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 چکیده

افتاد. اتفاق  مشروطه  زمان  در  اندیشه،  عنوان  به  ایران  به  سکوالریسم  ورود  به    نخستین  مشروطه  انقالب 

ایران  عنوان نقطه  أثر از رنسانس اروپا و جهان  این انقالب مت  به شمار می آید.ی عطفی در تاریخ سیاسی 

. اندیشه ی سکوالریسم  سکوالریسم بود  اندیشه ها،  این  ها و اندیشه های آن بود؛ از جملهپیشرفت  و  غرب  

ایران، در قالب افکار ، حاکمیت ملت به  خواستن عدالت خانه  خواهی، آزادیی همچون  به محض ورود به 

و شاه  حاکمیت  مخالفان  وافقان  م...  جای  نیز  موافقان  و  جمله  از  کرد.  پیدا  ها،  بسیاری  اندیشه  این 

اهلل سید محمدمانند  روحیانیونی   آیت  این   آخوند خراسانی،  ما در  بودند. هدف  بهبهانی  طباطبایی، سید 

ت بر  عالوه  است که  این  معناهای سکوالریسم؛  مقاله  پیدایش مشروطه،  شریح  بر دالیل  این  ادله و گذر  ی 

آزادیخواهی اندیشه های  بر  آثار تجربیات جدید بشری شمرده می    و مساوات  روحانیون  عنوان  به  و... که 

 را بیان بداریم.یسم هستند  آثار سکوالر  نمونه هایی از  شوند و

  عالمان مشروط، مشروطهتجربیات بشری،   ،سکوالریسم :يدیکل  واژگان

 
 Z.bereyhi@yahoo.com: نویسنده مسئول *
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 مقدمه 

  یتحوالت هر کشوری کمابیش بر کشورهای دیگر تأثیر می گذارد اما هیچ اتفاق و تحولی به اندازه

انقالب صنعتی و اندیشه های حاکم بر آن، بر کشورها اثرگذار نبوده است و سرنوشت آن ها را در 

به لحاظ تاریخی    هم مانند سایر کشورها،  کشور مااز جهتی    تعییر نداده است.زمینه های مختلف  

و این تحوالت کمابیش از کشورهای دیگر تأثیر گرفته است. اما  دوران متعددی را پشت سر گذارده 

انقالب به مانند سایر کشورها،   اندازه ی تحوالت  افتاد به  اتفاق  ایران  از تحوالتی که در  هیچ یک 

از قرن ای اروپایی  وقوع تحوالت رنسانس در کشورهنبوده است.  ندیشه های حاکم بر آن  صنعتی و ا

با گسترش این انقالب و    مصادف با حکومت صفویه در ایران بود. و وقوع آن  میالدی آغاز شد    15

بر عوامل زمینه ساز دیگر اتساع دامنه ی آن ما به طور در زمان حکومت قاجار،   ، مضاف  کشورها 

  ،تأثیر این انقالب و تحوالت ناشی این انقالب قرار گرفت. یکی از تاثیرات این انقالب تحت  جدی تر

به عقل   را بحث سکوالریسم و توجه  بود. سکوالریسم معناهای مختلفی  و تجربیات جدید بشری 

باشد.   می  جدید  تجربیات  و  عقل  به  توجه  سکوالریسم،  از  ما  مقصود  مشخصا  و  شود  می  شامل 

و واکنش های    )مصادف با حکومت قاجار( در ایران روی داد1285ر سال های  انقالب مشروطه د

حال با توجه به اینکه نخستین توجه   برانگیخت.  آنمتفاوتی را نسبت به این انقالب و اندیشه های  

که   است  این  اصلی  سؤال  افتاد؛  اتفاق  مشروطه  زمان  در  بشری  جدید  دانش  با  به  علما  برخورد 

دفاع از این اندیشه    مشروطه به عنوان انقالب طرفداری از تجربیات جدید چه بود و کدام علمای به

چون آیت اهلل طباطبایی و بهبهانی و نیز  بزرگ و شامخی علمای و با توجه به این که ؟ ها پرداختند

؛ دلیل ایشان برای دفاع از این انقالب و آثار و تفکرات آن  به دفاع از آن پرداختندمرحوم نائینی،  

 چه بوده است؟

  و علل قوع والریسم، به بررسی انقالب مشروطه مختلف سکو و انواعضمن ایضاح معناها  ،در این اثر

  پرداختیم.  اندیشه های این انقالب پرداختیم. سپس به بررسی ادله ی این علما در دفاع از مشروطه

 .خواهیم پرداختبه نتیجه گیری  و در نهایت

ب و سایت های فراوانی  ری این اطالعات از مقاالت و کتول این نتایج و نیز برای جمع آوبرای حص

 . ایمبهره گرفته

 

 واژه شناسی واژه سکوالر

 معناي لغوي سکوالریسم 

( آن،  التین  معادل  که  است  ای  واژه  )secularismسکوالریسم  یا   )saecularumبه لغت  در   ،)  

  است؛ معنای »دنیا«، »گیتی«، »این جهانی«، در برابر »مینو« و به معنای عصر، دوره، قرن و سده  

)آنچه که مربوط به این    و در زبان های انگلیسی و فرانسوی به معنی دنیوی  ( 327  :1381)بیات،

باشد. است(، می  تا)پازارگاد،    جهان خاکی  ریشه( کلمه106  :بی  از  سکولوم التینی  ی  ی سکوالر 
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است که به معنی »ایام«،    ترجمه ی واژه ی یونانی آیون یا آیوناس  استخراج شده است؛ سکولوم

سکوالریسم با لحاظ تبار لغوی معناهای متفاوتی را    (44:  1384)وثیق،    . »سده« یا »جهان« است

فاوتی را از آن شامل می شود که هم از نظر لغوی و هم از نظر اصطالحی، امکان برداشت های مت

( و به تصریح برخی صاحب نظران، به تعداد نویسندگان  1374:129)ویلسون،    فراهم نموده است.

 ( 37: 1384)سروش،  می توان درباره ی سکوالریسم تعریف یافت.

