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آيتاهلل حاج ميرزا حسين غروي نائيني

نقدهايي بر دايرهالمعارف بزرگ اسالمي
در مدخل «خميني ،روح اهلل»

خللهاي متن معيار
در تدوين زندگينامه اما ِم انقالب
محمدرضا كائيني
در بيس��تودومين
مجلد از دايرهالمعارف
بزرگ اسالمي ،طي
صفحات��ي به مدخل
«خميني ،روح اهلل»
پرداخته شده است.
اي��ن مدخ��ل ط��ي
اث��ري كه از س��وي
بني��اد تاريخپژوهي
و دانش��نامه انقالب
اسالمي نش��ر يافته ،به گونهاي مبسوط و همه جانبه
مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است« .نقدي بر مدخل
خميني روح اهلل ،در دايرهالمعارف بزرگ اسالمي» را
سهراب مقدمي شهيداني و ميثم عبداللهي چيراني به
نگارش درآوردهاند .مقدمي شهيداني در بخش نخست
ديباچه خويش بر اين پژوهش ،در باب ضرورت ارائه
اين اثر انتقادي آورده اس��ت« :دايرهالمعارف بزرگ
اس�لامي يكي از نخستين و گس��تردهترين تالشها
ي انقالب
ايران پس از پيروز 
جهت دانشنامهنويسي در ِ
اس�لامي اس��ت كه با مديريت و نظارت سيدكاظم
ي بجنوردي و با همراهي جمعي از نويسندگان
موسو 
ايراني به نگارش درآمده اس��ت .اين دايرهالمعارف از
اوايل دهه شصت ،شروع به كار كرده و تاكنون  22جلد
از آن منتشر شده است .در آخرين مجلد منتشر شده
از اين دانشنامه ،مدخلي بهبنيانگذار انقالباسالمي
حضرتامام خميني(ره) اختصاص داده شده است.
مدخل خمين��ي ،از صفحه  664ت��ا  763از جلد22
دايرهالمعارف بزرگ اس�لامي را ش��امل ميشود كه
نويسندگان آن آقايان فرامرز حاجمنوچهري ،احمد
پاكتچي و حميد انصاري هستند .نظر به اهميت علمي
ويژه متون دانشنامهاي و تأثيرات فراگير و بلندمدت
آن بر محافل علمي داخلي و خارجي ،بازخواني نقادانه
و علمي اين مقاله ضروري مينمايد .اين مسئله وقتي
اهميت ويژه مييابد كه مدخل مورد اشاره ،از اين پس
به عنوان متن معيار در معرفي امامخميني(ره) تلقي
خواهد شد و بيشك منشأ قضاوت پيرامون پيشينه

ن�ام عالم�ه نائين�ي ،ب�ه ن�گارش اث�ر
«تنبيهاالمه و تنزي�ه المله» گره خورده
اس�ت .در باب ديدگاه آن بزرگ درباره
مشروطه ،روشنفكران فراوان تحريف
و حيل�ه كردهاند .به ش�هادت مفاد اين
كتاب،مشروطيتمدلمطلوبحكومت
نائيني نيست و وي آن را تنها از باب عدم
وجود زمينه ب�راي اعم�ال واليت فقها
ميپذي�رد .او مش�روطه را ب�ه كنيزي
سياه تش�بيه كرده اس�ت كه دستاني
آل�وده دارد ك�ه باي�د آن را تنزيه كرد

