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 چکيده

 ینا غالب. نددنمو ئهارا تیانظر حکومتو  لتدو به جعرا سالمیا انندیشمندا يهجردوم  نقراز 

 صاحبو  انمتفکر نمیااز  ما.استا دهبو قتو حکومت توصیفو  دموجو ضعیتو توجیه تنظریا

 وهعال خیرا نقردر  کبیاکو لرحمناسیدعبدو  نائینی حسین محمد سید عالمه سالمیا اننظر

 برو  ینید يها زهموآ سساا بر حکومت عنو ردمودر  مهمی اتنظر ،حکومت ورتضر نبیا بر

 ادستبدا خصوصاً ادستبدا مسئله بهربا لیناو ايبر شاید.نددنمو ئهارا واتمساآزادي و  صلدو ا پایه

 انندیشمنداز ا ريبسیا توجه حکومت به جعرا متفکردو  ینا ندیشها دننوبو. ندا ختهداپر ینید

 هشد قعوا موثر سالمیا معاجو دموجو ضعیتو حصالدر ا کهاي  گونه به دهنمو جلب دخو بهرا 

 سعی تحقیق ینآن. در ا به نسبت دممر گاهیآ وملزو بمطلو حکومت همیتا به نظر الذ.  ستا

 .دگیر ارقر سیربرو  بحث ردمو بمطلو حکومت صخصو در ندیشمنددو ا ینا هیدگاد تا هشد

تفسیر قرارداد، تفسیر قانون، قاعده تفسیري،  ،تجارت الکترونیکی :يديکل اژگانو

 .حسن نیت

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مقدمه
 د.بوز آز آن بی نیاان نمی تووست اجتماعی ورت ایط یک ضراهمه شردر حکومت و لت دومعتقدند ن جامعه شناسا وفالسفه 
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 رحيم اکرامی

 .عضوهیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاداسالمی واحددهدشت
 

 :نام نویسنده مسئول

 رحيم اکرامی

 

 کبیاکوو ندیشه عالمه نائينی ب در احکومت مطلو
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ندگی مدنی زگذشته ي هادوران به تمامی ط مربوورت ین ضر، انیستن نسااجتماعی ت امسائل جدید حیااز به تشکیل حکومت ز نیا

مظاهر طبیعی را از ین حقیقت اسطو و ارپذیر نیست ن مکاالت ون دوبداد فراندگی زح سطي تقان ارفالطوانظر از . ستده اجتماعی بشر بووا

وم  لزم  کسی که قائل به عدوست اجتماعی د ابالطبع موجون نساا ایر، زستي اطبع بشرت مقتضیااز لت دو میگوید: «د و شمري بشرت حیا

ترجمه  ،لسیاسیها ،سطوار». ارد(نسانیت خبر نداحقیقت از ست یا احشی وی  نسانایا  د  خوو  میکند  ان  یررا  وبط  طبیعی  روا ،ستالت  دو

و از خیر ن اقري در گراد بیداد و ستبداضد ي هاه برجسته ترین چهراز یکی وي حسین نائینی غرمحمدزا عالمه میر 16، ص)حمد لطفیا

ي تعدي از جلوگیرد، حقی به حق خو ذيهر ن سانید، رحفظ نظمرا در حکومت ورت ضر، حکومتو لت دوبطه با در راسالمی دازان انظریه پر

 ند.داجانب می اخله امقابل مدع در فاو دنسبت به یکدیگر دم مروز تجاو 

ار سی قرربررد مورا حکومت اع نو، ابه حکومتز الیل نیان دلمله» ضمن بیااتنزیه والمه ا«تنبیه ان تحت عنود ساله سیاسی خووي در ر

ندیشه از امتاثر ان صاحب نظراز بعضی ن عااذبنا به د خوات نظردر می نماید.نائینی ح مطرب حکومت مطلوب باد را در خو نظریهداده و 

طبایع ب میگوید«:کتا» ادستبداطبیعت  «ادالستبداطبایع ب مقدمه کتادر طالقانی م ست.مرحواسالمی اندیشمند واکبی متفکر اکون لرحمااعبد

قلمش از که آورد موجی پدید د وکرد یجاي اثراهللا نائینی ایت آعالم بی مانند ر وفقیه عالی قدو روح آرام یق فکر عمدر کبی اکواد الستبدا

 1390)،نشر علماد، ستبدامقدمه طبیعت د،طالقانی محمو (»د.نمواوش تر) لملهاتنزیه والمه اتنبیه  (لمستدوقیق ب دکتا

نها ات آلی غالباً نظروحکومت می باشند ولت ب دوبادر مهمی ات نظراي آراء ودارلی اغزوردي وجمله مااز سالمی ان اندیشمنداگر چه ا

اي ندیشه د داراي اخون مازسیاسی وجتماعی ایط اکبی با توجه به شراکوو ما نائینی است.اسالمی اجامعه در حکومت د ضعیت موجووتوجیه 

ع نوص خصودر ندیشمند دو این ه ایدگادسد رد.به نظر می می باشنم سالاین ي دهازه موآمبتنی بر ع آن نووحکومت ب بادر جدید و نو 

ان ندیشمندواهل نظر ر افکادر ایی اتاثیر به سزو بی نظیر باشد.د خوع نودر ینی اد دستبده ایژوبه ادي ستبداحکومت ي یژگی هان وبیاو حکومت 

رد مودر ندیشمند ا دوین ات انظرآراء و سی ربر کبی»بهاکوو ندیشه نائینی ب در ا«حکومت مطلوان ین تحقیق تحت عنوا اشت.لذداسالمی ا

 دازد.سالمی می پراجامعه وات درمساب،آزادي و حکومت مطلو

در شیعه م بناي علمااز نائینی وي محمد حسین غرزا هللا میرایت آ نائینیوي محمد حسین غرزا ندیشه عالمه میرب در احکومت مطلو

از قبل و لرحیم اعبدرش پدد.گشون به جهاه یدن دصفهاابع اتو، از شهر نائیندر حانی اده اي روخانودر  1277. بنا به قولیق و -ه 1273ل سا

 شیخ محمدش جدوي 

 ین منصب نائل شدند.اقت به ن وسلطاي سواز ند که دبون صفهام االسالاشیخ دو هر ، سعید

و در شد ن صفهازم اسالگی عا 17سن ت در طی مقدمااز پس و د کرز غاآگاهش در زادکی دسنین کورا از نش ودانائینی تحصیل علم 

قشقایی ن جهانگیر خاو جریبی ار محمد حسن هززا میر، لمعالی کلباسیابوزا امیر،صفهانیاشیخ محمد باقر ن : ین شهر همچوي امحضر علما

و سی رفات بیاادشنایی با اي آبرزه، حو اولمتددروس بر وه عالد.کرل نبادحکمت م و کال،لصوو امختلف فقه ي شته هارا در رتحصیالتش 

کسب فیض آن دوران ساتید برجسته امحضر از شد تا اق هی عرق را-ه 1303ل سادر نائینی  د.نموي فرش وایاضی نیز تالرنش و داعربی 

وران جمله مشااو را از شد.ر او محرو کاتب او خر عمر شریف ازي و در اواشیرزاي برجسته میردان شاگرو از  قامت گزیداحل ا رسامردر نماید.

 دنزل سااي اربررا فی اتلگررت صودان بقیه شاگرزا او و ست میراخودرکه به ري به طو،ندده انهضت تنباکو شمراي ماجرازي در شیرزاي میر

 ند.دبرد ستاابه محضر و تهیه ه لدین شااناصر

ي او ستفتاامجلس ب صحاار و اگوربزاص آن خواز سانی اخرخوند مال محمد کاظم و در درس آید دهی نجف گررا 1314ل سادر نائینی 

دان ند شاگراسبب شد که بتو وريپرد شاگرو یس رتدرت او در مهاو نایی اتود.بول سیاسی مشغوو سانی به فعالیت علمی اخرر کنادر شد.سالها 

 تربیت نماید.دي را برجسته متعد

شیخ ، سانیاشیخ محمد علی کاظمی خرردي، ند.سید حسن بجنوده اشمرف شرانجف در گترین مجالس بحث ربزدرس او را از محضر 

ل سید جماء، لغطااشیخ محمد حسین کاشف ء، لغطااحمد کاشف اشیخ ،لقاسم خوئیابواسید ،ملیآشیخ محمد تقی ري، موسی نجفی خونسا

دان جمله شاگراز میالنی دي محمد هاسید و لحسین حلی اشیخ عبد ، عالمه طباطبایی،سید محسن حکیمودي، شاهرد سید محمو،گلپایگانی

 55،ص )6جلشیعه ن اعیااند(.دبواو برجسته 

 

 
 

 سياسی: -جتماعیاشخصيت 

ر بشماوران وي مشااز نهضت تنباکو د و در نس گرفته بواو اجتماعی سیاسی ابا منش ه و تربیت شدازي شیرزاي مکتب میردر نائینی که 

دي از دوران باآسد الدین ل ابا سید جمااو ستی و دونس ایگر ي دسواز شت.دافعالی ي و جدر جتماعی حضواسیاسی ي عرصه ها، در فترمی 
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ازي شیرزاي با میرت مالقااي برا به سامريسفرل در که سید جماري به طود بوا سامردر مانی که زین پیوند تا ار استمرن و اصفهادر انی اجو

مقاطع مختلف او در ندگی دارد.زین عرصه او در امنش و جتماعی سیاسی نائینی اتفکر ن از نشا؛ نائینی ساکن شده حجرروزي در چند 

سالمی انهضت و سیه وز روتجا، نگلیسر استعماابر ضد د جهاان،یردر اطیت ومشرب نقالن اعصر همچوآن مهم سیاسی ت جریانارش در حضو

 ست.اوجتماعی ا بر شخصیتاه منتهی شد گوش که به تبعیداق عردر 

نی راندزهللا ماا عبدر کنان در بر ضد بیگانگاد جها،در سانیاخوند خرر آکنادر طه ونهضت مشرازي، در شیرزاي میرر کنادر نهضت تنباکو در 

 د.صفهانی بوالحسن ابوابا سید م همگااق،سالمی ملت عرانهضت و در 

تنزیه و المه ا«تنبیه ه ندر و ارزمشهوب تالیف کتا ند که باده اطه شمرومشرن گترین حامیاربزان او را یردر اطیت ومشرن عالاز اپس 

یفا این نهضت ي در افرواسهم ، گرفتار نی قرراندزهللا ماامال عبدو سانی اخوند مال محمد کاظم خرآطه ومشران هبررتایید رد لملّه»که موا

ن که شخصیتی چواي ید.بگونه آ میر اطه بشمومشراي بري نظراي نه اپشتون مسلمانان میاار آن روز در شودیط اشردر ثر این اتالیف د.کر

 ثر می نویسد:این ه اجایگاره بادرطه ومشراي ماجررغ از فاي شهید مرتضی مطهر

زا میرگ مجتهد ستررگ و هیچکس به خوبی عالمه بزم را سالاسیاسی و جتماعی اتوحید عملی از قیق دست که تفسیر این ف انصاا«

لملّه اتنزیه و المه اقیمت تنبیه ب ذي کتادر لبالغه انهج آن و قراز متقن ي هادستشهاو استداللها ابا ام توه) سرّس محمد حسین نائینی (قد

 42ص )خیر ل اصد سادر سالمی ي انهضت ها، مرتضیي، ست.» (مطهرده انکرن بیا

 ت:تالیفار و ثاآ

شته تحریر رنش به داست که به قلم شاگراوس یرتدي سالهال یگر محصودبرخی او برخی به قلم د،نی بجا نهااوافرت تالیفار و ثاآنائینی 

 55ص ) 6جلشیعه ن اعیا،اسید محسن،میناز: (اتند رمین عباایت سید محسن روابه ر ثاآین ه،امددر آ

 »تلتجااسیله وعمل مقلدین«اي براي ساله ر 1-

 لوثقیوه العراشی علی احو 2-

 كلمشکوس الباافی ه ساله صالر 3-

 هلصالالخلل فی م احکااساله فی ر 4-

 رلضراساله فی نفی ر 5-

 لتوصلیي و التعبداساله فی ر 6-

 اب)جوال و ساله سورلمتفتین(اجوبه مسائل ا 8-لملهاتنزیه و المه اتنبه  7-

 مناسکهو لحج اساله فی مسائل ر 9-

 لوتقیوه العراشی علی الحوافهرست  10-

 سیرفان بازمناسک حج به  11-

گرچه  ست.)الملّه اتنزیه وألمه اساله تنبیه رست(.ن آن امرهواو سیاسی – جتماعیت اثر نائینی که شهرامهمترین ه شدد یار ثان آمیادر 

کلی ف هدونقشه  م وسالاجتماعی و اسیاسی ل صودادن ابدست آن همیت بیشتر الی ه،وطه نوشته شدوعیت مشرومشرت ثبااي اثر براین ا

 ن)هماد،سید محمو،ست(.طالقانیاسالمی احکومت 

ه تشکیل کنگرو نقشه و شی می باشد.فکر ارزبا ر ثااو داراي آست.اخیر علم ن اقروان پیشرو متفکر دان مراز کبی الرحمن کواسید عبد 

