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  جنبش مشروطه از ديدگاه امام خمیني

  فريانرسول جع

  

  :منبع 

  

http://www.historylib.com  
  

بود، اين مسأله با نگاھي اجمالي آگاھي از تاريخ )  ره( ھاي امام خمیني به طور قطع يکي از ويژگي: چکیده

گرچه حضرت امام پیرامون بسیاري .  تاريخي است کامالً روشن است  به سخنان امام که مملو از استشھادات

ً نھضت از مسائل دوره اخیر اظھار نظر فرموده تنباکو بیان   اند اما ما تنھا به آنچه که پیرامون مشروطه و احیانا

ً از آنجا . پردازيم شده مي که ممکن است عنوان فوق قدري ابھام داشته باشد الزم است مطلبي را مقدمتا

  :  بیان کنیم

  

  

  جنبش مشروطه از ديدگاه امام خمیني

  ١٣٨۵تیر  ٨

  رسول جعفريان : پژوھشگر

آگاھي از تاريخ بود، اين مسأله با نگاھي اجمالي )  ره( ھاي امام خمیني به طور قطع يکي از ويژگي: چکیده

گرچه حضرت امام پیرامون بسیاري .  تاريخي است کامالً روشن است  ان امام که مملو از استشھاداتبه سخن

ً نھضت از مسائل دوره اخیر اظھار نظر فرموده تنباکو بیان   اند اما ما تنھا به آنچه که پیرامون مشروطه و احیانا

ً از آنجا که ممکن است عنوان فوق قدري ابھام داشت. پردازيم شده مي ه باشد الزم است مطلبي را مقدمتا

  :  بیان کنیم

  

، جايگاه مناسبي را  دانش تاريخ در قرآن در شکل ابزاري جھت آموزش انديشه و اخالق و به عنوان يک معلم

، مسلمین به تاريخ با احترام زيادي  به ھمین دلیل در طلیعه تدوين علوم اسالمي.  است به خود اختصاص داده

نظیر به نگارش سیره رسول  ، با شوقي کم اھمیت تاريخ در قرآن  داليل متعددي و از جمله نگاه کرده و به

. اند ھاي اسالمي به صورت يک امر عادي درآمده واکثر آنان واجد آگاھي تاريخي بوده و نیز تاريخ دولت)  ص( هللا

و در موارد متعددي   توجھيالسالم به شکل جالب  ھاي تاريخي را امیر المؤمنین علیه اھمیت داشتن آگاھي

  .اند گوشزد کرده

  

ھاي ديني از دست داده و آن مقدار نیز که مورد  ھاي اخیر، تاريخ اھمیت خود را در حوزه متأسفانه در دوره

ًتاريخ صدر اسالم آن ھم به ضرورت بحث در حول و حوش درگیري اي بوده  ھاي فرقه توجه قرار گرفته منحصرا

تاريخ مورد توجه قرار گرفته در مجموع نه تنھا فاقد تحقیقات  ھاي ما دانش ر دانشگاهاست آن مقدار نیز که د
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ھاي  اجتماعي و انساني ھمان نگرش ھاي علوم علمي بوده بلکه نگرش حاکم بر آنھا نیز ھمانند ساير رشته

  . شرک آلود غرب بوده است

  

فرد به زمان خودش دارد موجب عدم وجود ھشیاري تاريخي که وجودش تأثیر عمیقي در آگاه ساختن 

تعھدي نسبت به تحوالت جاري و  مھمترين آنھا در میان قشري خاص موجب بي ھاي فراواني شده که خسارت

به يقین يکي از داليل زودباوري برخي از .  گرديده است  ھاي سیاسي ناھشیاري در برخورد با دگرگوني

ً فريب برخي جناح   .کري را خوردندھاي روشنف رھبران مذھبي که بعضا

  

ھاي تاريخي است که در فھم اوضاع و شرايط حاکم و چگونگي تغییر و تحول  ھمین نبودن و نداشتن تجربه

اين مسأله به خصوص در فھم حوادث تاريخ معاصر، اھمیت ويژه خود را . دارد جامعه نقش بسیار مھمي

  . داراست

  

  

   نگرش تاريخي امام

آگاھي از تاريخ بود، اين مسأله با نگاھي اجمالي به )  ره( ام خمینيھاي ام به طور قطع يکي از ويژگي

ً چنین آگاھي تاريخي در کنار .  تاريخي است کامالً روشن است  سخنان امام که مملو از استشھادات طبعا

نتیجه . آيد دھھا عامل فکري و تربیتي ديگر، به عنوان يک عامل در تکوين شخصیت عظیم امام به حساب مي

ھاي خاص سیاسي حضرت امام بود که براي بسیاري ديگر حتي قابل تصور نیز نبوده است  بیني امر پیشاين 

  . و درست در ھمین مورد و نظاير آن است که امام از سايرين ممتاز گرديده است

  

وجود آگاھي تاريخي در درون شخصیت فکري امام باعث شد تا امام از ابتدا نه تنھا به صورت يک شخصیت 

گران را  ، دست تمام مخالفین و توطئه اسي خود را واردصحنه کند بلکه به عنوان يک رجل سیاسي موفقسی

، آن ھم موضعي  الزمه داشتن موضع تھاجمي. شده قرار دھد  شناخته و آنان را به موقع در برابر عمل انجام

ارب تاريخي مربوط با تاريخ تج که ھمراه با غلبه و پیروزي باشد تنھا وقتي میسر است که فرد نسبت به 

  .معاصر جھان و کشور خويش مطلع باشد

  

امام با دارا بودن ھشیاري تاريخي نه چون ساده انگاراني که تنھا اطراف خويش را، آن ھم ظاھرش را 

،  مختلف تاريخي و سیاسي جامعه و توجه به عمق تحوالت اجتماعي  بینند بلکه با تسلط بر زواياي مي

  .ار را به دست گرفته و آن را ھدايت کندتوانست رشته ک

  

کتاب کشف االسرار به خوبي نگرش تاريخي امام را نسبت به مسايل مختلف و از جمله مسايل معاصر در 

دھد، داشتن يک نگرش سیاسي و مطرح کردن مسايل مختلف فکري در يک قالب  مي دوره ديکتاتوري نشان
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البته امام مورخ نیست اما به عنوان يک متفکر، از .  ام استام  ، نشان دھنده عمق نگرش تاريخي تاريخي

ساز خود کتاب تاريخ  وظیفه انسان کند چنانچه قرآن نیز در حیطۀ  تاريخ به شکل مناسب خود بھرگیري مي

نیست اما نگرش تاريخي ـ فرھنگي خود را ھمراه با آوردن استشھادات تاريخي به شکل دقیق و مؤثر براي 

  .دھد اي فرھنگي خود مورد استفاده قرار ميھ آموزش آموزه

  

 ً نگاه امام به تحوالتي که در زمان حیات ايشان رخ داده يک نگاه سیاسي ـ تاريخي بوده و بدين جھت دقیقا

آن تجربه .  ھدايت و رھبري انقالب عظیم اسالمي ايران به خوبي استفاده شده است بعدھا از آنھا در جريان

خصیت سیاسي امام را ساخته و در عمل تأثیر قابل مالحظه اي روي سیاست ھاي تاريخي، بخشي از ش

  .ايشان در اداره انقالب و کشور داشته است

  

  ]١.[من در بعضي مجالش زمان رضاخان در مجلس رفتم به عنان يک تماشاگر:  اند امام فرموده

  

ً با در نظر گرفتن وضع فکري و فرھنگي روح تواند قابل  انیت در آن دوره مياين مسأله امري است که اساسا

  .توجه باشد

  

براي اينکه عمق نگرش تاريخي امام را دريابیم به نصیحتي که امام در جريان نھضت ملي به مرحوم آية هللا 

