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 : چكیده

به ھمین . سابقه در تاريخ كشور ما بود اى مھم و بى انقالب، انديشه، تاسیسات و آثار مشروطیت پديده
دلیل در زمان وقوع درباره ابعاد مختلف سیاسى، اجتماعى و فرھنگى اين انقالب بحثھا و گفتگوھاى 

اين مقاله به تبیین نظريات و ديدگاھھاى يكى از بزرگترين . با آن ارائه شد زيادى در موافقت و مخالفت
فقھاى بزرگ ايران، شیخ شھید فضل هللا نورى، درباره انقالب، ابعاد و آثار مختلف مشروطیت ھمراه 

 . اى با ديدگاھھاى متقابل آن اختصاص دارد بررسى مقايسه

يكى از مجتھدين بزرگ تھران در زمان انقالب .) ش 1422 - 1288 / 1909 - 1843(شیخ فضل هللا نورى 
برخى از برھانھاى ارائه شده شیخ فضل هللا، توسط . بود.) ش 1288 - 1284 / 1909 - 1905(مشروطیت 

 -.) ش 1315 - 1249 / 1936 - 1860(حائرى در بررسى ديدگاه عالمه میرزا حسین نائینى ] عبدالھادى[
قسمتى از اثر عالمه نائینى، تنبیه االمه و . مورد بحث قرار گرفته است -يكى از مجتھدين مطرح نجف 

نوشته شده، تالشى براى رد ايرادات شیخ فضل هللا بر . ش 1288 / 1909تنزيه المله، كه در سال 
 . گیرد در اين مقاله برھانھاى شیخ فضل هللا مورد بررسى دقیقترى قرار مى. مشروطیت است

شیخ فضل هللا اعلم مجتھدين تھران در اين دوره بود و تحصیالتش را در جوانى در محضر عمويش در نجف 
بعد از آن طلبه درس میرزا حسن شیرازى در سامرا شد و در حدود ). 15 - 9: 1362تركمان (آغاز كرد 

 / 1892-1891در مبارزه علیه امتیاز تنباكو، در سالھاى . در تھران اقامت گزيد. ش 1261 / 1882سال 
(در دوران سلطنت مظفرالدين شاه . با میرزا حسن آشتیانى ھمكارى نزديك داشت. ش 1272 - 1270
ھر دو با سیاستھاى امین الدوله، صدراعظم مظفرالدين شاه، در .) ش 1286 - 1275 / 1907 - 1896

به اين دلیل كه يكى از اھداف او را كاستن از قدرت علما ; مخالف بودند 1898 - 1897سالھاى 
شیخ فضل هللا از مجتھدينى بود كه با سیاست استقراض صدراعظم بعدى، امین السلطان . دانستند مى

به .) ش 1282 / 1903(زمانى كه عین الدوله . به مبارزه برخاست.) ش 1282 - 1269 / 1903 - 1890(
ھا و افزايش مالیات حمايت كرد و به ھمین دلیل  صدارت رسید، شیخ از سیاست او در كاستن ھزينه

هللا از پیوستن به  شیخ فضل. تسلیم پشتكار او در اعمال اصالحات ناخوشايند در مورد رسومات شد
الدوله به رھبرى مجتھدين، سید عبدهللا بھبھانى و سید محمد طباطبايى، كه  نھضت مخالفت علیه عین

شروع شده بود، خوددارى كرد و در ھمین زمان بود كه مدعى شد . ش 1284آبان  / 1905از نوامبر 
دولت . ش 1285تیر / 1906در ژوالى ). 322: 1357ناظم االسالم (اى علیه شريعت است  مشروطیت فتنه

هللا، به دلیل حمايتش از اين دولت، خود را در خطر انزوا  عین الدوله ورشكسته و ناتوان شد و شیخ فضل
ديد و تا حدودى تحت فشار افكار عمومى مجبور به پیوستن به جريان مھاجرت علما به قم و نھضت 

آغاز به كار كرد، شیخ فضل  1906در سپتامبر ) شوراى ملى(زمانى كه مجلس . تاسیس دارالشورى شد
وضعیت جسمى شاه به دلیل ضعف و مرض  1286دى  / 1907در ژانويه . هللا عالقه زيادى به آن ابراز نكرد

او مخالف . به وخامت گرايید و سرانجام فوت كرد و اينگونه پسرش، محمدعلى، جانشین شاه شد
در فوريه مجلس، شاه را وادار كرد كه بپذيرد حكومت كنونى ايران، . حكومت مردمى بود سرسخت

قبول اين امر به طور تلويحى ناظر بر محدوديت قدرت پادشاه و مقدمه نظام حقوق غربى . مشروطه است
 . ناپذير شده بود براى اولین بار اجتناب. ش 1285 / 1906موضوعاتى كه با تاسیس مجلس در سال ; بود

نويس متمم قانون اساسى، كه مشخص كننده حقوق و وظايف مجلس  پیش. ش 1286 / 1907در آوريل 
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. اين پیش نويس تا حد زيادى بر مبناى قانون اساسى بلژيك تنظیم شده بود. بررسى قرار گرفت بود، تحت
نويس ارائه كرد كه مطابق آن شورايى از علما بر تمام قوانین  اى بر اين پیش شیخ فضل هللا اصالحیه

 - 377تركمان ; 316: كسروى(قبل از آنكه مجلس از شرعى بودنشان، اطمینان حاصل كند ; نظارت كنند
بینى نشده  گونه شرطى براى انتخاب اعضاى اين شورا پیش نويس اصلى اين ماده، ھیچ در پیش). 379
اما با صورت اولیه، آنكه ; اصالحیه سرانجام تحت عنوان ماده دوم در قانون اساسى گنجانده شد. بود

طبق ماده دوم مجلس، ھیات . توسط شیخ فضل هللا ارائه شده بود، يكسان نبود و اندكى تفاوت داشت
بدين ترتیب ). 372: كسروى(دار شد  علماى بزرگ بیست نفره گزينش نھايى اعضاى شورا را عھده

شیخ فضل هللا . خواھان بود، كنترل مؤثرى بر اعضاى شورا داشت مجلس، كه آن زمان در تسلط مشروطه
در اين . دانست با چنین تفسیرى از اين اصل موافق نبود و آن را براى مھار مشروطیت، بسیار ضعیف مى

زمان شیخ فضل هللا پیش نويس اصلى قانون اساسى كه مسلمان را با غیرمسلمان در برابر قانون 
فضل هللا و پیروانش ] شیخ. [خود را با مشروطیت آغاز كند دانست، بھانه قرار داد تا مخالفت مساوى مى

به بست . ش 1286خرداد  / 1907عبدالعظیم در ژوئن ] حضرت[ حرم با مشروطه در براى اعالم ضديت
در آنجا ماندند و در طى . ش 1286شھريور  25 / 1907سپتامبر  16آنھا تا . نشستند و تحصن كردند

بود،  با مشروطیت ھاى تبلیغاتى كه حاوى استداللھايشان در مخالفت اى از اعالمیه اقامت، مجموعه
اما طبق ) Browne 1914: 94(فقره بود،،  19ھا  براون مجموع اين اعالمیه] ادوارد[منتشر طبق گفته 

فقره بود كه برخى  19ھا، چیزى بیش از  مجموعه اول اعالمیه. اظھار كسروى، بیشتر از اين تعداد بود
فقره بود كه با خط نسخ نوشته شده  19داراى تاريخ و با خط نستعلیق نوشته شده بود و مجموعه دوم 

] اسماعیل[ھا را چاپ كرده است و  خود سه فقره از اين اعالمیه] مشروطیت[كسروى در كتاب تاريخ . بود
ھا را در اختیار دارد كه در تاريخ مشروطه ايران منتشر كرده است  رضوانى مجموعه بزرگى از اين اعالمیه

گويد كه اولین  كسروى مى). 368 - 231: تركمان; 209 - 159: رضوانى; 423 - 414، 410: كسروى(
 - 409(اش باشند  نشینان قادر به خريد نسخ منتشره ھا به صورت چاپى منتشر شد تا بست اعالمیه

