
  در قبال مشروطیت) صاحب عروه(هللا یزدي  بررسي مواضع آیت
 

  
ّت مشروطه به ماجرا باز شد اي که با ديدگاه  يگانه عالم برجسته. پاي مجتھدان طراز اول نجف به گاه طرح پرسشھاي مقلدان در باب حرمت و حلی

یل تھرانـي، و شـیخ عبـدهللا مازنـدراني ـــ بودنـد،  روحانیان مبرز که شاخص ترين آنان آيات ثالثـه ـــ شـیخ محمـدکاظم خراسـاني، میرزاحسـین خل
ّرت« و » زقرت« به باور عشاير . هللا سید محمدکاظم يزدي بود مخالفت کرد، آيت که از ھواداران سیدکاظم بودند، فرجام مشروطه به نـابودي » شم

ساني، مخالفـان  هللا سـید ھبه بـه نوشـته آيـت 1 .انجامیـد دين و گسـترش فسـاد اخالقـي مي الــدين شھرســتاني از روحانیـان جانبـدار آخونـد خرا
  2 .خواھان مخالف با دين بود مشروطه گمان داشتند آزادي موردنظر مشروطه

 
در بیان واکنـش صــاحب عـروه بـه تھديـداتي کــه بــه ) س(هللا نوري در نشريه منطبع خود در زاويه مقدسه حضرت عبدالعظیم  از سويي، شیخ فضل

امـر « : کنـد کـه اعـالم نمــود  مناسبت مخالفت وي با مشروطه صورت گرفته به اظھارنظر ايشان در کالس درس خطاب به شـاگردانش اشـاره مي
و ايــن معــني جــز بـه مطابقـه بـا شــريعت ... راجع به دين اسالم است و حفظ نفوس و اعراض مسلمین بايد بشود و حفظ شوکت مـذھب جعفـري

  3 ».چیزي از عمر من باقي نمانده که از آن خائف باشم و از دين خود دست بردارم. مطھره نخواھد شد و از کشتن ھم باک ندارم
 

ين بیــان اعتراضــي سـید آن اسـت کـه فرآينــد . اســت» شـريعت« بـا » مشـروطه«فحواي ديدگاه سید دائر بر ضرورت تطبیق مباني  معنـاي ديگـر ا
به زعم خیل طرفداران آقاکــاظم يــزدي، مــراد از مشـروطه ھمانـا نھــاد شـورا ـــ از نــوع شــوراي . مطابقت مشروطه با شرع انور محقق نشده است

کرد و بعدھـا ) علیھم السالم(، اھل بیت و امامان معصوم )ص(سقیفه بني ساعده ــ است که پس از ارتحال پیامبر اکرم  را از حق خالفت محــروم 
 4. به خالفت يزيد امتداد يافت

 
خواھان دانسـته در تلگـراف خــود بـه آخونـد آملـي بـا تصـريح بـر ايــن  مشروطه» حريت موھومه« را نتیجه » اشاعه کفريات ملحدين«  هللا يزدي  آيت

البته دفع کفريات و حفظ عقیده و اجراء قوانین محکمه قرآنیه و شريعت ابديه محمديه، اھم فرائض ربانیین علما با مالحظـه «  : نويسد  موضوع، مي
 5» .جھات موجبات صالح و صیانت دين و دماء مسلمین منظور اطالع داده بذل مجھود شود

 
ظر ھـوادارانش، از ماھیـت اعضــا و سـرانجام  آنچه مسلم است اينکه آقا کاظم يزدي از تايید بي قید و شرط مجلس شورا نیز سرباز زد چرا که از ن

اي کـه  در برھـه. کارشان بي اطالع و حتي نگران بود و پشتیباني از آن نھاد قانونگذاري را منوط به انطباق کامـل مصـوبات آرا بـا مـوازين شـرع کــرد
حتي گفته شده است يکي از سران حاکمیت عثماني درصدد برآمد تا بر موضعگیري . شد گرفت موضع او نیز حادتر مي اوضاع و درگیريھا شدت مي

. خواھد تا به منظور تأيید جنبش مشروطیت اظھارنظر کنـد رود و از ايشان مي سیدمحمدکاظم يزدي تأثیر بگذارد و از اين رو به ديدارش در نجف مي
صب تــرک اظھــار . اش نسبت به جنبش مشـروطیت اسـت پاسخ سید به وي جالب و نشانگر ديدگاه و بینش اعتقادي و سیاسي او بـه صـاحب من

