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الشيخان فضل اهللا النوري و حممد حسني النائيني واختالف الرؤ حول الدستورية

ملخص البحث: 
يف أعقاب التصديق عىل الدستور اإليراين اجلديد لعام ١٩٠٦، حدث انقسام بني 
وتراوح  تطبيقه،  وكيفية  والدستور  احلاكمة  السلطة  جتاه  الدينية  املؤسسة  أقطاب 
املوقف بني متشدد كالشيخ فضل اهللا النوري، بقدر تعلق األمر بالتطبيق الصحيح 
النائيني،  حسني  حممد  كالشيخ  بتحفظ  مؤيد  وموقف  املقدسة،  الرشيعة  ألحكام 
بدعو أن ما جاء به الدستور من أحكام وإصالحات ال يتناىف مع الشارع املقدس. 
أي بعبارة أخر أن الشيخني ” النوري والنائيني ” أدركوا متاماَ بأن هناك فارقا بني 
الدستور والرشيعة. ففي الوقت الذي أيقن فيه الشيخ النوري بصعوبة املواءمة بني 
الدستور والرشيعة، ذهب الشيخ النائيني اىل االعتقاد بأن قيام احلكومة الدستورية 

ال يشكل رضراَ من وجهة النظر الدينية. 

الكلامت املفتاحية: فضل اهللا النوري، الشيخ النائيني، اختالف الرؤ، الدستورية. 
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Abstract 
In the approval events of the new Iranian cons�tu�on 1906 , An 

par��on occurred among religious associa�on poles towards ruling 
authority and cons�tu�on and ho to impose it, The situa�on ranges 
between the strict as Sheikh Fadhul Allah Al-Noori  , as much as the 
ma�er is related to applying correctly the sacred Shariah rules , and 
the conserva�ve and suppor�ve opinion of Mohammed Hussein 
Al-Naeeni   presuming that what has been come in cons�tu�on 
of rules and reforms does not contradict with  the sacred Shariah, 
Which means that the two Sheikhs “ Al-Noori and Al-Naeeni  “ have 
totally realized  that there is a deference between the cons�tu�on 
and the Shariah. Yet Sheikh AL NOORI realized that it is difficult to 
harmonize between the Shariah and the cons�tu�on , The sheikh 
Al-Naeeni  believes that establishing cons�tu�onal government 
does not harm from the religious viewpoint. 

Key words: Sheikh. Fadhilallah Al-Noori , Sheikh. Hussein Al-
Naabi , Cons�tu�onal Vision Difference. 
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الشيخان فضل اهللا النوري وحممد حسني النائيني يف سطور: 
ابتداءَ بالشيخ فضل اهللا بن مال عباس النوري الطهراين الذي عد األرفع مقاماَ بني 
واملولود يف الثاين من ذي احلجة ١٢٥٩هـ يف مدينة   .(١) املجتهدين الثالثة يف طهران 
(نور) التابعة إلقليم مازندران، بدأ الدرس والبحث منذ نعومة أظفاره، ثم هاجر اىل 
مدينة النجف األرشف، ومنها اىل سامراء عند استاذه املريزا حممد حسن الشريازي (٢). 
قفل عائداَ اىل إيران بعد إكامله دراسة البحث اخلارج عام ١٨٨٦ ليشكل حلقة 
آنذاك مع  املواجهة  الشريازي وبني طهران مركز  املريزا  الكبري  املرجع  الوصل بني 
العلمية  احلوزة  انظار  وحمط   ،(٣)  ( التنباك   ) التبغ  امتياز  عقود  يف  السيام  بريطانيا، 

واجلامهري االيرانية معاَ. 
التبغ عام  انتفاضة  النوري الصوت املجلجل للمريزا الشريازي يف  الشيخ  كان 
هلا  االتفاقية  بأن  البداية  منذ  أدرك  فقد  متميز،  سيايس  حضور  له  كان  إذ   ،١٨٩١
للتدخل  املناسبة  اقتصادية، فهي قد هتيء االرضية  أكثر من كوهنا  مداليل سياسية 

 .( الربيطاين السيايس يف إيران (٤
االستبداد  ضد  انتفضوا  الذين  وزعامئها  الدستورية  الثورة  اقطاب  أحد  كان 
قم  مدينة  اىل  هاجروا  الذين  املعارضني  الدين  علامء  قافلة  اىل  وانظم  القاجاري، 
وقد  املستبدة،  الصدراألعظم  سياسة   عىل  اعرتاضاَ   ١٩٠٦ متوز   ١٧ يف  املقدسة 

 .(٥) ( الكرب اهلجر ) سميت هذهِ بـ
اد دوراَ كبرياَ يف صياغة الدستور اإليراين ليقوم عىل اساس الرشيعة اإلسالمية، 
الصادرة  القرارات  عىل  لإلرشاف  الفقهاء  من  جلنة  تشكيل  اىل  الدعوة  خالل  من 
من  العديد  اخلصوص  هبذا  وأصدر  املقدسة  اإلسالمية  الرشيعة  مع  ومطابقتها 
البيانات التي تدعو احلكومة اىل األخذ بمبادئ اإلسالم املحمدي األصيل وإجبار 

جملس الشور للتوقيع عىل الئحة االلتزام به (٦). 
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هاجم الليرباليني واهتمهم بإضعاف الدين ونرش الفساد وهم من فتح األبواب أمام 
” الفوضوية، والعدمية، واالشرتاكية، واملادية، وركزعىل قضية مهمة أخر وهي قيام 
البهائيني والبابيني واالرمن بتدبري مكيدة لرضب اإلسالم من خالل بدع اهلرطقة مثل 

الربملانات املنتخبة والقوانني العلامنية، واألكثرمن ذلك املساواة الدينية (٧). 
الوديعة يف مشاهري  تراجم أحسن   ) املوسوي يف كتابه  السيد حممد مهدي  ذكر 
الشيعة ) بأنه ” من كبار العلامء املجتهدين وأجالء الفقهاء املحدثني األدباء البارعني 
والنبالء اجلامعني ولدين اهللا من النارصين وقد صلبه األرشار بمأل من الناس، ومل 

يتكلم أحد أبداَ، من دون جرم أو تقصري (٨). 
   أعدم الشيخ النوري بعد حماكمة صورية يف ٣١ متوز ١٩٠٩، وهو يوم والدة 

أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم (٩). 
النائيني فهو األبرز بني     أما الشيخ حممد بن حسني بن عبد الرحيم الغروي  
مشاهري العامل اإلسالمي يف علم األصول والفقه والنهضة الدستورية. ولد يف مدينة 
نائني ) أحد توابع أصفهان١٨٦١م، من أرسة عريقة األصل واملجد والعلم،   )
مدينته  يف  األوىل  علومه  تلقى   ،(١٠) أجداده  وكذلك  نائني  يف  اإلسالم  شيخ  وأبوه 
عىل يد أبيه الشيخ عبد الرحيم اىل أن أكمل السابعة عرشة من العمر، ثم انتقل اىل 
أصفهان ليلتحق بحوزهتا العلمية وينهي دراسة عدد من مناهج دراستها املقررة يف 

األصول والفقه والفلسفة (١١). 
أكابر  يد  عىل  تعليمهُ  ليواصل   ١٨٨٥ عام  النجف  مدينة  صوب  الرحال  شد 
املريزا  درس  اىل  لالنضامم  سامراء  اىل  غادرها  ما  رسعان  لكن  وفقهائها،  جمتهدهيا 

الكبري الشريازي (١٢). 
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السيام  تفاصيلها،  بكل  الدستورية  احلركة  أحداث  النائيني  الشيخ  واكب 
عدمها،  من  الدستور  مرشوعية  حول  الدينية  املرجعيات  شهدته  الذي  االنقسام 
األمر الذي جعله   ،(١٣) واجلدل الفقهي الواسع الذي دار بني املؤيدين واملعارضني 
يبادر اىل تأليف كتابه الشهري ”تنبيه األمة وتنزيه امللة ” والذي أحدث جدالَ واسعاَ 

يف األوساط السياسية واحلوزوية (١٤). 
كانت لهُ مواقف سياسية مشهودة يف تصديه للمرشوع الربيطاين بعد إخفاق ثورة 
العرشين، فقد اد دوراَ كبرياَ اىل جانب السيد أيب احلسن األصفهاين (١٥) والشيخ 
الربيطانية  لعام ١٩٢٢، واإلفتاء  االنتدابية  املعاهدة  يف رفض   (١٦) مهدي اخلاليص 

 .(١٧) بحرمة انتخابات املجلس التأسييس العراقي لعام ١٩٢٤
العلامء  بقية  مع  السياسية  مواقفه  بسبب  السعدون  املحسن  عبد  وزارة  أبعدته 
اىل إيران، عاد منها بعد قضاء تسعة أشهر للنهوض بالعمل املرجعي وحتمل أعباء 

املسؤولية ورعاية شؤون احلوزة العلمية (١٨). 
الدستورية وبروز دور رجال الدين: 

١٩١١ من االحداث املهمة يف تاريخ إيران  – عدت الثورة الدستورية ١٩٠٥
السيايس احلديث، لتالحم مجيع أطياف وفئات الشعب من جهة، وأخر ملا شكلته 
من هتيئه لألرضية املناسبة لالنتقال اىل دور احلداثه الحقاَ. وقد كان لرجال الدين 
شكل  فقد  املثقفة،  الفئة  جانب  اىل  التارخيي  احلدث  هذا  قيادة  يف  الطليعي  الدور 
علامء طهران او ما عرف  بـ ( مثلث طهران ) السيد عبداهللا البهبهاين، والسيد حممد 
صناعة  يف  اإليراين  الشعب  لقيادة  غرفة  النوري،  اهللا  فضل  والشيخ  الطبطبائي، 

األحداث باجتاه احلياة الدستورية. 