از . باشد فقره از آن منتشر شده كه ھر يك حاوى دو تا سه برگ مى 14ھرچند تاكنون حدود ). 411
منتشره در زاويه «: فقره با خط نستعلیق است و نوشته روى آن چنین است 4ھاى منتشر شده  اعالمیه

دو نسخه از مجموعه . » مقدسه حضرت عبدالعظیم براى بیدارى برادران دينى و اصالح اشتباھاتشان
) 1907ژوالى  23 (1325جمادى الثانى  12: نوشته شده با خط نستعلیق داراى تاريخند اما فاقد شماره

 10و  9ھاى  دو نسخه با شماره). 270، 260: تركمان) (ژوالى 29(جمادى الثانى  18و ) 233: تركمان(
را ) آگوست 13(جمادى الثانى  23تاريخ  10شماره ). 290، 285، 282، 277: تركمان(اند  مشخص شده

) 346 - 344، 352 - 351: تركمان(نیز موجود است  19و  18ھاى  دو نسخه به خط نسخ و با شماره. دارد
اما ھر يك ; كننده انتشار آنھا در شاه عبدالعظیم است كه ھمان طرح و نقشه را دارد و عنوانى كه بیان

. نامیده شده است»  بر ضد شك«و دومى »  بیدارى و اصالح«مجموعه اول . عناوين فرعى متفاوتى دارد
] حضرت عبدالعظیم[نشینانى دارد كه دو ماه در حرم  يك تاريخ ندارد، اما مجموعه دوم اشاره به بست ھیچ

ھاى با خط  ساير نمونه. مربوط باشد 1907آگوست  20به حدود  بايست بنابراين تاريخش مى. اند مقیم بوده
باشد  مى) آگوست 13(رجب  4و ) آگوست 11(رجب  2، )آگوست 6(الثانى  جمادى 26نسخ، تاريخش 

بنابراين گفته كسروى درباره اينكه مجموعه اول با خط ). 324، 317، 316، 312، 351، 294: تركمان(
ھايى كه تاكنون منتشر  از مجموعه اعالمیه. نستعلیق و دومى با خط نسخ است، احتماال درست است

اند احتماال در اواسط ژوالى انتشار  اما آنھايى كه چاپ شده; ژوالى است 23شده، اولین آنھا تاريخش 
اى  رسد دوره بنابراين به نظر مى. آگوست است 20اند و آخرين اعالمیه منتشر شده، تاريخش حدود  يافته

ھاى در دسترس فقط دو فقره به  از اعالمیه. اند حدودا شش ھفته باشد ھا در آن منتشر شده كه اعالمیه
تحرير «اغلب آنھا فاقد امضا يا با جمله ). 244، 242، 239 - 238: تركمان(امضاى شیخ فضل هللا است 

ھا، حاوى  يكى از اعالمیه. اتمام يافته است»  شاه عبدالعظیم] زاويه مقدسه[شده توسط پناھندگان به 
كسى كه نامش در ). 431: كسروى; 238 - 237: تركمان(متن سخنرانى شیخ على الھیجى است 

. نشینان انتخاب شده است ھاى بست جاى ديگرى نیامده، اما احتماال واعظى بوده كه براى انتشار گفته
علماى نجف در تايید ] برخى از[ھا و تلگرامھاى  ھا بازگو كننده نامه به غیر از اين، بعضى از اعالمیه

گونه كه كسروى و رضوانى  ھمان). 259، 254، 243، 240: تركمان(نشینان است  استداللھاى بست
نشینان است تا تبادل نظر يا انتشار  اند، ھدف آنھا به غیر از تبلیغات، تشريح عقايد بست خاطرنشان كرده

ھا در طى شش  شواھد و مدارك موجود براى تشخیص تمايزات برجسته در افكار و انديشه. اخبار
ھا با عنوان روزنامه شیخ فضل  به طور كلى اعالمیه. ھا منتشر شده، كافى نیست اى كه اعالمیه ھفته
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بحث ذيل . و تكذيب محتواى آنھا مستقیما به شخص او مربوط است) Brown:94(اند،  هللا شناخته شده
شده، مطرح  نشینان ھدايت مى اى كه به وسیله بست هللا را به عنوان حامى اصلى انديشه شیخ فضل
 . كرده است

خواھان است، مشروطیت را  هللا بر ضد مشروطه ھايى كه حاوى قويترين استدالل شیخ فضل اعالمیه
گونه مبنايى در قانون شرع ندارد و اينگونه آن تعارض در منابع  داند كه ھیچ تاسیس نھادى مى

خواھان را به دلیل تالش براى انقالب در شريعت و تغییر  او مشروطه. شود ايجاد مى) 5( شرعى مرجعیت
و ) [244، 242 - 241: تركمان(كرد  متھم مى»  قوانین پارلمانھاى پاريس و انگلستان«آن بر طبق 

خواھان در تالش براى معرفى قانون پارلمانھاى اروپايى، اين حقیقت را كه مردم ايران  مشروطه] گفت مى
 : گويد شیخ فضل هللا در اين باره مى. گیرند خود داراى شريعتند، ناديده مى

گويند چرا راضى  حال آنكه مجلس براى مطالب دولتى تاسیس شده نه براى امور دينى و اگر راست مى
مجلس بايد از روى قانون ... در نظامنامه اساسى درج شود... شدند كه سه چھار فقره مطالب شرعیه

اما ھم اكنون وضعى شده كه مردم قانون پیامبرصلى هللا علیه وآله وسلم را كنار ... [محمدى باشد
 ]. كنند گذاشته و در عوض مطابق قانون خود عمل مى

متھم كردند، در حالى كه آنھا را فاقد ) 6( نشینان نمايندگان مجلس را به مداخله در قانون وحیانى بست
خواھان را مبنى بر اينكه  آنھا به شدت استدالل مشروطه). 362، 360: تركمان(دانستند  چنین حقى مى

گفتند كه قانون  آنھا مى. كردند ،رد مى) 7( بايست مطابق مقتضیات زمان تغییر كند قانون اسالم مى
 : خداوند، غیرقابل تغییر است

پیغمبرى از ] چنین اين[خالى نگذاشته و آن حجت انبیاء بود يا اوصیاء و به ھر  خدا ھرگز زمین را از حجت
براى امور معاد و معاش امت، قانونى در كتب آسمانى فرستاده و به پیغمبر ما كه اكمل جمیع انبیاء بوده 

اند قوانینى در قرآن فرستاده كه اكمل جمیع قوانین سابقه  است از براى امتش كه اكمل امم سابقه بوده
بماند و حاجتى به قانون اروپا و آلمان مثال نداشته باشد و اگر قانون اين پیغمبر  بوده است كه تا روز قیامت

صلى هللا علیه وآله وسلم ناقص بود بر خدا الزم بود كه بعد از آن حضرت پیغمبرى بیاورد و قانون عطا  خاتم
 ). 437: كسروى; 355: تركمان(نمايد تا حجتش بر خلق ناقص نماند 

است كه از عصرى به عصر ديگر توسط پیامبران و در ) 8( به بیان ديگر تنھا منبع مشروع قانون، اراده الھى
نشینان ھمچنین بنیان مشروعیت مجلس را با تقاضاى معرفى  بست. شود كتب مقدس آنھا، آشكار مى
از نظر آنھا مجلس . اند، زير سؤال بردند خواھان عقايدشان را از آن اخذ كرده كتاب يا پیامبرى كه مشروطه

بدون بنیانى واقعى براى قدرتش، يعنى قانون الھى، متعلق به كسانى كه بايد از آنھا اطاعت كرد، 
، )يعنى علما(كسانى كه در طريق خداوند ھستند مانند پیامبران، امامان و كسانى كه نیابت آنھا را دارند 