ق -ه 1271ل ساد.در نمو تکه به حلب هجرد بیل بودات اردسااز هیم ابراسید او جد د.الصل بوانی ایراکبی است.کو، از اوسالمیاعمومی ي ها

سید ،ست(.طالقانیده اکبیه بواسه کورمدي ومواجامع م سین بنارمداز لدین»ء احمد بهاا«سید رش فضیلت متولد شد.پدو علم از نی اخانددر 

 ن)هماد،محمو

ي در سیر -حمید،عنایتمد(آمی در ترکی وعربی ي بانهازشد که به ات سمی فررنامه روزبیست سالگی عضو هیئت تحریریه در کبی اکو

 161ب ص )ندیشه سیاسی عرا

 

ي بر شغلهاوه کبی عالاکود.صالحاتی نمون اشئواز هر یک و در ید دقضایی گرو ظایف علمی از وبعضی ي هم متصدي کبی چنداکو

ره بادوشد.ر هسپارفریقا آق شرومین هند زنجا به سرد،از آنموچ مصر کوي مدتی به سواز کبی پس اشت.کودانیز را »داتلساامنصب«نقیب ،مهم

جل د امطالعاتش توقف کرر و فکاداري از ابره بهراي مصر بردر که ي چنداز لی پس ود.وبرب مغري مین هازنجا به سراز آگشت تا زبه مصر با

نتایج د وسی کررربن را مینی مسلمانازمنابع دي و قتصاو اجتماعی ع اضاو اوحی ي روهاري بیماذق ین سفر مانند طبیب حادر اشد.ش منگیردا

ي بر سنگرهاي مند ترونیري فکررت تر ساخت تا با قدده ماآشت داپیش در که  مقدسید جهااي برد را خوح سالو خت وندري ابسیاي فکر

 زد.بتااد ستبدو استم 
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از که پس د منتشر نمور آن ثاآعلل اد و ستبدره ابادرمقاالتی د و میکرري نامی نیز همکان نویسندگاو قلم ن کبی با جامعه صاحبااکو

ین اشد.پ چااد ستبدا» طبیعت ادالستبدا«طبایع م بناي موثرارزش و پر ب کتارت بصوود و فزآن امطالبی بر د و یکجا جمع کررا نها ر آنتشاا

ین اشت.داسالمی ان انشمندوداهل نظر ر افکادر ایی اتاثیر به سزد بی مانند بوو بی سابقه ن ماص در آن زبخصود خوع نوع وموضودر که ب کتا

و قیق ب دقلمش کتااز که آورد موجی پدید د و کرد یجاي اثراهللا نائینی» ایه آعالم بیمانند «ر و فقیه عالیقدو روح آرام فکر عمیق ب در کتا

لی و»نوشته شد طیتو«مشران هی به عنواحق خوآزادي جنبش  حینب در ین کتااگرچه -دنمواوش لملّه ) تراتنزیه و ألمه اتنبیه ل(مستد

 18ص )-ن هماد،سید محمو، ست(.طالقانیا شیعهم وسالانظر از یط حکومت اشرال وحون ابیاآن کلی ف هد

 

 مسالدر االیت و وحکومت 

ندگی توجه زئین ان آبه عنواري مامدزمر ابه ن نساابر ن نسااتسلط م رد مقا، در نداوخدزع تاکید بر حاکمیت بالمنااز پس م سالاین د

ید.شخص حاکم دگرن الیت» بیاو«ي جامعه به معنااري مامدو زحکومت م سالدر است.ار داده اتایید قررد موص یطی خااتحت شرا نرآو شته دا

را گفت :تو او سانید به م رتماابه را  نهاد و آکرن متحاابا حقایقی را هیم ابرت اند حضراومر می نامند. هنگامی که خدالی ولی مسلمین یا را و

ند به اوخدف طرد،از بوردار تدبیر برخوو نش ي و دافکر ايقو،بدنیرت قداز نکه آبه خاطر ت همچنین طالو 124ه .)بقرم(.رگزیدیی بابه پیشو

واز کند دم داوري مرن میادر مین برگزید تا به حق د روي زبه نمایندگی خوداود را ند اوخد ،247ه )سید(بقررئیل اسرانظامی بنی اري مامدز

 /26ره ص)ننماید(.سووي نفس پیراي هو

به ا نرآشتید اع دانزي مره در اهرگاو طاعت کنید الوالمر و اپیامبر ، نداوخداز ید ن آوردیمااکسانی که اي میفرماید: آن یگر قري دجادر 

نسته داسالمی امت ن اشئوو رموو اداره ا«حکومت» و»رت ماا«را مر»اکلمه «ر منظوان یه مفسرآین /در ا59ء)هید(.نساع دجاارپیامبر ا و خد

 ست:ه ائه شدارایل ح ذمختلفی به شري یدگاهاات و دلوالمر» نظراو«رد مودر ند.ا

 می باشد.ن مازهر و هر جا ر در مودر امصام و حکااران و مامد، زلوالمرر از اوهل تسنن معتقدند که منظوان ابرخی مفسر 1-

 رموم اتمان در صاحب منصباو علما اران و مامدت و زطبقام عمون لوالمر نمایندگار از اویگر معتقدند که منظودبعضی  2-

 عمل نکنند.آن قررات ستوف دنکه بر خالط آمی باشند.به شردم ندگی مرن زشئوو

در جامعه  يمعنودي و ماي هبررمی باشند که م معصون ماماالوالمر ر از اوند که منظودارنظر ق تفاامینه زین در اشیعه ان همه مفسر 3-

نها به مقامی  ف آرط ازلبته کسانی که د.اشامل نمی شورا نها آغیر و ست ه اشدده نها سپرآپیامبر به وند اوخدف طر، از ندگیزن شئوم تما

ینکه ابلکه به خاطر ، لوالمرنداو نکهآنه بخاطر ، ستزم انها الاز آطاعت امعین وط گیرند.با شره جامعه بر عهدرا در سمتی و شوند ب منصو

 1354ان )تهر 3-، جلوالمر می باشند(.تفسیر نمونهاون نمایندگا

 ختالفی نیست.ي اثنی عشرن ابین شیعیاع) ئمه معصومین(م (ص) و اسالاپیامبر ي هبرورالیت وحق ره بادر

، ننددامنحصر به معصومین می را الیت ومامیه امفسرین ،ءنساره سو 59یه آتفسیر در نکه آخصوصاً با توجه به ،غیبتن مادر زینکه ال اسو

دي و هان) را شیعیاد لوالمر (نزو اوپیامبر و شته اجامعه صحه گذي هبرو رمر مدیریت ابر م سالاین د دارد؟دجوي وهبراي رچه تکلیفی بر

ج هراز کنند تا می اري مامدزجامعه به  ممبرز نیااز ست که حکایت الهی حکمتی این نصب است.ار داده اقرون شور ومواکل و در هبر جامعه را

ز ستمگر کینه توارمامدزحکومت (ع) علی ت نجاست که حضرآحکومت تا د جوورت وضر  دد.صلح تضمین گرو نظم د و شوي جلوگیرج مرو 

یی مطلق واکه مدعی فرمانرارج سخن خوو در رد » ومٍ.خیرٌمن فتنه تدمغشوم ظلوو الٍ ند «داحکومتی بهتر می  بیاز ناشی اوم فتنه مدرا از 

یاست(بین رت و رماامی گویند:ارج ما خو،استاخداز آن حکم د،آري میشواراده باطل از آن ست که امی فرماید«سخن حقی  نددند بواودخ

طاعت ابه او حکومت رت و مادر اباشند.مومن ر یا بدکار نیکوکااه خو،ستزم االي میردم امراي برراً نکه ناچال آست.حااند اوخدص مخصودم)مر

 125ص ) 40خطبه  -مالسالالبالغه/فیض امی یابد» (نهج د را خوه کافر بهرو ست ل امشغو

 

ري هر کام نجااز اقبل ن و شاارمامدزیا قتل ت فواز ست که پس آن اند به مسلمین اوحکم خداي جرت اجبا(ع:)از واعلی م مااز ایتی روا

حق و نی کند احکمرن ناآبر ن داده و ساماوسرن شارموانمایند تا به ر ختیااسنت وت وبه قضاه گار و آپرهیزگا ،عالم، سارپاي هبررنگ دربی 

ت صفحالواتی، صد تقریر محمووترجمه ، سالمیاحکومت مبانی فقهی ي،منتظردازد(.نها بپري آهازمراز به حفاظت و ستاند زظالم بام را از مظلو

 13و ) 12

ب هر حکومتی(خود جووبا و نسته داقضیه رغ از فاد را مسلمین باید خویا م (ع) آمااغیبت ن مادر زجامعه اي بري هبرورت رضرض برفر

 د:می شوه مشاهد هیدگاص دو دین خصو؟ در اشته باشندء دانشااقصد اري مامدزمر در ایا و هند دمه اداندگی خویش زیا بد) به 

که ه مدد آنها بوجواداران آهون و فقیهاو متفکرین از بعضی د ندیشه نزاین ،اپایی مسیحیي اروهارهمانند کشو، سالمیي اهارکشودر  1-

دوري نهاست.علت آخصوصی و شخصی ر فتار و رموافقط با ر آن کاوسرارد و توجه ندن مسلمانادي قتصاواجتماعی ، ابه مسایل سیاسیم سالا
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از پس ون قرل طودر ر حکومتی مدر استمگر  يخلفام وحکار و فتال و رعماه امشاهدرا،حکومت و سیاست م از سالي افاصله گرفتن علماو

 ند.انسته داظالم م حکاي ستگاههادینی با ي دبرخی علماري همکام و سالا

جتماعی اندگی ن زشئور و موك است انی آمفاهیم قراز سته آن دمتکی به دارد سیاست وین دبین ت حداز وکه حکایت ي یگردنظر  2-

حقوقی م حکاامنکر از نهی وف و مر به معرد،اجهاو جنگ ت،مالیاء،ست.مسایلی نظیر قضاده انمون بیااي آن بررا حکامی ار داده و امد نظر قررا 

بحث از آن جدید وقدیم ي علماري از بسیاد و میگیرار حکومتی قروسیاسی م حکاه امردر زست که ري امواجمله از لت اعدو نظم و یی اجزو 

 دارد:ساسی اعلت ؛دو گزینه دو ین در احکومت ر نحصاا ن)هما،يند(.منتظرده اگفتگو کرو 

که به دي یاي زتجربه هااز هم بعد آن ند.ه اسیدآن رنسل جدید به ه یژوبه ن که مسلمانان جهار موح اصالي از امیداناس ویااول: لیل د

ي ین که تجربه هااهمه از تر ر سفبااست.اه منجر شدن تباهی مسلماناونیز سرکوبی و مسلط ونسانی ن اتمدن از یش عقب ماندگی مسلماناافزا

ان متفکروي از پیردر لت دي دوماي هاونیرويپیرام لزانیز ولت و دوحکومت از جامعه ل ستقالد و افرآزادي یش افزي اجهانی که به سوق در فو

 دارد.عینی ر تبلو ن در آنفرهیختگاان و نشمندت دانظریادم و مراراده که ري به طودارد.بر می م گا

ن یشاي اهاروش که ا ست.چراختن دالت پردوفی به مسائل انحري ایه هااز زاویا ، حکومتع موضوره بادرعلمی ي گفتگوان فقددوم: لیل د

م مقادر ما ابحث می کنند.ورت آن ضرم عدورت وضرو مت ت احددم از ومرل، مثاان به عنوآورد.هد اخور فی به باانحري اهاوردستاو دنتایج 

به د عتقاآن را امعنی و هبر تفسیر می نمایند. ت رحدو بهي را هبرت رحدونند پس دامی ي هبرت رحدل ومعلورا ت مت احدل وستدالا

 1379، )هشوپژن کانون صفهاا ،ري و...ترجمه محمد نو ي،ستیزاد ستبد،السیفاند(.توفیق رمی شماي هبررظایف ویت ودنامحد

در شیعه ن عالماص یه خاذ روتخا، اتوجه کندآن را شیعه باید ان نشمندان و داهشگروپژو ست اشایسته آن به م هتمااجمله مسائلی که از

رد مودر نها حتی د.آنمواد ضه جویی قلمدرمعاان آن را نه می توو ستی ان دوکه نمی تواي یه روست. دان التمراران و دومقابل سیاستمد

که نمی اي بطه ع رانو؛ نددبطه حفظ می کرراحد نوعی را در نهاآستی با دوهمچنین ند. دمی کرر فتاط رحتیاایی با ازه انداتها تا رمخالفت با قد

 نست.دا مسلمن ستارا دونها ان آنه می توب آورد و به حسارض هی معاوگررا نها ان آتو

ن سلطان از ماندر کنابر و ست اعج)بیعد ن(مام زمااغیبت ن مادر زلت صالح دوست: تشکیل اینگونه ایه روین اي ابرواري توجیه محقق سبز

جایز رت او سمیت شناختن قدربه ون بده، با شاط تباارین ابنابرد.مسلمین منجر می شور موابی نظمی ق وحقون شدل ستمگر نیز به پایما

