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محمد پزشگی

دلیل نگارش مقاله حاضر توجیه گفتمانی الزامات سیاسی جدیدی مانند تحدید قددرت
سیاسی ،تأسیس مجلس شورای ملی ،تدوین قانون اساسی ،توجه به آزادیهای اساسدی و
آن است که احتجاجات فقهی د حقوقی ورود مدرنیته سیاسی به ایدران در دوره قاجدار را
در چارچوب نظریه «کنش ارتباطی هابرماس» تفسیر کند .برای نیل بده ایدن هدد

مقالده

حاضر تالش دارد تا با کاربست روششناسی «گفتمان انتقادی» و روش پژوهش اسدنادی،
مقدمات الزم برای بررسی مدعای خود را فراهم کند .مدعای مقاله حاضر این است که دو
نظریه «سلطنت مشروطه مشروعه» و «سلطنت مطلقه» نظریاتی جدید در سنت فقه شیعه بده
شمار میآیند که در دوره مشروطه در سنت فقهی شیعه و در تقابدل بدا همددیگر تددوین
شدند .نتایج حادل از این مقاله میتواند در قلمروهای دانشهای متعددی مانند فقه مسائل
مستحدثه ،فقه آزادی ،تبارشناسی تجدد سیاسی در ایران معادر و تحلیل انتقادی روحانیت
دوره مشروطه به کار رود.
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برابری مدنی است که در فقه سیاسی دوره مشروطیت ظهور یافت .مقاله حاضدر در دددد

کلیدواژگان :سلطنت مشروطه مشروعه ،سلطنت مطلقه ،فقه سياسی ش يعه در دوره
* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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مشروطه ،فقه مسائل مستحدثه ،فقه آزادی.
 .1طرح مسئله
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با پيروزی جنبش مشروطيت دوره جديدی در تاريخ فکری ايران آغاز میشود ک ه ت ا
تشکيل دوباره مجلس ،بعد از استبداد صغير ،ادامه میيابد .در ماههای ميان اي دو واعع ه
تاريخی ،در علمروی فقه سياسی شيعه ،دو نظريه «سلطنت مشروطه» و «سلطنت مطلقه»
در مقابل هم صفآرايی میکنند .از ميان اي دو نظريه ،نظري ه س لطنت مش روطه ب رای
نخستي بار به وسيله فقيهانِ هوادار مشروطيت در سنت فقهی شيعه ظه ور م یکن د در
حالی که نظريه سلطنت مطلقه نظريهای عديمی در فقه سياسی شيعه و اهل سنت است .از
لحاظ تبارشناسی ،نظريه سلطنت مطلقه نظريهای است که پس از افول نظري ه الفف ت و
نظريه الففت سلطنت در جهان اسفم پروده شد و در جهان تش ي و تس ن گس تر
يافت .به رغم اي واععيت ،مدعای نوشته حاضر اي است که نظريه سلطنت مطلقه مطرح
شده در مشروطه ،تفسير جديدی از نظريه سلطنت مطلق ه ب ود ک ه در تقاب ل ب ا نظري ه
سلطنت مشروطه در سنت فقهی شيعه پديدار شد.
بنابراي دو نظريه سلطنت مشروطه و سلطنت مطلقه ،در دوره مشروطه در سنت فقهی
شيعه ،مقابل هم تدوي شدند .از اي رو هر دو نظريه ،نظرياتی جديد در سنت فقه ش يعه
به شمار میآيند زيرا در شرايط زمانی و مکانی دوره جديد ايران به نگار درآمدهاند و هر
يک حاوی مدعياتی هستند که ناظر به دعاوی نظريه ديگر است .اي دو نظريه به لح اظ
تاريخی ،برای جامعهای تدوي شد که از حدود يک سده پيش از آن ،شاهد گذراندن ي ک
سری «تحوالت سيستمی» بود تا بتواند مشکل عقبماندگی الود را حل کند .بدي منظور
دولتمردان ايرانی اصفحات نه چن دان م وفقی را در س طوح سياس ی ،اداری ،اعتص ادی،
اجتماعی و فرهنگی انجام داده بودند .بنابراي جامع ه اي ران در دوره مش روطه جامع های
کامفً سنتی نبود .ضرورت اصفح دولت و جامعه عاجاری الزامات سياس ی جدي دی را ب ه
همراه داشت الزاماتی مانند تحديد عدرت سياسی ،تأسيس مجلس ش ورای مل ی ،ت دوي
عانون اساسی ،توجه به آزادی های اساسی و براب ری م دنی .اي الزام ات ک ه ب ه دنب ال
اصفحات دولتی مطرح میشد برای تداوم آن ضروری بود.

از منظر نوشته حاضر ،مسئله مهم در اينجا توجيه گفتمانی الزامات مزبور است .در پرتو
توجيهات مزبور بود که مفاهيمی مانند عانون ،مجلس ،آزادی و برابری وارد س نت فقه ی
معاصر شيعه شد و نسبت به پذير يا رد آنها احتجاجات جديدی در مي ان فقيه ان دوره
مشروطه شکل گرفت احتجاجاتی که ضم بيان مدعای ال ويش ،ح اوی انک ار م دعای
رعيب بود .اي امر موجب شد که از مجموع احتجاجات انجام گرفته ،دو نظريه شکل بگيرد
که هر يک اساس استدالل الود را در تقابل با نظريه ديگر بيان میکرد .بررس ی م دعای
مزبور طی استداللی که با توضيح رو شناسی منتخب آغاز میشود صورت میگي رد .در
گام دوم ميراث فقه شيعی به عنوان فضای گفتمانی سازنده دو نظريه «مشروطه مشروعه»
و «مطلقه» بررسی می شود .در گام سوم «وضعيت مشروطيت» و «عناصر وض عيتی» آن
برای طراحی دو نظريه مشروطه مش روعه و مطلق ه تفس ير م یش ود و در آال ري گ ام
«موضوعبندی» و توليد دو نظريه مزبور از منظر گفتمان انتقادی بررسی الواهد شد.

ادبيات شکل گرفته در زمينه انديشه سياسی دينی دوره مشروطه به دو دسته عمومی
تقسيم می شود .دسته نخست (که به لحاظ زمانی نيز مقدم است) شامل تصحيح ،تحشيه،
تنقيح يا ترجمه رسائل ،لوايح و کتابهايی میشود که به وسيله نويسندگان و متفکران آن
دوره در زمينه انديشه سياسی مشروطيت نگار يافته است آثاری مانن د مجموعدهای از
رسائل ،اعالمیهها ،مکتوبات و روزنامه شیخ شهید فضل اهلل نوری (ترکمان ،)2631 ،لدوای
آقا شیخ فضل اهلل نوری (رضوانی ،)2636 ،مبدانی نظدری حکومدت مشدروطه و مشدروعه
(آبادیان ،)2631 ،بنیاد فلسفه سیاسی در ایران عصدر مشدروطیت (نجفدی ،)2633 ،حدوزه
نجف و مسئله تجدد در ایران (نجفی ،)2631 ،رسائل مشدروطیت (زرگدریندژاد 2631 ،و

 ،)2631و تنبیه االمه و تنزیه المله (نائینی ،)2631 ،ضم انتشار آثار سياسی مزبور به بيان
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 .2پیشینه موضوع