 . نیست

ھا طرح كرده، اين است كه  دومین اتھام مھم ديگرى كه شیخ فضل هللا علیه مشروطه خواھان در اعالمیه
آنھا ايده اصلى نھادى را كه علما خواستار آن بوده، منحرف كرده و به جاى آن بناى پارلمان اروپايى را 

پارلمنتھاى فرنگ فرق ] و[بین دارالشوراى كبراى ملى اسالمى شیعى جعفرى «بايد . اند گذاشته
 ). 284، 280: تركمان(» بگذارند

از عنوان اولیه مجلس حذف شده، ) 566 - 558: 1ناظم االسالم ج (او بويژه از اينكه كلمه اسالمى 
 : كند شیخ فضل هللا، مجلسى را كه علما خواھان آن بودند، چنین توصیف مى. بود ناراحت

علیه  مجلس، دارالشوراى كبراى اسالمى است و به مساعى مشكوره حجج اسالم و نواب عامه امام
شیعه اثنى عشرى و حفظ حقوق و پیروان  به دربار دولت السالم قائم شده و براى خدمت و معاونت

 ). 244، 242 - 241: تركمان(مذھب جعفرى تاسیس گرديده است 
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] مجلس[مدعى بود كه . او بر بنیان اسالمى مجلسى كه علما خواستار آن بودند تاكید بسیار داشت
، 322: تركمان(نشینى در سفارت انگلستان، شنیده نشده بود  شوراى ملى و مشروطیت تا زمان بست

از نظر او علما خواستار مجلسى بر اساس اسالم، قرآن، شريعت و اصل امر به معروف و نھى از ). 326
برعكس بعد از تاسیس مجلس بابیھا و اشخاص المذھب ظاھر شده و مجلس را به نھادى بر . منكر بودند

 ). 291، 287: تركمان(اند  اساس امر به منكر و نھى از معروف بدل كرده

قانون «و »  برابرى«، » آزادى«، » شوراى ملى«اينھا كفار و بدعتگذاران ھستند كه مفاھیمى چون 
را كه ھمگى لباسھاى دوخته شده بر ھیات بیگانه و خارج از قانون الھى و كتاب مقدس است »  اساسى
اى است كه ھر مجلسى كه در اين شرايط  نفوذ آنھا به اندازه). 325، 321: تركمان(دھند  رواج مى

شان بابى دو نفرشان فرنگى مآب و سه  تشكیل شود از ھر ده عضو آن، چھارتايشان دھرى مسلك، يكى
 ). 434: كسروى; 330: تركمان(نفرشان منكر مذھب شیعه جعفرى خواھند بود 

; بودند، صحت داشت اگرچه ارزيابى شیخ فضل هللا از اھداف اعضايى كه درصدد غربى كردن امور مملكت
مشروطه مشروعه جايگزين پیشنھاد شیخ فضل هللا براى . اما بابى خواندن رقبايش حقیقت نداشت

طلبان قبل از انقالب بود و در سال  اين عبارت يكى از اھداف اعالم شده مشروطه. وضعیت امور موجود بود
كردند تا شیخ فضل هللا به پیوستن به  زمانى كه پیروان آيت هللا سید محمد طباطبايى تالش مى 1905

به عبارت ديگر شیخ ). 321: 1ناظم االسالم ج (طلبى ترغیب شود، مورد استفاده قرار گرفت  جريان اصالح
شكلى از  برد كه بگويد، مشروطیت به كار مى) 9( فضل هللا، اصطالح مشروطه را به معنى مشروطیت

از نمايندگى اراده اكثر مردم است، ھمراه حق قانونگذارى كه ) 10( حكومت اسالمى است كه مرجعیتش
برد و  به كار مى با شريعت اصطالح مشروعه را نیز به معناى مطابقت. ناشى از ھمان منبع اقتدار است

شیخ فضل هللا احتماال بیش . بر وحى و اراده الھى مبتنى بود منظورش، نظامى حقوقى بود كه در نھايت
توانند به صورت واحد با ھمديگر  عصرانش به درستى فھمیده بود كه اين دو نظام حقوقى نمى از ديگر ھم

بنابراين عبارت مشروطه مشروعه ھیچ معنايى نداشت و در بھترين حالت، شعارى . تركیب شوند
اسپرينگ رايس، ] سر[گونه كه  عالوه بر اين، ھمان. خواھان بود مناسب براى سردرگم كردن مشروطه

مشروطیت و مجلس از ھوادارى كامل عموم  1907بريتانیا، در تھران اظھار كرده، در  مامور سیاسى وقت
ھاى بعدى،  در اعالمیه. بود برخوردار بود و تقاضا براى شكل ديگرى از حكومت در اين زمان كارى عبث

نشینان را بیان  شعارى كه مورد تاكید قرار گرفت نظامنامه اسالمى بود كه به طور دقیق اھداف بست
سال يا بیشتر در میان  1300معناى نظامنامه اسالمى به طور دقیق قانونى است كه بیش از «: كرد مى

تنھا بنیان مشروع براى قانون است و ) 11( به بیان ديگر، وحى الھى). 358، 356: تركمان(»  ما بوده است
 . تنھا قانون اساسى معتبر، شريعت است

نويس اصلى درباره ماده دوم قانون اساسى، معترض بود و  به اصالح پیش شیخ فضل هللا ھمچنین نسبت
; 275، 268 - 267تركمان (منكر اين بود كه مجلس حق مداخله در انتخاب مجتھدين اين شورا را دارد 

بايست فقط به وسیله علما  نفر از ناظرين اين شورا، مى 20او خواھان اين بود كه ). 422: كسروى
او نمايندگان را به خاطر اينكه در . غیرقابل تغییر باشد] براى ھمیشه[منصوب شوند و ديگر اينكه اين بند 

از نظر او نمايندگان چنین حقى نداشته و در ; كرد اين ماده براى خود مرجعیت قايل شده بودند، متھم مى
 . اين باره از حدود وظايف خود تجاوز كرده بودند

معنى . او ھمچنین به طور كلى خواھان معرفى وظايف، حقوق و حدود عملكرد مجلس و نمايندگان بود
ضمنى اين كار اين بود كه آنھا در حقوق و وظايف علما مداخله كرده و حق انحصارى شريعت را نقض 

 : گذاشت او در كالمش با تاكید بر اقتدار علما صحه مى. اند كرده

خداست و رد بر علما رد  اى اھل اسالم مگر پیغمبرتان نفرموده اھانت عالم اھانت من و اھانت من اھانت
 ). 355: تركمان; 437: كسروى(بر من و رد بر من رد بر خداست 

ھمچنین از تحقیر . شود، ناراضى بود او از اينكه احترام علما مراعات نشده و اقتدارشان ناديده گرفته مى
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اى به سلطان عظیم  در اين چند روز، گروھھاى ياغى سركش حمالت وقیحانه«: مند بود شاه نیز گله
 . »كنند الشان مى

: كسروى; 274، 266: تركمان(بود  مطابق ديدگاه شیخ فضل هللا ھدف بابیھا و دھريھا برانداختن سلطنت
به اراده و خواست مردم  باره او احتماال به تالشھايى اشاره داشت كه حاكمیت نسبت در اين). 421

در پاسخ به اين سؤال كه چرا از نظر برخى . پاسخگو شود تا اينكه فقط به شريعت نظر داشته باشد
چون بلد، بلد اسالم و سلطان، سلطان اسالم و علما، علماى «: گفت نظام موجود بايد تغییر كند مى

شیخ فضل هللا ھمچنین تمايزى جالب توجه بین اصطالحات ). 366: تركمان; 438: كسروى(» اسالمند
 : شیعى و سكوالر براى حاكم جاير قايل شد، اما متاسفانه آن را بسط نداد

در اصطالح فقھاى دولت جايره و در عرف سیاسیین دولت مستبد گرديده است ... كارھاى سلطنتى
 ). 422: كسروى; 275، 267: تركمان(

