
حیات و انديشه سیاسى آخوند مالّ محمد كاظم خراسانى
 )قدس سره(

 )و تطبیق آن بر نظام مشروطه» تعالى«و » ترقّى«آرمان (
 على رضا جھانشاھلو

 5مجلھ آموزه ، شماره : نبع م

 چكیده

رشد و گسترش «: مجتھد خراسانى، رفع مشكالت جامعه ايران عصر قاجار را در چھار محور كلّى جست
بسترسازى الزم جھت «و » گسترش عدالت اجتماعى«، »حفظ استقالل كشور«، »تولیدات داخلى

در اين راستا، پیش از نھضت مشروطه . »عملى شدن ارزش ھاى اسالمى به ويژه میان دولتمردان
ّت ھايى زده، با دربار ايران به تبادل نظر پرداخت كه توفیقى به دست نیاورد ّالی آخوند . دست به فع

خراسانى پس از تحقّق نظام مشروطه، به ھمراه دو مجتھد بلند پايه ديگر نجف، درباره آن به تحقیق 
پرداخته، چون ديدند نظام مشروطه، جوابگوى ھمان دغدغه ھاى آنان درباره مشكالت جامعه ايران 

ّت گماشتند حمايت آخوند، رھبرى او را براى مشروطه خواھان مذھبى . است، به حمايت قاطع از آن ھم
اين مقاله در ارزيابى نھايى خود به اين نتیجه مى رسد كه آخوند خراسانى و حوزه . ايران بدنبال آورد

مشروطه خواه نجف، به دلیل عدم شناخت صحیح و كامل از غرب و غرب گرايان، داشتن منابع اطّالعاتى 
ّه اين دو مسأله تا حدودى در مشروطه دوم ترمیم شد(يك سويه و گاھى ناسالم  و برخى ) كه البت

عواملى كه خارج از حیطه آنان بود، نتوانستند آرمان خود را كه به واقع منطبق بر نیازھاى آن عصر ايران و 
ّت اسالم بود، جامه عمل بپوشانند  .مورد خواست ھمه عالمان آرزومند حاكمی

   

 مقدّمه

بیش تر تاريخ نگارى ھاى كالسیك، به سمت مطالعه و بررسى چارچوب ھاى غیر شخصى حركت  .1
ادلّه چندى براى مطرح شدن اين بديل وجود دارد كه گسترش علوم اجتماعى از آن جمله . كرده اند

اين رويكرد، ھمان قدر كه مى تواند تعادلى منطقى را در بررسى ھاى تاريخى به ارمغان آورد، به . است
ّت شمردن نقش افرادى كه نامشان  ّی ھمان میزان مى تواند در تفريطى آشكار، به ناديده گرفتن يا كم اھم

ه به نسبت ; در تاريخ آمده بینجامد ّ ّا مالك برگزيده شدن جھت ثبت در تاريخ چیست و چگونه فقط عد ام
محدودى در تاريخ برگزيده شده اند؟ يك تبیین صريح اين است كه اين دسته از افراد، در زمان خود افرادى 

اعمال و افعال فرمانروايان، رھبران و انديشھوران، بر حیات ھزاران انسان ديگر تأثیر . مھم تلقّى مى شدند
ّيسان و قھرمانان، فقط از اين حیث كه افرادى بسیار . داشته است تبیین ديگر اين است كه بسیارى از قد

ّيسان ھستند و نه از ; غیر عادى بودند، در يادھا مانده اند در حالى كه بیش تر انسان ھا نه از قد
ّه عامل ديگرى نیز مى تواند در اين مسأله تأثیرگذار باشد و آن اين كه تاريخ را فاتحان مى ; قھرمانان البت

در نتیجه، تاريخ نويسى گروه فاتح مى تواند بر اساس بزرگ و كوچك ; نويسند، نه شكست خوردگان
 .نمايى ھاى غیر واقعى مبتنى گردد

ّ سده اخیر كه  1.نھضت مشروطه، جامعه ايران را وارد دوره چھارم حیات خود كرد .2 اين رويداد مھم
... دخالت مردم در نظام سیاسى كشور را باعث شد، ثمره زمینه ھاى اقتصادى، فرھنگى، سیاسى و 

ا اين زمینه ھا به تنھايى نمى توانست نھضتى آن چنان را ايجاد كند و به عوامل برانگیزاننده ; ايران بود ّ ام
ّكه، بھره كافى برده، قیامى را برپا دارند . نیاز داشت مھم تر از آن، انسان ھايى كه بتوانند از اين علل محر

