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چكيده
با پيروزي جنبش مشروطهخواهي ،دوران جديدي در حوزة انديشه سياسي در ايران
آغاز گرديد .اين حادثة تاريخي ،تنها وقوع تحول در صحنة مناسبات سياسي و
اجتماعي نبود ،بلكه از همان آغاز داراي عناصر مفهومي نوآييني بود كه به ضرورت
واكنش دو گروه از علما و فقهاي ديني را در موافقت يا مخالفت با آن برانگيخت .در
اين ميان ،شيخ فضلاهلل نوري كه در ابتداي جنبش با آن همراهي ميكرد ،در ادامة
مسير به مخالفت با آن برخاست .اين مقاله درصدد آن است تا به اين پرسش اساسي
پاسخ دهد كه داليل مخالفت شيخ نوري با مشروطه چه بود و او با اتكا به چه مبنايي
رأي به حرمت مشروطه داد؟ فرضية مقالة حاضر اين است كه مخالفت شيخ نوري با
مشروطه نه از موضع دفاع از استبداد ،بلكه براي دفاع از اقتدار شرع بود كه بهزعم وي
با مشروطهخواهي به خطر افتاده بود .براينپايه ،او با وفاداري بهصورت شريعت و
مباني فقهي و نظام سنت قدمايي خود ،از همان ابتدا اصل را بر اجراي احكام شرعي
گذارده بود كه بهزعم وي مقرر بود تا با برپايي مشروطه عملي شود .اما ادامة مسير و
روشن شدن اختالفات در وظايف تقنيني مجلس شورا و ميزان دخالت يا نظارت فقها
در امر قانونگذاري و مباحثي چون نمايندگي ،مساوات و حريت شيخ را به اين
نتيجه رساند كه اين اساس جديد با مباني نظري و شرعي وي نسبتي ندارد و در اين
ميان قرائت شرعي مشروطهخواهان ديني نيز نتوانست بر مخالفتهاي مبنايي وي فائق
آيد.
كليدواژهها :مشروطه ،حوزه نظر ،قانونگذاري ،مجلس شورا ،مساوات ،حريت
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مقدمه:
از ديدگاه تاريخ انديشه در ايران ،اعالم مشروطيت ،نقطة عطفي در حيات اجتماعي ،سياسي و
فرهنگي جامعة ايران بهشمار ميآيد .با مشروطيت و تأسيس بنياد سياسي مبتنيبر گفتمان جديد،
ايران پا در آستانة جديد آگاهي تاريخي خود نهاده بود ،وضعيتي كه واكنش تمامي گروهها ،افراد
و نخبگان از نظام سنت قدمايي را كه علما طرفدار آن بودند و جناحي از روشنفكران تحولخواه
را كه عموماً مشي ليبرال و آزاديخواهانه داشته و نسبت چنداني با شرع و برداشتهاي شرعي
نداشتند ،ميطلبيد .بر همين اساس ،بخشي از منازعات فكري و مجادالت نظري بين اين دو گروه
يعني طرفداران نظام سنت قدمايي و روشنفكران مشروطهخواه ناظر به اين وجه از برخورد دو
ديدگاه و سبک انديشه در عرصة اجتماعي -سياسي و تاريخ انديشه در ايران بود كه دستكم تا
پيروزي جنبش مشروطه ،اهميت خود را حفظ كرد.
اما پس از اعالن مشروطيت و برداشتن نخستين گامها در تدوين نظامنامه يا قانون اساسي
مشروطه در مجلس شوراي ملي ،جدالهاي نظري پيشين ،موضع كانوني خود را تغيير داد و جدال
در عرصة نظري مباني نظام جديد سياسي در ايران ،به درون نظام سنت قدمايي منتقل شد؛ يعني
جايي كه دو گروه از علما و طرفداران سنت و شريعت پديدار گشتند كه يكي در وفاداري به
ظاهر شريعت و برمبناي اصول فقهي و اجتهادي خويش ،رأي به حرمت مشرطه داد و ديگري در
«تجديد نظري در مباني نظري فهم ديني» سعي كرد كه راهي بيابد تا نسبتي جديد ميان دين و
شريعت با تحوالت جديد و عناصر اين گفتمان چون «آزادي»« ،برابري»« ،مجلس شورا»« ،رأي
اكثريت» و غيره تعريف كند .بر اين اساس بود كه گفتمان روشنفكري غيرمذهبي در عرصة
پايهگذاري و تثبيت نظام مشروطه اهميت پيشين خود را هرچند به صورت موقت از دست داد و
براي اولينبار در تاريخ انديشة سياسي ،جدالي ميان «قديم» و «جديد» در درون «سنت» درگرفت
كه از نقطهنظر تحوالت بعدي و تبعاتي كه در حوزة انديشة سياسي و مباني ديني و شرعي در پي
آورد ،بسيار اساسي است .الزم به تأكيد بيشتر نيست كه مناقشات درگرفته در تاريخ
مشروطهخواهي ايرانيان وجه عملي مجادالت و منازعات در عرصة نظر بود ،چرا كه «هر بحراني در
عمل ،نتيجة بحراني در عرصة نظر است»؛ اما عرصة نظر مدتها بود كه از حضور «حاضرانه» اهل
نظر كه هم از مباني سنت آگاه باشند و هم در مقابله با تحوالت جديد ،ضربآهنگ ،عناصر و
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«حضور غايبانه» خود بر تحوالت و آگاهيهاي جديد اثر ميگذاشت .از مهمترين نمايندگان
فكري نظام سنت قدمايي كه صميمانه به دنبال اجراي قوانين شرعي از طريق مشروطه بود ،حاج
شيخ فضلاهلل نوري بود كه در طرفداري از مشروطه شرعي به مخالفت با گفتمان جديد
مشروطهخواهي برخاست.
نويسندگان بسياري به بحث دربارة چرايي مخالفت شيخ فضلاهلل نوري با مشروطهاي كه بهزعم
وي با اصول اسالمي مباينت داشت پرداختهاند .در اين ميان چندي از اين نويسندگان ،جدال شيخ با
گفتمان مشروطهخواهي را به مبارزة ايدئولوژيک با فراوردهاي تماماً غربي كه عناصري چون
آزادي ،برابري ،مجلس شورا ،جعل قانون و غيره را دربرداشت فروكاستهاند و به اين نكته توجهي
نشان ندادهاند كه وي نهتنها با روشنفكران اختالف مبنايي داشت ،بلكه در برداشتهاي خود از
سنت و شريعت و تفسير خود از نظام معنايي مشروطه ،لزوماً همانند علماي موافق مشروطه
نميانديشيد و بهرغم اشتراكات فقهي و شرعي كه با ايشان داشت ،در تحليل نهايي از ديدگاههاي
خاص نظري خود دفاع كرده و رأي به حرمت شرعي مشروطه داد.
اين مقاله درصدد آن است تا با ارائة توضيحي از داليل مخالفت مبنايي شيخ فضلاهلل نوري با
مشروطيت ،نقش و جايگاه ديدگاههاي فقهي و شرعي او را در نپذيرفتن عناصر و دالهاي گفتمان
جديد مشروطهخواهي نشان دهد .مخالفت مبنايي كه صرفنظر از منازعات و مناقشات در عرصة
عمل و صحنة واقعيات سياسي -اجتماعي ،ازآنرو كه در دورة جديد تاريخ ايران و تاريخ انديشه،
سببساز درگرفتن مناقشهاي نظري ميان دو گروه از طرفداران نظام سنت قدمايي گشت و از
حيث نتايج آن در جدالي ميان انديشة قديم و مفاهيم جديد يا سنت و تجدد ،بسيار بااهميت
ارزيابي ميشود .درواقع با اتكا به مباحثاتي كه ميان دو گروه از علماي موافق و مخالف مشروطه
در تاريخ انديشه سياسي درگرفت ،ميتوان از بنبست دوگانة آزاديخواهي -استبدادطلبي فراتر
رفته و اهميت نقش شيخ فضلاهلل نوري را با توجه به گفتوگويي كه در درون سنت و در نسبت با
تجدد برقرار كرد ،در تدوين انديشة مشروطهخواهي نشان داد .با اين توضيح ،پرسش اصلي اين
مقاله معطوف به اين مسئله است كه داليل اساسي مخالفتهاي شيخ فضلاهلل نوري با مشروطه چه
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بود و او با اتكا به چه موضعي به مخالفت با آن برخاست؟ فرضية اساسي در مقالة حاضر نيز اين
است كه مخالفت شيخ فضلاهلل نوري با مشروطهاي كه بهزعم وي با اسالم مباينت اساسي داشت،
در اصل نه از موضع دفاع از استبداد بلكه دفاع از اقتدار شرع بود و او با تكيه بر مبادي فكري و
اصول فقهي نظام سنت قدمايي با برداشت ويژة خود ،سعي كرد تا مباينت اين دو گفتمان را با
يكديگر در نوشتهها و لوايح خود نشان دهد.