او . به کاشاني نوشتم که الزم است براي جنبه ديني نھضت اھمیت قائل شود:  کنیم مي کاشاني کرده توجه

اي که  سیاسي چیرگي دھد به عکس رفتار کرد به گونه  را تقويت کند و بر جنبۀ به جاي اينکه جنبه مذھبي

  ]٢.[رئیس مجلس شوراي ملي شد و اين اشتباه بود

  

تواند از کسي باشد که نقش عوامل فرھنگي و سیاسي را در تکوين  چنین بینشي از امام در آن شرايط نمي

  .شناسد مسیر تاريخي نمي  و ايجاد يک انقالب در يک

  

ً معلول يک نگرش قوي مذھبي ھمراه با داشتن يک بینش تاريخي از مسأله تحول و  اين ھشیاري دقیقا

  .  دگرگوني در جامعه است

  

اي براي عبرت بر روي آن تأکید  تاريخ از نقطه نظر امام که برگرفته از بینش خود قرآن است به عنوان وسیله

  ]٣.[گذرد اين بايد عبرت باشد ه ملتھا ميتاريخ و آنچه که ب: امام فرمودند.  شده است

  

  

   امام و ضرورت نوشتن تاريخ
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در . اھمیت تاريخ در نظر حضرت امام باعث شد تا تأکید بیشتري بر نگارش تاريخ از طرف ايشان صورت گیرد

ھزار مستشار آمريکايي يا آنچه بعضي  ۴۵ايشان با اشاره با حضور بیش از  ۵٧ يک سخنراني در سال

ً بفھمند که ... « : يند شصت ھزار کارشناس فرمودندگو مي اينھا قصه ھايي است که تاريخ بايد ثبت کند، بعدا

  ]۴[». وضع ايران چه بوده است

  

ما شاھد قتل عام مسجد گوھرشاد جنب حرم مطھر ثامن االئمه علیھم السالم «: و در جاي ديگر فرمودند

  ]۵[».درتاريخ آتیه ثبت خواھد شدما شاھد چیزھايي بوديم که تفصیل آن .  بوديم

  

  :آموزان فرمودند خطاب به دانش ۶١ھمچنین حضرت امام در سال 

  

آموزان بايد سعي کنند تاريخ انقالب اسالمیمان را و نقش وحدت خودشان و دانشگاھیان را با  امروز دانش«

  ]۶[».روحانیون بیاموزند

  

مسؤول وقت مرکز اسناد انقالب اسالمي اھمیت ھاي خود خطاب به  حضرت امام در يکي از آخرين پیام

  ]٧.[نگارش تاريخ انقالب اسالمي واصولي که بايد در آن رعايت شود تذکر فرمودند

  

  

  

   امام و تحلیل واقعه مشروطه

  

اند اما ما تنھا به آنچه که پیرامون  گرچه حضرت امام پیرامون بسیاري از مسائل دوره اخیر اظھار نظر فرموده

ً نھضتمشروطه و  از آنجا که ممکن است عنوان فوق قدري ابھام داشته . پردازيم تنباکو بیان شده مي  احیانا

ً بیان کنیم   : باشد الزم است مطلبي را مقدمتا

  

ممکن است اظھار شود که اصوالً بیان تاريخ در گرو نقل اسناد و مدارک تاريخي بوده و بیان نگرش فردي که 

تواند مشکلي را  مي بلکه تنھا به عنوان متفکر و روحاني دين مطرح است نميمورخ رس خود نه به عنوان يک

  وجود دارد؟ حل کند پس چه لزومي در بیان اين نظرات

  

اين اشکال در واقع از يک خلط اساسي بین دو گونه کار تاريخي ناشي شده است گرچه حاوي اشکاالت 

.  حضرت امام با حوادث دوره معاصر از نزديک است توجھي به آشنايي تري نیزھست که از جمله آنھا بي جزئي

دھد، ھم به صورت شفاھي و ھم کتبي از مصادر بھره گرفته و در  نشان مي چنانچه اشارات خود حضرت امام

  . ھاي متأخر، خود ناظر حوادث بوده است دوره
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چگونگي وقوع حوادث از کنیم يکي بررسي  ما در مورد تاريخ به دو شکل و در واقع در دو مرحله برخورد مي

ً آيا اين نقلیات  اي اتفاق افتاده است اين که چه حادثه لحاظ کمي و کیفي ، چگونه اتفاق افتاده و اساسا

ً يک کار تاريخي ً بدين نام  درست است يا خیر، اين کار طبعا است که انجام آن بر عھده مورخ است ولو رسما

ديگران و با استفاده از کتب و   و يا شنیدن نقلیات شفاھينامیده نشود او بايد با مشاھده عیني حوادث 

ً رخ داده بنويسد   #.اسناد، آنچه که حقیقتا

  

کار دوم اين است که ما بر اساس آنچه که از حوادث تاريخي در مورد مرحله اول شناختیم با توجه به 

حرکتي .  بھره گیري کنیم خواھیم از آن ھاي فکري خويش درمسند ارزيابي و ارزشیابي نشسته و مي ديدگاه

را که مورد تأيید ماست خصوصیات و تجارب آن را جداکرده و حرکتھايي که در خالف اصول فکري ما مشي 

ً مورد انتقاد قرار دھیم   . کرده مسخصا

  

، نگرشي است که حضرت امام در تبیین  خواھیم بشناسیم آنچه ما تحت عنوان امام و تحلیل مشروطه مي

ً متکي به نقل.  د درمشروطه ارائه داده استخطوط فکري موجو ھاي تاريخي و از  اين تبیین از يک سمت طبعا

چنین . سمت ديگر مربوط به بینش ديني و فکريحضرت امام است که براي ما از اين زاويه اھمیت دارد

که قرآن زماني . تواند نتیجه مطلوب رابراي ما داشته باشد ، مي نگرشي متکي به يک بررسي کلي تاريخي

اطالعات ريز  بیند که ھمه نشیند الزم نمي و فرعون مي)  علیه السالم(به قضاوت در باره حضرت موسي 

ً قرآن نیز . دھد توان آموخت ارائه مي تاريخي را ارائه دھد بلکه تنھا درسي را که از کلیت اين حادثه مي طبعا

  : داريم ، آنھا را در چند قسمت بیان مي مدراينجا ما براي تبیین نظرات اما.  تاريخي نیست  يک کتاب

  

  

  

  ھاي سده اخیر امام و تحلیل نقش روحانیت در نھضت

  

در واقع اگر بنا باشد تاريخ معاصر نوشته شود به عنان اولین عامل بايد سخن از روحانیت به میان آيد 

ول را دارا بوده است اين نھضتھا بوده و ھمیشه در تحريک و بسیج مردم نقش ا روحانیتي که پرچم دار اين 

ًفاقد يک نگرش اصیل تاريخي است تجربه البته اين به .  اي است که ھر کس اندکي در آن ترديد کند يقینا

  . معناي نفي نقش ديگران به صورت مثبت يا منفي نیست

  

، و به دلیل سلطه سیاسي و فکري مخالفان  ھاي پس از مشروطه با اين حال در دوره اخیر يعني سال

اي نوشته شد که نه تنھا خواستند سھم روحانیت را در مبارزات استقالل  گونه ، تاريخ معاصر به روحانیت

ذکر سه . طلبانه از بین ببرند بلکه آنھا را به عنوان عوامل ارتجاع ومسببان عقب ماندگي جامعه نشان دادند
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اي استعمار واستبداد در دوره اخیر است ھ ، البته اين صرفنظر از تالش نمونه از اين منورالفکران کافي است

  .اند کوشیده که ھمگي در اين جھت مي

  

ھا در خدمت استبداد  زاده ـ فرزند ملک المتکلمین يکي از رھبران مشکوک در جنبش مشروطه ـ که سال ملک