اين افراد به طور طبیعى بايد مورد اعتماد مردم بوده، انديشه . كه زمینه ساز رفع آن نابسامانى ھا باشد
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يگانه گروه واجد اين ويژگى در آن عصر، رھبران و . ھاى آنان، جزو باورھا و اعتقادات جامعه ايرانى باشد
 .زعماى شیعه بودند

قالب ھاى ) صرفاً (در جريان اين نھضت، رھبران دينى مى كوشیدند با بھره گیرى از داده ھاى دينى و 
ّت بومى ايران تطبیق دھند و با استفاده از انديشه و تدبیر  نظام سیاسى مغرب زمین، آن را بر وضعی

ّرالفكرى كه از ; صاحب نظران ايرانى، مشكالت سیاسى ـ اجتماعى آن روز ايران را حل كنند ا جريان منو ّ ام
ّف ايرانى«سال ھا پیش در ايران ريشه دوانیده بود و درمان مشكالت را در  ّن اروپايى بدون تصر » أخذ تمد

مى دانست، به چالش با اين گروه پرداخته، توانست با ھمكارى جريان التقاطى » تصرف محدود«يا با 
آنان چون رقیب را از صحنه . تندرو و برخى فرصت طلبان سودجو، در تغییر افق نھضت نقش داشته باشد

بیرون راندند ـ گر چه خود نیز به عللى نتوانستند تمام ايده ھاى خود را عملى كنند ـ عرصه تاريخ نويسى 
ّت تاريخى گذشتگان خود، تا حدودى توانستند به بزرگ و كوچك نمايى ھا  را عھده دار شدند و مطابق سن

ّ ; در حوزه رھبرشناسى دست يابند از ھمین رو است كه مى بینیم زعیم مذھبى مشروطه خواھان طى
ّد ; قمرى 1329ـ  1326سال ھاى  ّدكاظم خراسانى، جايگاه رھبرى تاريخى اش به سی آخوند مالّ محم

 .واگذار مى شود... جمال واعظ، ملك المتكلّمین، سپھدار تنكابنى، سردار اسعد بختیارى و 

اين نوشتار، خالصھوار به حیات و انديشه سیاسى اين مرجع شیعه، تلقّى او از مشروطه و تأثیر  .3
. 1: گى باشدنگارنده كوشیده است تا اين مقاله حاوى سه ويژ. عملكردش بر وقايع مشروطه مى پردازد

تبیین مستند آن چه آخوند خراسانى در حیات سیاسى خود در مقام تحصیل آن بود و به ھمان جھت از 
گر چه . ذكر مستند مراحل حیات سیاسى وى به ترتیب از والدت تا رحلت. 2; نظام مشروطه حمايت كرد

الیت ھا و انديشه ) به ويژه در سالیان اخیر(در سه دھه اخیر  ّ ّدى در زمینه حیات، فع كتب و مقاالت متعد
اما از حیث ذكر حیات سیاسى او به صورت ترتیب زمانى ; سیاسى مجتھد خراسانى نگاشته شده است

داورى درباره برخى اسناد منتسب به آخوند و نوشته ھايى كه به حیات، انديشه . 3; نارسايى وجود دارد
 .سیاسى و موضع وى در قبال مشروطه پرداخته اند

ّل، گزارش تاريخى ـ انديشه اى : مقاله حاضر را مى توان به دو بخش اصلى تقسیم كرد چھار بخش او
درباره آخوند خراسانى است و در بخش پنجم، داورى و ارزيابى در زمینه انديشه و موضع مشروطه 

ّى االمكان بايد مقام گزارش را از مقام . خواھى وى صورت پذيرفته است نگارنده بر اين باور است كه حت
داورى جدا كرد و در بخش گزارش، منصفانه و به صورت مستند از حیات و افكار فرد مورد نظر يا از مطالب 

 .كتاب مورد بحث، گزارش داد و در قسمتى جداگانه، به ارزيابى آن پرداخت

ّمه الزم به ذكر است، آن كه براى تبیین زندگى و انديشه سیاسى يك فرد، به  نكته اى كه در پايان مقد
طور طبیعى در برخى موارد بايد فضاى اجتماعى ـ سیاسى او و محیطى كه در تعامل يا تقابل با آن است 

 .مقاله حاضر نیز به رعايت اين مطلب ملزم بوده است. تا حدودى روشن شود

ّت و ھمراھى در . 1  »اِعالى كلمه ملّت«از تولّد تا مرجعی

 حیات علمى . 1ـ  1

ّدشاه قاجار به سال  ّدكاظم خراسانى در زمان سلطنت محم در شھر مقدس  21255آخوند مالّ محم
سنین ھفت تا . پدر او مالّ حسین ھراتى بود كه در آن زمان در مشھد مى زيست. مشھد به دنیا آمد