 : در جايى ديگر آورده است

ھمان ) 12( و حكومت قراردادى) سلطنت استبداديه(خودكامه، در زبان فقھى ھمان استبداد  حكومت
 ). 270، 261: تركمان; 416: كسروى(است ) سلطنت مشروطه(پادشاھى مشروطه 

كردند كه با مفاھیم شیعى  خواھان واژگانى جديد با ارزشھايى جديد ارائه مى مساله آن بود كه مشروطه
ھا و مقاصد  به مفاھیم شیعى زمینه ھايى جديد بود كه نسبت پیوند خورده بود، اما درواقع انديشه
برداشتى كه شیخ فضل هللا و . شد يكسانى از آن دو منتج نمى متفاوتى داشت، به طورى كه نتايج

 . بود نشینان بر آن تاكید داشتند، تداوم نقش سنتى شاه و از ديدگاه آنھا، نظام اسالمى حكومت بست

 : دانست طلبانه براى برقرارى عدالت را، نوعى فريبكارى مى شیخ فضل هللا به طور ضمنى فرياد اصالح

طلب توسط دو لفظ دلرباى عدالت و شورا برادران ما را فريفته به جانب المذھبى  جماعت آزادى
آيا چه . دين اسالم اكمل اديان و اتم شرايع است و اين دين، دنیا را به عدل و شورا گفت... رانند مى

: كسروى(افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراى ما از انگلیس بیايد 
410 .( 

خواھان از طرح عدالت صرفا، دستاويزى براى اھدافى ديگر و احتماال، به عنوان  از نظر او ھدف مشروطه
 : به نظر او كامال واضح بود كه چنان ھدفى غیرواقعى است. علمى براى گردآوردن حامى بود

دانستید لھذا منتظر قدوم عدالت لزوم آن  چون عدالت تامه را منحصر به زمان ظھور حضرت حجت مى
كه سست عنصرى ... ايد الحال چه واقع شده است میان ما و شما اى صاحبان عقايد مذكوره حضرت بوده

ايد و به محض آنكه صیت مجلس معدلتى از براى طغیان ظلم و جور عدوان  خود را نشان اين و آن داده
 ). 329: تركمان; 434: كسروى] (بپاخاستید[بلند شد 

اى كه بیشترين ناسازگارى علما را برانگیخت و شیخ فضل هللا را به مخالفت  خواھانه اقدام مشروطه
اى بود كه تساوى تمام اتباع كشور در برابر قانون را بدون در نظر گرفتن  آشكار با مجلس كشاند، ماده
ساخت كه بر اراده  اين اصل تمايزات قانونى را برجسته مى. شناخت مذھب آنھا، به رسمیت مى

مبتنى است و قانونى كه بر اراده الھى بنا شده و بر اساس آن مؤمنان ) 13( شھروندان يك دولت ملى
به عنوان مثال يكى از اتھامات مجلس . شدند به كافران موقعیت ممتازى داشته، از آنھا متمايز مى نسبت

نشینان در اين باره چنین  شیخ فضل هللا و بست. تالش در جھت امر به منكر و نھى از معروف بود
 : گفتند مى

اما ھر كس را كه بخواھد جلوى اين كار را . دھد اين مجلس به مجوسان آزادى نشر عقايدشان را مى... 
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 ). 292 - 291، 288 - 287: تركمان(شود  بگیرد مستبد خوانده شده، متھم به تخريب مجلس مى

) شريعت(شیخ فضل هللا ھمچنین با فرياد روز براى آزادى از ديدگاه او آزادى به وسیله احكام شرع 
انگیزى و  كرد و بقاى آن را اسباب فتنه حمله مى) 14( او على الخصوص به آزادى نشر. شد محدود مى

او خواھان كنترل شديدتر در اين حوزه بويژه بر مطابقت مقاالت و كتب . دانست رواج تھمت و افترا مى
طلب را  بعد از اين بود كه او عبدالرحیم طالبوف نويسنده اصالح. منتشر شده با شريعت تاكید داشت

يكى ديگر از موضوعات مورد . ھاى او را به اين دلیل كه با شريعت ناسازگارند، تحريم كرد تكفیر و نوشته
شیخ فضل . خواھان در تالش براى طرح آن بودند منازعه، مساله تعلیم و تربیت اجبارى بود كه مشروطه

دانست و معتقد بود كه قصد واقعى از اين كار، تاسیس مدارسى به  هللا چنین كارى را خالف شرع مى
بدآموزى ). 331: تركمان; 434: كسروى(سبك فرنگ و تربیت اطفال نابالغ بر اساس عادات خارجى است 

 . اطفال چیزى غیر از تاثیرپذيرى نخواھد بود

بحث چندانى ندارد، بويژه كه اين اصالحات  لوايح شیخ فضل هللا در باب موضوع، اصالحاتى كه در راه است
خواھان به شیوه معمول صرف پول،  در كالم او، انتقاد مشروطه. گرفت مستمريھا و حقوقھا را دربرمى

 : چنین بیان شده است

تربیت ايران سالى  مردم بى] گويند كه مى... [كسانى كه منكر شريعت و معتقد به طبیعت ھستند
آورند كه زمزم است و قدرى خاك كه تربت است و اينكه اگر  برند و قدرى آب مى بیست كرور تومان مى

 416: كسروى(كشتند  اين مردم وحشى و بربرى نبودند اين ھمه گوسفند و گاو و شتر در عید قربان نمى
 ). 271; 263 - 262: تركمان; 418 -

 : ھمچنین

خوانى و وجوه زيارات مشاھد مقدسه در ايجاد كارخانجات و در تسويه طرق و  وجوه روضه] گويند مى[
 ]. صرف شود[شوارع و در احداث راھھاى آھن و در استجالب صنايع فرنگ 

به گفته او از زمانى . طلبى و اغتشاش متھم كرد خواھان را به آشوب سرانجام شیخ فضل هللا، مشروطه
البته شیخ در طرح . كه بساط مجلس برپا شده امنیت لطمه ديده و تجاوز و شورش افزايش يافته است

نظمى نتیجه تاسیس مجلس است، بلكه آن را  گفت كه آشوب و بى او نمى. اين اتھام كامال مراقب بود
به انجمنھا، شوراھا و اجتماعات  او به شدت نسبت. دانست انگیز در مجلس مى نتیجه نفوذ افكار فتنه

كرد و با ذكر اينكه در انگلستان فقط يك پارلمان وجود  متعددى كه در پايتخت پديد آمده بود، حمله مى
: تركمان; 438: كسروى(اى از تھران مجلسى برپا شده است  داشت كه در ھر گوشه اظھار مى; دارد
336 .( 

، زمانى كه او با 1907خواھان از شاه عبدالعظیم در سپتامبر  مبارزه شیخ فضل هللا بر ضد مشروطه
زمانى كه تالشھايى براى كودتا در ). 146: 2ج  1377دولت آبادى (مجلس آشتى كرد، پايان يافت 

شیخ فضل هللا دوباره به صحنه . صورت گرفت 1908و بعد از آن بمباران مجلس در ژوئن  1907دسامبر 
در اين مرحله او استداللھايش را علیه مشروطیت در دو بیانیه . خواھان بازگشت مبارزه علنى با مشروطه

است و بعد از سقوط . ق 1326كه تاريخ آن »  تذكرة الغافل و ارشاد الجاھل«اولى با عنوان . ارائه كرد
) Hairi1 :209 ,260.(شود  مربوط مى 1909و ژانويه  1908مجلس نوشته شده و به ايام بین ژوالى 

نوشته ديگر فاقد تاريخ است و . 1908برچیدن بساط مجلس توسط شاه در ژوئن  فتوايى است در حمايت
در ) 15( زاده در كتاب تاريخ مشروطیت، ارائه شده است روزنامه روسى زبان روشیا توسط مھدى ملك
اى توسط شیخ فضل هللا در رد حكومت  شود كه چند روز قبل رساله يادآور مى 1909شماره يكم ژوئن 