 

  معناي اصطالحی سکوالریسم

و  تنوع  نیز  آن  تعریف  در  موجود هست،  نظر  اختالف  سکوالریسم  لغوی  معنای  در  که  همانگونه 

و برخی دیگر ناظر  ریسم چندگانگی وجود دارد. که برخی از این معانی، ناظر به بعد شناختی سکوال

 بعد سیاسی و اجتماعی آن است.  به 

 

 انواع سکوالریسم 
است که سکوالریسم  آن  ان  حقیقت  دارد کهدر  انواع مختلفی  و عمل  وسیع دیشه  ، در یک طیف 

که در این جا  گر( و دینداری قرار دارد. احیاناً ضددینی )سکوالریسم ستیزه  معنایی بین بی دینی و 

 بیان می داریم؛ انواع مختلف آن را 

 فلسفی   سکوالریسم

سکوالریسم،   از  نوع    از   تدریج  به  بشری،  جوامع  و  بشر  آن  طی  که  است  فرایندی  معرف این 

  معنا   از  تهی   حیات  ظواهر  به  و  شسته  دست  اساطیری  های اندیشه   قالب   در  ماورائی   هایوابستگی

  آنکه   بی  شناسانه،   هستی   های بولفضولی  و  اندیشانه  غایت  رویکرد  گونه  هر   ترک   با   و   کنند می  اکتفا

  مقائیس   بر  را  خویش   دنیای  بدوزند،  آسمان  به  آماده   پیش   از  طرحی  نزول  امید   به  را  انتظار  چشم

یک دید الحادی و    و به طور کلی،  (1380:1)شجاعی زند،    .سازندمی  بنا   عصری،  مقتضیات  و  بشری

 ضدیتی نسبت به دین و اندیشه ی دینی دارد.

 

 غیب عالم  از اعراض  و   ماده  و   دنیا  به  توجه

  در   معنا   این.  است  کردن  دنیوی  و  دنیامداری  سکوالریسم،  مشهور  و   معروف   معناهای   ازدیگر    یکی

 ی الزمه  شوند؛می  محسوب  آن  کارگیری  به  یالزمه  که  است  دیگری  هایمترادف  از  پر  خود

 است،  غیب  جهان  از  ورزیدن  غفلت  و  جهان  این  به  هدف  و  اندیشه  نگاه،  کردن  معطوف  دنیامداری،

در واقع این طیف از انواع سکوالریسم، دنیایی    (41:  1384)سروش،  . نباشد  چه  باشد  جهان  آن  چه

 
1 Seculum 
2 oaunas 
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چه   باشد  دنیا  آن  چه  است؛  دیگر  دنیای  از  برگرفتن  و چشم  ماده  عالم  و  دنیا  به  توجه  و  کردن 

 3نباشد. 

 

 سیاست   از  دین  جدایی

 منظور.  نشود پذیرفته تأثیر دین از سیاسی  امور از یک هیچ  در که آنند  خواهان شعار این طرفداران

 و  توجیه  سیاسی،   آرمان  و  هدف  سیاسی،  اقدام  و  فعالیت  انگیزه،  چون  مواردی  سیاسی  امور  از

  حاکم   هنجارهای   سیاسی،   نظریِ  و   مفهومی   هایچارچوب   یارائه  و   سیاسی   بخشی  مشروعیت

 ( 4: 1381)برقعی، . است سیاسی یابی  سازمان و ها برگروه

 

 جدایی دین از دولت

های  و خط مشی  "ارزیابی   "،  "اجرا "  ،"شکل دهی"معنای جدایی دین از  جدایی دین از دولت، به  

این معنا در طراحی مدل نظام سیاسی و دولت سازی، به    (32:  1383)علوی تبار،    عمومی است.

جدایی آن از دین و قواعد شرعی اعتقاد دارد و در این مرحله، هیچ یک از دو مدل الحادی را که 

کند که آن را سکوالریسم پذیرد و در مقابل از مدلی حمایت مینی را نمیآوردیم و نیز دولت دی

می ترجمه   (118:  1387)احمدی،  نامند.اسالمی  دولت،  از  دین  جدایی  معنای  به  ی  سکوالریسم 

انگلیسیواژه بین separation of church and state ی  در  را  کاربرد  بیشترین  و    است 

چه نویسندگان غربی، چه شرقی و چه ممالک اسالمی. این معنا  نویسندگان و روشنفکران داراست؛  

عرصه شامل  تنها  و  است  جزئی  و  حداقلی  نوع  است.از  اقتصاد  شاید  و  سیاست  و ی  )العظمه 

  (14: 2000المسیری،

 

 ي بشرياستفاده از عقل و تجربه

دارد   عقیده  سکوالریسم  از  نوع  معیشت،  این  کالن  و  خرد  امور  در  باید  و  تکیهکه  عقل  بر  ما  ی 

ابزاری  اینجا، عقل  از عقل در  باشد. طبیعی است که منظور  تجربیات روز و علم و فناوری مدرن 

این جا می  است. سکوالریسم برای توسعهدر  آبادانی گوید،  به  کشور و    و  امور مربوط  به طور کلی 

)حائری یزدی، بی  یریم. تجربی بشر بهره بگ، باید از فنون و تجربیات و دستاوردهای  معاش مملکت

که این نوع سکوالریسم به تعبیر نویسندگان، همان »ایمان به اصالت عقل« شمرده    ( 83-108  : تا

 می شود: 
یا   باشد که در رفرماسیون  نو می  به  از مقطع کهنه  به گذر  غربی مربوط  پدیده ای  »سکوالریزم، 

 ( 7:  1375 )بخشایشی، یافت«.ایمان به اصالت عقل« تجلی »نهضت اصالح دینی، به صورت 

 
ی  .   3 واژه  سکوالریسم  ترجمه  در  عرب،  جهان  اندیشمندان  برخی  که  این  آورند؛ کما  می  عین  فتح  به    علمانیت: 

از کلمه یافته  اشتقاق  دنیایی کردن است.عَلمانی،  و  به معنی »عالَمی کردن«  عادل،    ی »عالَم«،  االسس  ر.ک: ظاهر، 
مداخالت فلسفیه  . و نیز ر.ک: العطاس، محمدنقیب،  37م، ص1998، چاپ دوم، بیروت، دارالساقی،  الفلسفیه العلمانیه

 . 39،ص 1420م ،2000ات المعهد العالمی، چاپ اول،، انتشارفی اإلسالم
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نتایج   و  آثار  از  اینکه  بر  عالوه  باشد.  می  ما  نظر  مد  و  مقصود  مشخصا  سکوالریسم  از  نوع  این 

به عنوان معنای آن به  سکوالریسم )با تمام معانی و اصطالحاتش( به حساب می آید، در جاهایی 

ی کوچکتری را  است و محدودهتنگ تر    ی شمول سکوالریسم در این جا، کار رفته است. اما دایره

 گیرد.  به نسبت سایر معانی در بر می

 

 مشروطه  معناي 

  واژه شناسی مشروطه

 Constitutionalis  ای  لطانس  یک  العنان  مطلق  قدرت  کردن  محدود  معنای  به  لغت  در  مشروطه

  معلوم   دقیقاً  آن یریشه اما . است فرانسوی کنستیتوسیونی   واژهی   ترجمه و به عبارتی،  . باشد  می 

 در   که  ای  قضیه  منطق  در(  یمنطق  یاصطالح).  مشروط  نثمو[ مشروطة.  م َ طَمشروطه. ].  نیست

باشدش  آن رفته  کار  به  مشروطه)دهخدا،  رط  ی  واژه  ذیل  آبادیس:  اینترنتی  همچنین    (فرهنگ 