 .1شيخ فضلاهلل نوري و مشروطه
شيخ فضلاهلل نوري با برآمدن اولين مخالفتهاي مشروطهخواهان با حكومت استبدادي و جنبشي
كه به عدالتخواهي معروف گشت ،به اعتراف تاريخ نويسان در آغاز نهضت ،در ايجاد فكر
تأسيس عدالتخانه و جنبش روحانيت و سپس تدوين قانون اساسي ،نقش عمدهاي داشت
(كرماني ، 611 ،ج  .)515:بهگفتة تقيزاده ،شيخ نوري در ابتدا با دو عالم بزرگ ديگر متحد
بوده و از مشروطيت دفاع مينمود و جايگاه علمي و فقهي او نقش مؤثري در جريان
مشروطهخواهي به ايشان ميبخشيد .اما همين باور شيخ كه ميخواست احكام شرع را به روية قانون
درآورد ،وقتي با مانع مواجه شد و تغيير شعار عدالتخواهي را به خواستة مشروطيت كه داراي
عناصر جديد و ناآشنايي بود مشاهده كرد ،ناخرسندي خود را ابراز كرده و شروع به فاصله گرفتن
از آن كرد.
اين موضع شيخ براي پيروان وي نيز ابهامي پيش آورد كه در قالب دو پرسش از ايشان تقاضا
كردند بدان پاسخ دهد؛ پاسخهايي كه در رسالهاي كه به رساله «حرمت مشروطه» اشتهار يافت،
بهخوبي ديدگاه وي را نسبت به مشروطه بيان ميكند .آن دو پرسش عبارت بودند از . :چرا
مساعدت جدي اوليه حجتاالسالم ،به مخالفت با مشروطيت و مهاجرت به حضرت عبدالعظيم
پيوست ،آيا اين مخالفت موجب شرعي داشت و به اين سبب بود كه مشروطه را با قوانين آسماني
مخالف يافتند؟  .2اگر علت مخالفت با مشروطيت ،موجب شرعي نداشت ،پس به چه دليل با آن
مخالفت كرديد؟ شيخ در رسالهاي كه بدين منظور نگاشت ،منشأ «فتنه» مشروطه را «فرق جديده و
طبيعي مشربها» دانست كه «از همسايهها اكتساب نمودند» و با صورت بسيار خوشي بيان شده و
بيترديد هر كسي را جذب ميكرد و او را در تحصيل كلمه «طيبه العدل» ساعي ميساخت.
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و اسباب هم مساعدت نمود .وقتي كه شروع به اجراء اين مقصد شد ،ديدم دستهاي از
مردم كه همهوقت مرمي به بعضي از انحراف بودند ،وارد بر كار شدند .كمكم
كلمات موهمه از ايشان شنيده شد كه حمل بر صحت ميشد .تا آنكه يک درجه
پرده از آن برداشتند و بناي انتخاب وكال و مبعوثين بر اكثريت آراء گذاردند .باز هم
اغماض شد كه اينها براي نظام امور و بسط عدالت است .تا رفتهرفته بناي نظامنامه و
قانوننويسي شد .گاهي با بعضي مذاكره ميشد كه اين دستگاه چه معني دارد؟
(زرگرينژاد.) 56 ، 611 ،

در اين ميان پاسخهايي كه شيخ ميشنيد ،نگراني وي را بيشتر ميكرد:
تعبيرهاي نهچندان دقيقي كه گاهي از امثال سيد محمد طباطبايي صادر ميشد-
چنانكه تصور ميكرد كه در نظام مشروطه «براي شرع نيز حدودي خواهد بود» -در
نظر شيخ ،همچون نشانهاي به ساحتهاي ناشناختهاي از انديشه تجدد پديدارمي شد
كه با باورهاي ظاهري او سازگار نبود (طباطبايي ، 611 ،ج.)111: 2

بر همين پايه ،شيخ در فقرهاي ديگر از اين رساله نوشت كه بحث وكالت و نمايندگي مجلس
جهت تصويب قوانين به اعتبار اكثريت آرا ،بدعت بوده و صدور احكام و قوانين شرعي در اختيار
فقها و مجتهدان است و وكاليي كه در مجلس حضور دارند ،اختيار وضع قانون را ندارند ،چرا كه
قوانين مورد نياز جهت اداره جامعة اسالمي تماماً در اسالم آمده است (زرگرينژاد- 55: 611 ،
 .) 51در همين دو فقره از پاسخ شيخ ،مبناي مخالفت وي با بعضي عناصر و مؤلفههاي گفتماني كه
در قالب «انديشه مشروطهخواهي» ميرفت تا سامان نظام سياسي را درنوردد و نسبت تجدد با ديانت
را در صورت رابطهاي نو تعريف كند ،مشخص ميشود .همچنان كه در ادامه بررسي خواهد شد،
از نظر شيخ« ،انتخاب وكال»« ،اعتماد بر رأي اكثريت» و «جعل قانون» ،بدعاتي بود كه با انديشة
«كامل بودن دين اسالم» و «جاودانگي قوانين الهي» مطابقت نداشت .چرا كه او اعتقاد داشت كه
حتي جزئيات مسائل از طرف شرع مورد تأكيد قرار گرفته و فقط بايد آنها را از متون فقهي
استنباط كرد .برايناساس اگر كسي جعل قانون كند ،درواقع معتقد است كه شريعت ناقص است و
نياز به تكميل دارد؛ امري كه با خاتميت پيامبر مغايرت دارد .زيرا
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خاتم آن كسي است كه آنچه مقتضي صالح حال عباد است الي يوم الصور بهسوي
او وحي شده باشد و دين را كامل كرده باشد (تركمان.)2: 611 ،

اما بايد در نظر داشت كه بخشي از مناقشة فكري شيخ فضلاهلل نوري با طيفي از هواداران نظام
سنت قدمايي بود كه با تكيه بر تحولي در برداشتهاي فقهي و اجتهادي خود به دفاع از مشروطيت
با تعريف خاص خود برخاسته بودند .كتاب تنبيه االمه و تنزيه المله عالمه محمدحسين ناييني كه
منظومهاي فكري در دفاع از مشروطه است و در حوزة نفوذ فكري آخوند خراساني نگاشته شد،
درواقع پاسخي به ايرادات شرعي و فقهي شيخ فضلاهلل نوري بود .اما اين منازعه و جدال در حوزة
انديشه را بايد در ادامة سنت «اجتهادي» علماي شيعي مشاهده كرد كه به علما و مجتهدان اجازه
ميداد تا با تكيه بر مقدمات انديشه فقهي و شرعي خود ،گاه آراي متفاوتي دربارة موضوعات
واحد صادر نمايند .البته در اينكه ديدگاه طرفداران و مخالفان نظام مشروطه كه از هواداران نظام
سنت قدمايي بودند ،هر دو از انبان سنت و قواعد و احكام فقهي و شرعي نشئت ميگرفت،
ترديدي نيست؛ اما آنها در برداشتها و قرائتهاي ويژة خود از اين مشتركات ،لزوماً يكسان
نميانديشيدند و از كساني با مرتبت علمي آخوند خراساني و مراتب باالي فقهي چون شيخ
فضلاهلل نوري كه حتي سرسختترين دشمنان او نيز نتوانستند جايگاه علمي و فقهي او را انكار
كنند و بسياري او را از بهبهاني و طباطبايي و امثال آن دو برتر ميدانستند (رضواني،) 11 : 651 ،
بعيد مينمود كه بدون توجه به نتايجي كه قرائت فقهي و مباني نظري ايشان در اختيار آنان
ميگذاشت و تنها درون منطق روابط پيكار سياسي كه البته در جاي خود نيز اثرگذار بود ،رأي به
وجوب يا حرمت مشروطه دهند .آخوند خراساني ،خود در اين باره معتقد بود:
اختالف من با فقهاي مخالفِ مشروطيت به مثابه اختالف فتواي دو فقيه در يكي از
فروع فقهي است .همچنان كه آن اختالف در فتوا مجوز اختالف اصحاب آن دو فقيه
با يكديگر نميتواند باشد .اين اختالف در وجوب و حرمت مشروطيت نيز نميتواند
مجوز اختالف شما با اصحاب فقهاي مخالف مشروطيت باشد (دريابيگي: 611 ،
.)66