و ت سا(عج)منتفی ي مهدت حضرن مازتا دل عان یافتن سلطارت نستند که قددامی ن چو -ملسالاعلیهم -ئمهاً اهد: ظاهردمه می او اداست.ا

ن و شاهادتوسل به پاط و تباارطریق از طوالنی فقط ت ین مدن در ابر حقوقشال صوو وند ه دارفتح شدي مینهازسردر حقوقی ن مسلمانا

می شدند د خور مودر اکاستی و سختی ر چان ودمسلمادم مردن آن،کرام حرا در یر، زنددادمی ط تبادن اربوز به مجا،راي ستامیسرن نااحکمر

 107وي ص )مهدر سه صدرمد– نصفهاا-مالحکااکفایه واري،سبز فت(.محمد باقررست می از داماً تمن حقوقشاو 

ست.فقه اعملی ام قدانست نوعی داین مساله سیاسی رد امودر ندیشه فقهی در اترکیبی ان آن را نچه که می توآنسبت به ي ین موضعگیرا

ستمگر ،نباشنددار یط فرمانبرالشرا بر یک فقیه جامعهابردر قتی که وکلی تا ر بطورا  -ملسالاعلیه -يمهدت غیبت حضرن ماي زحکومت ها،شیعه

 ند.داغاصب می و 

حقیقت در ست ه اشدوف معررزه یا مباب نقالان ابه عنو، طوالنیت ین مدو در اشتند داکت رمشادر آن ماتی که فقها اقدري از ابسیا

ه یژوبه م و سالن اجهان در بیگانگاتخالاساسا مداگفت که ان ست.بلکه می توده انها بوآجنگ با ل حتمااز اس یا به خاطر ترن با بیگانگارزه مبا

ست.نمونه ده ابودي بیستم میالن ئل قرو اواهم زدنون خر قري آسالهال طودر علما به مسائل سیاسی ون فزم روز اهتمااصلی ك امحران یرر اکشو

 د.مسائل سیاسی بودر  علمیهزه حوو خله قابل توجه فقها امدنهضت تنباکو که بیانگر رز آن با

 

 ندیشه نائينیدر احکومت 

ه غیرو فاسد آن را که اي به گونه ، ستایش یافته اگررت قدو حکومت ي در به مطلق نگروز مرن، ابین شیعیاه در یژوبه اران ینددندیشه ا

ند.هر داسالمی می اشریعت ت مطابق مقتضیاو شایسته آن را یا و نیست رد آن مودر طلبانه ح صالي ابه تالشهاي میداکه ري به طوح صالاقابل 

 د.می شوب محسوع دوم نواز  باشددر راس آن صالح دل ونظامی که فقیه عاع اول و نواز فقیه نباشد در راس آن سیاسی که م نظا

ساله رین در اشت. دابر ي را در جدیدي هاه یدگادنگاشته شد که رت قدو عرصه حکومت در بحث فقهی ان المه به عنواساله تنبیه ر

قبح و حسن ب بادر نائینی ه یدگادین مسئله به د.ابوه به نص هم غفلت نشدل ستدالاز اینکه اغم رعلی د و بوه الئل عقلی شددبر دي یازتاکید 

حالیکه در کشف کند.را مفاسد و ین مصالح اند اعقل نمی توو ند دارمفاسد یا مصالح د به خود خول فعااست که انائینی معتقد دد.عقلی برمی گر

مفاسد و ست که معتقدند مصالح ده ابون یورخبااین نظر مخالف نظراینکه ابر وه ند.عالدارید دترل فعااتی ذاقبح و حسن ن در صولیاري از ابسیا

نکه نص توصیف به قبح یا حسن کند حسن یا قبیح یاز اقبل را نیست فعلی رواعقل اي بررو ین از ابگوید.رع ینکه شاامگر ارد ندد جول وفعادر ا

همیت و آن است ي آورده ایگري دفکرب چور چام را در ماانائب م و مااالیت ود وحدو نیابت و مامت انگیز امسائل بحث ري گازند.نائینی ساابد
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م ماالهی امساله تعیین ،از غیبتاز بعد قعیت وابا تکیه بر او ست.انستن حکومت اد دافرك امشترق حقوو از جتماعی ا-سیاسیم به نظادادن 

 به بحثم)علم کالدر مامت ا(مباحث د خوص خاب روش چورچاا در لذده سابق بون به فرماط ند که مربوداموضوعاتی می رد و آن را می گذ

 ن)هما،لسیفاتوفیق دازد(.می پر

 :یل ترسیم می کندذعصر غیبت به شکل را در ندیشه شیعی در انائینی معضل حکومت 

دم ست.مراحکومت غاصب ستمگر و یاست غصبی رست.منصب امامت غائب و ایاست رظیفه م ونجااي ابرا خدي سوه از تعیین شدم ماا

ست ایا جایز ل آین حکومت می باشند.حاابا ري همکاج محتادم مراز برخی ه و نظم بخشیدرا نها آندگی م زمند به حکومتی هستند که نظازنیا

با حکومت ري ست همکاایا جایز ؟آستم امارات اختیان این شخص همااي ایا برو آباشد. ي او به جاان یگردتوجیه گر جانشینی م مااغیبت 

مینه در زتحولی ، حکومتدن غاصبانه بوع موضودر ما ؟اعیت یابدوضعیت حکومت هست تا مشروتصحیح اي هی بررایا وع؟ و آغاصب غیر مشر

ورت و هم بنابر ضرآن شخصی ي هازمروحد ب چورچاري، در که همکاري مد به طود آبوجوآن با ري عیت همکاومشرو حکومت دن شرعی بو

حکومت دن بووع مشرع نها ممکن نباشد. حل موضوم آنجااحکومت ون که بدت جباوابه ام قدو امنکر ازنهی وف و مر به معرب اجووحیانا بنا به ا

در منصب اي برد که بهترین فراز آن رو یط الشرافقیه جامع ي سور از موم امازگرفتن ه برعهد،پذیرفت.نخسترت یل صواز دو راه ذبه یکی 

 ست.م امعصوم ماا بغیا

به حسن ن طمیناا کسی که فقیهاي مگر برد نمی شودر صازه جااست که اطبیعی دن.حکومت کراي بران فقیه به شخص حکمرزه جادوم: ا

 باشد.-گر چه فاسقا-یک حاکمن از مسلماناوي ید که مقتضی پیرد آجووتی به وریا ضردارد.لتش اعدو تدین 

رت تصحیح قد ايکوشش بر، یط هم تکلیف شرعیاین شردر ایا ل آحاارد، کافی ندرت فقیه هم قدو نیست ذون حاکم مأال، حواغالب در 

 ؟ستوع امشررت به صون آن ندداگرزباو 

حسبیه  رموا«ان حکومتی که عنوت جباوافقیه یا غیر فقیه به ام قداي ا.همگی فقها برجب نیستش واتمامی فقها تقریبا معتقدند که تال

 ند.ده اکرط شرر را ضرن ویااز زیمنی ا»دارد

ند انسته ر داین کااجوبی ومقدمه ر را ضراز یمنی ا است.لذاشخص یا فقیه اي آن قت بروحمت حکومت افقهاست مزد که مقصوري ضر

 244ص ) 1-ج لفقه ا لصواند(.ده افق کراتوت مقدماع از ین نوب اجوم وبر عدن صولیواصحیح نیست.ر کا بهام قدد اکه تا حاصل نشو

هر در ظایف حسبیه وجمله و از کفایی ت جبا؛ وامیگویدي دارد. وي جدید ه تکا به شیول، استدالاي انائینی برد، یکرروین ف ابر خال

مانند ر را مواینگونه د.او امیشود آور یام را سالن احفظ کیاو مت م امثل حفط نظارا عناصر مهمش از مخصوصا برخی د.حالتی ساقط نمی شو

ین ابه دن او نکرام قدایا ر ین کام انجااي اشتن فقیه برانایی ندامیگوید: توو ند دامی ل ست موکوم امااکه فقیه نائب ر عتبااین ابه ء همه فقها

رو ین ؛از اهستندن شخص فقیه نیست بلکه همگار مواین اي اکه مخاطب برا ی کند چرساقط نمن بقیه مسلمانار را ازمواین ب اجور وکا

بطه رامت م احفظ نظاو حکومت و لت انائینی بین عدن ین میادد.در امی گرل محون مومنام سپس عمودل و به مومنی عات جباواین امسولیت 

رو ین از است. اناشایست و ین حکومت خائن ن این میاا در ایرد؛ زوحفظ نمی شر سایه حکومت جوم در ین نظا، امی گویدو می کند ار برقر

بدین گونه و کند ام قدر امواین اجامعه به از مت که به نمایندگی امین دل واحکومت عاد جوم ومستلزب ظیفه حسبیه به نحو مطلووبه ام قدا

جز و می د دوجوولی جز با اوکه ا ست چرار داده االنه قردعا برپایی حکومتاي ساسی بررا اظایف حسبیه م ونجاابه ام قدب اجود در ولیل خود

 د.نمی پذیر تحققآن سایه در 

نچه که آمی کند.ي نتیجه گیرو ست» تبدیل میکند انچه ممکن آبه «تصحیح را تصحیح کامل حکومت» دن نبوور نائینی معضل «مقد

الیت فقیه وفقها از برخی  ند.ا هسیدرنایی اتوازه نداظایف فقیه به وتقلیل به نتیجه ء، ما بقیه فقها، است»احکومت دن کرود ست «محداممکن 

الیت مطلقه آن را وصطالحاً اتا جائیکه که  184م، ص )الیاائد اعو،حمد،اقیانستند(نرداتش راختیاو اظایف وهمه م در مااجایگزین را 

شد. ده نهام ناه الیت مقیدوباشد که به م مارات اختیاایگر دنه و حسبیه ر مودر ا مماالی فقیه جانشین وکثریت فقها ترجیح میدهندکه انامیدند.

ف طرء از که فقهاارد اللت ندر دخبااین است که  احدیث نتیجه گرفت  ح دهطراز به بعد پس  152ت مکاسب صفحاري در نصااشیخ مرتضی 

 154،ص )مکاسب،شیخ مرتضیري، نصا(احکومتی هستند. رات ختیااهمه م(ص) داراي کرا مثل پیامبرو ند ه اشدب الیت منصووبه رع شا

لت اشرعی حفظ عدورت سپس ضرده ثابت کردارد پی را در الطاعه اجب واحکومتی د جووم وحکومتی که لزم عقلی نظاورت نائینی ضر

د عتماان ابه جائر نمیتون ست.چون ادن آبودل عاو گر،در توسط حکومترع شاي سور از مقرت جبام وانجااکه ا چرزد. می ساح مطررا حکومت 

و بشر متوقف به سلطنت ع تعیش نوو عالم م ستقامت نظاامعتقدند که چنانچه آن عالم بر ي عقالم تماو جمیع مسلم د ین معنی نزا«.دکر

ب نتخاایا به ارث به قهر یا به ب غتصاابه حق یا ي آن نکه تصدآچه و حد باشد یا به هیئت جمعی واقائم به شخص اه ست خواسیاست 

به ط منو،طنیه باشدوینیه یا زات دمتیااجع به رانچه که آتمامیت هر قومی هر ل و ستقالف و است که حفظ شرم اتاً معلوورضرر همینطو،باشد

هد اخود بکلی نابون قومیتشاو طن ل وستقالف واشرو مذهب و ین دعظم س اناموزه و متیات اال جهاواست الت متکی به جامعه دوبرپایی 

وا یا به ظلم ل به عدآن را ملی که اعوو سی ماهیت حکومت رین منظر به براز انائینی  لملّه)اتنزیه والمه اتنبیه ،محمد حسین،»نائینید(.بو
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ب چورچات ثبااي اباشد.بعد بررت قداز نابجا دن نکرده ستفااست که ضامن ابه برپایی نظامی ج حتیاامیکند که ن سپس بیاو خته داپرارد مید

حکومت باید باشد ن در کتشارسپس مشاب نتخادر انها از آهر یک و آزادي ملت ت بین طبقاوات لت که بر پایه مساو دومت ابین ط تبااري نظر

 می کند.ح مطررا ین نظریه ا الیلد

شخص خاصی ده و جب بوواکفایی رت به صوم آن نجاا،ظایفی که بر همهوصلیش یعنی همه ب اچوربه چارا ظایف حسبیه م ونائینی مفهو

ستقاللش تا ت و احدو وملت م حفظ نظا،از عمومیت جباوامر شامل همه این اند.دابرمی گره قع نشدب واخطارد مواي آن مشخص برر به طو

ر موماان بلکه مکلفین بده ظایف شخص خاصی مشخص نشدوین اي اجتماعیش می باشد.برم انظال تحوو پیشرفت و سایل ترقی وبه ن سیدر

جامعه از نها به نیابت م آنجااکه به د می شول لت محودوظائف تکلیفی به وین ك،امشترر مودم در امري سواز ند.با جانشینی حکومت ه اشد

