
 بررسى چھار نظريه در تحلیل

 اختالف سیاسى فقھاى شیعه در نھضت مشروطیت ايران

 )جھانشاھلو(علیرضا جوادزاده 

83، پائیز  5مجلھ آموزه ، شماره : منبع 

 مقدمه

ق، مى توان عالمان شیعه آن  1328ـ1323با مرور مواضع فقیھان در قبال مشروطه در خالل سال ھاى 
 :دوره را به پنج گروه تقسیم كرد

و افجه اى در تھران، علماى مشروطه ) بھبھانى و طباطبائى(گروھى از فقھا ھمانند سیدين سندين . 1
، آقا نجفى، حاج آقا نورهللا و اكثر علماى اصفھان، سید عبدالحسین ...)و  علماى ثالثه، نائینى(خواه نجف 

الرى و سید محمد ابوالمكارم زنجانى، از أوان شكل گیرى اعتراضات به دولت قاجار يا مدتى كوتاه پس از 
 ;برقرارى مشروطه، از اين قیام حمايت كرده و تا استقرار مشروطه دوم، بر ھمین موضع باقى ماندند

میرزا ابوطالب زنجانى و مالمحمد ) مقیم نجف(دسته اى نیز ھم چون سید محمدكاظم طباطبائى يزدى . 2
يا (، مال قربانعلى زنجانى، حاج آقا محسن عراقى و میرزا حسین مجتھد سبزوارى )مقیم تھران(آملى 

و شايد اين گروه، خود به مخالف و متوقف ـ دست كم . ، در ھیچ يك از مراحل ھمراھى نكردند)نیشابورى
 ;در اوايل أمر ـ دسته بندى شوند

مانند شیخ ; در میان اين دو طیف، فقھاى بسیارى به رغم موافقت اولیه، در ادامه به مخالفت برخاستند. 3
، میرزا حسن تبريزى، میرزا ابراھیم شريف )برادر سید محمد(فضل هللا نورى، سید احمد طباطبائى 

 ;شیرازى، مال محمد خمامى رشتى و اكثر فقھاى تبريز و گیالن

فقھايى مانند سیدعلى مجتھد يزدى و سید ريحان هللا مجتھد بروجردى ـ كه ھر دو مقیم تھران بودند ـ . 4
 ;بعد از اختیار موضع توقف و حتى مخالفت، در زمان استبداد صغیر به ھوادارى از مشروطه برخاستند

مجتھدانى نیز ھمانند میرزا محمدرضا مجتھد كرمانى، در سه برھه زمانى مشروطه اول، استبداد صغیر . 5
البته شروع مخالفت ھا يا موافقت ھاى ھر يك ; و مشروطه دوم، سه رويكرد سیاسى متفاوت داشته اند

 21.از افراد يك دسته نیز، يكسان نبوده است

شناخت نھاد «و » كشف پاره اى از ابھامات مربوط به نھضت«تحقیق حاضر، صرف نظر از كمك رسانى به 
، مى تواند زمینه را جھت آسیب شناسى فعالیت ھاى سیاسى ـ اجتماعى »روحانیان بويژه رھبران آن

اين كه آيا اختالف رويكرد سیاسى فقیھان، معلول ; عالمان دينى، و به طور اخص فقھاى شیعه فراھم آورد
شناخت برون دينى آنان و نگرش متفاوت نسبت به محدوده قوانین دينى و اختیارات انسان مى باشد، يا 
آن كه عوامل درون دينى و استنباط متفاوت از متون دينى در مورد نوع نظام مطلوب در عصر غیبت، منشأ 

مواضع و رويكردھاى مختلف زعماى شیعه مى شود؟ احتمال وجود سودجويى ھاى شخصى و صنفى نیز 
چنان كه مى توان فھم و بینش ناھمگون در قبال مسائل سیاسى ; در تحلیل مسأله منتفى نیست

جامعه را ـ با مسلم انگاشتن اسلوب واحد اجتھادى عالمان عصر مشروطه و قرائت يكسان از گزاره ھاى 
اصوال آيا در بررسى اين موضوع و مسائلى از اين . دينى در حوزه امور سیاسى ـ عامل مؤثر بیان كرد

 دست، تحلیل واقعه به صورت انحصار علت آن در يك مسأله، منطقى است؟

مطالب زيادى در كتب تاريخ نگارى و تحلیلى مشروطه تا قبل از دھه ھفتاد شمسى در باب موضوع مورد 
اما ھمگى به صورت گذرا، استطرادى و بیش تر در مورد تعدادى از فقھاى شھرھاى ; تحقیق وجود دارد
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تحلیل اكثريت اين گروه نويسندگان از تفاوت مواضع سیاسى . تھران، نجف و تبريز به بحث پرداخته اند
فقھا، براساس رقابت ھاى صنفى و منافع شخصى و طبقاتى علماى مخالف مشروطه و تنى چند از 

 .فقھاى طرفدار مشروطه صورت پذيرفته است

در دھه ھفتاد ـ تا حدودى تحت تأثیر فضاى فكرى جامعه ـ نظريه ھايى شكل گرفت كه اوال با دسته بندى 
ً محور قرار دادن نائینى و شیخ فضل هللا براى ھر يك از دو  فقھا به مشروطه خواه و مشروعه خواه و ثانیا

طیف، اختالف فقھا را در جھت اختالف انديشه آن ھا مورد ارزيابى قرار مى دادند البته صاحبان اين نظريه 
برخى، اختالف در نوع نگرش به انسان، جھان و دين را سبب : ھا در دو سطح به تحلیل اين امر پرداختند

اما گروھى از نويسندگان، ; طیف بندى فقھا به دو دسته مشروطه طلب و مشروعه خواه دانستند
استنباط متفاوت مشروعه خواھان بويژه مجتھد نورى از نظام سیاسى شیعه در عصر غیبت را موجب 

 .مخالفت آنان با مشروطه ارزيابى كردند

برخى محققان نیز ـ نه رقابت ھاى صنفى و اختالف در انديشه، بلكه ـ تفاوت فقھا در میزان بینش و 
 .تشخیص مسائل سیاسى ـ اجتماعى را مؤثر دانسته اند

پژوھش حاضر در ھمین جھت، سعى دارد به صورت مختصر، با بررسى نظريه ھايى كه بخصوص در يك 
 .دھه اخیر در اين باره طرح شده، قول صائب را بیان كند

 اختالف نظر در قلمرو دين) أ

بحث و پژوھش درباره حوزه تعالیم و دستورات دينى ـ به طور خاص دين اسالم ـ كه در دھه اخیر با عنوان 
طرح و اھمیت يافته، به تدريج به محدوده شناخت و كشف تفاوت موضع گیرى ھاى » دين اقلّى و اكثرى«

 .اجتماعى عالمان و فقھاى شیعه نیز بسط داده شده است

بیان شده است، ديدگاه » دين اقلى و اكثرى«سانى كه در توضیح عنوان صرف نظر از تفسیرھاى غیرھم
برخى از اين نظريه ھا، بیش از آن كه در مقام . ھاى متعددى درباره اصل مسأله ابراز شده و مى شود

دين «باشند، جنبه ارزشى و دستورى يافته اند و يا به توصیف و گزارش از محدوده » محدوده دين«توصیف 
 .ـ برآمده اند» دين«ـ و نه » داران

 :به ھر حال سه ديدگاه كلى درباره قلمرو دين، قابل ذكر است

گروھى عقیده دارند كه ھدف اصلى دين، ايمان به خداوند  :تعطیلى شريعت و تحديد دين به ايمان. 1
در اين جھت آن چه مھم است، پذيرش اعتقادات كلى و برقرارى ارتباط بوده، بايد . و ارتباط با او مى باشد

ّ نظر واقع شود  3.و نبايدھاى دين در حوزه امور فردى، مى تواند به عنوان يكى از شیوه ھاى ارتباطى مد

از نظر اين دسته، تعالیم و دستورات دينى، تنھا امور  :اختصاص دين به حوزه مسائل فردى. 2
در نتیجه بايد انتظار انسان ھا از دين، برآوردن نیازھاى فردى و اخروى باشد، . شخصى را شامل مى شود

آن چه خواست ھاى اجتماعى را بر مى آورد، تالش و ھم فكرى و برنامه ريزى خود . نه نیازھاى اجتماعى
شھرت يافته است، بر مطالب مختلفى مى تواند » سكوالريسم«تفكر اين دسته كه به . انسان ھاست

 4.استوار باشد

اين ديدگاه معتقد است كه ھر آن چه مورد نیاز  :جھان شمولى دين در محدوده ھدايت انسان. 3
انسان در جھت ھدايت و كمال او مى باشد، دين در خود گرد آورده است و اگر امور الزم براى ھدايت را 

بر اين مبنا كلیه امورى كه اصل . شامل نشود، بايد آن مسأله به گونه اى باشد كه عقل سلیم آن را دريابد
قرار » مباحات«يا كیفیت انجام آن ھا ھیچ تأثیرى در سعادت و شقاوت انسان نداشته باشند، در دايره 

 5.گرفته و برنامه ريزى درباره چگونگى انجام آن ھا به عقل و نیروى انديشه انسان ھا وانھاده شده است
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، آن را راه گشاى مسأله اختالف علما در »دين اقلى و اكثرى«برخى نويسندگان، به دنبال گسترش بحث 
در باب مشروطه اين بود كه ھر دو دسته از «از منظر آنان، علت اختالف فقھا . مشروطه دانسته اند

مجتھدان با ديدگاه خاص دين شناسى و انسان شناسى خود با مشروطه برخورد كرده و ھر كدام باتوجه 
به معلومات پیشین، در مورد آن اظھار نظر مى كردند، و از آن جايى كه نظرگاه ھايشان در مورد دين 

وانسان با يكديگر تفاوت داشت و پیشینه فكرى شان بايكديگر متفاوت بود، به نتیجه گیرى متضادى رسیده 
 ».بودند

مغاير بوده و نظريه » قوانین محكمه قرآنیه«اختیار قانون گذارى نمايندگان مردم با «از ديد مشروعه خواھان 
ّه محمديه«اجراى شريعت بنا به مقتضیات زمان، مخالف  زيرا آن چه براى يك جامعه ; است» شريعت ابدي

شیخ فضل هللا » .اسالمى ضرورت دارد، در منابع فقھى موجود است و كسى حق قانون گذارى جديد ندارد
با تلقى خاصى كه از شريعت داشت، تصويب قانون با اكثريت آرا را غیر شرعى و آن را منافى با «نورى 

او حتى تصويب قوانین مطابق با . اقرار به نبوت و خاتمیت و كمال دين مى دانست و به آن حمله مى كرد
شرع را از طرف نمايندگان نمى پذيرفت و اين امر را در حوزه وظايف مجتھدين مى دانست و عمل 

زيرا در فقه شعیه، قوانین مطابق با ادله ; نمايندگان را استحسان عقلى مى خواند و حرام تلقى مى كرد
 ».استخراج مى گردد و استحسان حرام شمرده مى شود) يعنى قرآن، حديث، اجماع و عقل(اربعه 

به عبارت ديگر، دين شناسى مشروعه خواھان كه در رأس آن ھا شیخ فضل هللا نورى قرار داشت، 
صلى هللا (يعنى اين كه فھم آن ھا از خاتمیت حضرت رسول; حداكثر انتظارات از دين را به دنبال مى آورد«

ً حل و فصل گرديده است) علیه وآله ; اين گونه بود كه با ختم رسالت، كلیه مسائل مبتالبه بشر كال و جزئا
لیكن دين شناسى علماى مشروطه طلب بر اين ديدگاه متكى بود كه شريعت، احكام كلى را مشخص 

كرده است و تدوين قوانین جزئى را برعھده خود انسان ھا گذارده تا به مقتضاى شرايط زمان آن ھا را 
ّن و منقّح با انتظار حداقل از دين بود كه مشروطه طلبان بر قانون گذارى بشرى در امور عرفى . كنند  مدو

مھر تأيید مى نھادند، و با انتظار حداكثر از دين توسط مشروعه طلبان، بالطبع ھرگونه قانون گذارى بشرى 
به عبارت ديگر، دو طرز تلقى از دين، دو توقع به وجود آورد كه روياروى يكديگر . مذموم شمرده مى شد

 6».ايستادگى مى كردند

 نقد 

 نقد بر كلیت ادعا. 1

ً و «با آشنايى ابتدايى از دين اسالم، نادرستى اين ادعا كه  ّ با ختم رسالت، كلیه مسائل مبتالبه بشر كال
ً حل و فصل گرديده است اصوال مسائل مبتالبه انسان، بى شمار بوده و ھر مكتبى . ، ثابت مى شود»جزئا

كه تعالیم و دستوراتى را در يك چارچوب خاص و با ھدف معین عرضه مى كند، غیر ممكن است قضاياى 
آيا كسى مى تواند ادعا كند كه دين، تمام مسائل مربوط به كشاورزى، . بى شمار را در خود گرد آورد

 را ذكر كرده است؟... نساجى، مسكن و 

باشد، در اين صورت نیز دين در » مسائل مبتالبه بشر در محدوده ھدايت و شقاوت انسان«اگر مقصود، 
را بیان  7بلكه شارع، احكام كلى ثابتى; مورد فرد فرد مسائل جزئى، دستور جداگانه اى صادر نكرده است

چنین مسأله اى . مى كند و دين داران بايد با تطبیق آن احكام بر امور جزئى، تكلیف خود را تشخیص دھند
در ھمین جھت، ھدايت انسان به وسیله دين . مورد اتفاق فقھا بوده، اختالفى میان آنان وجود ندارد

با توجه . ھنگامى كامل مى شود كه احكام ھر فرضى كه كمال و نقص انسان در آن امكان دارد، بیان شود
به آن كه عدل و ظلم در حوزه اجتماعى بسیار مھم تر از قلمرو فردى است، معقول نیست دين در اين 

با كم ترين تأمل در نقش تصمیم گیرى نسبت به مسائل . زمینه، پیام و تعالیم روشنى نداشته باشد
اجتماعى ـ كه در ظاھر به تنظیم حیات مادى مردم اختصاص دارد ـ مى توان دريافت كه منھا كردن كامل 

 .اين قبیل امور از دين، به معناى آن است كه از دين، قدرت ھدايت و سرپرستى انسان سلب شود

به عبارت ديگر، با اندك تأملى در سه ديدگاه كلى كه درباره قلمرو دين ذكر شد، آشكار مى گردد علماى 
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چرا كه نظريه اول و دوم، با مسلمات دين و ضروريات فقه اسالمى ; شیعه پیرو ديدگاه سوم مى باشند
طبق نظريه سوم نیز، شارع در يك بیان كلى به اباحه ھر چیزى حكم كرده كه يكى از . ناسازگار است

براى آن جعل نشده باشد، و در اين دايره مباحات، انسان ) واجب، حرام، مستحب، مكروه(احكام چھارگانه 
ّت، تجربه و سلیقه خويش برنامه ريزى كنند طبیعى است كه اين برنامه ريزى، بايد با . ھا با تفكر، خالقی

 .توجه به چارچوب ھاى كلى دينى انجام پذيرد تا پیامدھاى منافى با احكام دينى حاصل نشود

ولى اين اختالف ھا در محدوده ; پیروان و طرفداران نظريه سوم، در برخى مسائل با يكديگر اختالف دارند
زيرا دخالت دين به وسیله صدور احكام كلى در امور فردى و ; اقلى و اكثرى بودن تعالیم دينى نیست

. اجتماعى با مالك تأثیر آن امور در سعادت و شقاوت انسان، براى علماى شیعه قابل ترديد نیست
در نتیجه نمى توان ادعا كرد تفاوت ديدگاه ; ھمچنین عدم دخالت جزئى دين در غیر اين حوزه، يقینى است

 .در قلمرو دين، اختالف رويكردھاى سیاسى فقیھان را فراھم آورده است

 گستره شريعت و قانون گذارى در انديشه شیخ فضل هللا. 2

است و مسائل  9»راجع به ملك و لشكر و كشور«كه  8»امور عرفیه«در انديشه مجتھد نورى، شرع در 
 .بسیارى را شامل مى شود، دخالت ننموده، آن ھا را به خود مردم واگذار كرده است

ً درباره نیاز مسلمانان به مجلسى  10او ـ ھم چون نويسنده يكى از رساله ھاى مشروعه خواھى ـ صريحا
 :كه در چارچوب تعالیم اسالمى باشد، مى گويد

صلى هللا علیه (عموم مسلمانان مجلسى مى خواھند كه برخالف قرآن و برخالف شريعت محمد
من ھم چنین مجلسى مى . قانون نگذارد)علیه السالم(و برخالف مذھب مقدس جعفرى )وآله

 11.خواھم

حل كلیه مسائل ـ جزيى و كلى ـ مورد (اگر شیخ، قلمرو دين اسالم را حداكثرى به معناى مورد ادعا 
در اين صورت آن ھمه تالش ; مى دانست، بايد وجود ھر گونه مجلسى را نفى مى كرد) ابتالى انسان

 شیخ در اوايل نھضت و تثبیت مجلس، چگونه توجیه مى شود؟

موافق بود كه محدوده اختیارات مجلس در سه چیز ) ھمانند حاج آقا نورهللا(شیخ با عالمان مشروطه خواه 
 :است

;12تشخیص كیفیت انجام قوانین شرعى. 1

 

مثل رواج ; از قبیل امورات عامه«; جعل قانون در مواردى كه حكم خاصى از سوى شارع مشخص نشده. 2
 ;13»...تجارت و صناعت و حفظ ثغور و نظم طرق و

در امورى كه برخالف موازين شرعیه به حكم دولت، تعدى و اجحاف مى شود كه رفع آن بالكلیه ممكن «. 3
 14».نیست، حدودى معین كنند كه حتى االمكان ظلم كم تر واقع شود

 تفاوت فھم عالمان از متون دينى) ب

اختالف برداشت از متون دينى بويژه از سوى عالمان دينى، متكلمان، حكما، محدثان و مفسران، واقعیت 
بلكه در ديگر متون ; اين تعدد فھم ھا، تنھا در متون دينى نمايان نیست. انكارناپذير و پديده اى آشكار است

اما عالمان اسالمى با فرض پذيرش اختالف قرائت، به وجود معیار سنجش فھم صحیح از ; نیز وجود دارد
سقیم و سره از ناسره معتقدند و فرآيند فھم صحیح را تبیین مى كنند و روش عالمانه را از روش تفسیر به 