البته اين نوشتار درصدد آن نيست كه داليلي را كه موجب هواداري طيفي از روحانيت و
علماي مقيم نجف و ايران از مشروطيت شد را در اينجا بياورد ،اما قصد دارد تا با تكيه بر آراي
شيخ فضل اهلل نوري ،داليل اصولي وي را در رأي به حرمت مشروطه بازكاوي كرده و نسبت آن را
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بخشهاي زير ،به برخي داليل و براهين شيخ فضلاهلل نوري در رد مشروطيت اشاره ميشود تا بهتر
بتوان بين موضع شرعي شيخ در رد مشروطه با ديدگاهي كه شرعي بودن آن را توجيه ميكرد،
تمايز قائل شد.

 .2شيخ فضلاهلل نوري ،مشروطه و حوزة نظر
در بررسي چرايي مخالفت شيخ فضلاهلل نوري با مشروطيت ،شماري از پژوهشگران تالش كردهاند
تا بر مباني مشترک فقهي و نظري شيخ و علماي مقيم نجف كه طرفدار مشروطه بودند ،تأكيد
گذارند و از كنار بعضي اختالفات در نحوة برداشتها از اين منابع مشترک انديشه درگذرند .آنها
با اشاره به مشروطهخواهي اولية شيخ نوري و صورت ظاهر تأييدهايي كه او از مفاهيمي چون
تحديد حدود سلطنت ،نظامنامه و قانونگذاري توسط مجلس دارالشوراي كبراي اسالمي ميآورد،
به اين نكته اشاره ميكنند كه شيخ فضلاهلل نوري و طيفي از علما كه از مشروطيت دفاع ميكردند،
تنها در تعيين مصداق شرعي بودن مجلس شوراي ملي اختالف نظر داشتند ،وگرنه برخورد آنها با
عناصر و مفاهيم نظام معنايي مشروطه يكسان بود .اما بايد دربرابر اين موضع كه شيخ و ميرزاي
ناييني «از حيث انديشه سياسي و فقه سياسي هيچ اختالفي با هم نداشتند» اين پرسش را مطرح كرد
كه باالخره منطقي كه شيخ تا پاي جان بر سر آن پايداري ورزيد ،مبتنيبر چه اصول و مبادي بود
كه نتوانست بر سر تعيين مصاديق آن با مشروطهخواهان از در آشتي برآيد و بهجاي مخالفت با آن،
چرا تالش نكرد تا صورت واقعي و موجود مجلس شوراي آن زمان را بهمثابه هستة اساسي نظام
مشروطه ،بهصورت شرعي و ايدهآل آن نزديکتر سازد؟ درواقع تأمل بيشتر در اظهار نظرها و
موضعگيريهاي شيخ دربارة عناصر و مؤلفههايي چون حريت ،مساوات ،جعل و تصويب قانون،
نظامنامه و غيره نشان ميدهد كه كاربرد اين كلمات و مفاهيم نزد اين دو گروه از علما ،بيشتر
اشتراک لفظي داشت تا اشتراک معنايي و آنها وقتي اين مفاهيم را در تداول انديشة فقهي و
سياسي خود بهكار ميبردند ،لزوماً يكسان نميانديشيدند .به عنوان مثال وقتي شيخ نوري ميگفت:
«عليكم بطلب القانون االساسي االسالمي؛ ثُم عليكم بطلب القانون االساسي االسالمي ،فانه مصلح
لدينكم و دنياكم» از قانون اساسي و نظامنامه برداشت تدوين و جعل قانون نداشت ،چرا كه اوالً
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با قرائت خاص وي از نظام انديشهاي سنتِ قدمايي تا حد امكان نشان دهد .براي اين منظور در
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نمايندگان مجلس چنين حقي را نداشتند و تكلم در «امور عامه» ،مخصوص خداوند است و «امور
شرعيه عامه» در خارج از حيطة نمايندگي و وكالت و در حوزة واليت قرار ميگيرد كه مخصوص
فقها و علماي دين بوده و نمايندگان اصنافي كه در مجلس شورا حضور دارند ،صالحيت
گفتوگو و تصميمگيري دربارة آن را ندارند .از طرفي قانون اسالم ،كاملترين قوانين بوده و اين
قانون الهي ،تنها مربوط به مباحث شرعي و عبادي نبوده؛ بلكه در حيطة موضوعات سياسي و
اجتماعي نيز داراي احكام روشن و كاملي است كه نياز به جعل و تصويب قانون جديد را منتفي
ميسازد (زرگرينژاد) 15 : 611 ،؛ امري كه بهزعم شيخ مشروطهخواهان با برپايي مجلس به
دنبال آن بودند .اكنون به برخي از برداشتهاي ويژة شيخ نوري در قبال مفاهيم نوپديدي چون
قانونگذاري ،مجلس شورا ،برابري و آزادي اشاره ميشود كه ميتواند در تحرير محل نزاع مؤثر
واقع شود.
 2.1جعل قانون در نظام مشروطه و کامل بودن شریعت اسالم
تدوين قانون و نوشتن نظامنامه از همان ابتدا ،مخالفت شيخ فضلاهلل را برانگيخت .وي با تأكيد بر
شناختي كه از نحوة قانونگذاري در نظامهاي مشروطه اروپايي پيدا كرده بود ،معتقد بود كه در
نظام مشروطه ،منتخباني از مردم ،هيأت مقننه كشور را تشكيل داده و با توجه به مقتضيات زمانه
اقدام به نوشتن قانون ،بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت با شرع خواهند كرد و در اين ميان،
«اجماع اكثريت» تنها ضابطة آنها جهت جعل و تدوين قانون خواهد بود (زرگرينژاد611 ،
 .) 12:برايناساس ،او گفت« :من احكام خدا و رسول خدا را مينويسم و نه مقتضيات زمانه را» و
حكم داد كه اگر كسي معتقد باشد كه در خارج از حوزة شرع اطهر ميتوان اقدام به نوشتن قانون
كرد ،آن فرد از دايرة اسالم خارج خواهد بود .به جهت آنكه پيامبر اسالم ،خاتم پيامبران بوده و
كاملترين قوانين را كه در جهت حفظ منافع و مصالح مسلمانان است به آنان از طرف شارع عرضه
كرده است .درنتيجه كسي كه معتقد باشد كه در جامعة اسالمي نياز به تصويب قانون جديد در
حوزة امور عامه وجود دارد ،درواقع منكر خاتميت و كامل بودن دين اسالم است (زرگرينژاد،
.) 15: 611
شيخ فضلاهلل نوري در فقرهاي ديگر ،يادآوري ميكند كه از همان ابتدا نيز تصور نميكرده
كه قرار است در نظام مشروطه به عنوان مجري قوانين موجود اسالمي با هدايت و نظارت مستقيم
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قانونگذاري باشد .با تكيه بر همين واقعيت بود كه شيخ نوري وقتي از قانون اساسي مشروطه سخن
ميگفت منظوري جز معناي شرعي آن نداشت .درواقع شيخ در اينكه «خرابي در مملكت ايران از
بيقانوني و ناحسابي دولت است» و بايد تكليف دواير دولتي را معين و تصرفاتشان را محدود كرد
با مشروطهخواهان همرأي بود وگفتة مخالفان دربارة او كه وي درصدد حفظ قدرت مطلقة استبداد
قاجار بوده درست در نميآيد؛ اما در منشأ صدور و تدوين قوانين جهت احتراز از رفتار
دلبخواهانه دواير دولتي ،با مشروطهطلبان موافق نبود و عقول ناقصة اكثريت را ناتوان از جعل
قانون در مرتبة قوانين ثابت و ابدي شريعت اسالم ميدانست.
در فقرهاي ديگر شيخ نوري دربارة قانون اساسي اسالمي سخن ميگويد:
عليكم بطلب القانون االساسي االسالمي ،ثم عليكم بطلب القانون االساسي االسالمي،
فانه مصلح لدينكم و دنياكم  ...اي برادر ،نظامنامه ،نظامنامه ،نظامنامه؛ لكن اسالمي،
اسالمي ،اسالمي.