زمينه ها و شرايط اجتماعی شکل دهنده به اي آثار و تحليل تاريخی آنه ا پرداالت هان د .در
اينجا بايد توضيح داد که نوشته حاضر در اي دس ته از ادبي ات انديش ه مش روطيت ع رار
نمی گيرد .عفوه بر اي دسته از آثار ،گروه ديگری از مکتوبات در علمروی انديشه سياسی
دينی مشروطيت ايران عرار دارند که تف میکنند به تحليل و تبيي نظری مکتوب ات
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دوره مزبور (در الصوص همي موضوع يا در ضم موضوعی گستردهتر) بر اساس يکی از
چارچوبهای رايج تحليلی ،تفسيری و انتقادی در علوم انسانی بپردازند.
طی ساليان االير به نحو چشمگيری بر تعداد آثاری ک ه ب ه تحلي ل و تفس ير انديش ه
سياسی دينی مشروطيت پرداالته ان د ،اف زوده ش ده اس ت .گرچ ه آث ار مزب ور ال ود در
طبقهبندیهای مختلفی جای میگيرند ،به طوری که نمیتوان همگی آنها را يکب هي ک
بررسی کرد ،اما می توان يک اثر به عنوان نمونه از هر طبقه برگزيد و آن را در اي بخش
از مقاله مورد مداعه عرار داد.
يکی از نخستي آثار تحليلی که می توان در اينج ا ن ام ب رد کت اب مشدروطه ایراندی
(آجودانی )2613 ،است .تمام تحليل آجودانی در اي کتاب بر اساس انگاره گسست کامل
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دوره تجدد از ماعبل الود است .از اي رو تف فقيهان مشروطهگرای مشروعهالواه مانند
نائينی را امری بيهوده نشان میدهد که میالواستند الزامات دوره مش روطه را ب ا انديش ه
دينی و مناب آن گره بزنند .در مقابل ،سيد جواد طباطب ايی در آث ار متع دد ال ود از عبي ل
ابنخلدون و علوم اجتماعی (طباطبایی ،)2631 ،مقدم ه جدال قدیم و جدیدد (طباطبدایی،
 )2611و نظریه حکومت قدانون در ایدران (طباطبدایی )2613 ،ب ا اس تفاده از آم وزهه ای
تبارشناسی ميشل فوکو ،متفکر بزرگ فرانسوی و به رغم پذير انگاره «گسست سنت و
تجدد» مدعی است که افرادی مانند ميرزای نائينی و آالوند الراسانی م وارد اس تانايی ب ر
انگاره مزبورند که به لحاظ نظری تف کردن د انديش ه سياس ی دين ی مش روطيت را
نظريهپردازی کنند .او رو تبارشناسی را در جهت معکوس به کار میبرد.
طباطبايی در آثار الود دو فقيه بزرگ دوره مشروطه (نائينی و آالوند الراسانی) را ،بدون
اينکه ويژگی های تفکرشان را توضيح بدهد ،دو نمونه استانا برای انگاره گسس ت معرف ی
می کند اما سيد علی ميرموس وی ب ا تمرک ز ب ر م وارد اس تانای طباطب ايی و اس تخرا
شاالصه های تفکر اي دو فقيه در کتاب اسالم ،سنت ،دولدت مددرنن نوسدازی دولدت و
تحول در اندیشه سیاسی معادر شیعه (میرموسوی )2611 ،نشان میدهد که موارد استانای
مورد اشاره طباطبايی به چند متفکری ک ه او ب ه ص راحت از آن ان ن ام م یب رد مح دود
نمیشود ،بلکه شامل طي ف گس تردهای از فقيه ان مش روطهگ رای مش روعهال واه دوره
مشروطه میشود .ميرموسوی با استفاده از آموزههای گفتمانی ويژگیهای اجته ادی اي
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دسته از فقيهان ايرانی را واکاوی و تحليل میکند .ميرموسوی در کاربس ت رو شناس ی
گفتمانی برای تحليل و تفسير انديشه سياسی دينی مشروطيت تنه ا نيس ت ،بلک ه داود
فيرحی نيز از کليات اي رو شناسی برای توضيح نظريه پردازی دوره مش روطه اس تفاده
میکند .فيرحی در کتاب سیاست و فقاهت (فیرحی )2611 ،عفوه بر رو شناسی مزب ور،
طبق ذوق هميشگی الود ،چارچوبی ترکيبی از رو شناسیهای مختلف فراهم کرده است
و انديشه سياسی دينی دوره مشروطه را نقادی میکند.
احسان شاکری الويی در پايان نامه کارشناسی ارشد الود با نام «رابطه معنا و زمينه در
انديشه سياسی نائينی و شيخ فضل اهلل نوری» (شاکری خویی )2616 ،به جای تبارشناسی
و تحليل گفتمان فوکويی ،از رو شناسی هرمنوتيک روشی اسکينر برای تفس ير انديش ه
سياسی دينی دو شخصيت بزرگ دوره مشروطه استفاده کرده اس ت چن انک ه منص ور
ميراحمدی نيز در عس متی از کتاب اسالم و دموکراسدی مشدورتی (میراحمددی)2613 ،از
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رو شناسی هرمنوتيک برای بررسی وجوهی از انديشه فقيهان دوره مشروطه بهره ب رده
که حاوی آموزه مردم ساالری شورايی است.
مشاهده میشود که ادبياتی نسبتاً غنی درباره انديشه سياس ی دين ی مش روطيت در
سالهای االير شکل گرفته است که نظري ه ه ای آن دوره را از ابع اد گون اگون تفس ير و
ارزيابی میکند .نوشته حاضر نيز تف میکن د ب ا اس تفاده از اي دس تاوردها ،انديش ه
سياسی دينی دوره مشروطه را از منظری تفسير و تحليل کند که کمتر بدان توجه ش ده
است .از اي رو نوشته حاضر تف میکند با ياری گرفت از رو شناسی گفتمان انتقادی
هابرماس ،تمرکز الود را بر نح وه ش کلگي ری و زاي ش دو نظري ه «س لطنت مش روطه
مشروعه» و نظريه «سلطنت مطلقه» عرار دهد و داستان تولد آنه ا را از طري ق برع راری
گفت وگو و مفاهمه بازگويی کند .گفتنی است که گفتم ان انتق ادی هابرم اس ب ر نظري ه
«کنش ارتباطی» او اتکا دارد .کنش ارتباطی سخ از ايجاد «عقفنيت» ط ی گف توگ و،
ارتباط و مفاهمه دو طرفه دارد.
نگارنده اميدوار است که بتواند با کاربس ت اي رو شناس ی چگ ونگی ت ف ه ای
فقيهان دوره مشروطه برای گفتوگو درباره موضوعات برآمده از وضعيت مش روطيت و در
نتيجه نظريه پردازی سياسی آن دوره را نشان دهد و ميزان موفقيت يا عدم موفقيت آن را
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ارزيابی کند.
 .3روششناسی «گفتمان انتقادی» و چارچوب نظری «کنش ارتباطی»
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گفتمان انتقادی بدان معنا است که «عقفني ت ارتب اطی» مي ان دو دس ته از فقيه ان
مشروطهگرا و مشروعهالواه در ضم گفت وگوهای «وضعيت مشروطيت» ش کل بگي رد.
عقفنيت ارتباطی در گفتمان انتق ادی ،گون های از عقفني ت اس ت ک ه در ض م انج ام
«گفتوگو» به وسيله «رسانه زبان» به منصه ظهور میرسد .بنابر اي انجام يک «ک نش
گفتوگويی» به وسيله ابزار زبان ،شرايط امکان تحقق عقفنيت ارتباطی را فراهم میآورد.
برای اي منظور نظريه کنش ارتباطی هابرماس فرآيند زير را ارائه میکند:
 .8تعريف وضعيت مورد گفتوگو به وسيله يکی از گفتوگوگران (تعريف وضعيت).
 .4تعيي يک مسئله برای گفتوگو بر اساس وضعيت تعريف شده (موضوعبندی).
 . 6بيان مسئله به وسيله يک گزاره توصيفی ،توضيحی يا بازنمايشی به صورتی که ب ه
وسيله کلمه بله يا الير به وسيله مخاطب عابل پاسخ باشد (احتجا بندی).
 .9پاسخ مابت يا منفی مخاطب (پاسخگويی).
 .9در ص ورت مخالف ت مخاط ب ،احتج ا بن دی مج دد مس ئله توس ط مخاط ب
(احتجا بندی مخاطب).
 .0پاسخ مابت يا منفی نفر اول (پاسخگويی نفر اول) (رکن هابرماس.)2611 ،
اي امر تا بدان جا ادامه میيابد که دو طرف گفتوگو يکديگر را عان ساالته ،به تفاهم
برسند .با توجه به آنچه گفته شد ،آشکار میشود که زبان به گفتوگوگران کمک میکن د
که مفاهيم مورد نظر الود را به وسيله گزارههای «توصيفی»« ،توضيحی» و «بازنمايشی»
به مخاطب الود منتقل کنند .آنان به ياری گزارهه ای توص يفی س نت فرهنگ ی را بي ان
میکنند ،به وسيله گزارههای هنجاری به هنجارهای اجتماعی اشاره میکنند و ب ه کم ک
گزارههای بيانی ،حاالت درونی الود را گزار میدهند .در برابر اي گزارهها ،مخاطبان نيز
«درستی» گزارههای توصيفی« ،راستی» گزارههای هنجاری و «ص داعت» گوين ده را ب ا
پاسخهای آری يا الير تأئيد يا تکذيب میکنند.
بنابراي «سنتهای فرهنگی»« ،هنجارهای اجتماعی» و «توانشهای شخصيتی» سه
مؤلفه اساسی «عقفنيت ارتباطی» را تشکيل میدهند که ب ه کم ک «رس انه زب ان» ب ه

فقه سياسی و تجدد :تحليل گفتمانی فقه سياسی مشروطيت

صورت گزارههای توصيفی ،هنجاری و بيانی از سوی گف توگ وگران عرض ه م یش وند.
مخاطبان با پذير يا رد محتوای گزاره های مزبور به آنها واک نش نش ان م یدهن د .در
صورتی که مخاطب«دعاوی» مطرح شده در گزارهه ای س هگان ه ف وق را نپ ذيرد ،ال ود
گزارهای حاوی معنای مورد عبولش را عرضه میکند .اي گزاره الود میتواند مورد پذير
يا رد طرف ديگر عرار گيرد .در اي فرايند آمد و رفتِ گزارههای گفتوگ وگران عقفني ت
ارتباطی شکل میگيرد و سنتهای فرهنگی ،هنجارهای اجتماعی و بازانديشیهای هويتی
«جهان فرهنگی» معاصر ايران «ارزيابی نقادانه» م یش ود و در نهاي ت «تواف ق» مي ان
گفتوگوگران به دست میآيد.
«احتجا » آن نوع گفتاری است که در آن مشارکتکنندگان «دعاوی اعتبار» متعارض
را «موضوعبندی» کرده و بکوشند که آنها را با توسل به داليل ،نقد يا اثبات کنند .الزم ه
چني نقدی آن است که احتجا حاوی داليل و حجتهايی باشد که به نحوی اساسی ب ا
دعاوی اعتبار بازنمودهای پرسشانگيز مربوط گردد که به معنای «عوت استدالل» اس ت.
«عوت استدالل» متکی به استواری داليلی اس ت ک ه در م ت «موععي ت» مع ي اعام ه
میشود .استواری داليل نيز از اي حيث سنجيده میشود که آيا میتوان با توسل به آنه ا
گفتوگوگران را متقاعد کرد و آنها را به پذير اعتبار دعوی مورد بحث عان کرد يا الير.
در مت همي موععيت میتوان «منطقی بودن» ي ک گف توگ و را در مق ام گوين ده ي ا
عمل کننده مورد سنجش عرار داد و معلوم کرد که گفتوگوگران در يک احتج ا چگون ه
رفتاری دارند.
در رفتار عقفنی همانگونه که فرد در برابر سخنان منطق ی حال ت پ ذيرا دارد ،ماي ل
است الود را در معرض نقد عرار دهد و اگر الزم باشد در احتجا شرکت کند .بازنمودهای
عقفنی به دليل نقدپذير بودن ،پذيرای اصفح هست .اگر گفتوگوگران بتوانند اش تباهات
الود را شناسايی کنند ،آنگاه میتوانند تف های مقرون به شکست الود را تصحيح کنند.
از ديگر لوازم چني نقدی آن است که مفهوم «دليل» با مفهوم «فراگيری» پيوند درون ی
می يابد .بنابراي تا زمانی که بيان عقايد و عمل کردن به آنها به نحو کارآمدی به توان ايی
درس گرفت از اشتباهات و بطفن مدعاها پيوند نخورد ،هنوز نمیتوان از ي ک عقفني ت
ارتباطی سخ به ميان آورد( .همان)
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 .4میراث فقهی به مثابه فضای سازنده نظريه سلطنت مشروطه و سلطنت مطلقه