يازده سالگى او با اغتشاش و قتل و غارت يك ياغى در شھر مشھد و قحطى ناشى از جنگ و گريزھاى 
چون توشه علمى خود را در آن شھر برگرفت، در سال . تحصیل را از نوجوانى آغاز كرد. او سپرى شد

ّس نجف، از مولِد خود خارج شد 1277  .به قصد ادامه تحصیل در شھر مقد

ّذ در محضر حكیم زاھد حاج مالّ ھادى  وقتى به سبزوار رسید نتوانست بدون درنگى سه ماھه جھت تلم
ين شاه قاجار دومین دھه از حكومت خود را (در تھران  3.سبزوارى، آن شھر را ترك كند ّ شھرى كه ناصرالد

ّت سیزده ماه ) در آن سپرى مى كرد نزد مالّ حسین خويى و میرزا ) و به نقل ديگر شش ماه(به مد
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علیه (سپس به سوى جوار بارگاه امیرمؤمنان; ابوالحسن جلوه به كسب دانش فلسفه و حكمت پرداخت
 .حركت كرد) السالم

ّت آب و ھوايى مناسبى  نجف در آن زمان، تحت سلطه حكومت عثمانى قرار داشت و به رغم آن كه وضعی
، مركزيت علمى شیعیان و حضور مراجع و )علیه السالم(نداشت، به دلیل وجود بارگاه امیرمؤمنان

ّ شیعه و تأثیرگذار در دنیاى اسالم بود ّه خاص ّل فقھى و اخالقى در آن، مورد توج ّت ھاى طراز او . شخصی
اين تأثیر به ويژه پس از تأسیس مكتب اصولى مرحوم آقا باقر وحید بھبھانى و مدرسه اصولى شاگردانش 

جنگ ھاى ايران و روس و فتاواى مراجع عتبات، تأثیر شگرف شیخ مرتضى . به میزان باالترى رسید
ّت آن بیش از پیش افزود ی ّ  .انصارى و مھاجرت طالّب و دانشجويان علوم دينى به نجف بر اھم

با فقر و تھیدستى و در عین حال عشق و عالقه به ) ھمانند بسیارى ديگر(تحصیل آخوند در نجف 
ّد )1281متوفّاى (آخوند از محضر فقیھانى چون شیخ مرتضى انصارى . فراگیرى علوم دينى توأم بود ، سی

ّد مھدى قزوينى )1290متوفّاى (، شیخ راضى )1283متوفّاى (على شوشترى  و به ) 1300متوفّاى (، سی
استعداد خدادادى و تالش علمى آخوند . بھره مند شد) 1312متوفّاى (ويژه میرزا حسن شیرازى 

به ويژه در (توانست او را در سال ھاى پايانى قرن سیزدھم ھجرى، به يكى از استادان مطرح حوزه نجف 
ّه در اين مسأله، عنايت مرجع بزرگ شیعه، میرزاى شیرازى ) علم اصول فقه كه در آن (تبديل كند و البت

 4.بى تأثیر نبود) زمان در سامرا به سر مى برد

ّه. 1ـ  2  حكم تحريم تنباكو و تأثیر آن در حوزه علمی

آخوند خراسانى در سال ھاى آغازين قرن چھاردھم ھجرى، شاھد خیزش مردم ايران برعلیه استعمار و 
ّه از سوى میرازى شیرازى بود شكست ايران در جنگ ھاى معروف خود با : استبداد با صدور حكم تحريمی

ّه دولتمردان را به عقب ماندگى نظامى و اقتصادى ايران، پديد آورد يكى از مسائلى كه در . روس، توج
جھت رفع عقب ماندگى، پیگیرى شد، عبارت بود از عقد قرارداد با دولت ھاى بیگانه، براى تحصیل آن چه 

اين أمر به علل گوناگون از جمله عدم برنامه . در اروپا وجود داشت و جامعه ايران از آن محروم مانده بود
ريزى درست و خیانت برخى دولتمردان، در عمل سبب افول تولیدات داخلى و سلطه اقتصادى بیگانگان 

سلطه اقتصادى نیز به تدريج زمینه ساز سلطه سیاسى و فرھنگى آنان . گرديد) به ويژه روس و انگلیس(
ّى مانند قرارداد رويتر، با مقاومت عالمان دينى . شد اين أمر در دوره ناصرى گسترش يافت و در موارد مھم

 .ملغا مى شد

در اوايل قرن چھاردھم ھجرى، از سوى میرزاى شیرازى، تحريم مصرف برخى كاالھاى خارجى صورت 
پیروزى . ، واقعه تحريم تنباكو را سبب شد1309عینى و آشكارا به خود گرفت، و در نھايت، در سال 