مى باشند، عالوه بر نسبیت فھم » ھرمنوتیك فلسفى«در مقابل، گروھى كه پیرو . رأى تفكیك مى نمايند
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دينى، به نسبیت روش شناختى فھم دينى و نفى روش تفسیرى صحیح و نفى معیار سنجش فھم 
بنابراين، از نظر گروه اول، ھر متنى قابلیت ھر نوع تفسیر را نداشته، ھر . صحیح از سقیم حكم مى رانند

ولى عقیده طايفه دوم بر آن است كه ھر متنى، ; تفسیرى نیز نمى تواند صحیح و قابل پذيرش باشد
 .قابلیت ھر نوع فھم را دارد و تقسیم آن، به صحیح و سقیم نیز، ناتمام است

ر محور«بودن عالمان اسالمى، و » مؤلف محور«ريشه اين تمايز،  ّ بودن طرفداران گروه دوم مى » مفس
ولى مؤلف ; اختالف و تكثر قرائت تا بى نھايت، نزد مفسرمحوران، امرى طبیعى و حتى الزم است. باشد

ر را در تفسیر متون روا نمى دارند، تنھا به تكثر معقول  ِ ّ محوران كه دخالت پیش دانسته ھاى تطبیقى مفس
 15.و ضابطه مندِ قرائت ھا تن در مى دھند

عالمان اسالمى با آن كه مؤلف محورند، به اجتھاد يكسان و فھم واحد نايل نمى شوند، و اين امر سؤال 
 :مى توان با استقرا، علت يا علل اين موضوع را در پنج محور كلى ذكر كرد 16.برانگیز است

عدم . 3; اختالف نظر در مسائل علوم ابزارى استنباط. 2; اختالف در مبانى تفسیر و استنباط از متن. 1
 .عوامل روان شناختى. 5; عوامل اجتماعى. 4; جامع نگرى به دين

برخى تحلیل گران مباحث تاريخ معاصر ايران در بررسى اختالف رويكرد سیاسى فقھاى عصر مشروطه، 
تنھا علت يا مھم ترين عامل را تفاوت انديشه حكومتى عالمان مشروعه خواه و مشروطه طلب دانسته 

از نظر اين گروه، تلقى و استنباط شیخ فضل هللا نورى و مشروعه خواھان از نظام حكومتى شیعه در . اند
له أحكام «زمان غیبت،  َ م َ و اولى الشوكة من أھل االسالم ) مجتھدان(نظام دو قطبى بر مبناى حاكمیت ح

فقیھان در امور افتا و تبلیغ احكام شرعى، مراحل نھايى امر به معروف و نھى از منكر، » .بود) پادشاه(
جمع آورى مالیات ھاى شرعى ) از قبیل اجراى حدود و تعزيرات(اقامه جمعه و جماعت، قضاوت و لوازم آن 

تعبیر مى شود ـ از جانب شارع مقدس به واليت » شرعیات«يا » امور حسبیه«ـ كه از آن ھا به ... و
اطالق مى گردد ـ سلطان صاحب » عرفیات«اما خارج از محدوده شرعیات ـ كه به آن ; منصوب شده اند

مراد از عرفیات، قلمرو حقوق عمومى، روابط داخلى و . شوكت با شرايطى به رسمیت شناخته مى شود
ً . خارجى اسالمى است طبق اين استنباط، فقیه و سلطان دو قدرت مستقل از يكديگرند و ھیچ يك واقعا

 . منصوب ديگرى نمى باشد

در مقابل، در انديشه عالمان مشروطه خواه ـ كه نائینى را مى توان سخن گوى آنان دانست ـ در كنار دو 
نمايندگان مردم از يك سو در . ركن فقاھت و سلطنت، مردم به عنوان ركن سوم، مشروعیت پیدا مى كنند

اقامه وظايف نوعیه از سوى دولت و جلوگیرى از ھر گونه تعدى و تفريط، نظارت، مراقبه و محاسبه مى 
كنند، و از سوى ديگر، در امور غیر منصوص، راھكار صحیح جھت اجراى مسائل را با اتفاق نظر يا اكثريت آرا 

يكى از عوامل مھم در شكل گیرى انديشه مشروطه خواھى اين عالمان، ديدگاه اصولى . انتخاب مى كنند
 .مى توان مالحظه كرد) ھم چون رساله عالمه نائینى(آنان بود كه در رساله ھاى به جاى مانده از آنان 

مشروعه خواھان در حاقّ انديشه خود با مشروطه كه با نظام مطلوبشان سازگارى نداشت، مخالف 
ّه پیش ; بودند ولى چون زمینه را براى ابراز انديشه سیاسى اجتھادى خود مھیا نمى ديدند، الجرم راه تقی

گرفتند و حتى آماده بودند تسامح نموده و مشروط به قبول و تحقق خواسته ھايى كه طرح مى كردند، با 
البته به خالف . اما با عملى نشدن آن درخواست ھا، مخالفت خود را آشكار كردند; مشروطیت كنار آيند

، »كشف المراد«تمام مشروعه خواھان كه در ابتدا موضعى احتیاط آمیز پیش گرفته بودند، مؤلف رساله 
بیان » أخذ مالیات و گمركات«آشكارا از مباينت مشروطیت با شريعت سخن گفت و از جمله ادله خود را 

 17.كرد كه به تصويب مجلس رسیده يا مورد تأيید قرار گرفته بود و مطابق استنباط او، حكم حرمت داشت

 نقد 

 خلط میان انديشه علما درباره حكومت اصیل و قدر مقدور. 1
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يكى از غفلت ھاى اساسى در اين نظريه آن است كه آن چه برخى فقیھان در فرض قدر مقدور و با در 
ِ حاكمیتِ سیاسى فقیه بیان داشته اند، انديشه اصلى اين عالمان دانسته  نظر داشتن عدمِ امكانِ تحقق

 .شده است

 گستره نقش فقیھان و مردم در عصر غیبت از نگاه مجتھد نورى. 1ـ1

شیخ فضل هللا نورى به صراحت، مشروعیت استقاللى حكومت غیر فقیه در زمان غیبت را انكار كرده، بر 
 :نیابت عامه فقیه تأكید مى كند

و  )علیھم السالم(و ائمه )صلى هللا علیه وآله(وجوب اطاعت ثابت است از براى خدا و رسول خدا
به مذھب جعفرى در صورتى كه متصدى . داشته باشند )علیه السالم(كسانى كه نیابت از امام

و  )علیھم السالم(، ائمه)صلى هللا علیه وآله(پیامبر(غیر از خدا و سه طايفه ديگر ) حكومت(اش 
مالكى، حنفى، (باشند، واجب االطاعه نخواھد بود، بلى، به مذاھب اربعه ديگران ) نوام عام

 18.، سلطان، اولى االمر و واجب الطاعه است)حنبلى و شافعى

 :از نظر شیخ

بر حسب اتفاقات عالم از رشته شريعتى موضوع شده و در اصطالح ... كارھاى سلطنتى ...
ّن، دولت مستبده گرديده است   19.فقھا به دولت جائره و در عرف سیاسی

 :مى نويسد» حرمت مشروطه«در رساله 

مرجع در حوادث، فقھاى از شیعه ھستند و مجارى امور به يد  )علیه السالم(در زمان غیبت امام
 20.ايشان است

 :نظر شیخ در مورد حكومت قابل تحقق شیعه در زمان غیبت چنین است

قوانین جاريه در مملكت، نسبت به نوامیس الھیه، از جان و مال و عرض مردم، بايد مطابق 
و از اين رو بايد تمام قوانین، ; فتواى مجتھدين عدول ھر عصرى كه مرجع تقلید مردمند، باشند

ملفوف و مطوى گردد و نوامیس الھیه در تحت نظريات مجتھدين عدول باشد تا تصرفات 
غاصبانه كه موجب ھزار گونه اشكاالت مذھبى براى متدينین است، مرفوع گردد و منصب 

دولت و اجزاى آن از عدلیه و نظمیه و ساير حكّام، فقط اجراى احكام صادره از مجتھدين عدول 
 21.چنان چه تكلیف ھر مكلفى، انفاذ حكم مجتھد عادل است; مى باشد

بلكه وى ; بنابراين در انديشه شیخ، در عصر غیبت، تنھا تشخیص و ابالغ آن حكم به عھده فقیه نیست
دولت و اجزاى «در اين میان . چرا كه فقه شیعه، فقه حكومتى است; تشخیص موضوع را نیز بر عھده دارد

با اين » .اجراى احكام صادره از مجتھدين عادل«، تنھا يك ابزارند براى »آن از عدلیه و نظمیه و ساير حكّام
يعنى در امورى كه مربوط به تمام افراد رعاياى مملكت ; در امور عامه«بیان دانسته مى شود كه تكلم 

يا نواب عام او، و ربطى به ديگران ندارد و دخالت آن ھا در ) علیه السالم(مخصوص است به امام... باشد
با توجه به آن كه نگارش قانون براى عموم مردم، دخالت در امور عامه محسوب  22.است» اين امور حرام

 .مى شود، بدون امضا و تنفیذ مجتھدان، جايز و الزم االجرا نخواھد بود

مجتھد نورى در خارج از نطاقى كه مربوط به مجتھدان مى داند، در چارچوب شريعت، حقوق مردم را به 
از ديدگاه او دايره وكالت يا حقوق عمومى، به امور مربوط به ملك و لشكر و كشور ـ . رسمیت مى شناسد

 :نام برده شده است ـ گسترش مى يابد 24يا صغرويه 23كه تحت عنوان امور عرفیه
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تحصیل قوه ى دافعه يا جھت نافعه براى موكلین خود و امور راجعه به ملك ... پس وظیفه وكال
 2625.و لشكر و كشور است

ھمان كه امروزه در مورد آن ; شیخ تعیین نوع و شكل حكومت را از حقوق و امتیازات مردمى شناخته است
بحث است كه آيا دين، شكلى از حكومت را پیشنھاد مى كند يا اين مسأله به عرف عمومى و از امتیازات 

حقوق مردم واگذار شده است؟ شیخ در نظريه سیاسى خود مدعى است تعیین شكل حكومت، در 
بدين لحاظ، شیخ به مردم . حیطه اختیارات شريعت نیست و به منافع يا مضار حقوق مردمى وابسته است

 :آزادى انتخاب ھرگونه حكومتى ـ البته با ماھیت كامال دينى ـ مى دھد

مردم را حق جلب منافع و دفع مضار دشمن داخلى و خارجى است، به مقدارى كه دين 
و لذا به ھیأت اجتماعیه، تبديل سلطنت استبدادى به سلطنت اشتراطى ; ترخیص فرموده

 27.نمودند

طرفداران نظريه مذكور ـ كه از نظر آن ھا شیخ به نظام دو قطبى عقیده داشته است ـ جمالتى از شیخ را 
 :شاھد و دلیل آورده اند

گاھى مجتمع و گاھى مفترق، و در وجود مبارك ; نبوت و سلطنت درانبیاى سلف مختلف بود
ً ام غیره ـ نیز چنین بود تا ... نبى اكرم و پیغمبر خاتم و ھمچنین در خلفاى آن بزرگوار ـ حقا

ّه (چندين ماه، بعد از عروض عوارض و حدوث سوانح، مركز اين دو أمر  يعنى تحمل احكام دينی
در دو محل واقع شد، و فى الحقیقة اين دو، ھر يك ) و اعمال قدرت و شوكت و دعاى امنیت

نیابت در امور نبوتى و : يعنى بناى اسالمى بر اين دو امر است; مكمل و متمم ديگرى ھستند
فى الحقیقة سلطنت، قوه اجرائیه . سلطنت، و بدون اين دو، احكام اسالمیه معطل خواھدبود

يعنى ; اگر بخواھند بسط عدالت شود، بايد تقويت اين دو فرقه بشود... احكام اسالم است
 28.اين است راه تحصیل عدالت صحیحه و نافعه. حَمَله أحكام و اولى الشوكة من أھل االسالم

چرا كه در ; اما اين سخنان، به ھیچ روى در مقام مشروعیت استقاللى دادن به حكومت سالطین نیست
را نیز دربرمى گیرد ـ بايد از ) علیه السالم(غیر اين صورت ـ از آن جا كه تعبیر شیخ، عصر امام معصوم

ديدگاه شیخ، حكومت حكّام أموى و عباسى نیز مشروع باشد، و اين به طور مسلّم با عقايد شیعه 
ً در مقام بیان حكومت قدر مقدور، در جھت عملى شدن احكام . جعفرى در تضاد است بنابراين او صرفا

اسالمى به مقدار ممكن، آن مطالب را ـ كه در نوشته استاد او، میرزا محمدحسن شیرازى نیز، موجود 
 30.ـ نگاشته و به آن اعتقاد داشت 29مى باشد

 )رحمه هللا(جايگاه مردم در حكومت واليى از منظر عالمه نائینى. 1ـ2

عمومیت حاكمیت فقیه . نیز خلط صورت پذيرفته است) رحمه هللا(درباره انديشه سیاسى میرزاى نائینى
ّه . نسبت به زمامدارى سیاسى، در اجتھاد دينى نائینى مسلّم است او احاديث مورد ادعا در نیابت عام

، )علیه السالم(فقیه را بررسى مى كند و سرانجام به اين نتیجه مى رسد كه فقیه در غیبت امام معصوم
ّت در احكام شرعى و امر قضاوت ـ كه اجماعى است ـ مرجع امور سیاسى  به نیابت از او، عالوه بر مرجعی

اين مجتھد مشروطه خواه در كتاب سیاسى خود، مشروعیت نیابت عامه مجتھدان را  31.نیز خواھد بود
، انديشه مشروطه خواھى را در فرض »تنبیه االمه«نائینى در انتھاى مقدمه تفصیلى . مسلّم مى انگارد

ّاب عام امام عصر ّت فقھا و نو  :مطرح مى كند) علیه السالم(عملى نشدن حاكمی

ّاب عام در  در اين عصر غیبت كه دست امّت از دامان عصمت كوتاه و مقام واليت و نیابت نو
انتزاعش غیرمقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اولى   اقامه وظايف مذكوره ھم مغصوب، و

 32واجب است؟)... سلطنت مشروطه(به نحوه ثانیه ) ... سلطنت مطلقه(
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ر «مى بیند، به حكومت » غیر مقدور«نائینى ـ ھمانند بسیارى از علماى ديگر ـ چون حاكمیت فقھا را  ْ قَد
دور َقْ ّاسمه ـ و ظلم به «از نظر او در سلطنت مطلقه . پناه مى آورد» م ھم اغتصاب رداى كبريايى ـ عز

و ھم اغتصاب ... ساحت اقدس احديت است و ھم اغتصاب مقام واليت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت
ظلم و اغتصابش فقط به مقام «سلطنت مشروطه كه » رقاب و بالد و ظلم درباره عباد است، بر خالف

و از آن جا كه دخالت حاكم در امور مردم  33».مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب ديگر خالى است
ّن له والية االذن، لباس ... از قبیل غیر متولى شرعى است در امر موقوفه كه« با صدور اذن عم

اغتصاب و ظلم به مقام امامت و واليت «مى پوشد، پس با اذنى كه فقیه به حاكم مى دھد » مشروعیت
 34.از بین خواھد رفت و اين چنین، حكومت قدر مقدور تشكیل مى يابد» ھم

را از باب واليت دانسته » قیام به سیاست امور امت«برخالف نظر مجتھد نورى ـ كه امور عامه، از جمله 
ً دخالت مردم نیاز به اذن فقیه دارد ـ نائینى چنین تصرفاتى را براى مردم  كه مخصوص مجتھدان بوده و طبعا

از جھت مالیاتى كه از براى اقامه مصالح الزمه مى «و » نظر به شورويه بودن اصل سلطنت اسالمیه«
اما نائینى نیز احتیاط ; كه داخل نھى از منكر مى شود، جايز مى داند» از باب منع از تجاوزات«و نیز » دھند

 :را در اذن فقیه بیان مى كند

من باب االحتیاط الزم الرعاية، تواند بود وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبین است به اذن 
مجتھد نافذالحكومه و يا اشتمال ھیأت مبعوثان به طور اطّراد و رسمیت بر عده اى از مجتھدين 

.چنان چه فصل دوم از دستور اساسى متضمن است; عظام براى تصحیح و تنفیذ آراى صادره
35 

نتیجه آن كه میان شیخ فضل هللا نورى ـ به عنوان فرد شاخص علماى مخالف مشروطه ـ و میان میرزاى 
; نائینى ـ به عنوان سخن گوى علماى مشروطه خواه ـ به لحاظ فقه سیاسى، تفاوت اصولى وجود ندارد

 37، سید محمد طباطبايى،36البته از برخى گزارش ھا و نیز نوشته ھاى فقھايى مانند آخوند خراسانى
به دست مى آيد كه انديشه سیاسى آنان  39و مرحوم محمداسماعیل محالتى 38حاج آقا نورهللا اصفھانى

اما بايد توجه ; درباره نقش مردم و فقھا در امور حكومتى، تفاوت ھايى با شیخ فضل هللا داشته است
و نائینى نیز،  41و آقانجفى اصفھانى 40داشت كه فقھاى مشروطه خواھى مانند سید عبدالحسین الرى

حتى انديشه ھاى برخى از آنان، در مواردى، با يكديگر ; تفاوت ھايى از اين دست با آن ھا داشته اند
بنابراين، اختالف رويكرد سیاسى علماى شیعه نسبت به مشروطه، نمى توانست . متغاير بوده است

 .ريشه در تفاوت استنباط فقھا و انديشه سیاسى داشته باشد

نكته ديگرى كه در اين میان حائز اھمیت بوده و موجب خدشه در اين نظريه مى شود، اين است كه 
يكى، حكم به : چگونه تفاوت استنباط فقھى مى تواند توجیه كننده دو حكم متضاد درباره ارتداد افراد باشد

محارب امام زمان«از سوى شیخ فضل هللا نورى، و متقابال حكم به » مھدور الدم بودن طرفداران مشروطه«
از سوى علماى ثالثه نجف كه موافق مشروطه بودند؟ آيا قابل » بودن مخالفان مشروطه) علیه السالم(

پذيرش است كه تنھا تفاوت استنباط دينى دو فقیه شیعى در مسائل حكومتى، موجب صدور دو حكم 
 متضاد در ارتداد و قتل شود؟

 عدم تأثیر مشرب اصولى در اختالفات عالمان. 2

روشن نیست نسبت دادن حمايت علما از مشروطه به مشرب اصولى آنان، چه ارتباطى با مسأله اختالف 
 42.علما دارد كه در نوشتار برخى تحلیل گران مطرح شده است