و مطالعه به عقیده کلیه محققیني که اوضاع اجتماعي ايران را تحت دقت «: نويسد مي  پھلوي بود در اين باره

ھاي اين سامان و دورافتادن ايرانیان از کاروان تمدن جھان ھمانا انحراف  اند سرچشمه ھمه بدبختي قرار داده

باشد و به جاي آنکه ملت  مي آخوندھا از جاده حقیقت و اصول مقدسه اسالم و پیروي آنھا از ھواي نفس

ر آن است ھدايت کنند آنھا را درمنجالب خرافات ايران را به طرف حق و عدالت و تمدن که نجات دنیا و آخرت د

اند خودشان و عاقبت خودشان ھم در ھمان مغاکي که جامعه را فرو  ور ساخته و موھومات و فساد غوطه

  ]٨[».بردند سرنگون شدند

  

شايد تنھا نقل سخني از کسروي در . آشکار است اين اظھار نظر با آنچه در واقعیت تاريخ آمده منطبق نیست

. ن باره بتواند پاسخگوي اين مطالب باشد، آن ھم کسروي که موضعش نسبت به روحانیت آشکار استاي

  :وي مي نويسد

  

در آن روزھا که در ايران غول استبداد . اين نکته را نبايد فراموش کرد که مشروطه را در ايران علما پديد آوردند

ودند که دل به حال مردم سوزانیده گاھي سخناني درفش افراشته، کسي را ياراي دم زدن نبود، تنھا علما ب

شماره ھاي حبل . نمي گويم ديگران چیزي نمي فھمیدند؛ مي گويم ياراي دم زدن نداشتند. مي گفتند

در آن زمان که تودۀ انبوه در بستر غفلت خوابیده و ھرگز کاري به نیک و بد کشور نداشتند، . المتین را بخوانید

در بسیاري از شھرھا علما ... ھم داده، به رواج پارچه ھاي وطني مي کوشیدند در اسپھان علما دست به

  #]٩. [سپس ھم ديديم که بنیاد مشروطه را علما گزاردند... پیشقدم گرديده دبستانھا برپا مي نمودند

  

  :گويد خان پدر روشنفکران ايراني نیز مي میرزا ملکم

  

  ]١٠[».ت و آزادي آنھا طايفه علما و اکابرفناتیک ھستندترين اشخاص براي نظم مملکت و تربیت مل دشمن«

  

خواستند دين را نیز به  اين گونه سخن گفتن از منورالفکراني که نه تنھا روحانیت بلکه به تبع تجربه غرب مي

ً اھل رشوه ھم بود در  است کناري بگذارند طبیعي ، تأسف از اين جاست که افرادي چون ملکم که اتفاقا

ً «خان کسي بود که به نظر الگار  ، میرزا حسین یاز التاري سھیم استواگذاري امت از نفوذ بیگانگان مخصوصا

  ]١١[».کردند انگلیس به عنوان عوامل جلوانداز اصالح استقبال مي

  

زاده ھم که در تاريخ معاصر ايران، نقش ھاي متفاوت و مشکوکي داشته در اين باره  قضاوت سید حسن تقي
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متأثر از ھمان نگره اي است که مي کوشد در ادبیات رضاخاني، روحانیت را عامل مشکالت دوپھلو و البته 

  : وي مي گويد. با اين حال، قدري انصاف ھم در آن البته با بیان موزيانه ھست. بداند

  

  زمام دولت مي مردم که در مالھا گذشته از فساد و شرارتشان يک تکیه گاھي بر ضد استبداد و ظلم بي«

کردند و بدين جھت  ملي و مرکز قوت اجتماعي و ملجأ مظلومین حساب مي د آنھا را مظھر افکار عامه ديدن

وقتي که عقائد عامه پر از شکايت بر ضد خرابکاري دولت شد و از عدم رضايت اوضاع اداره مملکتي اشباع 

دولت ايمن باشند و براي گرديد براي بلند شدن بر ضد اداره دولت مرکز، مصوني الزم داشتند که ازتجاوز 

بودند و   ھمین مالھا را علم کرده و پیش انداختند و چون مالھا در اجراي مقاصد خود به عامه و ملت محتاج

ً مقصود خود را اجرا بکنند  مردم ھم در اجراي مقاصد خود به مالھا، به ھمین دلیل مالھا نمي توانستند تماما

  ]١٢[».د مردم را در جزو پروگرام و تقاضاي خود داخل کنندو ناچار بودندکه يک قسمتي ھم از مقاص

  

،  اعتماد مردم به روحانیت در جريان انقالب اسالمي نشان داد که نه تنھا کارھاي سیاسي رضاخان و پسرش

در عین حال امام پیرامون نقش محوري روحانیت .  اثر بوده است ثمر و بي روشنفکران نیز بي ھاي بلکه بازي

  .پرده تأکید کردند صراحت و بيبارھا به 

  

  : فرمودند ۵٧امام ضمن يک سخنراني در سال 

  

، در اين جنبشھا کسي که  ، يا نزديک به ما بوده در اين جنبشھايي که در اين طول زماني که ما بوديم در آن«

در . دا شروع کردندبودند طبقات ديگر ھم ھمراھي کردند لیکن اينھا ابت)  روحانیون( قیام کرده باز از اين طبقه

قضیه تنباکو اينھا بودند که به ھم زدند اوضاع را،در قضیه مشروطه اينھا بودند که جلو افتادند و مردم ھم 

  ]١٣[». رفیق بوده است  کردند با آنھا، در اين قضاياي ديگر ھم روحانیت با شما ھمه ھمراھي مي

  

  :فرمودند ۵٨و در جاي ديگري در سال 

  

ر را وقتي ما مالحظه کنیم ھر جنبشي که واقع شده است از طرف روحانیون بوده است اين صد سال اخی«

، جنبش مشروطه بر ضد رژيم بود البته با  تنباکو بر ضد سلطان وقت آن بوده است ، جنبش بر ضد سالطین

  ]١۴[».اند ايجاد کنند خواسته ، عدالت مي قبول داشتن رژيم

  

  :فرمودند ۵٠و در جاي ديگر در سال 

  

اند قابل  بايد ملت اسالم بدانند خدمت ھايي که علماي ديني به کشورھاي اسالمي در طول تاريخ کرده«

مرحوم میرزاي (شمارش نیست در ھمیناعصار اخیر نجات کشور از سقوط قطعي مرھون مرجع وقت 
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مامیت ممالک ھاي علمیه وعلماي اعالم ھمیشه حافظ استقالل و ت و ھمت علماي مرکز بود، حوزه)  شیرازي

اند عشري از  اند خدمتھايي را که با الھام از اسالم براي آرامش و حفظ انتظامات کشورھا کرده اسالمي بوده

  #]١۵[».اند ھا و قواي انتظامي نکردند با آنکه ھیچ تحمیلي بر بودجه مملکت نداشته اعشار آن را دولت

  

است تکیه خاص داشته و آنچه در حول و  ھاي روحاني که در واقع متکي بر مرجعیت امام روي نھضت

برخي از جريانات : آنھاست و به شکلي در ادامه اھداف آنھا، از نظر ايشان قابل تأيید است مثالً  حوش

مشروطه و کلیت جريان تنباکو، نھضت حاج آقا نورهللا در اصفھان و قم بر ضد رضاخان و نیز حرکت مرحوم آقا 

  ]١۶.[ حوم انگجي در آذربايجان مورد تأيید ايشان قرارگرفته استمیرزاصادق آقا تبريزي و نیز مر

  

ھا، دشمنان خارجي کوشیدند تا اين قدرت را  با شناخته شدن قدرت روحانیت در جريان تنباکو و ساير نھضت