آيتاهللالعظمي ميرزا حسين نائيني ،مشروطيت ايران ،درسها و عبرتها

حكومت مشروطه

به مثابه كنيزي سياه با دستان آلوده!
احمدرضا صدري

در سالگش�ت رحلت زندهي�اد آيتاهللالعظمي
مي�رزا حس�ين نائين�ي ،م�روري ب�ر درسه�ا
و عبر ته�اي حض�ور آن ب�زرگ در روي�داد
مش�روطيت ايران بهنگام به نظر ميرسد .مقال
پي آمده با اس�تناد ب�ه پ�ارهاي از تحليلها در
اين ب�اره ،قصد داش�ته تا ب�ه چنين خوانش�ي
دس�ت زن�د .امي�د آنك�ه مش�روطهپژوهان و
عم�وم عالقهمن�دان را مفي�د و مقب�ولآي�د.
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در كسوت محرر ميرزاي شيرازي
زندهياد آيتاهللالعظمي ميرزا حس��ين نائيني ،در
طول حيات علمي و اجتماعي خويش ،منشأ آثاري
فراوان در تاريخ ايران و عراق ش��د .در آغاز سخن،
بهنگام مينماي��د تا بر كليت زندگ��ي وي ،مروري
داشته باشيم .طاهره ش��كوهي در تك نگاشتي بر
تارنماي پژوهش��كده تاريخ معاصر ايران درباره آن
مرجع نامور آورده است:
«آيتاهلل مي��رزا محمدحس��ين نائين��ي غروي از
مراجع مجاهد ،متفكر و نظريهپرداز سياسي ايران
در قرن س��يزدهم و چهاردهم هجري ،فرزند ميرزا
عبدالرحيم ،در سال  1277ق 1240/ش ،در شهر
نائين و در خانوادهاي روحاني به دنيا آمد .وي پس
از فراگيري مقدمات ،در 17سالگي به اصفهان رفت.
در سال  1303ق و بعد از  9سال كسب علم در حوزه
اصفهان ،برای ادامه تحصيالت عازم عتبات عاليات
شد .پس از توقف كوتاهي در نجف ،به سامره رفت
و در محضر آيات :ميرزاي شيرازي ،سيد اسماعيل
صدر و س��يدمحمد فش��اركي اصفهاني ب��ه تلمذ
پرداخت .او از شاگردان فاضل و مقرب ميرزا بود و
سمت محرر او را داشت .پس از درگذشت ميرزاي
شيرازي همراه سيداس��ماعيل صدر به كربال رفت
و بعد از دو سال راهي نجف شد و آنجا اقامت گزيد.
نائيني پس از مرگ اساتيدش ،حوزه مستقل درس
تشكيل داد و شاگردان زيادي در درسش خصوصاً
اصول الفقه وي شركت ميكردند .او بعد از رحلت
ميرزاي ش��يرازي ،يكي از مراجع تقلي��د گرديد.
آيتاهلل عالوه بر تدريس ،در جلس��ه علمي آخوند
خراساني  -كه در آن زمان از مراجع بزرگ شيعه به
شمار ميرفت -حاضر ميشد و در كمترين زمان،
از ياران و محرمان اس��رار او گرديد .به نوش��ته آقا
بزرگ تهراني ،نائيني نزديكترين مش��اور آخوند
خراس��اني در جري��ان جنبش مش��روطه (1324
ق) بود .وي در آن زمان در نج��ف و پس از آخوند،
دومين شخصيت مشروطهخواه محسوب ميشد.
با توجه به روابط ايش��ان با خراساني و اعتماد ويژه
و نيز بينش سياس��ي وي ،گفته ميش��د كه حتي
متن تلگرافها و بيانيههاي عمومي آخوند و ديگر
رهبران نهضت را پيرامون انقالب مش��روطيت ،او
انشا ميكرده است .در همين دوران بود كه كتاب
مهم و معروف خود يعن��ي «تنبيه االم��ة و تنزيه

الملّة» را درباره مش��روعيت مش��روطيت به زبان
فارس��ي تأليف نمود كه از س��وي آخوند خراساني
و شيخ عبداهلل مازندراني مورد تأييد و تقريظ قرار
گرفت( .ب��ه عبارتي آنچه در تنبي��ه االمة آمده ،نه
تنها بيان كننده ديدگاه نائيني اس��ت ،بلكه نشان
دهنده موضع سياسي خراس��اني و مازندراني نيز
اس��ت) .ميرزا در اين كتاب ،حاكميت اس�لام ناب
محمدي را با دليل و برهان قاطع اثبات كرده و پرده
از چهره حكومتهاي استبدادي برداشته است .او
زندگي زير سلطه استبدادي را مساوي با برده بودن
ميداند! هنگامي كه قواي روسيه و انگلستان وارد
ايران شدند ،نائيني تصميم گرفت همراه با آخوند
و گروه كثيري از علماي ع��راق به كاظمين بيايند
تا از آنجا رهسپار ايران ش��وند ،ولي ناگهان آخوند