يعني همان قانون شريعت كه هزاروسيصد و اندي است در ميان ما هست كه بهوسيلة آن،
اصالح مفاسد ميشود ،اما به مرحلة اجرايي نرسيده بود ،اكنون به عنوان قانون اجرا شود( .رضواني،
 .)5: 612از اين فقره به صراحت معلوم ميشود كه شيخ در همراهي اولية خود با مشروطيت ،به
چيزي جز اجراي احكام و قوانين اسالمي كه بهزعم وي قرنها بر زمين مانده بود ،نميانديشيد.
شيخ فضلاهلل معتقد بود كه وظيفة نواب عام حجج اسالم منحصر به آن است كه احكام كليه كه
مواد قانون الهي است را از چهار دليل شرعي «قرآن ،اخبار ،اجماع و عقل» استنباط كنند ،آنهم به
نحو مخصوصي كه در شرع مقرر شده است .همچنين نبايد در مقام استنباط ،قياس و استحسان را
دخالت دهند ،چون كه در شرع اماميه صدور احكام الهي از روي استحسان و قياس حرام ميباشد.
درواقع ،قياس و استحسان از ادلة فقهي برخي از پيروان اهل سنت و جماعت بهشمار ميآمد .اين
واژههاي همپيوند ،اين منظور كلي را ميرساند كه در جايي كه فقيه رأي و نظر شخصي خود را
براي حجيت يک امر شرعي مناسب تشخيص داد ميتواند از نظر شخصي خود پيروي كند .معيار
و ضابطه در استحسان عقل است و اينكه چيزي را با عقل خويش نيكو بيابند .درواقع در جايي كه
نتوان با ادله معمولي ،حكم شرعي را احراز كرد ،ميتوان با توجه به مصلحت جامعه به آن روي
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آورد (آباديان .) 51: 611 ،انديشمندان اماميه ،استحسان را به عنوان منبع و پاية شناخت احكام
شرعي نپذيرفته و بر اين اعتقادند كه استحسان همانند قياس ،اجتهاد از راه رأي ميباشد كه مردود
است (جناتي .)5: 611 ،بر همين پايه شيخ نوري نيز بسياري از مباحث رايج در مشروطه ايران را
استحسان عقلي و پيروي از عقل فردي دانسته و بهشدت با آن مقابله ميكرد .همين مقوله بود كه
واكنش او را دربرابر مشروطه بيش از پيش برميانگيخت ،زيرا انتخابات و قانونگذاري از مصاديق
استحسان عقلي شمرده ميشد كه در شرع شيعه مردود است (آباديان.) 51- 5 : 611 ،
 . .قانونگذاري و امور عامه

به عنوان نمونهاي از مبناي متفاوت «تفكر فقهي» شيخ نوري ،ميتوان به كاربرد اصطالح «امور
عامه» نزد وي ،به رساله «تذكره الغافل و ارشاد الجاهل» اشاره كرد« .امور عامه» در انديشة شيخ
بهطوركلي همان امور اجتماعي و سياسي است كه او پارهاي اوقات آن را اموري ميداند كه به همة
افراد در همة سطوح جامعه مربوط است و در جاهايي ديگر ،امور عامه را اموري تعريف ميكند
كه به مصالح عمومي مردم صرف نظر از مذهب ،مليت و قوميت آنها مربوط است (تركمان،
 ، 612ج  .)21 :او همچنين قوانين مربوط به «امور عامه» را در همين رساله به دو دستة « قوانين
الهي» كه انسان در جعل و تدوين آن دخالتي ندارد و «قوانين امور عامه بهطور عمومي» يا قوانين
«امور عرفيه عامه» تقسيم ميكند .بر اين اساس ،قوانين امور شرعيه از دايرة وكالت به محدودة
واليت منتقل ميشود ،اما دربارة قوانين دسته دوم:
شارع دست متصديان امور عامه را براي همسازي اين قوانين با حيات اجتماعي مردم
باز گذاشته است تا در پناه قوانين شرعيه ،به جعل تدوين اين قوانين بپردازند
(نامدار.) 2 : 611،

همچنين شيخ طبق مفاد رسالة نامبرده ،دستة اخير از قوانين ،يعني امور عرفيه عامه را به دو نوع
تقسيم ميكند :نوع اول ،قوانيني كه به حقوق عمومي مردم و سكنه مملكت اسالمي مربوط است؛
و نوع دوم ،قوانيني كه امروزه به كيفيت عمل و نحوة برخورد كارگزاران دولتي مربوط ميشود كه
در اين رابطه دولت براي ادارات دولتي ،دستورالعمل و آييننامه اجرايي تنظيم ميكند .شيخ با اين
تقسيمبندي ،دايرة جعل و تصويب قانون را اوالً از حوزة امور شرعيه عامه خارج ميكند و ثانياً در
حوزة امور عرفيه عامه نيز تنها به قانونگذاري در عرصه تدوين آييننامه اجرايي دولتي يا بهزعم
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مغايرت با شرع را از طرف اهل عرف نيز نميپذيرفت و معتقد بود كه اين امر در حوزة وظايف
مجتهدين است و اگر نمايندگان در آن دخالت كنند اين دخالت از مصاديق استحسان عقلي بوده
كه طبق فقه شيعه حرام ميباشد (آباديان: 611 ،

) .در طيف مقابل ،عالمه ناييني در كتاب خود

با عنوان تنبيه االمه و تنزيه المله كه رسالهاي در دفاع از مشروطه بود ،مشورت در جهت تدوين
قوانين و شوري را به عنوان يک مفهوم سياسي بهكار ميگرفت و بر اين عقيده بود كه همه امور
سياسيه يا نوعيه ملت را ميتوان به رايزني عقالي قوم ارجاع كرد .او در كتاب خود اين ديدگاه را
مطرح ميكند كه «اصل سلطنت اسالميه ،شورويه است» .بنابراين نظر به غصبي بودن مقام حكومت
در زمان غيبت امام معصوم و ناممكن بودن راه حلي ديگر براي غلبه بر مشروعه نبودن حكومت،
ترديدي نيست كه برعهدة همگان است كه بر حسن اداره امور عمومي نظارت داشته باشند .از
سويي ،ضرورتي ندارد كه شخص مجتهد ،متصدي مقام شود و صرفِ اذن او كافي است .در اين
عصر ،يگانه امكان محدوديت تصرف شاه و كارگزاران حكومتي «همين مشروطيت رسميه
بينالملل و انتخاب نوع ملت» است و «من باب االحتياط الزم الرعايا ،بايد با اذن مجتهد نافذ
الحكومه يا حضور چند مجتهد در ميان نمايندگان مردم باشد» (ناييني .) 51- 5: 611 ،بر اين
اساس ،ناييني حوزة بزرگتري را در خارج از حوزة قوانين شرعي ،مشمول شوري و تصميمگيري
عقالي قوم ميدانست كه لزوماً نبايد مجتهد و عالم مذهبي باشند و حضور چند تن از علما و
مجتهدين عدول در ميان نمايندگان مجلس ،به مصوبات و تصميمات مجلس شورا صورت شرعي
ميدهد.
اشاره به اين اختالف در برداشتها از اين حيث صورت ميگيرد تا تأكيدي بر قرائني باشد كه
موافقتها و مخالفتهاي مشروطهخواهان و مشروعهخواهان ،هر صورتي كه مييافت و گاه
تندرويها و افراطگريها در عرصه واقعيتهاي سياسي -اجتماعي بر آن اثر میگذاشت ،لكن
داراي پشتوانهاي نظري بود و اختالف ديدگاههاي اين دو دسته ،حاصل دو نوع دريافت متفاوت از
سنت و نظام مفاهيم آن بود كه سببساز دو دريافت متفاوت از انديشة جديد بود.
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فصلنامه ژرفا پژوه  /سال اول/شماره  /1پاييز 1131