  :فرمايد امام در اين باره مي. از صحنه سیاسي جامعه ايران حذف کنند

  

فھماند که با يک فتواي يک آقايي که در يک ده در عراق ) غربیھا(اينھا  قضیه تنباکو در زمان مرحوم میرزا به«

امپراطوري را شکست داد و سلطان وقت ھم با ھمه کوششي که کرد براي اينکه حفظ   سکونت دارد يک

اينھا فھمیدند بايد اين قدرت را بگیرند، تا اين قدرت زنده است ... بکند آن قرارداد را نتوانست حفظ بکند 

گسیخته باشند و ھر طوري دلشان بخواھد  ھا عنان گذارد که اينھا ھر کاري دلشان بخواھد بکنند و دولت ينم

  ]١٧[». عمل بکنند و لھذا با کمال کوشش تبلیغات کردند بر ضد روحانیت

  

  

  

   نقش منورالفکرھا در کنار نھادن روحانیت در مشروطه

  

وحانیت تأکید گسترده دارد، در مواردي به نقاط ضعف آنان و نیز ھا بر نقش ر امام با اينکه در جريان اين نھضت

  : که نصیب آنان شده اشاره فرموده است شکستھايي

  

اند و گاھي ھم  اند پیروز بوده البته گاھي مثل ھمان قضیه میرزاي شیرازي که ھمه ايران با ھم تبعیت کرده«

  ]١٨[».خوردند شکست مي

  

يابي اين شکستھا اين بار در  وزي روحانیت مطرح گرديده به طوري که با علتتکیه بر اين موارد براي عبرت آم

  . ھاي فکري شريک در انقالب باشند بیشتر مراقب رفتار ساير چھره جريان انقالب اسالمي

  

، جداي از نقشي که سیاست خارجي و يا عناصر وابسته به دربار در جريانات داشتند دو  در جريان مشروطه
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نقش روحانیت در پیدايش جنبش و نیز آرمان دفاع از . منورالفکرکار اصلي را بر دوش داشتند قشر روحاني و

ً در  مشروطه از زاويه ترويج فکر غرب تالش مي مردم استوار بود اما منورالفکران در باروري فکري کردند و طبعا

  .اشندداشته ب توانستند ھماھنگي با فکر ديني و نماينده آن روحانیت اين مسیر نمي

  

ھاي روحاني از خود بروز دادند اين بود که فريب برخي از رفتارھاي روشنفکران را  ضعفي که برخي از چھره

. خورده و ھمراه با آنان وبراي پیروزي فکر آنھا تا جايي پیش رفتند که عاقبت خود را شکست خورده يافتند

  :فرمايد امام در اين باره مي

  

درست کردند اين شیاطین که متوجه مسايل بودند روحانیون و مؤمنیني که تبع از اول که مشروطه را اينھا «

، عمل  آنھا بودند بازي دادند اينھارا، خدعه کردند، متمم قانون اساسي را قبول کردند و اينھا، لیکن وقت عمل

  ]١٩[».نکردند به متمم قانون اساسي يعني پنج نفرمجتھد در مجلس نیاوردند

  

، از آن سخن  ساسي در باره نظارت مجتھدين از آن شیخ شھید نوري بود که بعد از اينکار متمم قانون ا

مسلم است اينکه شیخ شھید نوري اين خدعه را نخورد اما ديگران دير متوجه  در واقع آنچه.  خواھیم گفت

ر د. دست ھمان مشروطه خواھان از صحنه خارج شدند قضیه شدند گرچه ھم شیخ و ھم سید عبدهللا به

  #:فرمايد اين باره امام مي

  

خواھند کنار بگذارند ھمان طوري که در صدر مشروطه با  ھايي ھستند که روحانیین را مي ببینید چه جمعیت«

آن وقت ترور کردند سید عبدهللا .  روحاني اين کار راکردند و اينھا زدند و کشتند و ترور کردند ھمان نقشه است

را ومسیر ملت را از آن راھي که بود برگرداندند به يک مسیر ديگر و ھمان  بھبھاني را، کشتند مرحوم نوري

  ]٢٠[».کشند فردا ھم شايد من و پسفردا ھم يکي ديگر را نقشه االن ھست که مطھري را مي

  

اي که  تجربه.  ما نظیر ھمین تجربه را در مقطع ديگري از تاريخ خود يعني نھضت ملي شدن نفت شاھد بوديم

اي در تعمیق اين نھضت داشت چگونه توسط منورالفکران به کناري  نقش تعیین کننده وحانیتي کهنشان داد ر

گرچه عاقبت خود نیز نتوانستند رشته کار را حفظ کرده و . ھاگرديدند نھاده شده و حتي متھم به انواع تھمت

  .از نظر سیاسي دچار وضع بدتري شدند

  

ً امام با ھشیاري تاريخي از اين تجربه عبرت  نھضت نفتاين تجربه ھم در مشروطه رخ داد و ھم در  ، طبعا

برتري در برابر قسمتي از روشنفکران مذھبي غربگرا اتخاذ کرد، زماني که اين  کافي گرفته و اين بار موضع

امام بگیرند يا در زماني بني صدر خواستند اثبات کنند  ، قدرت را از دست افراد کوشیدند تا در دولت موقت

،  معقول و به پشتوانه ھشیاري مردم  ھاي گیري چند درصد او را بیش از ا مام دوست دارند، امام با موضع مردم

. منورالفکران شده بود در غیر اين صورت يکبار ديگر نیز روحانیت دچار خدعه و نیرنگ. آنان را به کناري نھاد
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  .، پايین کشیدند یت براي ترقي آنان درست کردهکردند روحان حضرت امام آنھا را پله پله از نردباني که فکر مي

  

ھا به جاي  حضرت امام در باره شگردي که در مشروطه عمال سیاست خارجي براي جايگزيني غربزده

  :فرمايد روحانیت به کار بستند،مي

  

ً در آن وقت انگلستان در کار بودند که اينھا را از صحنه خ از آن طرف عمال قدرت« ارج ھاي خارجي و خصوصا

گويندگان آنھا کوشش کردند به اينکه روحانیون را از دخالت در سیاست خارج .  تبلیغات کنند يا به ترور و يا به 

ھا و  ھا و غربزده توانند به قول آنھا، يعني فرنگ رفته مي کنند و سیاست را بدھند به دست آنھايي که

و واقعیت استبداد،آن استبداد تاريک ظلماني يعني اسم مشروطه بود . ھا و کردند آنچه را کردند زده شرق

ً بدتر از زمان شايد بدتر از زمان   ]٢١[». ھاي سابق ، و حتما

  

از مسايلي که زمینه اين جايگزيني را فراھم کرد اين بود که روحانیت با سرخوردگي از برخي از قضايا خود را 

، آن عده که در  گیري انحرافات سفانه بعد از اوجکنار کشید، آنھا دربحبوحه داغي جريانات حضور داشتند اما متأ

ھاي مسلمان و حفظ اسالم  قید حیات بودند تنھا به درس و بحثخاص خود پرداختند گرچه زندگي ديني توده

  :فرمايد در وجود آنھا نیز به دست آنان بود، امام در اين بارھمي

  

ش از نجف به دست علما و در ايران ر جنبش مشروطیت ھمین علما در رأس بودند اصل مشروطیت اساس«

خواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون  به دست علما شروع شدو پیش رفت اين قدر که آنھا مي

طرف بودند روحانیون ھم  مردم بي. گرفته نشد اش اساسي در کار باشد شد، لیکن بعد از آنکه شد، دنباله

  ]٢٢[». رفتند ھر کس سراغ کار خودش

  

  :ديگر نیز حضرت امام فرمودند و در جاي

  

، روشنفکران متعھد سستي بکنند و از قضاياي صدر مشروطه  ، خطبا، علما، نويسندگان ، ملت اگر روحانیون«