م.د. كاظم دويخ صبيح

٢٢٤

أبنه  السلطنة  مقاليد  توىل   ،١٨٩٦ عام  القاجاري  الدين  نارص  الشاه  مقتل  بعد 
الدولة اىل صهره  البدن سلم أمور  الدين شاه، الذي كان ضعيفاً عليل  الرابع مظفر 
(٢٠). والذي كانت  ( عني الدولة ) (١٩) الذي عينه صدراَ أعظم يف أيلول عام ١٩٠٣
لسياسته االستبدادية التي مارسها عىل استغفال وموافقة الشاه مظفر الدين (٢١) دور 
كبري يف إثارة رجال الدين وتصدهيم للمشهد السيايس، فضالَ عن اجلانب اإلجتامعي، 
وقيامهم بتوجيه الرأي العام واقناع اجلامهري اإليرانية بعدم رشعية احلكم بزمن الغيبة، 

وأن احلكام القاجاريني يُعدون مغتصبني للسلطة يف غيبة اإلمام املعصوم (٢٢). 
للنهضة الدستورية عدة أسباب ساعدت عىل قيامها، منها ما هو خارجي كانتصار 
اليابان الدولة األسيوية الضعيفة املحدودة االمكانيات عىل روسيا الدولة العظمى يف 
١٩٠٥، وثورة الشعب الرويس عام ١٩٠٥، وتنامي احلركة الوطنية  – حرب ١٩٠٤
يف الدولة العثامنية، فضأل عن التنافس الرويس - الربيطاين للسيطرة عىل املقدرات 
االقتصادية للشعب اإليراين. السيام بعد اهنيار النفوذ الربيطاين عىل أثر انتفاضة التبغ 
( التنباك ). فقد حاول الروس زيادة نفوذهم يف إيران، األمر الذي حدا بالربيطانيني 
(٢٣)، ألهنا جاءت  العارم جتاه قضية املرشوطة  الشعبي  الغضب  اىل استغالل موجة 
املوقف  فإن  ثم  املحسوب عىل روسيا، ومن  الدين  الشاه مظفر  بالضد من سياسة 
الربيطاين من شأنه أن يوازن كفة القو مع روسيا يف إيران، او أن ال يدع روسيا 

منفردة يف صياغة السياسة اإليرانية. 
أما األسباب الداخلية فهي كثرية لكن يبقى االهم منها هو قيام املسيو ( ناوس) 
رئيس الكامرك اإليرانية والبلجيكي اجلنسية بخدش املشاعر الدينية للشعب اإليراين 
من خالل لبسه لزي رجال الدين وارتياده للنوادي اليلية وجمالس اللهو والرقص، 
ونرشه للصور وهو عىل هذه احلال. األمر الذي أثار حفيظة رجال الدين، وتسبب 
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يف موجة غضب عارمة عمت ارجاء مدينة طهران رسعان ما حتولت اىل مظاهرات 
كبرية ضد احلكومة اإليرانية. 

وعدتّ هذه احلادثة الرشارة األوىل للنهضة الدستورية اإليرانية العظيمة (٢٤). 
بمعاقبة  احلكومة  قامت  فقد  السكر،  بأزمة  املتعلقة  فهي  الثانية  احلادثة  أما 
بعض جتار السوق ( البازار ) بحجة خمالفتهم للتعليامت الصادرة وجلدهم علناً 
يف امليادين العامة يف طهران (٢٥)، واالهتامم اخلاص الذي أولته اجلامهري الغاضبة 
هبذا احلادث، فقد جتمعوا عىل أثرهِ يدعمهم كوكبة من العلامء األعالم يف مسجد 
وهي عادة متفق عليها حسب عرف  سابق   ،(٢٦) الشاه القريب من سوق البازار 

وشائع يسمى ( البست ) اي االعتصام (٢٧). 
ارسل عني الدولة ( الصدر االعظم ) رجال الرشطة والدرك لتفريق املتظاهرين 
وباتت  املسجد،  أرض  عىل  الدماء  وسالت  االشتباكات  فوقعت  االعتصام،  وفك 
طهران عىل فوهة بركان هائج (٢٨)، فاضطر العلامء اىل ترك طهران واهلجرة اىل مدينة 
الري حيث رضيح السيد عبد العظيم، وهي ماتعرف بـ ( اهلجرة الصغر )، والتي 
أجربت احلكومة للتفاوض مع العلامء الذين حددوا مرادهم يف عدت نقاط امهها: (٢٩)

عزل حاكم طهران ( عالء الدولة ) .۱
طرد املسيو ( ناوس ) من دائرة الكامرك .۲
تطبيق أحكام الرشيعه االسالمية .۳
تأسيس دار للعدالة  .٤

أمر الشاه مظفر الدين ( عني الدولة ) بتنفيذ مطاليب العلامء املهاجرين الذين عادوا 
اىل طهران وسط هبجة ورسور كبريين فرحني باالنتصار املتحقق (٣٠)، لكن مماطلة عني 
وحتريك  املوقف  تصعيد  اىل  بالعلامء  حدا  مما   ،(٣١) االتفاق  تنفيذ  دون  حالت  الدولة 
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د عني الدولة من إجراءته القمعية، السيام ضد اخلطباء، والتي  الشارع. وباملقابل صعّ
أدت اىل مقتل أحد طالب احلوزة يف أثناء حماولة اعتقال الشيخ ( حممد الواعظ ) أبرز 
خطباء طهران اّذ عند تشييع جثامن القتيل اصطدم املشيعون بقوات القوزاق (٣٢) التي 

ا كبرياً فضال عن عرشات اجلرحى (٣٣).  أطلقت عليهم الرصاص وقتلت عددً
يف ظل اجلو املتوتر، وضغط عني الدولة وقسوته التي مل تبدُ منها أي بارقة أمل، 
طهران  مغادرة  اىل  والنوري)  الطبطبائي  البهبهاين   ) طهران   علامء  مثلث  اضطر 
من  ألف  يرافقهم   ١٩٠٦ عام  متوز  عرشمن  السابع  يف  املقدسة  قم  مدينة  باجتاه 
التجار والكسبة (٣٤)، وسميت بـ (اهلجرة الكرب ). فضالً عن توجه قسم آخر من 
الذي حتدثنه  الشائع  العرف  الربيطانية طلباَ للحامية حسب  السفارة  املعتصمني اىل 

عنه سابقاَ وهو ( البست ) (٣٥). 
كان وقع هجرة العلامء كبرياَ جداَ عىل مستو الشارع والدولة اإليرانيني، ذلك 
الشخصية،  األحوال  صعيد  عىل  للمؤمنني  اليومية  احلياة  مسرية  يف  دورهم  المهية 
وأمور البالد العامة (٣٦)، فضآل عن قيام التجار باغالق البازار، فباتت طهران مع 
اهلجرة وكأهنا مدينة اشباح. ومع ازدياد خطورة امر اهلجرة اصبح حماالً عىل الدولة 
أن ترتك احلبل عىل الغارب، فدخلت يف حوارات كبرية مع العلامء املعتصمني يف قم، 

والتي جاءت مطالبهم هذه املرة أكثر وعياً وشمولية من السابق أبرزها: (٣٧)
عودة العلامء املهاجرين اىل طهران - ۱
عزل الصدر األعظم ( عني الدولة ) - ۲
۳ - افتتاح جملس للشور
القصاص من قتلة شهداء الوطن - ٤
عودة العلامء املنفيني باخلصوص مريزا حسن رشدية اىل حمل سكناهم- ٥
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االستجابة  حلني  الشاه  عىل  للضغط  وأرصارهم  احلازم  العلامء  ملوقف  كان 
شرياز  مدينة  ففي  إيران،  أنحاء  بقية  اىل  الثورة  هليب  امتداد  يف  كبري  دور  ملطالبهم 
اعتصمت مجاهري أمام مبنى القنصلية الربيطانية، ويف الوقت نفسه بادرعلامء تربيز 
بارسال سيل من الربقيات اىل الشاه واحلكومة يطالبون فيها بعودة العلامء املعتصمني 
 مناطق أخر قيام االحتجاجات يف  فضآل عن   ،(٣٨) يف قم وحتقيق كامل مطالبهم 
اليه يف  (٣٩). ومما جتدر االشارة  ” ” رشت، أصفهان، كرمنشاه، زنجان  كثرية مثل 
هذا الصدد ان ويل عهد الشاه ” حممد عيل مريزا ” وحلقده عىل الصدر األعظم أظهر 

تعاطفاَ مع املحتجني، وأبرق برسالة اىل املفوضية الربيطانية ليعلمهم بذلك (٤٠). 
مل يكن أمام الشاه من خيار، السيام بعد الضغط العلامئي واجلامهريي الواسع 
سو االنصياع إلرادة املعتصمني، فعزل صدره االعظم عني الدولة يف الثالثني 
أكثر  الدولة ) (٤٢) ألنه  ( مشري  اهللا   وكلف حمله مريزا نرص   ،(٤١) من متوز ١٩٠٦
قرباَ وتفهامَ للوطنيني اإليرانيني، وقام بإصدار مرسوم خاص بتأسيس   ( جملس 
فرمان   ) باسم  آنذاك  الذي عرف  اخلامس من آب ١٩٠٦  الوطني) يف   الشور
أبو  املريزا  قم  يف  املعتصمني  العلامء  عىل  املرسوم  هذا  قرأ  وقد   ،(٤٣) مرشوطيت) 

القاسم ( عضد الدولة ) الذي أرسله مبعوثاَ مشري الدولة (٤٤). 
رفض علامء الدين الذين مل تنطلِ عليهم أساليب احلكومة املرسوم ألنه جاء غامضاَ، 
ومل يرش فيه اىل الصفة االسالمية للمجلس. كام أن الليرباليني مل يقبلوا به أيضاً، ألنه 
الذي  األمر   .(٤٥) اإليراين  الشعب  أو   ” األيرانية  األمة   ” ملفردة  أشارة  أية  يضمن  مل 
الفئات املشاركة يف االعتصام، ومن ثم اجبار احلكومة   ولد ردود أفعال كثرية لد
التي اجتمعت بعد يومني من صدور الفرمان يف منزل مشري الدولة، لتدارس الوضع 
فرمان جديد يف  بإصدار  الشاه مضطراَ  قيام  بنتيجة مفادها  آنذاك، واخلروج  الراهن 
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تأسيس  نفسه  الوقت  السابق ومؤكداً يف  الفرمان  فيه  الثامن من آب ١٩٠٦ أوضح 
” جملس الشور اإلسالمي ”، ومما جاء فيه: ” إكامالَ ملا كتبناه يف املخطوطه املؤرخة 
يف اخلامس آب ١٩٠٦. والذي أصدرنا فيه أمراَ رصحياَ بتأسيس جملس املنتخبني من 
قبل الشعب، ولكي يقف عموم االهايل وأفراد الشعب عىل توجهاتنا امللكية بشكل 
كامل، نكرر أمرنا السابق ونقرر ونقول إن املجلس املذكور أصبح مفروغاَ منه وفقاَ 
انتخاب املجلس عليهم أن جيعلوا فصول  يتم  السابق، وبعد أن  ملا جاء يف خمطوطنا 
قانون جملس الشور اإلسالمي ورشوطه طبقاَ ملا يقرره ويوقع عليه املنتخبون وبام 
يليق بالشعب والبالد وقوانني الشارع املقدس، وأن ينال رشف العرض علينا ويوشح 
بتوقيعنا امللكي وأن يوضع هذا اهلدف املقدس موضع التنفيذ طبقا للقانون املذكور ”
 (٤٦). وهكذا فإن صمود وإرادة العلامء املعتصمني يف قم وبالتعاون مع الفئات األخر