   می آورد:  "مشروطیت"واژه  در توضیح دهخدا

نه در   لفظ»  بوده است و  نه در عربی مستعمل  قانونی  به معنی حکومت  مشروطیت و مشروطیة 

 حکومت   آن  معنی   و   است  شده  فارسی   زبان  وارد  عثمانی   ترکان  یفارسی، بلکه این کلمه بوسیله  

)دهخدا، ذیل واژه مشروطیت، فرهنگ اینترنتی  است.«  فرانسوی  توسیون  کنستی  با  مرادف  و  قانونی 

 آبادیس( 

 ای ترجمه   را  مشروطه  تبریزی،  آقا   صادق   و  سعدالدوله  مانند   قاجار  دوران  رجال  از  از طرفی، برخی 

  :1393)قیصری،.کنند  استفاده  کنستیتوسیون   لفظ  همان  از  دادندمی  ترجیح  و   دانستندمی  نادرست

36) 
 

 معناي اصطالحی مشروطه 

)عمید  فرهنگ  مشروطه  اصطالحی   معنای اام    و  باشد  پارلمان  دارای  که  مملکتی(  سیاسی(: 

فرهنگ  ) باشند،  داشته  نظارت  دولت  کارهای  در   ملت   نمایندگان مشروطه،  واژه  ذیل  عمید، 

 اینترنتی آبادیس( 

کندیسی حکومت  نوع  به  ایران  در  که  است  گردیدهاصطالحی  اطالق  توسیون  کنستی  و  در  ونل   ،

استبداد و  دیکتاتوری  حکومت  اعالن  : مقابل  دول  عموم  به  و  فرموده  دستخط  که  بطوری  ایران 

د عداد  در  و  مشروطه  ایم  استفرموده  محسوب  توسیون  کنستی    در  (584  :1363)کسروی،.ول 

دارد  نهضت  به  اشاره  ما  کشور خواهانهای  ایران   که  عدالت  -1284  های  سال  حدود  در  مردم 

  (243: 1383)زرشناس، .انداختند به راه روحانیون رهبـری به ق .ه1285
 

 عوامل پیدایی نهضت مشروطه در ایران 

اواخر دوران ناصرالدین شاه و زمان مظفرالدین ه . ش مصادف با    1285در سال  انقالب مشروطیت  

پیوست.شاه   وقوع  انقالب،   به  چند   این  عواملی  اثر  )مظفر   بر  شاه  روزافزون  فشار  و  مظالم  مانند 
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ی کشورهای روس و انگلیس و اعطای  الدین شاه قاجار( و ُعمال او و همچنین مداخالت سودجویانه 

ای از تحصیل کردگان ایرانی با  شمار و در نتیجه نارضایتی مردم و نیز آشنایی عده  -امتیازات بی

و    5و4  :1363و کسروی،    174:  1389) سردارنیا،  تمدن غرب و پیشرفت آن ها... به وقوع پیوست.

ایران  (13و    12  :1390آبادیان،   در  آزادیخواهی  افکار  هم  نهضت  این  آغاز  از  پیش  مدتها  گرچه 

، به صورت بود و از قوه به فعل نیامده بود. ما در این جا  وجود داشت اما اینگونه افکار بسیار اندک

 آمدن این انقالب اشاره می کنیم؛  علل و عوامل پدیدبه  تیتروار

نابسامانی اوضاع اجتماعی ایران در اواخر عهد ناصرالدین شاه و به ستوه آمدن مردم از جور و (  1

 بیدادگری حکام و عمال استبداد و مأموران متجاوز دولت.

   .این کشورو تدوین قانون اساسی دردر عثمانی برقراری رژیم مشروطه  (2

روزنامه ها در آن زمان مانند: »حبل المتین« چاپ کلکته و    ی  ی بیدار کنندهنشر نوشته ها(  3 

 روزنامه های »پرورش« و »ثریا« و »حکمت« چاپ مصر و روزنامه »قانون« چاپ لندن.  

اریان و  و طمع ورزی ها و غارتگری های درب  ضعف و سستی و عدم لیاقت مظفرالدین شاه و ها(  4

 وی.اطرافیان 

قبول قرض های سنگین و طاقت فرسای خارجی و گسترش برابر قدرت روتسلیم در  (  5 و  سیه 

 ، مقدمه(  1363)صفائی، .نفوذ و قدرت روسیه در ایران

 

 نخستین رویارویی ایرانیان با تفکر سکوالر

سکوالریسم را نخستین ورود سکوالریسم به ایران به عنوان اندیشه، در زمان مشروطه اتفاق افتاد.  

چه به عنوان ایدئولوژی و مکتب بگیریم و چه آن را به عنوان یک فرایند، آثار و پیامدهای فراوانی  

گذارد که طیفی وسیعی را در  دارد که الجرم بر جامعه و محیط پیرامون بشر، به نحو کلی تأثیر می

و تلقی های بسیاری از دنیا  به این دلیل که سکوالریسم به عنوان اندیشه دارای معانی  برمی گیرد  

و آدمی و سیاست دارد. و در زمان مشروطه به دلیل پیدایش تفکرهای جدیدی که در نتیجه ی 

میوه ها و نتایج سکوالریسم به    و  مالقات برخی ایرانیان روشنفکر با تمدن جهان غرب اتفاق افتاد 

تفکر سکوالر به شکل تبعی   شکلی غیرمستقیم مطرح شد. به عبارت دیگر در این جا آثار و مظاهر

   در ایران پدید آمد که این مظاهر عبارتند از؛

  4توجه به آزادی های فردی در قانون گذاری (1

 بشری  عقل  دستاوردهای ترین مهم عنوان  به جدید علم به دادن حجیت (2

 5( پلورالیسم)بشری حیات مختلف هایعرصه  در گوناگونی و تنوع شناختن رسمیت به (3

 
در واقع می توان سکوالریسم را  پدیدار شد.    اساسی   قانون   تدوین  و   خواهی  حق  قالب   در   این اثر از آثار سکوالریسم،   . 4

ن  جهت درک ایمقابل سنت قرار داد؛ به عبارت دیگر شعارهایی مانند قانون گذاری و توجه به حقوق آدمی )نه تکلیف(  

 مسئله ر. ک: سروش، عبدالکریم، سنت و سکوالریسم، انتشارات اینترنتی گرداب. 
  بنابراین   جامعه؛  یحوزه  در  دیگری  و   فرهنگ  و  دین  یحوزه  در  یکی  شود؛می  مطرح  مهم  یحوزه  دو  در  . پلورالیسم، 5

  . شودمی  اجتماع  فلسفه،  سیاست،  دین،  علم،  شامل  کلی  نحو  به  و  است  معرفتی  عام  معنای  یک  پلورالیسم  که  بینیممی
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 حقوق بشر جهانی و عام توجه به  (4
 

 توجه به آزادي هاي فردي در قانون گذاري 

توجه به آزادی ها و حقوق فردی، از جمله اصول و اندیشه های سکوالریسمی بود که نخستین بار 

اساسی مشروطه   قانون  در  مهم  اصل  یک  عنوان  به  اساسی  قانون  در  و  مطرح  زمان مشروطه  در 

 گنجانده شد.  
 