نيازها و الزامات جديد ناشی از اصفحات ،مف اهيم جدي دی در جامع ه اي ران در دوره
مشروطه ايجاد کرد که به موضوعات جديدی برای گفتوگو در ميان اهل فکر و از جمل ه
فقيهان اي دوره تبديل شد .مهمتري موضوعات طرح شده در اي دوران ش امل چه ار
مفهوم «آزادی»« ،برابری»« ،عانون اساس ی س لطنت مش روطه و مطلق ه» و «مجل س
شورای ملی» است .پنج مفهوم فوق باعث شد که فقيه ان عص ر مش روطه ب ه دو دس ته
موافقان و مخالفان تبديل شوند که به طور کلی دو دسته هواداران و مخالفان مش روطه را
تشکيل بدهند .هر يک از اي دو دسته کوشيدند تا با استفاده از ظرفيته ای فق ه ش يعی
نسبت الود را با اي پنج مفهوم اساسی بسنجند .در نهايت ،تف هر يک از اي دو دسته
برای اثبات مدعای الود و رد مدعای رعيب ،به شکل دو نظريه نمايان شد :نظريه سلطنت
مشروطه و نظريه سلطنت مطلقه .فرآيند باال را میتوان به صورت شکل( )8الفصه کرد.
سنت و میراث فقهی به مثابه فضای گفتمانی
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شکل( )8فرايند توليد نظام سياسی جديد از سنت فقهی
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 .5تعريف وضعیت «استبداد» و «مشروطیت» در سنت فقهی

مشروطيت به عنوان يک واععه مستحدثه ،وارد سنت فقهی شيعه شد .فقيه ان ايران ی
مقارن با برپايی جنبش مشروطه با وضعيت جديدی روبهرو شدند که موض وعات ن ويی را
برای آنان ايجاد میکرد .از اي رو بررسی وض عيت مش روطيت و تعري ف آن ب رای اي
فقيهان ضروری بود .آنان میبايس ت وض عيت جدي د را تعري ف و عناص ر س ازندا آن را
مشخص میکردند .برای فقهای آن زمان ،مشروطيت وضعيتی بود که به وسيله دو اليه از
عناصر وضعيتی تعريف میشد و در مقابل وضعيت استبداد هويت میيافت.

فقه سياسی و تجدد :تحليل گفتمانی فقه سياسی مشروطيت

بر اساس شکل ( )8نظريههای سلطنت مشروطه و سلطنت مطلقه دو نظري ه رعي ب از
آبشخوری واحد هستند .هر دوی اي نظريهها از سنت فقه شيعه برالواستهاند .ميراث فق ه
شيعی فضايی است که فقيهان دوره مشروطيت را در برمیگيرد ،آنان را به دو دسته تقسيم
میکند و موجب میشود که با دو نگر متفاوت پيرامون مسائل سياسی زم ان ال ود ب ه
گفت وگو بپردازند .در واع فقه به منزله منب و بستر اصلی برای موضوعات مورد گفتوگو
عمل میکند و علمروی گفتوگو ميان فقيهان را تعيي میکند فقيهانی ک ه ب رای بي ان
مدعای الود احتجا و سرانجام نظريهای را بيان میکنند .اي نظريات به نوب ه ال ود ،ب ه
بخشی از سنت فقهی شيعه تبديل میگردند.
مدعاهای هر يک از فقيهان هوادار يا مخ الف مش روطيت ،در ض م مجموع های از
گزارهها بيان میشود که در مجموع ،حوزه احتجا الوانده میشود .حوزه احتج ا ش امل
مجموعهای از گزارههای مربوط به موضوع حکم ،متعل ق حک م و حک م م یش ود .اي
گزارهها به گونهای بيان میشود که میتواند به وسيله فقيه ديگر عبول يا رد شود .به اي
ترتيب ،حوزه احتجا با جم آوری مجموع های از م دعيات ،احتجاج ات ،اس تدالله ای
مخالف و پاسخ به چني استداللهايی ،مجموعهای را فراهم میکند که دو نظريه سلطنت
مشروطه و سلطنت مطلقه الوانده میشود .دو نظريه مزبور اکنون به عنوان س نت فقه ی
جديد وارد ميراث فقهی شيعه شده است.

06

نشان دادن عناصر وضعيتی مزبور نياز به سه دايرا متحد المرکز دارد که در ش کل ()4
و ( )6ديده میشود 8.به اي بيان نظريه «حکوم ت مش روطه مش روعه» درون وض عيتی
شکل می گيرد که نقطه مقابل وضعيت استبداد و عناصر سازنده آن است .عناصر وضعيتی
استبداد از نظر عالمان مشروطهالواه به صورت شکل( )4نمايش داده میشود.
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شکل( :)4عناصر وضعيتی استبداد
همانطور که در شکل ( )4نشان داده شده است ،مرکز وضعيت استبدادی ،الودکامگی
حکومت مطلقه است .به همي جهت است که اسماعيل محفتی عصاره حکومت در چني
وضعيتی را رهابودگی عدرت سياسی م ی دان د و م ینويس د« :الفص ه س لطنت مطلق ه
استبداديه اطفق و الودسری شهوات سلطنت و ادارات دولت ی اس ت» (محالتدی،2613 ،
ج ،1ص121د .)121محفتی «الودسری» نظام سياسی و اداری را علت اص لی وض عيت
 .1بحث حاضر بر اساس تطبيق موضوع با تعاليم آلفرد شوتز و رابرت لوکمان انجام شده است .بررا
تطبيق بحث حاضر با نظر شوتز و لوکمان ر.کA. Schutz & R. Lukmann, 1973, p.6 :

01

نابسامان زمانه الود معرفی میکند .فقهای مشروطه گرا معتقد بودند که وضعيت استبدادی
به دو صورت نمود پيدا میکند :استبداد سياسی و استبداد دينی .در واع دو نمود مزبور که
محمد حسي نائينی از آنها ب ه «دو ش عبه اس تبداد» ي اد م یکن د (ندائینی ،2631 ،ج،1
ص ،)131اليههای وضعيتی استبداد را تعريف میکنند.

مشروطيت ،که الية وضعيتی نفی استبداد دينی ناميده میشد ،ب ه م واردی مانن د توجي ه
مشروعيت حاکمان مستبد ،سوءاستفاده از اعتقادات دينی مردم در جهت مناف شخص ی و
تفرعه افکنی ميان مردم اشاره میکرد (همان ،ص111د.)132
در نوشته حاضر وضعيت مشروطيت از منظر هواداران نظريه سلطنت مشروطه مشروعه
به صورت شکل شماره( )6نمايش داده شده است .بدي ترتيب با برجسته ش دن اس تبداد
سياسی و استبداد دينی ،افق جديدی فراروی فقيهان ايرانی گشوده شد که آنان را وادار به
درنگ در شيوا زمامداری مرسوم کرد ش يوهای ک ه س لطنت مطلق ه اس تبدادی الوان ده
میشد .به برکت گشايش اي افق جديد بود که امک ان ب ازنگری در س لطنت اس تبدادی
فراهم آمد ،شرايط گفتار درباره اوصاف آن آماده شد ،هنجارهايش به عضاوت گذاشته شد و
تف برای درونی کردن ارز ها و هنجارهای آن به ماابه الگوی مذهبی سياسی مورد
ترديد عرارگرفت .پيدايش ترديد در اي زمينه باعث شد که فقيهان دورا مشروطيت به دو
دسته تقسيم شوند و گروهی به سوی مناعشه با الگوی سلطنت مطلقه و گروهی ديگر ب ه
هواداری سرسختانة از آن روی آورند .اي مناعشهگران به ج ای الگ وی س لطنت مطلق ه
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از نظر عالمان مشروطه مشروعهال واه عناص ر وض عيتی نظري ه «حکوم ت مش روطه
مشروعه» دعيقاً در مقابل عناصر وضعيتی «حکومت استبدادی» عرار میگرفت .به عقي ده
آنان هر يک از اليههای وضعيتی نظريهشان شامل مجموع های از مف اهيم م یش د ک ه
«مشروطيت» به وسيله آنها معنا میيافت .الية دااللیِ تعريفکنندا مشروطيت ،اليهای بود
که از آن میتوان به الية وضعيتی «تحديد عدرت» ياد کرد .اي الي ه ک ه در واع ب ه
صورت نفی استبداد تعريف میشد ،مجموعة گستردهای از مفاهيم را در بر میگرف ت ک ه
شامل مواردی از عبيل عدم آگاهی از وظايف سلطنت و حقوق ملت ،شاهپرس تی ،اال تفف
ملت ،ترساندن ملت ،بهرهکشی از طبقات پايي و محروم و کاربرد من اب م الی و نظ امی
کشور در جهت مناف شخصی میشد (همان ،ص112د .)111ام ا الي ة ال ارجیِ تعريفگ ر
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نظريهای را در فقه شيعه سامان دادند که به نام «سلطنت مشروطه» شناالته شد.
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شکل( :)6عناصر وضعيتی مشروطه مشروعه
گرچه نظريه سلطنت مشروطه مشروعه عنصر اساسی و ع وامبخ ش ال ود را پيرام ون
مفهوم تحديد عدرت موضوع بندی کرده بود ،اما فربه شدن آن مديون مناعشها با نظريه
رعيب بود .در چني مناعشاتی بود که چهار مفهومِ بنيادی به عنوان موضوعات فقه سياسی
دوره مشروطه پرورده شدند .اي مفاهيم بر اس اس نوش تهه ای نويس ندگان و متفک ران
مشروطهالواه مشروعه گرا و هواداران نظريه سلطنت مطلقه عب ارتان د از :آزادی ،براب ری
مدنی ،عانون موضوعه و مجلس شورای ملی .مفاهيم مزبور موضوعاتی بودند که با تعريف
وضعيت جديد مطرح شدند و مناعش ه ه ا و احتجاج ات جدي د پيرام ون اي موض وعات
صورتبندی شد .نتيجه اي احتجاجات نظريههايی بود که رنگ و بويی حق وعی و فقه ی
داشت که به نوبه الود باعث صورتبندی احتجاجات و دع اوی ،تعمي ق م دعيات و اي راد
8
نقدها و پاسخهايی شد که همگی از سنت فقهی شيعه مايه میگرفتند.
در بخش بعدی به موض وعبن دی و احتجاج ات ه واداران نظري ه س لطنت مش روطه
 .1بحث حاضر بر اساس تطبيق موضوع با آموزههای یورگن هابرماس در کتاب نظریه کنش
ارتباطی انجام شده است .برای تطبيق بحث حاضر با نظریه کنش ارتباطی ر .ک :هابرماس ،۴۸۳۱ ،ج ،2
ص۴۷۱ـ .۴۹۱
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مشروعه پرداالته می شود که در تقابل با احتجاجات طرفدارن سلطنت مطلقه صورتبن دی
شد.
 .6موضوعبندی و احتجاج برای نظريه سلطنت مشروطه در فقه شیعه