املعتصمة يف السفارة الربيطانية يف الوقت نفسه، متخض عنه نرص ثوري كبري يف حتقيق 
ما كانوا يصبون اليه بعد معركة مريرة مع السلطة القاجارية، أال وهو تأسيس ” جملس 

الشور الوطني ”، الذي يُعد بداية للحكم الدستوري. 
الدين يف قم اعتصامهم،  باملرسوم اجلديد، وأهنى علامء  رحبت اجلامهري اإليرانية 
وقفلوا عائدين اىل العاصمة التي استقبلوا فيها بشكل مهيب وسط احتفاالت كبرية 

استمرت يومني، وقد خصص هلم الشاه عربات ملكية تقلهم اىل طهران (٤٧). 
التقى عدد كبري من العلامء والوطنيني يف الثامن عرش من آب ١٩٠٦ بـ (مشري 
الدولة ) الصدر األعظم يف قرص كلستان امللكي يف اجتامع موسع ضم فضآل عنه 
إلجراءاالنتخابات  الالزمة  االستعدادات  وضع  هبدف  الدولة،  وزراء  من  عدداً 
الدستوريني  نخب  من  مخاسية  جلنة  تشكيل  تم  وقد   .(٤٨) الوطني  املجلس  وقيام 

لوضع قانون لالنتخابات ضمت مخسة أشخاص: (٤٩)
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صنيع الدولة صهر الشاه .۱
حمتشم السلطنة الدبلومايس اإليراين الذي عمل سنوات سفرياَ يف أملانيا .۲
خمرب السلطنة ” مهدي قيل خان .۳
مشري الدولة ” مريزا حسن خان ”.٤
مؤمتن امللك ” مريزا حسني خان ”.٥

أنجزت اللجنة أعامهلا يف مدة جتاوزت الشهر، وصودق عىل القانون يف التاسع 
من آيلول ١٩٠٦، وحددت الفئات التي أجيزت هلا املشاركة يف االنتخابات، بأمراء 
احلرف،  وأصحاب  املالكني،  وكبار  واألعيان،  الدين،  ورجال  القاجارية،  األرسة 

ونص القانون عىل أن تكون العاصمة طهران مكاناَ إلجراء االنتخابات (٥٠). 
يف  اعامله  املجلس  وأفتتح  االنتخابات،  جرت   ١٩٠٦ آيلول  من  عرش  الثاين  يف 
السابع من ترشين األول ١٩٠٦ يف قرص كلستان وبحضور الشاه مظفر الدين وعدد 
من الوزراء والسفراء والقناصل والكثري من األعيان، وكانت باكورة أعامل املجلس 
 ،(٥١) تشكيل جلنة لكتابة الدستور الذي أعلن عنه يف الثالثني من كانون األول ١٩٠٦
املوت،  الشهر نفسه، وهو عىل فراش  الشاه يف احلادي والثالثني من  وصادق عليه 

 .(٥٢) كذلك وقع عليه ويل العهد ” حممد عيل مريزا ”
وهبذا تكون املرحلة األوىل للثورة الدستورية قد انتهت، والتي أثبتت عىل ارض 
الواقع مد التالحم الواضح بني فئات املجتمع اإليراين يف رفض احلكم االستبدادي 
واالستعامر اخلارجي. وقد كان لفئة رجال الدين احلظ األوفر يف سري تلك األحداث 
إعالن  اىل  النهاية  يف  أفضت  والتي  والثورية،  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية 
البالد من  العدالة، وحتويل  املجلس الترشيعي، وإقرار أول دستور للبالد لتحقيق 
اليها  تنتقل  وطنية  حكومة  ظهور  مع  الدستوري،  احلكم  اىل  املطلق  امللكي  احلكم 
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األمر  العام.  لإلصالح  مستقبلية  خطة  وضع  عن  فضالَ  الشاه،  صالحيات  معظم 
الذي يمكن عدهُ بداية ملرحله مهمة قادمة جيب عىل فئة رجال الدين النهوض هبا 

ولعب ادوارها الرئيسة. 
الشيخان النائيني والنوري واالختالف يف الروئ بعد كتابة الدستور: 

النظام  إعالن  أجل  من  جبارة  جهوداً  وإيران  العراق  يف  الدين  علامء  بذل  لقد 
الدستوري اإليراين، وحتقيق االنتصار الكبري عىل االستبداد القاجاري. إال أن هذا 
السياسية  املستعمرين وحتكمهم يف احلياة  القضاء عىل تسلط  ينقصه  االنتصار كان 
اإليرانية، ودفعهم لبعض العلامنيني للهيمنة عىل مقاعد الربملان عىل حساب أصحاب 
القضية ومن هلم الدور الريادي يف النهضة الدستورية وهم ( رجال الدين). ولذلك 
البلجيكي  للدستور  حرفية  ترمجة  عن  عبارة  نصوصهِ  من  الكثري  يف  الدستور  جاء 
الدستور  عن  فضالً   ،(٥٣) ١٨٧٩ لعام  البلغاري  والدستور   ،١٨٣١ الصادرعام 
الفرنيس (٥٤)، والتي قامت مجيعها عىل أساس املبادئ الديمقراطية الشائعة يف أوربا 
البسيطة عىل نصوصها لتالئم حالة املجتمع  التعديالت  وقتذاك، مع إجراء بعض 

اإليراين وظروفه وتلبي حاجاته وتطلعاته (٥٥). 
الوطني   الشور جملس  واجبات  شملت  مادة   (٥١) بـ  ابتداءً  الدستور  ن  دوّ
بانتخاب  املتعلقة  أما قوانينه   ،(٥٦) بالدوائر واملؤسسات احلكومية  وأعامله وعالقاته 
قيادات الدولة، واالخر التي حتتاج اىل تدوين وتصديق فظلت عالقة، ما أوجب 
الدستورين  هنج  عىل  صيغت  مادة   (١٠٧) يف  جاء  الدستورالذي  متمم  تدوين 

الفرنيس والبلجيكي وبأقالم سياسيني موالني للغرب (٥٧). 
فكرة  بقبول  انطلق  ملحوظاً،  تطوراَ  املدة  هذهِ  يف  الشيعي  السيايس  الفكر  شهد 
املهدي يف  اإلمام  للفقهاء عن  العامة  النيابة  نظرية  بناءً عىل  الغيبة  دولة يف عرص  قيام 
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العهد الصفوي، ومما يضاف لذلك التقارب الذي حصل بني الفكر السيايس الشيعي 
واألفكاراحلديثة التي نادت هبا النخبة املثقفة اإليرانية، نتيجة انفتاح إيران عىل الغرب، 
وصياغة بعض املفاهيم احلديثة يف قوالب إسالمية مما جيعلها حمط  رضا الشارع اإليراين. 
والعلامنيني  اإلسالميني  بني  األول  الرصاع،  من  نوعني  الدستور  كتابة  ت  ولدّ
معارضتهم  عن  الدستور  كفلها  التي  الواسعة  احلريات  خالل  ومن  عربوا  الذين 
تسفيه  محالت  بشن  ذلك  من  أكثر  اىل  ذهبوا  بل  للدولة،  مرجعاَ  اإلسالم  جلعل 
الصحف،  خالل  من  وذلك  بالعلامء  واالستهزاء  اإلسالمي  الدين  ضد  وسخرية 
واعتبار أن الرشيعة اإلسالمية املقدسة ال تنسجم ومتطلبات الدولة العرصية، األمر 
الذي انعكس سلباَ داخل األوساط املتدينة التي طالبت بوضع رقابة عىل الصحف 
ملنعها من اإلساءة (٥٨). أما الثاين وهو موضوع بحثنا فكان بني اإلسالميني أنفسهم، 
فعىل الرغم من أن علامء الدين هم من أول من رفع راية النهضة الدستورية، واجلهاد 
النيايب وصدور الدستور خيتلفون يف  بوجه االستعامر، نراهم بعد تأسيس املجلس 

البحث الفكري والسيايس حول النهضة وكتابة الدستور. 
بعد  اإليراين  للدستور  ومعارض  مؤيد  بني  ومراجعهم  الشيعة  علامء  انقسم 
صدوره، فقد أيده كل من اآلخوند اخلراساين، واملريزا حسني خليل، والشيخ حممد 
(٥٩). فهؤالء كانوا يرون  النائيني والذين اطلق عليهم أنصار ( املرشوطة )  حسني 
احلياة الدستورية ضامناَ لتحقيق العدالة وسن القوانني التي ختدم الشعب اإليراين، 
فقهاء  بوجود  املقدسة  الرشيعة  ختالف  أن  هلا  يمكن  ال  الدستورية  احلكومة  وأن 
وبيان  القوانني  سن  عىل  اإلرشاف  مهمتهم  الترشيعية،  السلطة  وكالء  بني  عدول 

مد مطابقتها من عدمها للرشيعة اإلسالمية (٦٠). 
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النوري  اهللا  فضل  والشيخ  اليزدي،  كاظم  السيد  فكان  املعارض  الفريق  أما 
املدنية  القوانني  القيام بسن  أن  يعتقدون  ). فهؤالء  املستبدة   ) باسم  والذين عرفوا 
بوجود القرآن الكريم، يعدُ تدخآل وكفراَ وإلغاءً للحكم اإلهلي والرسالة املحمدية، 
بل حتى لو كانت هذه القوانني مطابقة للرشيعة املقدسة فهي ليست من صالحية 
الفريق للحياة الدستورية من منطلق معارضة  وجاءت معارضة هذا   .(٦١) املجلس 
التي  اإليراين  املجتمع  خصوصيات  مراعاة  وعدم  الغريب  النمط  عىل  اإلصالح 
التتفق والتوجهات الغربية عىل حد قوهلم (٦٢). لكن يبقى االبرز ممن ايدوا وعارضوا 
هم الشيخان فضل اهللا النوري، وحممد حسني النائيني الذين ترمجت مواقفهم عرب 
كتابات موثقة أثارت جدالً فكرياً وسياسياً واسعاً بني األوساط احلوزوية والسياسية 
اإليرانية والعراقية. السيام كتاب ” تنبيه األمة وتنزيه امللة ” للشيخ النائيني، وكتايب 
” للشيخ فضل اهللا  ” رسالة حرمة املرشوطة  ” و  الغافل وارشاد اجلاهل  ” تذكرة 
النوري، والتي تضمنت مجيعها فلسفة كل من الشيخيني حول الدستورية اإليرانية. 
كان للشيخني رؤ وافكار جتاه عدة قضايا بعد كتابة الدستور، منها: ” السلطة، 

