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Abstract: 
 
Among the discourses of contemporary Iranian history, the most 

important and influential ones have been the subject of this research and the 
social and political, internal and external contexts of the formation of both 
discourses and their effects and consequences have been studied and 
analyzed. The commonalities and differences between the two discourses 
and the views of the theorists of those two discourses, namely Imam 
Khomeini and Allameh Naeini, have been explored. It is in the Islamic 
Revolution. Also, understanding the effect of social and political conditions 
on the emergence of political structures different from the views of Mirza 
Naeini and Imam Khomeini and recognizing the commonalities and 
differences between the views of Mirza Naeini and Imam Khomeini are 
other objectives of this study. Based on the findings of this study, some of 
the most important results are that, discourses as general and semantic 
formulations themselves are the product of certain social and political 
conditions and shape the behaviors, thoughts and identities of social subjects 
and without Discourses cannot make social and political developments 
meaningful. Therefore, in order to understand social phenomena such as 
revolutions, they must be studied within discourse formulations. 

 
Keywords: Discourse, Islamic Revolution, Constitutional Monarchy, 

Velayat-e-Faqih, Republicanism, Transformationism, Arrogance. 



 
 

281

   
راء

ر آ
د ب

أكي
با ت

ي 
الم

 اس
ب
قال

و ان
طه 

رو
 مش

ب
قال

ن ان
تما

گف
ي 

بيق
تط

ي 
رس
بر

 
ني

خمي
ام 

و ام
ي 

ائين
ي ن

رزا
مي

  296- 280 صص 1401 مهر،  7، شماره  پنجمشناسي سياسي ايران، سال  جامعه) پژوهشي- مقاله علمي(ماهنامه علمي 
 

https://dx.doi.org/10.30510/PSI.2022.246841.1252 
  

  بررسي تطبيقي گفتمان انقالب مشروطه و انقالب اسالمي با تأكيد بر آراء 
  ميرزاي نائيني و امام خميني

  
 23/6/1399: تاريخ دريافت         1غالمحسين خداگو

  30/8/1399: تاريخ پذيرش          2 سوسن صفاوردي
  

 چكيده
 پژوهش ين اينها موضوع بررس آيرگذارترينثأ و تين مهمتريران، معاصر ايخ تاري گفتمانهايان مدر

 دو گفتمان و آثار و يري هرگ شكلي و خارجيداخل ،ياسي و سي اجتماعي هاينهقرار گرفته و زم
 دو گفتمان و فتراق قرار گرفته است و وجوه اشتراك و ايل و تحلي از آن مورد بررسي ناشيامدهايپ

 مورد كندوكاو قرار گرفته ينينائ و عالمه يني امام خميعني پردازان آن دو گفتمان يآراء تئور
 ي بوجودآمدن ساختارهاي و چگونگيي پژوهش عبارت است از شناخت چراين ايهدف اصل.است

 ي اسالمانقالب در يني در انقالب مشروطه و آراء امام خميني نائيرزاي متفاوت از آراء مياسيس
 ياسي سي آمدن ساختارهايد بر پدياسي وسي اجتماعيط شراير شناخت نحوه تاثينهمچن. باشد يم

 و امام يني نائيرزاي و شناخت وجوه اشتراك و افتراق آراء ميني و امام خميني نائيرزايمتفاوت از آراء م
 از ي برخ، پژوهشينبراساس مطالب مطروحه درا.  باشدي پژوهش مين اديگر از اهداف ينيخم

 خود يي و معناي كلي هايبندوان صورتها به عن ، گفتمانينكه عبارتند از اآمده بدست يج نتاينمهمتر
 ي سوژه هايتكار و هوف باشند و به رفتارها و اي مي خاصياسي و سي اجتماعيطمحصول شرا

 ينبنابرا. را معنا دار نمودياسي و سي توان تحوالت اجتماعيها نم  شكل داده و بدون گفتمانياجتماع
 ي هايبند  آنها را در درون صورتيدها، با  از جمله انقالبي اجتماعيه هايد شناخت پديبرا

   . مورد مطالعه قرار داديگفتمان
 

 ي، خواهي، جمهوريه فقيت، سلطنت مشروطه، وال اسالميگفتمان، انقالب :يدي كلواژگان
  يزي استكبار ستي،تحول خواه

                                                                 
  )نويسنده مسئول(علوم سياسي، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران ي دكتراي دانشجو. 1
 gkhdago220@gmail.com 
  .استاديار، گروه انديشه سياسي، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران. 2
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  بيان مسأله .1
 بررسي اين تحقيق قرار از ميان گفتمان هاي تاريخ معاصر ايران، مهمترين و تاثيرگذارترين آنها موضوع

ي برجسته اي چون ميرزاي نائيني و آخوند خراساني از آن حمايت و در فقها گفتمان مشروطه كه. گرفته اند
جهت استقرار آن پايداري ورزيدند در دوره قاجار در قالب انقالب مشروطه ظاهر گرديد و هدف اصلي آن 

 1350 و 1340 دهه در. شروطه و تشكيل نهاد تقنيني بودشاه و تدوين قانون اساسي ماختيارات ديد قدرت و حت
گيري جامعه توده اي از سوي ديگر و  ريع روند نوسازي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي از يك سو و شكلسبا ت

گرايش بخشي از جنبش روشنفكري به اسالم سياسي و راديكاليزه شدن جنبش روشنفكري و مداخله هرچه 
 فراهم 1350امور سياسي و اجتماعي زمينه بروز گفتمان انقالب اسالمي در اواخر دهه بيشتر روحانيت شيعه در 

گرديد و با پيروزي انقالب اسالمي يكي از مهمترين رويدادهاي سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر ايران به وقوع 
راين با توجه به گرديد بنابدل ن انقالب اسالمي به گفتمان مسلط و حاكم بر جامعه ايران بما گفتوپيوست 

  تبعات پردامنه اينو اتاهميت و نقش تاريخي گفتمان انقالب مشروطه و گفتمان انقالب اسالمي و ميزان تأثير
به عنوان نظريه پرداز انقالب ) ره(ميرزاي ناييني . دو گفتمان بررسي آنها از اهميت خاصي برخوردار مي گردد

رداز انقالب اسالمي دو تن از تأثيرگذارترين رهبران فكري و ي پتئور عنوان به) ره(مشروطه و امام خميني 
 از تاريخ معاصر ايران تأثيري عميق و ايشوند كه هر كدام در برههسياسي تاريخ معاصر كشورمان محسوب مي

 هم  لذا بررسي افكار و آراء سياسي آنها نيز. رخدادهاي سياسي و اجتماعي كشورمان برجاي گذاردند برماندگار
 نخستين براي پژوهش اين  و همچنين در. اهميت خاصي مي باشدحائزيث تاريخي و هم از بعد سياسي ح از

اي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته  امام خميني به طور مقايسهي و نايينيهاي ميرزا  و انديشهءراآبار 
  و نيز مورد توجه قرار گرفته است سياسي آنهاآراءها و نتايج حاصل از است و وجوه اشتراك و افتراق آن

هاي شخصيتي ميرزاي نائيني و امام  خره اينكه در اين پژوهش براي نخستين بار به بررسي كاراكتر و ويژگيباال
 كه گرفته قرار مالحظه مورد آنها سياسي افكار و آراء بر آنها شخصيتي هاي ويژگيخميني پرداخته شده و تأثير 

با توجه به موضوع اين پژوهش مي توان پرسش  بدين ترتيب، .مي باشد پژوهش اين اهميت ديگر هاي جنبه از
 امام آراء و مشروطه انقالب در) ره(چرا و چگونه آراء ميرزاي نائيني :اصلي تحقيق را به شكل زير مطرح نمود

  گرديدند؟ متفاوت سياسي ساختارهاي ساز زمينه مشابه نظري مباني عليرغم اسالمي در انقالب) ره(مينيخ
  روش تحقيق .2

 يم، پردازي ميق اطالعات در تحقي مختلف جمع آوري ها و ابزارهايوه شي ابتدا به بررسدر پژوهش حاضر،
 و علت استفاده از آن دهيم ي قرار مي پژوهش را مورد بررسين در ايق اطالعات تحقآوري جمع يوهسپس ش

ب كتابخانه هاي علمي و تخصصي به و منابع مكتدر اين پژوهش بيشتر بهو . يدهيم ميح خاص را توضيوهش
 و موسسات پژوهشي مربوطه به علوم سياسي و تاريخ اتكاء خواهيم داشت طبيعي است كه قبل هاويژه كتابخانه

از رجوع به منابع كتابخانه اي بايد منابع معتبر و مهم مورد شناسايي مأ خذ يابي و فيش برداري قرار بگيرند و 
  .ه به موضوع مورد تحقيق و مطالب و اطالعات مورد نياز به آنها مراجعه نمايد با توجگرپژوهش
  گفتمانشناسي  مفهوم .3

 و ي مختلف علوم اجتماعيها  است كه امروزه در حوزهيا  رشتهيان مياواژه discourse يا گفتمان 
 ارتباطات، ي،شناس جامعهي،اس روانشني، و نقد ادبي از جمله در زبان شناسيردگي مورد استفاده قرار ميانسان