مھم تر آن كه . اكثريت عالمان عصر مشروطه با اتكاى به فقه و اصول رايج، حكم خود را استنباط مى كردند
ّالن و پرورش يافتگان مكتب فقھى و اصولى میرزاى شیرازى  اكثر مجتھدان بلندپايه ھر دو دسته، از محص

 47طباطبائى،46بھبھانى، 45مجتھد نورى، 44سید محمدكاظم يزدى، 43از جمله آخوند خراسانى،; بوده اند
میرزاى نائینى 51میرزا حسن تبريزى،50میرزا ابراھیم شريف شیرازى، 49سید الرى، 48آقا نجفى اصفھانى،
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 ... .و 52

در اين كه انتخاب ھر يك از مشرب اصولى يا أخبارى، در استنباطات دينى فرد از انديشه حكومتى شیعه 
 اما طرح آن در حل مسأله مورد نظر، چگونه توجیه مى شود؟; 53تأثیر گذار مى باشد، شكى نیست

ممكن است گفته شود مشروطه خواھانى مانند آخوند خراسانى و نائینى در مقايسه با مجتھدان 
مشروعه خواه، به مباحث اصولى گرايش بیش ترى داشتند و ھمین مسأله، تفاوت استنباط را میان آنان و 

اما در جواب بايد فقھاى بسیارى را ذكر كرد كه به رغم نداشتن رويه و ; مشروعه خواھان موجب مى شد
 .گرايش شديد به اصول فقه، مشروطه خواه بودند

تفكیك میان «و » مقدمه واجب«مانند ; بھره بردارى برخى عالمان مشروطه خواه از مباحث مھم اصولى
ّیت و محدوده «ھمچون ; و مسائل جزئى علم اصول» احكام اولیه حقیقیه با احكام ثانويه ظاھريه حج

، در شرعیت بخشیدن به مشروطه ـ چنان كه برخى انديشمندان سیاسى »داللت مقبوله عمربن حنظله
اما اكثر چنین مباحثى بويژه موضوعات كلى و بااھمیت، مورد اتفاق و ; جاى ترديد ندارد 54ذكر كرده اند ـ

در نتیجه استدالل ھاى مبتنى بر مسائل مذكور نمى توانسته سبب . اجماع فقھاى اصولى بوده است
ّد رويكردھاى سیاسى فقھا گردد  .ساز تعد

 عدم اختصاص حرمت مالیات و گمرك به استنباط برخى عالمان مخالف مشروطه. 3

میرزاى نائینى با 55.منحصر نیست» كشف المراد«حرمت مالیات و گمرك، به ديدگاه نويسنده رساله 
گرفتن آن ھم بر تمام «تطبیق مالیات به خراج شرعى، پرداخت آن را بر ھر مسلمان واجب دانسته، 

» طبقات متصديان ـ در صورت عدم تجاوز از اندازه لیاقت خدمت و علمشان ـ حالل و بدون شبھه و اشكال
ّت مشروطه، به حرمت مالیات و  56;بیان مى كند اما حاج آقا نورهللا اصفھانى در مقام محال بودن شرعی

 :گمرك استناد كرده است

تصور بفرمايید چگونه مى شود گمركات و مالیات و عوارضات و دخلیات دولت را به تمام 
 خصوصیاتھا مطابق با قانون شرع نمود؟

سلطنت و مالیات ھم ديگر دولتى باقى نمى ماند و مسأله شیر بى سر و پا و «ولى چون از نظر او بدون 
اين اموالى كه به اسم «: او عقیده دارد. ، چاره اى جز تن دادن به اين امر نمى باشد57»شكم است

به طور عدل «و » مى گیرند، بايد صرف در امور و اصالح خود رعیت بشود... مالیات و وجوھات از ملت فقیر
 58.أخذ شود» به طريق رفق و مدارا«و » و انصاف و صحت

59.سید الرى نیز در رسائل خود بر لزوم برداشته شدن اين دو از مسلمانان، تأكید مى كند
 

  منافع شخصى و صنفى) ج

احتمال آن كه منفعت جويى ھاى فردى و صنفى در تفاوت رويكردھاى عالمان تأثیرگذار باشد، منتفى 
ً شناخت موارد آن بر اساس مالك و ; نیست اما آن چه مھم است، اوال میزان تأثیر اين عامل و ثانیا

 .معیارھاى علمى مى باشد

اغلب نويسندگان سكوالر كتب تاريخى مشروطیت كه به عنوان منبع تاريخ نگارى مورد استفاده قرار مى 
 .گیرند، عامل مخالفت علما با مشروطه را سود انگارى دنیوى آنان ذكر مى كنند

از منظر اين . در واقع گفتمان غالب در عصر مشروطیت، ارزيابى اختالف ھا بر پايه منافع شخصى بود
نويسندگان ـ كه البته ديدگاه اكثرى ھواداران آن نظام نو، با آن توافق داشت ـ امورى چون وابستگى به 
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دربار قاجار و حاكمان محلى، فئودالیته گرى، ترس نابودى كسب ھاى صنفى، رقابت ھاى صنفى و جاه 
طلبى و شھرت خواھى باعث كنارگذارى، سبب مخالفت و تحريم مشروطیت از سوى برخى عالمان شده 

 .بود

رويارويى سید محمدكاظم يزدى و مجتھد نورى با مشروطه، بر پايه رياست خواھى و رقابت ھاى صنفى 
آن دو با مجتھدان ديگر، و مخالفت میرزا حسن تبريزى، متأثر از فئودالى بودن او تبیین گرديده و علت 

البته . مقابله برخى از روحانیان بلندمرتبه با آن نظام، وابستگى آن ھا به دربار قاجار عنوان شده است
. محدوده اين تحلیل منحصر به فقھاى مشروطه نمانده، عالمان مشروعه خواه را نیز دربر گرفته است

حمايت آقانجفى اصفھانى از مشروطه، به جھت قدرت و رياست طلبى و در راستاى فئودالى گرى او و 
 60.طرفدارى سید بھبھانى، بر اساس جاه طلبى و رقابت صنفى بیان شده است

برخى محققان، منافع صنفى و طبقاتى را در انگیزه فعالیت رھبران مذھبى و اختالفات تأثیرگذار دانسته 
آغاز انقالب مشروطه ايران از نقطه نظر خارجى، دنباله و ادامه سیر جنبش ھاى «از منظر اينان . اند

ايران در آن زمان، دوره «و » .مشروطه گريى بود كه در بسیارى از كشورھاى جھان رو به گسترش داشت
به اصطالح فئودالیسم از گونه آسیايى خود و يا دوره پیش از سرمايه دارى را مى گذراند و به حكم تاريخ 

چون ; مى خواست به سوى سرمايه دارى كه در آن دوره از تاريخ مى توانست ارزنده باشد، گام بردارد
انديشه گران ما ارزش ھاى نوباختر زمین را از نزديك تا اندازه اى مى شناختند، آگاه بودند كه اروپا نظام 

ايران نیز چون از تاريخ جدا نیست، ناگزير «و » ھاى فئودالى را پشت سر گذاشته، صنعتى گرديده است
بايد ھرچه زودتر دست از نظام فئودالى شكل آسیايى خود بردارد و به سوى ارزش ھاى نو پیش رود و 

 61».خالصه صنعتى گردد

پیوند آن ھا «از ديدگاه اين گروه، انگیزه آن دسته از رھبران مذھبى كه رھبرى نھضت را عھده دار گشتند، 
آن دو گروه، يعنى «چرا كه ; بوده است» با طبقه متوسط اجتماعى بويژه بازرگانان و كاسبان خورده پا

علما به بازرگانان . علماى ملى و بازرگانان، براى سال ھاى دراز به طور دو جانبه از يكديگر بھره مى بردند
از سوى ديگر، بازرگانان متكى به علما . زيرا از آن ھا خمس و سھم امام دريافت مى كردند; نیازمند بودند

 62».زيرا علما بانفوذترين پشتیبانان آنان در برابر دولت به شمار مى رفتند; بودند

مطابق چنین نگرشى به انقالب مشروطه، مى توان علت مھم اختالف علما را، میزان وابستگى آن ھا و 
يعنى عالمانى كه خود و روحانیان تحت ; ھواداران ھم صنفشان به فئودالیته يا بورژوازى تحلیل كرد

اما فقھاى فئودال و زمین ; نفوذشان، از جنبه اقتصادى به بازرگانان وابسته بودند، از انقالب حمايت كردند
به دلیل در معرض خطر قرار گرفتن حیثیت ) مانند میرزا حسن مجتھد تبريزى و آقا محسن عراقى(دار 

اقتصادى خود و روحانیان وابسته به آنان در جريان انقالب سرمايه دارى مشروطیت، با آن به مخالفت 
 .برخاستند

 نقدھاى كلى

 جھت دار و سطحى بودن تحلیل. 1

افرادى از اين طیف، اوال با . ديدگاه اين نويسندگان، از يك سو غیر بومى بوده، خاستگاه ملى و دينى ندارد
ً با مالحظه آن چه در مغرب زمین رخ داده ـ ; نھاد روحانیان و بلندپايگان، آشنايى و ارتباط نزديك ندارند ثانیا

دانسته يا ندانسته ـ با تطبیق نادرست وضعیت اجتماعى، فرھنگى و سیاسى اروپا بر جامعه ايران، 
 .تحلیل كپى گونه از مسائل تاريخى اجتماعى ارائه مى كنند

چرا كه قضاوت ; از سوى ديگر، چنین نگرشى بر اصول و معیارھاى صحیح سنجش تاريخى مبتنى نیست
در اين سنخ مسائل يا بايد بر أسناد و مدارك تاريخى متقن، استوار باشد و يا به ذكر مستند و بى غرض 

در حالى كه بیش تر قضاوت ھا و نوشتارھاى اين گروه بر حدس و گمان، شايعات و ; جزئیات زندگى افراد
ً شناخت انگیزه ھاى افراد در انتخاب مواضع و انجام فعالیت . نسبت ھاى مخالفان علما تكیه دارد اساسا
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ھاى فردى و اجتماعى، أمرى مشكل و نیازمند آشنايى دقیق و توجه به ھمه ابعاد شخصیتى فرد مورد 
ً با مالحظه برخى رفتارھاى ظاھرى شخص، درباره شخصیت و انگیزه او به . نظر مى باشد نمى توان صرفا

 .داورى نشست

 »سرمايه دارى دانستن انقالب مشروطه«نقد بر . 2

و نظريه » مكتب تضاد«تحلیل مشروطیت بر اساس فئودالیته و بورژوازى، صرف نظر از آن كه تحت تأثیر 
، بر مقايسه طبقات اجتماعى ايران قبل از مشروطه با طبقات اجتماعى اروپا مبتنى 63ماركس مى باشد

به عنوان مثال در فرانسه مردم به سه دسته ; در حالى كه میان آن ھا تفاوت آشكارى وجود داشت; است
رفته رفته اين نزاع ھا اوج گرفته و . تقسیم مى شدند و میان طبقه متوسط و اعیان، نزاع و كشمكش بود

اما در ايران اگر وجود طبقات سه گانه را بپذيريم ـ كه ; قیام طبقه متوسط علیه طبقه اعیان را موجب شد
برخالف بورژوازان فرانسوى،  64.خود جاى تأمل دارد ـ نزاع میان دو طبقه متوسط و اعیان وجود نداشت

بازرگانان ايرانى ـ كه تعداد نه چندان كمى از آن ھا جزء اعیان نیز بودند ـ حضور جدى در عرصه اقتصادى 
آنان، با استعمار اقتصادى بیگانگان درگیرى داشتند كه منافعشان را به خطر انداخته بود، . كشور داشتند
 65.نه فئودالیسم

از سوى ديگر، مطابق چنین تحلیلى، بايستى مسائل مربوط به بازرگانى در شعائر، نوشتجات، سخنرانى 
حال آن كه در ; ھاى قبل و خالل مشروطیت و نتايج حاصل از انقالب، بروز و ظھور پر رنگ داشته باشد

 66.مشروطه طبقات گوناگونى حضور داشتند و انقالب صبغه سرمايه دارى به خود نگرفته بود

ً ادبیاتى از اين دست براى بررسى نھضت مشروطه، در حقیقت تحمیل يك ساختار تحلیلى متأخر  اساسا
از مشروطه و بازگشت به حوادث تاريخى و دسته بندى آن در چارچوب الگوھاى تحلیلى زمان ھاى بعدى 

و اين شیوه تحقیق، بیش از آن كه پرده از حقايق مبھم و نانوشته تاريخ بردارد، در واقع نشان . است
 .دھنده تالشى است براى جمع آورى شواھد و نمونه ھاى تاريخى، جھت اثبات نظريه خود

نتیجه آن كه تحلیل تفاوت ديدگاه ھا و عملكرد سیاسى فقھا در نھضت مشروطه نمى تواند بر ساختار 
گرچه قرائن و شواھد در مورد برخى روحانیان بانفوذى كه از ; فرضیه منافع فردى و گروھى استوار شود

سوى دربار يا حاكمان محلى مسؤولیتى داشته اند، گوياى تعلق آنان به چنین منافعى در انتخاب رويكرد 
ّذان منفعت جو، بازرگانان، اشراف و حتى احزاب . سیاسى است ھمچنین نبايد نقش خان ھا و متنف

را ناديده گرفت كه زمینه روحى الزم ) ھم چون شیخ ابراھیم زنجانى(سیاسى در حمايت از عالمانى 
ِم است، اين افراد درصد كمى از دين ; جھت برآوردن خواست ھاى آنان را دارا بودند اما آن چه مسلّ

ً نمى توان به لحاظ مسأله مورد پژوھش، سھم قابل توجھى  شناسان شیعى را تشكیل مى دادند، و طبعا
 .را به عامل مذكور اختصاص داد

 )تشخیص مصاديق(اختالف در فھم و تحلیل مسائل سیاسى ـ اجتماعى ) د

به عنوان مثال در گزاره ; ھر حكم شرعى بر يك عنوان قائم است كه آن عنوان، موضوع نامیده مى شود
، »قمار حرام است«يا در قضیه ; ، موضوع مى باشد»نماز«، حكم و »وجوب«، »نماز واجب است«
موضوع، امرى كلى بوده، مى تواند در خارج، افراد نامحدودى . ، موضوع است»قمار«، حكم و »حرمت«

 .داشته باشد كه ھر يك از آن ھا يك مصداق براى موضوع به شمار مى روند

با توجه به اين مطلب، در موارد زيادى، عالمان دينى به رغم فھم يكسان از گزاره ھاى دينى، در تطبیق 
به عنوان مثال ; موضوعات احكام بر مصاديق و به تعبیرى در مصداق شناسى، اختالف پیدا مى كنند

از افراد و مصاديق قمار محسوب مى » شطرنج«اما در اين كه آيا ; مورد اتفاق فقھاست» حرمت قمار«
 67.شود، اختالف ديدگاه وجود دارد

Page 11 of 35

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\66.htm



ِ كه در حوزه مسائل اجتماعى است، مھم ترين عامل در  ِ احكامِ اسالمى ِ مصاديق اختالف در تشخیص
شناخت متغاير عالمان دينى از جريان ھاى فكرى . تفاوت رويكردھاى اجتماعى و سیاسى فقھا مى باشد

موجود در منطقه و جھان، دستگاه سلطنت و حكّام كشور، استعمار، مشكالت و نیازھاى اجتماعى مردم 
بويژه اختالف در تشخیص شیوه برخورد مناسب با مسائل فوق، و به طور كلى تفاوت در بینش ... و 

 .اجتماعى ـ سیاسى، تأثیر درخور توجھى در اختالف رويكردھاى فقھا برجاى مى گذارد

به عنوان نمونه، در عصر صفوى به رغم اتفاق نظر عالمان دينى در عدم مشروعیت ذاتى سالطین صفوى 
و نیز لزوم حفظ آن دولت در مقابل سلطنت عثمانى، در میزان ھمكارى با شاھان صفويه، اختالفاتى میان 

در اين زمینه مباحث انديشه اى و تفاوت استنباط از منابع دينى، بى تأثیر در اختالفات . آنان وجود داشت
اما به نظر مى رسد آگاھى متفاوت علما از امور سیاسى و اجتماعى، عامل مھمى در اين ; مذكور نبود

 68.مسأله بوده است

در دوره قاجاريه نیز برخى فقھا با اين توجیه و انگیزه كه بتوانند اصالحاتى در روند امور سیاسى به وجود 
آورند، ارتباط نزديكى با دستگاه سلطنت برقرار كرده بودند و برخى ديگر يا به دلیل آن كه سالطین و حكّام 

ّه مخالفى پیش رو گرفته بودند و حتى از ديدار با حكّام احتراز مى ... را قابل اصالح نمى دانستند و يا  روي
 69.جستند

اختالف مصداق (عوامل مختلفى در اختالف شناخت فقھا نسبت به مسائل اجتماعى و سیاسى 
منابع اطالعاتى، تفاوت موقعیت مكانى، ويژگى ھاى شخصیتى ھم چون . مى تواند تأثیر گذارد) شناسى

 .از جمله علل به شمار مى روند... زيركى يا سادگى، تجربه سیاسى و 

 تطبیق نظريه بر موضوع بحث

ً ـ ريشه در بینش علما نسبت به مسائل  ً ـ و نه صرفا به نظر مى رسد اختالف علما در مشروطه، عمدتا
 :سیاسى ـ اجتماعى داشت كه در سه مسأله متبلور مى شد

 ناھمگونى در نگرش بر مصاديق; يكسان انديشى زعماى دينى مشروطه. 1

 مجلس تقنینیه يا شوراى برنامه ريزى. 1ـ1

مطالعه رساله ھا، نامه ھا، تلگراف ھا و لوايح به جاى مانده از علماى موافق و مخالف، ھیچ ترديدى باقى 
نمى گذارد كه از منظر آنان وضع قانون به صورت مستقل وبدون درنظر داشتن احكام و قوانین شرعى، 

ھم چنان كه در ديدگاه ھمه فقھا، برنامه ريزى در چارچوب شرع براى ; حرام و غیر قابل عمل خواھد بود
گرچه برخى مجتھدان در نیاز چنین مجلسى به اذن و اجازه ; امور اجتماعى جايز و الزم شمرده مى شد

 .فقیه جھت حصول مشروعیت احكام صادره، نظر مثبتى نداشتند

علماى مخالف، به دلیل أخذ قانون . نزاع و اختالف، در تطبیق مجلس زمان مشروطه بر يكى از آن دو بود
اساسى از قوانین سكوالر كشورھاى غربى و وجود اصول مبھم و مھمى از قانون كه مطابق برخى 