ن  مادر  زنها  آشتن  انسبت  به  غافل  گذرع  ضایت  شام  رعداز  الیت نوعیه(عامه)که  وست که این امذهب ما ت جمله مسلمااز کند«.ام قدا

ر موم،از امعصواز به نیابت ر مواین اغیبت به ن ماي زفقهاام قد، اماد عتقاابه وست.رج اظائف حسبیه»مندو«انیل  عنو،  ذیمع  دارطالابت  غی

رع ضایت شام رعددن با توجه به قطعی بووست.امتیقن ر قد، همه مناصبدر نیابت عامه ت ثبوم الیت فقهی حتی با عدم ومقادر ست که اثابت 

اري نگهدم وسالي اهاربه حفظ کشوط ظائف مربول وهمارع از اشتن شااضایت ندم، رسالن افتن کیاربین و از مت م انظال در ختالانسبت به 

حسبیه بلکه بهترین ر موا مهترین،از ندن دارمسلمانام و سالاگی که بر ربزات منظر تاثیراز ظائف وین و است ت اضحاواضح از اونها آحفظ و 

 دوم )فصل ن،هما،د(»نائینینرومی ر نها به شماآ

ینکه فقیه ر اعتباابه ر، مواین اکه تکلیف به د.ساقط نمی شودل حکومت عان مازغیبت با ن مادر زظائف وین ب اجوونائینی میگوید: 

می ار گذوا نمومنام سپس به عمودل و عان نقش به مومناد،نکرام قدآن اگر فقیه به د.واست به فقیه منتقل می شوانیابت اي شایسته تر بر

مسئولیت ده گسترب چورچا یندر احسبیه ر موابه ام قدانکنند.بدینگونه ام قدآن اگر فقها به اسد رفاسق هم می ن به مومنار مواین ابلکه د.شو

 د.بقیه ساقط نمی شواز ند دشانه خالی کران از آن یگردگر ده و ابون همه مسلمانا

یک مساله سیاسی به یک مساله را از ین مبحث وافت رتر اهم) فرم دوازدماابا توجه به غیبت مامت (امبحث ازینکه باید ت اثباانائینی با 

ها غایب ه یدم از دمعصوم مااکه ن مازین در ا«.دنمور غیبت غواز بعد ي هازنیاي بر مبناآن وسیاسی ي بر جنبه هاآن پی د ودر کروارد کالمی 

ست از دلت ن دونایی ستانداعمل کنند یا تون ظائفشاونند به انمیتون کلی نائبار به طو سته اعامش گرفته شدن نائبااز الیت هم م ومقاوست ا

ر سلطه ظلم به قددن کرود ست کم محددصحیحش یا رت الیت به صون وندداگرزبااي برش شرعا مکلف به تالد را یا ما خو، آندارندرا غاصب 

نظریه آن می کند.ن بیاوف معراي نظریه را در رد ین پرسش ا»نائینی ؟ستاط ما ساقاز تکلیف  ،ینکه با تحقق غصب حکومتانیم یا اممکن مید

ن مواکالمی پیراع نزاز هم را ین نظریه توجیهاتش است.ه افع شدرتاسیس حکومت شرعی تکلیف اس از هروبیم رت صودر ست که این دش امفا

او را ست ه و دترسانیدن او را ست که ستم پیشگاان یاین سخن شریف مرتضی«:علت غیبت اغیبت می گرفت.توجیهاتی مانند ي توجیه ها

ن را مظلوما،داد بستهرا ها زمرد،طاعت شوواز وي اشته رت داکه قدد هد بواهنگامی کامال مفید خوم ماا ایر، زنداظائف بسته ف در وتصراي بر

از مت ابه برپایی ام قداین نظر تکلیف ،از امانعی باشدفش اهداو واگر بین ا اسد.لذرنمی م نجاابه م مااعمل آزادي جر با ر مواین اکه همه د.بگیر

اد ستبد،السیفاست(»توقیف اجب واهم شرعاً و  هم عقالر ضرب از جتنادد و اجب می گرواغیبتش ،بترسدد خون گر بر جاد و اساقط می شواو 

 ن)هماي،ستیز

 

 

 
 

 :نظر نائينیاز حکومت ي تقسيم بند

دي مملکت همانند یک شخص عادر الیی.صاحب حکومت شخصی ار وقتد،ا: حکومت شخصیقسم تقسیم میکنددو به را نائینی حکومت 

ین امیکند.ف تصردارد تسلط ز مرو حد ون ییهایش بددارامالکی که بر ف مملکت همانند تصردر میکند«.ف خصوصیش تصري ییهادر دارا

اي که برن پایارچهاان و گوسفندن بلکه چیزهایی همچو، شناکنیزن و قبیل بندگااده اش از خانوال،موامانند دي شامل عناصر ما، ئیهادارا

ل لماابیت و شخصی ي ییهاداراحد فاصل بین ط که خطوري به طود ند می شوه امسخر شده و فریدآتش اشهوي ضاو ارها زنیادن کرآورده بر

منفعت دن به قصد کروط مشرف در آن،نچه تصرن آمیاو ت سف التصرا جایزدر آن نچه آبین ي هازمرن یددبر در یگر قان دسلطا،فتهربین از 

صفاتی ،حاکمشت تمایالو یش رجباي اهارکاز وساس ساانائینی به چنین حکومتی بر  »ارد.هانش(یعنی ملت) می باشد فرقی نمی گذاهمر

ر قها،ظالمب،لرقاامالک ،کامهدخو،حاکم مطلقن صفاتی همچو،چنین حکومتی همه نددارهد.چنانکه به دمی د ستعباف و اعتسااد،استبدن اهمچو

رد حکومت(مواي شتن بردالهی اینجاست که نائینی نمونه حق ودر املت.از کشی ه بهرزور و ست مبنی بر احکومتی ،حکومتع ین نواهد.دمی 

بائی ام شوند هل متعااي خدص مخصوت ینکه مدعی صفااز ابلکه ،نمیشناسندزي مروحد ،نستم پیشگاآورد:می را پا) در اروسلطه کلیسا 
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م و الیااقدیم در ظالم حکمفرما اي ست براي این نمونه د.الوهیت کري اعاادسرکشی از که د بون سید فرعورخرین کسی که بدین پایه آند.ارند

یافته  یا تحققب یت مطلودعبو،مقابلش همدر که ن را دارد سلطاي سواز عا رد ادیی مواخداز تش نوعی ،در ذاحکومتع از ین  نوا«ل وحان ماز

در پیشین ي ملتهان میاد در موجون سرکشاان و ستمگري بدعتها ،ازحکومتع از ین نواست که اهد» نائینی معتقد امیخورا عیت ي رسواز 

 ست.ایخ رتال طو

ین اینکه امگر اد شی ندن ارزسلطاا حکومتند.لذد جوومتوقف بر دو،ین است که امنافع مدنی وظائف اداي وبر پایه ،حکومتع دوم ما نوا

در همچنانکه حقش ز دارد،نیاان نچه که برپایی حاکمیت بدار است به مقدود اصالحیتش محدن و سلطارت قدرو ین و از اکند«.را ادا ظائف و

یعنی ؛مانتهاستواالیت ها ومانند سایر و ست االیت و ومانت ب ابااز حکومت ع ین نواست.احکومت ي هازمروز از تجام به عدوط مشرف، تصر

شاهی دبه پان تبدیل شداز حکومت ع ین نواکه ضمانت حفظ ا یر؛زستا هشدده بنا نهاري نگااسهل م سو عدو از آن ها زمروز از تجام ایه عدبر پ

ن کامل مسئولیتشار بطو،ینکه ملتو است آن ابر رت نظااز آن و حسابرسی ار ستمرابسته به آن،وا ري درنگااسهل وز و تجات حتماالامنع و مطلقه 

ست به شریکش امانند نسبت«شریک م،ین نظااپرتو ن در عیتشاربدین سبب  نسبت سالطین به و  ن)هما، حسین محمد،یفا کنند (.»نائینیارا 

نه مالکند ؛می باشندداري مانت در اهم همانند ر کشور مون امتصدیاام از ند.چنانکه هر کدوي دارمساق حقودو هر  کهاز آن،مالی یا غیر ر مودر ا

رت صودر  زات،مجاو تابع محاسبه و هستند ول هستند مسوم آن نجااکه موظف به ري مون در ابر ملتشاابران در یگردنیز مانند ن ناوم،آمخد نه

ده، برم نان قانو،لهومسو،طهومشر،لهدعاه،مقیدوده،محدن صطالحاتی همچواحکومت با ع ین نواز انائینی  »دپذیررت که صوي هرگونه تقصیر

 سمائیابا ،حکومتع ین نوردار از املت برخوه باالخرومیکند.د یادل عال ومسو،گرن،دادنگاهبا،ینی مانند: حافظوبا عنا راحکومت ین امتولی 

جاتی درتهایی یا وتفا می بینیم نائینی، حکومتدن نظریه غاصبانه بوب چورچاد.درمی شوده برم ناه ند،آزاده و زسربلند،مت محتسبن:اهمچو

 از:تست رحکومت ظالم عبااو نظر در ضع میکند.وحکومت عیت ومشراي بررا 

 میدهد)م نجاانچه ل آقبادر لیت ومسوم عدء و مر بما یشاء،اکبریااو(به ص مخصوت با غصب صفا،ستم به خالق 1-

 مامتم ابا غصب مقام معصوم مااستم به  2-

 ست.اشریک ن ناآنچه که با در آهی اخودخون و نشادکره بندن و با غصب حقوقشادم ستم به مر 3-

حاکمی که به ناحق بر ل،به هر حاد.نمی شوان یگردستمی به در آن،نتیجه ؛در فقطم معصوم مام استم به مقااز: ست رت اطه عباوما مشرا

دن کرود محد،ینجاا دم درمر که نقشا نیستند.چرول مسوم معصوم مان ایا نائبادم ما مر؛استول این ستم مسوابر ابر،در مامت نشستهاکرسی 

 ن.)مکاان و اتور لبته به قداست(ش آن اگستري از جلوگیرو ستم 

فیع و رگر بر منابع شایسته ، احکومتداري از فرمانبري توجیه هاا لذد،نعکاساتش مینگرو ابر پایه منابعش ، طهونائینی به حکومت مشر

کتفا به یک ده و اکرر طه غووحکومت مشري یادر زوانائینی رو ین از اهد.دست می از د نماور زبه مرد را به خوذّجات وقو،الی تکیه نکندفعو

 ست:ایل ذ ارطه می نهد که به قروحکومت مشراي بررا یژگی هایی وبلکه مبانی ثابتی یا ،نمیکندف صري عااد

راي شوآن را که ما ي چیزن با عقال(همارت مشو،مدنیر مواهمه در عیت و ربر حاکم ابري حاکم«مبتنی بر مبنارات ختیاي: ابرابر 1-

 ملت.» عمومیراي نه شوم دارد نار باراي درشو،حاکماران طرفدودي از محداد به تعدرا شوي کتفاو اعمومی ملت می نامیم) 

هل املت(با رت مشوو مدنی(سیاست کلی)ر مواضع وبین ط تبااریه بر آاللت دمیدهد«:ح شررا بینهم» را مرهم شوو ا«رایه شوآینجا در ا

اد فرابه همه ،م)هور(شادر ست که ضمیر االمر»میگوید«:کامال بدیهی اهم فی ورشاو یه«ره آبادرما واست.»ر اشکاآکامال ر)مون اخبرگاو حق 

عقد می وهل حل و امت ي ابه عقالص ختصاا را راهل شواینکه ما اما ارد.امعینی نداد فرابه ص ختصار.وانصااچه مهاجرین چه دد،ملت برمیگر

 حت لفظی.»اصرب بااز ست نه اقرینه مقامیه وتناسب حکمی س ساابر ،هیمد

م نجاامتعهد به ت معامالدات وعباب بااد در فراساله علمیه که و رست م املتزآن بین قانونی که حکومت به ش دارد نائینی تالن: قانو 2-

ي حکمهااي جرواساله علیه دن رهم کرافرون بدت، معامالدات و عبااب بورا در امقلدین ل عمااست اکند«.چنانکه غیر ممکن د یجاایکی دنند نزآ

را حکومتی ن متصدیاد عملکران نمیتو،نیزن قانود نبورت صودر که ر مر سیاست کشواست اچنین د.مند کره قاعدروز شبانه ي هاربر کاآن 

حکومت ي هازحفظ مرس ساه و اقاعدن، قیقت قانوحد.و در مشخص کرن را مسولیتشارت در آورده و تحت نظان را ناد آنمی شود و نموط مضبو

دن کرن بساماوحکومت ح صالاي ابرد آن مفااي جرن و اضع قانووینجا از است.ا هلیتها بنا شدومسوس آن سااست که بر است.سنگ بنایی ا

 می نماید.»وري ضرآن،

ي در یگرن دین هر قانووتدل،وسورسنت آن و قر مان قانووست م اسالاین ما دگفتند«:میکه اد را ستبداران اطرفداض عترراي انائینی 

اد فردن اکرم یا ملزن،ین قانواتعهد به و می باشد ص) محمد(ت ما حضرار گورضه با عمل صاحب شریعت پیامبر بزومعاو بدعت م سالامین زسر