 اصل هشتم

  «د.ن دولتی متساوی الحقوق خواهند بواهالی مملکت ایران در مقابل قانو »
 

 اصل نهم

نوع » از هر  و مصون  و مسکن و شرف محفوظ  و مال  از حیث جان  و  افراد مردم  تعرض هستند 

   «قوانین مملکت ایران معین مینمایند.متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که 

 6یا در سایر مواد قانون اساسی به شکل غیر مستقیم آمده است.

و  بودن  انسان  از حیث  انسان  به  احترام  آن،  عام  معنای  به  نتایج مهم سکوالریسم  و  آثار  از  یکی 

 منظورتوان آن را بارزترین نتایج سکوالریسم قلمداد کرد.  باشد که از جهتی میرعایت حقوق او می

  و   شمارد  -می   بدیهی   را  آن  امروزی  بشر  که  است  حقوقی   کلی  طور  به  جا،   این   در  بشر  حقوق   از

 عقیده  هر  از  فارغ  بشری،  افراد  تمام   تساوی  شمارد؛می  الزم  ها،  آن  به  را  بشری  افراد  تمام  دسترسی

  حق  کلی،  طور  به  و  خود  حاکمان  تعیین  و  نسبی  رفاه  داشتنِ  حقِ  نیز  و   نژادی،  و  جنس  مذهب،  و

این اثر از آثار سکوالریسم را می توان در قانون خواهی مردم و    .خود  سیاسی  سرنوشت  در  دخالت

 نمایندگان و فقهای مشروطه خواه یافت. 
 

 

 
که این مسئله را می توان برابر دانستن افراد ملت ایران با هر مذهب و آیینی در قانون اساسی مشروطه مشاهده کرد. 

،  1378، سالم روزنامه ت، انتشارا ، تهراناول ، چاپمناظرۀ پلورالییسم دینی، برای درک بهتر از معنای پلوالریسم ر.ک: 

نیز،    103ص.   پلورالیسم  دراکر، پیتر.ف، »و    . 4، مجلة کیان، شمارۀانیت،عقالنیت، هدایت«حقسروش، عبدالکریم، »و 
 . 4مة مدیرساز، سال چهارم، شمارۀ ، ترجمة محمد رضا عسگری، فصلنا نوین«

اصل دهم غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی توان فوراً دستگیر  برای مثال:    . 6

مگر   قانوننمود  طبق  بر  عدلیه  رئیس محکمه  کتبی    باید   که   محکمه   از   توان   نمی  را   هیچکس  یازدهم  اصل   . بحکم 

اصل دوازدهم حکم واجرای هیچ مجزاتی نمی    . دهند  رجوع  دیگر   بمحکمه   به  مجبوراً   کرده   منصرف   کند  حکم   او  دربارۀ

در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل  اصل سیزدهم منزل و خانة هرکس در حفظ و امان است   .شود مگر بموجب قانون

بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور با    قانون.  شد مگر بحکم اصل چهاردهم هیچیک از ایرانیان را نمی توان نفی 

بعنوان   مردم  اموال  و  امالک  ضبط  شانزدهم  میکنداصل  تصریح  قانون  که  مواردی  در  مگر  نمود  معینی  محل  قامت 

ممنوعس سیاست  و  قانونمجازات  بحکم  مگر  اموال   .ت  و  امالک  از  متصرفین  و  مالکین  تسلط  سلب  هفدهم  اصل 

   .متصرفه ایشان بهر عنوان که باشد ممنوعست مگر بحکم قانون
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 بشري   عقل دستاوردهاي  ترین   مهم   عنوان به  جدید  علم   به  دادن  حجیت

جدید  تجربیات  و  علوم  به  توجه  شد،  مطرح  مشروطه  زمان  در  که  مواردی  جمله    از   استفاده  از 

  در   دانشمندان  تجربیات  و  تفکرات  از  بار  نخستین  برای  که   علومی  از  استفاده   و   جدید  های تخصص 

 پیشرفت   به  کلی  طور  به  و  هستند  بشر  خدمت  در  نوعی  به  و  شوندمی  تولید  متعدد  هایزمینه 

  عقل  برای  راه  بازکردن  اثر  در  حقیقت،  در.  است  سکوالریسم  آثار  از  رسانند، می  کمک  اجتماع

  بهره  برای  هم  و  جامعه  خود  در   علم  تولید  برای  راه  هم   است،  آن  مدعی   سکوالریسم  که  مستقل

   .شودمی  باز شود،می تولید پیشرفته درجوامع که علوم این از گیری

          

 ( پلورالیسم)بشري   حیات  مختلف  هاي عرصه  در  گوناگونی  و  تنوع   شناختن  رسمیت  به  

از   اساسی در زمان این مورد  قانون  ابتدائا در قالب  جمله مواردی است که به شکل غیر مستقیم 

افراد در برابر قانون متساوی هستند و عقیده دارد که  که    می گوید پلورالیسم    7مشروطه مطرح شد. 

  در  کثرت  ادیان،  در  کثرت  هستیم؛  روبرو  بسیار  هایکثرت  با  کنیم،می  زندگی  که  جهانی  در  ما

  فرعی   هایمیوه  و  مثبت  آثار  از  یکی.  ...و  نژاد  رسوم،  و  آداب  ها،   فرهنگ  در  کثرت  زبان،

 این   از  که  هاست  آن  مابین  فی  تبعیِ  یا  عرضی  هایتفاوت  و  هاکثرت   این  به  احترام  سکوالریسم،

   . برندمی نام پلورالیسم عنوان  با فکر طرز
 

 عام  و  جهانی  بشر   حقوق  به  توجه

و  بودن  انسان  از حیث  انسان  به  احترام  آن،  عام  معنای  به  نتایج مهم سکوالریسم  و  آثار  از  یکی 

حقوق  توان آن را بارزترین نتایج سکوالریسم قلمداد کرد.  باشد که از جهتی میرعایت حقوق او می

ایران، همانند بقیه آثار سکوالریسم که قبال آوردیم، نخستین بار در زمان    بشر و توجه به آن در 

 مشروطه مطرح شد.  

  ست که بشر امروزی آن را بدیهی می منظور از حقوق بشر در این جا، به طور کلی حقوقی احال  

شمارد؛ تساوی تمام افراد بشری، فارغ از شمارد و دسترسی تمام افراد بشری را به آن ها، الزم می

هر عقیده و مذهب، جنس و نژادی، و نیز حقِ داشتنِ رفاه نسبی و تعیین حاکمان خود و به طور 

 کلی، حق دخالت در سرنوشت سیاسی خود.