11
 2.2مجلس شورا و نمایندگی
تأسيس مجلس شورا مركب از اعضا و نمايندگان اصناف ،تجار و طبقات مختلف كه وظيفة
قانونگذاري در مجلس را برعهده خواهند داشت ،نيز از مواردي بود كه شيخ فضلاهلل نوري با ادلة
فقهي و ديدگاه شرعي خود به مقابله با آن پرداخت.
به نظر مي رسد از اين زمان كه علماي ثالثه نجف به تطبيق مجلس بهارستان با مجلس
شرعي مورد نظرشان حكم دادند ،موضع شيخ فضلاهلل و مرحوم آخوند خراساني
نسبت به مجلس كه مهمترين ركن مشروطه بود ،تفاوت يافت (ابوطالبي.) 1: 611 ،

شيخ كه از طريق اخبار و جرايدي كه به وي ميرسيد ،آشنايي كلي با ساز و كار قانونگذاري
در مجالس مشروطه اروپايي پيدا كرده بود ،در مخالفت با مجلس شورا بهمثابه هيأت مقننه يا
قانونگذاري ،كارويژههاي آن را در منافات با اقرار به نبوت و كامل بودن دين اسالم تفسير
ميكرد .وي با اتكا به ديدگاه فقهي خود كه قانونگذاري را از آن شرع ميداند ،در رساله «تذكره
الغافل و ارشاد الجاهل» نوشت كه اگر اين مجلس درصدد است كه قوانيني را مطابق با شرع به
تصويب برساند ،از حوزة اختيارات نمايندگان مجلس خارج است و اگر هم درصدد قانونگذاري
در حيطة «صغرويات» يا تعيين كيفيت اعمال و تصرفات مأموران و دواير دولتي است كه ارتباط
مستقيمي با شرع ندارد ،چرا مباحث خود را صورت شرعي داده و مخالفت با مجلس شورا را در
حكم مخالفت با امام زمان ميدانستند؟ دربرابر اين استدالل شيخ كه با وجود كامل بودن قوانين
شريعت ،قانونگذاري حرام ميباشد ،تنها راهي كه در پيش پاي مشروطهخواهان بهويژه اهل نظر از
نظام سنت قدمايي كه با موضعي شرعي به حمايت از مشروطه برخاسته بودند ،باقي ميماند اين بود
كه قانونگذاري از ديد مشروطهطلبان ،در حيطة عرف است وكسي حق دخل و تصرف در احكام
شرعي را ندارد .اما بدون ترديد ،شيخ چنين پيامدهايي را در حوزة شرع هم از نظر دور نميداشت
و نگران آن بود كه دامنة قانونگذاري به امور شرعيه كه بهزعم وي در حيطة صالحيت مجتهدان
قرار داشت نيز تسري يابد.
شيخ كه از موضع شرع ،عناصر و مؤلفههاي نظام معنايي مشروطه را مورد تأمل قرار ميداد،
نميتوانست جز در تداول انديشه سياسي -فقهي خود به اين مفاهيم و مقوالت جديد بنگرد .وي
در وفاداري به اصول ثابت فكري خويش ،مقوالت جديد چون «نمايندگي» و «قانونگذاري» را در
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فقهي خويش درک ميكرد و مشاهدة بعضي خواص و ويژگيهاي اين مفاهيم را سبب «وحشت
رؤساي روحاني و قاطبه مقدسين و متدينين» ميدانست .به عنوان مثال ،وي مفهوم «نمايندگيِ»
مجلس شورا را در تداول انديشه فقهي خويش ،با توجه به مفهوم وكالت تفسير ميكرد كه
مقولهاي مربوط به حقوق خصوصي بود .به همين خاطر ميپرسيد كه چرا به اعضاي مجلس
شوراي ملي« ،وكيل» ميگفتند؟
مگر نميدانيد كه در امور عامه ،وكالت صحيح نيست ،و اين باب ،باب واليت شرعيه
است .يعني تكلم در امور عامه و مصالح عمومي ناس ،مخصوص است به امام عليه
السالم يا نوابِ عام او و ربطي به ديگران ندارد و دخالت غير آنها در اين امور حرام
و غصب نمودن مسند پيغمبر(ص) و امام عليهم السالم است (زرگرينژاد.) 11: 611 ،

بنابراين از نظر شيخ ،وكالت كه مبحثي در حوزة امور خصوصي است ،قابل تعميم به امور
عمومي نبوده و مردم يا موكالن وقتي اختياراتي دربارة «امور عامه» ندارند ،به طريق اولي نميتوانند
چنين اختياري را به موكالن خود در مجلس شورا واگذار كنند .ازسوييديگر مخالفت شيخ
فضلاهلل نوري با مجلس شوراي قانونگذاري و تصويب قوانين با رأي اكثريت ،وكالت در امور
عمومي و ديگر مؤلفههاي مهم ساختِ انديشه سياسي مشروطه ،ازآنجا سرچشمه ميگيرد كه در
شريعت براي بهدست آوردن مقررات و مباني اصولي آن ،انتخاباتي صورت نميگيرد و تنها
شايستگان بايد توسط خبرگان انتخاب و در رأس كارهاي قانونگذاري و اجرايي و قضايي قرار
گيرند .همچنين قانون شريعت برمبناي رأي اكثريت و اقليت استوار نيست ،بلكه بايد با تكيه بر
مستندات شرعي و ابزار فقهي ،حكم موضوعات مختلف را شناسايي كرد تا حقيقت آن آشكار
شود (انصاري.)252 : 611 ،
 2.2برابري و مساوات
ديگر موضوعات مورد اختالف در عصر مشروطه ،بهويژه ميان دو طيف از نظريهپردازان نظام سنت
قدمايي ،يعني موافقان و مخالفان مشروطه ،اصل «مساوات» حقوق اجتماعي افراد بود كه جنجال
زيادي ايجاد كرد .دررابطه با اين اصل ،استدالالت شيخ اصوليتر و قويتر از استداللهاي
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دستگاه فكري خويش از «نظام سنت قدمايي» قرار ميداد و آن مفاهيم را در ادامة سنتِ انديشه
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مخالفان بود و شايد به تسامح بتوان گفت كه بنياد بحث در اين باره ميان اين دو گروه از اهل نظر
سنت قدمايي چندان تفاوتي با هم ندارد ،ولي از حيث درج آن در نظامنامه و جنجالهايي كه حول
برابري افراد مسلمان و غيرمسلمان برخاست و نگاه منفي شيخ به مشروطهطلبان «المذهب و
آزاديطلبي» كه در مجلس بودند ،او هيچگاه به اين اصل اعتماد پيدا نكرد.
اصل مساوات را ميتوان نقطه آغاز جدايي تمام عيار شيخ از مشروطه ،يا به سخني
ديگر ،نقطه پايان سوء تفاهمات طرفين از مواضع يكديگر دانست (انصاري611،
.) 11:

شيخ فضل اهلل نوري با اشاره به اين اصل چنين مينويسد:
در باب اين ماده ،يک نفر كه از اصول هيأت معدود بود ،گفت به داعي :كه اين ماده
چنان اهميت دارد كه اگر اين باشد و همه مواد را تغيير بدهند ،دول خارجه ما را به
مشروطه ميشناسند و اگر اين ماده نباشد لكن تمام مواد ،باقيه باشد ما را به
مشروطگي نخواهند شناخت .فدوي در جواب او گفتم :فعلي االسالم السالم و
برخاستم و گفتم :حضرات جالسين بدانيد مملكت اسالمي مشروطه نخواهد شد ،زيرا
كه محال است با اسالم حكم مساوات (زرگرينژاد.) 15: 611 ،

بايد توجه داشت كه نكتههايي كه شيخ دربارة تعارض اسالم با اصل برابري ميآورد ،شايسته
توجه است .از جمله او مينويسد:
حال اي برادر ديني تأمل كن در احكام اسالمي كه چه مقدار تفاوت گذاشت بين
موضوعات مكلفين در عبادات و معامالت و تجارات و سياسات از بالغ و غيربالغ و
مميز و غيرمميز و عاقل و مجنون و صحيح و مريض و مختار و مضطر و  ...مسلم و
كافر و كافر ذمي و حربي و كافر اصلي و مرتد و مرتد ملي و فطري و غيرها مما
اليخفيه علي الفقيه الماهر (زرگرينژاد.) 15: 611 ،