شهيد آيتاهلل شيخ فضلاهلل نوري

خانوادگي ،مبارزاتي ،علمي و شخصيتي حضرت امام
خواهد بود .ضم��ن تقدير از تالشه��اي نگارندگان
مدخل مربوط به امام خميني در دايرهالمعارف بزرگ
اسالمي ،الزم به يادآوري است كه هدف از اين نقد و
نظر اين است كه با مراجعه به منابع متقن و با تكيه بر
مستندات آرشيوهاي معتبر ،به نقض و ابرام برخي از
دادههاي موجود در مدخل حاضر پرداخته شود .اميد
است اين نقد و نظر سازنده و علمي ،به همافزايي و رفع
نقايص موجود كمك كند». ...
اين مقدم��ه در ادامه خويش ب��ه كيفيت تنظيم اثر
مورد معرفي و روشي كه از آن استفاده شده ،پرداخته
است« :در نگارش اين نوش��تار ،با استناد به مطالب
مندرج در مدخل مورد نق��د ،ارجاعات مربوط به آن
به صورت درون متني آورده ميش��ود و مستندات
مرتبط با مطالب مورد نقد ،به ص��ورت پاورقي ذكر
ميگردد .اين نقد داراي دو بخش كلي است كه بخش
اول ،اشكاالت محتوايي را ش��امل ميشود و بخش
دوم ،به اشكاالت س��اختاري و ويرايشي ميپردازد.
س��ير تاريخي و ترتيب منطقي مدخل ،مبناي نظم
سرفصلها در نوشتار حاضر است .عمده موارد نقد،
مربوط به اشكاالت محتوايي و ناظر به رويكرد و روايت
تاريخي -تحليلي مدخل است و از اين حيث ،بخش
مربوط به انديشههاي فقهي و سياسي امام -جز در
موارد معدود ،آن هم با رويك��رد صرفاً نقضي -مورد
مطالعه انتقادي در اين اثر قرار نگرفته است .در كنار
نقد محتوا با رويكرد تاريخي -تحليل��ي ،از ايرادات
پايان اين اثر ،بخش
ساختاري نيز غفلت نشده و در ِ
مختصري نيز به اش��كاالت س��اختاري -ويرايشي
اختصاص داده ش��ده اس��ت .در پايان ،از توجه ويژه
حجتاالسالم والمسلمين استاد سيدحميد روحاني
كمال تش��كر و تقدير را داريم كه با وجود مش��غله
علمي فراوان ،فرصتي را به بازبيني اين وجيزه و تذكر
مكتوب نكات اصالحي ،اختصاص فرمودند .همچنين
از برادران فرهيخته آقايان :سعيد احمديفرد و محمد
خاكپور نيز كه در سامان يافتن اين نقد ،زحماتي را
متحمل شدهاند ،كمال تشكر را داريم». ...
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از ديگر تحريفات در انديش�ه عالمه
نائيني ،القاي تقابل اصولي او با شهيد
آيتاهلل ش�يخ فضلاهلل نوري است .با
مروري بر مآثر برجاي مانده از هر دو،
اين نكته نمايان اس�ت ك�ه اختالفات
ايشان در حوزه موضوعات و شناخت
آن ج�اي ميگيرد و در اص�ل احكام،
تفاوت�ي و اختالفي در ميان نيس�ت.
هر دو با سلطنت مطلقه مخالفند و هر
دو بر اين باورند ك�ه مصوبات مجلس
بايد در چارچوب احكام اسلام باشد