 بار در اواسط دهه ينشناسانه خود اول  و زباني علمي، فنيامعنگفتمان در  .ياسيسعلوم  الملل و ينروابط ب
يك، گفتمان  داوان.  نموديدا و رواج پشد به كار گرفته »تسي نبونيل ام«ي معروف فرانسويشمند توسط اند1960
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 سخن يوه شيا يتر زبان گفتار ي به طور كلي حتيا و ي سخنرانيكند مثالً در داي خاص از كاربرد زبان ميشكلرا
 نوشتار را گفتمان دانسته و معتقد ياهر نوع گفتار، كالم و »  گفتماني هايهنظر«  مك دانل در كتابياندا. گفتن

 معروف سوفيلالخره فوكو فاو ب. استي اجتماعختار و سايت ماهي بوده و داراي اجتماعيانجرگفتمان است 
 ي باً جهان اجتماع ذاتيا يجهان انسانوي  يدهداند به عقي قدرت و دانش مي گفتمان را محل تالقي،فرانسو

 شكل و بشر معنا يخ از اعصار تاري غالب و مسلط در هر عصريهاگفتمانو بوسيله  باشد ي معنا ميشكل و ب
 پژوهش ين مورد نظر گفتمان در ايق معنابا توجه به مطالب فو. دد گري و محدود ميد ومقيابد يخاص م

 كه يان شناخترازب و في زبان شناختي منسجم و منظم از واژگان و عالئم و نشانه هايعبارت است از چهارچوب
  . استيك و بازتاب دهنده قدرت هژموني اجتماعيت واقعيدربردارنده معنا

 همه حليل تين معنا كه بر اساس اينبد .يمنك ي گفتمان الكالوموف استفاده ميل تحليه پژوهش از نظرين ادر
 از جمله يابند ي قابل درك و فهمند و معنا مي گفتمانيهار در درون ساختاياسي و سي اجتماعهاي يدهپد

 شناخت انقالب مشروطه ي برابراين بنايشوند محسوب مياسي و سي اجتماعهاي يده پدينتر ها كه از مهم انقالب
 خود ي گفتماني آنها را در درون ساختهايد دو انقالب باين اآمدهاي ي و پها يشهر يسه و مقايو انقالب اسالم

 يشه فهم آرا و اندي پژوهش براين در اين پژوهش است همچنين از اهداف مهم ايكيكه . مورد مطالعه قرار داد
 يرا زيم مطالعه قرار ده موردي در قالب گفتمانيز ها را نيشه اندين ايد بايني و امام خميني نائيرزاي مياسي سيها

 ي و ماقبل گفتماني فرا گفتمانيت واقعيچه.  وجود ندارديتي واقعيچ گفتمان خارج از گفتمان هيل تحليدگاهاز د
بر اساس . يابند ين و معنا متعي ي در درون گفتمان خاصيات ها به عنوان واقعيشه و انديم و همه مفاهيمندار
 گفتمان ، گفتمانيك هلبغ رقابت گفتمان هاست و با ي عرصه ياستسه قدرت و ص گفتمان عريل تحليكردرو

 انقالب مشروطه و انقالب ي پژوهش گفتمان هايندر ا.گردد ي خارج مياستمغلوب از صحنه قدرت و س
  .يدند گرديب منجر به حذف گفتمان رقو گفتمان غالب بوده يخ، از تاري در برهه ايك هر ياسالم
  يرانر ا معاصيخ تاريگفتمان ها .4
 و ي ارزشي ها و نظام هاي ها، تئوريه افكار، نظر، هايشه اندميان بشر همواره جوالنگاه تنازع يختار 
 يزنها نا وجود آورده اند گفتمرا به مسلط ي غالب گفتمان هاي معرفتي هاي و صورت بندبوده مختلف يهنجار

 و ر ظهو سه مرحله عبارتند از مرحله ايندن گذاري سه مرحله مختلف را پشت سر مي بشريمانند تمدن ها
 مان و زوال گفتي گفتمان و باالخره مرحله سوم مرحله فروپاشي رشد و اعتال، مرحله گفتمان، مرحله دوميداييپ
 كه ي گردند زماني ميت و تثبيافته خود باشند رشد يروان پيازهاي ني كه جوابگويها تا زمان گفتمان.  باشديم
 را از دست داده و راه زوال و انحطاط را د خويت زمانه خود نباشند مشروعيازهايبه ن يي قادر به پاسخگويگرد

 از يا ظهور چهار گفتمان مختلف بوده كه هر كدام در دورهعرضه  معاصر كشورمان يختار. گيرند ي ميشدر پ
  : چهار گفتمان عبارتند ازينا.  انديده به گفتمان مسلط بدل گرديران معاصر ايختار

  تمان انقالب مشروطهف گ4-1
 ملت ي نهضت ضد استبداديري اوج گي دوره قاجار در سال هايران گفتمان مسلط بر جامعه ا، گفتمانينا 

 شاه قاجار و ين توسط مظفرالديت به صدور فرمان مشروطيت كه در نهايباشد در قالب انقالب مشروطه ميرانا
 و سرانجام فتح ير استبداد صغه، شاي استبداد محمدعل به توپ بستن مجلس در دوراني،افتتاح مجلس قانونگذار

 متشكل از عناصر يز گفتمان نينا. يد شاه انجاميتهران توسط مشروطه خواهان و سقوط سلطنت مطلقه محمدعل
 يبراليسم، ليسم، سكوالريراني، ايوناليسم ناس، حكومت مشروطهيسم بود مانند پارلمانتاري متفاوتي و نظريفكر
 تجدد ديواني،حات اصال ياسي، مشاركت سي، گفتمان بر عدالت طلبينا. يي و قانون گراييدم گرا مريسم،اومان
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 ي داشت مقابله با استعمار در كنار نفيد تاكيني ديها  از آموزهيانهگرا نو  و قرائتيني دي روشنفكري،فرهنگ
 بار توانست طبقات و يننخست ي گفتمان براينا. يد گردي گفتمان محسوب مين اي اساسي هايشهاستبداد از اند

  . منسجم و متحد سازدي و مشروطه طلبي شعار عدالت خواهحول مختلف مردم را قشارا
  يفتمان انقالب اسالم گ4-2
 متفاوت از آن عرضه ير شد و در آغاز دو تعبيدار پدي مطلقه پهلويسم گفتمان در واكنش به مدرنينا«
 ين هم رفته اياما رو. ي ناراضيون از روحاني برخي از سورييگ و دي از جانب روشنفكران مذهبيكي :يدگرد

 و انقالب از باال ي بود كه در معرض نوسازي به افول جامعه سنت رو طبقاتي و ارزشهايقگفتمان بازتاب عال
 پرشتاب ي در اثر نوسازي جامعه توده ايري شكل گيگراز جانب د .)69ص  ،1381 يريه،بش( ».قرار گرفته بودند

 ين رشد اي براي مناسبينه زمي دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلويژه به وي عصر پهلويه اقتصادو توسع
 به ي گفتمان سنت اسالميندر ا«  آورد گفتمان فراهمين به اي روز افزون طبقه متوسط سنتيشگفتمان و گرا
 ير وقوع انقالب اسالم دو دين و ايد گرديل تبديدئولوژي مسائل جامعه و عصر مدرن به ابراي يعنوان راه حل

  .)همان (» داشتنديي به سزايرتأث
ترس طبقات متوسط سنتي بود كه در ز در مجموع مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه اين گفتمان بازتابي ا

 حاشيه رانده شده و رو به زوال بودند همچنين راديكاليزه شدن جنبش بهنتيجه مدرنيسم مطلقه پهلوي 
 غرب و مگين كاپيتاليسهمدانست به هجوم موج س دئولوژي اسالم انقالبي را پاسخي ميروشنفكري ديني كه اي

همان، (ماركسيسم كه بنيان ها و ارزش هاي اساسي جامعه اسالمي را در معرض خطر جدي قرار داده بودند 
اط  اين گفتمان همواره بر واليت مداري و واليت پذيري، استكبار ستيزي، مساوات طلبي، انضب.)70 ص

اجتماعي و اخالقي، نخبه گرايي سياسي، انترناسيوناليسم، تئوكراسي و اطاعت پذيري تاكيد داشته و تجدد غربي، 
 نظام تشكيل و اسالمي انقالب پيروزي با. است نموده نفي را ناسيوناليسم و اومانيسم، سكوالريسم، ليبراليسم،
 و اجتماعي هاي كنش و رفتارها و گرديد بدل رانياي جامعه بر مسلط گفتمان به گفتمان اين اسالمي جمهوري
 گفتمان بيشتر به گفتمان انقالب مشروطه و 4ن اين بي از مقاله اين موضوع به توجه با. نمود متعين را سياسي

  .انقالب اسالمي با نگرشي تطبيقي پرداخته ايم
 ينيئگفتمان هاي فقهي سياسي دوره مشروطه و آراء ميرزاي نا.5

هاي قبل متمايز  هاي قبل داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشد كه آن را از دوره ز مانند دورهدوره ني اين
هاي قبلي مشاهده نمي گردد بروز  هاي اين دوره كه در دوره يكي از ويژگي. ساخته و بر اهميت آن مي افزايد