  #]٢٣[».انقالب آن خواھد آمد که به سر انقالب مشروطه آمد عبرت نگیرند به سر اين

  

  :فرمايد و نیز در جاي ديگري مي

  

نشود که آنھا که اھل کار بودند مأيوس بشوند و کنار بروند، که در زمان  و مثل زمان مشروطیت.. «

مشروطیت ھمین کار را کردند ومستبدين آمدند و مشروطه خواه شدند و مشروطه خواھان را کنار 

  ]٢۴[».زدند
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جداي از يأسي که بر بعضي از روحانیون عارض شد، مشکل ديگري نیز روحانیت دچار آن بود و آن اينکه 

، کساني نیز عمالً بین روحانیون اختالف افکني  فکري موجود بین موافقین و مخالفین رفنظر از اختالفاتص

،باعث شد تا آن قدر دو گانگي بوجود آيد که کساني از آنھا  توجھي روحانیت به اين مسأله کردند، و بي مي

  :فرمايد باره مي هللا سکوت کنند امام در اين حتي در برابر به شھادت رساندن شیخ فضل

  

بینید که مشروطه بعد از اينکه  تاريخ درس عبرت است براي ما، شما وقتي تاريخ مشروطیت را بخوانید مي«

نه ايران تنھا، از روحانیون . ،دستھايي آمد و تمام مردم ايران را به دو دسته تقسیم بندي کرد ابتدا پیش رفت

، علماي خود ايران يک  وطیت يک دسته دشمن مشروطهطرفدار مشر بزرگ نجف يک دسته مخالف يک دسته 

ھمانمستبدين بعدھا آمدند و مشروطه را قبضه کردند ... دسته طرفدار مشروطه يک دسته مخالف مشروطه 

در ايران ھم بین علما ھمین جوراختالفات را ايجاد کردند و اينطور ... و رساندند به آنجايي که ديديد و ديديم 

مبادا يک  ما بايد از اين تاريخ درس عبرت بگیريم که. ود ايجاد شد ايجاد کردند در بین آنھانبود که خود به خ

، بیفتند اشخاصي يا در بین مردم وسوسه کنند و خداي نخواسته آن امري  وقتي در بین شما آقايان روحانیون

  ]٢۵[»!اتفاق افتاده در ايران اتفاق بیفتند که در مشروطه

  

  

  

   هللا نوري وضع شھید شیخ فضلامام و دفاع از م

  

، حائز اھمیت است دفاع از موضع شھید نوري  از نکات مھمي که در بینش تاريخي امام پیرامون مشروطیت

خواه با تمام قوا شیخ را به عنوان دفاع مستبد و حامي استبداد معرفي کرده و  منورالفکران مشروطه.  است

  .، مورد حمله قرار دادند عهمشرو او را به عنوان سمبل دفاع از حکومت

  

الدوله ـ کسي که  ق با اينکه افرادي چون عین ١٣٢٧مشروطه خواھان پس از پیروزي مجدد در سال 

ً نیز به عنوان فرمانده نیروھاي محمد علي شاه تبريز را در محاصره  استبدادش مشروطه را پديدآورد و بعدا

دند، و ھمین طور سپھدار تنکابني و ديگر مستبدان را، اما داشت ـ را بخشیدند و چند بار نیز به وزرات رسان

  .شیخ را به اتھام مخالفت با مشروطه شھید کردند

  

برخورد مورخان روشنفکر نیز با شیخ ھمین بوده است تنھا کسي که در اين دوره از شیخ به دفاع برخاست 

  ]٢۶.[ اين کشور دانستمرحوم جالل آل احمد بود که شھادت شیخ را عالمت استیالي غربزگي در 

  

ھاي غربي بود، امام به دفاع از شیخ  با پیروزي انقالب اسالمي که در واقع پیروزي تفکر اسالمي بر انديشه

برخاست به خصوص ازاقدامي که شیخ براي تصويب متمم قانون اساسي و اصل مربوط با نظارت پنج تن از 
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  #:ط فرمودندامام دراين ارتبا.  مجتھدين بر مصوبات مجلس داشت

  

مشروطه بايد :  هللا ايستاد که هللا رحمه لیکن راجع به ھمین مشروطه و اينکه مرحوم شیخ فضل... « 

اسالم باشد در ھمان وقت که ايشان اين امر را فرمود و متمم قانون  مشروعه باشد قوانین بايد قوانین

ديدند کاري  رتي را در روحانیت ميقد ھا که چنین  ، خارجي مخالفین. اساسي ھم از کوشش ايشان بود

،  هللا مجاھد مجتھد داراي مقامات عالیه را، دادگاه درست کردند ويک نفر منحرف کردند در ايران که شیخ فضل

  ]٢٧[».هللا را در حضور جمیعت به دار کشیدند نما او را محاکمه کرد و در میدان توپخانه شیخ فضل روحاني

  

خواست تا به قانون اساسي ـ که ثمره تالش علما و مجاھدت اقشار  شاه ميآنجا که از  ۴٣امام در سال 

  :کرد ھمان متمم و اصل نظارت مجتھدين تکیه مي مختلف بود ـ عمل کند بر روي

  

با اين متمم قانون اساسي عمل کنید که علماي اسالم در صدر مشروطیت براي گرفتن آن و رفع اسارت «

  ]٢٨[».ملت جان دادند

  

مورد شیخ اھمیت دارد اين است که چگونه او در مقابل علماي بزرگ نجف که پشت سرھم در دفاع آنچه در 

در اين باره بايد گفت گرچه شیخ آنھا را درک کرده و مقام . دادند، با آنان مخالفت نمود از مشروطه فتوا مي

ھا باعث  نیز وجود واسطه علمي و مرجعت آنان را قبول داشت امامتوجه بود که دوري آنھا از محیط تھران و

لذاست که حتي شھادت شیخ نیز آنھا را متوجه خطر نکرده و واکنشي . نبرند شده تا به حقیقت قضايا پي

  :هللا فرمودند نشان ندادند، امام در باره شیخ فضل

  

در  هللا را در نجف ھم يک جور بدي منعکس کردند که آنھا ھم صدايي از آن حتي قضیه مرحوم آقا شیخ فضل«

ّي که ساختند در ايران و در ساير جاھا، اين جو اسباب اين شد که آقا شیخ فصل هللا را با دست  نیامد اين جو

کردند، و او را آوردند به وسط میدان و به دار کشیدند و پاي آن ھم  بعضي از روحانیون خود ايران محکوم 

ھم غفلت داشتند از اين عمل حتي علما  دمايستادند و کف زدند و شکست دادند اسالم را در آن وقت و مر

  ]٢٩[».ھم غفلت داشتند

  

  :ھمچنین در مورد قاضي شیخ فرمودند

  

هللا نوري را کي محاکمه کرد؟ يک معمم زنجاني يک مالي زنجاي  دانید که مرحوم شیخ فضل شما مي«

  ]٣٠[». تر استمحاکمه و حکم قتل او راصادر کرد وقتي معمم و مال مھذب نباشد فسادش از ھمه بیش

  

البته حساب مفسدي چون شیخ ابراھیم زنجاني از مقام مرجعیت در نجف جدا بود آنھا با تمام خلوص و به 
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خاطر دفاع از مردم دربرابر ظلم ولي بدون توجه به مسايلي که در تھران اتفاق افتاد چنین برخوردي کردند و 

  .ھي ايران شد که ھمان روز به مرگ مشکوکي رحلت کردگرديد را  بعد از آن نیز که مرحوم آخوند متوجه قضیه

  

  

  

   مشروطه محدود و شکست خورده

  

ھاي سیاست خارجي و نیز توسعه فکر غربي مشکالتي دارد  صرفنظر از اينکه جنبش مشروطه از جنبه