اما در مقابل ،طرفداران مشروطه براي اينكه بتوانند پاسخ ايراد شرعي شيخ فضلاهلل را بدهند،
بهجاي «برابري حقوقي» از «برابري در مقابل قانون» و در مقام اجراي قانون سخن گفتند ،به اين معنا
كه نابرابريهاي پذيرفتهشده در شرع اسالم ،بهطور مساوي براي همگان و بدون تبعيض به اجرا
گذارده شود ،كه البته چنين تعديلي در اصل برابري ،با صورت غربي آن همخواني نداشت .به

عنوان مثال هنگامي كه عالمه ناييني از طيف اهل نظر سنت قدمايي در كتاب خود تنبيه االمه و
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وضيع باشد يا شريف ،جاهل باشد يا عالم ،كافر باشد يا مسلم ،به محاكمه احضار و حكم شرعي
صادر از حاكم شرع نافذ الحكومه بر او مجري ميشود (ناييني ،) 55: 611 ،چنين جرح و
تعديلهايي نيز نتوانست از مخالفت شيخ جلوگيري كند .حتي روشنفكراني چون تقيزاده با قبول
اصل برتري مسلمانان بر غيرمسلمانان ميگفت كه عدم اعالم تساوي حقوق همه ايرانيان باعث
خواهد شد تا افزونبر اينكه دولتهاي اروپايي ايران را كشوري غيرمتمدن خواهند خواند ،به خود
حق مداخله در امور ايران را در ظاهر به نفع اقليتها و در باطن جهت اغراض سياسي بدهند كه
مخالف مصالح عالي مملكت نيز هست (مجتهدي )51: 651 ،كه البته توجيه خاص وي در دفاع از
اصل برابري بود.
 2.2آزادي و حریت
مقولة آزادي نيز از موضوعاتي بود كه اختالف نظر ميان مشروطهخواهان و مشروعهخواهان را
برانگيخت .مشروعهخواهاني چون شيخ فضلاهلل نوري ،مساوات و حريت را از بنيان با مباني اسالم
مخالف مييافت و درمقابل ،مشروطهطلبان البته طيفي از آنها كه در زي اهل نظر از نظام سنت
قدمايي بودند ،با عدم باور به آزادي مطلقه ،معتقد به تحقق وجوهي از آزادي بودند كه به ضرورت
با شرع هم مباينتي نداشت .شيخ كه ادلة شرعي وي در انتقاد از مفاهيمي چون آزادي ،برابري،
مجلس قانونگذاري ،نمايندگي و غيره در چارچوب بههم پيوسته نظري وي مطرح ميشد ،در
نوشتهها و اعالميههاي خود مبناي مخالفتهاي خود با چنين مفهومي را با اين انتقاد آشكار
ميسازد كه اگر هدف مشروطهخواهان اجراي قوانين شرعي بود ،پس چرا اساس آن را بر مساوات
و آزادي قرار دادند ،درحاليكه اساس اسالم بر عبوديت و نه آزادي است (زرگرينژاد611 ،
 .) 11:او همچنين در فقرهاي ديگر فايدة آزادي را بهزعم خود آن ميداند كه فرقههاي انحرافي،
عقايد كفرآميز خود را ترويج كنند و در ايمان مردم عادي ،شبهه وارد نمايند .درواقع شيخ آنگاه
كه فرصت مييابد از مجراي عمل و تبعات آن با توجه به تفسيري كه از واقعيت دارد به موضوع
مينگرد .در اين رابطه اتفاقات در حوزة عمل و در صحنة واقعيتهاي سياسي و اجتماعي موجود،
همچون روبنايي برپاية ديدگاههاي شرعي و فقهي شيخ ،به كمک قوامبخشي به استدالالت شيخ
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ميآيد .اما نقطة عزيمت شيخ فضلاهلل نوري در تمامي مواردي كه از اين مؤلفهها انتقاد ميكند،
شرع و انديشة شرعي بهمثابه زيربناي احتجاجات اوست .پس اگر در نظر شيخ« ،قوام اسالم به
عبوديت است ،نه به آزادي» و «بناي احكام آن به تفريق مجتمعات و جمع مختلفات است ،نه به
مساوات» ،با نگاهي به اتفاقات بيروني و اظهارنظرهايي كه در روزنامهها و مطبوعات مطرح ميشد،
و با حمله به «مسالک المحسنين» بود .طالبوف مينويسد:
اگر حريت نبود ،آن خبيث نمينوشت كه قانون قرآن امروز ما را كافي نيست .بايد
سيهزار حكم جعل كنيم تا ادارة امروزه ما را كافي باشد .اگرحريت نبود اينهمه
منكرات در معابر شايع نمي شد  ...اگر مساوات نبود آن زنادقه چند نفر مسلم را به
لوث قتل يک نفر گبر با سوءحال نميكشتند و در آن حال فرياد زنده باد اسالم بلند
نميكردند (زرگرينژاد.) 15: 611 ،

البته نبايد از نظر دور داشت كه تندروهاي صورتگرفته در مقام عمل و اظهارنظرها در مجلس
شورا و مطبوعات ،چيزي نبود كه از ديد علماي مشروطهخواه چون آخوند خراساني و ديگر
علماي مقيم نجف ،پنهان بماند و اغلبِ آنها با وجود بُعد مسافت و حضور نداشتن در ايران ،از
طريق نمايندگان خود ،عرايض مردم و تلگرافها از اين تندرويها باخبر ميشدند .علما و مراجع
مدافع مشروطه براساس همان مباني فكري خود و با علم و آگاهي دقيق بر جريان امور در ايران از
مشروطه دفاع ميكردند .آخوند خراساني طي اليحه مفصلي خطاب به محمدعلي شاه از تجاوزات
«ارباب جرايد و ناطقين و فسادهاي جمله مفسدين كه به عضويت مجلس منتخب و در باطن
مغرض و مخرب بودهاند» ياد كرد و اينكه آنها بهانه بهدست مخالفان مشروطه دادهاند ،با اين
وجود از دفاع از مشروطه رويگردان نشد و اعالم داشت كه او و مراجع ديگر پس از تحقيقات الزم
و جستوجو در مفاد و مفهوم مشروطيت و از آن جايي كه ديدهاند «مباني و اصول صحيحه آن از
شرع قويم اسالم مأخوذ» است ،از مشروطه پشتيباني به عمل ميآورند (آباديان.)66: 611 ،
درواقع ،آنچه سبب اختالفها ميان دو ديدگاه مشروعهخواهي و مشروطهخواهي ميگشت ،نه
صرف اتفاقات و تندرويها در حوزة عمل ،بلكه نوع برداشتهاي اين دو گروه از مقوله «انسان»،
حقوق و تكاليف وي بود .نوع نگرش مشروعهخواهان به انسان ،تواناييها و استعدادهاي ذاتي آن
براي درک جايگاه انسان در نظام هستي و ادارة امور اجتماعي ،مبتنيبر دستورات ديني و شرعي
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در اين رابطه ،اجراي قوانين واحكام شرعي در مرتبة باالتري نسبت به ساير حقوق انسان قرار
ميگيرد( .براتعليپور .) 51: 611 ،درنتيجه شيخ نميتواند موافق آزاديهايي از آن دست كه در
قانون اساسي مشروطه آمده بود ،باشد .او مقولة «حريت» يا آزادي را به معني آزادي مطلقه از تمام
قيود و حدود ديني تعبير ميكرد و از طرفي فايدة آزادي را ،انتشار عقايد فِرَق مالحده و زنادقه و
نشر كفريات ميدانست و آنجا كه علماي مشروطهخواه نيز در بيانات و نوشتههاي خود كوشيدند تا
به مفهوم حريت و آزادي ،صورت شرعي ببخشند ،توجه شيخ را برنينگيخت .به عنوان نمونه،
محمداسماعيل محالتي از علماي مشروطهخواه در رساله «مراد از سلطنت مشروطه» نوشت كه مراد
از مفهوم حريت و آزادي ،آزادي مردم از قيد استبداد پادشاه و محدود كردن اعوان و انصار او
ميباشد تا ذيل آزادي بهدست آمده بتوانند منافع و مصالح خود را بدون آنكه با شرع منافاتي پيدا
كند ،تحصيل كنند .چنين آزادي باعث تقويت مسلمين و آبادي و عمران مملكت اسالمي خواهد
شد (زرگرينژاد.)115-111 : 611 ،
با توجه به گفتههايي از اين دست نزد مدافعان نگرش مشروطهخواهي ديني ،اين ديدگاه،
آزادي را وجه تمايز نظام استبدادي از نظام مشروطه در نظر ميگيرد .اين نگرش ،چاره رفع استبداد
سياسي را ارائه تفسيري از دين متناسب با الزامات عصر و بازسازي انديشة ديني در جهت تأسيس
نظريهاي مردمساالرانه در مورد دولت ميداند كه نيازمند تجديد نظري در فهم مباحث ديني بود
(براتعليپور .)226: 611 ،اين نوع نگرش ،برخالف ديدگاه مشروعهخواهي ،حاضر به ايجاد
تحولي در برخي برداشتهاي خود از سنت با اثرپذيري از روح زمانه است كه در عصر مشروطه،
ضربآهنگ خود را تغيير داده بود .البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه بهرغم تفاوت در
ديدگاههاي شيخ فضلاهلل نوري و ديگر علماي مشروطهخواه ،هر دو نگرش در مخالفت با نگرش
آزادي محور غربي كه از نظر شيخ هيچ توجهي به محذوريتها و قوانين شرعي ندارد و تنها به
مقتضاي رأي اكثريت تصويب قانون ميكند ،مشترک بودند .ولي درنهايت ،قرائت شرعي علماي
مشروطهخواه از مفهوم «آزادي» و عناصر همبسته آن چون «برابري»« ،قانونگذاري»« ،نمايندگي» و
غيره نيز نتوانست بر مخالفتهاي نظري و عملي شيخ فضلاهلل نوري فائق آيد .در اين ميان ،نظرات
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شيخ در مواردي به صورتِ ظاهر ديدگاههاي مشروطهطلبان ديني از حيث در نظر گرفتن محرمات
شرعي نزديک ميشد ،اما تحليلِ نهايي ساختارِ معنايي مشروطه پاسخهاي ويژهاي را در رابطه با
مشروعيتِ نظام سياسي جديد ميطلبيد كه ضعفهاي تئوريک هواداران مشروطه ديني نيز كه
ثقةاالاسالم تبريزي از آن به عنوان «مشروطه ايراني» ياد ميكرد ،باعث مخالفت كساني از نظام
سنت قدمايي ميگشت كه شيخ فضلاهلل نوري در رأس همة آنان حاضر بود عمالً تا پاي جان بر
سر اصول نظري خويش پايداري بورزد.