تصويب . تفاسیر، در تضاد با احكام دينى نمايان مى شد، مجلس موجود را بر نوع اول منطبق مى كردند
قوانینى در مجلس كه به نظر آنان حرام بود و وجود نمايندگانى تأثیرگذار بر جريان ھاى مجلس با گرايش 

ّه مى گذارد برخوردارى متمم . اما طیف مقابل، داراى چنین نگرشى نبودند; سكوالرى، بر برداشت آنان صح
قانون اساسى از آن چه در اصل اول و دوم ذكر شده بود، اطمینان آنان را در پردازش مجلس مزبور به 

 .، برآورده مى ساخت»امور عرفیه در محدوده شرع اسالم«

 :جھت اثبات اين قضاوت، نوشتارھايى از دو جريان سیاسى ذكر مى شود

 :، اين است كه»تذكرة الغافل«نظر مؤلف رساله 
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حقیقت مشروطه، عبارت از آن است كه منتخبین از بلدان، به انتخاب خود رعايا در مركز 
ّنه مملكت باشند و نظر به مقتضیات عصر بكنند و  مملكت جمع شوند و اين ھا ھیأت مقن

موافق مقتضاى عصر، به عقول ناقصه خودشان، ; قانونى مستقال مطابق با اكثر آرا بنويسند
بلكه ھرچه به نظر اكثر آن ھا نیكو و ; بدون مالحظه موافقت و مخالفت آن با شرع أطھر

 70.مستحسن آمد، او را قانون مملكتى قرار بدھند

 :شیخ محمد اسماعیل محالتى، از علماى مشروطه خواه نجف، جواب مى دھد

عقد مجلس در ھر بلدى، براى نظارت امناى ملت است در أشغال حكومت ـ چه مالیه چه 
و پرواضح ... عسكريه ـ و نیز در كلیات امور سیاسیه كه راجع است به نظام مملكت و آبادى آن

 71.است كه اين امور و امثال آن راجع است به مصالح دنیويه، دخلى به امور دينیه ندارد

ً از مجلسى كه  برخالف شريعت «شیخ فضل هللا نورى و متحصنان حرم حضرت عبدالعظیم، صراحتا
آنان اختالف حقیقى خود را با . دفاع مى كنند» محمدى و برخالف مذھب مقدس جعفرى قانونى نگذارد

 72.مى دانند» كه منكر اسالمیت و دشمن دين حنیف ھستند«المذھب ھا 

 :حاج آقا نورهللا اصفھانى درباره محدوده اختیارات و قانون گذارى مجلس مى نويسد

. است )]صلى هللا علیه وآله[(در مملكت اسالمى، قانون الھى ھمانا قرآن مجید و سنت پیغمبر
يكى در ترتیب اصلى قانون شريعت : جعل قوانین در مجلس دارالشورى، دو قسم است

مقدسه اسالم است كه به چه قسم قوانین شرعیه را جارى كنند و به ھمه كس محوّل 
مثال حكم قرآن بر احقاق حقوق شرعیه و ; ننمايند كه حیف و میل بنمايد و تغییر و تبديل بدھد

ّنه و يمین، به طورى كه در شرع مقرر است بشود . تساوى میان متخاصمین است كه از روى بی
ّه را برقرار نمايند و چند نفر  در مجلس قانون مى گذارند كه چه قسم محكمه ھاى عدلی

ّه بنشیند كه حكم خدا جارى بشود و حاكم نتواند  اشخاص متديّن بى غرض در مجلس عدلی
مثال مى گفتند اگر حاكمى به ; قسم ديگر، قانون در امور عرفیه جعل مى كردند... رشوه بگیرد

ّه است كه قابل تغییر ... جايى رفت و ظلم كرد، ديگر او را به حكومت نفرستند آن ھا امور عرفی
و اقوى دلیل بر صحّت عرض من كه . قانون در اين گونه امور جعل مى كردند. و تبديل است

مى باشد،  )صلى هللا علیه وآله(گفتم در مملكت اسالمى، قانون، قرآن مجید و سنت پیغمبر اكرم
و عالوه از اين ; اين است كه مقید بود احكام مجلس دارالشورى به موافقت با قانون اسالم

كه، جمعى از علما در مجلس بودند، قرار داده بودند كه در تمام اعصار، پنج نفر علماى اعالم 
 73.در مجلس، نظارت داشته باشند كه قوانین موضوعه، مطابق با قانون اسالم باشد

براى تقويت مجلس و  159در شماره " روزنامه مجلس"كه در «شیخ عبدهللا مازندرانى نیز ضمن تلگرافى 
 :، مى فرمايد»اتحاد مقصود خودشان مندرج كرده اند

و انعقاد مجلس شوراى ملى ـ كه به جھت اصالح حال عموم رعیت و نظم امور دولت و فوايد 
آن عايد به عموم اھل ملت است و به جھت ضبط و تحديد ظلم و تعديات والت و حكام و أمرا كه 

خارج از قوت و طاقت تحمل خلق بوده باشد، بدون استلزام خروج از حدود شريعت مطھره ـ 
چون از ; سعى در اجرا و ھمراھى در قرار و استدامه چنین مجلس، راجح، بلكه الزم است

.مراتب نھى از منكر است و بناى تخريب و مخالفت آن در حد مخالفت با صاحب شريعت است
74 

بعد از آن كه علماى ثالثه نجف در جواب تلگراف ھاى مشروطه خواھان در شكايت از شیخ و متحصنان، 
 :تلگرافى فرستاده، نوشتند
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مجلسى كه تأسیس آن براى رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملھوف و امر به معروف و ...
ً عقال و  نھى از منكر و تقويت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسالم است، قطعا

ً راجح، بلكه واجب است، ً و عرفا  75شرعا

بست نشینان عبدالعظیم تلگرافى به نجف ارسال داشته، مجلسى با قیودِ مندرج در تلگراف علماى نجف 
 :ولى در ادامه متذكر شدند; را خواسته خود برشمردند

توضیح فرمايید مجلسى كه منشأ شیوع منكرات و رواج كفريات و جسارت مرتدين و ضعف 
ّيت در امور دينیه و سلب امنیت  اسالم و مسلمین و حرمت شريعت و شرايع و تأمین قواعد حر

  76، چه حكمى دارد؟]ست[از بالد و رفاه عباد و ظلم بر ضعفا

 .اين ويژگى ھا در واقع به مجلسى منتسب بود كه در بھارستان تھران منعقد شده بود

در يكى از لوايح متحصنان در مقام جواب به اين سؤال كه اگر مجلس موجود با شريعت مخالف است، چرا 
ّه اين استدالل بیان مى شود» علماى راشدين«  :از آن حمايت مى كنند، اشتباه آنان در قضیه صغروي

; و كل مجلس يأمر بالعدل و االحسان مفترض الطاعة; ھذا المجلس يأمر بالعدل و االحسان
 77.فھذا المجلس مفترض الطاعة

بعد از ذكر ديدگاه ھاى موافقان و مخالفان از علما درباره مجلس، قضاوتى » كشف المراد«مؤلف رساله 
 :او مى نويسد. جامع و درخور توجه دارد

مجلسى كه براى رفع ظلم و ترويج دين و : پس مفاد مقاصد ھمه طبقات مذكوره بر اين شد
ترقى مملكت، مشروط بر اين كه مخالفت با شريعت نباشد، انعقاد و ھمراھى و تقويت او 

اما سخنى كه در میانه موجب اختالف گشته، آن است كه بعضى از ; راجح، بلكه الزم است
مجلس طلب ھا از علما و وكال و رعايا، اعتقادشان اين است كه اين مجلس منعقَد، ھمان 

و ھم كالم آن ھا از ) متحصنین عبدالعظیم(اما مھاجرين زاويه ; مجلس مقصود و مطلوب است
زيرا در ; سايرين، اعتقادشان اين است كه اين مجلس موجود، غیر از آن مجلس موعود است

پس در حقیقت ; اين مجلس موجود، قید عدم مخالفت با قانون شرع، مرقوم و ملحوظ نشده
به اين بیان كه مجلس سابق الذكر كه مخالفت با قانون شرع . نزاع در صغراست، نه در كبرا

اما اين مجلس موجود آيا ھمان ; نباشد، مطلوب و محبوب تامّه عدل است، جاى سخن نیست
 78.مجلس مذكور است يا نه؟ مابین آن ھا محل خالف گشته

 :اين نويسنده در ادامه رساله خود، نظر دوم را مى پذيرد

چگونه شايسته و رواست به كسانى كه خود را معتقد به قرآن مى دانند، فريب چند نفر 
شیطان انسان نما را خورده، به جاى كعبه، مجلس پارلمانت نما را قرار داده، عوض قرآن، 

 79.قانون بخواھند و احكام نبوى را كھنه خوانده، نظام نامه اساسى مطالبه كنند

80.سخن از شرعیت يا حرمت رأى اكثريت و عمل به مفاد آن، متفرع بر ھر يك از دو تشخیص بود
 

 دو تفسیر متضاد از قانون مساوات. 1ـ2

اھالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى، متساوى الحقوق «قرائت مخالفان مشروطه از اين اصل كه 
طبیعى است با اين نگاه ـ كه . در حقوق يكديگر بود... ، تساوى مسلمان و كافر، مرد و زن و81»خواھند بود

اسالمى كه «زيرا ; »محال است با اسالم، حكم مساوات«: شواھدى آن را تأيید مى كرد ـ نوشته شود
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مساوات ) معتقد به(اين قدر تفاوت گذارد، بین موضوعات مختلفه در احكام، چگونه مى شود، گفت كه 
 82.»است

نه مساوات مسلم و   ـ» قانون دولتى«در مقابل، نظرگاه علماى طرفدار مشروطه ـ بويژه با توجه به قید 
 :از ديد حاج آقانورهللا، مشروطه مى گويد. كافر، بلكه تساوى در برابر قوانین شرعى و دولتى بود

مطابق حكم الھى در تمام حدود مجازات مابین تمام افراد خلق، حكم تساوى بايد باشد و حكم 
كسى كه شرب خمر يا قتل نفس يا زنا يا . الھى بر وضیع و شريف، كوچك و بزرگ يكسان باشد

  83.لواط يا سرقت نموده ـ خواه حاكم يا محكوم، امیر يا مأمور باشد ـ در حكم شريك باشند

 :عباراتى ھمانند دارد» انصافیه«مؤلف رساله 

مثال اگر بنده، مظلمه يا جنايتى بكنم، حضرت آيت هللا و وزير داخله ; مساوات، برابر بودن در حقوق است
ّن شده با حضرت آيت هللا و  ھم ھمان جنايت يا مظلمه را مرتكب شوند، ديت و مجازاتى كه براى من معی

ً فرق ندارد، فرق گذاشتن ظلم و استبداد است و با ھیچ قانونى نمى  وزير داخله مساوى است، ابدا
ً تفاوت نگذاشته )صلى هللا علیه وآله(خاصه با قانون محمدى; سازد لزوم اجراى برابرى با 84.كه ابدا

 .چنین تفسیرى، بديھى بوده، انكار آن با اعتقادات اسالمى ناسازگار است

 آزادى و تضاد معانى آن. 1ـ3

يكى از مسائلى كه رھزن تحقیق مى باشد، استفاده از واژه ھايى است كه داراى چند معنا بوده، و در 
رھايى از «، »توحید عملى«. از چنین واژه ھايى است» آزادى«كلمه . اصطالح، مشترك لفظى ھستند

، از »ھرج و مرج طلبى«و » عدم تقید به دين و مذھب«، »حق انتقاد سازنده و بیان مصالح«، »ستم
دو معناى اخیر با سه معناى ابتدايى ـ دست كم ـ در برخى محدوده ھا تضاد . معانى آن شمرده مى شود

 .دارد

مرحوم . زعماى دينى مشروطه، سه معناى اول از اين واژه، بخصوص اصطالح اول و دوم را اراده مى كردند
ـ به » ظلم به نفس«راعالوه بر » تمكین از تحكّمات خودسرانه طواغیت امت و راھزنان ملت«نائینى 
از مراتب شرك به ذات «ـ » نص كالم مجید الھى تعالى شأنه و فرمايشات مقدسه معصومین«استناد 

ّست اسمائه ّت تقد ّت خبیثه خسیسه«در نتیجه ; مى داند» أحدي از مراتب و شؤون «را » آزادى از اين رقی
تمام منازعات «از نظر او  85.بیان مى كند» توحید و از لوازم ايمان به وحدانیت در مقام اسما و صفات خاصه

ّه خودش ّت » تحصیل آزادى از«جھت » و مشاجرات واقعه فیمابین ھر ملت با حكومت تملكی اسارت و رقی
نه خروج از ربقه عبوديت الھیه ـ جلّت آالئه ـ و رفع التزام به احكام «; ، بوده است»سلطنت غاصبه جائره«

ّن دارند تمام اين منازعات و مشاجرات واقعه فیمابین انبیا و اولیا«ھمچنین . »شريعت و كتابى كه بدان تدي
با فراعنه سلف و فیمابین پیروان ايشان با طواغیت خلف، و اين درجه اھتمام در تبديل ) علیھم السالم(

ّ اسمه ـ از مغتصبین آن بوده و ھست 86»نحوه سلطنت، ھمه بر سر استنقاذ اين اعظم مواھب الھیه ـ عز

. 

چرا كه اگر مراد ; بود» حريت مطلقه«از آزادى، » تذكرة الغافل«اين در حالى است كه تصور نويسنده 
اين ھمه كفريات در منابر و مجامع و ... جمال زنديق و جھنمى ملعون«صحنه گردانان مشروطه اين نبود، 

آن خبیث در محضر عمومى اين ھمه انكار ضروررى نمى كرد و از جمله نمى ... جرايد خود نمى گفتند
كه ) در آوردند(مردم حق خود را بگیريد، در قیامت كسى پول سكه نمى زند، آخوندھا از خودشان : گفت

و ; توسل به ھر اسم و رسم، شرك است: قسم بخور برو پى كارت، و آن صور ملعون نمى نوشت كه
آزادى «در نتیجه از منظر او ; »...آن دارالفسق، بل الكفر چون مكه معظمه محترم است: نمى گفتند كه

 87».قلم و زبان از جھات كثیره، منافى با قانون الھى است
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 :حاج آقا نورهللا اصفھانى در بحث كوتاه خود از آزادى، قرائتى چون نائینى دارد

تمام خلق در غیر آن چه قانون كتاب و سنت آن ھا را مقید نموده، بايد آزاد : مشروطه مى گويد
نه آزادى به اين معنا كه بعضى از جھّال خیال كرده و مى گويند كه مرادشان آزادى در ; باشند

ّت فرموده و آن ; مذھب باشد بلكه ھمان حريّت و آزادى مقصود است كه خداوند در كتاب و سن
بايد خلق بنده خدا : ھا را آزاد فرموده در مقابل بندگى، و به عبارت اخرى مشروطه مى گويد

باشند و به جز بنده خدا، بنده ديگرى نباشند، عبید و اماء كه از تحت عموم به حكم خداوندى 
ولى آزادى احدى تا اندازه ; در اين جا چند دقیقه است كه تمام مردم آزاد ھستند. خارج است

 88.اى مى باشد كه مزاحم با آزادى ديگرى نباشد

طباطبائى و بھبھانى در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم ; مجتھد نورى طى ديدارى كه با سیدين سندين
ّه آن ھا پرداخته، از آزادى به معناى  حق «داشت، به انتقاد از محتواى جرايد مشروطه و آزادى بى روي

 :دفاع مى كند» انتقاد سازنده و بیان مصالح

من . كفر در كفر است... تصور كرده اند) مشروطه خواھان تندرو(اين آزادى كه اين مردم 
ً از روى آيات قرآن بر شما اثبات و مدلّل مى دارم كه در اسالم، آزادى كفر است اما ; شخصا

فقط در آزادى شان يك چیز است كه فقط و فقط در ضمیر عموم، اگر كسى خیر به خاطرش 
. بايد آزاد باشد كه بتواند توھین از كسى بكند) اى(اما نه تا اندازه ; مى رسد، بگويد، ال غیر

مراد از خیر عموم، ثروت است و رفتن در راه ترقّى است و پیداكردن معدن است، بستن 
ّات دولت و ملت گفته اند كسى كه داراى اين آزادى ) آيا(اما ; سدھاى عديده است و ترقی

آيا گفته ! آيا گفته اند فحش بايد بگويد و بنويسد؟! است، بايد توھین از مردمان محترم بكند؟
! براى خارج كار كند؟) و(اند انقالب و آشوب و فتنه در مملكت حادث كند و پارتى اجانب باشد 

از ھمه اين مراتب گذشته، آزادى قلم و زبان براى اين است كه جرايد آزاد، نسبت به ائمه 
 89!ھر چه مى خواھند بنويسند و بگويند؟ )]علیھم السالم[(اطھار

 اولويت دھى در مھار استبداد يا دفع غرب گرايى و دخالت بیگانگان. 2

شكى نیست علماى دين مدار شیعه، نه به استبداد حاكم بر ايران آن عصر رضايت داشتند و نه مى 
َق ضالّه بى تفاوت بمانند  .توانستند در قبال غرب مآبى، استعمار غرب و نفوذ فِر

سلطنت مطلقه و ستم گرى ھاى سالطین و نیز تعالیم غربى، از ديدگاه اجتھاد دينى ھمه فقھا قابل 
در اين میان اختالف علما در تشخیص شدت و ضعف استبداد و ھجمه فرھنگى غرب باوران، . پذيرش نبود

 .موجب تفاوت اھتمام آنان به آن دو مى شد

برخى فقھا، چون مشروطه را از يك طرف در مقابل استبداد و ظلم سالطین قاجار تصور كرده و از سوى 
ديگر نفوذ غرب مآبان را چندان قوى و مھم نمى دانستند، نظرشان بر آن بود كه بعد از استحكام اساس 

از اين رو اولويت را به تحديد ظلم ; مشروطیت مى توانند اين عده قلیل را از صحنه سیاسى خارج كنند
 :آنان مى گفتند. داده، از آن نظام نو حمايت كردند

را دفع دھیم، ھیچ وقت  ]منحرفان[اگر ما امروزه در مقام اصالح برآيیم و بخواھیم اين مردم 
بلكه فتنه و انقالب بزرگى حادث خواھد شد كه دولت و ملت دچار محنت و ; نمى شود

به معاونت يكديگر رھبرى كرده، اين ... پس بر ما الزم است كه به مرور زمان; مخاطرات شوند
و لكن با اين عجله و شتاب دفع اين ; معايب را دفع نمايیم و رفع شر اين مردم از سر ما بشود