منطبق  1- میکند:ن مطلب بیادو کر ذید » با آ میب به حسام بدعت سوآن،حسابرسیِ مخالفت با و ست دوم ابدعت ،شرعیز مجوون بدآن به 

ي به معنا،فقهاح صطالو در اند ده انهام بدعت نار آن را خبادر اکه ع قابت با شرت و ربا نبون شدرودر رو «:اريگزن بدعت با قانوم مفهودن نبو

ضع وینی دهمانند تشریع آن را اشد.یعنی بع جانب شره از ضع شدن ومخالف با قانوا، نو پیدن هنگامی تحقق می یابد که قانو،ستاتشریع 
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ینکه س اساابر و باشد.آن قردر مشخصی رات ستودیا م عا نیاحکم جزئی شخصی یا عنون قانوآن نیم.فرقی نیست امعتبر بدرع شاي سوه از شد

 باشد.»ام آور لتزاست رع انین شااهمانند قوآن 

ین ابه ام قداعقال رت ین صو، در امی طلبدآن را جب واقامه است یا اجب واقامه از مینه سازباشد که ي مرامتوقف بر ،جبواگر برپایی ا 2-

متوقف ،جباداي واگر ل اجب نباشیم.حاواستقاللی«مقدمه اشرعیِ ب جووینکه قائل به احتی بنابر ؛وستاجب ض واست.چنانکه بالعرزم امر الا

ت یاورضرده و از بوم سالي ابین علماق تفاامحل ،مقدمهوم لزار از ن مقدیو امی کند.زم الرا مقدمه م نجاانظر عقلی ،از شدت مقدمااز بر یکی 

فق با امون ین قانوي ابندهاض ین فرابا ، یا مقید میکندود محدرا تکیه بر قانونی که حکومت ستمگر ب جو،ومطلب سابقدو ین است.»بنابرا

ت بدیهیادآن از جووبسته به ،مسولیت حکومتز و مروحفظ حد م و حفظ نظادن با توجه به متوقف بوب،جووین امذهب باشد.رات ستود

نتیجه و در ست ه اشدا آورده جانب خدن،از قانوي بندهاده عا نکرادچنانکه هیچ کس هم ،تشریع نیستان یر عنود زخودي به خون ست.قانوا

نمی ر باآن هم بر ام بدعت حران ت عنوتجا لذو ینرو از اهم نیست.ت با نبو، رو در رو لهی نمی باشدامقابل تشریع  درتشریعی ن، ین قانوا

 »د.شو

را از عیتش ومشر بلکهارد،بر ندرا در ین ود دحداز هیچگونه تخطی ، حکومتاي برن ین قانووست که تداین تفسیرنائینی معتقد ابنابر 

را ست اجب ن وابندگار و کشو حفظ منافعاي نچه که برآهمه د و میگیرم سالس اشریعت مقدم حکاابندهایش با از هیچ یک دن «مخالفت نبو

 »دارد.بر در 

ین ا وانپیرا یرزشته باشند«را دامجلس شودر نمایندگانی ن غیر مسلماي قلیت هاانائینی مانعی نمی یابد که ،يبراصل برابه موجب 

 .»ستن اناآکت ربر مشات،نتخابارا واعمومیت شودن نیز بخاطر توقف بوو لت شریکند ال دوموودر اطن ،در وهبامذ

به بنا ز نیا،کترینشدر دنائینی ه ست که خاستگااین و آن امیکند ي هبررامهم ده لعاق افواي به نکته را ما ،هاده نهام وحکاع از این نوا

ا ند بحث سنتی حاکمیت جداو از روکه ا ست.چرده انبور یا حتی متصوده نبود سیاسی شیعه موجواث میردر ست که وزي امراحکومتی دن نها

اي، در راه برجسته ر و شکار آبطورا ین مساله ان اشاید بتووپیش مینهد.ا حکومت فراي یانه براقع گرو واین وزمراحلهایی و راه ها ره نگاا،گشته

ست اسیاسی شیعی و مباحث فقهی دي در یازحساسیت  دارايکه ،ست)اداره آن اکه حکومت متعهد به ل لماابیت اج(خرع موضواي براو حل 

در میکند«:از براپیشرفته ره اي نگااهم اج خرره با،درمعرفتیِ فقهیِ قدیم بنا می نهدب چورچااز مستقل وزي و مرانی که حکومتی ما نائیاید.د

ض حتی بنابر فرو تشخیص می باشند وغیر قابل تعیین ل ومجهون چودد. نمی گرا جراج اخرم حکاه، اجی فتح شداخري مینهازبر ن،مازین ا

از ست.اصحیح عملی و شرعی ل نتقاس اساابر ف ین تصرد استناانها به در آمتصرفین اي نین مالکیت براقواي جر، انهادن آمشخص کرن مکاا

حفظ اي برزم الارد با تعیین موآن را لی باید وست.م اسالر اصدري در جاه سیرق نطباامنحصر به ، بط مالیرواتصحیح  درظیفه کنونی رو وین ا

سپس برنامه د.هماهنگ نمود می پذیررت به میهن صونِ با خائناري که با همکا،بیگانهنِ خالت کنندگال دچنگار از کشون هانیدرر و کشوواداره

د و هر فرز نیاس ساابه وي و مسارت به صواران مینداران و زمدو داصنایع ن صاحباو جامعه ر قشاابین وت یع ثرزتواي علمی صحیح بري یزر

جب ،واستده اضع کرونها آلت بر دومالی که ر موم انجاا«تعهد به نین تفسیر نائینی میگوید:بر هموطناا» .به موجب ز آنع انتفااناییش بر اتو

م نجال اقبا،در حکومتاران گزرمقابل هم کاو در ست الت دومالی رت متوقف بر قد،آنفتق و تق و رسالمی ر اید که حفظ کشودین است.با ا

ل و شکااهرگونه از خالی ل و حال،حکومت می گیرنداز که را مالی ،آن هستندآن مستحق  نچه کهوز از آتجام عدط به شرن،و شارظائف مقرو

 اي است.شبهه 

 

 ندیشه نائينی:آزادي در ا

مع اجول از ستقالازادي و اخت بربستن ریکی ده: مساله بو،دو خیرون اقردر سالمی ن اپاشی تمدوساسی فراست:علت انائینی معتقد 

ماال به ،مدنددر آین دبندگی سالطین بی و قیت رت و رساابه ن قتی مسلماناد دارد:وعتقاوي اسنت.ب وکتااز نی داگري روي یگردو سالمی ا

اي برم سالدي ابنیاي هازه مواز آیکی وآزادي،ست انهفته م سالم احکاي در ابشرن تمددي مبا، یگررت دند. به عباه اگی مبتال شددفتااعقب 

ط نحطااساسی ایشه ه وي ریدگا، از دینابنابر؛ سته امدآشد نایل از ربدین پایه م سالامکتب آن از خذ ابه سبب ب ست که غرع اجتمااداره ا

ذل به ن سالمیاري اگرفتاو یی است«.سیر قهقراسالمی امع اجوآزادي از فتن رست و از دمستبد ن شاهادشاهی پادبه پادادن تن ن مسلمانا

حالت حالیه منتهی د و ین نتیجه مشهوابه را  -نمسیحیان و مسلمانا-مر طرفینل امآ ،سنت ب وکتا ازمعرضین و مت اغیت اطورت ساو اقیت ر

 ساخت»

ط حیه نشاآزادي،روگفت: سلب ان تامل می توري با قدده تبیین نکررا تعالی جامعه و ترقی آزادي و بطه راهللا احمه رنائینی زاي گرچه میر

هیچ ون بدین سبب بدد،جتماعی می شود اکوو رتحقیر ي ونومیدس و سبب یاو می کند.د نابوملت د حاآضمیر ش را در تالر و مید به کاو ا

د حاصل فعالیت خوو ها ه آن بندو عبید د از جامعه خو دسبب می شور قیت سالطین جورت در رسااهد شد.اجتماعی خواشد رمانع ي یددتر

 دارد.ست بردکوشش ك از ندك اندو اببیند ان یگردجیب را در 
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و جزن را شاهادپااز طاعت ك اندك اند،انددبوده سالطین ترغیب کره به سیطردادن به تن ن را ست:کسانی که مسلماناانائینی معتقد 

ه یدگااز دکه ا چر،ندآورده اهم افرم سالرا از امع اجون هااترقی خوان و شنفکرر رونزجاي امینه هاده و زمسلمانی شمرازم لوم وسالي اهارستود

وط شرو بندگی سالطین مستبد جرش که پذیرل ید.حاآمی ر جامعه به شمادر لت اعدن و صلی نیل به تمددي امبان،آزادي از اشنفکرروین ا

 ست.می فرماید:ا دهلت منافی بواعدن وبا تمدم،سالي اهارستودکه د شن می شو، روشدده شمرم سالازم الوو 

لت اعد ن وبا تمدرا حکامش رو این واز اند اشته اسالمیت پندازم الواز  ،حشیانهوقیت رت و رسااچنین را از بیه مسلمین س ا«تمکین نفو

اي کسانی که بر ،نائینیه یدگااز د ند.»دبی ها شمراخرس سارا امسلمانی و عقل مستقل مخالف ورت با ضرو منافی ، ستت اکه سرچشمه ترقیا

غیت با اقیت ظواد ورستبداهرگز ا یر،زندزده اپیشرفت جامعه ضربه ن و هم به تمدو ین دند هم به ه امتوسل شداد ستبدابه تایید ،یندحفظ 

نی که اشنفکرروسبب بدبینی ،ینابر ون فزاهد شد.امع نخواجوي هااد ستعداشکوفایی وسبب پیشرفت ده ونبور گازسام سالي اهازه موروح آ

را طه ومشرب نقالاکه ماهیت ا چر؛طه پشتیبانی میکندومشراز غدغه ون دنائینی بدرو ین ؛ از اند نیز شداشته د را داتجدو غدغه پیشرفت د

د وآن را بود خوشنور طه بسیاومشرب نقالوزي اپیروي از ند.داشد جامعه مضر می اي رهر شکلی براد را در ستبدده واشمراد ستبدامخالفت با 

ییه اسیر قهقره،دوره حسن تاییدوکه بحمدللله تعالی -هطوعصر مشر-نماء زین جزدر امی گفت«:،ر آوردهبه شمان ترقی مسلماناوزي وپل پیر

م عمو،سیدن رعمر به پایارا قیت منحوسه ملعونه و رنوبت منقضی را نیه جائرین اشهوارادات تحت رت در ساواخرین نقطه منتهی آمسلمین به 

مت بر اعنه اقیت فرد را از ذل رخواداي خدي وآزادبا خبر د یین خوو آین ت دمقتضیااز حانی ن رویاایت پیشواهدو اللت دبه حسن ن سالمیاا

مغصوبه ق حقوده ستفاه و ابندگی جبابرق خلع طوو در ند دبا جائرین پی برر مواجمیع ن در تشاوامساوکت رمشاو طه ملیه ومشرق به حقود خو

نستند. داملیه ت حیات و سعات عظم موجباا ین مقصداطریق د را در طیبه خوي هان یختن خوه،رتش نیندیشیدي آیاهاروار از درسمندد خو

« 

می را سالمی اجامعه ط نحطاامایه اد را ستبدایر چتر اري زیند،دنستهداسالمی ن امولد تمددر وما، آزادي را ناگفته نماند که گرچه نائینی

ي مر،احکومتیو سیاسیم نظادر کت عمومی رمشاوات ومساآزادي وست ابلکه معتقد ،مستقلی نمی کشدز مروآزادي ین دهرگز بین رد،شما

حامی اد و ستبداضد م نظاه جایگادر طه ومشرم تایید نظال نبادبدین سبب به ؛ستالهی ي الیاو اونبیا ي اهازه موم وآسالاز ابرخاسته 

و طه ومشروزي پیردت در راه شهاآورده،طه ومشرم موید حقانیت نظارا سنی و شیعه ي حمایت علمام و لسالاهل بیت علیهم ن اسخناآزادي،

ت در بر حیان را غلطیدد خون خور در یثااطه}ومشراي شهد رد:شما جع تقلید میامروي از پیرم و لسالاعلیه اء لشهداتاسی به سید دي را آزا

ور ند.صدده اکرس قتباام الکررع اعلی مصام للئااتوثر طاعه ان بیه من س انفود: که فرموم لسالاعلیه ن مظلوماور فرمایش سر، از ظالمینرت ساا

سالمیه امشیخیه اي به فتوان تعقب س ومقدوع ین مشراتحصیل ب جوومذهبندبر ي شیعه جعفري ساروکه ف شرانجف م سالاحجج م حکاا

حجتی شد ظاهر ،عقل مستقلورت یه مخالف با ضررجوم حکااچنین م از سالاین س دئت ساحت مقدابراي بر،هل سنتنداکه مرجع ل سالمبوا

ساسا ده،وامعرفی کرار بدعت گذو ین م دبه ناوین دحفظ اي که بررا هللا کسانی احمه رنائینی ،ینابر ون فزاساخت.ع مقطوا ن رعیب جویان لساو