آيد، امري که شیخ نیز  سلطنت و استبداد و تحقق حکومت قانون به حساب مي جنبشي براي محدود کردن 

  :امام در اين باره فرمودند. دافع آن بود، اما در اين جھت نیز مشروطه نتوانست به ھدف خودبرسدم

  

،  تر با اسم مشروطه به پا کردند و ديگران آمدند و مشروطه را ھمان استبداد غلیظ) علما(مشروطه را آنھا «

مشروطه خواه ھستیم شد که ما مجلس داريم و مشروطه داريم و  مسمايي بود وگفته مي يک اسم بي

  ]٣١[».کرد مي لیکن استبداد به تمامي معناي خودش بر ما حکومت

  

  #:و در جاي ديگر فرمودند

  

جنبش مشروطیت ھم ھمین طور بود که از روحانیین نجف و ايران شروع شد مردم تبعیت کردند و کار را تا «

وطه برگرداندند، لیکن خوب نتوانستند انجام دادند و رژيم استبداد را به مشر آنجا که توانستند آن وقت

  ]٣٢[».کنند باز ھمان بساط بود مشروطه را آن طور که ھست درستش کنند متحققش

  

  

  

   نقش سیاست خارجي در مشروطه از ديد امام

  

اين .  آنچه که در بینش امام در جريان مشروطه قابل توجه است نقش سیاست خارجي در مشروطه است

آنچه .  اريخ مشروطه است که در باره آن اظھار نظرھاي متفاوتي ابراز شده استت  يکي از مسائل حساس

» دانستند مشروطه را برخاسته از ديگ پلوي انگلیس مي« اھمیت دارد اين که حتي کساني چون شیخ که

طلب اند، اين م اين گونه نبود که بگويند بھبھاني يا طباطبايي که زحمات فراواني کشیدند عامل بیگانه بوده

منورالفکران و  اما اين منافات با آن نداشت که در میان. براي شیخ و نیز پیروانش کامالً مسلم و محرز بود

ً وابسته مستقیم به آنان  برخي ديگر، باشند کساني که اعتماد به حمايت انگلیسي ھا از مردم داشته و بعضا

داخل سفارت کشاندند و آن گونه ذلیالنه از شارژدافر افراد در میان صفوف مردم نفوذ کرده آنھا را به  اين. بودند
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  .براي پیروزي استمداد کردند

  

حضرت امام نیز تحلیل خاص خود را از اين زاويه دارند، اين تحلیل شامل دو قسمت است که در واقع بیان دو 

دوم ھا در برابر روس و  ھا در مشروطه است يکي جنبه سیاسي و منافع انگلیسي جھت نفوذانگلیسي

در اين باره امام در کتاب واليت فقیه چنین مرقوم .  بردن دين نسبت به نفوذ دادن فکر غربي براي از بین

  :اند فرموده

  

مثالً آيین دادرسي و قوانین فضايي آنچنان که بايد و .  کنند که احکام اسالم ناقص است گاھي وسوسه مي«

انگلیس به دستور ارباب خود، اساس مشروطه را به بازي ، عمال  وسوسه و تبلیغ به دنبال اين.  شايد نیست

دھند و از ماھیت جنايت سیاسي  گیرند و مردم را نیز طبق اسناد و شواھدي که دردست است فريب مي مي

بنويسند و قانون اساسي را از روي آن  خواستند در اوايل مشروطه قانون  وقتي که مي. سازند خود غافل مي

خواھم  اينجا نمي  ھا را از سفارت بلژيک قرض کردند و چند نفري که من قوقي بلژيکيتدوين کنند مجموعه ح

ھاي حقوقي فرانسه و انگلیس به  اسم ببرم قانون اساسي را از روي آن نوشتند و نقايص آن را مجموعه

را از آنھا  ، بعضي از احکام اسالم را ضمیمه کردند، اساس قوانین ترمیم نمودند و براي گول زدن ملت اصطالح

  .اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند

  

يکي که در ھمان موقع فاش . اي که دولت استعماري انگلیس در آغاز مشروطه کرد به دو منظور بود توطئه

شد که اين بود که نفوذروسیه تزاري را در ايران از بین ببرد و ديگر ھمین که با آوردن قوانیین غربي احکام 

  ]٣٣[».یدان عمل و اجرا خارج کنداسالم را از م

  

ً برخي از روشنفکران ملحد چون آدمیت  اين تحلیل با توجه به شواھد موجود کامالً قابل اثبات است و طبعا

نبايد آن را پذيرفته ودخالت سیاست خارجي را در جريان مشروطه را ناشي از نداشتند بینش تاريخي 

محتواي انحرافي مشروطه که برخاسته از انديشه   ر جز ھمانچون میراث آنھا در تاريخ معاص] ٣۴[بدانند

  . ، نیست ھايي جون پدرش بوده فراماسون

  

ھاي سیاسي غرب  محتواي فکري مشروطه چیزي جز انديشه:  آنچه در قسمت فوق قابل توجه است اين که

اره با اين مطلب در برد، حضرت امام با اش که در صدر مشروطه تنھا شیخ بدان پي اي است اين نکته. نبود

  :فرمايد ادامه سخن فوق مي

  

حکومت اسالمي نه استبدادي است و نه مطلقه بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معناي متعارف «

  #]٣۵[».فعلي آن که تصويب قوانینو آراي اشخاص و اکثريت باشد
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  ]٣۶.[اين مطلب را شیخ مکرر در سخنان خود مطرح کرده بود

  

ً به معناي نفي نظرات شیخ از لحاظ فکري  کساني چون مرحوم نائیني از آن دفاع ميالبته اگر  کردند طبعا

کردند، چیزي که شیخ نیز در ابتدا  تنھا محدوديت سلطنت را از مشروطه اراده مي  نبود آنھا به داليل مختلف

ً گمان مي  ، مرحوم نائیني ھمان تصور را از مشروطه داشت مخالفین مشروطه آن را  کرده که اساساً  ظاھرا

، ) علیه السالم( دانند لذا در صدد توجیه بر آمده ودر غیبت امام مي)  علیه السالم(غصب حکومت امام زمان 

  .کرد تواند بدان اعتماد داشت مطرح مي مشروطه را به عنوان حداقل چیزي که مي

  

د سلطنت است ـ و در واقع اين طور البته اگر مسأله در ھمین جھت منحصر بود که مشروطه به معناي تحدي

ً تصور يک حکومت اسالمي در آن زمان به شکلي که بعدھا حضرت . نیست ـ سخن کامالً درستي بود طبعا

اين مسأله از طرف آنھا به معناي انکار واليت فقیه نبوده . آمده است امام تبیین کردند ناممکن به نظر مي

رفع «اي براي  را در حین جنگ ايران و روس تنھابه صورت وسیله ، گاه میرزاي قمي نیز فتحعلیشاه است چه

ً او واليت اصلي را ھمان واليت امام ] ٣٧[»وجوب اطاعت او«پذيرد نه به عنوان  مي»  تسلط اعادي   معصوم طبعا

ومت ، امکان حک کرند در آن شرايط ، از اين رو آنان که فکر نمي دانست و بعد از آن مجتھد مي)  علیه السالم(

در اين باره حضرت امام . آمد نظرشان مشروطه براي جلويري از ظلم سالطین مناسب مي يک فقیه باشد به 

  :فرموند

  

توانستند طرح  مرحله پیش از کودتاي رضاخان در آن وقت طوري بوده است که ايرانیان و مسلمین نمي«

قاجار و پیش از قاجار بر اين شدند که حکومت اسالمي را بدھند، از اين جھت براي تقلیل ظلم استبدادھاي 

  ]٣٨[».مشروطه در آيد  قوانین وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت

  