الدستور ( القانون االسايس ) الربملان ومبدأ االكثرية، احلرية واملساواة ”. 
ففي حقل السلطة: رأ الشيخ فضل اهللا النوري بأهنا إهلية بحتة، وأكد أسلمتها 
من خالل فرض رقابة فقهاء الشيعة عليها لتصبح رشعية (٦٣)، وقسم السلطة عىل 
السلطة  تأييد  أن  وذكر   ،” رشعية  ودستورية  ودستورية،  مستبدة،   ” أنامط:  ثالثة 
هذا  من  واملعصية.  الكفر  اىل  ومؤداة  الرشيعة،  لرضوريات  إنكار  هو  الدستورية 
رف  املنطلق جلأ اىل تأييد السلطة املستبدة عىل حساب السلطة الدستورية، ومن هنا عُ

هو وأنصاره   بـ ( املستبدة ) (٦٤). 
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يف حني رأ الشيخ النائيني السلطة عىل نوعني: سلطة ملكية مطلقة يكون فيها 
االستيالء عىل نحو التملك، أي أن السلطان يتعاطى مع اململكة كام يتعامل املالك 
مع أمواله الشخصية. وهذا النوع من السلطة هو بمنزلة رشاكة بني اهللا والسلطان، 
لتلبية   فقط  خملوقة  وأنعام  وإماء  عبيد  السلطة  من  النوع  هذا  مظلة  حتت  والناس 
” ابعده  شاء  ومن  قربه  شاء  فمن  يشء  كل  بيده  الذي  وشهواته  السلطان  رغبات 
”، وسلطة مقيدة مستأمنة التقوم عىل املالكية وال  يُسالُون  اليُسأل عام يفعل وهم 
القاهرية وال احلاكمية بام يريد السلطان، وانام هي نوع من األمانه، سلوك احلاكم فيها 
حمدود اليتجاوز فيه األطر املرسومة له، وافراد الشعب رشكاء لهُ يف مجيع مقدرات 
السلطة  ير رشعية  كان  النائيني  الشيخ  فإن  متكاىفء وعليه  فيها  البلد، ونصيبهم 
تتأتى من الرشعية اإلهلية والرشعية الشعبية (٦٥). وأن السلطة الدستورية نابعة من 
رحم اإلسالم، وأن السعي لتثبيتها هو بمنزلة اجلهاد مع الرسول الكريم  وأن 
العصمة يتوقف عىل أمرين: احدامها  الغاصبة ) يف غياب  السلطة   ) املجاز  البديل 
كتابة دستور، وثانيهام إجياد جهة ثقافية مرشفة تنظر يف مجيع القوانني الصادرة عىل 
والعارفني  الدولية،  باحلقوق  اخلرباء  الفقهاء  من  جمموعة  اىل  مهمتها  تناط  السلطة 
احلاكمة.  السلطة  جتاه  معا  واملحاسبة  املراقبة  بدور  ليقوموا  العرص  بمقتضيات 
ومرشوعية هذا األمر متحققة بالنسبة للفقه اجلعفري، عىل أعتبار أن أمور العباد يف 

عرص الغيبة موكلة اىل النواب العامني ( نواب اإلمام ) (٦٦). 
أما يف حقل الدستور والقانون: فقد رفض الشيخ فضل اهللا النوري الدستور، ألنه 
اليمثل روح الرشيعة اإلسالمية املقدسة، وأنه كتب عىل غرار الدساتري الغربية التي ال 
تتطابق واألحكام اإلسالمية، وبدل أن ترشع القوانني اإلسالمية احليوية سنّت القوانني 

األوربية التي تعود يف حمتواها اىل الثقافة الغربية، ومل يعط لإلسالم أي أمهية (٦٧). 
اعرتض الشيخ النوري أيضاَ عىل مواد الدستور التي قسمت سلطة الدولة اىل 
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تنفيذية، وترشيعية، وقضائية، وذكر أن ذلك بدعة وضاللة (٦٨)، وال جيوز للمسلمني 
ألن  اآلهلي،  القانون  بوجود  الوضعية  بالقوانني  يقبلوا  أن  كانوا  وأينام  بلد  أي  يف 
مناحي  مجيع  شمل  اإلهلي  القانون  وأن  اإلسالم،  خالف  عىل  الوضعية  القوانني 
احلياة بام فيها االمور السياسية، وأن أي مساس أو إنكار لسيادة القانون اإلهلي هو 
بمنزلة اخلروج عن العقيدة اإلسالمية. ومن ثم فعىل الناس يف هذا الباب أن يرجعوا 
اىل الفقهاء ( نواب اإلمام ) الستنباط األحكام من الكتاب والسنة، فهم وحدهم 

القادرون عىل ذلك (٦٩). 
اإلسالمي  املجتمع  عىل  خطراً  يشكل  الدستور  أن  أيضاَ  النوري  الشيخ  اعتقد 
اإليراين، ألنه قد يؤدي اىل تغيري النظام امللكي واستبداله بالنظام الدستوري الغريب 
املجتمع  فساد  اىل  النهاية  يف  تؤدي  وترشيعات  إجراءات  من  ذلك  يصاحب  وما 
اإليراين، فترشيع مساواة الرجل باملرأة، والكافر باملسلم، وإباحة املنكرات، ماهي 

إال دليل عىل ذلك، وهي أمور يرفضها الشارع املقدس (٧٠). 
الشعوب  حلقوق  ضامن  هي  الدستورية  احلياة  أن  النائيني  الشيخ   رأ حني  يف 
ورفاهيتها، وأن الدستورهو بقوة الرسائل العملية التي تصدر من العلامء املجتهدين 
من  وأنه   ،(٧١) بسهولة  ختطيه  اليمكن  الذي  األمر  واملعامالت،  العبادات  باب  يف 
سيكون  ذلك  عن  البديل  ألن  اإلسالمية،  البالد  يف  القوانني  سن  معارضة  اخلطأ 
ينقادون وراء كلمة  الذين  بأن أولئك  اإلستبداد والفوىض وضياع احلقوق، وذكر 
الرشعية، وأن تدوين الدستور (بدعة) إنام يغالطون أنفسهم، والذي يدرك حقيقة 
هذه املغالطات تتداعى له قضية رفع جيش معاوية املصاحف يف (حرب صفني)، 
النائيني  الشيخ  (٧٢) ثم يبني  " " الحكم إال هللا  بالقول:  النهروان  أو تذرع خوارج 
بخصوص البدعه بأهنا كل ماينسب ماليس للرشيعه هلا، ويُعد حكامً من أحكام اهللا 
ل)، ويُطلب اإللتزام واإللزام به، سواء شمل ذلك حكام شخصيا أو عنوانا  (عزوجّ
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عاما أو مدونة دستورية، أو غري ذلك. أما إذا مل يقرن احلكم بالعنوان املذكور، فأي 
التزام أو الزام به ليس ببدعة، بل يندرج يف باب تنظيم أمور العامة عىل نحو معني، 
أموراَ  أن هناك  ن. كام  أو دستورمدوّ اتفاق شفوي  سواء كان هذا احلكم بموجب 
غري واجبة بذاهتا قد تصبح واجبة بموجب نذر أو عهد أو يمني أو االشرتاط ضمن 
عقد ملزم، كذلك لو توقف أداء واجب عىل أمرها، فيجب عقالً اإلتيان به، ألنه 
االقتباس  أن  النائيني  (٧٣). ويضيف  العلامء  اتفاق مجيع  الرضوريات وهو حمل  من 
من الدساتري الغربية ليس ببدعة، الهنا دساتري مقتبسة باألساس من القرآن والسنة 
الكريمة وما أُثر عن أهل البيت (٧٤). كذلك ال يشرتط برصيح العبارة وجود رجال 
الدين يف اهليئة املرشفة عىل الترشيعات الدستورية، إنام من عقالء األمة وعلامئها من 

اخلرباء يف احلقوق الدستورية والقانونية، واملكونني للمجلس النيايب (٧٥). 
أما قيام جملس الشور واعتامده عىل مبدأ األكثرية: فاالثنان متفقان عىل انشاء 
املجلس، غريأن مكامن اخلالف بينهم تركزت حول عدد من القضايا منها: مطالبة 
 الشور جملس  ليصبح  إسالمي  كلمة  وإضافة  املجلس  بأسلمة  النوري  الشيخ 
الرشوط  كذلك  األغلبية،  مبدأ  حول  واالختالف  الوطني،  وليس  اإلسالمي 

الواجب توفرها للعضوية يف املجلس. 
من  بأهنا  عربعنها  التي  الترشيع  بمهمة  املجلس  قيام  يرفض  النوري  فالشيخ 
األحكام  استنباط  يف  تنحرص  وظيفتهم  ألن   ،( اإلمام  نواب   ) الفقهاء  اختصاص 
العامة من األدلة األربعة الرشعية ونقلها اىل عامة الناس، وأهنم املرجع بعد الرسول 
حممد  وأهل البيت  والجيوز ألحد غريهم التدخل يف عملية الترشيع، وعىل 
وأن ما نسعى  عون ألهنا ال تستطيع سن أي قانون بدوهنم (٧٦)، احلكومة تنفيذ ما يرشّ
املقدسة والقانون اإلهلي، وليس  يتفق مع الرشيعة  اليه هو جملس شور إسالمي 

جملساَ يتبنى أسس الربملان الغريب وقواعده (٧٧). 
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ثم يضيف النوري إن قيام املجلس بوضع هذهِ القوانني عىل األهواء وغالبية اآلراء، 
هو أمر اليتفق بدون    شك مع اإلقرار بالنبوة واخلامتية وكامل الدين، أما إذا كان اهلدف 
ألنه  باألمر  اجلامعة  هلذهِ  صلة  من  هناك  ليس  فقطعاَ   املقدس،  الشارع  لتوافق  ترتيبها 
خارج صالحياهتم، ثم أنه يدخل يف باب االستحسان العقيل (القياس)   وهو حمرم (٧٨).