1ـ  .6تحديد قدرت سیاسی

شرايط اجتماعی و سياسی ايران سده سيزدهم هجری (که به دنب ال تغيي ر س لطنت
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تحوالت اصفحی دولتمردان در ايران موجب ايجاد وضعيت جديدی شد که «وضعيت
مشروطيت» ناميده میشود .وضعيت مشروطيت افق جدي دی را ف راروی فقيه ان ايران ی
گشود که موجب تدوي نظريه سلطنت مشروطه مش روعه ش د .تحدي د ع درت سياس ی،
تدوي عانون اساسی ،تأسيس مجلس شورای ملی ،تأکيد بر آزادیهای مدنی و سياس ی و
برعراری برابری مدنی موض وعاتی بودن د ک ه وض عيت مش روطيت ب رای فق ه سياس ی
موضوعبندی میکرد .اي موضوعات معانی جديدی را وارد فقه ش يعه ک رد ک ه در عال ب
گزارههای توصيفی ،هنجاری و توضيحی بيان میشدند .هر يک از گزارههای سهگانه فوق
بدانگونه بودند که میتوانستند از سوی مخاطبانشان مورد پذير يا انکار عرار گيرند 8.ب ا
تکرار چني روندی گفتار سياسی جديدی شکل گرفت که در شکل نه ايی ب ه دو نظري ه
سلطنت مشروطه و نظريه سلطنت مطلقه منتهی شد.
پرسش اصلی اي است که موض وعات نظري ه س لطنت مش روطه و س لطنت مطلق ه
چگونه موضوعبندی شدند؟ برای اي منظور بايد هر ي ک از موض وعات مط رح ش ده در
وضعيت مشروطيت را بررسی کنيم .اي موضوعات عبارتاند از :تحدي د ع درت سياس ی،
تدوي عانون اساسی ،تأسيس مجلس شورای ملی ،آزادیهای سياسی و م دنی و براب ری
مدنی شهروندان.

 .1بحث حاضر بر اساس تطبيق موضوع با آموزههای یورگن هابرماس در کتاب نظریه کنش

ارتباطی انجام شده است برای تطبيق بحث حاضر با آموزههای یورگن هابرماس ر.ک :هابرماس،۴۸۳۱ ،
ج ،۴ص۹۹ـ.۴۱۱
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صفويان و استقرار سلسله عاجار به وعوع پيوست) حوادث و جرياناتی را ايجاد کرد که چهره
جديدی به ايران داد و موجب تحول اذهان عمومی شد .همچني در اي برهه مسائلی در
کنشهای فردی و اعدامات اجتماعی ايجاد شد که زمينههای اوليه پيدايش تجدد سياس ی
در عالب نظام مشروطيت را فراهم س االت .فري دون آدمي ت از دولتمردان ی مانن د مي رزا
تقیالان اميرکبير ،ميرزا حسي الان سپهساالر و ميرزا يوسفالان مستشارالدوله نام میبرد
که نهادها و ساالتارهای جامعه ايران را بازسازی کردن د (آدمیدت ،2631 ،ص .)231اي
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تحوالت سيستمی وضعيتی را ايجاد کرد که تأثير الود را در فقه شيعه به ص ورت امک ان
ارائه مفاهيم جديد در گفتمان فقه ی نش ان داد .ب یش ک مفه وم س لطنت مش روطه از
مهمتري اي مفاهيم است .مجموعة مقاالت و لوايح منتشره در نج ف اش رف ،ته ران و
ديگر شهرهای ايران نشان میدهد که شناالت  ،شناساندن و نح وه مواجه ه ب ا س لطنت
مشروطه يکی از موضوعات اصلی مورد گف توگ و مي ان ه وادران و مخالف ان وض عيت
8
مشروطيت بوده است.
سلطنت مشروطه نوعی از حکومت بود که گوهر اساسی آن را تحديد ع درت سياس ی
تشکيل میداد .اي نوع از حکوم ت ب ا ويژگ یه ايی مانن د مح دوديت ع انون ،رعاي ت
آزادی های مدنی و سياسی ،برابری مدنی و اهميت مجلس شورای مل ی معرف ی م یش د
(نائینی2631 ،؛ محالتی .)2631 ،اي ويژگیها مؤلفههای سلطنت مشروطه بود که فق دان
آنها عناصر اصلی سلطنت مطلقه تعريف میشد .اي امر بدان معنا ب ود ک ه اگ ر ت اکنون
سلطنت مطلقه به وسيله عناصری تعريف میشد ک ه در مجم وع تح ت عن وان «نظري ه
ايرانشهری» بدان اشاره میشد اما با پيدايش مفهوم سلطنت مش روطه تعري ف جدي دی
يافت که با در نظر گرفت وضعيت مشروطه موضوعبندی میشد.
 .1سه دوره از مجالت فارسی زبان منتشر شده در نجف اشرف در منبع زیر گردآوری شده اسـت:
نجفی .۴۸۷۱ ،همچنين میتوان بخشی از لوایح و مقاالت منتشر شده دربارة مشروطيت را در کتابهای

زیر یافت :زرگرینژاد ۴۸۷۱ ،و ۴۸۷۳؛ نجفی۴۸۷۹ ،؛ نائينی۴۸۷۳ ،؛ کدیور.۴۸۳۷ ،
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از اي رو نظريه سلطنت مطلقه به صورت نظريهای عدمی صورتبندی میشد .منظور
از عدمی بودن اي نظريه در آن است که فق دان موض وعات نظري ه س لطنت مش روطه
مشروعه و استنتاجات مخالف با احتجاجات هواداران وضعيت مشروطيت ،نظري ه س لطنت
مطلقه را شکل دادند .بنابراي در تعريف جديد سلطنت مطلقه از مانند الودکامگی ،تمرک ز
عوا ،نبود عانون و تبعيض ميان شهروندان استفاده شد .حکومت مشروطه و حکومت مطلقه
دوباره تعريف شدند برای ماال نائينی نظام های حک ومتی را ب ه دو دس ته «تمليکي ه» و
«واليتيه» تقسيم کرد و نوع نخست را حکمرانی به شکل الودسرانه معرفی کرد و نوشت:
اول آنکه مانند آحاد مالکي نسبت به اموال شخصيه ال ود ،ب ا مملک ت و اهل ش معامل ه
فرمايد .مملکت را به ما فيها مال الود انگارد و اهلش را مانند عبيد و اماء ،بلکه اغنام و احش ام

برای مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد (نائینی ،2631 ،ص61د.)61

در مقابل ،نوع دوم از حکمرانی را با وسيله ويژگی هايی تعريف کرد که در تقابل کامل
به نوع نخست عرار گرفت .نائينی سلطنت واليتيه را حکومتی معرفی کرد که در آن:

(همان).