 هروطه طلب و مشروعانشقاق و شكاف فكري و نظري بين علماي شيعه مي باشد كه آنها را به دو گروه مش
 مشروطه و مشروطه  سلطنتانمگفت. خواه تقسيم مي نمايد و باعث شكل گيري دو گفتمان رقيب مي گردد

ه خواه گفتمان عدر اين دوره به علت رقابت و تقابل فكري ميان فقها مشروطه طلب و فقهاء مشرو. مشروعه
 هاي قبل برخوردار گرديده و ماهيتي انتقادي هاي فقهي سياسي علماء شيعه از پويايي بيشتري نسبت به دوره

در اين مقطع تاريخي همچنين ظهور گفتمان روشنفكري مبتني بر ليبراليسم و سكوالريسم و . مي يابد
هاي پيدايي اين روند از   آثار و نشانه،ناسيوناليسم قطب بندي ها و شكاف هاي فكري اين دوره را عميق تر نمود

دوره اي كه ايران با فرهنگ و مدنيت غرب آشنا گرديده مفاهيم جديدي بر . ديداواخر عصر ناصري آغاز گر
ها مفهوم  آزادي، ملت، مجلس، وكيل و ده،مفاهيمي همچون قانون، مساوات. ذخيره واژگان پارسي افزوده شد

اوت تعريف ديگر كه يا در فرهنگ و گويش ما مسبوق به سابقه نبود و يا با تعاريفي كه در گذشته داشتند، متف
نفوذ .  مفاهيم جديد نه تنها در نظام واژگاني ما بلكه در ذهنيت ايرانيان نيز حضوري آشنا نداشتنداين. مي شدند
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ت تجدد و سيطره فرهنگي، سياسي و اقتصادي دول قدرتمند اروپايي بر جامعه ايراني و به خطر افتادن تمامي
اين روند كه از آغاز . ي هاي منحصر به اين دوره مي باشدفرهنگي، اقتصادي و سياسي ايرانيان از ديگر ويژگ

سلطنت فتحعلي شاه قاجار شروع گرديده بود در اين دوره به اوج خود رسيده و واكنش نخبگان ايراني و از 
از ديگر ويژگي هاي مهم اين مقطع از تاريخ معاصر كشورمان برجسته تر . جمله روحانيت شيعه را بر انگيخت

هاي قبل از مشروطه مردم هيچ نقش و  در دوره. يگاه مردم در تحوالت سياسي و اجتماعي استشدن نقش و جا
حضوري در صحنه تحوالت سياسي و اجتماعي نداشته و تغييرات سياسي و اجتماعي به اراده و خواست 

  .ملوكانه بستگي داشت و لطف و مرحمتي از جانب شاه نسبت به رعاياي خود محسوب مي گرديد
 با بوجود آمدن شرايط جديد پرسش هاي جديدي براي فقها و علما شيعه مطرح مي گردد كه در مسلماً

 : اين دوره مطرح بود عبارت بودند ازءاالتي كه براي فقهاؤمهمترين س. هاي پيشين سابقه نداشت دوره
  خواهي و اسالم خواهي وجود دارد؟ چه نسبتي ميان مشروطه

وا و غيره با مباني قد آزادي، مساوات، تدوين قوانين موضوعه، تفكيك  آيا مباني و اصول مشروطيت مانن
  ديني و مذهبي سازگاري دارد؟

 نگاه مشروعه خواهان به پديده مشروطيت چگونه بود و مشروطه خواهان چه تصوري از مشروعه بودن 
يت فقيه و قلمرو مشروطه داشتند؟ جايگاه مردم در انديشه فقها و علما اين دوره چگونه بود؟ جايگاه وال

ي بودن حكومت در اين دوره از ديدگاه فقه سياسي شيعه چگونه توجيه غصب چگونه بود مسئله ءاختيارات فقها
  مي گرديد؟

 گفتمان انقالب مشروطه و آراء سياسي ميرزاي ناييني.5-1
، اصول و مباني كاراكتر شخصيتي.  اعمال و رفتار آدمي از عوامل مختلفي سرچشمه گرفته و متاثر مي گردند

اما در اين ميان تأثير مقتضيات و شرايط مكاني و زماني بيش از . فكري و شرايط و مقتضيات زماني و مكاني
گذارند و  هاي مورد قبول آدمي تأثير مي عوامل ديگر بوده و حتي بر كاراكتر شخصيتي و اصول و مباني و ارزش

 همه رفتارهاي آدمي رفتار سياسي كه در رابطه با مقوله قدرت و از ميان. به تنهايي رفتار آدمي را شكل مي دهند
. حاكميت سياسي صورت مي پذيرد، بيشترين تأثير پذيري را از شرايط و مقتضيات زماني و مكاني داراست

رفتار و كنش سياسي هدفمند است و از يك سري ارزش ها و هنجارها و همچنين اصول و مباني ثابت 
 يك انديشمند و متفكر سياسي تدوين اين اصول و مباني نظري و فكري يا بهره گيري كار. سرچشمه مي گيرد

ي يك رفتار مشخص قرار گرفته و يا آن را نااز آنها براي پايه ريزي يك نظام منسجم فكري است كه بتواند مب
اما به هر  . باشد نيزبنا بر اين يك انديشمند سياسي مي تواند يك نظريه پرداز يا تئوريسين سياسي. توجيه نمايد

ميرزاي نائيني از جمله متفكران . حال انديشه او بي تاثير از شرايط زماني و مكاني خود نمي تواند شكل بگيرد
سياسي برجسته تاريخ معاصر است كه همواره تحت تأثير شرايط اختناق آميز حاكم بر جامعه ايران به مبارزه با 

خواهي كتاب معروف خود را به رشته تحرير درآورد و از  تفكر مشروطهاستبداد قاجار پرداخت و براي ترويج 
ديد قدرت حمساوات و برابري و حقوق رعايا در برابر صاحبان قدرت و حكومت سخن گفت و لزوم ت

نظر به اهميت آراء و افكار سياسي ميرزا به عنوان . حكومتگران را مطرح ساخت و از آزادي انسان دفاع نمود
رجسته ترين عالم شيعي صدر مشروطه كه رفتار و گفتار و ديدگاههاي فقهي سياسي او تأثيري تئوريسين و ب

  . تعيين كننده و ماندگار بر شكل گيري انقالب مشروطه و تدوين گفتمان انقالب مشروطه بر جاي گذارد
  اصول و مباني نظري رفتار سياسي نائيني.2-5
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صول و مباني ثابت فكري و نظري سرچشمه مي گيرد رفتار و انديشه هر متفكر سياسي از يك سري ا
بنابراين براي پي بردن به نحوه رفتار و تفكر شخصيتي برجسته چون ميرزاي نائيني بايد اصول فكري تاثيرگذار 

  :بر رفتار و كنش سياسي وي را مورد بررسي قرار دهيم اين اصول عبارتند از
ت عنوان نقل گرايان يا اخباريون ايده تشكيل اي از فقهاء شيعه تح عده : اصل ضرورت حكومت.1

و تشكيل حكومت در . ندودحكومت در عصر غيبت را مردود دانسته و تز تعطيلي حكومت را مطرح مي نم
طبيعي است كه در اين تفكر همه حكومت ها و حاكميت ها . ندداشتعصر غيبت را نوعي بدعت محسوب مي
 نحوه  اين.ي مشروعيت دارد كه به دست امام معصوم به وجود آيدباطل و نامشروع مي باشند و تنها حاكميت

نگرش به مقوله حكومت و حاكميت، انزوا و عزلت و گوشه گيري و بي تفاوتي نسبت به رويدادهاي اجتماعي 
و سياسي را در پي داشت زيرا هرگونه ارتباط با حكومت هاي موجود و حكام در اين نگرش غير مجاز و نا 

اما ميرزاي ناييني كه از فقهاي اصولي مي باشد و قائل به نقش تعقل در اجتهاد و «. ديي گردمشروع تلقي م
استنباط احكام الهي است به مقوالت سياسي و اجتماعي مبتال به جامعه اسالمي نيز از دريچه عقل مي نگرد و به 

اري از حدود و ثغور سرزمين همين دليل براي رفع نيازمندي هاي جامعه از جمله تامين نظم و امنيت و پاسد
 بر اساس اين ديدگاه )208، ص 1375مخلصي، (» .مسلمانان تشكيل حكومت را امري الزم و ضروري مي داند

از ديدگاه نائيني در . است كه وي به دنبال يافتن حكومت ايده آل در دوران غيبت امام معصوم مي باشد
زيرا سلطان جائر مانع رسيدن . هم ظلم به خلق خداحكومت مطلقه دو ظلم وجود دارد هم ظلم به خدا و 

قوانين الهي به دست مردم و عملي شدن اين قوانين مي شود و با اختصاص دادن حاكميت مطلق به خود در 
زيرا از ديدگاه ناييني حاكميت مطلق بر انسان ها فقط شايسته خداوند مي . برابر خداوند سر به طغيان برمي دارد