 90.مردم را نمى شود كرد

 :در مقابل، عالمان ديگرى مسأله غرب گرايى و فرق ضالّه را در درجه نخست اھمیت قرار داده بودند
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داراى قوه و قدرتى نیستند، اگر در دفع آن ھا ) غرب گرايان و بابیان(امروز كه اين جماعت 
دچار حادثات ناگوار شويد، فردا كه قدرتى پیدا كردند، مسلمانان سست عنصر را دور خود 

جمع كردند، مخلوقى را از اطراف براى پیشرفت مقاصد در دور خويش حاضر كردند و جمعیتى 
 91؟!شدند، در آن وقت مى خواھید دفع نمايیم

92.برخى از علما نیز علت مخالفتشان با مشروطه، توجه به دخالت بیگانگان در امور نھضت بوده است
 

 رويكرد اصالت كاركردى يا اصالت ساختارى نسبت به حكومت. 3

برخى محققان عقیده دارند نظرگاه علماى مشروطه خواه، بويژه آخوند خراسانى و شاگردانش به 
برخالف شیخ و ھمراھانش كه پیرو ; مشروطه، بر پايه میزان اصالت ساختار نظام حكومتى بوده است

آن چه براى اين . نظر دارد» مكتب سامرا به دكترين اصالت وظیفه يا اصالت كاركرد«. مكتب سامرا بوده اند
نظريه پردازان «مكتب مھم است، میزان عملكرد در جھت تحقق اھداف نظام اسالمى است و ھمین امر 

 93».اين مكتب را از پرداختن به مناقشات مربوط به شكل يك نظام سیاسى كارآمد باز داشته است

با زاويه نگرش مكتب ) آخوند خراسانى و ھم فكرانش(زاويه نگرش مكتب نجف «توضیح بیش تر آن كه 
ً با يكديگر تفاوت دارد اين تفاوت در حقیقت در اصول انديشه سیاسى . سامرا به حوزه سیاست، دقیقا

مكتب سامرا از زاويه . بلكه در زاويه نگرش نسبت به مباحث مھم با توجه به مقتضیات زمان است; نیست
مبانى مشروعیت، نظام سیاسى ايده آل خود را ترسیم مى كند و از وراى اصول و يافته ھا و اثرات 

در حالى كه مكتب نجف از زاويه ; سیاسى ـ اجتماعى اين نظام، به مجادله با مشروطه بر مى خیزد
مبانى مقبولیت يا كارآمدى، نظام سیاسى ايده آل خود را ترسیم مى كند و آن را به دلیل ضرورت عقلى 

اختالف مكتب سامرا و مكتب نجف در «پس ; »آن يا عقلى بودن دولت، كامال منطبق با شريعت مى بیند
بلكه اختالف در زاويه نگرش آن ھا به معرفت سیاسى ; حقیقت در مبانى انديشه سیاسى نیست

 94».است

 عوامل مؤثر در اختالف بینش سیاسى عالمان نسبت به مشروطه

طبیعى است با وجود كمبود اطالعات . مسأله بسیار مھم در اين نظريه، ريشه يابى اختالف مى باشد
نگارنده در محدوده اطالعات تاريخى . تاريخى درباره برخى عالمان، ھمه علل و اسباب مشخص نیستند

ً به صورت استطرادى بدين محور پرداخته  خود و با استفاده از تحقیقات مختصر پژوھش گران ديگر كه بعضا
 :اند، عواملى را در اين جھت مھم مى داند

 تفاوت موقعیت شھرھا. 1

يكى از ريشه ھاى اختالف، میزان نفوذ غرب گرايان و استبداد، در شھرھاى مختلف ايران و عراق بوده 
يعنى در شھرھايى كه نفوذ جريان ھاى انحرافى كم تر، و استبداد زياد بود، گرايش علما به ; است

در سه منطقه كه علماى زيادى . مشروطه بیش تر از مناطقى بوده كه در موقعیت عكس قرار داشته اند
 .رشت. 3; تبريز. 2; تھران. 1: مخالف مشروطه بودند، نفوذ نوگرايان مشرب سكوالريسم بیش تر بود

وضعیت تھران با وجود مركزيت ايران، اشخاص قابل اعتنايى از طیف غرب زده دربارى، دولتى، معلم 
مدارس جديد، تنى چند از نمايندگان منورالفكر غرب گراى جريان ساز، برخى روحانیان منبرى و پرنفوذ 

بابى مسلك، انجمن ھاى متعدد داراى رگه ھاى لیبرالیستى و روزنامه ھاى بسیارى كه در ھتك حیثیت 
وضعیت نامناسب . دين و علما رقابت مى كردند، به مراتب غیر دينى تر از دو شھر ديگر مى نماياند

 95.فرھنگى تھران، در رسائل، لوايح و تلگراف ھاى مشروعه خواھان منعكس شده است

گیالن و آذربايجان نیز، به دلیل نزديكى به شھرھاى روسیه و واقع شدن در راه آمد و شد منورالفكران و 
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با وجود ھمراھى ھاى . مجاھدان قفقازى، زمینه ھاى زيادى جھت رشد غرب گرايى فراھم كرده بودند
امام جمعه تبريز و حمايت ھاى مھم میرزاحسن مجتھد تبريزى و نیز تأيید مالمحمد خمامى رشتى از 

 .مشروطه، جريان التقاطى و غرب زده، آن سه را به خروج از شھر مجبور كرد

نكته اى كه در مورد ھر سه شھر قابل توجه است، اين است كه در ھر سه شھر، مشروطه خواھى با 
ّن در كنسول گرى انگلیس به سرانجام رسید  96.تجمع و تحص

در مقابل، در اصفھان ـ كه اكثر علما موافق مشروطه بودند ـ جريان نوگرايى غیر دينى نمودى نداشت و به 
ّه مالّ بازى داشت«نوشته كسروى  آقا نجفى و حاج آقا نورهللا  97».مشروطه خواھى در اسپھان، روي

مرجعیت فقھى و سیاسى مشروطه را عھده دار شده بودند و در نتیجه روند حاكم بر مشروطیت اصفھان، 
از سوى . مرورى بر نشريات اصفھان در آن عصر، اين ادعا را ثابت مى كند. رنگ دينى به خود گرفته بود

رساله مكالمات مقیم «ديگر، ستم گرى ھاى ظل السلطان و اعوان او ـ كه تا حدودى در حكايات مندرج در 
لقه بیش تر مردم و فقھا به مشروطه ـ كه در قبال آن برخواسته » و مسافر ُ انعكاس يافته است ـ سبب ع

 .بود ـ مى شد

ولى در برخى مناطق ھم چون اصفھان و فارس، به دلیل ; در ھمه نقاط كشور نیاز به عدالت محسوس بود
به نظر مى رسد شدت ستم ستیزى سید الرى، . شدت ظلم حكّام، اين نیاز ظھور بیش ترى داشت

 .تاحدودى متأثر از ظلم و استبداد حكّام الرستان و نیز قوامیان بوده است

ولى با اعمال نفوذ فقھايى چون آخوند ; شھر نجف، مركز دينى شیعیان، از گرايش ھاى غربى خالى نبود
ّك علماى مشروطه خواه نجف، بیش تر گزارش ھايى بود كه از ظلم وارده بر . خراسانى مھار مى شد محر

چنان كه محور بحث ھاى نائینى، رھايى از ظلم و استبداد و تحصیل ; مردم ايران به آن ھا مى رسید
 .عدالت و مساوات است

ھمچنین وجود ھرج و مرج و مفاسد اشرار كه تا حدودى متأثر از حوادث مشروطه بود، موجبات مخالفت يا 
 98.دل سردى برخى فقیھان را فراھم آورد

 منابع اطالعاتى. 2

علماى نجف به دلیل دورى از جريان ھاى ايران ـ بخصوص تھران ـ ناگزير بودند اطالعات مربوط را از طريق 
طبیعى است اعتماد آنان به ھر فردى كه داراى گرايش سیاسى خاصى . نامه ھا و تلگراف ھا أخذ كنند

چرا كه آن فرد اگر ھم صداقت داشت، مسائل را با عینك ; بود، سبب تأثیرپذيرى از گرايش او مى شد
 .سیاسى خود نگاه كرده، به تجزيه و تحلیل مى پرداخت

 :شیخ ابراھیم زنجانى، در خاطراتش مى نويسد

اين امر مھم مملكت، كاغذھا كه به من مى آيد و در ھر أمر ) در(مى گفته ) آخوند خراسانى(
كه به ) زنجانى(مختلف، ھر كس موافق غرض خود اظھاراتى مى كند، تا اين كه از فالن كس 
  99.من مكتوب مى آيد، اطمینان پیدا مى كنم و مى دانم او جز راست نمى نويسد

ولى وجود نامه اى از آخوند كه گفته مى شود در تعريف و ; اين نوشته بدين صورت قابل قبول نیست
 .، كلیت مطلب را تأيید مى كند100تحسین زنجانى است

 :در زمان تحصن حرم حضرت عبدالعظیم از شیخ فضل هللا نورى پرسیده مى شود

تھرانى و ... آيا علماى اعالمى مانند آخوند مال كاظم خراسانى و آقاى حاجى میرزا حسین
آخوند مالعبدهللا مازندرانى كه فتواى مشروطه را داده اند، مشروعیت مشروطه را در نظر 
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 داشته اند يا خیر؟ 

 :شیخ پاسخ مى دھد

اين آقايان از ايران دورند و حقیقت اوضاع را از نزديك نمى بینند و نامه ھا و تلگراف ھايى كه 
به ايشان مى رسد، از طرف مشروطه خواھان است و ديگر مكاتیب را به نظر آقايان نمى 

 101.رسانند

.در مقابل، اسناد موجود نشان دھنده اعتماد سید يزدى به فقھا و روحانیان مخالف مشروطه مى باشد
102 

عامل فوق در شیوه اتخاذ مواضع مشروطه خواھى از طرف فقھاى شھرھاى داخل كشور نیز، بى تأثیر 
البته اين مطالب نمى تواند به معناى برخورد سطحى علما با مسائل اجتماعى ـ سیاسى ; نبوده است

چرا كه از يك سو وقايع مشروطه و مفاسد آن، چندان به درازا نكشید، و از سوى ديگر، وسايل ; باشد
 .ارتباطى و رسانه ھاى جمعى در آن عصر محدود بوده است

 میزان شناخت از غرب. 3

، جھت »تمام منازعات و مشاجرات واقعه فیمابین ھر ملت با حكومت تملكیه خويش«از نظر نائینى 
اين » .نه از براى رفع يد از احكام دين و مقتضیات مذھب«; است» سلطنت غاصبه جائره«تحصیل آزادى از 

 :فقیه مشروطگى دولت را، انتزاع آزادى از غاصبان دانسته، مى نويسد

اتّساع مشرب ھا بى ربط به اين داستان، و بود و نبودش ناشى از اختالف مذاھب، و نسبت 
 ;103به استبداد و مشروطیت دولت يكسان است

104.ھمچنین نائینى از قانون مساوات، برداشتى ھمانند آزادى دارد
 

آنان مشروطه را نظامى ; آن چنان كه از ديگر رسائل، تلگراف ھا و نامه ھاى مشروطه خواھان بر مى آيد
بیان خنثا كه قابل تطبیق بر فرھنگ ايرانى ـ اسالمى است، دانسته و مفاسد غرب را زايیده مذھب غر

نوگرايان دنیاى اسالم ـ ايرانى و غیر «به نظر مى رسد آنان در معناى مشروطه، تحت تأثیر . بیان كردند
» تفاوت ھاى بنیادى و اجتناب ناپذير میان اسالم و دمكراسى را از ديده دور داشته«و » ايرانى ـ قرار گرفته

 105.بودند

اسناد و گزارش ھا حكايت از آن دارد كه در میان مشروعه خواھان، دست كم شیخ فضل هللا نورى آگاھى 
نتیجه اين اطالعات در موضع گیرى ھا و تحلیل ھاى او در زمان مشروطه  106.بسنده اى از غرب داشت

در يكى از لوايح متحصنان در حرم حضرت عبدالعظیم كه زير نظر شیخ تدوين مى شد، چنین . ظاھر شد
 :آمده

در اين عصر ما فرقه ھا پیدا شده اند كه بالمره منكر اديان و حقوق و حدود ھستند، اين فرق 
آنارشیست، نیھلیست، ; مستحدثه را برحسب تفاوت اغراض، اسم ھاى مختلف است

 107... .سوسیالیست، ناتورالیست، بابیست

 :شیخ در نامه اى به يكى از مجتھدان مازندران مى نويسد

بر خاطر عالى كامال مشھود و مكشوف است كه در اين مدت حادثه جديد، اغتشاش داخله 
مملكت و اضطراب اھالى و سلب امنیت، تا چه درجه رسیده؟ عالوه بر اين كه براى معالجه 
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قوانین مجعوله آن ھا كه از روح آزادى اروپا برداشته شده ظلم دفع فاسد به افسد كردند، 
باعث شد كه مردم فاسدالعقیده، بى مالحظه، بر ضعف اسالم آن چه خواستند، گفتند و بود،

 108.نوشتند

 ويژگى ھاى روان شناختى. 4

يكى از احتماالت مقرون به شواھد در مورد علت رويكردھاى متفاوت برخى فقھا در مراحل مختلف 
 .مشروطه، وجود يك نوع تزلزل و انفعال شخصیتى در برخى و غلبه احساسات در برخى ديگر است

اما تأمل در مجموعه آن چه كه در ; به عنوان مثال قاطعیت و شجاعت سید عبدهللا بھبھانى شھره بود
كتب تاريخى درباره اين مجتھد ذكر شده، نمايان گر رگه ھاى احساسى در شخصیت او، و عدم تعمق 

، و تأيید بست نشینى 109مخالفت علنى او با حكم تحريم میرزاى شیرازى. فكرى در اين فقیه مى باشد
 .، شاھد بر اين مطلبند110مردم در سفارت انگلیس

او در مھاجرت صغرا شركت نكرده، به ھنگام ظھور جريان ھاى . در مورد مجتھد نورى، قضاوت مشكل است
منحرف و آشكار شدن روند غیردينى مشروطه، چندين مرتبه در مخالفت و موافقت مشروطه رأى خود را 

در مقام ايراد و اشكال بر متمم قانون اساسى، نقدھايى را مطرح » حرمت مشروطه«در رساله . تغییر داد
ً اين گونه مسائل و  111كرده كه شايسته مقام علمى بلند او ـ به عنوان مجتھد اول تھران ـ نبود و ظاھرا

ايرادات غیر دقیق، تأثیر بسزايى در نوع تحلیل نائینى و محالتى از مخالفت شیخ و ھمراھان او به جاى 
 112.مى گذاشته، نتیجه مى گرفتند كه مخالفان، به دلیل منافع شخصى روياروى مشروطه ايستاده اند

شیخ در مورد وقايع : در جواب علت عدم ھمراھى شیخ در مقدمات قیام و مھاجرت صغرا گفته شده
ً به تحريك ايادى وابسته مى ديد، ھمراھى ننمود«مقدماتى  از طرف  113.»چون نزاع را شخصى و احیانا

ديگر، تغییر نظر شیخ در مشروطه خواھى تا زمان وقايع توپخانه، بر پايه وعده ھاى مشروطه خواھان و 
 114.عملى نشدن آن ھا مورد ارزيابى قرار گرفته است

به نظر مى رسد نبايد وضعیت بسیار بغرنج شیخ كه از يك طرف حركت مشروطه را غربى و ضد دينى، و از 
طبیعى است با مخالفت او ـ با . جانب ديگر حمايت شديد علماى ديگر از آن را مى ديد، ناديده انگاشت

توجه به حمايت فقھاى مشروطه خواه ھم چون سیدين در تھران و علماى ثالثه نجف ـ حداقل در يك برھه 
درك صحیح اين مسأله و اين كه به . زمانى موقتى، وضعیت به آشوب كشیده كشور، نامتعادل تر مى شد

ھر حال در اوايل طرح نوشتن متمم قانون اساسى و احساس خطر جدى، او دست كم اين مقدار امید 
داشت كه نظام مبتنى بر شالوده غربى را بتواند با ابزارھايى بر طبق شرع مھار كند، موجب قضاوت جامع 

ّل رويكردھاى سیاسى اين مجتھد خواھد شد  .ترى نسبت به تبد

 نفوذ و دخالت افراد و جريان ھاى مشكوك. 5

ّال داراى گرايش ھاى سكوالريستى كه در سال  به صورت  1322به عنوان نمونه يكى از انجمن ھاى فع
ّالیت خود را آغاز كرد،  يكى از اھدافى كه در اين انجمن . بود» انجمن باغ سلیمان خان میكده«رسمى فع

ّت آن حوزه، بھتر و سريع تر به  ّی ّه به اھم ّه نجف تا با توج مطرح شد، عبارت بود از ارتباط با حوزه علمی
ّد اسداللّه خرقانى به نجف مى رود و شروع به فعالیت مى كند. اھداف خود برسند  115.در اين جھت سی

و » میزان دخالت عملى در سطح رھبرى«، »سوابق مبارزاتى«برخى تحلیل گران، مسائلى چون 
 116.را از ديگر عوامل معرفى نموده اند» شناخت حیله ھاى روشن فكرانه و سیاست ھاى استعمارى«

به طور مسلّم، عوامل و ريشه ھايى كه سبب ساز اختالف مجتھدان در زاويه نگرش به موضوعات و 
شناخت ھمه علل، به پژوھشى گسترده در . مصاديق خارجى مى شد، منحصر به موارد فوق نخواھد بود
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زندگانى ھمه فقھا و نخبگان دينى ـ حتى عالمان غیرمشھور ـ احاطه به جريان ھاى سیاسى و فرھنگى 
قبل و زمان مشروطه، آشنايى جامع با دربار و دولت قاجار، آگاھى كافى از وضعیت اجتماعى مردم و 

 .میزان و شیوه برخورد علما با آنان نیاز دارد

 جمع بندى تحقیق) ھـ 

با شیوع ظلم حكّام و عدم اداره صحیح امور اجتماعى به وسیله آنان، نیاز به تحقق عدالت و نظارت بر 
نھضت عدالت خانه كه در جريان . عملكرد حاكمان، در میان توده مردم و علما شكل بارزى به خود گرفت

تحصن سفارت انگلیس به مشروطه تغییر نام داد، در اين شرايط شكل گرفت و به صدور فرمان مشروطه 
با ھمراھى و مساعدت بیش تر عالمان تھران ـ بويژه سیدين سندين، طباطبائى و بھبھانى و . منتھى شد

نیز شیخ فضل هللا نورى ـ مجلس شوراى ملى، جھت تدوين قوانین اجتماعى عرفى و نظارت بر عملكرد 
 .درباريان و حكّام واليات گشايش مى يابد