الفقيه،  والية  مع  اال  تتحقق  ال  الربملان  رشعية  ان  أيضاَ  النوري  الشيخ   رأ
بمبدأ  االعرتاف  يرفض  وهو  اإلسالم،  عن  بعيداَ  الربملان  يذهب  ال  فبوجودها 
وأن   ،(٧٩) اإلمامي  املذهب  يتامشى وأصول  امر ال  هو  عليه  االعتامد  األغلبية، ألن 
الترصف باالمور العامة هو شأن خاص بالفقهاء ( نواب اإلمام ) ألهنم هم أصحاب 

الوالية يف عرص الغيبة وليس البقالني والبزازين بحسب رأيه (٨٠). 
فضالَ عن هذا كله طالب الشيخ النوري برضورة أن يكون عضو املجلس النيايب 
مسلامَ عىل املذهب الشيعي، وأن حيظى بسمعه طيبة يف املجتمع، ويرفض التعامل مع 

األجنبي حتت أي ذريعة كانت (٨١). 
منها:  عدة  لرضورات  جاء  املجلس  إنشاء  أن  النائيني  الشيخ   رأ حني  يف 
مراقبة ما يصدرعن احلكام، والقضاء عىل االنحرافات، وممارسة الوظائف اخلاصة  
بإقامة النظام، وتسيري أمور البالد واملحافظة عىل وحدهتا، من خالل مشاركة مجيع 
إقامة  اهلدف  وليس  املنتخبني،  نواهبم  طريق  عن  املسلمني  غري  فيهم  بام  اإليرانيني 
حكومة رشعية، وإصدار الفتاو وإقامة صالة اجلامعة. والرشوط املعتربة يف هذهِ 
بصدده.  نحن  عام  عالقة  هلا  وليس  البحث،  عىل  أجنبية  العبادية  الدينية  االبواب 
فبوجود جلنة الفقهاء لإلرشاف عىل مرشوعية القوانني يكفي للحيلولة دون ظهور 
مواقف ختالف الشارع املقدس يف حال كان العمل بعيداَ عن األغراض اخلاصة (٨٢). 
ثم ذكر الشيخ النائيني الصفات الواجب توفرها يف عضو املجلس والتي منها: 
اإلطالع الواسع يف فن السياسة واحلقوق الدولية، واملعرفة بخفايا احليل املتداولة 
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الشخصية  املصالح  عن  االبتعاد  كذلك  العرص،  بمقتضيات  والعلم  الدول،  بني 
الضيقة التي تؤدي بالعملية اىل استبدال االستبداد الفردي باالستبداد اجلامعي وهو 

أنكى من   األول، فضالَ عن الغرية عىل دينهم ووطنهم (٨٣). 
فيها،  املسلمني  غري  دخول  جييز  النائيني  الشيخ  فإن  اإلنتخابات  باب  يف  أما 
وذلك ملشاركتهم املسلمني يف األمور املالية، ولكي تأخذ الشور طابعها الشمويل 
والرسمي الكامل(٨٤)، ولو انتخب أحد من غري املسلمني فإنه غري ملزم بالذب عن 

الدين، لكنه مطالب بالدفاع عن الوطن والشعب (٨٥). 
أما مفهوم األغلبية فيعاجلهُ الشيخ النائيني من خالل ربطه بمبدأ الشور، فيحدد 
 التي نص عليها قائم عىل األخذ بآراء االكثرية عند الدوران، وبأقو أن اصل الشور
املرجحات، أي أن األخذ بالطريق الذي أمجع عليه العقالء ارجح من األخذ بالشاذ. 
االكثرية   برأ األخذ  لزم  يُ املرشوعية  حيث  من  والتساوي  فاالراء  االختالف  فمع 
حفظاَ للنظام. ثم يستشهد بموقف الرسول  عندما أخذ برأي االكثرية يف غزويت ( 
أحد واألحزاب ) عىل الرغم من خمالفته لرأي أغلب قادة املسلمني. كذلك اإلمام عيل 

 الذي وافق رأي االكثرية يف قضية التحكيم يف موقعة صفني رغم رفضهِ هلا (٨٦). 
بنص  والسنة  القرآن  ترد يف  مل  التي  األمور  من  هناك  إن  بالقول:  النائيني  يعزز 
رصيح، وعليه ينبغي ارشاك عامة املجتمع واالستعانة بنخبته من املفكرين والعلامء، 
الشعب،  بإعتبارهم ممثلني  الربملانيني  اإل من طريق  لتحقيق ذلك  السبيل  واليتأتى 

ويُعد ذلك من أهم أسس السلطة اإلسالمية ومبادئها (٨٧). 
الشيخني نحومها،  قراءات  اختلفت  فقد  واملساواة:  احلرية  بمبدأي  يتعلق  فيام  أما 
القراءات بام يتامشى وتوجهاته الفكرية. فقد وجد الشيخ  ع تلك وأخذ كل منهام يطوّ
فضل اهللا النوري بأن املراد باحلرية يف احلكومة الدستورية هي إظهار ورواج للمنكرات 
واملسكرات، ونسخ للرشيعة املقدسة، وهجر للقرآن، وتطاول العلامنيني عىل الدين (٨٨)، 
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ولو مل تكن احلرية ملا جترأ من جترأ عىل اإلسالم وأنكرت رضوريات الدين أمام املأل، 
املدارس  افتتحت  ملا  العلامء للسب والشتم، ولو مل تكن احلرية  السلف من  وتعرض 
اخلاصة بتعليم النساء لرتويج الفاحشة، وملا قيل يف الصحف الدستورية ال يكفينا اليوم 
قانون القرآن، بل نحتاج اىل وضع ثالثني ألف قانون الدارة جمتمعنا (٨٩)، ويف هذا دعوة 
رصحية لتخطئة القانون اإلهلي وتغيريه بآخر. ومن ثم يعترب الشيخ النوري هذا األصل  

( احلرية ) خمالفاً لإلسالم القائم عىل العبودية. 
أما أصل املساواة فقد فرسه الشيخ النوري بأهنا مساواة بني املسلمني والكفرة، 
وهذا خالف الشارع املقدس، الن احكام اإلسالم تُبنى عىل تفريق املجتمعات ومجع 
املختلفات، ال عىل املساواة، لذلك ينبغي الرجوع اىل القانون اإلهلي، فنساوي بني من 
ساو، ونميّز بني األصناف التي ميز بينها، حتى النقع يف املفاسد الدينية والدنيوية. 
أما الشيخ النائيني فهو ينظر اىل مبدأي احلرية واملساواة عىل أهنام أساس السلطة 
هذين  تأصيل  فيه  حياول  الذي  الوقت  ويف  رشعية.  غري  أو  رشعية  كانت  سواء 
سبب  احلرية  إن  تقول  التي  اإلداعات  يرفض  فأنه  اإلسالمي،  النظام  يف  املفهومني 
جمتمعات  ألهنا  املسيحية،  الغربية  املجتمعات  يف  اليها  ينظر  كام  والتفسخ  االنحالل 
احلرية  بني  واضح  اختالف  فهناك   .(٩٠) الديانة  مع  السلوك  أنامط  فيها  تتعارض  ال 
والديمقراطية  كفكرة وممارسة من وجهة نظر النائيني. فاحلرية هي اخلالص من ربقة 
الرشيعة  ومغادرة  اإلهلية  العبودية  ربقة  من  اخلروج  وليس  واالستبداد،  االستعباد 
بأن  يدعي  وال  والزنادقة،  اإلحلاد  مذهب  اىل  ونزوعاَ  املذهب  عن  ومروقاَ  املقدسة 
الديمقراطية هي دين جديد مبتدع مقابل الدين اإلسالمي، وحتول بني املسلمني وبني 
وطبيعتهام  شكلهام  تتخذان  والديمقراطية  احلرية  فاالثنتان  املنشودة.  رقاهبم  حرية 

اخلاصة وفق معطيات وخمرجات املجتمعات التي متارس فيهام (٩١). 
املأخوذة  املبادئ  أرشف  من  النائيني  الشيخ  فيعتربه   ( املساواة   ) الثاين  املبدأ  أما 
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القوانني،  مجيع  وروح  وأساسات  العدالة  مبنى  هو  بل  اإلسالمية،  السياسات  عن 
وتكمن حقيقتهُ يف الرشيعة املطهرة يف وجوب تطبيق أي حكم عام وقانوين بالسوية 
أي  تطبيقه  يف  يالحظ  وال  املواضيع،  من  أي  يف  املصاديق  مجيع  عىل  تفريق  وبدون 
التهاون  أو  تعطيله،  أو  القانون  وضع  يف  بالتدخل  ألحد  يسمح  وال  فردي،  امتياز 
التجاوز، وأخذ الرشوة واحلكم باألهواء، كام تطبق  يف تطبيقه، وتغلق متاماَ أبواب 
املبدأ  املراد من هذا  وليس  اجلميع.  الناس عىل  عامة  بني  املشرتكة  األولية  العناوين 
البهائم   لد حتى  واضحة  وهي  واألديان،  الرشائع  مجيع  املخالفة لرضوريات  هو 
ح كال الدستورين " الرشعي والوضعي " بتساوي أفراد  حسب قوله، وبعد      ما رصّ
الشعب يف احلقوق أمام القوانني، التي تتكفل ببيان أحكام خاصة لعناوين عامة. إذن 
هنا ال تعني املساواة سو تنفيذ مجيع األحكام املرتتبة عىل كل عنوان عام أو خاص، 
تقصد  ال  األمم  ومجيع  بالتساوي.  العناوين  تلك  تشملهم  الذين  األفراد  مجيع  عىل 

باملساواة غري هذا املعنى، وبخالفه سيكون مناقضاَ وهادماَ جلميع قوانينها (٩٢). 
هناية املطاف تالشى هذا االنقسام والسجال الفكري الكبري بني الشيخني دون 
الثورة الدستورية فشلت يف املحافظة عىل مكاسبها، بعد أن  حتقيق األهداف، ألن 
حتى  بالوطنية،  والتظاهر  صفوفها  اىل  التسلل  من  وعمالؤهم  املستعمرون  متكن 
الدين  فصل   " مبدأ  فرض  من  ومتكنوا  األحداث،  جمريات  عىل  قبضتهم  أحكموا 
عن السياسة " بعد استبعاد العلامء والقادة الوطنيني، والتمكن من تأسيس لعدد من 

األحزاب العلامنية والديمقراطية. 
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 اخلامتة: 
 بعد املصادقة عىل الدستور اإليراين برزهناك اجتاهان يف املؤسسة الدينية اإليرانية. 
املكاسب، رافضاَ  الوصول لألهداف وحتقيق  التدرجيي يف  بالعمل  األول ال يؤمن 
الدستور كونه ال يمثل روح الرشيعة اإلسالمية، والثاين يعتقد بالعمل للتخلص من 
احلكم االستبدادي للشاه بأي شكل ممكن، وبرضورة  وجود جملس للشور يقع 