تعريف سلطنت مشروطه و مطلقه به شکلی ک ه در دو فق را ب اال بي ان ش د ،تعري ف
جديدی است که در سنت سياسی ،پيش از آشنايی ايرانيان با تجدد سياسی ،وجود نداش ته
است .نائينی الود به اي امر معترف است و مینويسد:
اي دو عسم از سلطنت هم به حسب حاق حقيقت متباي و هم در لوازم و آث ار متمايزن د،
چه مبنای عسم اول به جمي مراتب و درجاتش بر عهر و تسخير مملک ت و اهل ش در تح ت
ارادات دلبخواهانة سلطان و صرف ع وای ن وع ...در ني ل م رادات ال ود و مس ئول نب ودن در
ارتکابات مبتنی و متقوم است ...به الفف عسم دوم ،چه حقيق ت واععي ه و ل ب آن عب ارت از
واليت بر اعامة وظايف راجعه به نظم و حفظ مملکت ،نه مالکي ت و ام انتی اس ت نوعي ه در
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مقام مالکيت و عاهريت و فاعليت مايشاء و حاکميت مايريد اصفً در بي نباش د و اس اس
سلطنت فقط بر اعامه همان وظايف و مصالح نوعيه متوعفه بر وجود سلطنت مبتنی و استيفی
سلطان به ه مان اندازه محدود و تصرفش ب ه ع دم تج اوز از آن ح د مقي د و مش روط باش د

صرف عوای مملکت که عوای نوع است در اي مصارف نه در شهوات الود (همان).

براي اساس در واع مهر تأييدی بر مدعای نگارنده مبنی بر موضوعبندی جديد دو نوع
نظام سياسی بر اساس تعريف وضعيت جديد از جامعه اي ران در دوره عاج ار اس ت .نکت ه
دارای اهميت از نظر فقهی آن بود که اي تعريف از سلطنت مشروطه و سلطنت مطلقه به
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نحوی بتواند وارد ميراث فقهی شيعه شود و به زبان فقه رايج احتجا مناسب الود را بيابد.
معنای احتجا در اينجا آن است که پذير يا نفی سلطنت مشروطه و سلطنت مطلقه به
گونهای ناشی از تعاليم کتاب و سنت تلقی شود .برای اي منظ ور مش روطهالواه ان ب ه
استدالالتی مانند گزارههای زير متوسل میشدند:
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« تمکي از تحکمات الودسرانه طواغيت امت و راهزنان ملت ن ه تنه ا ظل م ب ه نف س و
محروم داشت الود است از اعظم مواهب الهيه عز اسمه ،بلکه ب ه ن ص ک فم مجي د االه ی
تعالی شأنه ،و فرمايشات مقدسة معصومي صلوات اهلل عليهم عبوديت آنان از مراتب شرک به
ذات احديت تقدست اسمائه است در مالکيت و حاکميت مايري د و فاعلي ت م ا يش اء و ع دم
مسئوليت عمايفعل ،الی غير ذلک از اسماء و صفات الاصه الهيه جل جفله ،و غاصب اي مقام
نه تنها ظالم به عباد و غاصب مقام واليت است از صاحبش ،بلکه به موجب نص وص مقدس ة
مذکوره غاصب ردای کبريائی و ظالم به س احت اح ديت ع زت کبريائ ه ه م الواه د ب ود و
بالعکس ،آزادی از اي رعيت البياة السيسه عفوه بر آنکه موجب الرو از نشاا نباتيت و ورطة
بهميت است به عالم شرف و مجد انسانيت ،از مرات ب و ش ئون توحي د و از ل وازم ايم ان ب ه
وحدانيت در مقام اسماء و صفات الاصه هم مندر است ،از اي جهت است که استنقاذ حريت
مغصوبه امم و تخليص رعابشان از اي رعيب منحوسه و متمت فرمودنش ان ب ه آزادی ال داد
بوده (همان ،ص.)98 96
دادی از اهم مقاصد انبياء

بر اساس محتوای فقرا فوق ،سلطنت مطلقه دارای سه ويژگی است که موجب میشود
اي شيوا حکومتی به عنوان يک عرف سياسی ،عرفی غيرشرعی تلقی شود .اي ويژگیها
عبارتاند از .8 :غصب ردای کبريايی الداوند و در نتيجه ظلم به ساحت اعدس احديت .4
 .6غصب سرزمي ها و ظلم نسبت
غصب مقام واليت و ظلم به ناحية مقدس امامت
به بندگان الداوند (همان) .از نظر مشروطهالواهانی مانند نائينی سلطنت مش روطه از ظل م
نسبت به الداوند و بندگان او به دور است و تنها نسبت به امام معصوم و غائ ب ظل م
را
روا میدارد زيرا غالب فقيهان دورا مش روطه نتوانس ته بودن د اذن ام ام معص وم
نسبت به تصدی امور سياسی بهدست آورند از اي رو معتقد بودند تص دی ام ور سياس ی
جزو امور نيابتبردار به وسيلة فقيه يا مردم نيست.
استنتاجاتی از عبيل احتجاجات فوق نمیتوانست همعطاران مشروعهالواه فقيهان هوادار
نظريه مشروطه مشروعه را عان کن د .بن ابراي آن ان نم یتوانس تند ب ا س ه گ زارا االي ر
مشروطهگرايان موافق باشند .از نظر آنان سلطنت مطلقه به شريعت اسفمی نزدي کت ر از

سلطنت مشروطه بود زيرا معتقد بودند که سلطنت مش روطه منج ر ب ه روی ک ار آم دن
کافران و ملحدان میشود ،در صورتی که در سلطنت مطلقه در ب دتري حال ت فاس قان و
ظالمان متصدی حکومت میشوند برای ماال محم د حس ي تبري زی در رس اله کشدف
المراد من المشروطه و االستبداد سلطنت مطلقه را با چني احتجاجی بر سلطنت مش روطه
ترجيح میدهد و مینويسد:
[در] سلطنت معمولة معروفه ...سلطان و حواشی اجزای ديوان با ساير مسلمانان در احک ام
عرآن و دي الاتم پيغمبران متفق و شرکت دارند ...و در واجبات و محرمات شرع عوالً و اعتقاداً
انکاری ندارند ...لک برای غلبة هوای نفس مرتکب اعمال شنيعه از بردن مال و عرض و عتل
مسلم به عمل میآورند ... .اما مشروطه ماف وعتیکه ماليات و گمرک را در عانون و نظامنام ه
صحه گذاشتند و رأی دادند ...در معنی به حکم اي است که نمايندا جمي افراد مل ت ادای او
را جايز بلکه واجب میدانند و مخالفت او را مخالف عانون و مستحق مجازات الواهند دانس ت،
دري حال حکم انکار کردن ضروريات شرع پيدا الواهد کرد که مستلزم کفر است نه معص يت
و فسق تنها (زرگرینژاد ،8669 ،ص.)869 869

2ـ  .6تدوين قانون اساسی

يکی از مفروضههای وضعيت مشروطيت آن است که اي وضعيت ،وضعيت غيبت امام
است .در چني وضعيتی عدرت سياسی فاعد ويژگی عصمت است ،از اي رو
معصوم
نمی تواند به تحديد الويش بپردازد .بنابراي به منظور جلوگيری از پيدايش سلطنت مطلقه
در زمان غيبت امام معصوم بايد دو سازوکار را به موع اجرا ک رد نخس ت ت دوي ع انون
اساسی و دوم تأسيس مجلس شورا.
فقيهان مشروطهالواه ضرورت وجود عانون اساسی را ب ر اس اس ل زوم تحدي د ع درت
سياسی ،بنا به اعتضای سرشت عدرت سياسی ،تشخيص مناف عم ومی و رعاي ت حق وق
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در واع تبريزی در اي فقره حکومت مطلقه را به فسق و حکومت مشروطه را به کف ر
نسبت می دهد .از اي رو به هنگ ام ت رجيح يک ی ب ر ديگ ری ن اگزير فس ق را ب ر کف ر
برمیگزيند .به اي ترتيب فقيهان مشروطهالواه و مخالفانشان سلطنت مشروطه و سلطنت
مطلقه را بر اساس عنصر بنيادي نبوت موضوعبندی میکنند .از اي رو باب گف توگ و و
امکان نيل به توافق ميان الود را میبندند .به عبارت ديگر موض وعبن دی مس ئله تحدي د
عدرت سياسی بر اساس اصل مزبور امکان گفتوگو و توافق را منتفی میکرد.
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شهروندان توضيح میدهند و آن را به منزلة رسالههای عمليه میدانند ک ه در ب اب ام ور
سياسی تدوي شده است (نائینی ،2631 ،ج ،1ص 111د  )113از نظر اي دسته از فقيهان
در صحت شرعيت اي عانون عفوه بر امکان تحديد عدرت سياسی و اشتمال آن بر حقوق
شهروندان ،عدم مخالفت مفاد با عواني شرعی کفايت میکند (همان ،ص63د .)63ب ه
اي ترتيب فقيهان هوادار مشروطه موضوع عانون اساسی را در سطح يک تاکتي ک ب رای
شيوا حکومت مطرح میکردند .در صورتی که اي موضوع برای فقيهان مشروعهال واه در
سطح اصول مذهب اماميه مطرح میشد و مسئله تدوي عانون اساسی موضوعی نبود ک ه
عابل گفت وگو و توافق عرار گيرد .برای ماال نويسندا رساله تذکر ۀ الغافذ در اي زمين ه
مینويسد:
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اگرچه حفظ نظام عالم محتا به عانون است ...ولی بر عام ة مت ديني معل وم اس ت ک ه
بهتري عواني  ،عانون االهی است و اي مطلب از برای مسلم محتا به دليل نيس ت و بحم د
اهلل ما طايفة اماميه بهتر و کاملتري عواني االهيه را در دست داريم ...لذا ما اب داً محت ا ب ه
جعل عانون نخواهيم بود الصوص به مفحظة آنکه ماها بايد بر حسب اعتقاد اس فمی ،نظ م
معا الود را عسمی بخواهيم که امر معاد ما را مخت ل نکن د .و الب د چن ي ع انون منحص ر
الواهد بود به عانون االهی ،زيرا اوست که جام جهتي است ... .بلکه اگر کس ی را گم ان آن
باشد که ممک و صحيح است ،جماعتی از عقف و حکما و سياسيي جم ش وند و ب ه ش ورا
ترتيب عانونی بدهند که جام اي دو جهت باشد و موافق رضای الالق هم باشد ،البد آن کس
از ربقة اسفم الار الواهد بود (نوری8669 ،الف ،ص.)869 869