درگذشت .رحلت ايش��ان ،حركت علما را به ايران
تعطيل نكرد و پس از چند هفته در محرم ،1330
به س��وي كاظمين حرك��ت كردند و در آن ش��هر
هيئتي تش��كيل دادند .يكي از اعضاي اين هيئت
نائيني بود .آنان سوگند ياد كردند در اجراي هدف
جنبش علما ضد بيگانگان ،وفادار و امين باش��ند.
سرانجام فعاليت آنان باعث ش��د آرامش به كشور
ايران بازگردد .با ش��روع جنگ جهاني اول ،بخش
وسيعي از خاك عراق به دست نيروهاي انگلستان
اشغال شد .علماي ش��يعه عراق وارد صحنه شده،
عليه آنان حكم جهاد دادن��د .در اين ميان آيتاهلل
نائيني همگام ب��ا ديگر علما ،علي��ه قواي خارجي
دس��ت به قيام زدند .در پي اين حركت و از س��وي
ملك فيصل ،ايشان همراه با آيتاهلل سيدابوالحسن
اصفهاني به ايران تبعيد شدند .آن دو مرجع بزرگوار،
مورد استقبال پرشور مردم ايران و علما و روحانيون
آن به ويژه آيتاهلل شيخ عبدالكريم حائري مؤسس
حوزه علميه قم قرار گرفتند .آنان به دعوت حائري
در قم به تدريس پرداختند و گروه بسياري از فضال،
در درس آنان ش��ركت نمودند .ملك فيصل در اثر
فشار مردم و علما ،مجبور به عذرخواهي از مراجع
تبعيد ش��ده گرديد و آن دو پس از يك سال دوري
از حوزه نجف ،در سال  1342ق ،به موطن خويش
بازگش��تند .ميرزاي نائيني با مق��ام واالي علمي،
سياسي و معنوي خويش شاگردان فاضل و آگاهي
را پرورش داد كه هر يك مح��ور فكري و علمي در
جامعه شدند ،از جمله :ش��يخ محمدعلي كاظمي
خراس��اني ،سيدمحس��ن طباطبايي حكيم ،سيد
ابوالقاس��م خویي ،سيدمحمدحس��ين طباطبايي
و چهرههايي از اين دست .س��رانجام آيتاهلل پس
از عمري تالش و خدم��ت ،در  26جمادي االولي
س��ال  1355به جوار رحمت ايزدي پيوست .پيكر
ايش��ان كنار حرم مطهر حضرت علي (ع) به خاك
سپرده شد». ...
پذي�رش مش�روطه ،در دورهاي كه واليت
فقيه ممكن نيست
نام عالمه نائيني ،به نگارش اثر «تنبيهاالمه و تنزيه
المله» گره خورده اس��ت .در باب ديدگاه آن بزرگ
درباره مشروطه ،روشنفكران فراوان تحريف و حيله
كردهاند .به ش��هادت مفاد اين كتاب ،مش��روطيت
مدل مطلوب حكومت نائيني نيست و وي آن را تنها
از باب نبود زمينه براي اعمال واليت فقها ميپذيرد.
او مشروطه را به كنيزي سياه تشبيه كرده است كه
دستاني آلوده دارد كه بايد آن را تنزيه كرد! زندهياد
حجتاالسالم والمسلمين روحاهلل حسينيان ،در اثر
«چهارده قرن تالش ش��يعه براي ماندن و توسعه»
چنين آورده است:
«مهمتري��ن اث��ر آي��تاهللميرزاحس��ين نائيني،
تنبيهاال ّمهو تنزيهالملّهنام دارد .او اين اثر را در زمان
مشروطه تدوين كرد و دو مرجع آن زمان ،آيتاهلل
آخوند خراسانيو آيتاهلل ميرزا عبداهللمازندراني