یف یکی از مکاتب مؤثر در پیدایش سکوالریسم  اصل اومانیسم )بشرمحوری(، عالوه بر اینکه در رد

آید و به  گنجد، یکی از ارکان سکوالریسم و نیز یکی از تفکرات و نتایج سکوالریسم به شمار می می

عبارتی ساده تر، هم یکی از مقدمات سکوالریسم، هم یکی از مقومات و هم یکی از ثمرات آن به  

های او در برخی جاها به حدی است که بشر را ته آید. توجه به انسان و حقوق و خواسحساب می

شود. سکوالریسم به  داند و برای او شأن و منزلتی ویژه قائل میباالتر از همه چیز و همه کس می

انسان بین  تساوی  و  بشر  میآزادی  احترام  تجربهها  و  عقل  میگذارد،  را  او  علمی  و  های  ستاید 

 
  متساوی دولتی قانون   مقابل در ایران مملکت  این مورد در قالب اصلی در قانون اساسی مشروطه آمده است: »اهالی  . 7

 که همان اصل هشتم است که در قبل آوردیم.  .«بود  خواهند الحقوق
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ساز برای  جمعی  خرد  از  استفاده  به  می توصیه  بشری  امورات  دهی  از   -مان  یکی  اصالً  و  نماید 

                    معناهای سکوالریسم همین است.

 

                  ي حکومتتفکیک قوا در عرصه

دی آثار  از  قوهیکی  قالب  در  نهادهای حکومتی  تفکیک  مثبت سکوالریسم،  و  گر  قضاییه  مقننه،  ی 

 تفکیک  شود؛ در حقیقتکه به طور مستقیم و غیر مستقیم از سکوالریسم گرفته می  مجریه است
از  ی حکومت داری در دوران مدرن است به گونهنهادهای حکومتی، الزمه ای که راه دیگری غیر 

گره  گشودن  برای  آناین  غیر  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  تقسیم  های  بود.  نخواهد  متصور  ها 

آن کنترل  باعث  قوه،  سه  این  قالب  در  میقدرت  همدیگر  توسط  آزادیها  و  و  شود  اساسی  های 

با توجه به این شود.  حقوق فردی که از اهداف اصولی حاکمیت ملی است، با تفکیک قوا محقق می

این موارد،   اساسی،  که مستند ما در  قانون  به  با مراجعه  باشد؛  اساسی دوران مشروطه می  قانون 

می کنیم که با توجه به نقش سلطان و شاه در آن زمان، تصویب نهایی قوانین مجلس با  مشاهده  

 اما با این حال شالوده ی تفکیک قوا در زمان مشروطه اتفاق افتاد.  8شاه می باشد  

 

 اندیشه ي سکوالرنقش انقالب مشروطه در پدیدار شدن  

نقطه عنوان  به  مشروطه  هدفانقالب  با  ایران  سیاسی  تاریخ  در  عطفی  تأسیس  ی  همچون  هایی 

ای الهی عدالت خانه، حاکمیت ملّت به جای حاکمیت شاه یا سلطنت مطرح شد و سلطنت ودیعه

توانست نمیشد؛ بر این اساس، شاه مانند گذشته  دانسته شد که از شهروندان به شاه تفویض می

توانست در چارچوب قانون اساسی، با اختیارات محدود کارکرد حکومتی داشته باشد، بلکه تنها می

ای  ی اختیارات شاه تا حدود بسیاری تحدید شد؛ به گونهو دایره  )سردارنیا، همان(   حکومت نماید. 

برسد شاه  تایید  به  بایست  مجلس  مصوبات  که  آمده  اساسی  قانون  در  اس  که    اسی،)قانون 

توانست به تعویق  اما سلطان هرگز اجرای آن قوانین را نمی  (22:  1394الکترونیکی خانه کتاب،نشر

نماید؛  توقیف  یا  اساسی(  49)اصل    انداخته  قانون  و    2متمم  حاکم  اختیارات  از  کاستن  طبیعتاً، 

اساسی    سلطان، به معنی توسیع اختیارات مجلس و نمایندگان ملّت است. عالوه براین، متمم قانون

مجموعه شامل  کشورهایمشروطه  مختص  و  نبوده  شرع  در  که  بوده  دموکراتیکی  اصول   ی 

سکوالریته و توسعه یافته است. از جمله اینکه حقوق شهروندی و قوانین مدنی و تسلط بر جان و  

عرض و عقیده محترم شمرده شده و تمام افراد را در برابر قانون، یکسان شمرده شد. در این باره،  

 :  آوردمتمم قانون اساسی می 8ی ادهم

 
قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب    -اصل بیست و هفتم: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود:اول.   8

ناشی می شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه   قوانین و این قوه 

ارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح  منشاء حق انشاء قانون د

 از مختصات مجلس شورای ملی است.    بصحه ی همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت
 متمم قانون اساسی.  49اصل   – 2
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 »اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی ایران متساوی الحقوق خواهند بود«.  

داخل در محدوده  افرادِ  تمام  »اهالی«،  لفظ  است که  را شامل می بدیهی  ایران    -ی مرزی کشور 

ری از حقوق شهروندی و  شود. به این معنا که مذهب و آیین و جنسیت و غیر آن را در برخوردا

می نادیده  میمدنی  قائل  متساوی  حقوقی  افراد  برای  و  بهایی،  گیرد  شخص  قانوناً،  ؛یعنی  شود.. 

کلیمی، مسیحی و... را در برابر شخص مسلمان یکسان شمرده است. در حالی که از نظر عقیده و  

می دیگری  از  برتر  را  خود  عقاید،  این  از  کدام  هر  صاحبان  فقه داند.  مذهب،  در  که  گونه  همان 

بالسویه   این  یا بی دین یکسان نیست. و  با یک شخص غیر مسلمان  اسالم، یک شخص مسلمان 

پذیرش   و  دولت  از  دین  ساختن  جدا  جز  طبیعتاً  قانون،  و  دولت  نظر  از  افراد  تمامی  شمردن 

اساسی   قانون  اصل  متمم  دوازدهم  اصل  در  که  گونه  همان  ندارد.  دیگری  معنای  سکوالریسم 

 آورد:  مشروطه می

  «شود، مگر به حکم قانون»حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی

تنها در محدوده را  اجرای مجازات  قانون دولتی میو  بر  ی  آن، عالوه  از  قبل  تا  آنکه  پذیرد؛ حال 

اینکه امور حسبیه را فقها بر عهده داشتند، انجام اموری همچون قضاوت و اجرای حدود و مجازات 

دادند و روشن است که عزل فقها از این منصب یا انجام قضاوت و  ن را تنها فقها انجام میمتخلفی

محدوده در  ایشان  حدود  نباشد تعیین  اجرا  مقام  از  روحانیت  کردن  جدا  معنی  به  اگر  قانون،  ی 

  حداقل به معنای توجه به به تجربه و عقل بشری هست. و سکوالریسم به این معنا واقع شده است.