، تناقضي با آنچه که شیخ مطرح کرد و حضرت امام نیز در سخناني که پیش از اين آورديم ندارد اگر  اين تحلیل

اين بود، اين اشکالي ندارد،  قضیه در ھمین تحديد سلطنت باشد که فقھاي حامي مشروطه نیز نظرشان

کم به جاي قوانین ديني شروع   خواستند تحديد سلطنت کنند اما کم اشکال از آنجا ناشي شد که ابتدا مي

  :گويد شیخ مي. به وضع قانون جديد کردند

  

 تمام مفاسد ملکي و مخاطرات ديني از اينجا ظھور کرد که قرار بود مجلس شورا فقط براي کارھاي دولتي و«

شد، قوانیني قرار بدھد که پادشاه و ھیئت سلطنت را محدود کند و  ديواني و درباري که به دلخواه اداره مي

بینیم که در مجلس شورا کتب قانون پارلمنت فرنگ را آورده  راه ظلم و تعدي و تطاول را مسدود نمايد امروزمي

  ]٣٩[».اند و در دايره احتیاج به قانون قائل به توسعه شده

  

ً زماني که منورالفکران ميط را سر و سامان داده و لذا رضايت »  قانون«، امر  خواستند با کنار گذاشتن دين بعا
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،مشروعه شود، براي شیخ آشکار شد که مسأله غیر از تحديد سلطنت بوده و في  دادند که مشروطه نمي

مت که يکي مبتني بر رأي اکثريت تفاوت بین دونگرش در ارتباط با حکو.  الواقع تحديد مذھب در میان است

مخالفتنش نیز با مشروطه ھمین  مردم و ديگري بر اساس شرع باشد براي شیخ کامالً آشکار بوده و اساس

  .بود

  

در جاي ديگر نیز حضرت امام با اشاره ] ۴٠.[امام نظیر ھمین تبیین را در مالقاتي با الگار براي او بیان داشتند

  :ه و غیره فرمودندخوا به اختالف بین مشروطه

  

گفت مشروطه مشروعه باشد  هللا نوري را در ايران به خاطر اينکه مي تا آنجا که مثل مرحوم حاج شیخ فضل«

  #]۴١[».، در ھمین تھران به دار زدند اي که ازغرب و شرق به ما برسد قبول نداريم و آن مشروطه

  

  :مودندو در جاي ديگري ضمن تشويق روحانیون به حضور در مجلس فر

  

در جايي که اگر در ھر شھري و استاني چند نفر مؤثر افکار، مثل مرحوم مدرس شھید را داشتند، مشروطه «

هللا در راه آن  رفت و قانون اساسي با متمم آن که مرحوم حاج شیخ فضل پیش مي به طور مشروع و صحیح

  ]۴٢[».ديدگر تصرفاتي که در آن شد نمي  شھید شد دستخوش افکار غربي و دستخوش

  

  

  

   نقش بازار در نھضت تنباکو و مشروطیت

  

. آمد اي به حساب مي اي بود که بازار از عناصر پايه ساخت اقتصادي ـ اجتماعي ايران در عصر قاجاريه به گونه

طبقه تجار در کنارروحانیون از يک طرف و شاھزادگان از طرف ديگر از مھمترين عناصر تشکیل دھنده ساخت 

ً موضع آنھا در حوادث سده اخیر به ھمین جھت.قتصادي و سیاسي بودند، ا اجتماعي ، بسیار با اھمیت  طبعا

،  ھاي قوي ديني در درون آن تواند نشان دھد، بازاربه دلیل وجود انگیزه تا آنجا که تاريخ معاصر مي.  بوده است

ھاي  معناي انکار وجود انگیزه به ھاي مردمي نقش فعالي را بر عھده داشته گرچه اين اکثراوقات در کنار نھضت

  . ديگر به صورت جزئي نیست

  

در دوره ما .  پايه تحلیل نقش آنھا از ديدگاه حضرت امام به خصوص بر سالمت موضع آنھا از حیث ديني است

کم ساخت بازاردگرگونیھايي يافته و با ورود عناصر جديد به صحنه سیاسي و اجتماعي و ھوشیاري  کم

لذا نبايد . نقش بازار سبب شده که با وضع گذشته تفاوت دارد ، تغییراتي را در تحلیل جاد شدهاي که اي عمده

داران مفسد داشته و  اقتصادي و يا سرمايه آن تحلیل بر پايه تصوراتي باشد که گاه در شرايط حاضر، ما از نظام
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  . اند هيا تصور کنیم در آن زمان نیز نیروھاي اجتماعي که اکنون وجود دارند بود

  

امام نقش آنھا را بارھا در نھضت تنباکو، جنبش مشروطیت و انقالب اسالمي بیان فرموده که صراحت آن 

  :کند گذارد چنانکه واقعیت تاريخ صد ساله اخیر اين مطلب را تأيید مي جاي ھیچگونه توجیھي راباقي نمي

  

  :فرمودند ۵٩امام در سال 

  

کالتي که در سابق بود، از زمان میرزاي شیرازي تا حاال مشکالت در دانید که در مش مي)  بازاريان(شما «

ھاي زمان قاجار  وقت يکي از علماي تھران به واسطه بد رفتاري دولت شد اگر يک بازارھا حاصل مي

کردند و آن عالم را با التماس نگه  بست و ھمان بود که آنھاتوبه مي خواست از تھران برود، بازار مي مي

  ]۴٣[».داشتند مي

  

  :نیز ضمن سخنراني خود فرمودند ۶١حضرت امام در سال 

  

اي که براي اسالم پیش آمده  دانید که بازار يکي از قشرھاي عظیم متعھد به اسالم و در ھر غائله مي«

در قضیه تنباکو و حکم مرحوم میرزاي شیرازي اعلي هللا مقامه اين .  قدم است ، اين بازار است که پیش است

پس ازاو در طول مشروطیت و استبداد به صورت ... د که ھمراھي کرد و متھي به قیام شد بازار بو

مشروطیت باز در ھمه زمینه ھم اين بازار است که پیش قدم است و ھمراه باسايرقشرھاي ملت از کارگران 

عمل کرده و کشاورزان و امثال اينھا مجاھده کرده است و در پیشبرد مقاصد اسالم آنچه که توان داشته 

ھاي سابق کرد فشار بر بازار  تر از رژيم و در اين پنجاه سال سیاه که تاريخ ايران را سیاه کرد سیاه است 

بسیار بود و بیشتر بود و از بازار آنھاخیلي وحشت داشتند و به ھمین دلیل يک وقت ھم بنا را بر اين 

لیکن موفق نشدند و در نھضت بازار يک .تنداز زير سقفھا خوف داش. گذاشتند که اين سقفھا را خراب کنند

البته ساير قشرھا ھمسھیم بودند . ھايي که کرد، از اعتصاباتي که کرد حظ وافر در امور داشت از تعطیلي

  #».لیکن بازار ھم يک قشر عظیم سھیم در اين امر بود

  

  :حضرت امام در ادامه با توجه به نقش بازار در نھضت تنباکو فرمودند

  

ھايي که آنجا دارند  توانست که خودش با طلبه او نمي.  يک آقاي مرجع بود و در يک دھي از عراقمیرزا «

توانستند خودشان راه  او حکمي فرمود علماي بالد ھم نمي.  سلطنت استبدادي بسیج کنند براي مقابله با آن

کردند و آنھايي  مراجع خودشان مياين بازار وملت بود که پشتیباني از . بیفتند و اين استبداد سیاه را بشکنند

و در ھمین قضايايي که ھمه  زدند و در ھمیمن نھضت رفتند آنھا را به زمین مي را که به راه استبداد مي

  ]۴۴[».شاھد بوديم باز بازار است که تعطیالت طوالني کرد
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  :و در جاي ديگر خطاب به آنھا فرمودند