بر آنتقريظ نوش��تند .اما عالمه نائيني پس از
مرگآخوند خراس��اني ،ش��روع به جمعآوري
نسخههاياينكتاب ،حتيبهقيمت گزافكرد
و سپسآنها را از بينبرد! مرحومنائينيدر كتاب
ياد ش��ده ،تالش ميكند تا مبانيمشروطيت
را به اس�لام نزديك كند .بعضيها پنداشتهاند
نظريهحكومتيمرحومنائيني،همانحكومت
مشروطه استو اينبرداشتياشتباهاست كه
متأسفانهشهرتيافتهاس��ت .نظريهحكومتي
مرحومنائين��ي،هم��ان حكومت اس�لامي يا
حكومتفقهاست .او معتقد است در اينزمان،
واليتفقها توس��طس��تمگرانغصبش��دهو
بازگرداندنآن نيز فع ً
ال ممكننيس��ت :در اين
ت از دامانعصمتكوتاه
عصر غيبتكهدستام 
و مقام واليتو نيابتنواب عامدر اقامهوظایف
مذك��وره ه��م مغص��وب و انتزاعشغيرمقدور
است ...آيتاهللنائينيتصريحميكند كه نيابت
فقها در عصر غيبت در امور حسبه ،از قطعيات
مذهب است و حفظ نظم و اس��اساسالم را از
ن مصاديقامور حسبهميداند :از جمل ه
مهمتري 
قطعياتمذهب ما (طايفهاماميه) ايناست كه
السالم -آنچهاز
در اينعصر غيبت -عليمغيبه ّ
والياتنوعيهرا كه عدمرضاي شارع مقدس به
اهمال آنحت��ي -در اينزمينه -معلوم باش��د،
وظايفحس��بيهناميدهو نياب��تفقها و عصر
ي
ن و ثابتدانستيم ،حت 
ت را در آنقدر متيق 
غيب 
با عدمثبوت نيابت عام��ه در جميع مناصب و
چونعدمرضاي شارعمقدسبهاختاللنظامو
ذهاب بيضهاسالم ،بلكه اهميتوظايفراجعه
بهحفظ و نظ��م ممالك اس�لاميهاز تمام امور
ت نيابت
ح قطعياتاست ،لهذا ثبو 
حسبيهاز اوض 
فقها و ن��وابعامعصر غيب��تدر اقامهوظايف
مذكورهاز قطعي��اتمذهبخواهد بود ...عالمه
نائيني ،حكومتمشروط ه را از باباوليهمشروع
نميداند ،بلك��هآنرا نوعيحكوم��ت غاصبانه
ميش��مارد كه از بابض��رورتو ثانويهغصب
آن كمت��ر از حكومت اس��تبدادياس��ت پس:
ارجاعشاز نحوه اولي[استبدادي] كه ظلمزائد
ب است،بهنحوهثانيه[مشروطه]
و غصباندرغص 
و تحديد اس��تياليجوري بهقدر ممكنواجب
است ...جالب اين استكهميرزاي نائيني بدون
هيچتظاهري ،آنچ��هرا كهدر خ��واب راجعبه
ت ديدهبيانميكند و ميگويد :حضرت
مشروطي 
فرمودند مشروطهمثل ایناستكهكنيز سياهي
ن وادارش
ش همآلودهباشد ،بهشست 
را كهدست 
نماييد ...عالمهنائينيتنها فرقيك ه بيناستبداد
و مشروطه قائلاس��ت،كثيفيو تميزي دست
ايندو حكومتس��ياهاس��تو خ��ود در تعبير
خوابگويد :س��ياهيكنيز ،اش��ارهبهغصبيت
اهلتصديو آلودگيدس��ت ،اش��ارهبههمان
غصب زائد است ...مرحومنائيني بهجاي اينكه