يا  رساله مذكور مطمئنا يا تذكره است. مشروطه نوشته شده و آزادانه در میان مردم توزيع شده است
از آنجا كه استداللھاى ھر دو مشابه است، احتماال . باشد اما دقیقا معلوم نیست كه كدام يك مى; فتوا

 . شود ديده نمى 1907به لوايح سال  ھر دو با ھم تدوين شده و ھیچ تمايز يا پیشرفتى در آنھا نسبت
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 1909-1908ترين مفھوم جديدى كه شیخ فضل هللا در استداللھايش بر ضد مشروطیت در سالھاى  بنیادى
 . كرد بلكه با ھدف اساسى آن نیز برخورد پیدا مى) 16( عرضه كرد، چیزى بود كه نه تنھا با آثار شريعت

او ابتدا بر وجود دو نظام متمايز از ھم، اسالم و كفر، كه ھر كدام منطق كامال خاص خود را داشت، تاكید 
 : گفت بر اين اساس مى. كرد مى

يا از كفر  گويد مواد قال فیه قابل تغییر است آيا اين تغییر از اسالم به كفر است واعجب من الكل اينكه مى
 ). 159 - 158: تركمان; 215: 4زاده ج  ملك(خرافت ھر دو معلوم است ] در ھر حال[به اسالم و 

 : دھد او ادامه مى

اگر گفته شود كه اين تغییر من االسالم الى االسالم يعنى از مباحى به مباح ديگر اين تغییر اگرچه اين 
متصور است لكن امر مباح كه عندالشارع جايز الفعل و الترك است، غلط است كه قانون الزم العمل شود 

شود مثل  و مجازات بر مخالفت آن مرتب شود و عناوين ثانويه كه در شرع منشا اختالفات حكم مى
 . اطاعت والد يا نذر يا يمین و نحو آن در فقه محصور است و اكثر آراى بقال و بزاز از آنھا نیست

 : گويد او ھمچنین مى

) 17( با آن انكار شريعت آمیز مجلس براى عموم مسلمین واجب و مخالفت اطاعت از آراى سخیف و توھین

 . شود خوانده مى

اين واژگان ناظر بر دو وضعیت از وضعیات . استداللى كه در قالب واژگانى چون واجب و مباح تبیین شد
، مباح، مكروه و حرام نامیده )مستحب(است كه اصطالحا واجب، مندوب ) االحكام الخمسه(پنجگانه 

اينھا . اعمال ھر فرد مسلم مشمول يكى از اين وضعیات پنجگانه در شريعت اسالمى است. شوند مى
بنابراين شريعت، دكترينى كامل از ) Coulson:83.(ضابطه ارزيابى اخالقى تمام روابط و اعمال است، 

اخالقیات دارد كه تمام ابعاد حیات مذھبى، سیاسى، اجتماعى و فردى انسان مؤمن به اسالم را 
 . گیرد دربرمى

بدين ترتیب مسائلى كه در ساير نظامھاى حقوقى صرفا مربوط به حوزه مذھبى يا اخالقى است، در 
گیرد و بر او واجب است كه بر تمام اعمال انسانھا، داورى ارزشى داشته  حیطه صالحیت فقیه قرار مى

اعمالى كه نه مستحبند و نه حرام يا مكروه، در حیطه اعمال مباح ) de Bellefonds 1965: 78.(باشد، 
كننده اعمالى ھستند كه جزء  اما درواقع، اين فقھا ھستند كه به عنوان مرجع نھايى تعیین. گیرند قرار مى

بندى اعمال در قالب اين وضعیات پنجگانه مطمئن شدن از لطف  ھدف نھايى از مقوله. مباحات است
خواھان اجراى قانون شريعتند تا اعضايش از قضاوت رحیمانه  امت اسالم. خداوند، در دنیا و عقبى است

كرد  بنابراين، شیخ فضل هللا مخالفانش را به دخالت در احكام شرعى متھم مى. در روز جزا مطمئن باشند
اند و با اين كار سد راه اھداف  و از جمله معترض بود كه آنھا آنچه را كه جزء اعمال مباح است، واجب كرده

 . اند اساسى اسالم شده

شدن مبانى  تدوين قانون اساسى فرايندى بود كه از ديدگاه شیخ فضل هللا بیش از ھر چیز سبب سست
از ديدگاه او اسالم ھیچ گونه نقصى ندارد . دانست شیخ قانونگذارى را نوعى بدعت مى. شد شريعت مى

شیخ فضل هللا در اين موضع خود، ). 113: تركمان; 12: زاده ملك(كه كسى بخواھد آن را مرتفع سازد 
شد كه پیدايش  او ھمچنین مكررا يادآور مى. تر و روشنتر داشت موضعى سخت 1907به سال  نسبت

بايد به راويان احاديث كه  در چنین مواقعى مى. اوضاع و احوال جديد، مجوزى براى قانونگذارى نیست
كسانى كه قادرند حكم صحیح خداوند را از منابع حقوقى اسالم استنباط . نايبان امام ھستند، رجوع كرد

به سالھاى  در اين موضع، وضوح بیشترى در استداللھايش نسبت). 114: تركمان; 219: زاده ملك(كنند 
 . شود قبل ديده مى
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نگريھاى الزم  نائینى نیز در رد براھین اصولگرايانه شیخ، مدعى بود كه بله، اگر قبال تمام آينده] عالمه[
.(براى تمام مسائل قضايى و سیاسى در فقه اسالمى شده بود در آن صورت نیازى به قانونگذارى نبود 

210: Hairi1 (در اين موارد . بینى نشده بودند اند كه در شريعت پیش اما شمارى از مسائل حادث شده
] آيت هللا[استدالل عالمه توسط برخى از ھواداران . است) 18( وضع قانون مناسب، وظیفه حاكم ذيصالح

ناظم (شد  ابوالقاسم، به كار بسته مى] سید[سید محمد طباطبايى و با بیان آشكار توسط فرزند او، 
 ). 339: 2االسالم ج 

جامعه است و ) 19( نائینى بر اين بود كه قانون بر اساس مصلحت] عالمه[در باب اعتراض به تغییر قانون 
گونه كه حائرى يادآور شده  ھمان. منطقا بايد تغییر كند تا با شرايط و اوضاع و احوال جديد ھماھنگ شود

توان قانونگذارى  استدالل شیخ فضل هللا در اين باره، ناظر بر اين است كه در اسالم به ھیچ وجه نمى
بحث ديگرى كه شیخ . احكام شرايط جديد از شريعت است) 20( آنچه ھست، فقط استنباط منطقى. كرد

موضوعى پرابھام كه ھیچ كس در اين دوره تبیین واضحى از ; فضل هللا وارد آن شد، حدود اقتدار قانون بود
ھاى  گونه كه ذكر شد، شايد اين نقص به اين دلیل بود كه شريعت تمام جنبه ھمان. آن به دست نداد

ناپذيرى، عملى  گرفت، در حالى كه در واقعیت امر، چنین دكترين انعطاف حیات فرد مسلمان را دربرمى
اى چون امور عرفیه كه علما در عمل در چنین امورى دخالت نكرده و  وجود مفھوم با سابقه. نبود

 . سرنوشت آن را به مقامات حكومتى واگذار كرده بودند، شاھد اين مدعاست

در يك جا تمام موضوعات و از جمله سیاست را در . هللا در اين موضوع، دوگانه بود موضع شیخ فضل
طلبان مبنى بر اينكه عمل  در مورد استدالل مشروطه). 58 - 57: تركمان(دانست  محدوده شريعت مى

اى كه خارج از شريعت است، شیخ فضل  است، حوزه) 21( آنھا در مورد قانونگذارى در حوزه قانون دولتى
تواند خود را خارج از قانون الھى بداند و قانون وضع كرده و آن را اجرا  هللا بر آن بود كه ھیچ دولتى نمى

 . كند

 : كند در جاى ديگر، او اذعان مى

مربوط به آن وجود داشته، اما مسلم است كه اينھا احكامى ) 22( در عمل، ھمواره امور دولتى و دستورات
 ). 106: تركمان; 412: زاده ملك(خارج از دين ھستند 