عالمان نجف كه اھتمام خود را در برخى وقايع مقدماتى به جريان عدالت خواھى نشان داده بودند، به 
تأمل «مشروطه و » فحص از خصوصیات«دنبال درخواست ھاى افرادى ھم چون مجتھد نورى، و بعد از 

شرع اسالم، مأخوذ «مشروطه، از » مبانى و اصول صحیحه«در آن، چون از منظر خويش ديدند كه » كامل
 .البته سید محمدكاظم يزدى، از آن نظام نوپا طرفدارى نكرد; ، حمايت خود را از آن اعالن داشتند»است

در شھرھاى ديگر ايران با پیشوايى علما، انجمن ھاى ايالتى تأسیس شد و انتخابات جھت تعیین نماينده 
به . گر چه معدود فقیھانى ھمانند آخوند مال قربانعلى زنجانى، از مشروطه حمايت نكردند; انجام پذيرفت

نظر مى رسد دست كم يكى از عوامل عدم ھمراھى برخى فقیھان در اين مرحله، مشكوك دانستن 
اصالت ملّى نظام تازه تأسیس، به دلیل دخالت بیگانگان، نفوذ غرب گرايان و افراد منتسب به فرقه بابیه 

 .بوده است

با نوشته شدن متمم قانون اساسى بر پايه قوانین اساسى دولت ھاى اروپايى، مشروطه غربى تا حدود 
ِ . زمزمه ھاى مخالفت مجتھد نورى از ھمین زمان شنیده شد. زيادى رسمیت يافت با عدمِ پذيرش

تصحیحاتى كه مجتھدان در مورد مواد متمم قانون اساسى صورت داده بودند و نیز با تغییر ماده پیشنھادى 
او امید داشت بتواند . درباره نگاھبانى فقھا بر مصوبات مجلس، مخالفت شیخ صورت عینى به خود گرفت

با گذاردن قیود و شرايطى براى مجلس و قانون اساسى و أخذ تعھد از نمايندگان مجلس در مورد معناى 
اما عملى نشدن برخى ; اسالم پسند مشروطه، آزادى و قانون گذارى، مشروطه اروپايى را لگام زند

خواسته ھاى او و ھم نظرانش و نیز گذشت زمان به او نماياند كه اين امر به دلیل غلبه جريان سازان، 
عالمان بسیارى از حامیان مشروطه، ھم زمان با . در نتیجه حكم به حرمت آن صادر كرد; ناشدنى است

 .اعتراض مجتھد نورى يا مدتى بعد از آن، اعتراض و مخالفت خود را اعالن كردند

تفاوت موضع گیرى ھاى اجتماعى . در مقابل، فقھاى بسیارى نیز به حمايت خود از مشروطه ادامه دادند
; مجتھدان شیعى در زمان ھاى قبل از نھضت مشروطه، سابقه داشته و در زمان ھاى بعد نیز تكرار شد

شدت اختالف ھا تا بدان جا . اما ھیچ يك به گستردگى و شدت اختالف آنان در مشروطه نبوده است
رسید كه مخالفان، سعى در مشروطه شدن را موجب ارتداد دانسته، متقابال عالمان طرفدار مشروطه، 

 .بیان كردند» محاربه با امام عصر«مخالفت با مشروطه را در حكم 

اما علت مھم اختالف آنان، اختالف در ; انديشه و اجتھاد دينى، در رويكرد سیاسى فقھا بى تأثیر نبود
بود كه از عوامل متعددى ھم چون تفاوت موقعیت شھرھا، ) مصداق شناسى(شناخت مسائل جامعه 

البته ; سرچشمه مى گرفت... منابع اطالعاتى متضاد، شناخت نادرست از غرب، ويژگى ھاى شخصیتى و
نبايد منافع شخصى را نیز در رويكرد سیاسى معدود عالمان وابسته به دربار، خان ھا، متنفذان محلى و 

 .گروه ھاى سیاسى ناديده انگاشت

پس از استبداد صغیر و حاكمیت مشروطه دوم ـ كه طیف علماى مخالف با اعدام مجتھد نورى و ترور و 
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تبعید برخى ديگر، در انزوا قرار گرفتند ـ علماى موافق نیز نتوانستند اھداف ملى و دينى خود را عملى 
 .كنند و در نتیجه بسیارى از آنان به تدريج از مشروطه سرخورده شدند

علت اين امر آن بود كه مشروطه غربى ـ با فرض ناديده انگاشتن ايرادات شرعى ـ مطابق مزاج و طبع 
خاص جامعه آن روز ايران نبود و استقرار آن در اين كشور، حاصلى جز بسط دامنه آشوب، فروپاشى قدرت 

 .مركزى و در نھايت ھموار شدن راه سلطه بیگانه نداشت

شیفتگى غرب باوران مانع از آن شد كه قیام اصیل ملت، سیر طبیعى خود را طى كند و در نتیجه به رغم 
بلكه استبداد قاجار به ; تحول چشم گیرى كه در شكل و ظاھر رژيم صورت گرفت، محتوا تغییرى نكرد

آنان فراموش كردند كه مشكالت يك جامعه سنتى را نمى توان با قانون . استبداد شديد پھلوى منجر شد
با . ھايى كه ھیچ پیوندى درونى با شرايط تاريخى، سیاسى، مذھبى و جغرافیايى جامعه ندارد، حل كرد
رونوشت گرفتن از قانون ھايى كه براى كشورى ديگر با شرايط اجتماعى، تاريخى و فرھنگى ديگرى 

تنظیم و تصويب شده بود ـ دانسته يا نادانسته ـ نھضت ملى اسالمى را از مسیر اصلى و طبیعى خود 
 .آنان بسا كه در كمال حسن نیت، جامه اى دوختند كه برازنده قامت ايرانیان آن عصر نبود. منحرف كردند

ُعد فرھنگى ضربه ھاى مھلك ترى بر پیكر جامعه ايرانى  جريان مذكور عالوه بر عرصه سیاسى، در ب
برنامه ھاى ضد مذھبى رضاخان، تا حدود زيادى از زمینه اى تأثیر مى گرفت كه با فعالیت ھاى . نواخت

چرا كه چنان برنامه ھايى به ھیچ وجه نمى توانست بدون زمینه سازى ; غرب گرايان فراھم شده بود
 .عملى گردد

بر اين . يكى از فعالیت ھاى فرھنگى اثرگذار و به جاى مانده از آنان، تاريخ نگارى انقالب مشروطه است
بلكه براى ; اساس، در جھت موضوع تحقیق، نمى توان به منابع تاريخ نگارى مشھور مشروطه بسنده كرد

دستیابى به اطالعاتى وسیع تر در باب نوع رويكرد ھمه عالمان و فقیھان آن زمان و دلیل و انگیزه آنان، 
 117.عالوه بر كتب فوق الذكر، بايد به منابع محلى و قابل اعتماد بسیارى مراجعه كرد

بدون اطالعات دقیق و جزئى تاريخى درباره زندگانى رھبران مذھبى عصر مشروطه، ريشه يابى مسأله 
نبايد با اتخاذ و پذيرش نظريه . ناممكن و تحلیل و قضاوت درباره آن، بیش از يك پیش داورى غلط نخواھد بود

ّى در نوشتارھا و  ھاى عصرى، به سراغ يك موضوع تاريخى رفته و بدون آگاھى از ريز وقايع و عدم تأمل جد
أسناد برجاى مانده از آنان و روشنايى بخشیدن به متشابھات كالم ايشان با توجه به محكمات، به داورى 

 .پرداخت

 كتاب نامه

 .ش1374، تھران، نى، 1آباديان، حسین، مبانى نظرى حكومت مشروطه ومشروعه، چ . 1
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 .ق1413، قم، مؤسسة النشر االسالمى، 2آملى، محمدتقى، المكاسب والبیع، ج . 3
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 .ش1366تھران، زوار، 

و  1362، تھران، فردوسى و ايران و اسالم، 1، چ 2افشار، ايرج، خاطرات و اسناد مستشارالدوله، ج . 9
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، تھران، امیر كبیر، 2حائرى، عبدالھادى، تشیع و مشروطیت در ايران و نقش ايرانیان مقیم عراق، چ . 19
 .ش1364

 .ش1379، انجمن معارف اسالمى، 1حسین زاده، محمدعلى، علما و مشروعیت دولت صفوى، چ . 20
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 .شاھنشاھى 2535نشر سپھر، 

، قم، اللجنة العلمیة للمؤتمر ـ مؤسسة 1، چ 2الرى، عبدالحسین، التعلیقة على المكاسب، ج . 37
 .ق 1408المعارف االسالمیة، 

، تھران، وزارت فرھنگ و ارشاد 1، به كوشش سید على میر شفیعى، چ 1ـ ، رسائل سید الرى، ج . 38
 .ش1377اسالمى، 

 .ق 1418، قم، ھیأت علمى كنگره، 1ـ ، مجموعه رسائل، چ . 39

، تھران، تاريخ 1، چ 1مافى، معصومه، خاطرات و أسناد حسین قلى خان نظام السلطنه مافى، ج . 40
 .ش1361ايران، 

، 2ھوشیار، چ . سه مقاله درباره انقالب مشروطه ايران، ترجمه م; ايرانسكى.تريا، س.پاولويچ، و.م. 41
 .ش1357تھران، شركت سھامى كتابھاى جیبى، 

بى [، 1مجتھدى، مھدى، رجال آذربايجان در عصر مشروطیت، به كوشش غالمرضا طباطبائى مجد، چ . 42
 ].بى تا[، زرين، ]جا

، سال 77و  76، قم، دفتر تبلیغات اسالمى، ش )ويژه نامه نائینى(دفتر تبلیغات اسالمى، مجله حوزه، . 43
 .ش1375

Page 24 of 35

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\66.htm



 .ش1380، قم، دفتر نشر و پخش معارف، 1زمینه ھا و پیامدھا، چ ; محمدى، منوچھر، انقالب اسالمى. 44
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 .ش1373، تھران، علمى، 4ملك زاده، مھدى، تاريخ انقالت مشروطیت ايران، چ . 47

، 5ناظم االسالم كرمانى، محمد، تاريخ بیدارى ايرانیان، به اھتمام على اكبر سعیدى سیرجانى، چ . 48
 .ش1376و1377تھران، پیكان، 

، تھران، 1نامدار، مظفر، رھیافتى بر مبانى مكتبھا و جنبشھاى سیاسى شیعه در صد ساله اخیر، چ . 49
 .ش1376پژوھشگاه علوم انسانى و مطالعات فرھنگى، 

، تھران، شركت 9نائینى، محمدحسین، تنبیه االمه و تنزيه المله، به اھتمام سید محمود طالقانى، چ . 50
 .ش1378سھامى انتشار، 

 ].بى تا[، ]بى نا[، ]بى جا[، 1ج  نجفى خوانسارى، موسى، منیة الطالب فى حاشیة المكاسب،. 51

، تھران، مؤسسه 2نجفى، موسى، انديشه سیاسى و تاريخ نھضت حاج آقا نورهللا اصفھانى، چ . 52
 .ش1378مطالعات تاريخ معاصر ايران، 

 .ش1371، قم، اسالمى، 1ــــــــــ ، حكم نافذ آقا نجفى، چ . 53

 .ش1364، تھران، ايران، 2نراقى، حسن، كاشان در جنبش مشروطه ايران، چ . 54

 .ش1378، قم، مؤسسه فرھنگى خانه خرد، 1ھادوى، مھدى، واليت و ديانت، چ . 55

 .ش1375، تھران، زوار، 4، مھدى قلى، خاطرات و خطرات، چ )مخبرالسلطنه(ھدايت . 56

به عنوان مثال شیخ در مھاجرت صغرا، شركت نكرد ـ برخالف سیداحمد طباطبائى ـ ھمچنین موافقت . 1
در حالى كه بھبھانى و سید محمد ; علماى نجف، چند ماه پس از شروع به كار مجلس صورت گرفت

 .طباطبائى از ابتداى قیام، از آن پشتیبانى كردند

براى آگاھى از تفصیل مواضع برخى فقھاى مذكور در قبال مشروطه، عالوه بر منابع عمومى مشروطه و . 2
برخى منابع . مقاالت زيادى كه در برخى مجالت منتشر شده است، مى توان به تك نگارى ھا مراجعه كرد

محمد ناظم االسالم كرمانى، تاريخ بیدارى ايرانیان ـ احمد كسروى، تاريخ مشروطه : عمومى عبارتند از
بويژه كتاب چھارم، فصل نوزدھم و ; ايران ـ مھدى ملك زاده، تاريخ انقالب مشروطیت ايران، صفحات مختلف

 .4و3قھرمان میرزا سالور، روزنامه خاطرات عین السلطنه، ج 

آقا : ك.در مورد آخوند خراسانى و تا حدوى شیخ عبدهللا مازندرانى و میرزا حسین تھرانى ر :تك نگاره ھا
م(نجفى قوچانى، برگى از تاريخ معاصر  ّ و عبدالحسین ) حیات االسالم فى احوال آيت الملك العال

 ). زندگانى آخوند خراسانى صاحب كفايه(مجیدكفايى، مرگى در نور 

على ابوالحسنى، آيت هللا العظمى سید محمدكاظم طباطبايى : ك.در مورد سید محمدكاظم يزدى ر
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 .يزدى، پرچمدار عرصه جھاد و اجتھاد ـ مرتضى بذرافشان، سید محمدكاظم يزدى، فقیه دور انديش

اما كتبى كه به صورت ; درباره شیخ فضل هللا نورى مطالب بسیار زيادى در كتب و مجالت مى توان يافت
: ك.ر. مستقل در مورد ايشان ـ بخصوص موضع مشروطه خواھى اش ـ نگاشته شده باشد، محدود است

اين نويسنده در . مھدى انصارى، شیخ فضل هللا نورى و مشروطیت و على ابوالحسنى، پايدارى تا پاى دار
چھار كتاب ديگر درباره شخصیت، زندگى، ديدگاه ھا و مواضع سیاسى ـ فرھنگى مجتھد نورى  1380سال 

و پاسخ به برخى پرسش ھاى مربوط را، با عناوين آخرين آواز قو ـ انديشه سبز، زندگى سرخ ـ ديده بان 
 .بیدار و كارنامه شیخ فضل هللا نورى نگاشت كه نشر عبرت آن ھا را منتشر كرد

 ).ويژه نامه نائینى (77و76مجله حوزه، ش : ك.در مورد میرزاى نائینى ر

موسى نجفى، حكم : ك.در مورد موضع مشروطه خواھى آقانجفى اصفھانى و حاج آقا نورهللا اصفھانى ر
در اين دو كتاب ـ . نافذ آقا نجفى و موسى نجفى، انديشه سیاسى و تاريخ نھضت حاج آقا نورهللا اصفھانى

در مورد سید . بخصوص كتاب اول ـ درباره مواضع عالمان ديگر اصفھان نیز مطالبى ذكر شده است
سیرى در (محمدتقى آيت اللھى، واليت فقیه زيربناى فكرى مشروطه مشروعه : ك.عبدالحسین الرى ر

ـ محمدباقر وثوقى، الرستان و مشروطیت ـ على كريمى جھرمى، ) افكار و مبارزات سید عبدالحسین الرى
و مجموعه ; )سیرى در زندگى نامه مجاھد بزرگ آيت هللا العظمى سید عبدالحسین الرى(مھاجر الى هللا 

 .مقاالت كنگره بزرگداشت آيت هللا سید عبدالحسین الرى

ابوالفضل شكورى، خط سوم در انقالب مشروطیت ايران و على : ك.در مورد مال قربانعلى زنجانى ر
در كتاب اول در خصوص فقھاى ديگر زنجان، بويژه سید محمد . ابوالحسنى، سلطنت علم و دولت فقر

 .نیز اشاراتى شده است) 419و  417ص (ابوالمكارم 

عبدالكريم ; 7ـ2، ص 41، مجله كیان، ش »دين اقلى و اكثرى«عبدالكريم سروش، : ك.به عنوان نمونه ر. 3
 .19، ص 42، مجله كیان، ش »ذاتى و عرضى در دين«سروش، 

، مجله كیان، ش »آخرت و خدا ھدف بعثت انبیا«مھدى بازرگان، : ك.براى اطالع از يكى از ديدگاه ھا ر. 4
 .61ـ46، ص 28

ـ علیرضا پیروزمند، رابطه  55ـ16مھدى ھادوى، واليت و ديانت، ص : ك.جھت توضیح اين ديدگاه ر. 5
49ـ48، ص 3و محمدتقى مصباح يزدى، پرسشھا و پاسخھا، ج  133ـ123منطقى دين و علوم كاربردى، ص

. 

فرآيند «و جھانگیر صالح پور،  56ـ34حسین آباديان، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، ص . 6
تشیع و «عبدالھادى حائرى نیز در كتاب . 30، ص 24، مجله كیان، ش »عرفى شدن فقه شیعه

پس از بحث درباره  290او در صفحه . در تفسیر نظرات نائینى، خالى از چنین نگرشى نیست» مشروطیت
چنین به نظر مى رسد كه نائینى بدان باور بوده است «: رجحان رأى اكثريت از منظر نائینى، مى نويسد

كه برخى از تعالیم و عقايد بنیادى كیش شیعه، با اوضاع و شرايط دنیاى نو ـ بويژه دوران انقالب 
مشروطیت ـ متناسب نبوده است و به ھمین دلیل ايرانیان مسلمان بايد در برابر نوگرايى و نوسازى 

حائرى از اين نكته غفلت كرده كه ديدگاه ھاى نائینى بر اساس اجتھاد از » .گذشت و تعھد داشته باشند
نوشته، منحصر به ... به تعبیر ديگر، به فرض بپذيريم آن چه نائینى درباره جايگاه رأى اكثريت و. دين است

اما اين ھا حاصل استنباط او از منابع اجتھاد ـ كه عقل از جمله آن ھاست ـ مى باشد، نه اين كه ; او باشد
نائینى به جھت ناسازگارى برخى تعالیم شیعه و داده ھاى قرآن و سنت با اوضاع آن روز، حكم به كنار 

 .گذاردن آن تعالیم نموده است

احكام و قوانین دينى، . ثبات احكام دينى به معناى تغییر آن ھا به ھنگام تبديل موضوعشان نیست. 7
مانند ھر قانون عقاليى، تابع مصالح و مفاسدند و در مواردى، مصالح و مفاسد با تغییر شرايط و موقعیت 

ً احكام نیز تغییر مى كنند اين گونه تغییرات داراى اقسام . ھاى زمانى و مكانى دگرگون مى شوند و طبیعتا
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ّل موضوع، احكام ثانوى، : گوناگونى است كه با استقرا مى توان پنج مورد از آن ھا را بر شمرد نسخ، تبد
البته تعبیر .) 96ـ87محمد حسین زاده، مبانى معرفت دينى، ص : ك.ر(تزاحم احكام و احكام حكومتى 

چرا كه حكم در آن ھا بر عنوان خود ثابت ; در اين موارد مسامحه آمیز است» تحول حكم«يا » تغییر حكم«
موضوع تحت عنوان ديگرى كه داراى حكم جديدى است وارد، و از عنوان ; است و موضوع تغییر مى كند

 .قبلى كه حكم سابق بر آن بار بود، خارج مى شود

، ص ... محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات: شیخ فضل هللا نورى، حرمت مشروطه، مندرج در. 8
104. 