اين كنيز سياهرويرا به پريچهرهايبهشتي
تدستكثيف
صفتتبديلكند ،تالشكردهاس 
اين سيهچردهرا بش��ويد! ايكاشعلما از اين
رؤيايصادقه ،به فكري اساسيتر افتادهبودند و
اينهمهبرايشستندستتالشنميكردند!
همي��ن موضوعب��ود كهپساز چن��ديبهاين
نتيجهرسيدند كهاينسياه ،دستشرا بهچيزي
ديگر آلودهميكند و مجبور ش��دند نسخههاي
ت گزافبخرند و نابود كنند!
تنبيهاالمهرا با قيم 
گرچه ايدئولوژيمشروطه ،نهضت را بهانقالب
تبديلكرد و نظام سياسيرا تغيير داد ،اما چون
اصيل نبود ،پس از چنديتبديلبهاس��تبداد
پهلويشد». ...
نس�بت فكري عالم�ه نائيني با ش�يخ
شهيد
از ديگر تحريفات در انديشه عالمه نائيني ،القاي
تقابل اصولي او با شهيد آيتاهلل شيخ فضلاهلل
نوري اس��ت .با مروري بر مآثر برجاي مانده از
هر دو ،اين نكته نمايان اس��ت ك��ه اختالفات
ايشان ،در حوزه موضوعات و شناخت آن جاي
ميگيرد و در اصل احكام ،تفاوت و اختالفي در
ميان نيست .هر دو با سلطنت مطلقه مخالفند
و هر دو بر اين باورند ك��ه مصوبات مجلس بايد
در چارچوب احكام اسالم باشد .حجتاالسالم
مهدي ابوطالبي پژوهشگر تاريخ معاصر ايران،
در گفتوشنودي با تارنماي پژوهشگاه مطالعات
تاريخ معاصر ،در اين باره ميگويد:
«چند بحث در انديش��ههاي سياس��ي عالمه
نائيني و آيتاهلل ش��يخ فضلاهلل ن��وري ،درباره
مش��روطه مطرح شده است .نخس��تين بحث،
مدل حكومت مطلوب در انديش��ه سياسي هر
دو مجتهد اس��ت كه به نقش فقه��ا و مردم در
حكومت پرداخته شده است .هم شيخ فضلاهلل
و هم مرحوم نائيني ،با محدود شدن اختيارات
شاه توسط قانون همنظر هستند .در اين منظر،
تف��اوت مبنايي و جدي ب��ا هم ندارن��د .هر دو
مجتهد مخالف مطلقه بودن سلطنت هستند ،در
انديشه هر دو تعابيري وجود دارد كه معتقدند
قانون تابع احكام ش��رع است .ش��يخ فضلاهلل
جملهاي مع��روف دارد كه ميگويد س��لطنت
قوه اجراييه احكام شرع اس��ت ...در نظر شيخ،
سلطنت اجراكننده احكام شرعي است .مرحوم
نائيني در بحث انواع سلطنت معتقد است :شرع
محدودكننده نظام سلطنت مشروطه است .نهاد
مشروعيتبخش سلطنت ،قانون و نظارت شرعي
فقهاست .شيخ فضلاهلل اصل دوم متمم قانون
اساس��ي را در بحث قانونگذاري مطرح ميكند
كه بر اين اساس هيئتي از فقها بر قوانين مجلس
نظارت كرده تا قانون خالف ش��رع به تصويب
مجلس نرسد .مطابق نظر شيخ فضلاهلل ،قانوني
كه سلطنت از آن تبعيت ميكند ،نبايد مخالف
شرع باشد ،شاه بايد مطابق قانوني كه شرع وضع