نکه حکومت ها از آپس ه نگارد.آین بدعت می شمااز این دمن وزدودن داین مساله ره ابادربه ملت ار هشدد را ساله سیاسی خورش رجه نگاو

س ساابر را سالمی ن احضیض تمداوج و می کوشد ده،الیتیه تقسیم کرو وسته تملکیه دو دبه ، سالطیناز ت ها یا بندگی ملاز آزادي پس را 

قید دم از یعنی مرده،الیتیه بورت وسالمی به صواجامعه دم در بطه حاکم با مررامانی که زیابی کند.به نظر نائینی تا ي ارزهمین تقسیم بند

ن تمدده،جامعه حاکم بووات در مساوند انسته داپاسخگو می ل ومسئودم بر مرابرد را در خون،حاکماوند ده ابون آزاد بندگی حاکماو گی دبند برو

ست دسالمی به اجامعه ر فسااما هنگامی که ؛ استه اشدوده فزم اسالامنه حاکمیت دابر روز به ده وروز شد کراي رهیندافزب سالمی با شتاا

گفت«:ما دم به مر(ع) حسن م مااصلح از سما پس ریه وخت بربست.معارجامعه وات از مساو د،آزادي فتاانش اندزفرن وبی سفیاایه بن ومعا

من با ن؛ هورنتم له کاو الک ذهللا اعطانی اقد ولکنی قاتلکم التامر علیکم ،ولکن ذنکم لتفعلوا،اال لتزکوا وال لتحجوا وال لتصوموا وقاتلتکم لتصلو

ه لی من با شما جنگید،ویدده این هم شما چنین میکراز ابدهید.پیش ت کا،زیدي آوربه جا بگیرید با حجه،روزه نداخوز تا نماه ام شما نجنگید

لبته ناگفته نماند که حکومت اید»ده اضی بورانااز آن حالی که شما د،در عطا کرابر من را حکومت بر شما ا نی کنم.خداتا بر شما حکمرام 

گر اکه ري به طود،گرفته بود به خوادي ستبدواتملکیه ي خوداده و ست د را از دالیی خوك روح وندك اندایه نیز ومعااز دوران سالمی پیش ا

به اض عترم ابه جرد هللا بن مسعوانمونه عبدر به طو؛می شدب عقات به شدد،می کراض عتراست خلیفه درناي سیاست هااز کسی به یکی 

علیه حیف اض عترابه سبب ذر بوایا ، گرفتار هانت خلیفه قرد ارمول و کوفه عزداري نه اخزم مقال،از لماابیت از بن عقبه الید ي وهاذي خاا

یا د، سپرن جا جان هماو در تبعید شد ه بذرنجا به و از آبه مدینه ز جهاون با مرکب بدم شااز بعد م،به شاا بتداف،اشرابوسیله ل لماامیل بیت و

قع شد که وا شتمب وضررد مور قدوآن گرفت ار غضب خلیفه قر ردموت به شدد،کراض عترل الماابه بیت روا نازي ستیادهنگامی که به ر عما

 د.فتاق اتفاایه وحکومت معااز پیش ن عثمان مادر زین ها همه افت ش رهواز 

به فکر اري،خدمت گزي یعنی حاکم به جا،گشتزلی یعنی تملکیه باه اوبه نحو،الیتیهوثانیه یعنی ه نحواز سالمی احکومت ل به هر حا

راز مسیحی به ي قتی که ملت هااز وما ،اسیدا رعصر پیشرفت جهانی فردر سالمی امع اعصر توقف جورو ین د؛از افتاد اخونه انی مستبداحکمر
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ن حاکمادن بوء فاعل مایشان وشاهال قبادر ملت ها رت ساي اکه بر مبنارا شاهی دپاي حکومت ها،شدندم متلزو ند ده اپی برن توفیق مسلمانا

آن، پی و در ند دمضا کررا اسلطه مطلق سالطین از ملت ها آزادي سند ي ند.پاداده احکومت غیر تملکیه تشکیل و ده نهار کناد،بوه منعقد شد

چشمگیر ن تمدوپیشی گرفته ن ملل مسلمااز فرسنگ ها ده و شد کرروز ربه روز ند.ملل مسیحیه آوردهم افررا می دمررت نظاوات ومینه مساز

 یناکه می داند«.ماه ابخشیدن سامارا کنونی 

ظ محفو -رعلشااکماجعله -مترتبوغ فرو  -قحقودر سالطین و با یکدیگر ن ناوات آمسار وقید سالطین جواز ملت آزادي – صلدو ا

و یه ومعاي ستیالاز اعالم شد.پس ل محیر عقوم سالذ انفوو سرعت سیر ترقی د،لی تحویل نیافته بوه اوثانیه به نحوه نحواز سالمیه اسلطنت و

ل می که حادالی ما؛ویددگرن گرگودضع ،وهااد آن ضداسالمیه به اکیفیت سلطنت ره و مذکووع به فرل صواتبدیل تمامی ب ونقالص و العاانی ب

طبیعیه دي نها به مبادن آپی براز بعد د.بوظ محفوم سالاي اقوفی بروهم حالت ز با،نددبورت سااچنین ر گرفتاال و سایر ملل هم بدین منو

از به حالت جاهلیت قبل را، بی صاحب ن مسلمانا،متاغیت اطون نیددابرگرا قهقرروستون از آن دنشادنمووي پیرو گرفتن افروترقی ن نچناآ

وا حتی یغیرم هللا ال یغیر ما بقوان اساخت(س چنین معکورا نتیجه ،نسانیتابه عالم ز فواز خسیسه نباتیه بعد ه نشاو قیت بهیمه رطه م و ورسالا

از نائینی با مقایسه فر، یناهند.» بنابردست تغییر ن اشادخودر که را نچه ن آناآهدمگر دتغییر نمی را سرنوشت هیچ قومی ند اوخد،ما بانفسهم)

جامعه به ز سان تمدو الیی وتحقق یک حکومت وط ین ترین شردبنیاآزادي از مسیحی ثابت می کند که و سالمی امع ایخ جورتاي نشیب هاو

ید که دهیم اخوه ینددر آلبته ؛استم امقدوات الیی یعنی مساوحکومت ه هنددشد ز و رسان یگر تمددصل ا جهتی براز حتیرود و می ر شما

و الیتیه ومقابل حکومت در بدین سبب ،ستاکامه دخوص شخاو اسالطین ولت ها از دوملت ها رت ساواقیت م رعداز آزادي؛نائینی د مقصو

د را خون شاهادپاو می شوند ده شمر نکنیز سلطاه و بندو ما و اعبید دم مردر آن که می کند ح مطررا حکومت تملیکیه رداري از آزادي،برخو

 ند.دامی ل حالد بر خون را مالشان و جاف در هرگونه تصر،نستهداها ن آن صاحبا

 

 سياسی:ي هام تقسيم نظاك ترین مالدي بنياآزادي 

حکومت ي تقسیم بند،در نددامی ي مع بشراجودر شد مدنیت رمل اعو تریناي یشه از ریکی آزادي را هللا احمه رنائینی زاي نجا که میراز آ

الیتیه و وقسم تملکیه دو به را نها ن، آناآشتن اگذآزاد ساختن یا ود محددم در با مرن حاکمارد برخوه نحوس ساابر ار داده، قرك مالآن را ها 

شریک را نها آ،جامعهي هازي تصمیم ساده،در سلب کردم مراز اراده را ،ند که حاکم سیاسیداحکومتی می را حکومت تملکیه وتقسیم میکند 

سلطنت اول از قسم س سااکامه عمل می کند.می نویسد«:دخور،کشور مواد راي،در استبدابا ، و بر جامعه تحمیلد را نظر خواره هموزدو نمی سا

و سلطنت ارادت تحت در ملت ب قاریت رمقهوو ت ست بر مسخریاحاکمیت مایرید ء و فاعلیت مایشاو مالکیت مطلقه رت از عبا،نستیداکه 

ت ئااجرم اتمادن بول موکون و نها به شخص سلطام آتماص ختصاو امملکت ت سایر نوعیاا و قون در با سلطان تشاوامسااز کت فضال رمشام عد

تصمیم را در جامعه ن فرهیختگااد،و ندحق نظر دم،به مرده وجامعه سلب کررا از مدنی ي هاآزادي قتی حاکمی ومی گوید: ه نگاآ» اراده او,به 

ل عمال اقبادر لیتی ومسوس حسااطبیعی هیچ گونه ر بطو،شتاملت پندب لرقاامالک ء و فاعل مایشاد را خواد و شرکت ندع جتماي اهازي سا

مر ب ابا، حقیقته، در دقائل نشي حق پرسش گر،ملتاي ساسا برو انست داهد اپاسخ گو نخو، بر ملتابرد را در هرگز خووشت داهد انخود خو

می ر مع به شمااجوط نحطاوانابسامانی ها م تمادر ما، مراین اکه زد می ساود خویش مسدل عماره ابادرملت اي بررا منکر از نهی وف وبه معر

شنایع مملکت ان و یري انی هاایرم وست.تمااصل دو این وع افر،از همت تکابادر ارلیت ومسوم پی سخن پیشین مینویسد: «عد، در ینابنابر، یدآ

ست ب این بااز اهم ،قف نیستوابر هیچ حد هم د و نموه چنین تبارا ملت و لت و دوین ر دگاروزکه ن سامااز آن نداملت برن خانماز ونه ساایرو

ر ی به طوجتماعي اهاي تصمیم گیرد را در خو،ند که حاکمداحکومتی می را الیتیه وسپس حکومت ؛ ثر بعد عین»االن ولعیاابعد ن ال بیاو

عرصه ن را در ناآست.اقائل ام حترانظر ملت اي راي و بدین جهت برارد،نمی پندد خول تیورا مملکت و عیت را رملت ونمی بیند آزاد مطلق 

هب اموه وري از بهردر ست که روهمین ب)و از لرقاامالک ر و ختیاانه صاحب رد(نگااملت می ار خدمتگزد را خو،شریک ساختهزي تصمیم سا

رت عبا، نستیداکه دوم قسم س ساد:انظر میگیروي در مساق حقودو،هر اي بره و ملت تبعیض قائل نشدد وبین خو، جتماعیق احقوو عی طبی

قیت منحوسه رت و رسااین از املت ب قاآن آزادي رست.به عکس {حکومت تملیکیه}ود امحدازه ندن ابه هماو قامه مصالح نوعیه االیت بر از و

صل ن دو ابیااز پس ست».اغیرها)مبتنی و مالیه از مملکت( تجمیع نوعیان در با شخص سلطاو با همدیگر ن تشاوامساو  کترمشاو ملعونه و 

صل می دو این ازم الورا از ملت رت نظاومحاسبه ي و حق پرسش گر،الیتیهوماهیت حکومت ن صلی مکواعناصر رت به صووات مساآزادي و 

پیشین ن سخنال نبادین به ابنابر، نداسیاسی جامعه میدم نظاوات در مسال آزادي و محصورا بر ملت ابردر حاکم دن بو چنانکه پاسخگورد، شما

 ست.»اصل این وع افراز هم ن متصدیا لیتومسوو  شتن ملتداقبت امرو حق محاسبه  دو می فرماید«:

قیت امررت و یند«حق نظاآفر، نها با یکدیگراج آمتزاز اند که دامی ساسی اصل وات را دو امساآزادي و نائینی م که میبینیم مرحون چنا

منابع ي از منده بهرو در شدند رج خاوي قیت دم از رمرو نست انددم مرو مالک مملکت د را قتی حاکم خوویعنی د؛لت» شکل میگیردوملت بر 

نند بر اطبیعی می تور به طو،ست یافتندوي دمساق قومقایسه با شخص حاکم به حدر حتی ومقایسه با یکدیگر در جتماعی ق احقووطبیعی 
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به ،جتماعی می کوشد.الت اعدو قامه مصالح جامعه در راه است که اي اخدمتگزن چنین نظامی همچودر لت ا دویر؛زکنندرت لت نظاد دوعملکر

نند املت می تود حاد،اشوي یا تقصیر رنقش خویش مرتکب قصوي یفاو اجامعه ق یع حقوزتودر کند یا وز تجاد خوود حده از همین سبب هرگا

 ست.ده ابوم لسالن ابیااز ین قسمت در اهند.نکته قابل توجه ار دست قراخوزبا ردمورا نها د، آحق خوي ستیفااي ابر

ن جاي پاتا آن را بر ابرد در بلکه جهاد،نمی پذیررا نه حاکم امستبدو کامه دخوآراي بر ابردر نه تنها تمکین م سالاست: انائینی معتقد 

ار و ستوو امت ار احراي ابرن را ین سنت کریماا«ملسالاعلیه ا لشهداچنانکه سید رد،می شمان نسااگی وآزادنشانه حریت ده،آن را تجویز کر

چنین ا و قتداکه رین سنت مباابیه که به س انفون صاحبا،سالمیهایخ ارتودر ست که این جهت ده و از ائب عصبیت مذمومه تنزیهش فرمواشواز