دورهعال در  این  بر  به  وه  پیشرفته  کشورهای  مانند  قوا  تفکیک  اصل  بار  اولین  برای  مشروطه  ی 

های مجزا و در قالب سه بخش تجزیه شد؛ قوای رسمیّت شناخته شد و قوای مملکتی را به بخش

مقننه که وظیفه تقنین را به عهده دارد و این وظیفه را شراکتاً؛ شاه، مجلس شورای ملی، و مجلس  

آیند. در این که این قوانین در صورت احراز عدم مخالفت با شرع به اجرا در می  9بر عهده دارند سنا  

را کافی می تنها عدم مخالفت  را الزم ندانسته و  احراز موافقت شرع  ی قضاییه که  داند. قوهاصل، 

دارد. وظیفه  را  به حل دعاوی مردم  و رسیدگی  تمییز حق  دادگاه مخصوص   10ی  به دو  قوه،  این 

ی اجرائیه که اجرای قوانین مصوبه را به عهده دارد و شاه  شود. قوهفیات تقسیم میشرعیات و عر

بنابراین؛ عالوه بر انفکاک وظایف که مختص کشورهایی با    11مانند دولت این کار را بر عهده دارد.

ی اختیارات  نهادهای مدرن و پیشرفته است، یک اصل سکوالیستی است؛ به این معنا که محدوده

ی نظارت بر قوانین کاهش  کند و آن را تنها در محدودهی دین را معین میو نیز محدوده  سالطین

ی اجرا و یا قانون گذاری برمی دارد و در مقابل،  دهد و اعمال نظر و اعمال عمل آن را از حوزهمی

دهد. از جهتی  تجربیات جدید بشری کاهش می  ی تصمیم عقال و امر قانون گذاری را در محدوده

ی دین را که نظارت بر قوانین است انجام دهد؛ به عبارتی در اینجا  تواند وظیفهدیگر، مجلس نمی

دولت از  دین  جدایی  معنای  به  سکوالریسم  به   هم  هم  و  است  جاری  دین(  از  دولت  جدایی  )و 

 
 .24ص ،  1، مادۀ 27،اصل قانون اساسی مشروطه - 9

 .2، مادۀ همان - 10
 کند.، بر آن تأکید می27که عالوه بر آن در یک اصل جداگانه، اصل - 11
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ی بشری. عالوه براین، زمانی که کار روحانیون تنها نظارت آن هم  معنای استفاده از عقل و تجربه

ها با شرع باشد، اعمال  نظارت بر قوانین از جهت عدم مخالفت با شرع تنها و نه احراز موافقت آن

نهاد سیاست، محدود می در  معنای جدایی  نظر دین  به  غیر مستقیم سکوالریسم  به طور  و  شود 

 شود. روحانیت از سیاست را سبب می

 

 برخورد فقها با تحوالت جدید در دوره مشروطه 

 هاي سکوالر موافقت برخی از عالمان مشروطه طلب با برخی از مالک

، بسیاری 12ای حکم به حرمت مشروطه و لوازم آن دادنددر برخورد با مشروطه عالوه بر آن که عده

 آورده اند:  از فقها به موافقت با آن و پشتیبانی از آن برخاستند؛ چنان که

مردانه پافشاری  داشت،  نگه  را  مشروطه  چه  دوسید  »آن  ایران[_ ی  طباطبایی]در  و  و    -بهبهانی 

هایی که  آخوند خراسانی و حاج شیخ مازندرانی]در نجف[ بود. اینان با فشارهایی که دیدند و زیان

 13کشیدند، از پشتیبانی مجلس و مشروطه باز نایستادند و آن را نگه داشتند«.

های اصلی دیدگاه مشروطه خواه عبارت بود از: بازگشت به سنت صدر اسالم،  و از این نظر، ویژگی

پذیرش   استبداد،  با  از وحدت مسلمانان، مبارزه  محکوم کردن سنت پرستی کورکورانه، طرفداری 

ا آن ها.  ی سیاسی جدید، پذیرش علم و فن جدید و اعتقاد به مغایرت نداشتن دین ب اصول فلسفه 

های مذهبی، توافق  این جریان کوشید تا خرد گرایی و علم و آزادی و تحول را با مقاصد و سنت

  (530: 1372)حائری،دهد و در دینداری، تساهل و تسامح به خرج دهد. 
 

 عالمه میرزاي نائینی 

حساب می به  مشروطیت  تئوریسین  نائینی،  میرزای  این  عالمه  در  وزین  کتابی  نگارش  با  او  آید. 

ی نظریات مهم و جدید برداشت. او در این کتاب در صدد آن است که  گام مهمی در ارائه   14باره، 

ه کار گرفتند و  که غربیان آن را ب  ثابت کند علوم و دانش جدید برگرفته از تعالیم ناب اسالم است

و   اقتضائات دوران جدید  به نوعی  این جا نظریات عالمه که  در  ندانستیم.  را  تعالیم  این  ارزش  ما 

می بیان  را  هستند  سکوالر  میعصر  نشان  و  با  داریم  فقها  از  دیگر  چندتنی  و  ایشان  که  دهیم 

ارائه  و  مشروطه  از  اطرفداری  تاریخی  اسالم  و  سنتی  فقه  مخالف  که  نظریاتی  بر  ی  عمالً  ست، 

 سکوالریسم صحه گذاشته و آن را پذیرفتند.  

 
توان به شیخ فضل اهلل نوری، سیدمحمد یزدی، شیخ علی الهیجی، شیخ ابوالحسن نجفی مرندی  از این فقها می  -  12

 اشاره کرد. 
 . 361، ،ج اول1363، انتشارات امیرکبیر ،تاریخ مشروطة ایرانکسروی، احمد،  -13
ه.ش و پس از به توپ بسته شدن  1287«. میرزای نائینی این کتاب را در سال  کتاب »تنبیه األمه و تنزیه المله  -  14

آیات   زمان؛  آن  بزرگ  مجتهد  دو  نگاشت.  خواهان  مشروعه  نظریات  به  پاسخ  در  و  مشروطه  از  دفاع  در  و  مجلس 

، چاپ  سنت و مدرنیتههت اطالع بیشتر: ر.ک: زیباکالم، صادق،  خراسانی و مازندرانی بر این کتاب مهر تأیید زده اند. ج

 . 3385-3445، نشرالکترونیکی فیدیبو، ص.1387چهارم، تهران، انتشارات روزنه،
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 لزوم نظارت بر اختیارات حاکم 

از نظر میرزای نائینی، نه تنها به دلیل عدم عصمت متصدیان حکومت، بلکه به دلیل عدم احراز   

آن تقوای  و  عدالت  و  و  علم  ناظر  و گماردن  است  اختیارات حاکمان الزم و ضروری  بر  نظارت  ها 

ملکهبازخو جایگزین  را  رهبر  از  کننده  میاست  تقوا  میی  ضروری  را  آن  و  بیان  داند  و  شمارد. 