ّت شیعه، صرف نظر از اھداف مقطعى خود و نیز شكستن اسطوره ظل اللھى  نھضت به دست مرجعی
ّت پذيرى مردم، انعكاس مثبتى بر حوزه علمیه شیعه داشت ّه مشی نیروى تازه اى به . سلطنت و روحی

نھضت تنباكو از نظر طالّب حوزه . بزرگان دين بخشید و پايگاه اجتماعى و سیاسى آنان را برترى داد
ّه و ; علمیه، مسأله اى عمیق تر از برخورد فقیه با پادشاه بود زيرا موجب مى شد نقش حوزه علمی

ّالت آن، به ويژه در ايران، گسترش يابد نھضت تنباكو، انگیزه نیرومندى براى . عالمان در حوادث جھان و تحو
ّه را كه با سرعت در حال دگرگونى بود، بھتر بشناسند  5.اين گروه بود تا جھان خارج از حوزه علمی

با رحلت میرزاى شیرازى و میرزا حبیب اللّه رشتى، آخوند به عنوان يكى از مراجع تقلید ـ  1312در سال 
ّد شربیانى  ّدحسن مامقانى )1322متوفّاى (در كنار فقیھانى چون مالّ محم ، )1323متوفّاى (، شیخ محم

ّدكاظم يزدى )1326متوفّاى (میرزا حسین تھرانى  ّد محم  6.ـ شناخته مى شود) 1337متوفّاى (، سی

7»اِعالى كلمه ملّت«ھمراھى مجتھد خراسانى در . 1ـ  3
 

نھضت تحريم كاالھاى خارجى، در سال ھاى بعد، انديشه ايجاد شركت ھاى داخلى جھت رواج كاالھاى 
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ّه« 8.ايرانى را در ذھن عالمان دينى پديد آورد با ھمكارى  1316در اصفھان در سال » شركت اسالمی
ّدباقر اصفھانى  آخوند خراسانى به . در اين جھت تأسیس شد) به ويژه حاج آقا نوراللّه(خاندان میرزا محم

ّدكاظم يزدى(ھمراه عالمان بزرگ ديگر  ّد محم ّت مى ) ھمچون سی به تأيید و پشتیبانى اين شركت ھم
ين شاه، شايسته مى داند كه شخص پادشاه . گمارند ّ ّرالد مجتھد خراسانى در نامه خود خطاب به مظف

ّه قاطبین بالد «به جھت  ّات عام ترويج ملّت بیضا و تقويت دولت عظما و اسباب آسايش عموم عباد و ترقی
ّم، و به صدور أمر ملوكانه در مساعدت اين ... محروسه ايران  ّه، مقد در لُبس البسه مصنوعه اسالمی

ّت ـ را مفتخر فرمايند بر عموم رعايا و «در ادامه . »مطلب مھم، وزراى عظام و اولیاى فخام دولت ـ أبد مد
ى و متابعت نمايند و خلع «الزم مى داند » قاطبه مسلمین ّ ّاس على دين ملوكھم، تأس به مقتضاى الن

ّه، صاحب شرع را خشنود دارند ّت البسه اسالمی ْس لباس عز كھن «چرا كه ; »لباس ذلّت را از خود به لُب
 9.»جامه خويش پیراستن به از جامه عاريت خواستن

 و تطبیق آن بر نظام مشروطه» تعالى«و » ترقّى«آرمان . 2

 انحطاط جامعه ايران و اصالحات مورد نظر آخوند. 2ـ  1

ستم حاكمان، عدم . عصرى كه مجتھد خراسانى در آن مى زيست، عصر انحطاط جامعه اسالمى بود
وجود نخبگان به میزان كافى در عرصه حكومت، فساد و خودمحورى موجود در نظام ھاى عثمانى و 

قاجارى از يك سو، و دخالت قدرت ھاى استعمارى در مسائل گوناگون جوامع اسالمى و دست اندازى 
آخوند، اوضاع آن روز ايران را در نامه اى كه سال . آنان از سوى ديگر، در اين انحطاط تأثیر بسزايى داشت

ّدعلى شاه نوشت، چنین بازگفت  :ھا بعد براى محم

ً، موجب كمال  ً فیوما ّل و انحطاط حیات استقاللى دولت و ملّت يوما ناھنجارى اوضاع ممالك محروسه و تنز
از يك طرف كارگزاران امور از وظايف مملكت دارى و حفظ نوامیس دين و دولت بى . أسف و حسرت بود