عىل عاتقهِ حتقيق العدالة وسن القوانني. 
بني  للرصاع  بداية  كانت  مشكلة  ظهور  يف  السبب  االجتاهان  هذان  فكان 
السيايس  الفكر  شهد  بعدما  الدستورية،  احلركة  شق  والذي  أنفسهم  اإلسالميني 
، والتي ساعدت كثرياَ  اإليراين دخول الكثري من األفكار واملفاهيم الغربية اىل ساحتهِ
يف إعادة بلورته، من قبيل حتديد سلطة امللك بمؤسسات دستورية، وتعزيز الرغبة 
الفقهاء  وتعاليم  الدولة،  عن  الدين  فصل  اىل  والدعوة  الغرب،  من  االستعارة  يف 
عن مهام السلطة السياسية. األمر الذي دفع برجال الدين وعىل رأسهم الشيخني 
وقد  واملعارصة  األصالة  بني  للتوفيق  حماولة  يف  احللول،  لتقديم  والنائيني  النوري 
أن  املتواضعة  نظري  وجهة  ومن  املجال.  هذا  يف  جبارة  جهود  الشيخني  كالَ  بذل 
مسألة املواءمة بني ما جاء به الدستور اجلديد من أحكام ومواد وبني ما موجود يف 
الرشيعة اإلسالمية مل يفهم فهامَ جيداَ. بدليل الرأي السائد عند علامء النجف آنذاك 
السليم إلحكام  التطبيق  إيران، والذي يقول باستحالة  العليا لعلامء  وهم املرجعية 
الرشيعة يف زمن الغيبة، ألن من عالمات ظهور اإلمام تطبيق القانون اإلهلي بشكله 
الصحيح. استقر الرأي عند العلامء فيام بعد عىل االفضل وبحكم الرضورة أنه البد 
العامة  شؤون  لتنظيم  ترشيعية  لوائح  واعداد  الغاصبة،  السلطة  استبداد  من  للحد 

وقيام جملس شور يتوىل مراقبة عمليتي الترشيع والتنفيذ. 
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هناك  ليس  ألنه   ( البدعة   ) عنوان  حتت  يندرج  ال  الدستور  أن  هذا  عن  فضالَ 
من أحد يدعي بأن بنوده هي من عند اهللا عز وجل، لذلك وجب تدوينه ليتكفل 
باحلد من سلطة االستبداد وحماسبتها ومراقبتها، وضامن حقوق الشعب وفق مبادئ 

الرشيعة اإلهلية املقدسة. 
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هوامش البحث: 
(١) فضالَ عن الشيخ النوري كان هناك السيدان عبد اهللا البهبهاين وحممد صادق الطبطبائي.  

 (٢) خضري البديري، موسوعة الشخصيات اإليرانية يف العهدين القاجاري والبهلوي ١٧٩٦- 
١٩٧٩، العارف للمطبوعات، بريوت، ٢٠١٥، ص٣٠١.  

احلديث  العراق  تاريخ  يف  الدينية  للمرجعية  الوطني  الدور  الفضيل،  عيل  مهدي  صالح   (٣) 
واملعارص ١٩٠٠- ٢٠٠٢، مؤسسة مرص العراق، بغداد، ٢٠١١، ص١٠٣.  

 (٤) خضري البديري، املصدر السابق، ص٣٠١. 
  (٥) عبد اهللا الرازي، تاريخ مفصل إيران، مطبعة أقبال، هتران، ١٣٣٥هـ، ص ٥٠٩.  

 (٦) صالح مهدي عيل الفضيل، املصدر السابق، ص١٠٣.  
 (٧) أروند إبراهيميان، تاريخ إيران احلديثة، ترمجة جمدي صبحي، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، 

٢٠١٤، ص٧٨-٧٩.  
 (٨) حممد مهدي املوسوي، تراجم أحسن الوديعة يف مشاهري الشيعة، النجف، ١٩٦٨، ص١٥٣.  

 (٩) العقيقي البخشاييش، كفاح علامء اإلسالم يف القرن العرشين، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 
بريوت، ٢٠٠٢، ص١٠٨.  

 (١٠) حممد حسني عيل الصغري، قادة الفكر الديني والسيايس يف النجف األرشف، ط٢، مؤسسة 
البالغ، بريوت، ٢٠٠٩، ص٥١.  

 (١١) حسن السعيد، مشاعل يف العتمة أضاءت عن رواد الوعي اإلسالمي احلديث، ج١، مكتبة 
املواهب، بغداد، ٢٠١٠، ص٧٨.  

امللة، ترمجة مشتاق احللو  مركز دراسات فلسفة  تنبيه األمة وتنزيه  النائيني،   (١٢) حممد حسني 
الدين، بغداد، ٢٠١٤، ص٢٥.  

دار،  والتجديد،  التقليد  إيران جدليات  املعارص يف  اإلسالمي  الفكر   (١٣) حممد رضا وصفي، 
بريوت، ٢٠٠٠، ص٥١.  

 (١٤)  حسن السعيد، املصدر السابق، ص٨١.  
املوسوي  حممد  السيد  بن  احلميد  بن  حممد  بن  احلسن  ابو  هو  االصفهاين:  احلسن  ابو   (١٥) 
االصفهاين، ولد يف اصفهان عام ١٨٦٧، غادرها اىل النجف عام ١٨٩١، وهو يف ريعان شبابه 
 لتلقي دروس يف العربية واملنطق والفلسفة ومتون الفقه عىل يد قادة احلوزة العلمية انذاك، تصد
المور املرجعية عام ١٩٢٠. للمزيد يراجع: حمسن االمني، اعيان الشيعة، حتقيق حسن االمني، 
ج٢، دار التعارف للمطبوعات، ١٩٨٣، ص٣٣٢-٣٣٥؛ محيد املطبعي، موسوعة علامء واعالم 
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العراق، ج١، مؤسسة الزمان للصحافة والنرش، بغداد، ٢٠١١، ص٣٠.  
 (١٦) هو حممد بن الشيخ حممد احلسني اخلاليص، ولد يف الكاظمية عام ١٨٦١، وتتلمذ عىل يد ابيه 
وفقهاء اخرين، تلقى علومه الدينية يف الكاظمية النجف وسامراء، درس العلوم العقلية والنقلية، 
بحرمة  وافتى   ،١٩٢٠ ثورة  ويف   ،١٩١٤ الربيطاين  لالحتالل  التصدي  يف  اجلهادي  بدوره  متيز 
االنتخابات لعام ١٩٢٢، للمزيد يراجع: عبد الرزاق امني، ذكر اخلاليص، مطبعة االستقالل، 
بغداد، ١٩٢٥، ص٦-١٢؛ حسن السعيد، مشاعل يف العتمة اضاءات عن رواد الوعي االسالمي 

احلديث، ج١، مؤسسة املنتد الثقايف، بغداد، ٢٠١٠، ص٩١-٩٨.  
  .٨٢ –  (١٧)  حسن السعيد، املصدر السابق، ، ص٨١

 (١٨)  حممد حسني عيل الصغري، املصدر السابق، ص٧٨.  
 (١٩) عني الدولة: هو األمري عبد املجيد خان، من مواليد طهران ١٨٤٤، درس يف دار الفنون، 
ترأس حكومة تربيز يف عهد نارص الدين شاه، تقلد عدة مناصب قبل أن يسند اليه منصب الصدارة 
العظمى. للتفاصيل ينظر: مهدي بامداد رشح حال رجال إيران، جلد بنجم، هتران، ١٣٤٧ ش، 

ص٥٦.  
 (٢٠)  طاهر خلف البكاء، بعض من مالمح " الثورة الدستورية " ووقائعها من منظور املصادر 
حزيران  الثانية،  السنة  اخلامس،  العدد  املستنرصية،  اجلامعة   ،( جملة   ) املعلمني،  كلية  العربية، 

١٩٩٦، ص١٥٦.  
هـ،   ١٣١٠ هتران،  فرانكلني،  انتشارات  دوم،  جلد  إيران،  نظامي  تاريخ  قوازنلو،  مجيل    (٢١) 

ص١٦٦.  
الدستورية اإليرانية         الثورة  املثقفني واملجددين يف  التكريتي، دور   (٢٣)  قحطان جابر اسعد ارحيم 
١٩٠٥ - ١٩١١، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية – جامعة تكريت، ٢٠٠٥، ص٧٧-٩١.  

 (٢٤)  سليم احلسني، دور علامء الشيعة يف مواجهة االستامر، قم، ٢٠٠٤، ص١٧.  
اين، التحوالت السياسية يف إيران الدين واحلداثة ودورمها   (٢٥)  موسى النجفي وموسى فقيه حقّ

يف تشكيل اهلوية الوطنية، ترمجة، قيس آل قيس، مركز احلضارة، بريوت، ٢٠١٣، ص١١٧.  
 (٢٦) قام حاكم طهران آنذاك (عالء الدولة ) بمعاقبة اثنني من جتار السكر وجلدهم بالسياط. 
بريوت،  احلضارة،  مركز  اإلسالمي،  الرتاث  يف  السوق  البازار  مؤلفني،  جمموعة  ينظر:  للمزيد 

٢٠١٢، ص١٧٣.  
 (٢٧)  صالح مهدي عيل الفضيل، املصدر السابق، ص٩٣.  

عند جلوئهم  احلاكمة  للسلطة  واملعارض  للمتظاهرين  يعطي  إيران شائع  البست: عرف    (٢٨) 
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اىل املساجد ودور علامء الدين أو اىل السفارات األجنبية والتي الحيق للدولة اقتحامها. للفاصيل 
حيدري،  جابخانه  ساله،  صد  تاريخ  شدن  ياروشن  من  خاطرات  قديس،  اعظام  حسن  ينظر: 

هتران، ١٣٤٣هـ، ص١١٤.  
اين، املصدر السابق، ص١١٨- ١١٩.    (٢٩) موسى النجفي وموسى فقيه حقّ

إقبال، هتران، ١٢٢٥ هـ، ص  إيران، جلد يكم، جابخانه  الرازي، تاريخ مفصل   (٣٠) عبد اهللا 
  .٥٠٨

اين، املصدر السابق، ص١١٩.    (٣١) موسى النجفي وموسى فقيه حقّ
 (٣٢) قحطان جابر اسعد ارحيم التكريتي، املصدر السابق، ص٨٤.  

 (٣٣) القوزاق: فرقة عسكرية روسية بقيادة الكولونيل لياكوف، مسؤولة عن محاية امن الشاه، 
قامت بقصف املجلس الشور االيراين بامر من الشاه حممد عيل عام ١٩٠٨، رضا داد درويش، 

دخالت هاي انكليس وروسية در ايران، انتشارات زرين، هتران، ١٣٧٩هـ، ص١٦.  
 (٣٤) عيل عبد اهللا كريّم، دستور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية قراءة يف عنارص التجديد واحلداثة، 

مركز احلضارة، بريوت، ٢٠٠٨، ص١٠٧- ١٠٨.  
 (٣٥) رحيم رضا زاده تكت، انقالب مرشوطه إيران به روايت اسناد وزارت خارجية انكليس، 

انتشارات معني، هتران، ١٣٧٧، ص٢١.  
اين، املصدر السابق، ص١٢٠.    (٣٦) موسى النجفي وموسى فقيه حقّ

 (٣٧) دونالد ولرب، إيران ماضيها وحارضها، ترمجة عبد املنعم حممد حسنني، ط٢، دار الكتاب 
املرصي، القاهرة، ١٩٨٥، ص١٠٣.  