زنند ھدفي جز از میان برداشـتن اســالم از راه  دھید شعارھاي غربي است و کساني که از آزادي دم مي شعارھايي که شما سر مي« : دارد  مي
 6» .نھادھاي زندگي غربي، ندارند

 
وي دريافت خاص خود را از مقاصد و . خواھان باشد رسد نوع نگاه و قرائت سید محمدکاظم از مشروطه، متأثر از کارکرد برخي مشروطه به نظر مي

. خواھان مخالفت با اسالم و تعطیل احکام و دستورات الھي در جامعه بـود از منظر سید، موضع واقعي مشروطه« . گرايان دارد شعارھاي مشروطه
  7» .الشريعه اصفھاني عنوان کرده بود وي بارھا اين مطلب را در منزل شیخ

 
هللا زنجاني، که  هللا نوري، آخوند آملي، میرزا حسن مجتھد تبريزي، مال محمد مجتھد خمامي، سید ريحان نوع نگاه روحانیاني چون آيات شیخ فضل

شرف اسـت خواھي در زمره پیشوايان مشروعه برخـي ايــن . اند با اندک تفاوتھايي بـه ســان سـید محمـدکاظم يـزدي، مرجـع نامـدار مقیـم نجـف ا
اي کـه در واقعــه جھاديــه  دانند بـه گونـه طلبي مي موضعگیري سید را ناشي از عدم اعتماد و اطمینان وي به صحت اقوال مرتبط با جريان مشروطه

کننـد،  پرسش مي» ...سبب عدم اتفاق و ھمراھي ايشان را با آيات « که » جماعتي از علما و طالب« پس از ماجراي مشروطه، ايشان در پاسخ 
 8» .من اعتقاد به صحت اين اخبار ندارم و ناقلین و کاتبین آنھا را وثوق ندارم« : دارد  اظھار مي

  
از موضع يــک مرجـع در پرھــیز از انجــام » احتیاط« بايست به ضرورت  از ديدگاه شماري از پژوھشگران، در بررسي موضعگیري سید کاظم يزدي مي

ورزي و نگــاه او  هللا يزدي ماحصل نوع انديشـه شود که مخالفت آيت از مجموع آنچه نوشته شده مشخص مي. حرکت احساسي و ناپخته توجه کرد
که اگـر چنیــن بـود حداقـل  نسبت به رخداد مشروطه است و چندان مرتبط با مالحظه کاري و سازشکاري وي نسبت به نھاد سلطنت نیست، چرا 

آور جريانـات سیاســي پشـت پـرده آن روز آگـاه اسـت بـه  اي که گويا ازبرخـي عواقـب تأسـف ود، اما او به گونهنم کرد و تحفظ مي سکوت اختیار مي
ست کــه از کانالھــاي گونـاگون بـه وي . خیزد خواھي برمي مخالفت با جريان مشروطه پايگاه اجتماعي گسترده سید نیز نشانگر اخبار و اطالعاتي ا

اصوالً ھمان طور که اشارت شد، آقا کاظم به لحاظ ساختار انديشه . توان مجموعه آگاھیھاي واصله را يکجانبه و مغرضانه پنداشت رسید و نمي مي
فرمانـدار شـھر نجــف، وي در خاتمــه مرقومــه تلگرافـي کـه بــراي » مارشـال« م و ترور 1918در واقعه قیام نجف به سال . مرجعي بسیار محتاط بود

اگرچـه ســید در رخـداد مشـروطه ضـمن کنـار  9 .افزايد را مي» مصلحت در اصالح است« مقامات انگلیسي فرستاده شد با وسواس فراوان عبارت 
به رغم آنکـه گفتارھــاي وي پراکنــده . پردازد به اظھارنظر مي» تکلیف شرعي« اي پرھیز از احتیاط کامل، از موضع  نھادن برخي مالحظات و تا اندازه

ً انديشه سیاسي او پي برد آيد که گردآوري آن براي ھر پژوھنده به دست مي  . اي دشوار است تا به تبیین علل اساسي مخالفت و يا احیانا
 

ً مشـابه و يکسـان  خواھان به صورت عــام از جريـان مشـروطه هللا يزدي به طور ويژه، و طیف مشروطه به ھر روي نوع قرائت خاص آيت طلبي، تقريبــا
سم، مدرنیســم و . آورنـد را به میـان مي» ھدم اساس اعتقادات دينیه« ھواداران فکري اين جريان سخن از . است مان لیبرالی آنـان مشـروطه را ھ

 . است» مداري شريعت« در تعارض با » طلبي مشروطه« خواھان،  از منظر مشروعه. پندارند که انزواي دين را موجب آمد سکوالريسم مي
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