كند و مقيد به قانون نمي  طان جائر در حكومت مطلقه فقط طبق رأي و نظر خود عمل ميهمچنين سل. باشد
بنابراين از ديدگاه نائيني در حكومت مشروطه الاقل ظلم به مردم امكان پذير نمي باشد و امكان استيفاي . باشد

صب كمتري نسبت حقوق مردم آسان تر مي باشد به همين دليل حكومت مشروطه چون در بردارنده ي ظلم و غ
بر اين اساس وي در عملكرد سياسي خود تمام تالش و . به حكومت مطلقه مي باشد بر آن ارجحيت دارد

برد  كوشش علمي و سياسي خود را در جهت مبارزه با حكومت مطلقه و تبيين و برپايي نظام مشروطه به كار مي
به نگارش در آورده و سعي مي نمايد » ةلَّ المنزيه تَة وم االُنبيهتَ« خود را تحت عنوان جپر ارو و رساله معروف 

  .مباني حكومت مشروطه را جهت آگاهي اذهان عمومي تشريح نمايد
بر اساس نظر فقها در حيطه مسائل شرعي انسان به اندازه توانايي و مقدورات  : اصل عمل به قدر مقدور.2

ا معتقدند كه هيچ گاه خداوند تكاليفي را خارج از فقه. خود مكلف به رعايت موازين و احكام شرع ميباشد
به عنوان مثال گرچه روزه گرفتن از واجبات محسوب . ها و مقدورات بشر از وي نخواسته است محدوده توانايي

گردد و هيچگونه  داري عاجز باشد تكليف از او ساقط مي مي گردد اما اگر شخص مكلف به هر دليل از روزه
. را نيز مطرح نمود» ي االسالم فرار ال ض وررَال ضَ«در اين رابطه مي توان قاعده . يستعسر و حرجي بر وي ن

  .زيرا خداوند خواستار وارد آمدن هيچگونه ضرري به بندگان خود نيست
وي معتقد بود به . اين قاعده و اصل فقهي را ميرزاي ناييني وارد حيطه مسائل اجتماعي و سياسي نمود« 

عدالتي مبارزه نماييم و در اين زمينه خداوند بيش از  ها و مقدورات مان بايد با استبداد و ظلم و بي يياندازه توانا
 بر اساس اين اصل بود كه ناييني )210، ص 1375فراتي، (» .توانايي بندگانش از آنان تكليف نخواسته است

 ممالك اسالمي به كار گرفت و زماني كه تمامي توان خود را در جهت مبارزه با استبداد و استيالي بيگانگان بر
يها از عراق در محدوده توان نگليسبه اين نتيجه رسيد و برايش مسلم گرديد، برخي از اهداف مانند بيرون راندن ا
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شرايط و خواسته هاي ملك فيصل را . و چه بسا تبعات پيش بيني نشده اي داشته باشد. سياسي او نيست
  . پذيرفته و به عراق بازگشت

 گرفته شده است »بيال سمينَسلي الملَ علكافرينَا  اهللاُلَجعن يلَ «اين اصل از آيه شريفه:  اصل نفي سبيل.3
. مسلمانان قرار نداده استر اين آيه داللت دارد بر آن كه هيچ گاه خداوند راهي براي استيالء و حاكميت كفار ب

 عراق حاكمشتند سرپرسي كاكس را براي مدتي به طور موقت ليسيها قصد داانگبر اساس اين اصل بود كه وقتي 
ي صدور فتوايي تعيين حاكم غير مسلمان براي تصدي امور طنمايند، سيد كاظم يزدي مجتهد برجسته نجف 

و بر اساس اين اصل بود كه علما صدر مشروطه از جمله ميرزاي . مسلمانان را امري مذموم و حرام دانست
اعطاي امتيازات به ويژه امتيازات تجاري به اتباع اروپايي پرداخته و آن را باعث استيال نائيني به مخالفت با 

ميرزاي نائيني بر اساس اين اصل بود كه به مبارزه جدي . دانستند بيگانگان و غير مسلمانان بر جامعه اسالمي مي
تبد به دلخواه و به ميل و اراده با سلطنت مطلقه قاجار پرداخت زيرا بر اين اعتقاد بود از آنجا كه سلطان مس

 امتيازات طيشخصي خود حكومت مي كند بدون در نظر گرفتن منافع و خواست مردم منابع ثروت ملي را 
ر جامعه اسالمي را هموار مي سازد باستعماري به بيگانگان واگذار كرده و مسير سلطه سياسي و اقتصادي آنان 

بدون صالحديد و نظر موافق نمايندگان مردم در مجلس هر  واندت در صورتي كه در حكومت مشروطه شاه نمي
 .قرارداد وطن فروشانه اي را امضا نمايد و منافع ملي را لگدمال خواسته هاي نامشروع خود سازد

 اين اصل نيز از ديگر اصول و قواعد فقهي است كه ميرزاي نائيني از آن : اصل وجوب مقدمه واجب.4
زم براي يك عمل واجب نيز بر اساس اين اصل مقدمات ال.  استفاده نمودطه مشروبراي اثبات مشروعيت نظام

ميرزاي نائيني اين اصل فقهي را نيز به حيطه مسائل اجتماعي و سياسي تسري مي دهد و براي .. واجب ميباشد
ل را هم شرع و هم عرف دفع ظلم و نابرابري و برپايي قسط و عد« :اثبات مشروعيت نظام مشروطه مي گويد

امري ضروري و واجب مي داند و از آنجا كه دفع ظلم و استيفاي حقوق كافه مسلمين ميسر نمي گردد مگر به 
بنابر اين قيام به برپايي حكومت مشروطه و بركندن . قطع شجره خبيثه استبداد و برقراري حكومت مشروطه

 مماشات و مسامحه در اين وظيفه ملي و ريشه استبداد از اهم واجبات براي هر فرد مسلمان مي باشد و هرگونه
  )211ص همان، (» .مذهبي در حكم كمك به اعوان و انصار ظلمه بوده و حرام است

  نائيني و مقوله مبناي مشروعيت نظام سياسي.3-5
ركن  مشروطه خواه از جمله عالمه ناييني، عالوه بر پذيرش ركن الهي مشروعيت نظام سياسي، ءلماع

 و آن ركن مردمي مشروعيت حكومت بود به اعتقاد ناييني و همفكران او تنها وجود نمودندديگري بدان اضافه 
 واجد مشروعيت است كه عالوه بر دارا يبلكه حكومت. ركن الهي براي انعقاد مشروعيت حكومت كافي نيست
 وجه نقش مردم را در نائيني معتقد بود نمي توان به هيچ. بودن مبناي الهي از مقبوليت مردمي نيز برخوردار باشد

بنابرين نظريه نائيني در باب مشروعيت كه همان . شكل دادن به مشروعيت نظام هاي سياسي ناديده انگاشت
باشد كه براي نخستين بار  نظريه مشروعيت الهي مردمي مي باشد رويكرد ي نو انديشانه نسبت به اين مقوله مي

ت در فقه سياسي شيعه ريزي مبنايي جديد براي مشروعي به پايهاز سوي فقها و انديشمندان شيعه مطرح گرديد و 
 .انجاميد
  انواع سلطنت از ديدگاه نائيني.4-5

اقسام « :  عالمه ناييني در رابطه با انواع و اقسام سلطنت يا حكومت در كتاب معروف خود چنين مي نويسد
ن در تمليكيه يا واليتيه بودن يا شخص سلطنت و كيفيت استيال و تصرف سلطان در مملكت به اعتبار انحصار آ

 بنابراين ناييني انواع سلطنت يا . )39، ص 1382ناييني، ( » ثالث نداشتن، به يكي از دو وجه متصور تواند بود
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سلطنت تمليكيه يا مستبده و سلطنت يا حكومت واليتيه يا : حكومت را به طور كلي به دو نوع منحصر مي داند
ئيني معتقد است در سلطنت تمليكيه، سلطان مستبد بر جان و مال و بلكه بر ناموس مردم نا. ه يا مشروطهشوروي

تواند از صاحبش بستاند و يا به اعوان و انصار چپاولگر ببخشد و   هر مالي را كه بخواهد مي،سيطره مطلق دارد
وع حكومت حاكم مطلق، به گويد در اين ن نائيني مي. هر حقي را كه بخواهد احقاق و اگر نخواست پايمال نمايد

هر تصرفي مختار است و با باج و خراج مملكت از قبيل مال و اجاره و حق االرض مانند دارايي هاي شخصي 
اهتمام در ايجاد نظم و . خود رفتار مي نمايد و اموال عمومي را در راه اغراض و مطامع خود مصرف مي نمايد

 .)41 ص همان،( شخصي خودش مي باشد حفظ و حراست از مملكت بر اساس ميل و اراده 
 يا مشروطه حكومتي است كه در آن محدوده اختيارات سلطان يهبنابراين از ديدگاه نائيني حكومت واليت

تواند از حوزه اختيارات و وظايفي كه  محدود به همان وظايفي است كه بر عهده او نهاده شده و سلطان نمي
به عقيده ناييني اساس حكومت «. باشد شاه مالك الرقاب مردم نمي و.دفراتر گذارپا قانون برايش مقرر كرده 