خارج «آنچه از عبارت . اند شرعى اما فاقد مشروعیت; وجود دارند) 23( بنابراين اينگونه قوانین، از نظر عملى
در اين معنا به نظر ; آيد اين است كه اينگونه امور مباح نیستند و لذا خارج از دين قرار دارند برمى»  از دين

يا  و امور مربوط به امت»  امور دولتى«يا  رسد كه شیخ فضل هللا قايل به تفكیك امور مربوط به دولت مى
 : گفت طلبان مى او درباره مشروطه. است»  امور عامه«

اگر مقصود آنھا تعیین قانونى بود مخصوص به صغرويات اعمال مامورين دولت كه ابدا ربطى به امور عامه 
 ). 81، 59: تركمان(كه تكلم در آن از مخصوصات شارع است، نداشت 

سلطه و نظارت  اى كه تحت نتیجه چنین نظرى اين است كه در حكومت دو حوزه اقتدار وجود دارد، حوزه
. اى كه در آن به جز علما، مرجع ديگرى حق ورود ندارد دولت است و در آن نقش ناچیزى دارند و حوزه

مشكلى كه حامیان حكومت مشروطه برخالف حامیان رژيم سنتى با آن مواجه بودند، ناتوانى در به 
گونه حق  به عنوان مثال اعمال قانونگذارى در امور عامه، ھیچ. شناختن چنین تفكیكى در امور بود رسمیت

فضل هللا بر آن بود كه برخالف گذشته زمانى كه مقررات ] شیخ[بنابراين . مشروعى در شريعت نداشت
شدند، در شرايط فعلى به شرط وفادارى مجلس به  دولتى عموما، امورى خارج از دين تلقى مى

اى  ، اينگونه مقررات و امور شرعا وظیفه]ھیات علماى طراز اول[بینى شده  دستورات ھیاتى كه پیش
 ). 109: تركمان; 215: ملك زاده(شود  واجب محسوب مى

هللا اين ادعا را با داليلى چند و از  كند، شیخ فضل اگرچه مجلس مدعى بود كه مطابق شريعت عمل مى
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او ھمچنین مدعى بود كه اگر قصد واقعى . كند جمله تساوى اتباع كشور در برابر قانون، رد مى
يابند كه اعمال آنھا موافق يا مخالف شرع  شريعت است، چگونه اطمینان مى خواھان تقويت مشروطه

به عبارت ديگر، به اعتقاد ). 81، 59 - 58: تركمان(كه آنھا تخصصى در فھم شريعت ندارند  است، در حالى
اى كه در حكومتھاى قبلى مرسوم  به شیوه او مجلس در تالش بود كه جايگاه علما را گرفته و در امور امت

 . نبوده، دخالت كند

شیخ فضل هللا به منشا اقتدار حكومت مشروطه كه بر اساس آن  1909-1908ھمچنین در سالھاى 
در اين منازعه شیخ . كرد بود، حمله مى نمايندگى اراده مردم ناشى از اتخاذ تصمیم بر مبناى راى اكثريت

تواند ديگرى را  فھمید كه بر اساس آن شخص مى را در معناى فقھى آن مى) 24( هللا اصل نمايندگى فضل
گونه كه حائرى يادآور شده، چنین ترتیبى  ھمان. براى اجراى وظايفى معین به جاى خود منصوب نمايد

»  وكیل«) Hairi1 :204-205.(گرفت و ارتباطى با مسائل جمعى نداشت  فقط موضوعات فردى را دربرمى
اصطالحى است كه در آن موقع و ھم اكنون براى نماينده مجلس مرسوم است و كار ويژه آن نیز 

را به رسمیت ) 25( اما شیخ فضل هللا اين كاربرد غیرمذھبى; به معناى مصطلح نمايندگى است»  وكالت«
 : گويد او در باب معناى وكالت مى. شناخت نمى

وكالت چه معنا دارد، موكل كیست و موكل فیه چیست اگر مطالب امور عرفیه است اين ترتیبات دينیه 
 ). 104: تركمان; 912: ملك زاده(الزم نیست 

و حكومتى، شیخ فضل هللا معتقد بود كه احتیاجى به ارائه ) 26( بنابراين با وجود ايده تفكیك امور به عامه
اگر مقصد امور شرعیه «: دھد او ادامه مى. مفھومى از فقه براى امور معمول در اداره حكومت نیست

 . » عامه است اين امر راجع به واليت است نه وكالت

مسئولیت در اين . گونه مرجعیتى در امور شرعى ندارد مبناى اين نظر آن است كه نماينده مردم ھیچ
 . گويد بر عھده نايبان امام است حوزه آنگونه كه شیخ فضل هللا مى

واليت در زمان غیبت امام زمان عجل هللا فرجه با فقھا و مجتھدين است نه فالن بقال و بزاز و اعتبار با 
 . اكثريت آرا به مذھب امامیه غلط است

بنابراين ; به مرجعیت در فقه شیعه امامیه نیست به عبارت ديگر، اراده اكثريت مبنايى براى ادعا نسبت
 : از اين گذشته. تواند ھیچ نقشى در امور عامه داشته باشد نماينده مردم نمى

علیه السالم يا نواب عام او و ربطى به  به امام تكلم در امور عامه و مصالح عمومى ناس مخصوص است
ديگران ندارد و دخالت غیر آنھا در اين امور حرام و غصب نمودن مسند پیغمبرصلى هللا علیه وآله وسلم و 

دانى كه اين كار از غیر نواب عالم، غصب حق محمد و آل محمد  مگر نمى... . علیه السالم است امام
 ). 90 - 89، 67: تركمان(است 

جايى بیش از اين براى نمايندگان مردم در زنجیره حاكمیت كه ناشى از اراده وحیانى خداوند است، وجود 
. بنابراين پادشاه يا ھركس ديگرى كه ادعاى دستیابى به چنین منصبى داشته باشد، غاصب است. ندارد

خواه حمايت از مجلس را جزئى از وظیفه اسالمى امر به معروف و نھى از  در حالى كه علماى مشروطه
شیخ فضل هللا در رد اين ديدگاه ناچار بود بگويد كه احتماال حكم اين علما اشتباه ; دانستند منكر مى

داشت كه  اظھار مى; او براى اينكه نشان دھد حمايت از مشروطه در تضاد با شرع و قرآن است. است
 : تقلید در اين موضوع از مجتھد حامى مشروطه، باطل است

است و تو مشاھده كنى كه ... اگر ھزار مجتھد بنويسند بناى اين مجلس به امر به معروف و نھى از منكر
اگر ھزار حاكم شرع بگويد كه اين حیوان گوسفند است و تو بدانى ... اند چنین نیست و آنھا اشتباه كرده
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 ). 90 - 89، 66 - 65: تركمان(بايد بگويى او اشتباه كرده و او را نجس بدانى  كه او سگ است

نائینى معتقد بود كه ضرورت يا حتى امكانش نیست كه يك مجتھد بر تمامى مسائل مربوط به امت 
بنابراين ممكن است كه او شخص ديگرى را به نمايندگى خودش منصوب ; اسالمى احاطه داشته باشد

در اين صورت ; بعالوه، اگر نمايندگان امام نتوانند تمام وظايف خود را به مرحله عمل برسانند. نمايد
 ). 92، 68: تركمان(شود  مسئولیت آنھا به عدول مؤمنین احاله مى

بگیرند، بھترين جايگزين ايجاد  نتوانند قدرت را به دست] مستقیما[از نظر او در صورتى كه علما خودشان 
ھرگونه انحراف در قانونگذارى توسط ھیاتى از . رژيم مشروطه است كه بر استبداد ارجحیت دارد

چنین ديدگاھى . شد بینى شده بود، اصالح مى مجتھدان كه در اصل دوم قانون اساسى مشروطیت پیش
به اين دلیل كه . كرد اما در عمل مشكالتى براى اقتدار و منزلت مذھبى، علما، ايجاد مى; گرايانه بود عمل