بر اساس آنچه در اي فقره بيان شده است ،فقيهان مشروعهالواه مسئله تدوي ع انون
و جواز چني کاری را در حد انکار نبوت میدانستند .از نظر آنان عانونگذاری از سه جه ت
بدعت است  .8تدوي عانون در کشور اسفمی بدعت است  .4التزام ب ه مف اد آن ب دون
هيچگونه الزام شرعی بدعت است  .6مسئول دانست الود و ديگران در عبال چني عانونی
بدعت است (نائینی ،2631 ،ص216د .)213
فقيهان مشروطهالواه احتجاجات هواداران سطلنت مطلقه را نمیپذيرفتند و در برابر هر
سه ادعای بدعت آنان دوگونه پاسخ میدادند .آنان استدالل میکردند که در درجه نخست
بدعت و تشري  ،آن است که حکم و عانون جعلی را به صورت جزئی ي ا کل ی ب ه عن وان
حکم شرعی تشري کنند .بنابراي مقرراتی که يک فرد يا الانواده يا اه ل ي ک کش ور در
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امور زندگی تنظيم نمايند و الود را ملزم به آن دارند ،چه آن را در دفترچه و کت ابی ض بط
کنند ي ا ن ه ،چ ون ب ه عص د تش ري نيس ت ،نم یتوان د ب دعت باش د .از س وی ديگ ر
مشروطهالواهان برای بدعت نبودن عانونگذاری چني احتجا میکردند که امور عرف ی و
غيرواجب به عناوي ثانوی و عرضی مانند نذر و عهد واجب میشود .يکی از اي عن اوي
ثانوی و عرضی که امور عرفی و غيرواجب را واجب میکند ،آن اس ت ک ه ام ر عرف ی و
غيرواجب مزبور مقدمة منحصرا يک واجب باشد .هواداران مشروطهگرا با چني احتجاجی
استدالل میکردند که اگر مقدمة واجب را واجب شرعی مستقل ندانيم ،توعف واجب بر آن
به حکم عقل الزامآور است .بنا بر اي استدالل ،آنان میگفتند ک ه چ ون تحدي د غص ب
غاصب و ظلم ظالمِ مسلط مبسوط اليد متوعف است بر تنظيم و عمل عانون اساسی ،پ س
واجب عقلی و عرضی است (همان).

3ـ .6تأسیس مجلس شورای ملی

از نظر فقيهان مشروطهالواه دومي سازوکاری که م ان از تب ديل ي ک حکوم ت ب ه
حکومتی مطلقه میشد (حکومتی که از نظ ر آن ان ال فف تع اليم و روح ش ريعت اس ت)
تأسيس مجلس شورای ملی برای نظارت بر ع درت ع وا مجري ه ب ود .در گفت ار فقه ای
مشروطهگرا مجلس شورای ملی از آن جهت لزوم میيافت که مقدمهای بود برای ممانعت
از تبديل سلطنت به حکومتی مطلقه .از آنجا که اي دسته از فقيه ان حکوم ت مطلق ه را
حکومتی غيرشرعی میدانستند ،جلوگيری از پيدايش چن ي حک ومتی را ب ر ال ود ف رض
میدانستند و عفوه بر ابتنای حکومت بر اساس يک عانون ،سازوکار ديگری برای ممانعت
از بروز چني حکومتی را تأسيس مجلسی میدانستند .آنان در گفتار سياسی الود ب ه اي

فقه سياسی و تجدد :تحليل گفتمانی فقه سياسی مشروطيت

مشروطهالواهان و هواداران نظريه سلطنت مطلقه در مس ئله ش رعيت ت دوي ع انون
اساسی ،مانند شرعی بودن اصل حکومت مشروطه ،نمیتوانستند به توافق برس ند چراک ه
هر دو مسئله برای مشروعهالواهان در زمرا اصول دي و موض وعاتی ب ود ک ه غيرعاب ل
گفتوگو و مناعشه است .در صورتی که مشروطهالواهان دو مسئله فوق را اساس حکومت
شرعی میدانستند .االتفف مزبور موجب میشد که گفت وگوهای دوطرف نه به عصد نيل
به توافق ،بلکه به منظور دفاع از عقيدا الود و ابطال عول الصم انجام گيرد .اي بدان معنا
بود که گفتوگوهای دو طرف وسيلهای برای ارشاد طرف ديگر بود ،نه يافت حقيقت.
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امر نيز توجه داشتند که چني مجلس ممک است در اموری دالالت کند که در زمرا ام ور
حسبی باشد .امور حسبی شامل اموری مانند حفظ کيان اس فم ،نظ م عم ومی و مس ائل
مربوط به ماليات می شود .از اي رو اصرار داشتند که گروهی از فقيهان را به نمايندگی در
چني مجلسی انتخاب کنند تا دالالت مجلس در امور حسبی با اجازه و تنفيذ آن ان انج ام
پذيرد (همان).
فقيهان هوادار سلطنت مطلقه گزارههای فوق را نمیپذيرفتند و به يکی از صورتهای
چهارگانه به مخالفت با استداللهای همصنفان مشروطهالواه الود میپرداالتند:
اس ت و م ردم
 .8آنان میگفتند که مداالله در امر حکومت وظيفة امام معص وم
عادی حق مداالله در اينگونه امور ندارند (نوری8669 ،ب ،ص .)899آنان در اي استدالل،
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م یدانن د .اي اس تدالل از س وی
حکومت کردن را اوالً و بالذات حق امام معصوم
فقيهان مشروطهالواه چني ارزيابی میشد که استداللکنندگان ،گمان کردهاند ک ه زمان ة
است و امام در مسند حکومت نشس ته اس ت .ب ه هم ي
حاضر زمانة حضور معصوم
دليل مشروطهالواهان انتخ اب و انتص اب نماين دگان مجل س را از ب اب ايج اد و تعي ي
نمیدانستند ،بلکه حکومت مشروطه را
حکومتی در برابر حکومت موجود امام معصوم
حکومتی مردمی میپنداشتند که در برابر عدرت مطلق و عدرتطلبی شاهان مطلقه تأسيس
شده است (نائینی ،2631 ،ص211د.)211
 .4تحديد عدرت استبداد واجب است و وسيلة چني امری منحصر در تأسيس مجل س
دالالت در امور سياسی از باب امور حسبی
شورای ملی اما در دورا غيبت امام معصوم
است و حق دالالت در آن به فقيهان سپرده شده است .هواداران سلطنت مطلقه در توضيح
ديدگاه الود بيان میکردند که تکاليف شرعی بر دو عسم است يک عس م وظ ايف مع ي
افراد است که بيشتر واجبات و محرمات از اي عبيل است ،و عسم دوم وظايف نوعيه است
که به دو بخش تقسيم می شود :بخشی در بر گيرندا تکاليف نوعی عمومی مانند واجب ات
کفايی و بخش دوم ش امل وظ ايف حس بی ک ه اج رای ح دود و حف ظ ام وال ص غار و
محجوري و نصب عيم و تصرف در اموال بیصاحب و گرفت و مصرف ماليات و الرا از
مصاديق آن به شمار میرود .از نظر هواداران سلطنت مطلقه عسم حسبی از واجبات نوعيه
است .بنابراي عموم مردم حق دالالت در امور حکومتی را
مخصوص به امام معصوم

نمیتوانند داشته باشند (همان).

 .6نمايندگان چني مجلسی به عنوان وکيل مردم وارد مجلس میش وند ،در ص ورتی
که وکالت آنان با عنوان وکالت شرعی تطبيق نمیکند زيرا موضوع وکالت شرعی تصرف
در مال يا عقد يا حق است و بايد به صورت کلی يا جزئی مع ي باش د .همچن ي چن ي
وکالتی در عقد جايز اس ت ک ه عاب ل فس خ ب ه وس يلة موک ل باش د (ندوری2631 ،ب،
ص216د .)211مشروطهالواهان در برابر اي استدالل معتقد بودن د ک ه در اينج ا م راد از
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فقيهان مشروطهالواه نمیتوانستند چني استداللی را بپذيرند .از نظر آنان احتجا فوق
ناتمام است زيرا گرچه امور سياسی اوالً و بالذات از وظايف حسبی محسوب میشود ،ام ا
همي امور به عناوي ديگر از وظايف عمومی نيز هست و از اي جهت مداالل ة م ردم در
آن صحيح و شرعی است .از نظر فقيهان مش روطهال واه اوالً وعت ی حکوم ت ب ر اس اس
شورای عمومی تأسيس شد ،مردم حق نظارت در کارها و مصرف مالياتهايی را دارند که
میپردازند و ثانياً دالالت مردم در اي گونه از امور از جهت من از تجاوز و جلوگيری از ظلم
تحت عنوان نهی از منکر است .اي دو عنوان از نظر مشروطهالواهان از وظايف و تکاليف
عمومی است که مردم مکلف به دالالت در آن هستند.
وظيفة نواب عام است و آنان م یتوانن د
امور حسبه در زمان غيبت امام معصوم
اي وظيفه را يا به صورت مستقل به انجام برسانند و يا اينکه به ديگران تفويض کنند اما
در صورتی که فقيهان نتوانند وظيفة مزبور را به انج ام برس انند در آن ص ورت نوب ت ب ه
عدول مؤمنان میرسد که عهده دار اي امر گردند و در صورت عدم تمک آنان نيز وظيفة
حسبه به فساق محول می شود .بنابر اي ام ور حس بی ب ه ه يچ وج ه س اعط نم یش د.
مشروطهالواهان معتقد بودند که در وضعيت مشروطيت ،با توجه به توسعه کشور اسفمی،
مجتهدان نمیتوانند مستقيماً در امور حسبی مداالله کنند ،بنابراي راه انجام اي تکلي ف
منحصر با رسميت دادن به عانون و تأسيس مجلس شورای ملی است (همان211 ،د.)221