ع يمشروطه عبارت است از آزادي مردم از اسارت سالطين و برابري بين توده مردم و حكومت گران در جم
 معتقد بود در ، وي)43، ص 1382ورعي، (» امور از جمله برابري در پرداخت ماليات و احكام كيفري و جزايي

ه يا مشروطه مردم بر اعمال حكومت گران نظارت دارند و مسئولين در برابر كردار و رفتار خود ي واليتسلطنت
  .مسئول و پاسخگو مي باشند

به عقيده ناييني هم در قرآن مجيد و هم در كالم معصومين و اولياء و در مواقع عديده اسارت و مقهوريت 
 در نقطه مقابل حريت و آزادي است تعبير شده است و از در تحت حكومت خود سرانه جائرين به عبوديت كه

پيروان دين اسالم خواسته شده خود را از اين اسارت خالص نمايند وي پس از تشريح و توضيح سلطنت 
ه يا مشروطه، تنها مكانيسم ممكن براي جلوگيري از تبديل اين نوع سلطنت به سلطنت تمليكيه يا مستبده يواليت

به و نظارت دائمي بر اعمال و كردار حكومت كنندگان مي داند كه يكي از وظايف مجلس و را محاسبه و مراق
  .منتخبين مردم در مجلس شوراي ملي مي باشد

   از ديدگاه ميرزاي ناييني نمايندگان وظايف و شرايط.5-5
آن را تدوين ترين وظايف و كاركردهاي مجلس و نمايندگان  ناييني يكي از مهم در ابتدا الزم به ذكر است،

 مقدس شارع سوي از حكمي كه را منصوص غير و عرفي امور حوزه در قانون تدوين ناييني. قانون مي دانست
همچنين تميز ميان وظايف و امور . دانست وظايف نمايندگان مردم مي  است را ازنگرديده بيان ها آن با رابطه در

. را در حيطه وظايف نمايندگان مجلس تلقي مي نمودثابت و متغير يا به عبارتي امور منصوص و غير منصوص 
نائيني يكي ديگر از وظايف خطير نمايندگان ملت در مجلس را تدوين خراج و ماليات و نظارت بر مصرف آن 

و شهوات شخصيه يال مي دانست تا توسط افراد سودجو و منفعت طلب حيف و ميل نگردد و در راه برآوردن ام
از آنجا كه حفظ بيضه اسالم از اهم امور است و آن منوط «: اين رابطه چنين مي گويدنائيني در . مصرف نگردد

به گردآوري اصول نظميه و حربيه و حراست از مرزها و مسلح شدن به ادوات نظامي پيشرفته و امروزي 
ظيم امور باشد و اين همه متوقف بر داشتن توان و بنيه مالي است لذا وظيفه تطبيق دخل و خرج كشور و تن مي

ها و  اما در خصوص ويژگي. )127، ص 1382ورعي، (باشد  مالي از مهمترين وظايف نمايندگان ملت مي
شرايط نمايندگان مجلس نائيني، اولين ويژگي كه هر نماينده بايد از آن برخوردار باشد را اجتهاد در فن سياست 

يات سياسي روز و آگاهي از ظرايف و لطايف  اطالع از حقوق بين الملل و اطالع از شرايط و مقتض ومي داند
نائيني معتقد بود نمايندگان مجلس بايد . هم ويژگي هاي يك نماينده محسوب مي دارداالحيل دول بيگانه را از 

از هواهاي نفساني و اغراض شهواني به دور باشند و واجد وارستگي معنوي بوده و در فكر حفظ جاه و مقام و 
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ر مصالح و منافع خود مقدم بدارند و عرض و ناموس بد و مصالح كشور و مردم را ناشجمع آوري زر و سيم نب
اگر اين « نائيني معتقد بود.  جان و مال خويش محترم شمارندوو جان و مال مردم را چون عرض و ناموس 

صفات و خصوصيات در وكالء مجلس جمع باشد موجبات رفاه و سعادت ملت و مملكت فراهم مي گردد و 
داد جمعي نمايندگان تبديل برفته به است ر مجلسيان به اين اوصاف حميده متصف نباشند استبداد فردي رفتهاگ
و در چنين شرايطي تشكيل مجلس و حتي تدوين قانون اساسي نيز مفيد به فايده نبوده و رافع از ظلم . گردد مي

  . )107، ص 1382همان، ( » .و ستمگري نخواهد بود
 برابري و مساوات از ديدگاه ناييني.6-5

 يكي از مقوالت مهم كه ميرزاي ناييني در مورد آن به طور مشروح سخن گفته و مطلب نگاشته است اصل 
 و مساوات مفهوم باب در خود معروف اثر در نائيني. برابري و مساوات و ديدگاه اسالم در مورد آن مي باشد

قانون مساوات از اشرف قوانين مباركه مأخوذه از سياسات اسالميه و «: ي گويدم چنين اسالم ديدگاه از برابري
مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين است و حقيقت آن در شريعت مطهره عبارت از آن است كه هر حكمي 

كه بر هر موضوع و عنوان بطور قانونيت مرتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و ت و بر وجه كلي
فرادش بالسويه و بدون تفاوت مجري شود و جهات شخصيه و اضافات خاصه رأساً غير ملحوظ، و اختيار ا

وضع و رفع و اغماض و عفو از هركس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گيري و دل بخواهانه حكمراني 
امنيت بر نفس و عرض و كردن به كلي مسدود مي باشد و نسبت به عناوين اوليه مشتركه بين عموم اهالي مانند 

مال و مسكن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نكردن ازخفاياو حبس و نفي نكردن بي موجب و ممانعت 
 و به فرقه خاصي اختصاص ]است[نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذالك از آنچه بين العموم مشترك 

 بيانات ميرزاي نائيني در باب مساوات و  از)306، ص 1381حائري، (» . مجري شود]بايد[ندارد به طور عموم 
 هاي مختلف برابري كه در نظامهاي مشروطه غربي موردنظر و برابري چنين مستفاد مي گردد كه وي از جنبه

 بيشتر بر برابري حقوقي و قضايي و ،برابري اعتقادي و احترام است از جمله برابري جنسي، برابري مذهبي
معتقد بوده است در اسالم و سازگار مي دانسته بيشترز برابري را با مباني اسالم كيفري تاكيد داشته و اين بعد ا

قانون بايد بر شالوده برابري اجرا گردد و همه آحاد ملت بايد صرف نظر از سياه و سفيد بودن و عالم و عامي 
گويد كه هر فرد  ي مينائين«. بودن و دانا و نادان يا فقير و غني بودن در مقابل قانون متساوي الحقوق باشند

اين تنها بدين معناست كه همه متهمان، چه كافر و » به محكمه احضار گردد«بايستي » كافر باشد يا مسلم«متهمي 
چه مسلمان، بايد به دادگاه آورده شوند ولي اين حقيقت هيچ گونه ضمانتي نمي كند كه خصلت دادرسي به 

و نامسلمانان بر پايه اي برابر نهاده شده است و يا اينكه تنها يك شيوه اي بنيادين و از هر جهت براي مسلمانان 
  .) 308همان، ص (» قانون و يك شيوه كار بطور برابر در مورد مسلمان و كافر به كار برده مي شود

از بررسي آراء و افكار و شيوه رفتار سياسي ناييني چه در عراق و چه در دوران تبعيد وي در ايران چنين بر 
مبارزات سياسي و د كه وي گرچه داراي يك منظومه فكري منظم و منسجم بوده و در رفتار و رويه عملي مي آي

شخصي پيروي مي كرده است، اما به شدت از اوضاع سياسي و افكار سياسي مخود از اصول و مباني نظري 
ن به خصوص در دوران زمانه خود تأثير پذيرفته به صورتي كه تأثير تحوالت سياسي و اجتماعي جامعه ايرا

استبداد محمدعلي شاهي از جمله واقعه به توپ بستن مجلس و حبس و اعدام برخي از رهبران مشروطه مانند 
 به خوبي مي توانيم مشاهده اوها و اثر گرانقدر  هاي وي از جمله اعالميه ملك المتكلمين را در آثار و نوشته

كننده بر  اجتماعي زمانه ميرزا بدون ترديد تاثيري عميق و تعييناين شرايط و اوضاع و احوال سياسي و  .نماييم
تا آنجا كه وي به نخستين تئوري پرداز حكومت مشروطه در . شكل گيري افكار سياسي وي بر جاي گذارد



 
 

 

290

ماهنامه علمي
) 

مقاله علمي
 -

پژوهشي
(

 جامعه
 

شناسي ايران، سال 
پنجم

، شماره
 هفتم،

  
مهر
  

1401
 

 بنابر اين ازسير . و در شمار رهبران انقالب مشروطه ملت ايران جاي گرفت.تفكر سياسي شيعه بدل گرديد
زات سياسي ناييني مي توان چنين نتيجه گرفت كه يك متفكر سياسي فرزند زمانه خود ميباشد و زندگي و مبار

 نائيني با نوشتن كتاب .قبل از هر عامل ديگري از شرايط زماني و مكاني كه در آن واقع شده تاثير مي پذيرد
 الفساد جوامع اسالمي و معروف خود كه در واقع رساله سياسي وي محسوب مي گردد، استبداد را به عنوان ام