 .2تحریر محل نزاع
الف .پس از پيروزي جنبش مشروطهخواهي در ايران ،ميدان گفتوگو و جدال انديشه ميان دو
دريافت از مشروطه به درون نظام سنت قدمايي ،تغيير موضع داد و روشنفكران در اين ميان تا
مدتها اهميت نظري خود را از دست دادند و در مصاف با مواضع مخالفان مشروطيت ،به
جانبداري از علماي موافق مشروطه روي آوردند ،هرچند بسياري از آنها از سر اضطرار و پيشبرد
كار مشروطيت ،حتي اعالم ميكردند كه قوانين غربي در اصل از اسالم گرفته شده و باعث
پيشرفت اروپاييها گرديدهاند ،درحاليكه در شرق مردم قوانين الهي را فراموش كردهاند و به
همين خاطر در شرايط نابسامان اجتماعي ،اقتصادي و سياسي روزگار ميگذرانند .درواقع آنها با
اين تدبير ،اقتباس از قوانين غربي را صحيح و مجاز جلوه ميدادند (اتحاديه .) 11: 61 ،بر همين
پايه در بررسي داليل مخالفت شيخ فضلاهلل نوري با مفاد مشروطه نيز بايد به اين نكته اساسي توجه
داشت كه بخشي از چالش او نه با روشنفكران و غربزدگان ،بلكه با دريافتي از نظام سنتِ قدمايي
بود كه مشروطه را در شكل منطبق با شرع آن ميپذيرفت .شيخ در اين ميان اگرچه در ابتداي كار
خصوصاً در تحصن موسوم به عدالتخانه شركت جست و علماي نجف نيز او را همدل و همراه
خود مييافتند و حتي مفاد بعضي از تلگرافهاي خود را از طريق شيخ به اطالع عموم
ميرساندند ،اما كمكم با پيشبرد كارها ميان اين دو گروه اختالفها بيشتر نمايان شد .درواقع ،شيخ
از همان ابتدا به هدفي جز اجراي شريعت نميانديشيد ،هدفي كه بهزعم وي مدتها بود كه معطل
گذاشته شده بود.
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علماي مقيم نجف] به آقا نجفي اصفهاني نگاشته ،بهخوبي نشان ميدهد كه از همان
ابتدا نيز ،او دل در گروي شريعت داشت و به چيزي غير از اجراي احكام شرع
نميانديشيد و اگر اصالحاتي را خواستار بود ،تحقق آن را تنها از مجراي شريعت
طلب ميكرد (توكليان.)21: 611 ،

هدفي كه وي به زودي متوجه شد كه مشروطهخواهان خصوصاً طيف تندروي آن با او در اين
زمينه همداستان نيستند.
ب.

نظر شيخ فضلاهلل نوري درباره سلطنت پيچيدهتر از آن بود كه مخالفان با اتهام نوري
به پيوستن به ارتجاع درباره او گفتهاند  ...او تا زماني كه مشروطيت را به تحديد
حدود تصرفات سلطنت در دايره عمل به شرع تفسير ميكرد ،با مشروطهخواهان
همراه بود (طباطبايي.)111: 611 ،

شيخ و همفكران او از موضع دفاع از استبداد ،نظراتِشان را مطرح نميكردند ،زيرا رژيم
قاجار حتي حرمت علما را نگه نميداشت و اين مسئله از ماجراي تبعيد ميرزا حسن آشتياني در
ماجراي نهضت تنباكو تا بعدها شكل ملموستري بهخود گرفت .نظريههاي شيخ و ديگر
مشروعهخواهان در حقيقت درصدد بازگشت به دوران اقتدار و نفوذ گستردة علماي ديني در
دستگاه حاكميت بود كه طي آن سالطين ،مشروعيت خود را از تأييد شرعي علماي دين كسب
ميكردند و نميتوانستند جايگاه آنها را در امور حكومتي ناديده بگيرند .در توضيح اين مطلب
بايد اضافه كرد كه شيخ فضلاهلل نوري كه به اقتدار شرع ميانديشيد ،وقتي جبهة مخالفان را در
محدود كردن قدرت شريعت گسترده ديد ،به حمايت از اقتدار شاه پرداخت تا به اقتدار شرع،
كمک رسانده باشد .سخن گفتن از شيخ به عنوان مدافع استبداد ،تقليل منازعات نظري وي به
اتخاذ مواضع ايدئولوژيک در تقابل ميان دو گروه از طرفداران و مخالفان مشروطه است كه
حجابي بر بنياد مناقشات مبنايي حول دو دريافت از سنت و نهادهاي نوپديد آن زمان ميافكند.
مخالفت مشروعهخواهان با مشروطه و يا حداقل مخالفت رهبر نامور و سرشناس
ايشان ،يعني «شيخ شهيد فضل اهلل نوري» ،بدون اتكا به شالودههاي نظري خاصي نبود
و ريشه در تلقي خاص اين مجتهد شيعي ،از شريعت و فلسفه سياسي شيعه در عصر

شيخ فضلاهلل نوري و مخالفت مبنايی با مشروطه
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غيبت كبري داشت  ...او كه مشروطيت را مغاير با مباني تفكر فقهي و اجتهاد خاص
خويش مييافت ،بيمحابا به ستيز با آن برخاست ،استواري او در پاي چوبه دار و
ننگش از رفتن زير بيرق سفارتين ،اقوي دليل اين مدعاست (زرگرينژاد ،مدخل،
.) 5 : 611