ميكند ،حكمراني كند .مرحوم شيخ فضلاهلل
نوري تعابي��ر مختلفي راجع ب��ه اصل مجلس
دارد و ميگويد :م��ن مجلس ش��وراي ملي را
ميخواهم كه عموم مس��لمانان ميخواهند و
عموم مسلمانان هم مجلس��ي ميخواهند كه
برخالف قرآن و ش��ريعت محمدي نباشد ،من
هم چنين مجلس��ي را ميخواهم ...لذا ش��يخ
از مجلسي س��خن ميگويد كه مطابق موازين
ش��رعي قانون وضع ميكند .مرحوم نائيني هم
تأكيد داشت آراي مجلس شوراي ملي ،مخالف
احكام شريعت نباش��د .بنابراين هم شيخ و هم
عالمه نائيني ،عالوه بر اينكه مخالف س��لطنت
مطلقه بودند ،در بحث قوه مقننه ،بر اس�لامي
بودن قانون تأكيد داشتند و همسو بودند .شيخ
فضلاهلل مخالف اصل قانونگذاري يا مش��روطه
نيس��ت ،چنانكه بعد از به توپ بستن مجلس
هم تعبي��ري با اي��ن مضمون دارد :مش��روطه
خوب ،مشروطه مشروعه اس��ت ...درخصوص
آراي شيخ فضلاهلل و مرحوم نائيني در خصوص
آزادي و مساوات ،شباهتها و اختالفاتي وجود
دارد .مرحوم شيخ فضلاهلل نوري مخالف اصل
آزادي نبوده ،بلكه با حريت مطلقه مشكل دارد.
او ميگويد :هدف از ط��رح حريت مطلقه ،رواج
منكرات و منسوخ شدن شريعت است .شيخ در
تحصن اعتراضي خود ،به نقد مشروطهخواهان
افراطي ميپردازد و اينگونه مطرح ميكند كه
منظور مشروطهخواهان از طرح حريت ،آزادي
مطلق مطبوعات اس��ت كه با قانون ش��ريعت
سازگار نيست .شيخ فضلاهلل مدافع آزادي ،در
چارچوب حدود ديني است .مرحوم نائيني نيز
معتقد است :هدف از آزادي اين نيست كه مردم
از تحت تابعيت دين و عبوديت الهي خارج شوند،
بنابراين آزادي از منظر عالمه ،در چارچوب شرع
است .يكي از بحثهاي مناقشهبرانگيز در دوران
مشروطه ،بحث مس��اوات اس��ت .اگر از منظر
مشروطهخواهان ،منظور از مساوات اين باشد كه
همه مردم ،از عامه تا خواص ،بايد قانون را اجرا
كنند و قانون بايد درباره همه اجرا شود ،طبيعتاً
اختالفي بي��ن آيتاهلل نوري و آي��تاهلل نائيني
نيست .اما ش��يخ با اصل مساواتي مخالف است
كه تفاوتي بين حقوق مس��لمانان و كفار قائل
نيس��ت .بههرحال اينكه اصل قانون بايد براي
همه اجرا شود ،صحيح است ،ولي اينكه اسالم
احكام��ي دارد كه بين مس��لمانان ،كفار و اهل
كتاب تفاوتي گذاشته ،بايد رعايت شود .عالمه
نائيني نيز مانند شيخ فضلاهلل ،مساواتي را كه
همه مردم مسلمان و كافر در احكام و حدود برابر
باش��ند و بين صغير و كبير ،عاقل و مجنون و...
فرقي نباشد،نميپذيرد و آن را مخالف اسالم و
حتي مخالف نظام هر اجتماع ،مسلك و آييني
ميداند». ...
تداوم ظلم ستيزي تا پايان حيات
زندگي سياسي پس از مشروطيت عالمه نائيني،
كمتر مورد توجه و بررسي محققان قرار گرفته
اس��ت و حال آنكه وي در پي آن نهضت نيز به
مبارزه با رضاخان و حكام وابس��ته عراق تداوم
بخشيد .آيتاهلل حاج شيخ مهدي غروي نائيني
فرزند آن ب��زرگ ،در تبیين اي��ن مقوله آورده
است:
«كنارهگيري از مش��روطيت ،ب��ا كنارهگيري از
سياس��ت فرق ميكند .بله ،مرحوم نائيني پس
از انحراف مش��روطيت و به ش��هادت رس��يدن
ش��يخ فضلاهلل نوري ،از هواداري و پش��تيباني
مشروطيت دست برداشت ،ولي اينكه از سياست
دست بردارد ،خير ،اينچنين نبوده است .گواه بر
اين ادعا ،موضعگيريهاي ايشان در برابر كارهاي
ناشايست و خالف اسالم رضاخان است ،از جمله:
در قضيه كشف حجاب ،برداش��تن عمامه از سر
روحانيان و كوتاه كردن لباس آنان ،جلوگيري از
بر پايي مجلس روضه و وعظ و اجتماع در مساجد
و بس��تن د ِر مس��اجد ،رواج منكرات ،سركوبي
خونين مردم مس��لمان كه در مسجد گوهرشاد
عليه لباس متحدالشكل گرد آمده بودند ،تبعيد
آيتاهلل حاج آقا حسين قمي ،دستگيري آیتاهلل
زاده خراس��اني و آوردن ايش��ان بدون لباس و
عمامه ب��ه تهران و از اين قبي��ل .عالمه نائيني و
آيتاهلل آقا سيدابوالحسن اصفهاني ،تلگرافهاي
فراواني ب��ه رضاخان مخابره كردن��د و عليه اين
نابس��امانيها و كارهاي خالف به وي هش��دار
دادند ،اما رضاخان به هيچ يك از اين تلگرافها
پاس��خ نداد و راه خود را رفت و گوش به فرمان
ارباب خودش بود .اوضاع نابسامان و ناگوار ايران
سبب شد در سفري كه آيتاهلل حاج آقا حسين
بروجردي به زيارت عتبات مقدسه مشرف شده
بود ،آقايان نائيني ،اصفهاني و بروجردي جلسهاي
در منزل ما تشكيل بدهند و در چگونگي برخورد
با اين مصيبت بزرگ به مش��ورت بپردازند و در
پايان از جمله تصميمهايي كه گرفته ميش��ود،
اين است كه مرحوم بروجردي به ايران برود و با
رضاخان مالقات و پيام شفاهي آقايان مراجع را
به وي ابالغ كند .مرحوم بروجردي اين مأموريت
را انج��ام ميدهد و پيام ش��فاهي آقاي��ان را به
رضاخان ابالغ ميكند ،اما رضاخان هيچ توجهي
به پيام نميكند و روز به روز بر س��تم به مردم و
انجام كارهاي خالف ميافزاي��د و بيپروا ،همه
ارزشهاي انساني و اسالمي را زير پا ميگذارد! تا
اينكه باالخره جنگ جهاني دوم شروع ميشود و
روس و انگليس وارد ايران ميشوند .انگليسيها
از جنوب و روسها از ش��مال ،ايران را به اشغال
خود در ميآورند و رضاخ��ان بدبخت با خفت و
خواري ،به جزيره موريس تبعيد ميشود و پس
از چندي در همان جزيره ،پس از عذاب دنيا ،به
عذاب آخرت و جهنم گرفتار ميآيد». ...