مهمترين عامل عقب ماندگي مسلمانان از جوامع اروپايي مورد انتقاد قرار مي دهد و حتي استيالء استعمار بر 
هاي حاكمان مستبد مي داند كه براي حفظ قدرت و حكومت خود و سركوب  جوامع اسالمي را نتيجه خيانت

  . بند و ملك و ملت را مسخرآنان مي سازندهاي بيگانه استمداد مي طل آزاديخواهان از دولت
نائيني براي نخستين بار به عنوان يك عالم و مجتهد شيعي صاحب نام و محترم به طور منسجم رويكرد 

تخابات و نتفكر سياسي شيعه را در قبال مفاهيم و مقوالت سياسي جديد مانند آزادي، برابري، پارلمانتاريسم، ا
حقوق سياسي آنان و   در شكل دادن به نهادهاي سياسي مشروطه، جايگاه مردمسيستم نماينده گزيني، حكومت

و تدوين قوانين موضوعه از سوي نمايندگان مردم در مجلس براي اداره امور عرفي مبتال به جامعه مسلمانان را 
هبي شيعه به تشريح و تبيين نمود و تمام تالش خود را براي نزديكي و آشتي دادن افكار نوخواهانه و مباني مذ

كار برد و به صراحت اعالم داشت كه نه تنها بين تفكر مذهبي شيعه و حكومت مشروطه تعارضي وجود ندارد، 
با اين همه از . بلكه مباني فكري شيعه در ابعاد و وجوه مختلف با اصول مشروطيت همخواني و مشابهت دارد

ت مشروطه را در بر دارنده همه شرايط و بررسي تفكر سياسي نائيني چنين به دست مي آيد كه وي حكوم
ويژگيهاي يك حكومت مطلوب از منظر فلسفه سياسي شيعه محسوب نمي دارد بلكه حمايت وي از حكومت 

 سياسي و اجتماعي آن روز ايران صرفاً بدان دليل بود كه وي اين نوع رژيم سياسي يمشروطه در شرايط بحران
پس هدف نائيني  .دانست نده غصب و ظلم و تبعيض به ميزان كمتري ميرا در مقايسه با سلطنت مطلقه دربردار

در چهارچوب انقالب مشروطه محدود به ايجاد مهار و لگام قانوني براي كنترل نظام سلطنت و شخص سلطان 
نه بر اندازي كامل نظام سلطنتي و تبديل آن به حكومتي با . ه بودطو تبديل سلطنت مطلقه به سلطنت مشرو

ي كامًال متفاوت مثال در قالب رژيم جمهوري چه جمهوري سكوالر چه جمهوري اسالمي، اصوالً تبديل ماهيت
گنجيد و  يك از فقهاء اين دوره از جمله ميرزاي ناييني نمي حكومت سلطنتي به حكومت جمهوري در ذهن هيچ

ر و اصول و رويه هاي حاكم بر هيچيك در اين باره سخني نگفته و مطلبي ننوشته اند و آشنايي چنداني با ساختا
ر گفتمان هاي ب لذا با پيروزي انقالب مشروطه گفتمان سلطنت مشروطه با پيروزي .نظام جمهوري نداشته اند

رقيب از جمله گفتمان سلطنت مطلقه و گفتمان مشروطه مشروعه به گفتمان هژمون تبديل گرديد و رفتار و 
اني را تعين بخشيده و گفتمان هاي غير همسو را از حيطه قدرت كردار، هويت و ساختارهاي سياسي جامعه اير

  .و حاكميت طرد نمود
  )ره(گفتمان انقالب اسالمي و آراء و افكار سياسي امام خميني  .6
   سياسي علماء شيعه از پيدايش تا پيروزي گفتمان انقالب اسالمي-آراء فقهي.1-6

 مرداد و سرنگوني دولت ملّي مصدق و 28تاي اين دوره با نهضت ملّي شدن صنعت نفت ايران، كود
بازگشت شاه به قدرت وفوت مرجع بزرگ شيعه آيت اله بروجردي و تحوالتي كه در پي اين حادثه در عرصه 
ديني و سياسي كشور رخ مي دهد آغاز شده و با پيروزي گفتمان انقالب اسالمي و واليت فقيه در بهمن ماه 

و دغدغه هاي فكري علماء شيعه در اين دوره نيز مانند دوره هاي قبلي سؤاالت .  به پايان مي رسد1357
مباحثي چون ضرورت تشكيل حكومت، مبناي مشروعيت حكومت، شرايط حاكم و حوزه اختيارات حاكم 

در اين دوره عالوه بر موضوعات فوق مطرح شدن نظريه . اسالمي و نحوه ارتباط با حاكم را در برمي گيرد
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فقه سياسي شيعه را ) ره(حكومت اسالمي در قالب گفتمان انقالب اسالمي از جانب امام خميني واليت فقيه و 
وارد مرحله اي نوين مي سازد و از ماهيتي عملي و اجرائي برخوردار مي سازد با توجه به مطرح شدن تئوري 

وان بدين شرح عنوان مهمترين سؤال هاي مطرح در اين دوران را مي ت. واليت فقيه و تشكيل حكومت اسالمي
  :كرد

چيست؟ و چهار چوب اختيارات حاكم در چنين نظامي به چه ميزاني ) واليت فقيه(نظام حكومت اسالمي 
است؟ شيوه تحقق بخشيدن نظام حكومت اسالمي و تشكيل اين حكومت در عصر مورد نظر به چه ترتيبي 

، 1379كديور، (»  دوران تلقي مي شودنسبت دين با سياست نيز از جمله مسائل بحث برانگيز اين. است
هاي اين دوره در قياس با دوره هاي گذشته را مي توان گسست از گفتمان سلطنت مهمترين مشخصه). 363ص

مشروطه و سياست گريزي دوران قبل به دليل سياستهاي ضد ديني شاه و گريز ناپذيري علماي اين دوره نسبت 
  . ياسي روز دانستبه موضع گيري و ورود به عرصه مسائل س

  مبناي مشروعيت حكومت و نحوه ارتباط با حكام.2-6
امام خميني به حكم عقل حكومت و واليت را مختص ذات باريتعالي مي داند و معتقد است حضرت حق 
تعالي با لذات صاحب فرمان، حكومت و واليت مي باشد و اين حكومت سلطنت و واليت از جانب كسي براي 

ارداده نشده است و اين منصب چنانچه بخواهد براي بشر و غير خدا تصويب شود بايد با خداوند تعالي قر
وقرار دادن خداوند صورت پذيرد و اين حكومت و جانشيني و سرپرستي از امور وضعيه، اعتباريه و » نصب«

پيامبر و سپس بنابراين حكومت با تمام شؤنات و فرعيات مربوط به آن از جانب خداوند براي . عقالنيه است
جانشينان وي كه ائمه معصومين باشند قرار داده شده است و بر هيچ كس تصرف نمودن در اين سلطنت و عهده 
دار شدن آن چه در اصول و چه در فروعات آن جايز نمي باشد مگر به اذن خداوند يا اولياء بر حق حضرت 

است و به هرگونه كه باشد تصرف نمودن در حق تعالي زيرا عهده دار شدن اين سلطنت بدون اذن الهي غصب 
.  در اين خصوص چنين مي گويد3جلد » المكاسب المحرمه«در كتاب ) ره(امام خميني . سلطنت غير مي باشد

متابعت و پيروي از كسي رواست كه مالك همه چيزمردم باشد و هر تصرفي در آن بكند، تصرف در مال خود «
ش در تمام بشر به حكم خرد نافذ و درست است خداي عالم است كه باشد و چنين شخصي كه تصرف و واليت

مالك تمام موجودات و خالق ارض و سماء است و هرحكمي كه جاري مي كند در مملكت خود جاري كرده و 
هر تصرفي كه بكند در داده خود تصرف كرده و اگر خدا به كسي حكومت داد و حكم او را به واسطه گفته 

  )160، ص1381موسوي خميني،(» .طاعه دانست بر بشر نيز الزم است از آن اطاعت كندپيغمبران الزم اال
ايشان در جاي ديگري از كتاب مذكور در رابطه با سلسله مراتب سلطنت و حاكميت برامور مسلمين چنين 

ه به قرار داده و رسول ال) ص(تسلط و حكومت چيزي است كه خداوند متعال آن را براي رسولش «: مي نويسند
يا ائمه اطهار بعد از حضرت امير قرار داده اند و تحقيقاً اطاعت از ) ع(ا مر خداوند آن را براي حضرت امير 

ايشان به دليل اينكه سالطين و حكمرانان امت اسالم هستند و سرپرستان امور منسوب از جانب خداي تعالي 
« در اثر ديگر خود تحت عنوان ) ره(امام خميني ). 159، ص1381موسوي خميني، (» هستند واجب است

بالخره ضرورت «. در رابطه با حاكميت در جامعه اسالمي و در دوران غيبت چنين مي نگارد» االجتهاد و التقليد
و در اين زمان طوالني، در امر سياست وحكومت كه مهم ترين ) ع(حكم مي كند كه امت در فرداي غيبت امام 