ند» سپس به جمله دحریت شمرو با ي آن ایاات درقطرواز خرمن آن خوشه چین را همه ه، نامیدن شاارحرو الضیم ه ابا،انددها نموري کاادف

سمی اي وي ابررا (حر) م ناا لشهداین که سید است:فلسفه امعتقد ده وکرد ستشها، اشدا یزید جده سپااز یاحی که رحر بن یزید ره بات درحضر

با ن نه سلطااسردخوي هان فرمادم از مرآزادي ین نه تنها سلب ابنابر،شدرج خاي مواخالفت ن تحت فرمااز که ده ین بوده،اصف کروبا مسما 

ن چنا،ستن انسااگی وآزادنشانه حریت و ینی ت دکماالاز قیت رین از اهایی اي ربرزي جانباد و بلکه حتی جها،نیستر گازینی سادحکومت 

به ز فوو حریت ف شرن و ادراك بی سفیاآل ایت دبقه عبووج از رخروقیت ق رخلع طواز بعد را یاحی ربن یزید  «حراءلشهداسید ت که حضر

لحر انت و الدنیا الحر فی انت امک الحر کما سمتک انت ا«يالوابه خلعت ده و حریتش ستوي که به منقبت علیارمباب کادت در آن رشهاو غنا 

 »د.فرموازش فراسراي} ت آزادهخردر آتو آزاده اي.نیا در دتو ،نامیدرا تو درت ه ماگونه کن هماآزاده اي، »تو ه{الخرافی 

ي گیر نتیجهرت بدین صود خون سخنا، از ینن دیااپیشوه به سیرد ستشهاو ایی و روانی آهد قراشون بیااز نائینی پس م مرحوم نجااسر

لهیه اهب اعظم مواز است د اشتن خووم دامحرو ملت نه تنها به نفس ن هزناو رامت اغیت اطونه اسردخوت تحکمااز بالجمله تمکین  « میکند:

ذات به ك تب شرامرن از ناآیت دعبو،هللا علیهمات امقدسه معصومین صلوت فرمایشا، و لهی تعالی شانهامجید م بلکه به نص کال،سمهاعز 

خاصه ت صفاو سما از الک ذلی غیر ،الیت عما یفعلومسوم عدء، ومایشا فاعلیتو حاکمیت مایرید و مالکیت در ست اسمائه احدیت تقدست ا

غاصب ره،مقدسه مذکوص بلکه به موجب نصو،صاحبشاز ست االیت م وغاصب مقاد و نه تنها ظالم به عبام ین مقااغاصب ،ولهیه جل جاللها

وج از که موجب خرآن بر وه عال، قیت خبیثه خسیسهرین ،آزادي از ابالعکسد،و هد بواحدیت کبریائه هم خواظالم به ساحت وکبریایی رداي 

ت صفاو سما م امقادر نیت احدن و ویماازم الوو از توحید ون شوو تب امر، از نسانیتامجد ف و ست به عالم شراطه بهیمت و ورنیابت ه نشأ

به ن نشادمتمتع فرموو منحوسه قیت رین ن از اقابشارتلخیص و مم احریت مغصوبه ذ ستنقااست که این جهت از است.رج اخاصه هم مند

 »د.بوم لسالانبیا علیهم اهم مقاصد ا اداي ازخدآزادي 

 

 ندیشه نائينی :م آزادي در امفهو

از هایی ي ربه معناه آزادي گا، نمونهر به طودي دارد، معانی متعدوت، متفاي جتماعی بر حسب متعلق هاا - سیاسیزه حوواژه آزادي در 

تنبیه ب کتادر ست.احاکمیت سیاسی ت تحکمان از هیدد از آزادي، رمقصوه گاو ینی ي دهار ستوار از دفري معنابه ه گا، جتماعیرات امقر

ساله در رین لفظ د ابررکاارد جعه به مواما با مر؛استه ائه نشداز آن اراتعریف مشخصی و ،سیربرم آزادي مفهو، گانهاجدو مشخص ر المه به طوا

 اورد.بدست  او رانظر رد موم آزادي مفهوان میتو سانیآبه ، نائینیزاي سیاسی میر

سلطنت س ساوي است.اتملکیه و الیتیه وتقسیم حکومت به ارد،در مواز آن ست.یکی اجسته ه بهردي از واژه متعدارد مودر نائینی م مرحو

سلطنت س ساامقابل ده، در کر صفو،دهبونه» حاکم مبتنی اسردخواراده تحت در ملت ب قاق رسترقاد و استعباابه سلطنتی که«بر را تملکیه 

 ند.دایت» می دین عبوآزادي از ابر «را الیته و

 

سلطنت» شکل یافته ارادات تحت در ملت ب قاریت رمفهوو «مسخریت يحکومت تملکیه به حکومتی که بر مبناي، از یگردقسمت در 

ه شدار ستواقیت منحوسه ملعونه» رت و رسااین از املت ب قاآزادي ر«يمبنا ند که بردانظامی می را الیتیه وحکومت و ست ده اکرره شاا

در یگر تصریح می کند: ي دجاارد.در کامه نددخون سلطاي هان چنگ فرمااز هایی رپیشین مفهومی جز ارد موواژه آزادي در ید دست.بی ترا

در ست«:او انظر رد مون آزادي هماد از آن که مقصوه مدن آمیاسر به دخون یت حاکمادنفی عبواز ها سخن ربان، معصومات کلماو مجید آن قر

م را سالاین وان دپیرو تعبیر ، ستاین حریت ایت که نقطه مقابل دبه عبورا نه جائرین اسردتحت حکومت خودر همین مقهویت ه،قع عدیدامو

ان سلطه جائرن از باو زقلم دن ها بوآن را رمانند و  نبیاوقلم م آزادي ند». نائینی حتی مفهوده ایت فرموالت هدذین ن از اقابشاربه تخلیص 

 ارض وعون را از بیاوقلم آزادي مترتبه بر ر مواسایر و ند داغیت» می اطوت قید تحکمادن از ها بورت از ر«عبارا «حقیقتش» وتلقی می کند

 رد.حقیقت می شماازم ان لو

ار مستبد قرو کامه دبندگی سالطین خوو » ایت غیر خددبر «عبوابردر  المهاتنبیه در » آزاديست که «ه آن اهندن دنشا،هد پیشیناشو

م و معصون یاامر پیشواز اواطاعت ایگر سخن نائینی هرگز دست.به اند اوگشتش به خدزلهی که باالی از وتبعیت ا و بر بندگی خدابردر نه دارد، 
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د بلکه خو،نندرانمی ن فرماري محودخواد و ستبداسر ااز خدي لیااوکه ا چر، نددانه نمی اجابررت سان و اقیت ظالمااق رمصدن را نان آجانشینا

یگر نائینی رت دست.به عبااخرتی بشر و آنیایی دت دجهت تامین سعاو لهی ي اهارستواز دبرگرفته ، نچه می گویندده،آلهی بوامر اواتسلیم 

کامه . اخددل و عان نه سلطا،ستاکامه دخون بندگی سلطاز ،آزادي استور اضرزم و الي بالندگی جامعه بشرو شد اي رچه برآن ست: امعتقد 

آن فقط و کشته د را ثانیا نفس خوده و مکانی عالم بوو مانی ن زگوناگوت مقتضیادر لهی اال به مقاصد اوست که اسلطانی از طاعت و اگی دبر

هد اخون ناح آصالو یقیناً به خیر د، نپسندن بندگا ايند براوخدرا چه آن لبته امی کند که ري ساري و جامعه جاش دارد،در خوا که خدرا چه 

 بر خالقابردم و در مرار خدمتگزد را خوا، خده برگزیددل و عان لی سلطا،وندداملت می ب قارمالک ب و باد راارکامه خودخوو جائر ن سلطاد.بو

 رد.می شماول مومن مسودم مرو 

حکومت  ست کهد، آن اجائر می شون قیت سلطاق ربلکه شامل خلع طوده؛ نبومطلق از آزادي،نائینی د ینکه مقصوابهترین شاهد بر 

 ست:امعتقد رد و می شماآزاد حکومت ع الیتیه یعنی بهترین نووکمل حکومت اق امصدم را معصو

ل عماو انی اشهوت تکاباك ارندي از اجلوگیرو مانت این ل و اداي اتبداز منع و ین حقیقت احفظ اي براز که اي سیله وباالترین در «

ون فزاست.الی نوعی مبتنی رش در وعتباامامیه بر امذهب ما طایفه ل صواست که اعصمتی ن هماد، ند بواتور متصور ستیثااد و استبداشائبه 

رد؛ غصبی می شمارا سایر حکومت ها و ند دامی م لسالاحجت علیه ت » حضرمعااب «نومعصر غیبت معصورا در مت احاکم بر حق  ،ینابر 

از او، طاعت و است و آزاد االیتیه وحکومت اق مصد برترینن، معصومااز یط نیز پس الشراجامع دل حکومت مجتهد عا،ید نائینیاز دین اربناب

 نیست.اد ستبدش اپذیرو منحوسه رت ساو اقیت ملعونه اق رهرگز مصد

نند راحکم می س هوا و هواز روي ست که اکامگانی دسلطه خواز هایی ، رنظر نائینیرد موآزادي گفت: ان باتوجه به مطالب پیشین می تو

نه رامحوابا بینش خدده،خرتی ملت حکم کرو آنیایی دعایت مصالح رحاکمانی که با آزادي از نه ، می کننددر صان نه فرمارامحود خوه با نگاو 

منافی و گامکی دخواق مصد،باشدس هواز روي نجا که آفقط را نظریه  حاکم بر یکار صرراي و ابر ري نائینی پافشا ،ینابنابر؛هنددمی ن فرما

بر نظر دت سعاي نسانی به سوایت جامعه اهداي برو لهی ن اگر حاکم به فرمارت، این صواغیر در ند.دامع می ابالندگی جوو شد ت رمقتضیا

هد املت ها خوم کادر ما شفا بخشی ، اتلخن داروي وبلکه همچ، نیستوم قیت مشئواد و رستبداق انه تنها مصداو عمل رد، فشاي خویش پا

ن نه سلطااسرد خوت گر تحکم تحکما،ایگر سخندهانید.به رهد اخوان خدعه گردر دام فریفتگی ن و قیت شیطاربتال به را از انها آکه د بو

مایه دل عان هانه سلطااخیر خوو نه امصري هاد هنموربه دادن تن ،ستانسانی وارزش افرهنگ ط نحطاي و امع بشراجواريخوو لت ذمایه ،جائر

ري از بسیام هللا) گرچه به کااال اله اصل توحید(الابر ان (ع) پیامبرار صراچنانکه ،هد شدامع خواجون تمدو پیشرفت فرهنگ ي وسربلندت و عز

ك ند،در اپیش لبیک گفتنداز  بیش،نهامصرت عودین امع به اجور بلکه هرقد،نشدن جتماعشاط انحطااهرگر موجد ه،نیامدش ملت ها خوام و قوا

و ند دتخریب کرب را لعره اجزیري کلیه بت خانه هال،سا 23لیه طی ن اوست یافتند.مسلماناي دبشرب نان فیع تمدي رمدتی به قله ها

ق و خالو انش در دامانی ك زنددر ایدند تا جایی که ب درملت عرن جارا از روح و فی اخرم سوم واداب ورهاو اوجاهلی ت تعصباي نجیرهاز

هانیدند.سیر ر رکامگی سالطین جودچنگ خود را از خوور مجاي ملت هاو پیشی گرفتند د خوار جتماعی بر ملل همجودي و امنش فرو کنش 

ن عمر به پایارا ملعونه وقیت منحوسه و رنوبت منقضی را نیه جائرین اشهوارادت تحت رت در سا،و اخرین نقطه منتهیآییه مسلمین به اقهقر

قیت د را از ذل رخوادادي خدو آزادي با خبر د یین خووآین ت دمقتضیا،از حانین رویاایت پیشواهدو اللت دبه حسن ن سالمیام اعموه،سیدر

ده ستفاه و ابندگی جبابرق خلع طوو ند دبا جائرین پی برر مواجمیع ن در تشاوامساو کت رمشاو عه ملیه ومشرق به حقورده مت برخواعنه افر

دت و سعات عظم موجباد از این مقصواطریق د را در طیبه خوي هان یختن خوه،رتش نیندیشیدي آیاهاروار از درسمندد مغصوبه خوق حقو

ان بیه من س ا«نفود: که فرمون(ع) مظلوماور فرمایش سراز ظالمین رت سات در ابر حیان را غلطیدد خون خور در یثاو انستند داملیه ت حیا

س قتباانه برگزینند» اراگوربزن برکشته شدرا مایه وفري هان نسااز اطاعت اند داربا اهایی که ن جاام،لکررع اعلی مصام للئااتوثر طاعه 

غ یوآزادي از جهت در حیث که حرکتی را از آن طه ومشرب نقالو انسته داصفت ن فرعوت ران و شهوو ستمگر ر را قاجان ند.نائینی سلطادکر

از پرهیز ه او یدگااز دمیستاید. ، ستده این بوي دبه مقتضان عالماه جایگادر حانی ن روایاپیشوي هادهنموش رپذیري چنین سلطانی به سو