 .69ھما رضوانى، لوايح شیخ فضل هللا نورى، ص . 9

: محمدحسین بن على اكبر تبريزى، كشف المراد من المشروطة و االستبداد، مندرج در: ك.ر. 10
 .119غالمحسین زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت، ص

 .246، ص 1، ج ... محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات. 11

: ك.ر(شیخ اوايل برقرارى مشروطه، در نامه اى به آقا نجفى اصفھانى بر ھمین نكته تكیه كرده است . 12
 ).137ھمان، ص 

 .البته شیخ دخالت مردم در امورات عامه را نیازمند اذن فقیه مى داند. 13

موسى نجفى، انديشه سیاسى و تاريخ : حاج آقا نورهللا اصفھانى، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در. 14
 .383ـ382و  357ـ356نھضت حاج آقا نورهللا اصفھانى، ص

 .154ـ149عبدالحسین خسروپناه، كالم جديد، ص : ك.ر. 15

16 . ً البته بايد توجه داشت كه فقھاى شیعه اوال در بسیارى از گزاره ھاى موجود متون دينى ـ خصوصا
ً پاره اى از اختالف ; اصول و كلیات دينى ـ با روش ضابطه مند، به معنا و فھم يكسانى دست يافته اند ثانیا

 .خارج اند» قرائت ھاى مختلف از دين«برداشت ھاو فھم ھا قابل جمع اند و از مصاديق 

ـ محسن كديور، نظريه ھاى دولت در فقه  46ـ15غالمحسین زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت، ص : ك.ر. 17
 .294ـ285و حمید عنايت، انديشه سیاسى در اسالم معاصر، ص  126ـ112و  78ـ73، 60ـ58شیعه، ص 

 .51ھما رضوانى، لوايح شیخ فضل هللا نورى، ص . 18

 .32ھمان، ص . 19

، ص...محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات : شیخ فضل هللا نورى، حرمت مشروطه، مندرج در. 20
113. 

  .69ھما رضوانى، لوايح شیخ فضل هللا نورى، ص . 21

محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، : شیخ فضل هللا نورى، تذكرة الغافل و ارشاد الجاھل، مندرج در. 22
شیخ فضل هللا نورى، : در مورد نويسنده رساله فوق، چھار گمانه مختلف وجود دارد. 67، ص ...مكتوبات 

شاگرد شیخ (و میرزا على اصفھانى ) فرزند مرجع تقلید وقت( شیخ عبدالنبى عراقى، سید احمد يزدى 
به دلیل آن كه اوال شأن فقیه ; به نظر مى رسد شیخ فضل هللا نمى تواند نويسنده آن باشد). فضل هللا

طراز اولى او ھمانند آخوند خراسانى به ھمین مقدار بود كه در جواب از استفتا، به توضیح علت روى آورى 
اولیه به مشروطه و روى گردانى بعدى پرداخته، به فرد ديگرى از شاگردان يا ھمرھان خود به نوشتن 
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ً با وجود نگارش رساله ; رساله تفصیلى تر توصیه كند ، چه )پاسخ استفتائیه(» حرمت مشروطه«ثانیا
ً به نگارش رساله اى ديگر بپردازد بويژه آن كه خود شیخ در ; نیازى بود در ھمان زمان استبداد صغیر مجددا

ھمان نوشتار، خبر از نگارش رساله اى تفصیلى در باب مخالف بودن مشروطیت با شريعت، توسط 
محمد تركمان، رسائل، : شیخ فضل هللا نورى، حرمت مشروطه، مندرج در: ك.ر. (مى دھد» علماى اعالم«

. فرزند شیخ عبدالنبى نورى نیز انكار كرده كه پدرش آن را نوشته باشد) 107، ص...اعالمیه ھا، مكتوبات
وجود يك سند در میان أسناد مستشارالدوله، انتساب آن به میرزا ). 23محمد تركمان، ھمان، ص: ك.ر(

اصفھانى در نامه اى خطاب به محمدعلى شاه كه شیخ فضل هللا نیز بر . على اصفھانى را تقويت مى كند
تصويب «با » جامعه در فساد مشروطه«آن حاشیه زده است، خبر از اشتغال خود به نوشتن رساله 

پشت ورقه عكس، به خط نسخ با جوھر بنفش «. مى دھد] شیخ فضل هللا[» حضرت حجت االسالم
در حرمت مشروطیت و تفصیل » تذكرة الغافل«در جواب اين عريضه و در ازاى تألیف رساله «: نوشته است

در رساله، دارالكفر نامیده است، به موجب فرمان، يك صد تومان ] را[انھدام مجلس شوراى ملى كه آن 
). 237ـ235، ص 2ايرج افشار، خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق، ج : ك.ر(» .مستمرى مرحمت شد

از نامه اصفھانى به . ، مؤيد اين انتساب است»تذكرة الغافل«دقت در برخى مطالب نامه و رساله 
تذكرة «بوده است و در قسمتى از رساله » علوم برھانیه«محمدعلى شاه به دست مى آيد كه او عالم 

توضیح اين مطلب را در سؤال و جواب عقل عاقل به بیان واضح و برھان اليح در «: نیز آمده است» الغافل
نتیجه اى كه از اين ). 57، ص ...محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات: ك.ر(» .ھمین اوان نموده ام

گر چه ـ با توجه به تأيید رساله ; بحث به دست مى آيد، عدم صحت نسبت جزئیات رساله به شیخ است
 .از سوى شیخ ـ كلیات و مطالب انديشه اى آن، قابلیت انتساب را دارد

 .104، ص ...محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات. 23

 .59و  58ھمان، ص . 24

 .69ھما رضوانى، لوايح شیخ فضل هللا نورى، ص . 25

متأسفانه در آثار شیخ و منسوبان فكرى او، معیار دقیقى براى بازشناسى امور عرفى و صغروى از . 26
آن چه مسلم است، دستورالعملى كه سلطان به جھت عمل مأمورانش . امور عامه بیان نشده است

شیخ فضل هللا نورى، (»كه اھل مملكتش مورد تعديات اشخاص مأمورين واقع نشوند«معین مى كند، 
در قبال نگارش قانون . ، از مسائل صغروى محسوب مى شود)58تذكرة الغافل وارشاد الجاھل، ص 

اما اين كه قوانین جزئى ديگر كه در حوزه وظايف مجالس شورا شمرده ; اساسى كه از امور عامه است
ً ) 67ص (» تذكرة الغافل«مطالب . مى شود، از كدام امور بايد قرار داده شود، روشن نیست و ظاھرا

، )109محمد حسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص : ك.ر(برداشت میرزاى نائینى از نوشته شیخ 
 .گوياى آن است كه اين قوانین، از امور عامه به حساب مى آيد

 .69ص   ھما رضوانى، لوايح شیخ فضل هللا نورى،. 27

تئوريھاى دولت در «نويسنده كتاب . 111ـ110شیخ فضل هللا نورى، تذكرة الغافل و ارشاد الجاھل، ص   .28
 .يكى از استنادھاى اصلى خود را اين نوشته شیخ قرار داده است» فقه شیعه

 .331سید عبدالحسین الرى، مجموعه رسائل، ص: ك.ر. 29

: ك.براى آگاھى بیش تر از انديشه دينى شیخ فضل هللا نورى درباره جايگاه مردم و فقیه در حكومت ر. 30
، ص ...، و على ابوالحسنى، ديده بان بیدار28ـ27، مجله فرھنگ، ش »نظريه دولت شريعت«مظفر نامدار، 

  .198ـ177

محمد تقى آملى، ; 327ـ325، ص 1ج  منیة الطالب فى حاشیة المكاسب،: موسى نجفى خوانسارى. 31
میان اين دو تقرير از » تئوريھاى دولت در فقه شیعه«نويسنده كتاب . 339ـ333، ص 2المكاسب والبیع، ج 

نائینى مطابق تقرير شیخ : اين نويسنده ادعا مى كند. درسھاى فقھى نائینى تفاوت قايل شده است
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ولى طبق تقرير شیخ محمدتقى آملى پذيرفته ; موسى خوانسارى، واليت انتصابى فقیھان را نمى پذيرد
اگر تأمل جدى در تقريرات ) 122ـ121محسن كديور، تئوريھاى دولت در فقه شیعه، پاورقى ص. (است

نائینى در اين تقرير ـ به رغم . مرحوم خوانسارى صورت گیرد، نادرستى اين نسبت روشن مى شود
آقاى . انتقادات زياد به روايات مطرح در موضوع مذكور ـ روايت مقبوله عمر بن حنظله را مى پذيرد

عبدالھادى حائرى تعبیر مناسب و دقیقى را در مقام حكايت از نظر نائینى مطابق تقرير مرحوم خوانسارى 
يكى از «: او بعد از ذكر ترجمه برخى روايات مذكور، برداشت خود را چنین مى نويسد. ارائه كرده اند

كسانى كه ارزش محتوايى برخى از حديثھاى ياد شده در باال را مورد پرسش قرار داد، ھمانا میرزا 
ولى سرانجام به اين نتیجه مى رسد كه فقیه در غیبت امام به نیابت از او، ; محمدحسین نائینى است

عبدالھادى حائرى، تشیع و مشروطیت و نقش ايرانیان مقیم عراق، (» .مرجع امور سیاسى نیز خواھد بود
 )80ص 

 .65محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص. 32

 .74ھمان، ص. 33

 .75ھمان، ص. 34

 .110ـ109ھمان، ص . 35

ـ آقا نجفى قوچانى، برگى از تاريخ  96ـ92محمد كاظم خراسانى، حاشیة كتاب المكاسب، : ك.ر. 36
 .230و محمد ناظم االسالم كرمانى، تاريخ بیدارى ايرانیان، بخش دوم، ص 53ـ47معاصر، ص 

، 267، 259، 245، 152، 63ـ62محمد ناظم االسالم كرمانى، تاريخ بیدارى ايرانیان، بخش اول، ص : ك.ر. 37
، به نقل از عبدالھادى 473ـ اسالم كاظمیه، يادداشتھاى سیدمحمد طباطبائى، ص  449و  279، 273

ـ مھدى ملك زاده، تاريخ انقالب مشروطیت ايران، كتاب دوم، ص 105، ص...حائرى، تشیع و مشروطیت
 .283، ص77و76، به نقل از مجله حوزه، ش 1347مرداد  17، 148روزنامه ايران، ش ; 246

موسى نجفى، انديشه دينى و تاريخ : آقا نورهللا اصفھانى، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در: ك.ر. 38
 .370نھضت حاج آقا نورهللا اصفھانى، ص 

غالمحسین زرگرى : محمداسماعیل محالتى، اللئالى المربوطة فى وجوب المشروطه، مندرج در: ك.ر. 39
 .543ـ541نژاد، رسائل مشروطیت، ص 

و سید عبدالحسین الرى، قانون  143، ص 2سید عبدالحسین الرى، التعلیقة على المكاسب، ج : ك.ر.40
 .254ـ253، 251ـ249سید عبدالحسین الرى، مجموعه رسائل، ص : در اتحاد دولت و ملت، مندرج در

موسى نجفى، حكم نافذ آقانجفى، ص : آقانجفى اصفھانى، بحثٌ فى والية الفقیه، مندرج در: ك.ر. 41
 .284ـ235

و حسین آباديان، مبانى نظرى حكومت  294ـ285حمید عنايت، انديشه سیاسى در اسالم معاصر، ص . 42
 .36ـ34مشروطه و مشروعه، ص

 .11آقا نجفى قوچانى، برگى از تاريخ معاصر، ص. 43

 .43، ص 10محسن امین، االعیان الشیعه، ج . 44

ّد الشیرازى، ص . 45  .21ـ20آقابزرگ تھرانى، ھدية الرازى الى االمام المجد
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 .1194، ص3آقابزرگ تھرانى، نقباء البشر، ج. 46

ّل، ص. 47  .62محمدناظم االسالم كرمانى، تاريخ بیدارى ايرانیان، بخش او

 .20موسى نجفى، حكم نافذ آقانجفى، ص. 48

210، ص 1سیدعبدالحسین الرى، رسائل سید الرى، ج: على اكبر آيت اللھى، شجره طیبه، مندرج در. 49
. 

 .395محمد ناظم االسالم كرمانى، تاريخ بیدارى ايرانیان، . 50

 . 118مھدى مجتھدى، رجال آذربايجان در عصر مشروطیت، ص . 51

 .593، ص2آقابزرگ تھرانى، نقباء البشر، ج. 52

گرايش ھاى ضعیف . مسلك اخبارى داراى مراتب مختلفى است. البته در اين باره نبايد زياده روى كرد. 53
َطات فقھى، نشود تنب ْ ُس برخوردھاى تند برخى . و حتى متوسط آن، شايد سبب ساز تغییرات بنیادين در م

ً با اشخاص متعلّق به طیف افراطى اخبارى گرى بوده است  .علما، صرفا

 .294ـ290حمید عنايت، انديشه سیاسى در اسالم معاصر، ص . 54

 .28غالمحسین زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت، ص : ك.ر. 55

 .126ـ125محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص. 56

موسى نجفى، انديشه سیاسى و تاريخ : حاج آقا نورهللا اصفھانى، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در. 57
 .37نھضت حاج آقا نورهللا اصفھانى، ص

 .363ـ361ھمان، ص . 58

سید عبدالحسین الرى، مجموعه : سید عبدالحسین الرى، قانون مشروطه مشروعه، مندرج در: ك.ر. 59
سیدعبدالحسین : و سید عبدالحسین الرى، قانون در اتحاد دولت و ملت، مندرج در 233ـ232رسائل، ص 

 . 258ـ257الرى، مجموعه رسائل، ص 

، 214ـ212محمد ناظم االسالم كرمانى، تاريخ بیدارى ايرانیان، بخش اول، ص : ك.به عنوان نمونه ر. 60
ـ احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران،  238، 168و بخش دوم، ص  504، 497ـ496، 477ـ467، 463، 268
، 1150، 1147، 1013، 881ـ880ـ مھدى ملك زاده، تاريخ انقالب مشروطیت ايران، ص 381، 375، 259ص 

ـ محمود احتشام السلطنه، خاطرات  348، 109ـ106، ص 2ـ يحیى دولت آبادى، حیات يحیى، ج  1258
ـ ادوارد براون، انقالب مشروطیت  155ـ مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات، ص 572احتشام السلطنه، ص

و فريدون آدمیت، ايدئولوژى مشروطیت ايران،  202ـ ابراھیم صفايى، رھبران مشروطه، ص  151ايران، ص
 .428ص 

نويسندگان ماركسیست يا داراى گرايش ھاى . 26ـ24، ص...عبدالھادى حائرى، تشیع و مشروطیت. 61
و  25ـ6ايوانف، تاريخ نوين ايران، ص .س.م: ك.به عنوان نمونه ر. ماركسیستى، پیرو چنین ديدگاھى اند

 .60ـ 5ايرانسكى، سه مقاله درباره انقالب مشروطه ايران، ص .تريا، س.پاولويچ، و.م

 .131ـ129، ص ...عبدالھادى حائرى، تشیع و مشروطیت. 62
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   .29ـ28زمینه ھا و پیامدھا، ص ; منوچھر محمدى، انقالب سالمى: ك.ر. 63

على اكبر سعیدى : ك.براى اطالع بیش تر از وضعیت زندگى اجتماعى مردم در قبل از مشروطه ر. 64
 .سیرجانى، وقايع اتفاقیه

شايد گفته شود تحوالت مذكور، در اروپا به جھت نزاع طبقاتى به وجود آمد و در ايران به دلیل خطر . 65
اما اين توجیه نیز ; در ھر صورت بازرگانان، رھبران اصلى جنبش ھا و انقالب ھا بوده اند; استعمار اقتصادى

د استعمارستیزى مشروطه ; ناتوان از اثبات ادعاست ْ ُع چرا كه آن چه از اين مسأله به دست مى آيد، تنھا ب
را به   و رفع خطر أفول بازرگانى ايران است و انقالب، حداكثر مى تواند جايگاه اصلى طبقه بازرگان

 .جايگاھى كه ھم طراز جايگاه فئودالیته يا حتى كم تر از آن بوده است; برگرداند

يكى از . حائرى با در نظر داشتن پیش فرض خود و جھت اثبات آن، به مسائل تاريخى رو كرده است. 66
شواھد او، تأسیس شركت اسالمیه با ھمكارى بازرگانان و علماى اصفھان و حمايت مراجع نجف در قبل از 

اما از آن جا كه حاج آقا نورهللا اصفھانى به عنوان ايفا كننده نقش ; ق است1318مشروطه به سال 
موسى نجفى، انديشه سیاسى و تاريخ نھضت حاج آقا نورهللا اصفھانى، (محورى در تأسیس اين شركت 

، اين واقعه تاريخى كه درباره آن سخن )99ـ94ھمان، ص (، از زمین داران و فئوداالن بوده است )43ـ40ص
جريان تحريم تنباكو نیز، از ديگر . بسیار رانده شده، توان شھادت براى تحلیل نويسنده را نخواھد داشت

مؤيدات ارتباط تاريخى اين دو قشر ـ كه رھبرى فقیھان به دلیل در خطر قرار گرفتن منافع بازرگانان صورت 
ً بر . گرفت ـ ذكر شده است از آن جا كه ھیچ سند و مدركى جھت اثبات مدعا آورده نشده و نويسنده صرفا

ً جاى بحث باقى نمى ماند توجه به اين نكته . اساس ھمان پیش فرض خود به طرح قضیه پرداخته، طبعا
مھم است كه جريان ھاى تاريخى را اگر به صورت بريده نگاه كنیم، با ھر پیش فرض ذھنى مى توانند 