مطابق تجربه و . علما) نايب(مردم بودند نه نماينده ) وكیل(ھريك از اعضاى مجلس، نماينده 
; نمود كرد كه ھرچند در نظر موجه مى شیخ فضل هللا چنین استداللى مرجعیتى جديد ايجاد مى برداشت

نائینى . داد كه كنترل ضعیفى بر قانونگذارى مجلس داشته باشند در عمل علما را در وضعیتى قرار مى
نیست كه لزومى به شرعى ) 27( كرد كه وكالت اساسا به معناى نیابت مذھبى ھمچنین استدالل مى

به بیان او اگر نمايندگى در . اما شیخ فضل هللا با آن مخالف بود; بود اين استداللى درست. بودن آن باشد
گونه محملى شرعى در حوزه  حوزه امور دينى نیست، پس مربوط به حوزه امور عرفى است و پس ھیچ

نائینى معتقد بود كه پرداخت مالیات براى مصالح عمومى به ] عالمه[در موضوع اكثريت، . شريعت ندارد
 . شناخته نشده است به رسمیت دھد، اصلى كه توسط شريعت مردم حق انتخاب مى

بايست مورد  براى شیخ فضل هللا، شاه بھترين جايگزين در زمان غیبت امام بود و به ھمین دلیل مى
منتشر . ش 1272 / 1893كه در سالھاى قبل از  -كه از رساله سؤال و جواب  چنان. گرفت حمايت قرار مى

 . آيد شیخ فضل هللا به وابستگى متقابل دين و دولت عمیقا معتقد بود برمى -شد 

كننده نظريات میرزا حسن شیرازى است، كسى كه مبارزه براى تحريم تنباكو  رساله مدعى است كه بیان
 : را رھبرى كرد، موضوع رابطه مذھب و دولت در اين رساله آمده است. ش 1270 / 1891در سال 

كم به واسطه  علیه السالم كه امر راجع به نواب خاص و عام آن بزرگوار شد كم از زمان غیبت امام زمان
اعتدالى زياد شد برحسب اختالف اوقات من اھتام العلماء و  سوانح ضعف در عقايد شد و از اين رو بى

شود بايد  السلطنة و عدله پس به حكم اين مقدمه ظاھر و ھويدا شد كه اگر بخواھند بسط عدالت
 ). 62 - 61: 1893نورى (به اين دو فرقه بشود يعنى حمله احكام و اولى الشوكه من اھل االسالم  تقويت

به عنوان . علیه السالم تقسیم شده است مرجعیت در موضوعات دينى و حكومتى در زمان غیبت امام
چنین ديدگاھى . مثال، علما و شاه به طور متقابل و متساوى مسئول حفظ كیان جامعه دينى ھستند

دانستند، در  شاه را امرى نامشروع مى حامد الگار كه علما حكومت بايد با برداشت درباره نقش شاه مى
شكى نیست كه برخى از . گرفت و بنابراين با دولت نیز در تعارض قرار مى) Algar 1969(تضاد قرار گیرد، 

كردند، اما بر اين نكته بايد تاكید كرد كه شیخ فضل هللا مجتھدى  گويد پیروى مى علما از آنچه الگار مى
. تواند حاكى از عقايد مھم میرزاحسن شیرازى باشد بلند پايه بود و بعالوه ادعاى او در اين مورد، مى

 : بیان كرد. ش 1287 / 1909 - 1908شیخ فضل هللا، اين مساله را به وضوح در فتوايش در سال 

نبوت و سلطنت در انبیاى سلف مختلف بود و گاھى مجتمع و گاھى متفرق و در وجود مبارك نبى اكرم و 
پیغمبر خاتم علیه و على آله الصلوة مادام العالم و ھمچنین در خلفاى آن بزرگوار حقا ام غیره نیز چنین 

 ). 111 - 110: تركمان; 215: زاده ملك(بود 

از ھم تفكیك  -اجراى فرامین مذھبى و اعمال قدرت  -اى از حوادث، اين دو اصل  سپس به دلیل مجموعه
 : شد
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فى الحقیقة اين دو ھر يك مكمل و متمم ديگرى ھستند يعنى بناى اسالمى بر اين دو امر است نیابت 
 . در امور نبوتى و سلطنتى و بدون اين دو احكام اسالمیه معطل خواھد بود

 : كند شیخ فضل هللا سپس ماھیت قدرت دنیايى را تعريف مى

با اجراى احكام اسالم است و در اسالم  سلطنت، قوه اجرايیه احكام اسالم است پس تحصیل عدالت
 . بلكه انذار مدخلیت آن بیشتر است انذار و وعد و وعید مثل اقامه حدود ھر دو در كار اجراست

بايد از دو جماعتى كه حامى مذھبند  او تا آنجا پیش رفت كه بگويد ھر فردى كه خواھان عدالت است مى
شیخ . شاھان قاجار بر اين بودند كه اقتدارشان ناشى از خداوند است. يعنى علما و سالطین حمايت كند

داند، نشده اما معتقد است كه اقتدار شاه  اى كه شاه منشا اقتدارش را چه مى فضل هللا متعرض مساله
در رساله تذكرة الغافل . برد از اين جھت قانونى است كه قدرتش را در جھت مصالح اسالم به كار مى

اعتباركردن سلطان اسالم پناه و به اين وسیله تضعیف  شیخ فضل هللا به مشروطه خواھان براى بى
براى نائینى ھمانند ). 92، 68: تركمان(كرد  حكومت اسالم كه مركب از شاه و علما است، حمله مى

با تمام  بسیارى ديگر از علما سلطنت غاصب حكومت و مستعد استبداد بود و به ھمین دلیل مشروطیت
تواند حكومت كمال مطلوب  در نظر شیخ فضل هللا نیز سلطنت نمى. نقايصش بر سلطنت ارجحیت داشت

اما در صورتى كه سلطان حاضر شود . شود اصلى باشد، آنجا كه علم و قدرت در شخص امام جمع مى
چون به جاى اينكه در مقابل اسالم و ; بر مشروطیت ارجح است اقتدار برتر شريعت را بپذيرد، سلطنت

 . علیه شريعت و تضعیف كننده ايمان باشد، حافظ اسالم است

به  شیخ فضل هللا در فتوا جزئیات بیشترى را درباره ايراداتش در باب تصورى كه از عدالت داشت، نسبت
شود بدون  ترين تفاوتھايى كه او يادآور مى جدى. كند گفته بود، بیان مى. ش 1286 / 1907آنچه در لوايح 

شد، قرار  شك چیزھايى بود كه بین مسلمان و غیرمسلمان بويژه مرتدان كه بابیھا را نیز شامل مى
شود كه اگر مساوات معمول شود، مسلمانان منزلت ويژه خود را در  او به خوانندگانش يادآور مى. داشت

شود اين است كه فقط علما در امور عامه  آنچه از بیان او مستفاد مى. خواھند داد شريعت از دست
يكسان داشته باشند  ھاى مختلف بايد منزلت پرسد چرا در اينگونه امور، فرقه او مى. مرجعیت دارند

 ). 81 - 59: تركمان(

گونه كه حائرى نیز يادآور شده از تفسیر ناروشن فكر  نائینى در تالش براى ابطال اين ديدگاه، ھمان
او بر اين عقیده بود كه ھمه افراد در ) Hairi1: 233-234, 254.(خواھان عدالت، برآشفته بود  مشروطه

اما برخورد با آنھا بايد مطابق احكامى . صورت ارتكاب جرم بايد به طور مساوى در دادگاه حاضر شوند
او ھمانند شیخ فضل هللا از اينكه تمام شھروندان در . باشد كه ناظر بر مسلمان و غیرمسلمان است

اند و اينكه تمام قوانین فقط در صورتى اعتبار دارند كه توسط  دولتھاى ملى جديد در برابر قانون مساوى
اين نظريه با نظام ملتھايى كه امورشان از راه دور يا . مجلس تصويب يا تايید شده باشد، خشنود نبود