وضع سلطنت    شود که اساس دولت آندارد که جامعه در صورتی به استبدادِ حاکم کشیده نمیمی

 (122و 121: 1387)نائینی،سلطان، به طور رسمی و قانونی تحت نظارت ناظران باشد.

 

 تدوین قانون اساسی 

الزم و ضروری است؛ زیرا که جانشین عصمت افراد است و    »دستور محدّد«  از نظر ایشان، داشتن

آنبازدارنده و  ی  مراقبت  تحت  در  و  متصدیان  اعمال  کردن  قانونمند  و  و ضبط  است.  فساد  از  ها 

از ممتنعات است. اساسی«،  تدوین دستور محدد »قانون  ترتیب و  بدون  بودنشان،    : )همانمسؤول 

 (123و 122

ایشان توجه باالیی به مساوات و آثار و اهمیت آن نشان داده و در تعریف    تساوي در برابر قانون:

 آورد:آن می

»قانون مساوات...عبارت از آن است که هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیّت و بر 

مرحله  در  و  باشد  مترتب شده  کلیت  بهوجه  نسبت  اجراء  بدون    ی  و  بالسویه  افرادش  و  مصادیق 

تفاوت مجری شود؛ جهات شخصیه و اضافات خاصه رأساً غیر ملحوظ]گردد[، و اختیار وضع و رفع  

ی مشترکه بین  ]قوانین عام[ و اغماض و عفو]نسبت به همه[ مسلوب است....نسبت به عناوین اولیّه

و عد و مسکن  مال  و  و عرض  نفس  بر  امنیت  مانند  اهالی  و تجسس  عموم  بدون سبب  تعرض  م 

از   از اجتماعات مشروعه و...  از خفایا و حبس و نفی نکردن بی موجب و ممانعت نداشتن  نکردن 

فرقه ومخصوص  مشترک  العموم  بین  شود  آنچه  مجری  عموم  طور  به  ندارد،  اختصاص  خاصی  ی 

 (135)همان،...«.

می یکی  مسلم،  چه  و  کافر  چه  را  همه  قانون،  برابر  در  قوانین  داند.  و  »اشرف  را  مساوات  ایشان 

قوانین«مبارکه تمام  روح  و  عدالت  اساس  و  مبنا  و  اسالمیه  سیاسات  از  مأخوذه    (37:)همانی 

    داند.می

ی »و  ی کریمهی اموری مانند مجلس شورا، به نظر ایشان با استدالل به آیهعالوه بر این درباره 

رکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقالی  شاورهم فی األمر«، ابتناء حکومت را به مشا

ی معصومین را بر اساس  داند. و سیره»شورای ملی« می  امت است و تجلی آن را به صراحت در

 نماید. از نظر ایشان، قانون گذاری یعنی ضابطه گذاشتنمشورت در امور سیاسی معرفی می
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  -آن را می  15شمردند، ه آن را بدعت میشود و بر خالف برخی کمحسوب می  برای زندگی منظم

 (48و118و117 : همان نائینی،  )  ستاید.

 

 لزوم تفکیک قواي مملکتی 

 آورد؛ی تفکیک قوا میایشان درباره

ی قوای مملکت است که هر یک از شعب وظایف نوعیه را در ی سیاسیه، تجزیه»از وظایف الزمه 

ی آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از  تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده، اقامه

 ( 171 :)همانسپارد.«ی کفایت و درایت مجریین در آن شعبه میی مقرره به عهدهوظیفه 

طبق بر  می  و  ایران  پادشاه  جمشید،  دوران  از  را  اصل  این  مورخین،  حضرت سخن  و  داند 

 امیرالمومنین علیه السالم در نامه اش به مالک اشتر، به آن توجه نموده است.  

بنابراین، مواردی همچون: قانون گذاری، لزوم وجود قانون اساسی، نظارت بر کار سلطان و دولت به 

ی پذیرش آن ها، اعتقاد به تحول نظام حکومتی  ل هستند و الزمهطور کلی، اساس مدنیّت و تعق

الزمه که  این  بر  عالوه  است.  بشری  جمعی  خرد  و  عقل  مبنای  بر  ملل  و  اصل  جهان  پذیرش  ی 

دانیم تمامی  و همان طور که می  16مساوات، اعتقاد به پلورالیسم دینی و جدایی دین از دولت است. 

مقوله  جاین  خرد  از  )استفاده  منتهی  ها  سکوالریسم  به  دولت(  از  دین  جدایی  و  پلورالیسم  معی، 

 شوند.  می

 

 آخوند خراسانی 

نظرات بدیعی درباره از طرفداران مشروطه که صاحبِ  ی والیت فقها است، مال محمد کاظم  یکی 

دسته از  آخوند،  است.  خراسانی  آخوند  به  معروف  تشکیل خراسانی،  امکان  که  است  فقیهانی  ی 

را دینی  می  حکومت  ناممکن  غیبت  عصر  عنوان در  الحاق  با  آخوند  که  است  سبب  بدین  دانند. 

به حاکمیت معصوم می را منحصر  اسالمی«  و »حکومت  است.  به مشروطه مخالف    -»مشروعه«، 

با زمامداران  شمارد. به نظر خراسانی، ضروری مذهب امامیه این است که حکومت مشروعه، تنها 

ز است و حکومت هر  میّسر  واضح چنین معصوم  معنای  است؛  غیر معصوم، »غیرمشروعه«  مامدار 

به حکومت است که  این  نمیبیانی  غیبت،  اطالق  های عصر  و  نمود.  اسالمی  اطالق حکومت  توان 

 
بدعتی در دین می  -  15 شمردند. جهت  به نحو کلی علمای مشرعه خواه مخالف قانون و قانون گذاری بوده و آن را 

بیشتر از جمله ر.ک: توکلیا  نوری«ن، جالل، »اطالع  ، شمارۀ  1374، مجلة کیان، سالاندیشة سیاسی شیخ فضل اهلل 

حسین،  22-31، ص27 نژاد،  زرگری  نیز  و  مشروطیت.  علوم  رسایل  تحقیقات  مؤسسة  انتشارات  تهران،  اول،  چاپ   ،

 .  260-266، ص.1387انسانی، 

به فقهای مشروطه خواه    -  16 پلورالیسم  به  اعتقاد  نسبت دادن  باید  البته شاید  اما  باشد،  نحو کلی مسامحت آمیز  به 

توجه کرد که پلورالیسم انواع مختلفی دارد و پلورالیسم مورد نظر در این جا، نه پلورالیسم در نجات یا در حقیقت و  

اعتقاد به برابری در حقیقت دین، که پلورالیسم اجتماعی و قائل بودن به تساوی تمام افراد با هر عقیده و مذهبی در  

  شود.ای از سکوالریسم شمرده میر قانون دولتی است، نه چیز دیگر. که البته همین تساوی هم جلوهبراب 
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ها جایز نیست. بنابراین طرفداری ایشان از حکومت مشروطه، به دلیل پایان  حکومت مشروعه بر آن 