 (٣٨) حممد تقي حممدي، انقالب إسالمي إيران، نرش ذكر، قم، ١٣٨٩ش، ص٩٤.  
 (٣٩) عبد اهللا لفته حالف البديري، دور املؤسسة الدينية يف الثورة الدستورية اإليرانية ١٩٠٥- 

١٩١١، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية – جامعة واسط، ٢٠٠٥، ص٦٨.  
اين، املصدر السابق، ص١٢٠.    (٤٠) موسى النجفي وموسى فقيه حقّ

 (٤١) عبد اهللا لفته حالف البديري، املصدر السابق، ص٦٨.  
 ) إيران  يف  الداخلية  السياسية  والتطورات  اإليرانية  الدستورية  الثورة  الفتالوي،  صباح   (٤٢) 

١٩٠٧- ١٩٠٩) دراسة تارخيية، الرافدين للطباعة والنرش، بغداد، ٢٠١٣، ص١٠٧.  
نائني  مدينة  مواليد  من  حممدالنائيني،  السيد  أبن  خان  اهللا  نرص  املريزا  هو  الدولة:  مشري   (٤٣) 
١٨٤١ م، عمل وكيالً لوزارة اخلارجية عام ١٨٨٥، ثم وزير للحربية عام ١٨٩٦، توىل وزارة 
اخلارجية عام ١٨٩٩، ولقب بـ ( مشري الدولة )، عني رئيساً للوزراء يف عهد مظفر الدين شاه. 
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انتشارات أمري كبري، هتران،  ينظر: برويز افشاري، صدر أعظم ها سلسلة قاجارية،  وللمزيد 
اإلسالمية  الثورة  حتى  الدستورية  الثورة  من  إيران  جمذوب،  طالل  ٨٢؛  ص٧٨-  ١٣٧٣هـ، 

١٩٠٦- ١٩٨٠، مطبعة أبن رشد، بريوت، ١٩٨٠، ص١٥٨.  
 (٤٤) للتفاصيل عن نص الفرمان. يراجع: حممد اسامعيل رضواين، أنقالب مرشوطيت إيران، 

هتران، ١٣٨١ش، ص١٠٥- ١٠٦.  
  (45)  H. Algar، Religion and state in Iran 1785 -1906، Berkely  and 
Anqeles، 1969، P. 251.  

 (٤٦) عبد اهللا لفته حالف البديري، املصدر السابق، ص٦٩.  
 (٤٧) مقتبس من: خضري البديري، الدور السيايس للبازار يف الثورة الدستورية اإليرانية ١٩٠٥- 
نص  عن  التفاصيل  من  وللمزيد  ص١٦١؛   ،٢٠١٢ بريوت،  للمطبوعات،  العارف   ،١٩١١
E. Brown، The persian Rersian Rerolon of 1905 – 1909، الفرمان. ينظر: 

London، 1966، P. 353 – 354. 
 (٤٨) قحطان جابر اسعد ارحيم التكريتي، املصدر السابق، ص٨٣.  

 (٤٩) حممد سامعيل رضواين، منبع قلبي، ص١٢٣.  
اين، املصدر السابق، ص١٢٢.    (٥٠) موسى النجفي وموسى فقيه حقّ

 (٥١) للتفاصيل أكثر عن قانون االنتخابات. يراجع: حممد إسامعيل الغروي، الآللئ املربوطة يف 
وجوب املرشوطة، جابخانه مظفر، هتران، ١٣٣٧هـ ص١-٨؛ كامل مظهر أمحد، رضا املازندراين 
والعرش اإليراين من تاريخ تأسيس األرسة البهلوية واخليوط األوىل لسياسة االستعامر اجلديد يف 
الرشق، آفاق عربية، ( جملة )، بغداد، العدد الثالث، السنة الثامنة، ترشين الثاين ١٩٨٢، ص٣٧؛ 
خضري البديري، املصدر السابق، ص١٦٧- ١٧٩ حممد أسامعيل رضواين، منبع قلبي، ص١٢٣.  

 (٥٢) عيل عبد اهللا كريّم، املصدر السابق، ص٧٤.  
بغداد،  االرشاد،  مطبعة  املعارص،  الفاريس  األدب  يف  الصحفية  املقالة  الرصاف،  زكي   (٥٣) 

١٩٧٨، ص٧٤.  
 ،١٩١١ اإليرانية ١٩٠٥-  الدستورية  الثورة  للبازار يف  السيايس  الدور  البديري،   (٥٤) خضري 

العارف للمطبوعات، النجف األرشف، ٢٠١٢، ص١٩٣.  
 (٥٥) قحطان جابر اسعد ارحيم التكريتي، املصدر السابق، ص١١٢.  

  .١٠٩ –  (٥٦) عيل عبد اهللا كريّم، املصدر السابق، ص١٠٨
 (٥٧) خضري البديري، الدور السيايس للبازار يف الثورة الدستورية اإليرانية  ص١٩٣- ١٩٤.  
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 (٥٨) تألفت جلنة كتابة متمم الدستور من " سعد الدولة، حسن تقي زاده، مشاور امللك، احلاج 
أمني الرضب، السيد نرص اهللا تقوي، مستشار ( الدولة) وأغلبهم ينتمون اىل مجعية " باغ سليامن 
املصدر  حقاين،  فقيه  وموسى  النجفي  موسى  ينظر:  الغربية.  للسياسات  املوالية   " مكيده  خان 

السابق، ص١٠٦.  
بريوت،  اهلادي،  دار  الشيعي،  السيايس  الفكر  يف  والربملان  الدستور  الرزاق،  عبد  جعفر   (٥٩) 

٢٠٠١، ص٢٦.  
 (٦٠) صالح مهدي عيل الفضيل، املصدر السابق، ص٩٩.  

بغداد،  التنوير،  دار  احللو،  مشتاق  ترمجة  امللة،  وتنزيه  األمة  تنبيه  النائيني،  حسني  حممد   (٦١) 
٢٠١٤، ص٨٧- ٨٨. 

 ،( ش  ١٣٠٤هـ   -١١٧٥  ) خان  رضا  آمدن  وبر  قاجار  دوران  إيران  كيدي،  آر.  نيكي.   (٦٢) 
ترمجت مهدي حقيقت خوا، انتشارات ققنوس، هتران، ١٣٨١ش، ص١٠٠- ١٠١.  

بني  السلطة  تداول  الديمقراطي  واملنهج  إيران  األسدي،  طاهر  مكطوف  عيل  حسني   (٦٣) 
العراق  مركز  إصدارات  انموذجاً،  اإليرانية  اإلسالمية   اجلمهورية  يف  واإلصالحيني  املحافظني 

للدراسات السلسلة (٦٨)، بغداد، ٢٠١٤، ص٨٥.  
 (٦٤) الشيامء الدمرداش العقايل، نظرية والية الفقيه وتطبيقاهتا يف مجهورية إيران اإلسالمية، مركز 

احلضارة، ٢٠١١، بريوت، ص٩٧.  
 (٦٥) سلطان حممد النعيمي، الفكر السيايس اإليراين ( جذوره، روافده، أثره ) دراسة حتليلية يف 
ضوء املصادر الفارسية، ط٢، مركز االمارات للدراسات والبحوث، أبو ظبي، ٢٠١٠، ص٣٧- 

  .٣٨
 (٦٦) حممد حسني النائيني، املصدر السابق، ص٨٧- ٨٨.  

 (٦٧) املصدر نفسه، ص٨٧- ٨٨.  
 (٦٨) رسول جعفريان، مرو بر زمينه ها التقاط جديد در إيران، سازمان تبليغات اسالامى، 

هتران، ١٤١٢هـ، ص٢٣- ٢٤.  
" معهد الدراسات  " تنبيه األمة وتنزيه امللة   (٦٩) رشيد اخليون، املرشوطة واملستبدة مع كتاب 

اإلسرتاتيجية، بريوت، ٢٠٠٦، ص١١٩.  
 (٧٠) سلطان حممد النعيمي، املصدر السابق، ص٣٩.  

 (٧١) املصدر نفسه، ص٣٨.  
 (٧٢) حممد حسني النائيني، املصدر السابق، ص٨٨.  
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 (٧٣) املصدر نفسه، ص١٣١- ١٣٢.  
 (٧٤) املصدر نفسه، ص١٣٢- ١٣٣.  

 (٧٥) سلطان حممد النعيمي، املصدر السابق، ص٣٨.  
 (٧٦) رشيد اخليون، املصدر السابق، ص٢٤١- ٢٤٢.  

 (٧٧) أمحد الكاتب، الرشعية الدستورية يف األنظمة السياسية اإلسالمية املعارصة دراسة مقارنه 
بني اململكة العربية السعودية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، مؤسسة االنتشار العريب، بريوت، 

٢٠١٣، ص١٢٠.  
 (٧٨) أمحد كرسوي، تاريخ مرشوطت إيران، جاب هفتم، انتشارات أمري كبري، هتران، ١٣٤٦ش، 

ص١٤٣.  
 (٧٩) حممد حسني النائيني، املصدر السابق، ص١٧٩.  

 (٨٠) عامد الدين باقي، كفتامن ها دينى معارص، انتشارات رسايى، هتران، ١٣٨٢ش، ص٣٧.  
 (٨١) أمحد الكاتب، املصدر السابق، ص١١٩.  

 (٨٢) سلطان حممد النعيمي، املصدر السابق، ص٤٠.  
احلضارة،  مركز  ط٢،  املعارص،  الشيعي  السيايس  الفكر  يف  السلطة  نظريات  فياض،  عيل   (٨٣) 

بريوت، ٢٠١٠، ص١٥٣.  
 (٨٤) حممد حسني النائيني، املصدر السابق، ص١٤٣- ١٤٤.  

 (٨٥) عيل فياض، املصدر السابق، ص١٥٣.  
 (٨٦) حممد حسني النائيني، املصدر السابق، ص١٤٤.  

 (٨٧) عيل فياض، املصدر السابق، ص١٥٢- ١٥٣.  
 (٨٨) سلطان حممد النعيمي، املصدر السابق، ص٤٠.  

 (٨٩) مجيلة كديور، حتول كفتامن سيايس شيعه در إيران، طرح نو، هتران، ١٣٧٩ش، ص٣٣٢.   
(٩٠) حممد حسني النائيني، املصدر السابق، ص١٨١.  

 (٩١) املصدر نفسه، ص١٥٢.  
 (٩٢) رشيد اخليون، املصدر السابق، ص٣٥٥.  