بدين سان با . تحريم رجوع مردم به سلطان جائر است، دچار حيرت و ترديد نباشندنياز او، به ويژه با توجه به 
توجه به ضرورت عدم اهمال در جعل منصب حكومت و قضاوت بين مردم از يك سوي و ادله ناظر به شأن 
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ني همان رسيد كه فقيه عادل و عالم به قضاء و سياست دي» قدر متيقّن«فقيه و فقه از سوي ديگر، مي توان به اين 
  ). 18، ص1376موسوي خميني، (» حاكم مشروع در دوره غيبت است

  )ره(ضرورت انعقاد حكومت از ديدگاه امام خميني .3-6
هم از جنبه عقلي بر تشكيل حكومت تأكيد مي كنند . امام خميني در بيان لزوم و ضرورت تشكيل حكومت

يند ايشان همچنان بر مبناي مفاد آيات و روايات، اشاره مي نما) ع(و هم به رويه پيامبر اسالم و حضرت علي 
امام از جمله داليل ديگر تشكيل حكومت را ماهيت و كيفيت . وجود حكومت را الزم و ضروري دانسته اند

قوانين اسالم و احكام شرع دانسته و معتقدند ماهيت اين قوانين به گونه اي است كه براي تكوين يك دولت و 
ايشان با تشريح سياست هاي . و اقتصادي و فرهنگي جامعه اسالمي تشريع شده اندبراي اداره سياسي 

استعمارگران در تضعيف و تخفيف اسالم به تفصيل به بيان ديدگاه خود در اين رابطه پرداخته و چنين مي 
ه احكامي بر فرض ك. تشكيالت حكومتي ندارد. استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسالم حكومتي ندارد«. نگارد

واضح است كه اين تبليغات جزئي از نقشه . داشته باشد، مجري نداردو خالصه اسالم فقط قانونگذار است
اين حرف با معتقدات اساسي ما . استعمارگران است براي بازداشتن مسلمين از سياست و اساس حكومت

يفه تعيين كند و تعيين هم كرده بايد خل) ص(مخالف است ما معتقد به واليت هستيم و معتقديم پيغمبر اكرم 
خود آن حضرت بيان احكام مي . آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است؟ بيان احكام خليفه نمي خواهد. است
» اينكه عقالً الزم است خليفه تعيين كند براي حكومت است ما خليفه مي خواهيم تا اجراي قوانين كند. كرد

ميني با تأكيد بر اين مسئله كه صرف و جود قوانين براي اصالح و امام خ). 27، ص 1357موسوي خميني، (
نياز جوامع بشري را به قوه اجرائي و مجري نيز مورد تأكيد قرار داده و شواهدي . اداره جوامع كفايت نمي كند

ي در اين زمينه چنين م» واليت فقيه«ايشان در كتاب . پيرامون ضرورت وجود مجريان در زمان حاضر مي آورند
در همه كشورهاي عالم و هميشه اين طور است كه . اصوالً قانون و نظامات اجتماعي، مجري الزم دارد«. نويسد

پس از تشريع قانون . قانونگذاري به تنهايي فايده ندارد قانونگذاري به تنهائي سعادت بشر را تأمين نمي كند
  .بايستي قوه مجريه اي به وجود آيد

 و احكام دادكاه ها را اجرا ء مي كند و ثمره قوانين و احكام عادالنه دادگاه ها را قوه مجريه است كه قوانين
به همين جهت اسالم همانطور كه قانونگذاري كرده، قوه مجريه هم قرار داده است ولي امر . عايد مردم مي سازد

يها الذين آمنوا اطيعواهللا و يا ا«امام خميني با اشاره به آيه مباركه ). 27همان، ص(» متصدي قوه مجريه هم هست
امام با اشاره به . بر اين اعتقادند كه اطاعت از ولي امر واجب شمرده شده است» اطيعوالرسول و اولي األمر منكم

آنها را متصدي تشريح عقايد و احكام و نظامات اسالم براي . اينكه اولي االمر بعد از سول اكرم ائمه اطهارند
  .ان فقهاي عادل را عهده دار اين مسئووليت دانسته اندمردم دانسته و پس از ايش

  )ره(شكل حكومت اسالمي از ديدگاه امام خميني .4-6
در مورد چگونگي و شكل حكومت اسالمي مورد نظر خود چنين مي » واليت فقيه«امام خميني در كتاب 

 نه مشروطه به معني متعارف البته. حكومت اسالمي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است«. نگارد
مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در . فعلي آن كه تصويب قوانين، تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد

. معين گشته) ص(اجراء و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم 
از اين جهت حكومت اسالمي، . يد رعايت و اجراء شودمجموعه شرط همان احكام و قوانين اسالمي است كه با

فرق اساسي حكومت اسالمي يا حكومت هاي مشروطه سلطنتي و جمهوري . حكومت قانون الهي بر مردم است
در اين كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم ها به قانونگذاري مي پردازند در صورتيكه . در همين است
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شارع مقدس اسالم يگانه قدرت . تشريع در اسالم به خداوند متعال اختصاص يافته استقوه مقننه و اختيار 
. هيچ كس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي توان به مورد اجراء گذاشت. مقننه است

حكم در اين طرز حكومت حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و . حكومت اسالم حكومت قانون است
 )53همان، ص(» .قانون اسالم يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسالمي حكومت نام دارد. خداست

در روزهاي اوج حركت هاي اعتراضي مردم بر عليه رژيم با اشاره به اهميت محتواي نظام ) ره(امام خميني 
د بلكه محتواي نظام سياسي آينده مطلوب آينده، معتقد بودند كه اين شكل حقوقي رژيم نيست كه اهميت دار

امام خميني در مورد شكل حقوقي حكومت اسالمي معتقد بودند كه مي توان طبيعتاً يك . است كه اهميت دارد
ايشان جمهوري اسالمي را حكومتي متكي به آراء عمومي دانسته و بر اين . جمهوري اسالمي را در نظر گرفت

 توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه اسالمي توسط مردم بايد اعتقاد بودند كه شكل نهائي حكومت با
امام، حكومت ايده ال خود را حكومتي مي دانست كه هم مورد خواست مردم باشد و هم مورد «. تعيين شود

ما هم كه حكومت اسالمي مي گوييم، مي خواهيم يك حكومتي باشد كه هم دلخواه «تأييد الهي، به تعبير ايشان 
شد و هم حكومتي باشد كه خداي تبارك و تعالي نسبت به او گاهي بگويد كه اينهايي كه با تو بيعت ملّت با

.... يك همچو دستي حاكم باشد كه بيعت با او بيعت با خدا باشد» انَّما يبا يِعونَ اهللا«. كردند با خدا بيعت كردند
، 1379كديور، (» قانون الهي نكندآرزوي ما اين است كه يك همچو حكومتي سركار بيايد كه تخلف از 

  ). 370ص
 يني نائيرزاي بر آراء مدي با تأكي گفتمان انقالب مشروطه و انقالب اسالميقي تطبيبررس مربوط به 1جدول 
نتايج نشان ميدهد كه از ديدگاه نائيني و امام . ي است كه در جهت پاسخ به صوال تحقيق استنيو امام خم

اما از ديدگاه نائيني حضور . ت مستقيم بايد تحت نظارت و با راي مردم باشدخميني مشروعيت نظام به صور
سلطنت بايد همراه با مشروطه و راي مردم باشد و اين در حالي است كه امام خميني معتقد به حضور واليت 

شان در توان چنين نتيجه گرفت كه ايدر باب مباني مشروعيت حكومت مي) ره(از اراء امام خميني . فقيه است
اين باب قائل به مشروعيت الهي و نظر يه نصب بوده و در دوره غيبت امام معصوم حكومتي را مشروع مي داند 

امام در كتاب مكاسب محرمه قبول مسووليت از . كه حاكم آن فقيه عادل و عالم به قضأ و سياست ديني باشد
ي حرام باشد چه بر كارهاي حالل و چه بر جانب حكام وقت را جايز نداسته اند چه اين مسؤوليت بركارها

از طرفي ديگر ناويني مشروعيت نظام را به ويژگي هاي . كارهايي كه در آنها حالل و حرام مخلوط باشند
ها و شرايط نمايندگان مجلس نائيني، اولين ويژگي كه هر  در خصوص ويژگي. نمايندگان نسبت داده است

 اطالع از حقوق بين الملل و اطالع از  وا اجتهاد در فن سياست مي داندنماينده بايد از آن برخوردار باشد ر
هم ويژگي هاي يك اشرايط و مقتضيات سياسي روز و آگاهي از ظرايف و لطايف الحيل دول بيگانه را از 

نائيني معتقد بود نمايندگان مجلس بايد از هواهاي نفساني و اغراض شهواني به دور . نماينده محسوب مي دارد
د و مصالح كشور نباشند و واجد وارستگي معنوي بوده و در فكر حفظ جاه و مقام و جمع آوري زر و سيم نباش

 ور مصالح و منافع خود مقدم بدارند و عرض و ناموس و جان و مال مردم را چون عرض و ناموس بو مردم را 
شروعيت را به ويژگي هاي واليت م) ره( اين در حالي است كه امام خميني .جان و مال خويش محترم شمارند