  

کردند انقالب پیروز  ھا ھمراھي نمي ھمینطور اگر بازاري شما در انقالب سھم زيادي داريد بازار ھم«

  ]۴۵[».شد نمي

  

در واقع اھمیت نقش بازار، براي تمام کساني که آشنايي مختصري با تحوالت دوره معاصر داشته و به 

گرچه بعدھا مشکالتي که از ناحیه گرايشات .  را به خاطر دارند قابل اثبات است ۵۶،۵٧خصوص حوادث سال 

معیارھاي چپ در بعضي از نگرشھا پديد آمد به زبان آوردن اين  خاص و اغلب با تأثیري که از ناحیهفکري 

، نظر خويش رابیان داشته و صداقت را بر مصلحت  نمود و البته امام به صراحت مسأله قدري مشکل مي

  .مورد ترجیح دادند ھاي بي نگري

  

اي در  که در جريان مشروطه در عین حال که بازار سھم عمدهدر اينجا الزم است به اين نکته نیز اشاره کنیم 

حاجي محمدتقي بنکدار، رئیس . صورت در انحراف آن نیز برخي از بازاريان سھیم بودند پیروزي داشته به ھمان

توان او رايکي از عوامل اصلي تحصن در سفارت انگلیس دانست گرچه او  متحصنین در سفارت بود که مي

ش نبود که بتواند مسئولیت تمام آنچه را که درسفارت پیش آمد بر عھده او گذاشت و الجرم صاحب علم و دان

سرپرستي ظاھري  اما در ھر حال . اين منورالفکران تازه به دوران رسیده بودند که آن مسايل را ايجاد کردند

ً مسؤلیت ک.  تحصن به عھده معتمد بازار يعني حاجي محمدتقي سفارتي بوده است ارش متوجه خود طبعا

  #. نه سايرين اوست

  

  

  

  

  

 --------------------------------------------------------------------------------  

  

    ، سخنراني در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسالمي١١۵، ص ١٢ صحیفه نور، ج] . ١[

  

   ۵٧.١٢.٢کیھان .  یکل، در مصاحبه با ھ٨۴، ص ١۶، ج  در جستجوي راه از کالم امام] . ٢[

  

   ۴٠، ص ١۶، ج  ھمان] . ٣[
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   ٣۵٩، ص ١۶ ، ج ، در جستجوي راه٣۵٠ـ  ٣۴٩ص »  نداي حق«، کتاب ۵٧.٨.٢١،  سخنراني در پاريس] . ۴[

  

   ٣۴٩، ص ١۶ ، ج ، در جستجوي راه۵۶نامه به انجمن اسالمي دانشجويان در آمريکا و کانادا، مھر ] . ۵[

  

   ٣۶، ص ١٧ ، صحیفه نور، ج۶٢ـ  ۶١آغاز سال تحصیلي  پیام به مناسبت] . ۶[

  

   ١۴٩، ص ٣٠مجله حوزه شماره مسلسل :  در تشريح اين پیام رک] . ٧[

  

   ۶٧، ص ١ ، ايران ج تاريخ انقالب مشروطیت] . ٨[

  

  ١٠۶، ص ) ش١٣١٣ضمیمه مجله پیمان (کسروي، تاريخ ھجده ساله آذربايجان ] . ٩[

  

   ٢۶۴، ص  و در جنبش مشروطیتنقش روحانیت پیشر] . ١٠[

  

   ٢۴۵، ص  ھمان] . ١١[

  

   ٣٢٧، ص ١ زاده ، ج مقاالت تقي] . ١٢[

  

   ۵١، ص ۵ صحیفه نور، ج ۵٧.١١.١٧،  سخنراني در جمع وکالي دادگستري] . ١٣[

  

   ٢٠۴، ص ٧ ، صحیفه نور، ج۵٨.۴.۵سخنراني در جمع اعضاء جھاد، ] . ١۴[

  

   ١٧٧، ص ١ ، صحیفه نور، ج۵٠.٨.٢١،  ه دينپیام به مناسبت تشکیل سپا] . ١۵[

  

،  ، در جستجوي راه از کالم امام۵٨.۴.٣٠،  سخنراني در جمع دانشجويان دانشکده صمديه لباف بابل] . ١۶[

   ۴٢ـ  ٣٩، صص ١۶ ج

  

   ۶٠، ۵٩، صص ١۶ ، ج در جستجوي راه از کالم امام] . ١٧[

  

    ھمان] . ١٨[

  

   ٢٨۵، ص ٢ ، صحیفه نور، ج۵٧.٨.١٨،  سخنراني در پاريس] . ١٩[
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، ص ۶ ، صحیفه نور، ج۵٨.٣.٣سخنرانیدر جمع فرھنگیان و دانشجويان دانشکده ادبیات دانشگاه اھواز، ] . ٢٠[

٢۵٨   

  

   ۶٠.٨.۴، کیھان ٢٠٢، ص ١۵ ، صحیفه نور، ج سخنراني در جمع روحانیون] . ٢١[

  

    ھمان] . ٢٢[

  

    ھمان] . ٢٣[

  

   ١٧٨:  و رک ١۵١، ص ١٨ صحیفه نور، ج] . ٢۴[

  

   ١٣٧، ١٣۵، صص ١٨ صحیفه نور، ج] . ٢۵[

  

   ٣۶، ص  غربزدگي] . ٢۶[

  

   ١٧۵، ص ١٣ ، صحیفه نور، ج سخنراني در جمع گروھي از مردم قم] . ٢٧[

  

   ۶٩، ص ١ خرداد، صحیفه نور، ج ١۵سخنراني به مناسبت ] . ٢٨[

  

   ١٨١، ص ١٨ صحیفه نور، ج] . ٢٩[

  

   ۵٩.١٠.١٣،  ھوري اسالميروزنامه جم] . ٣٠[

  

   ٢٢٢، ص ١۵ ، صحیفه نور، ج۶٠.٨.٢۶، کیھان  سخنراني در جمع مجروحین] . ٣١[

  

   ١٧٩، ص ٨ ، صحیفه نور، ج۵٨.۴.٣٠سخنراني حضرت امام در تاريخ ] . ٣٢[

  

   ۶۶، ص ١۶، ج  به نقل از کالم امام ١٧۴و  ١٣٣، ١١، صص  واليت فقیه] . ٣٣[

  

   ١٧٧، ص  لوژي نھضت مشروطه ايران، ايدئو آدمیت] . ٣۴[
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   ۶۶، ص ١۶ ، ج کالم امام] . ٣۵[

  

   ٣٢٠، ص ١ ، ج هللا نوري و روزنامه شیخ شھید فضل... ھا، مکتوبات  ، اعالمیه ، رسائل ترکمان] . ٣۶[

  

   ٣٢٨، ص  ھاي انديشه گران ايران ، نخستین روياروئي حائري] . ٣٧[

  

   ٩۴، ص ٣ ، صحیفه نور، ج۵٧.٨.١٩مصاحبه با خبرنگاران ] . ٣٨[

  

   ٢۶٧، ص ١ ، ج هللا نوري و روزنامه شیخ شھید فضل... ھا، مکتوبات  ، اعالمیه ، رسائل ترکمان] . ٣٩[

  

   ۴٢، ص ١۶ ، ج راه امام از کالم امام] . ۴٠[

  

   ١٣۵، ص ١٨ صحیفه نور، ج] . ۴١[

  

   ٢٣١، ص ١٨ صحیفه نور، ج] . ۴٢[

  

   ۵٩.١٠.٢٧،  ، روزنامه جمھوري اسالمي اريانسخنراني در جمع باز] . ۴٣[

  

   ۶١.١١.١٠سخنراني در جمع بازاريان ] . ۴۴[
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