 (٩٣) حممد حسني النائيني، املصدر السابق، ص١٨١. 
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مصادر البحث: 
اوال: الرسائل االطاريح اجلامعية 

املؤسسة * دور  البديري،  حالف  لفته  اهللا  عبد 
الدينية يف الثورة الدستورية اإليرانية ١٩٠٥- 
كلية  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة   ،١٩١١

الرتبية – جامعة واسط، ٢٠٠٥. 
دور * التكريتي،  ارحيم  اسعد  جابر  قحطان 

الدستورية  الثورة  يف  واملجددين  املثقفني 
ماجستري  رسالة   ،١٩١١  -  ١٩٠٥ اإليرانية 
تكريت،  جامعة   – الرتبية  كلية  منشورة،  غري 

 .٢٠٠٥
بة  ثانيا: الكتب العربية واملعرّ

أمحد الكاتب، الرشعية الدستورية يف األنظمة *
مقارنه  دراسة  املعارصة  اإلسالمية  السياسية 
واجلمهورية  السعودية  العربية  اململكة  بني 
العريب،  االنتشار  اإليرانية، مؤسسة  اإلسالمية 

بريوت، ٢٠١٣. 
أمحد كرسوي، تاريخ مرشوطت إيران، جاب *

هفتم، انتشارات أمري كبري، هتران، ١٣٤٦ش، 
ص١٤٣. 

احلديثة، * إيران  تاريخ  إبراهيميان،  أروند 
املعرفة،  عامل  سلسلة  صبحي،  جمدي  ترمجة 

الكويت، ٢٠١٤. 
والية * نظرية  العقايل،  الدمرداش  الشيامء 

الفقيه وتطبيقاهتا يف مجهورية إيران اإلسالمية، 
مركز احلضارة، ٢٠١١، بريوت. 

اإلسالم * علامء  كفاح  البخشاييش،  العقيقي 
األعلمي  مؤسسة  العرشين،  القرن  يف 

للمطبوعات، بريوت، ٢٠٠٢. 
يف * والربملان  الدستور  الرزاق،  عبد  جعفر 

بريوت،  اهلادي،  دار  الشيعي،  السيايس  الفكر 
 .٢٠٠١

أضاءت * العتمة  يف  مشاعل  السعيد،  حسن 
ج١،  احلديث،  اإلسالمي  الوعي  رواد  عن 

مكتبة املواهب، بغداد، ٢٠١٠. 
األسدي، * طاهر  مكطوف  عيل  حسني 

السلطة  تداول  الديمقراطي  واملنهج  إيران 
اجلمهورية  يف  واإلصالحيني  املحافظني  بني 
اإلسالمية  اإليرانية انموذجاً، إصدارات مركز 
بغداد،   ،(٦٨) السلسلة  للدراسات  العراق 

 .٢٠١٤
محيد املطبعي، موسوعة علامء واعالم العراق، *

ج١، مؤسسة الزمان للصحافة والنرش، بغداد، 
٢٠١١، ص٣٠. 

يف * للبازار  السيايس  الدور  البديري،  خضري 
 ،١٩١١  -١٩٠٥ اإليرانية  الدستورية  الثورة 
األرشف،  النجف  للمطبوعات،  العارف 

 .٢٠١٢
الشخصيات * موسوعة  البديري،  خضري 

والبهلوي  القاجاري  العهدين  يف  اإليرانية 
للمطبوعات،  العارف   ،١٩٧٩  -١٧٩٦

بريوت، ٢٠١٥. 
دونالد ولرب، إيران ماضيها وحارضها، ترمجة *

الكتاب  دار  ط٢،  حسنني،  حممد  املنعم  عبد 
املرصي، القاهرة، ١٩٨٥، ص١٠٣. 

رشيد اخليون، املرشوطة واملستبدة مع كتاب *
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الدراسات  معهد   " امللة  وتنزيه  األمة  تنبيه   "
اإلسرتاتيجية، بريوت، ٢٠٠٦. 

األدب * يف  الصحفية  املقالة  الرصاف،  زكي 
بغداد،  االرشاد،  مطبعة  املعارص،  الفاريس 

 .١٩٧٨
السيايس * الفكر  النعيمي،  حممد  سلطان 

دراسة   ( أثره  روافده،  جذوره،   ) اإليراين 
حتليلية يف ضوء املصادر الفارسية، ط٢، مركز 
ظبي،  أبو  والبحوث،  للدراسات  االمارات 

 .٢٠١٠
سليم احلسني، دور علامء الشيعة يف مواجهة *

االستامر، قم، ٢٠٠٤، ص١٧. 
صباح الفتالوي، الثورة الدستورية اإليرانية *

 ) إيران  يف  الداخلية  السياسية  والتطورات 
الرافدين  تارخيية،  دراسة   (١٩٠٩  -١٩٠٧

للطباعة والنرش، بغداد، ٢٠١٣. 
الوطني * الدور  الفضيل،  عيل  مهدي  صالح 

احلديث  العراق  تاريخ  يف  الدينية  للمرجعية 
مرص  مؤسسة   ،٢٠٠٢  -١٩٠٠ واملعارص 

العراق، بغداد، ٢٠١١. 
الدستورية * الثورة  من  إيران  جمذوب،  طالل 

 ،١٩٨٠  -١٩٠٦ اإلسالمية  الثورة  حتى 
مطبعة أبن رشد، بريوت، ١٩٨٠. 

مطبعة * اخلاليص،   ذكر امني،  الرزاق  عبد 
االستقالل، بغداد، ١٩٢٥. 

اجلمهورية * دستور  كريّم،  اهللا  عبد  عيل 
التجديد  عنارص  يف  قراءة  اإليرانية  اإلسالمية 

واحلداثة، مركز احلضارة، بريوت، ٢٠٠٨. 

الفكر * يف  السلطة  نظريات  فياض،  عيل 
مركز  ط٢،  املعارص،  الشيعي  السيايس 

احلضارة، بريوت، ٢٠١٠. 
الرتاث * يف  السوق  البازار  مؤلفني،  جمموعة 

اإلسالمي، مركز احلضارة، بريوت، ٢٠١٢. 
حسن * حتقيق  الشيعة،  اعيان  االمني،  حمسن 

للمطبوعات،  التعارف  دار  ج٢،  االمني، 
 .١٩٨٣

حممد حسني النائيني، تنبيه األمة وتنزيه امللة، *
فلسفة  دراسات  مركز  احللو   مشتاق  ترمجة 

الدين، بغداد، ٢٠١٤
حممد حسني عيل الصغري، قادة الفكر الديني *

النجف األرشف، ط٢، مؤسسة  والسيايس يف 
البالغ، بريوت، ٢٠٠٩. 

حممد رضا وصفي، الفكر اإلسالمي املعارص *
دار  والتجديد،  التقليد  جدليات  إيران  يف 

اجلديد، بريوت، ٢٠٠٠. 
حممد مهدي املوسوي، تراجم أحسن الوديعة *

يف مشاهري الشيعة، النجف، ١٩٦٨. 
اين، * حقّ فقيه  وموسى  النجفي  موسى 

واحلداثة  الدين  إيران  يف  السياسية  التحوالت 
ودورمها يف تشكيل اهلوية الوطنية، ترمجة، قيس 

آل قيس، مركز احلضارة، بريوت، ٢٠١٣. 
ثالثا: الكتب الفارسية 

سلسلة *  ها أعظم  صدر  افشاري،  برويز 
هتران،  كبري،  أمري  انتشارات  قاجارية، 

١٣٧٣هـ. 
جلد * إيران،  نظامي  تاريخ  قوازنلو،  مجيل 
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دوم، انتشارات فرانكلني، هتران، ١٣١٠ هـ. 
مجيلة كديور، حتول كفتامن سيايس شيعه در *

إيران، طرح نو، هتران، ١٣٧٩ش، ص٣٣٢. 
ياروشن  من  خاطرات  قديس،  اعظام  حسن 
حيدري،  جابخانه  ساله،  صد  تاريخ  شدن 

هتران، ١٣٤٣هـ، ص١١٤. 
مرشوطه * انقالب  تكت،  زاده  رضا  رحيم 

خارجية  وزارت  اسناد  روايت  به  إيران 
انكليس، انتشارات معني، هتران، ١٣٧٧. 

رسول جعفريان، مرو بر زمينه ها التقاط *
اسالامى،  تبليغات  سازمان  إيران،  در  جديد 

هتران، ١٤١٢هـ. 
انكليس * هاي  دخالت  درويش،  داد  رضا 

هتران،  زرين،  انتشارات  ايران،  در  وروسية 
١٣٧٩هـ. 

عبد اهللا الرازي، تاريخ مفصل إيران، مطبعة *
أقبال، هتران، ١٣٣٥هـ. 

عامد الدين باقي، كفتامن ها دينى معارص، *
انتشارات رسايى، هتران، ١٣٨٢ش، ص٣٧. 

يف * املربوطة  الآللئ  الغروي،  إسامعيل  حممد 
هتران،  مظفر،  جابخانه  املرشوطة،  وجوب 

١٣٣٧هـ
حممد اسامعيل رضواين، أنقالب مرشوطيت *

إيران، هتران، ١٣٨١ش. 
إيران، * إسالمي  انقالب  حممدي،  تقي  حممد 

نرش ذكر، قم، ١٣٨٩ش. 
مهدي بامداد، رشح حال رجال إيران، جلد *

بنجم، طهران، ١٣٤٧ ش، ص٥٦. 
وبر * قاجار  دوران  إيران  كيدي،  آر.  نيكي. 

ش  ١٣٠٤هـ   -١١٧٥  ) خان  رضا  آمدن 
انتشارات  خوا،  حقيقت  مهدي  ترمجت   ،(
ققنوس، هتران، ١٣٨١ش، ص١٠٠- ١٠١. 

رابعا: الكتب االجنبية 
*H. Algar، Religion and state in
Iran 1785 -1906، Berkely  and
Anqeles، 1969. 
* E. Brown، The persian Rersian
Rerolon of 1905 – 1909، London، 
1966. 

خامسا: البحوث والدراسات 
*" مالمح  من  بعض  البكاء،  خلف  طاهر 

منظور  من  ووقائعها   " الدستورية  الثورة 
 ،( جملة   ) املعلمني،  كلية  العربية،  املصادر 
السنة  اخلامس،  العدد  املستنرصية،  اجلامعة 

الثانية، حزيران، ١٩٩٦. 
والعرش * املازندراين  رضا  أمحد،  مظهر  كامل 

البهلوية  األرسة  تأسيس  تاريخ  من  اإليراين 
يف  اجلديد  االستعامر  لسياسة  األوىل  واخليوط 
العدد  بغداد،   ،( جملة   ) عربية،  آفاق  الرشق، 

الثالث، السنة الثامنة، ترشين الثاين ١٩٨٢.  