وکالت معنای لغوی و عرفی آن است از اي رو پ س از اح راز ص حت و ش رعيت آن از
جهات ديگر ،مشمول باب وکالت شرعی شدن يا نشدن تأثيری در آن ندارد (نائینی،2631 ،
ص221د.)222
 .9پيروی از اکاريت آراء امری غيرشرعی و بدعت است .کيفيت بدعت بودن اي

ام ر
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در موضوع تدوي عانون اساسی گذشت (نوری2631 ،ب ،ص.)211

فقيهان مشروطهالواه در پاسخ معتقد بودند که پس از آنکه اساس تأسيس مجلس شورا
از جهات مختلف مشروع و وجوبش محرز شد ،ديگ ر ج ای بح ث در ل وازم آن از جمل ه
پيروی از اکاريت آراء باعی نمیماند .همچني آنان در باب االتفف و االذ به طرف راج ح،
االذ به اکاريت را معي و تنها راهحل میدانستند .عفوه ب ر آن از نظ ر مش روطهالواه ان
نيز پي روی از آرای اکاري ت در ح وادث ب وده
و اميرمؤمنان
عمل و سنت پيامبر
است (نائینی ،2631 ،ص222د.)221
به طور الفصه ،موض وع تأس يس مجل س ش ورای مل ی يک ی از موض وعات م ورد
گفتوگوی ميان فقيهان مشروطهالواه و هواداران سلطنت مطلقه بود که هرگز منج ر ب ه
توافق نشد .مهمتري مان چني توافقی ،مباينت چني نهادی با اساس شريعت اسفمی از
سوی هواداران سلطنت مطلقه بود .بديهی است که هر دو ط رف در موض وعاتی ک ه ب ه
گمانشان اساس شريعت اسفمی را به هم میزد ،هيچگونه سازشی نمیکردند.
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 4ـ  .6آزادیهای سیاسی و مدنی

موضوع آزادیهای سياسی و مدنی از مهم تري موضوعات مورد االتفف ميان فقيهان
مشروطهالواه و هواداران سلطنت مطلقه بود که برداشتهای متفاوت و متضادی را داشت.
فقيهان مشروطهالواه استدالل میکردند که اصل آزادی اصلی است که عرنها مردم دني ا
برای آن عيام کردهاند و مقصود مشترک تمام ملتها ،همي آزادی از عبوديت پادشاهان و
عدرتمندان الودسر بوده است .همچني از نظر آن ان حکوم ت مطل وب يعن ی حکوم ت
اسفمی و شرعی حکومتی است که عوام آن بر آزادی بندگان از الودسری حاکم ان بن ا
شده است (همان).
واکنش هواداران نظريه سلطنت مطلق ه نس بت ب ه دع اوی ف وق آن ب ود ک ه بي ان
می داشتند مراد از آزادی در وضعيت مشروطيت همانا آزادی از حدود و مقررات دي است.
از سوی ديگر پذير اي اصل به معنای همرنگی در رسوم و آداب اروپاييان و مسيحيان
است (نوری2631 ،الف ،ص231د.)211
مشروطهالواهان در برابر استدالل فوق بيان م یکردن د حقيق ت آزادی ک ه پي امبران
پيشوای آن بودند ،با آزادی به معنای بیبندوباری و زير پا گذاشت ح دود دي  ،ن ه تنه ا
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مفزم نيست ،بلکه در جهت مقابل عرار دارد .آنان به همص نفان ه وادار نظري ه س لطنت
مطلقه الود توضيح میدادند که ملتهای بسياری وجود دارند که از عبودي ت عدرتمن دان
آزاد شده ،به امور دينی و ملی الود پايبند هستند چه بسيار ملتهايی هستند ک ه در زي ر
زنجير عدرتمندان به سر میبرند ،در حالی که يا دارای حدود و عيود دينی نيستند و يا آنه ا
را کنار گذاشتهاند (نائینی ،2631 ،ص11د.)13
 5ـ  .6برابری مدنی شهروندان

مشروطهالواهان در واکنش به استدالل فوق اظهار میکردند که تفسير برابری م دنی
آنگونه که هواداران نظريه سلطنت مطلقه بيان میکنند ،نه تنها مخ الف ب ا دي مب ي
نيست ،بلکه با نظام اجتماعی بشر در هر مسلک و آيينی درست درنمیآيد زيرا افراد بش ر
به جهت عجز و عدرت و حدود تکاليف نسبت به هم مختلف هستند از اي رو بدون شک
احکام و حدود نسبت به عناوي مختلف الواهد بود .مشروطهالواهان میگفتند که براب ری
به معنای درست آن در شريعت اي است که احک ام و ع واني نس بت ب ه مص اديق ه ر
موضوع و عنوانی به تساوی اجرا شود .به اي ترتيب حکم عتل ،سرعت و احکام عضايی يا
سياسی بر هر کسی اجرا ش ود و امتي ازات اجتم اعی م ان از اج رای آن نگ ردد .از نظ ر
و امام ان معص وم
مشروطهالواهان اي چني معنايی از برابری در س يرا پي امبر
ديده شده است (نائینی ،2631 ،ص216د .)213
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فقيهان مشروطهالواه معتقد بودند که همصنفان مطلقهطلبشان به نام دي  ،موض وع
برابری را ،که پايه دوم وضعيت مشروطيت است ،بر حسب اشتراک لفظی و ب ه مغالط ه از
معنی و مقصود حقيقی الود منحرف کردهاند .اش ارا مش روطهالواه ان در اينج ا ب ه اي
استدالل هواداران نظريه سلطنت مطلقه است ک ه م یگفتن د اگ ر عل ت غ ايی وض عيت
مشروطيت آزادی و برابری باشد ،در آن صورت معنای اي وضعيت تنها زم انی ب ه وج ود
میآيد که اوالً وضعيت رهايی از دي و ثانياً وضعيت يکسان بودن مردم در تمام احک ام و
حدود ايجاد شود .به اي ترتيب هواداران نظريه سلطنت مطلق ه از اس تدالل ال ود چن ي
نتيجه می گرفتند که وضعيت مشروطيت به معنای رهايی از دستورات دي و زيرورو شدن
حدود شرع است (نوری2631 ،الف ،ص233د .)231

بنابراي چنانکه پيداست در باب برابری مدنی نيز ه واداران نظري ه س لطنت مطلق ه
18
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موضوع مورد گفتوگو را به سطح گسست نظريه حکومت مش روطه از ش ريعت و ديان ت
میکشيدند و باب هرگونه گفتوگويی را ميان الود با مشروطهالواهان میبستند.
با توجه به آنچه در اي عسمت از نوشته بيان ش د ب ه روش نی آش کار م یش ود ک ه
مشروطيت پنج مسئله را برای فقيهان شيعه مطرح کرد که در گفتار سياسی معاصر اي ران
به صورت پنج موض وع مح وری ب رای گف توگ و ص ورتبن دی ش د و مجموع های از
احتجاجات پيرامون هر يک از آنها شکل گرفت .موضوعات پنجگانه توانست باب گفتوگو
را بي فقيهان شيعی باز کند و آنان را در دو دسته کلی مش روطهگ رای مش روعهال واه و
هواداران نظريه سلطنت مطلقه جای دهد اما به سرعت سطح احتجاجات آن ان از مس ائل
فقهی به مسائل کفمی کشيده شد .اي امر موجب شد که در گفتوگوی مورد نظ ر پ ای
مفروضات ترديدناپذير و غيرعابل انعطاف باز شود و شرايط گفتوگو از بي برود .از اي رو
گفتوگوهای مزبور نتوانست تداوم يابد و موجب ايضاح تحرير محل نزاع و روش ش دن
دعيقتر محل مناعشات در احتجاجات و موضوعبندیها شد.
نتيجه اي امر آن است که مراحل رفت و برگشت گفتوگو ميان دو دس ته از فقيه ان
درگير در وضعيت مشروطيت چندان دوام نيافت و گفتوگوی کاملی مي ان آن ان ص ورت
نپذيرفت .به همي دليل فقيهان شيعه نتوانستند به صورتبندی يک نظري ه واح د ب رای
وضعيت مشروطيت برسند و به جای آن ،هر يک نظريه الود را ارائه دادند نظريه سلطنت
مشروطه مشروعه و نظريه سلطنت مطلقه .بروز دو نظريه مزبور برای وضعيت مش روطيت
نشانگر عدم توفيق طرفي گفتوگو در طراحی و پيشبرد يک گف توگ وی موف ق اس ت.
بررسی آسيبشناسانه گفتوگوهای صورت گرفته در وضعيت مشروطيت حاوی درسهای
مهمی برای وضعيت جمهوری اسفمی و گفتار سياسی شکل گرفته در آن میتواند باش د
که اميد است در جای الود بدان پرداالته شود.
نتیجه