ج .نقطة عزيمت مشروطهخواهاني چون آخوند خراساني در تأييد شرعي مشروطه ،مبتنيبر
مفهوم «حقوق مردم» بود كه بهزعم آنان سرشت استبدادي حكومت بهكلي باعث مخدوش شدن
آنها گشته بود .آنان در مواجهه با زمانهاي كه تحت تاثير تحوالت سياسي – اجتماعي در
كشورهاي همسايه ايران و ديگر ممالک دنيا به سرعت تغيير ميكرد ،سعي كردند تا با تعميم
مفاهيم شرعي به حوزة سياست ،اجتماع و حقوق انساني ،مبارزه با استبداد قاجار را در رأس اهداف
و مطالبات خود در حمايت از جنبش مشروطه قرار دهند .در نظر اين گروه از علما مقابله با
حكومت استبدادي محمدعليشاه ،اهميت زيادي داشت و نظام مشروطه ،هرچند در دورة غيبت
نميتواند مشروع باشد ،اما مطابق با قاعدة فقهي «دفع افسد به فاسد» از جهت حفظ نظم و «دفع
افسدِ» حكومت استبدادي به «فاسدِ» حكومت مشروطه ،ميتواند حقوق از دست رفتة مردم را مطابق
با زمانهاي كه دگرگون شده است ،به آنان برگرداند و درعينحال ،اقلّ ظلم و ضرر را هم داشته
باشد .اما نقطة عزيمت شيخ نوري در مخالفت با نظام سياسي مشروطه ،اولويت احكام شرعي بود
كه بر همين پايه ،قانونگذار نيز نميتواند جز در زي علما و فقهاي ديني باشد و حكم نهايي دربارة
مصوبات مجلس را نيز همين گروه بايد صادر كند .از طرفي تأييد شرعي مشروطه و دالها و عناصر
معنايي آن ،نيازمند تجديد نظري در فهم مباني ديني و برداشتها از سنت بود كه در تداول فكري
نظام سنت قدمايي ،سابقهاي نداشت و شيخ فضلاهلل نوري از تأييد آن با وفاداري صرف به شريعت
حذر ميكرد.

نتيجه
خواست مشروطه ،حادثهاي از سر تأمل نظري جدي در وضعيت موجود جامعه ايران نبود؛ بلكه
شرايط نابسامان اقتصادي ،سياسي و اجتماعي جامعه ،بيقانونيها ،تجاوزات مأموران دولتي و
بهطوركلي ناتواني حكومت استبدادي يا مستقله در ادارة مطلوب جامعه ،افراد و گروههاي مختلف
مردم را به فكر تغيير وضع موجود انداخت .از اين منظر انديشيدن در باب شرايط و زمينههاي
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يک تأخير فاز زماني و به صورت يک واكنش نسبت به حوزة عمل صورت گرفت؛ واكنشي كه به
ضرورت ،سببساز ايجاد دو نظرگاه موافق و مخالف دربارة مشروعيت سامان سياسي جديد
گشت .در اين ميان ،زبان و بيان شيخ نوري به اين دليل كه از همان ابتدا تكليف خود را با مفاهيمِ
جديد مربوط به نظام سياسي مشروطه ،روشن ساخته بود ،منسجمتر بود و درمقابل ،مشروطهخواهان
وظيفه پرمخاطرهاي را در تعريف نسبت ميان مفاهيم قديم و جديد يا سنت و تجدد برعهده داشتند.
بهرغم تمامي حوادثي كه در حوزة عمل و صحنة واقعيات سياسي  -اجتماعي رخ ميداد و
بهزعم شيخ نوري نشانة انحراف در مشروطه شرعي بود ،اما اين حقيقت كه طيفي از علما كه از
مشروطه حمايت ميكردند با مشاهده تندرويها يا سوءاستفادهها از فضاي ناشي از نظام سياسي
جديد ،از تأييد آن دست برنداشتند ،قرينهاي بر وجود ديدگاه نظري متفاوتِ اين گروه از هواداران
سنت بود كه درصدد برآمدند تا مبنايي شرعي براي تأييد مفاهيم نوآييني چون آزادي ،برابري،
قانونگذاري ،مجلس شورا و غيره بيابند .درگرفتن مجادلة نظري ميان دو گروه از علما كه در زي
نظام سنت قدمايي ميانديشيدند ،فراتر از مناقشاتي كه ميان طرفداران و مخالفان در حوزة «عمل»
ايجاد ميكرد ،درواقع براي اولينبار در تاريخ معاصر ايران ،وجهي از جدال ميان قديم و جديد را
در حوزة انديشه سياسي به وجود آورد كه در اين ميان نقش شيخ فضلاهلل نوري حائز اهميت است.
توجه به اين نقش ازاينرو كه شيخ ديالوگي را با جريان مقابل در درون سنت برقرار كرد و
چنانكه برخي بهدرستي گفتهاند گفتمان مشروطهخواهي هويت ويژة خود را در آن زمان در نسبت
با ديدگاهها و نظرات شيخ پيدا كرد ،نكتة مهمي است .اين باعث ميشود تا با نگاهي «غير
روانشناسي» به آرا و انديشههاي شيخ نوري از بنبست دوگانه آزاديخواهي – استبدادطلبي فراتر
رويم و با عزل نظر از جهان اغراض و نيات ناپيداي بازيگران مشروطه كه احتماالً باعث غلطيدن در
وادي غرضشناسي ايدئولوژيک خواهد گرديد ،پرتوي بر مناسبات ،نيازها و ضرورتهاي آن
زمان بيفكنيم .ايضاح محل نزاع ميان شيخ فضلاهلل نوري و فقيهي چون آخوند خراساني كه به
هرحال در تداول انديشه فقهي و سياسي خويش هنگامي كه عناصر و دالهاي گفتمان جديد
مشروطهخواهي را بهكار ميبردند ،لزوماً يكسان نميانديشيدند ،وقتي از چنين جايگاهي و با توجه
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جديدي كه ميبايد در شكل نظام سياسي جديد مشروطه ،سامان زندگي ايرانيان را متحول سازد ،با
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به تحول در انديشه سياسي معاصر صورت گيرد ،باعث ميشود تا از تقليل اين مناقشات نظري
راستين كه ذاتي تحول تاريخي انديشه است به «اختالفات در تشخيص مصاديق» پرهيز شود و
درنهايت اينكه تالشهاي نظري شيخ فضلاهلل نوري و گروه موافق مشروطه را ميتوان در راستاي
غنا بخشيدن به انديشه تاريخي و تاريخ انديشه سياسي در ايران تفسير كرد كه حداقل تا دوران
جديد تاريخ ايران كه با مشروطيت آغاز ميشود ،نمونهاي از چنين مناقشات نظري در آن سراغ
نداريم.
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توكليان ،جالل« ،) 611( .انديشه سياسي شيخ فضلاهلل نوري» ،كيان ،شماره .21
جناتي ،محمدابراهيم ،) 611( .جايگاه استحسان در منابع اجتهاد ،كيهان انديشه ،شماره .65

دريابيگي ،محسن ،) 611( .حيات سياسي ،فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني؛ مجتهد عصر
مشروطه ،مجموعه گفتار (آخوند خراساني و نهضت مشروطيت ايران) ،تهران :مؤسسه تحقيقات
و توسعه علوم انساني.





رضواني ،هما ،) 612( .لوايح آقا شيخ فضلاهلل نوري ،تهران :نشر تاريخ.
رضواني ،محمداسماعيل ،) 651( .انقالب مشروطيت ايران ،چاپ سوم ،تهران :فرانكلين.
زرگرينژاد ،غالمحسين ،) 611( .رسائل مشروطيت ( 1رساله و اليحه درباره مشروطيت)،
تهران :كوير.



طباطبايي ،سيدجواد ،) 611( .تأملي درباره ايران :نظريه حكومت قانون در ايران ،بخش دوم:
مباني نظري مشروعهخواهي ،تبريز :ستوده،






كرماني ،ناظماالسالم ،) 611( .تاريخ بيداري ايرانيان ،تهران :اميركبير.
مجتهدي ،مهدي ،) 651( .روشنگريها در مشروطيت ايران ،تهران :دانشگاه تهران.

نامدار ،مظفر ،) 611( .نظريه دولت شريعت ،نگاهي به انديشه سياسي شيخ فضل اهلل نوري ،مجله
فرهنگ ،شماره 21و.21
ناييني ،محمدحسين ،) 611( .تنبيه االمه و تنزيه المله ،بهكوشش محمود طالقاني ،تهران :شركت
سهامي انتشار.
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