 كه در باب دي آي بر مني چني حكومت اسالمتي شكل و ماهراموني پينياز اراء امام خم. فقيه نسبت داده است
 انعقاد ي عنصر مردمي بال واسطه بوده و براي الهتي قائل به مشروعتي حكومت و حاكمتي مشروعيمبان

 ري گشم و مشاهده حضور چي زماناتي با توجه به مقتضجيا بتدر قائل نبوده است امي چنداني بهاتيمشروع
 نموده لي خود را تعدياسي اراء سي شاه و شكل دادن به گفتمان انقالب اسالممي در مبارزه با رژرانيقاطبه ملّت ا
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 ي الهتي مشروعي به تئوريني انقالب همانند نائيروزي پعهي حكومت شاه و آشكار شدن طلني آخريو در سالها
 چندان روشن و مفهوم ي حكومت اسالمتي و ماهشكل در مورد ي آراء ونيهمچن.  استافتهي شي گرايـ مردم

 گنجد و از ي نماستي شناخته شده در عرصه علم سياسي سيمهاي از ساختارها و رژكي چي باشد و در هينم
 ي بر مبناي جمهورمي به رژيزمان طي شراي و به مقتضاجي رود اما به تدري فراتر نمكي تئوري هاي گوئيحد كلّ

 وي همچنين معتقد بود، بايد زمام امور جامعه را فقهاء عالم به احكام الهي و آگاه .ابدي ي مشي گراهي فقتيوال
از امور اجتماعي و سياسي بدست گيرند تا جامعه را به سمت خير و صالح و معارف انساني والهي هدايت 

اسالمي تحت تأثير شرايط اجتماعي و سياسي داخلي و خارجي نمونه اي شكل گيري گفتمان انقالب . نمايند
رواج گفتمان انقالب اسالمي . آشكار از تأثير شرايط و مقتضيات زماني در شكل گيري گفتمانها مي باشد

 بيانگر نياز جامعه به اين گفتمان مي باشد چرا كه اين گفتمان توانسته بود به نيازهاي 1350بخصوص در دهه 
ز جامعه پاسخ گفته و براي معضالت آن روز جامعه ايران راه حل ارائه نمايد و با اقبال عمومي مواجه گردد رو

  .امري كه در نهايت به پيروزي اين گفتمان بر گفتمان هاي رقيب و قرار گرفتن در موضع گفتمان هژمون انجاميد
 و يني نائيرزاي بر آراء مديا تأك بي گفتمان انقالب مشروطه و انقالب اسالميقي تطبيبررس -1جدول

  ينيامام خم
  جمع بندي  زير مولفه مولفه  گفتمان

  اصل ضرورت حكومت
  اصل عمل به قدر مقدور

  لي سبياصل نف

رفتار اصول 
  يني نائياسيس

  اصل وجوب مقدمه واجب

-  

  ياله ركن رشيپذ
   حكومتتي مشروعيركن مردم

 تيمشروع
  ياسينظام س

  مساوات و برابري

سلطنت مردمي با اركان 
  الهي

 مشروطه اي هيتي حكومت واليني نائدگاهياز د  نوع سلطنت
 سلطان اراتي است كه در آن محدوده اختيحكومت

 است كه بر عهده او نهاده يفيمحدود به همان وظا
 و تاراي از حوزه اختتواند يشده و سلطان نم

.  مقرر كرده پا فراتر گذاردشي كه قانون برايفيوظا
  .باشد يو شاه مالك الرقاب مردم نم

وجود سلطنت با دخالت 
  مردمي

   قانوننيتدو
   و نظارت بر مصرف آناتي خراج و مالنيتدو

  استياجتهاد در فن س
   المللنياطالع از حقوق ب

   روزياسي ساتي و مقتضطياطالع از شرا
  گانهي دول بلي الحفي و لطافي از ظرايآگاه

انقالب مشروطه و 
 ياسيآراء س

  ينيي نايرزايم

 و طيشرا
 فيوظا
  ندگانينما

   به دوري و اغراض شهواني نفساني از هواهاديبا

تدوين قانون با تاكيد بر 
  سياست بين الملل

  جكومت اسالمي  )واليت فقيه(نظام حكومت اسالمي   نوع حكومت
  مشروعيت الهي و نظر يه نصب

 و اسالميانقالب 
امام  ياسيآراء س
  )ره(خميني 

مشروعيت 
   توسط مردميجامعه اسالم  حكومت

  ي ـ مردمي الهتيمشروع

 

  گيرينتيجه
ياسي عالوه  سيشمندانمتفكران و اند: شود عبارت است از اين كهآنچه از پژوهش حاضر نتيجه حاصل مي

 آن ها بازتاب دهنده ي هايشهافكار و اند باشند و ي مياسي و سماعي اجتيات و مقتضيط شراييده زابر گفتمان،
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 يز نيري پذير تاثيناما ا.  باشندي معنا فرزندان زمانه خود مين باشد و بدي آنها مياسي و سي اجتماعيطشرا
ط و ي زمانه خود بر شراي و اجتماعياسي سيط از شرايري پذير عالوه بر تأثياسي و متفكران سباشد ي نميكسويه

 تحوالت را ير مسيخي از مقاطع تاري باشند و در بعضي ميز نيرگذار زمانه خود تاثسييا و سيتحوالت اجتماع
 ي پرداز مذهبيه به عنوان نظرييني نايرزاي م به عنوان مثال. سازندي حوادث را دگرگون مير داده و سييرتغ

 را يهر دوره قاجار ديران اعه حاكم بر جامي و اقتصادياسي اسفبار سيط كه شرايگفتمان انقالب مشروطه هنگام
 كه همه يد رسيجه نتين به ايد واقف گرديران جامعه اي و فرهنگي انحطاط اجتماعيزانمشاهده نمود و به م

 باشد لذا ي ميه از سلطنت و استبداد وطن بر باد ده قاجاري ملك و ملت ناشيعمصائب خانمان برانداز و شنا
 حكومت و سلطنت مشروطه بر اساس يلستبده و تشك سلطنت متن برانداخي و تالش خود را براي سعيتمام

 و حكومت يعه و فقه شي مذهبي مبانين نمود بي به كار گرفت و سعيضقانون و عدالت و رفع ظلم و تبع
 يت بر والي مبتني پرداز حكومت اسالميه به عنوان سخنگو و نظريز نينيامام خم. يد برقرار نمايمشروطه آشت

 يد رسيجه نتين به ا1350 به خصوص در دهه يران حاكم بر جامعه اياسي و سياع اجتمشرايط ير تحت تأثيهفق
 ي برانداختن سلطنت پهلويني، دي ارزش ها و هنجارهاياي و احيكه تنها راه نجات كشور از استبداد و وابستگ

زات خود را  مبارآشكار به طور 1350لذا از دهه .  باشدي ميه فقيت بر والي مبتني حكومت اسالمي گذاريهو پا
 يدر بررس همچنين .يد وسعت بخشي ساختن آن با نظام اسالميگزين حاكم و جايجهت برانداختن نظام سلطنت

 در يني در انقالب مشروطه و آراء امام خميني نائيرزاي متفاوت از آراء مياسي سي ساختار هايريعلل شكل گ
 و امام يني نائيرزاي و اهداف متفاوت ميتير شخص از كاراكتيش بياسي و سي اجتماعيط شراير تاثيانقالب اسالم

 يز نياسي و اهداف متفكران و نخبگان سيتي شخصي هاويژگي گذار، ير عوامل تأثي بوده و در بررسينيخم
  .يابد ي و تحول ميير شكل گرفته و تغياسي و سي اجتماعيط شرايرتحت تاث
 يط به خصوص شراي و مكاني زمانيطار به شرا گذير عوامل تأثي در بررسين از ديدگاه نگارنده،  بنابرا

.  دارديها به دو عامل بستگ  گفتمانيق و توفيت موفقيزانمبنابراين، . يم داده ايت اهميشتر بياسي و سياجتماع
 گفتمان در يي خود و دوم توانايروان و پين مخاطبي جذاب براي آرماني فضايم گفتمان در ترسيينخست توانا
 مشروطه با گفتمان انقالب گفتمان يسه شده، در مقايم ترسي آرماني به فضاي واقع وي عمليدنتحقق بخش

 ي گفتمان انقالب اسالميت و موفقيق توفيزان آن ميني و تحقق عي آرماني فضايم ترسينه در زميانقالب اسالم
ن انقالب مشروطه و  با رهبرايسهدر مقا) ره (يني امام خميزماتيك كاري از رهبري ناشيت موفقين بوده كه ايشترب

 ي گفتمان انقالب اسالميري در دوران شكل گيغاتي مدرنِ تبلي ابزارهاو ي ارتباط جمعيلتوسعه و گسترش وسا
 شده يم ترسي آرماني تواند به طور كامل فضاي نمي گفتمانيچ همه هينبا ا.  باشدي با دوره مشروطه ميسهدر مقا

م به ي مستقيها بستگ  گفتمانيايي پايزان مين ببخشد بنابرايين تحقق عيك به موضع هژمونيدنرا بعد از رس
  . زمانه داردي و ضرورتهايروان پيها  و خواستهيازها آنها به نيي پاسخگوييتوانا

  :كتابنامه 
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