مقاله حاضر مدعی است که دو نظريه «سلطنت مشروطه مشروعه» و نظريه «سلطنت
مطلقه» نظرياتی جديد در سنت فقه شيعه به شمار میآيند که در دوره مشروطيت ايران در
سنت فقهی شيعه و در تقابل با يکديگر تدوي شدند .در بررسی مدعای فوق ابتدا بيان شد
14
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که نيازها و الزامات جديد در جامعه ايران اواالر س ده س يزده هج ری ،موج ب ب ازتعريف
وضعيت جديد آن جامعه شد که در مقاله حاضر به وضعيت مشروطيت تعبي ر ش ده اس ت.
تعريف وضعيت مشروطيت به پيدايش موضوعات جديدی در دوره مشروطيت منج ر ش د
که به گفتوگوهای جديدی در فقه شيعه انجاميد .فقهای ش يعه در ب ي فاص له پي روزی
جنيش مشروطيت تا بازگشايی مجلس ،پس از استبداد صغير ،پ نج موض وع اص لی را ب ه
گفتوگو گذاشتند :تحديد عدرت سياسی ،تدوي عانون اساسی ،تأس يس مجل س ش ورای
ملی ،آزادیهای سياسی و مدنی و برابری مدنی شهروندان.
همانطور که در مقاله نشان داده شد گفتوگو ميان فقيهان اي دوره نتوانست تا نهايت
منطقی الود ادامه يابد برای ماال نتيج ه گف توگوه ا درب اره موض وع «تحدي د ع درت
سياسی» اي شد که انواع حکومت ها به دو نوع سلطنت مشروطه و سلطنت مطلقه تقسيم
میشوند .ويژگیهای حکومت اول محدوديت عانون ،رعايت آزادیهای م دنی و سياس ی،
برابری مدنی و اهميت مجلس شورای ملی است ،در حالی که فقدان اي ويژگیها عناصر
اصلی حکومت نوع دوم را تشکيل می دهد .به اي بيان هر دو نوع از حکومت ويژگیهای
الود را بر اساس تعريف وضعيت مشروطيت بازسازی کردند.
همانطور که مشاهده میشود در گونهشناسی فقيهان اي دوره وضعيت مشروطيت نه
وضعيت پيش از آن معيار احتجاجات درباره تحديد عدرت سياسی و نوع حکومت بود .به
همي نحو تقابل احتجاجات درباره موضوع «ع انون اساس ی» ني ز عاب ل مش اهده اس ت.
فقيهان مشروطهالواهان و هواداران نظريه سلطنت مطلقه در مسئله شرعی ب ودن ت دوي
عانون اساسی مانند شرعی بودن اصل حکومت مشروطه نمیتوانستند ب ه تواف ق برس ند
چراکه هر دو مسئله برای هواداران سلطنت مطلقه در زمرا اصول دي و موض وعاتی ب ه
شمار میرفت که غيرعابل گفتوگو و مناعشه ب ود ،در ص ورتی ک ه مش روطهالواه ان دو
مسئله فوق را اساس حکومت شرعی م یدانس تند .اال تفف مزب ور موج ب م یش د ک ه
گفتوگوهای دو طرف نه به عصد نيل به توافق،که به منظور دفاع از عقي دا حق ة ال ود و
ابطال عول باطل الصم انجام گيرد .اي بدان معنا بود که گفتوگوهای دو طرف وسيلهای
برای ارشاد طرف ديگر بود ،نه يافت حقيقت.
درباره سومي موضوع مطرح شده در تعريف وضعيت مشروطيت ،يعنی مجلس شورای
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ملی ،نيز يافته های مقاله حاضر اثباتکننده مدعای اي نوش ته اس ت .موض وع تأس يس
مجلس شورای ملی يکی از موضوعات مورد گفتوگوی فقيهان مشروطهالواه و ه واداران
سلطنت مطلقه بود که هرگز از سوی دو طرف به توافق منتهی نشد .مهمتري مان توافق،
اعفم مباينت چني نهادی با اساس شريعت اسفمی از سوی هواداران سلطنت مطلقه بود.
بديهی است که هر دو طرف در موضوعاتی که به گمانشان اساس شريعت اسفمی را ب ه
هم میزد هيچگونه سازشی نمیکردند.
چهارمي موضوع گفتوگو در وضعيت مشروطيت موضوع آزادیهای سياسی و م دنی
بود .در حالی که فقيهان مشروطهال واه ع وام حکوم ت اس فمی را ب ر آزادی ش هروندان
می دانستند ،هواداران نظريه سلطنت مطلقه مراد از آزادی در وضعيت مش روطيت را آزادی
از حدود و مقررات دي و همرنگی در رسوم و آداب اروپايي ان و مس يحيان م یدانس تند.
پنجمي موضوع عمدا مورد گفتوگو ميان فقيه ان مش روطهال واه و ه واداران س لطنت
مطلقه موضوع برابری مدنی ميان شهروندان بود .فقيهان هواداران نظريه سلطنت مطلق ه
معتقد بودند که اصل برابری از يک سو منجر به وضعيت رهايی از دي میشود و از سوی
ديگر منجر به يکسان بودن مردم در تمام احکام و حدود اما مشروطهالواهان در واک نش
به استدالل فوق اظهار میکردند که تفسير برابری مدنی ،آنگون ه ک ه ه واداران نظري ه
سلطنت مطلقه بيان میکنند ،نه تنها مخالف با دي مبي نيست بلکه ب ا نظ ام اجتم اعی
بشر در هر مسلک و آيينی درست در نمیآيد.
االتففات منجر شد که برای وضعيت مشروطيت نه يک نظريه بلکه دو نظريه متض اد
ارائه شود :نظريه سلطنت مشروطه مشروعه و نظريه سلطنت مطلقه دو نظريهای که بنا بر
مدعای اي نوشته در وضعيت مشروطيت و در تقابل با يکديگر صورتبندی شدند.

کتابنامه
 آبادیان ،حسین ( ،)4731مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه ،تهران :نشر نی.
 آجودانی ،ماشاءاهلل ( ،)4731مشروطه ایرانی ،تهران :اختران.
 آدمیت ،فریدون ( ،)4711امیرکبیر و ایران ،تهران :خوارزمی.

 ترکمان ،محمد ( ،)4711مجموعهای از رسائل ،اعالمیههاا ،مکتوبااو و روزناماه شای
شهید فضل اهلل نوری ،تهران :مؤسسه خدماو فرهنگی رسا.
 رضوانی ،هما (به کوشش) ( ،)4717لوایح آقا شی فضل اهلل نوری ،تهران :تاری ایران.

 شاکری خویی ،احسان ( ،)4737رابطه معنا و زمینه در اندیشاه سیاسای ناائینی و شای
فضل اهلل نوری ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه مفید.

 طباطبایی ،سید جواد ( ،)4731ابن خلدون و علوم اجتماعی :وضعیت علوم اجتماعی در
تمدن اسالمی ،تهران :طرح نو.
تهران :نگاه معاصر
 اااااااااا ،)4731( ،تأملی درباره ایران :نظریه حکومت قانون در ایران ،تبریز :ستوده.
 فیرحی ،داود ( ،)4731فقه و سیاست در ایران معاصر ،تهران :نشر نی.

 کدیور ،محسن (به کوشش) ( ،)4733سیاستنامة آخوند خراسانی :قطعاو سیاسای در
آثار مال محمد کاظ خراسانی صاحب کفایه ،چ ،1تهران :کویر.

 محالتی ،محمد اسماعیل ( ،)4733اللئالی المربوطه فی وجاو

المشاروطه در رساایل

مشروطیت ،تألیف ،تصحیح و تحشیه غالمحسین زرگری نژاد ،نشر :مؤسسه تحقیقااو
و توسعه علوم انسانی.
 میراحمدی ،منصور ( ،)4733اسالم و دموکراسی مشورتی ،تهران :نشر نی.

 میرموسوی ،سید علی ( ،)4731اسالم ،سنت ،دولت مدرن :نوسازی دولت و تحاول در

فقه سياسی و تجدد :تحليل گفتمانی فقه سياسی مشروطيت

 اااااااااا ،)4731( ،تاری اندیشه سیاسی جدید در اروپا :جدال قادی و جدیاد ،چ،1

اندیشه سیاسی معاصر شیعه ،تهران :نشر نی.
 نائینی ،محمد حسین ( ،)4733تنبیاه امماه و تنزیاه الملاه ،توضایح ،پااورقی و مقدماه
محمود طالقانی ،چ  ،3تهران :انتشار.
 اااااااااا ،)4733( ،تنبیه اممه و تنزیه المله در رسایل مشروطیت ،تاألیف ،تصاحیح و

19

تحشیه غالمحسین زرگری نژاد ،تهران :موسسه تحقیقاو و توسعه علوم انسانی.
 نجفی ،موسی ( ،)4733حوزه نجف و مسئله تجدد در ایران ،تهران :پژوهشگاه فرهنا
و اندیشه اسالمی.
 اااااااااا ،)4731( ،بنیاد فلسافه سیاسای در ایاران عصار مشاروطیت ،تهاران :جهااد
دانشگاهی.
 نوری ،عبدالنبی («)4731الف» ،تنبیه الغافل و ارشاد الجاهل در رساائل مشاروطیت ،باه
کوشش غالمحسین زرگرینژاد ،تهران :کویر.
 نوری ،فضال اهلل ( ،» «)4731حرمات مشاروطه در رساائل مشاروطیت ،باه کوشاش
غالمحسین زرگرینژاد ،تهران :کویر.
 هابرماس ،یورگن ( ،)4731نظریه کنش ارتباطی ،ترجمه کمال پومدی ،تهران :روزناماه
ایران.

سال هجدهم /شماره شصت و نهم  /بهار 59
10

Schutz A. & Lukmann .R (1973), The Structures of the
Lifeworld. Evanston.

-