 ین.دسته ن وارعالماوي پیري از عصیانگر به، ستاکریم ي نسانی هاامت انشانه کر،لئیمي نسانهااطاعت ا

ت تحکمااز حریت ورت آزادي و نظریه ضر، ینین دمتوده از ستفااساله خویش با رمقدمه در ین که نائینی ان ایگردنکته قابل توجه 

در آن که ا چرداد.نسبت وي به دل را عان سلطال قباي در ندیشه عصیانگران این هرگز نمی توابنابر، سته اعیت بخشیدومشررا غیت اطو

بستر ن آن در جریام و سالاي هازه مووي از آنافی پیر، نتیجهو در لهی ان اهبراز رطاعت انافی د خوم سالامکتب آزادي در باید گفت: رت صو

المر ا الول و اولرسوا اطیعوواهللا ا اطیعوامنو آلذین ایها ا یه شریفه «یاي آکامل با مقتضار ین سخن به طواحالی که ؛ در ستاجامعه و حکومت 

 ست.د امتضا طاعت کنید»ن الوالمرتاان و اوپیامبرو ند اوخدن از مومنا؛ اي منکم

و شخصی  از آرايهایی رت از رنائینی عبازاي میره نظرگااز جتماعی اشد اي ربرور ضروع و مشرم آزادي نهایت باید گفت:مفهودر 

اد ستبدامینویسد که دازد و صطالحی می پري و الغوه یدگااد از دستبدي امعناح کبی به شراکو ست.اجتماعی و اسیاسی ل جارنه رامحودخو
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حکومت ي سرد خوي به معنار رود مطلق بکار بطون چو،وست.ان ایگراز دجستن راي شایسته ست که ري اکادر شخص ي سرد لغت خودر 

ست اخوزباس و ترون بدو هش باشد الخودعیت به هر گونه که ن رشئودر ست که اي اگسیخته ر فسااصف حکومت ،در وقیق تر بگویمدیا ،هاست

حکومت دش متضاو ست اتسلط ي)وستمگرف(عتسادر آوردن) و ابندگی به د(ستعباب اعرن بادر زفش ادمتري هاواژه کند.بدین جهت ف تصر

 23اد، ص )الستبداطبایع  مقدمه؛حمید،ست(عنایتا«قانونی» ريستوو دمقید ل و مسئودل و عا

پیشه کند چه اد ستبداست ابلکه هرگونه حکومتی ممکن ،حکومت نیستاز خاصی م به شکل یا نظاص مخصواد ستبداکبی ابه نظر کو

حتی حکومت ،هددلجمله تخفیف افی آن را ینکه اننماید جز اد ستبدافع اك در راي دشترا ایرز«،گر چه منتخب باشد، اچه جمعیو باشد دي فر

ا جرامی که داتخفیف ندهید ماو فع نکنید اد را رستبد، این نیزاچه -باشدا جدم در آن حکاایی اجره اقون از قانوو شریعت ه که قو– طهومشر

باشد ن یشااقب اند تا چگونه مراملت نیز ندو نند اندل ملت مسود نزد را در خون نهندگان قانوو نباشندل مسئون نهندگان قانود زنن در کنندگا

محاسبه بی مسامحه و قبت شدید اتا تحت مرد نشورج خااد ستبداصف از و هر قسمی که باشداز خالصه حکومت«و هد»اخوب حسان یشاو از ا

 12ص )،1391ان تهر -رلحسین قاجااترجمه عبداد،الستبدانباشد(»طبایع 

مذهبی ت تعلیماء در یک سوا از یر،زنداجسته ري یاد یی خووافرمانري پایه هادن کرار ستواي این براز دهمیشه ان کبی مستبدابه نظر کو

یگر مستبدین دسویی و از ننماید درك  عقل هاآن را ند که کنه اهولناکی میخوو عظیم ه قوس از به ترن را میا، آدسمانیآکتب ،جملهو از آن 

ل مواگرفتن ت قوو با قهر و شخصی بترسانند  يبه برترن را مادنیز مرن ناا آیرزنهند ن ین قبیل بیاس اساابررا خویش اد ستبداسیاسی نیز 

 20ن، ص )ند(همازسان بوز

 

 ي:نتیجه گیر

ده کسی بوو ست اشته ي دافره وابهرت،جتماعیاوافلسفه و حکمت عملی از ل،صوو ابر فقه وره عال،عالمه نائینی،مخالفو فق امواف عترابه 

حکومت از شنی روتصویر و بزند  علمیر بتکااست به دست که اکافی ،او را تبحر علمیت و طالعااین د،اشنا بون آمطبوعاتزماو که کامال با کتابها 

 هد.دئه اد اراستبدم انظاي یژگیهاو و

همیت الی ه وطه نوشته شدوعیت مشرومشرت ثبااي اهللا طالقانی برایت آبه تعبیر او ست که این نهفته نکته نهفته در انائینی ر کار بتکاا

ي نسته سیماابه خوبی توب ین کتااو در است.اسالمی اکلی حکومت ف هدونقشه م و سالاجتماعی واسیاسی ل صودادن است دبه آن بیشتر 

ن ند به جامعه مشلمانااشته د داهی خواخومسالو اهی الت خواپی عددر طه ومشرر صددر ین ن دکه عالمارا حکومتی ع نواز ضحی و واشن رو

ن نشااو در ست ده اسالمی بواصیل امفاهیم از سته امعرفی حکومتی برخود صددر هد نائینی ت دگمی نجادرسرم و بهان را از اناو آهد. دئه ارا

ي نشانه هار وثاو آمیه ابنی ادي ستبدم اشدین به نظارالت خالفت دوتبدیل م سالر ایخ صدرتااز  آنفاسد ت تبعاو ثا اد و آستبدایشه دادن ر

طه ومشرویه رستود،همقید،ودهحکومت محداز که نائینی را سد سیمایی رمی کند. به نظر می د ستشهااست ده احاکم بوي موم انظادر که آن 

اد الستبداطبایع ب کتاد را از ندیشه سیاسی خوانائینی م نند که مرحوآبر ه اي ند که عدست.هرچاگرفته م لهااسالمی اندیشه از اهد دمی ن نشا

 دهکرس قتباو اخذ اکبی اکوب کتااز ست ده ابرر به کااد ستبدایم رژتوصیف حکومت در که را صطالحاتی ابیشتر و ست اگرفته وام کبی اکو

 -1360میر کبیر)ارات نتشاان، اتهر،طیتومشروتشیع ،ديلهااعبدي، ست(.حائرا

صاحب عصمت نفسانی باشد تا فقط ، حاکمو لی واست که شخص این االنه دبه حکومت عان سیداي رسیله بروست بهترین انائینی معتقد 

ن لی چود.وکرار برقردل را عااد فراحکومت وست باید کوشید این شکل حکومت تشکیل نیافته امانی که زحکومت کند. تا وي ند بر اوخداراده 

را یر زصل دو اتشکیل هر حکومتی در ست باید ا رجخااد فراز اراده امعموال ارد وعمومیت نددل عااد فراحکومت و لت نفسانی اصفت عددوین ا

 د.نیفتاب دور مطلول کماان از آن سته کم بتودتا د عایت کرر

مطابق را ملت  ادفرق و آزادي ایگر حقودسویی و از تکالیف حاکم و تسلط ود یک سو حداز که د ضع شوونینی اباید قون: ضع قانوو 1-

در خیانت زات مجان هما عیناًد و شوده مانت شمردر احکم خیانت در نین اقورات و ین مقراکه نقض ي به نحوزد ین شریعت معین ساازمو

 شته باشد.را دامانت ا

به ه و گاآلملل امشترکه بین ق ملت که به حقون هااخوخیر ر و کشون نایاان و دامنددخراز :هیئتی مرکب ان منددخروعقال رت نظا 2-

اد فري است.همه املت ن مجلس نمایندگان حقیقت همادر ین هیئت دد.وایط حاکم بر سیاست عصر مطلع باشند تشکیل گراشرت و مقتضیا

دو ین از اهر یک در سستی  نائینیل ملت باشند به قواف شررت و این مجلس تهت نظاي اعضاوامجلس ن همارت مجریه باید تحت نظاه قو

د فساوهد شد اخون مجریان و کامگی متصدیادخوو تحکم  مانت بهواالیت وحقیقت ن شدل مبدو مجریه ه حقانیت قون مسئولیت موجب بطال

 هد گرفت.اخورواج 

 سی میکند:ربرقیقا را دهر یک ي یژگی هاو وتقسیم میکند ع نودو به را صل حکومت اساسی ق احقود ستاانائینی به مانند یک 
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ع آن مجمود.شو یه نیز تعبیر میدستعباف و اعتساو انه اسردخوو هانه البخوو دتملیکیه ن چوظ لفاایگر دکه به ادي ستبداحکومت  1-

م عدء و مایشابه فاعلیت ومی باشد ب قارمالک و حاکم مطلق وا نظامی فرمانرن چنادر هد.دمی ن نشاادي را ستبدالت ي دویژگی هات ولغا

هلش رد و انگاد اخول بما فیها مارا مملکت ،باشدد شخصی خول مواملت مانند مالکین نستب به وبا ملک او معامله د و عتقاامسئولیت عمایفعل 

دم مر نیداناوجهل اد را ستبداست.نائینی عامل ر اهر کجا به تصرفی مختارد مسخر خویش شمام حشام و اغناابلکه ن گادمانند عبید بررا 

ن گادبرم و غناانها به مانند آبا اد ستبداکه سالطین د سبب می شو،لتو دو ملتق بطه حقود در راظایف خووها به ان شنایی م آعدو نسته دا

م به عدام آن قوو مشترکه نوعیه ق حقوو ظایف سلطنت وست.به ابی علمی ملت ن فقط همااد ستبداخبیثه ه ین شجراصل امعامله نمایند.

و ست اسیاسی قائل اد ستبدو اینی اد دستبدن اقیق میاط دتباارست.نائینی نوعی دن امیانه بودر قبه امرومحاسبه ت و تکابادر ارمسئولیت 

نه اسردخوت به تحکمادن نهادن گرد بندگی ملت می شورت وسااظلم سبب ب صحاداري از اداره اسیاست تملیکیه فرمانبردر یکه رهمانطو

زور سیاسی به اد ستبداست که این د دارد اجووتی که وست.تنها تفاایت دعامل عبوو هند دئه می ارایانت ان دعنو ملل که بهو هب امذي عماز

 ست.ب امی عامل تملک قلوان و دوبداین منشأ تملک و اواتدلیس مبتنی می باشد و ینی به خدعه اد دستبدواست اقهر متکی   و

صل این اثر بی مباالتی به ن در الی مسلماناوست. م اسالاین دبنیاي هازه موي و از آبشرمع اجوز سان تمدل صوآزادي ازامنظر نائینی از 

مکتب از صل این اخذ اجهت  مقابل ممالک غربی بهه و در عقب ماندي بشرن قافله تمدروز از به روز غیت ابه سلطه طودادن تن و بخش ت حیا

 ند.است یافته ي دبرترو مدنیت و قی تربه م سالا

ین اغیر  درهد یافت اجامعه تحقق خووات در مساآزادي وصل دو اهی اهمررت صودر لت فقط دوملت بر رت نائینی حق نظاطبق نظر 

 هد شد .الت محقق نخودوملت بر ي سواز قعی رت وانظارت صو

یکی دنز ینیو دسیاسی اد ستبدن دو است. میاز آن امینه سازبلکه و سیاسی اد ستبداینی همانند اد دستبداست اکبی هم معتقد اکو

ود بین براز آن دو از یکی ه هر گاو می کشد د خول نبادبه ي یگرد دملتی یافت شون میااز آن دو در یکی ن مازست. هري ایی ناپذیراجد

را ملت ینکه اي است براواست ي در دنی سالحی بس قوداست که نادم انی مرداناومند جهل زمستبد نیاد. می برد خول نبادهم به را فیقش ر

جهل از ناشی س به خاطر ترام چنانکه عو،ستاعی مستمر انزئ ئمی داجنگی ، علما وستبدابین دارد.نگه دش خوت سیر تمایالن،اهمچنا

 ن)هما،لرحمناعبد،کبیاکود(.بین می برد را از خود،ست خودنی با دکوو

ء سوس از ین به خاطر ترو اشته باشد داالنه دعاه هرچند حکومت شیو، نددامی وري ضررا سیاسی رت می بر قددمررت کبی نظااکو

مانی که تحت زتا د نمیشورج خاادي ستبداماهیت ، از ست.حکومت هرگونه که باشدابه ظلم ل تبدیل عدوغفلت ملت ان از تمندرقدده ستفاا

حسابرسی دن و بول مسئواز  کهدل ست که حکومتی عااین ایخی رتاو ثابت طبیعی ر موو از امسامحه نباشد.ون محاسبه بدو شدید رت نظا

و نی ملت داناوهددمی ار قرد لعین خوانصب  رگ راسیله بس بزدو وین از ایکی ل آن،نبادبه ومی پوشد اد را ستبدس اباشد سریعاً لبارف معا

  تش منظم.ار
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