ی مردم بود. خراسانی  ی بر مبنای عدالت و خواست تودهبخشیدن به استبداد و پایه گذاری حکومت

ی عادله )که همان مشروطه است(و  ها را به دو قسم؛ غیر مشروعهدر تقسیم حکومت ها، حکومت

داند و در عصر غیبت به نظر ایشان، مالک و صفت حکومت، تنها عدل و دادگری  ی جابره میظالمه

 ا به شرع منتسب کند.است و نباید حکومتی در زمان غیبت خود ر

از سوی   اذن شرعی  بر  متوقف  اقشار مردم،  از سوی دیگر  مناصب سیاسی  اساس؛ تصدی  این  بر 

ایشان، در حوزه از نظر  بود.  نخواهد  بین فقیه و غیر فقیه نیست. و  دیگر فقها  تفاوتی  ی عمومی، 

نیست و با سیاست و    ی جامعه کافیی فقیه، این است که فقه برای ادارهی نفی والیت عامهالزمه

دارد.  تفاوت  در    17مدیریت  فقها  دخالت  نفی  معنای  به  دیدگاه،  این  پذیرش  که  پیداست  ناگفته 

ی سیاست و به طریق اولی، در مدیریت جامعه و استفاده از تخصص دانشمندان و عالمان هر  عرصه 

ئون مملکتی است  ی بشری و تفکیک شی علمی و به معنای دیگر، استفاده از عقل و تجربهزمینه 

 18باشند. که تمام این ها، ارکان سکوالریسم و از معناهای آن می
 

 سید محمد طباطبایی 

ی کلیدی مشروطیت، سید محمد طباطبایی  یکی از فقهای بزرگ طرفدار مشروطه و در واقع، مهره

ر بود. عالوه  و به تقوی و زهد مشهو توان روشنفکرترین فقیه دوران خود نامید. طباطبایی را می بود.

این،   واقع  بر  روی  از  تقیدات سنتی،  و  تعلقات  از  وارستگی  با  عالم مشخص دینی،  عنوان یک  به 

های جدید را پذیرفت عالوه بر این، او دستاوردهای  ها و ارزشبینی و تحول پذیری و تسامح، آرمان

توده میان  به  را  و سیاسی  از تحصیل  اجتماعی  برد؛ کاری که  متدین  کردگان جدید ساخته های 

برآورد   او  کوشید.  مشروطه  نهضت  دینی  تعبیر  و  تبیین  راه  در  شیعی  مجتهد  مقام  در  او  نبود. 

میویژه محدود  را  دین  علمای  مسؤولیت  و  داشت  زندگی  در  دین  نقش  از  رو ای  این  از  دانست؛ 

و   جدید  خواندگان  درس  و  آزادیخواه  روشنفکران  با  باید  دین  علمای  که  بود  نیروهای  معتقد 

ی حکومت او در باره  (220-207  :1363و صفائی،    374:  1377)فراستخواه،ترقیخواه متحد شوند.

 آورد: می

 
 . 13-17، ص. 1387، چاپ دوم، تهران، انتشارات کویر، ی خراسانیسیاست نامهر.ک: کدیور، محسن،   - 17
،  5، شمارۀ  1383مجلة آموزه، سال    ، از مطلق مشروطه تا مشروطة مطلق  البته به اعتقاد برخی، )ابوطالبی، مهدی،  -  18

و  237-273ص   از مشروطه  )تهران(، درک واضحی  از مرکز مشروطه  دلیل دوری  به  نجف،  علمای مشروطه خواه   ).

به همین دلیل   بوده،  نادرست  براخبار  تنها متکی  آثار آن  اتفاقات پیرامون آن نداشته و برداشت ایشان از مشروطه و 

آن بر  وها  امور  شده  طرفداری    مشتبه  بودند(  سکوالریسمی  )که  خواهان  مشروطه  مقبوالت  و  مشروطه  از  اشتباه  به 

های شامخ علمی بودند و امکان نداشت که  کردند. و اما جواب؛ اول اینکه مراجع مقیم نجف در آن زمان شخصیتمی

بود )عدم زعامت فقها در  ها  آن از مشروطه مبتنی بر یک اندیشة فقهیها هر سخنی را باور کنند. عالوه بر این، دفاع آن

انند آخوند خراسانی(.  م ) زمان غیبت معصوم( کما اینکه در باب این اندیشة خود کتاب نوشته و از آن دفاع نموده اند

بر این عده به دفاع از  عالوه  ایران آمده و در تهران )مرکز مشروطه( مقیم شدند، همچنان  به  بعدها که  ایشان  از  ای 

   اده اند.)مانند میرزای نائینی(.مشروطه ادامه د
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»مردم بایستی شخصی را به عنوان پادشاه بخوانند که نگاهبان حقوق و مدافع آنان باشد و در این  

کند باید پادشاه بماند.  یصورت، پادشاه نماینده مردم خواهد بود، تا مادامی که او به مردم خدمت م

برداشته  را  او  باید  مردم  رود،  خویش  تمایالت  دنبال  به  و  گردد  توجه  بی  مردم  امور  به  اگر  ولی 

 ( 106: 1364)حائری،مردی دیگر را به جای وی بنشانند«.

ی  ها دو تئوری کهن ایرانی را نادیده گرفت؛ بدین معنی هم عقیدهطباطبایی، با این گونه استدالل

شد و هم استدالل علمای  ی خدا تلقی میی پادشاه که سایهط به پیش از اسالم ایرانیها دربارهمربو

دوازدهم امام  از  نیابتشان  حکومتِ   -شیعه در مورد  بر غصب حقّ  اساس سلطنتها  اینکه  بر  مبنی 

گونه او  داد.  قرار  پرسش  مورد  را  دو  هر  است  شده  ریزی  پایه  شیعه  و  علمای  عرفی  سلطنت  ای 

به مردم  ایی و سکوالری را مورد تأیید قرار داد و پادشاه را مقامی میدنی دانست که تا زمانی که 

   (107:)همانخدمت کند، به رسمیت شناخته و مقبول شود.
 

 نتیجه گیري
یکی از معناهای سکوالریسم توجه به عقل و تجربیات   نیز انواع مختلفی دارد.  معناها وکوالریسم  س

بروز مشروطه و   می باشد. توجه به این نوع از سکوالریسم در زمان مشروطه اتفاق افتاد و باجدید  

مشروطه خواهی پرداختند و با    بعضی از روحانیون به موافقت با  پیدایی مشروطه خواهی در ایران، 

این مسئله نشان از  صحه گذاشتند و    به این معنا   دیشه ی سکوالرانی های خود بر انفتواها و سخنر

این مسئله از آثار و  به عقل و تجربیات جدید بشری می باشد.توجه به سکوالریسم در معنای توجه  

   کتب و همچنین دفاع از مشروطه تا انتهای مسیر مشروطه هویدا می باشد.
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