شد، ھمانند آنچه در عراق عثمانى يعنى محل اقامت نائینى وجود  حداقل از طريق حكومت اداره مى
 . داشت، كامال متمايز بود

شیخ فضل هللا دريافته بود كه دولت مشروطه به معناى اعمال كنترل بیشتر بر امور و بويژه امور مالى 
او اين نظريه را در تذكره با قدرى اغراق . خواھد بود و نتیجه اين روند انحراف عايدات از امور مذھبى است

 . بیان كرده است

با خبر باش «. بگیرند از ھر صد نود است آخراالمر میزان مالیه را كه مشروطه بايد از رعیت و سكنه مملكت
مثال ھمان بلديه در سال، تقريبا . شود ولى كم كم به ھزار اسم گرفته مى. » شكند ديوارش كه سر مى

چنانچه در اساسیه . گیرد و ھر حاكمى سالى دو مرتبه حق دارد، اعانه بگیرد به صد اسم از تو پول مى
 ). 92، 68: تركمان(گیرد و ھكذا  نوشتند و ھمان عدلیه به صد اسم از تو پول مى

 . دانست شیخ اين را باعث پیدايش نوع جديدى از فالكت مى
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 . منظم شود] خواھان مشروطه[حاصل، بايد رعیت جان بكند و كیسه بانك ملى پر شود و امر تجارت آنھا 

عصرش تنھا كسى است كه برخى از مشكالت  جالب است كه شیخ فضل هللا در میان مفسران ھم
از مشكل تاسیس دولت ملى در ايران، به جز مساله فقدان ; برپايى مشروطیت را يادآور شده است

 : كند ياد مى آموزش و تربیت

اى است كه تا آن سه خاصه در آن باقى است ايجاد پارلمنت جز منشا ھرج و مرج  ايران ما را سه خاصه
يكى از آن سه خاصه وجود مذاھب مختلفه و ديگرى كمى جنديه، سیمى . فوق الطاقه نخواھد شد

 . كثرت ايالت باديه و در ممالك خارجه اين سه وجود ندارد

 / 1909تالش محمد على شاه براى اعاده سلطنت استبدادى توسط نیروھاى ھوادار مشروطه در ژوالى 
به شكست انجامید و شاه براى حفظ جانش به سفارت روسیه گريخت جايى كه او به . ش 1288

اما شیخ فضل هللا، از ترك منزل امتناع كرد و در نتیجه دستگیر شد . ھواداران سلطنت استبدادى پیوست
 . و به دلیل مبارزه علیه مشروطیت، محاكمه و اعدام شد

خواھان  ترين استدالل شیخ فضل هللا در رد مشروطه توان گفت كه اساسى به عنوان نتیجه اين بحث مى
او با . بر منابع حقوقى متفاوتى بنا شده و بنابراين قابل جمع نیستند اين بود كه مشروطیت و شريعت

شناخته  به رسمیت با اين استدالل كه در شريعت حمله به منشا اقتدار، نمايندگى و اراده اكثريت
در مسیر اين ھدف، او به طور تلويحى نشان . اعتبار سازد كرد تا مشروطیت را بى شوند، تالش مى نمى

كند و به  اى كه بر افعال ھر فرد مسلمان حاكم است، مداخله مى داد كه مشروطیت، در كیفیات پنجگانه
 . كند اساس مى اين وسیله بنیان ھدف اصلى شريعت را بى

اى كه  به شیوه او احساس كرده بود كه مشروطیت. بود ھدف اصلى شیخ فضل هللا، حمايت از شريعت
گر  كند و دلیلش ھم اين بود كه مشروطیت دكترينى توجیه استبداد قادر به آن نبود، شريعت را تھديد مى

 . و جذاب داشت، در حالى كه استبداد فاقد آن بود

اى درك كرده بود كه تقسیم قدرت به امور عامه  به ھر صورت شیخ فضل هللا، نظام استبدادى را به گونه
داد و مسئولیت آن با علما بود و ھمچنین به امور دولتى كه بخشى از امور  كه شريعت آن را سامان مى

بود،  شد و مسئولیت آن با شاه و ماموران دولت عرفى بود و به وسیله قانون عرف تنظیم مى
صاحب فتواى [آيد اين است كه میرزا حسن شیرازى  آنچه از رساله سؤال و جواب برمى. گرفت دربرمى

نیز معتقد به تقسیم قدرت بین شاه و علما بوده و اگر گفته امیر ارجمند صحیح ] معروف تحريم تنباكو
(نیز چنین ديدگاھى داشته است . ش 1252 / 1873باشد، مال على كنى رھبر مبارز قرارداد رويتر 

با مشروطیت از چنان استحكامى  سرانجام اينكه، استداللھاى شیخ فضل هللا در ضديت). 1981:56
بعالوه او عاليق . اى ھمچون نائینى نیز قادر به رد تمام و كمال آن بود برخوردار بود كه مجتھد برجسته

شیعى در ايران،  شريعت و ھیات مذھبى را شناساند و به تامل در جزئیات نزاع بر سر عرضه مشروطیت
 . يك از علماى معاصرش نكردند اى اقدام كرد كه ھیچ به شیوه

 : منابع فارسى

 . تھران. ويراسته ايرج افشار. خاطرات سیاسى). 1341. (امین الدوله، میرزا علیخان -1

 . تھران. شیخ شھید فضل هللا نورى). 1362. (تركمان، محمد -2

 . تھران. تاريخ معاصر يا حیات يحیى). 1337. (آبادى، يحیى دولت -3

 . مجله دانشكده ادبیات دانشگاه تھران. » روزنامه شیخ فضل هللا نورى«. رضوانى، محمد اسماعیل -4
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 . تھران. تاريخ انقالب مشروطیت ايران). 1351. (كرمانى، مجد االسالم -5

 . تھران. تاريخ مشروطه ايران). 2536. (كسروى، احمد -6

 . تھران. ريحانة االدب. آ. مدرسى، م -7

 . تھران. تاريخ انقالب مشروطیت ايران). 1325. (زاده، مھدى ملك -8

 . تھران. تاريخ بیدارى ايرانیان). 1357. (االسالم كرمانى، میرزا محمد ناظم -9

 . بمبئى. سؤال و جواب). 1893. (نورى، شیخ فضل هللا -10

 . ص 47. تذكرة الغافل و ارشاد الجاھل. نورى، عبدالنبى -11

 : نوشتھا پى

 : اى است از كتاب اين مقاله ترجمه ) 1

MiddleEastern Studies, vol. 22, No. 2, 1986, pp. 181-196. V. A. Martin, "The 
Anticonstitutionalist Arguments of ShaikhFazlallah Nuri" , 

از جمله آثار وى . متخصص تاريخ ايران و استاد مدرسه مطالعات شرقى و آفريقايى در دانشگاه لندن) 2
Islam and Modernism: The Iranian Revolution of 1906 باشد مى . 

 . و انقالب اسالمى) س(عضو ھیات علمى گروه انديشه سیاسى در اسالم پژوھشكده امام خمینى) 3

شود، در ابتدا براى افراد عادى در شرايط جنگ  بايد يادآور شد كه لوايحى كه در موردشان بحث مى) 4
كند اما آنھا بخشى از علم  تبلیغاتى دوران انقالب نوشته شده و اگرچه نظريه قانونى اسالم را تبیین مى

 . فقه نیستند

5 (legal authority  

6 (revealed law  

7 (exigencies of the age  

8 (divine will  

9 (constitutionalism  

10 (authority  

11 (divine revelation  

12 (contractual government  

13 (nation - state  
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14 (freedom of the press  

15 (Rossiya  

16 (working of sharia  

17 (apostasy  

18 (authorized ruler  

19 (expediency  

20 (logical deduction  

21 (government law  

22 (regulation  

23 (defacto  

24 (representation  

25 (secular  

26 (affairs of the community  

27 (religious representation  
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