ولى اگر مجموع قضاياى به ھم پیوسته و مرتبط با ھم را در نظر گرفته و با ذھن بسیط ; تطابق داده شوند
عملكرد اقتصادى فقھاى شیعه ھم چون . آن را قرائت كنیم، در معرض يافتن واقعیت گام برداشته ايم

تأسیس شركت اسالمیه و تحريم تنباكو، با قرائن و شواھد بسیار ـ از جمله آن چه خود در تأئیديه ھا و 
چرا كه از ضروريات دين ; تقريظ ھا نگاشته اند ـ حكايت از آن دارد كه انگیزه سلطه نیافتن كفار است

به ھمین دلیل . اسالم، حرمت قرار گرفتن مسلمانان، تحت ھر نوع سلطه اى از غیر مسلمانان مى باشد
َل ديگر بوده است و ُ  .حساسیت آن ھا نسبت به عثمانى كم تر از د

ّد  آيا قوانینى كه پس از شكل گیرى مشروطه، به ضرر فئودالیته در مجلس به تصويب رسید، مى تواند مؤي
 ً نظريه مذكور باشد؟ در اين كه برخى قوانین مانند اصالح مالیات و برداشتن تیول، به نفع بازرگانان و احیانا

اما اوال اين قوانین تنھا به سود بازرگانان نبوده، براى اكثريت مردم با ; بر ضرر فئودالیته بود، شكى نیست
ّب ; تعلق به طبقات اجتماعى مختلف، منفعت داشت ً تكیه بر چند قانون از میان صدھا قانون مصو ثانیا

ّ ضد فئودالى حاكم بر عصر  مجلس، به لحاظ موازين استدالل، چندان منطقى نبوده، نمى تواند بیان گر جو
 .مشروطه باشد

به عنوان نمونه در موارد تزاحم دو حكم كه بايد طبق قاعده ; البته در مواردى، مسأله پیچیده مى شود. 67
اصولى، موضوع ھر يك از آن دو حكم كه مھم تر است را انتخاب كرد، اگر میان دو فقیه اختالف به وجود 

اختالف در میزان اھمیت ھر يك از دو موضوع . 1: آيد، دلیل اين اختالف مى تواند يكى از دو مسأله باشد
. اختالف در شناخت میزان شدت و ضعف مصاديق آن دو موضوع. 2; كه اين اختالف به نوعى فقھى است

يعنى در يك زمان ھم (تزاحم پیدا كرد » وجوب دفع سلطه كفار«با حكم » وجوب رفع ظلم«اگر حكم : مثال
ً بايد ) ظلم باشد و ھم زمینه سلطه كفار و رفع و دفع ھر دو به صورت ھم زمان امكان پذير نباشد طبیعتا

حال ممكن است دو فقیه، در آن حكمى كه بايد مقدم شود اختالف، داشته . يكى از دو حكم را مقدم كرد
يعنى يك فقیه (منشأ اين اختالف، يا اختالف در مھم تر بودن اصل ظلم و دفع سلطه كفار است ; باشند

استنباطش از دين چنین باشد كه مفسده ظلم بیش تر از مفسده تسلط كفار است و فقیه ديگر 
يعنى يك ; است) ظلم و سلطه كفار(و يا تفاوت شناخت از مصداق دو موضوع ) استباطش به عكس باشد

فقیه چنین تشخیص دھد كه ظلم در جامعه موجود بسیار زياد، اما زمینه سلطه كفار كم تر است و 
ً ظلم خود زمینه ساز سلطه كفار مى باشد اما فقیه ديگر زمینه سلطه كفار را بسیار بیش تر از ; اساسا
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در صورتى كه علت و منشأ اختالف، صورت دوم باشد، اين اختالف، اختالف در . ظلم موجود تشخیص دھد
 .مصداق شناسى خواھد بود

جھت آگاھى از انديشه عالمان معروف دوره صفوى نسبت به حكومت و رويكرد آنان به سلطنت . 68
 .220ـ111سید محمدعلى حسین زاده، علما و مشروعیت دولت صفوى، ص : ك.صفوى ر

) 211محمد ناظم االسالم كرمانى، تاريخ بیدارى ايرانیان، بخش اول، ص : ك.ر(شیخ فضل هللا نورى . 69
معصومه مافى و ديگران، خاطرات و أسناد حسین قلى خان : ك.ر(براى گروه اول، و مال قربانعلى زنجانى 

 .براى دسته دوم قابل ذكرند) 276ـ275، ص 1نظام السلطنه مافى، ج 

محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، : شیخ فضل هللا نورى، تذكرة الغافل و ارشاد الجاھل، مندرج در. 70
 .64، ص...مكتوبات

غالمحسین زرگرى نژاد، : محمد اسماعیل محالتى، الئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، مندرج در. 71
 .516رسائل مشروطیت، ص

 .246، ص...محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات. 72

موسى نجفى، انديشه سیاسى و تاريخ : حاج آقا نورهللا اصفھانى، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در. 73
 .356ـ355نھضت حاج آقا نورهللا اصفھانى، ص 

غالمحسین : محمدحسین بن على اكبر تبريزى، كشف المراد من المشروطة و االستبداد، مندرج در. 74
 .119زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت، ص

 .382احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص. 75

 .27ـ26آقا نجفى قوچانى، برگى از تاريخ معاصر، ص . 76

 .37ـ36ھما رضوانى، لوايح شیخ فضل هللا نورى، ص . 77

غالمحسین : محمدحسین بن على اكبر تبريزى، كشف المراد من المشروطة و االستبداد، مندرج در. 78
 .120ـ119زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت، ص

 .125ھمان، ص . 79

محمد تركمان، : شیخ فضل هللا نورى، تذكرة الغافل و ارشاد الجاھل، مندرج در: ك.به عنوان نمونه ر. 80
 .112ـ111و محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص 59ـ58، ص...رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات

 .، اصل ھشتم22قانون اساسى و متمم آن، ص . 81

 .160، ص...محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات. 82

موسى نجفى، انديشه سیاسى و تاريخ : حاج آقا نورهللا اصفھانى، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در. 83
 .364نھضت حاج آقا نورهللا اصفھانى، ص

 .111عبدالرسول مدنى كاشانى، رساله انصافیه، ص. 84

 .51ـ50محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 85
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 .95ـ94ھمان، ص . 86

محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، : شیخ فضل هللا نورى، تذكرة الغافل و ارشاد الجاھل، مندرج در. 87
 .61ـ60، ص ...مكتوبات

موسى نجفى، انديشه دينى و تاريخ : حاج آقا نورهللا اصفھانى، مكالمات مقیم و مسافر، مندرج در. 88
 .365نھضت حاج آقا نور هللا اصفھانى، ص

براى توضیح بیش تر درباره آزادى از ديدگاه . 211ـ210، ص 2، ج...محمد تركمان، مكتوبات، اعالمیه ھا. 89
علماى مشروطه خواه، «: برخى ادعا كرده اند. 118ـ74، ص ...على ابوالحسنى، ديده بان بیدار: ك.شیخ ر

راه حل حفظ اسالم را در گرو مسلح شدن به عقايد و افكار جديد و پاسخ متقن و مستدل به شبھات 
درباره شرع و اجراى احكام سیاسى اجتماعى آن مى ديدند و بر اين باور بودند كه شرع بايد پاسخ الزم را 

حال آن كه گروه ; براى معاندين حاضر و آماده داشته باشد و در اين صورت از آزادى او را گزندى نمى رسد
مخالف، حفظ ظواھر شرع و ممانعت از ابزار عقیده مخالفین را راه حل حفظ عقیده مسلمین مى 

 ).40حسین آباديان، مبانى نظرى حكومت مشروطه ومشروعه، ص(» .دانستند

ً نه در تلگراف ھا، نه در . براى اين سخن در ھر دو قسمت، ھیچ سند و مدرك ارائه نشده است اساسا
سخنرانى ھا و نه در رسائل آن دوران، در خصوص آزادى بحث ھاى علمى میان معاندان اسالم و نخبگان 

نبايد میان توھین و ھتك حرمت با بحث . دينى ـ تا آن جا كه نگارنده اطالع دارد ـ اشاره اى نشده است
آن چه مورد حمله مشروعه خواھان واقع مى شد، آزادى لجام گسیخته . ھاى تخصصى علمى خلط شود

 .بدون منطق و براساس ھیجانات اجتماعى بود و نه آن چه اين نويسندگان برداشت كرده اند

گفت و گوى طباطبائى با شیخ در تحصن . (214، ص 2، ج ...محمد تركمان، مكتوبات، اعالمیه ھا. 90
 )عبدالعظیم

از تلگراف ھا و نامه ھاى سید .) سخنان شیخ در جواب سید طباطبائى در تحصن عبدالعظیم. (ھمان. 91
ّن در عبدالعظیم برداشت مى شود اين مجتھد بلندپايه بر اين مبنا مخالفت مى  يزدى به دو عالم متحص

 ).305ـ304و  256ـ255، ص1، ج ...محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات،: ك.ر. (كرد

ابوالفضل شكورى، خط سوم در انقالب مشروطیت : ك.ر. (از سخنان مال قربانعلى، چنین برمى آيد. 92
 ).152ايران، ص 

 .155مظفر نامدار، رھیافتى بر مبانى مكتبھا و جنبشھاى سیاسى شیعه در صد ساله اخیر، ص. 93

ّه در محدوده كمى قابل پذيرش است. 155ـ154ھمان، ص . 94 مطالعه نامه ھا، تلگراف ھا . البته اين نظري
و ديگر نوشتارھاى به جا مانده از آخوند خراسانى و شاگردان و اصحابش ترديدى باقى نمى گذارد كه آنان 

، رفع عقب ماندگى و وابستگى اقتصادى، )تحقّق عدالت اجتماعى(به دنبال رفع ستم وارده بر مردم 
ّت ارزش ھاى اسالمى بودند و در اين جھت، چون  نظامى، سیاسى ايران به بیگانگان و نیز حاكمی

ّت چندانى . مشروطه را برطرف كننده اين مشكالت ديدند، آن را پذيرفتند ّی ً قالب نظام، اھم براى آن ھا صرفا
ّت آن به دلیل میزان كاركردش جھت رفع نابسامانى ھاى موجود در جامعه اسالمى بود ی ّ ; نداشت و اھم

چنان كه درباره شیخ فضل اللّه نورى نیز نمى توان پذيرفت كه او و ھم فكرانش به قالب و ساختار نظام 
ھمراھى شیخ و اھتمام او در اوايل نھضت جھت برپايى مجلس با چارچوب و . سیاسى بى اعتنا بودند

ين شاه نوشتند  ّ ّرالد : ك.ر(وظايف مشخّص ـ بويژه نامه اى كه وى به ھمراه عالمان مھاجر، از قم به مظف
ّد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات، ّعاست) 131ـ129، ص 1، ج ...محم  .ـ تأيیدى بر اين مد

 .333ـ332و  61ـ60، ص ...محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات: ك.به عنوان نمونه ر. 95

 .روشن است اين مطلب نه به معناى ناديده گرفتن نقش علماست و نه تجمع خود آنان در كنسولگرى. 96
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 .387احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص. 97

به عنوان نمونه مى توان ـ دست كم ـ يكى از علل حمايت میرزا حبیب هللا شريف كاشانى از به توپ . 98
بسته شدن مجلس را فعالیت ھاى گسترده و مخرب اشرار در دوره مشروطه اول در كاشان بیان كرد 

 ).101ـ95حسن نراقى، كاشان در جنبش مشروطه ايران، ص : ك.ر(

 .27ابراھیم زنجانى، خاطرات شیخ ابراھیم زنجانى، ص . 99

 .132محمد ناظم االسالم كرمانى، تاريخ بیدارى ايرانیان، بخش دوم، ص . 100

  .42ـ41، گوشه اى از رويدادھاى انقالب مشروطیت ايران، ص )امجد الواعظین(محمدباقر گوھرخاى . 101

عالوه بر تلگراف ھايى كه از مرحوم سید يزدى خطاب به مال محمد آملى و سید حسین قمى ـ دو . 102
كسروى موجود است، » تاريخ مشروطه«تن از متحصنان حرم حضرت عبدالعظیم ـ در منابع تاريخى مانند 

على : ك.ر(دو نامه از ايشان به دو تن از علماى غیر مھاجر تھران نیز، شاھد ادعاى فوق مى باشند 
ابوالحسنى، جزوه آيت هللا العظمى سید محمدكاظم يزدى طباطبايى يزدى، پرچمدار عرصه جھاد و 

احتماال  (1321اين فقیه در نامه اى ديگر به سید حسین قمى در ھیجدھم ماه صفر ). 8ـ7اجتھاد، ص 
اكنون «: ، مى نويسد)اتفاقى ھمانند آن چه در نامه آمده، رخ نداده بود 1321چرا كه در سال ; باشد 1326

تكلیف فعلى اقتضا نموده، در خصوص مواد متجدده و قوانین متحدثه كه چندى است اخبار موحشه آن، 
ّل به انفصال نموده، چون داعى استحضار تام از مواقع و صدور آن به نحوى كه  انتظام امور غالبى را مبد

موافق نظام و محصل مرام است، ندارم، استكشاف حال و استعالم وظیفه فعلیه آن را از آن جناب 
 ).17ـ16على دوانى، نكاتى تاريخى از حیات شیخ شھید، تنديس پايدارى، ص : ك.ر(» .نمايم

محالتى نیز آزادى در غرب را به ھمین . 95ـ94محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص . 103
محمد اسماعیل محالتى، الئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، مندرج : ك.ر. (صورت تفسیر كرده است

 .520غالمحسین زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت، ص: در

 .101ـ100ھمان، ص . 104

 .302، ص...عبدالھادى حائرى، تشیع و مشروطیت. 105

اوراق و نشرياتى كه در خارج كشور نشر مى يافت و به اسالم و ايران ارتباط داشت، به وسیله يكى . 106
از آشنايان شیخ تھیه شده و ھمراه با ترجمه آن قسمت كه به زبان ھاى غیرشرقى نوشته شده بود، به 

، نقل از آيت هللا شیخ حسین 116و  115على ابوالحسنى، آخرين آواز قو، ص . (مجتھد نورى داده مى شد
در نامه اى كه يكى از شاگردان شیخ از فرانسه به او در اوايل مشروطه ارسال داشته، خبر مى ). لنكرانى

تمام اموال و اراضى و مستغالت و ابنیه و مدارس و صوامع و كنايس و اديره و «دھد كه دولت فرانسه 
یسین و راھبان بود ّ ـ27على ابوالحسنى، ديده بان بیدار، ص . (را مصادره كرده» غیرھا كه در تصرف قس

29( 

 .266ـ265، ص 1، ج...محمد تركمان، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات. 107

 .162ھمان، ص. 108

 .22محمد ناظم االسالم كرمانى، تاريخ بیدارى ايرانیان، بخش اول، ص . 109

 .88ـ77و رسول جعفريان، بست نشینى مشروطه خواھان در سفارت انگلیس، ص  509ھمان، ص . 110

اوال در ماده اى كه درباره : به عنوان نمونه، شیوه نقد او به قانون مساوات را مى توان يادآور شد. 111
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و » اھالى مملكت در برابر قانون دولتى متساوى الحقوق خواھند بود«مساوات است، تصريح شده كه 
ً با ذكر قانون دولتى، محملى جھت حمل آن بر برابرى غربى باقى نمانده و بايد از طريق ديگر  مثال آن (طبعا

ً در ھیچ كشورى و قانونى، مساوات به ; ، اشكال مطرح مى شد)چه كه در عمل و خارج رخ داده بود ثانیا
محمد تركمان، رسائل، (» عاقل و مجنون و صحیح و مريض و مختار و مضطر و راضى و مكره«معناى برابرى 

ً چنین مسأله اى ممكن نیست) 108، ص1، ج...اعالمیه ھا، مكتوبات شیخ بايد . تفسیر نشده و اساسا
 .تنھا به برابرى زن و مرد، و كافر و مسلم مى پرداخت كه مورد نظر غرب گرايان بود

و  93، 90ـ89، 85ـ84، 62ـ61محمدحسین نائینى، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص : ك.به عنوان نمونه ر. 112
 .116ـ114

 .81ـ80مھدى انصارى، شیخ فضل هللا نورى و مشروطیت، ص . 113

بعد از آن كه تصحیحات علما بر قانون . 138ـ137زندگى سرخ، ص ; على ابوالحسنى، انديشه سبز. 114
اساسى، مورد قبول طیف غرب زده واقع نشد و زمزمه مخالفت شیخ با مشروطه در میان بود، به دلیل 

طرح ماده پیشنھادى او در مورد نظارت فقھا در مجلس ـ كه امید بسیار مى رفت به ھمان صورت كه 
اما چند روز ; پیشنھاد شده بود، تصويب گردد ـ شیخ در اطالعیه اى پايبندى خود را به مشروطه بیان كرد

شیخ . بعد، آن اصل با تغییرات به تصويب مى رسد و در اين ھنگام مخالفت رسمى خود را آغاز مى كند
در ظرف نود روز تمام، با جمعى كثیر «: درباره علت مراجعت خود از تحصن و مخالفت مجددش مى نويسد

از مجتھدين و اساطین و فقھا، آن چه گفتنى و نوشتنى بود، گفته شد و نوشته شد و بر ھمه رسانده 
ً آن ورقه التزام به احكام اسالم و عدم تخطى از آن را دادند و داعى و علماى اعالم  شد تا عاقبت ثانیا

ّ را صافى و عرصه را خالى ديدند. مراجعت كرديم فعلوا ما فعلوا من ... بعد التفريق و انكشاف الملحمه جو
محمد تركمان، رسائل، اعالمیه : شیخ فضل هللا نورى، حرمت مشروطه، مندرج در(» ...القبايح و المنكرات

 )105، ص ...ھا، مكتوبات

ّت ايران، كتاب دوم، ص . 115  .245ـ237مھدى ملك زاده، تاريخ انقالب مشروطی

 .58موسى نجفى، انديشه دينى و سكوالريسم در حوزه معرفت دينى و غربشناسى، ص. 116

ھم چون شیخ فضل هللا نورى، آقا نجفى ; خوشبختانه بعد از انقالب اسالمى در مورد برخى عالمان. 117
اصفھانى، سید عبدالحسین الرى، مال قربانعلى زنجانى، حاج آقا نورهللا اصفھانى، چنین كارى صورت 

 .گرفته است كه مناسب است در مورد فقھاى ديگر ـ مشھور يا غیر مشھور ـ نیز انجام پذيرد
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