ّشان به اغتصاب ھستى دولت و ملّت مقصور، و جز اندوحتن ذخاير و ايداع در بانك  خبر و غافل و تمام ھم
ّه  ّى واقف نبود، و از طرف ديگر، أعادى خارجی يات بر ھیچ حد ّ ّر نكرده، تعد ھاى خارجه، مقصد ديگرى تصو
َل و تزويراتى را كه در استقالل بر ساير ممالك به كار برده، به مقصود  ھم اين وضع را مغتنم و ھمان حی

روق مملكت و ملّت و تحكّم و اقتراحات بر دولت، به  ُ نايل شدند، اعمال، و جھات استیال و نفوذ خود را در ع
درجه اى كه مشھود است، منتھى نموده، تمام ثروت و نفوذ مملكت را ربودند، تجارت و صناعت داخله 

نمودند، و به رأى العین مشھود ... رابه كلى باطل، و ھمه را به خود محتاج، و در زير بار قرض خود غرق 
 ً ا ّ ّى، و عم است كه چنان چه عالج عاجلى به اين امراض مھلكه نرسد، به انقراض و اضمحالل كلّى، مؤد

روابط ) به اختیار يا اجبار(از آن جا كه پادشاھان قاجار  10.قريب از دين و دولت، أثرى باقى نخواھد بود
ظاھرى خود را با عالمان شیعه، به شیوه محترمانه حفظ مى كردند، موضع آخوند خراسانى و برخى 

ين شاه بتوانند اصالحات  ّ ّرالد عالمان ديگر ھم عصر او اين بود كه با ارشاد و ارائه پیشنھادھاى الزم به مظف
 .مورد نظر خود را تحقّق بخشند

ّل، عالج را متوقّف بر چند أمر«آن ھا   :دانستند» بعد از تأم

ّل يان امور و ترتیب آن ھا بطبقاتھم : او ّ ّه متصد تحصیل اتّحاد كامل فیمابین دولت و : دوم... اصالح حال كلّی
ّت . پدر و فرزند باشند) نه محض لفظ و صورت(ملّت به طورى كه از روى واقع و حقیقت  پادشاه، تمام قو

آحاد ملّت . زانو و ظھر و بازوى خود را به ملّت داند و خود را حافظ و حارس نفوس و اموالشان شناسند
ھم حیات ملّى و حفظ شرف و ھستى را در سايه عدل و رأفت آن پدر مھربان دانسته، پاس ناموس 

ّ نوامیس شمارند ّه اسباب استغنا از اجانب و احداث كارخانجات و : سوم. ... استقالل دولت را از اھم تھی
ٌ الیھا، با كمال  ّه و افتتاح مكاتب و مدارس كامله به تعلیم و تعلّم علوم و صنايع محتاج ترويج أمتعه داخلی

مراقبت و تحفظ بر عقايد و اخالق و اعمال اطفال مسلمین، نه مثل معلّم خانه ھاى سابقه كه از روى بى 
 11.انضباطى، جز فساد عقیده نتیجه نداد
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ّر«آنان در  ّمات اين امور، متحی ّه مقد تا آن كه در سال » كه به چه وسیله ممكن تواند بود؟«بودند » تھی
ين شاه،  ّ ّرالد ّه «ولى ; »، در اين باب مذاكراتى شد1321سنه «ھاى پايانى عمر مظف به مواعید اقناعی

 12.»گذشت

 شكل گیرى جنبش و تشكیل نظام سیاسى جديد در ايران. 2ـ  2

ّه سال  لی ّ  13، به دنبال اجحاف و ستم ھاى مسیو نوز بلژيكى1323بنابر برخى گزارش ھا، در ماه ھاى او
ّ دو تلگراف، اعتراض خود را به ) مسؤول گمركات ايران( ّدكاظم يزدى، طى ّد محم آخوند خراسانى و سی

ّھات كامله امام عصر ارواحنا فداه «: ستم ھاى مسیو نوز اعالم داشته، اظھار امیدوارى كرده بودند به توج
ّت آسوده خاطر گردند14و اقدامات حضرت اقدس ولیعھد  15.»، بدخواھان دولت، تأديب و تبعید، و رعی

چند ماه بعد، در شانزدھم شوال، به دنبال وقايعى كه در تھران و برخى شھرھاى ديگر رخ داد، برخى 
عالمان تھران، در اعتراض به بى عدالتى و جلوگیرى از سوء استفاده درباريان از نزاع ھاى رخ داده، به 

مھاجران پس از دريافت پاسخ مثبت نسبت به خواسته . مجاورت مرقد حضرت عبدالعظیم پناھنده شدند
» اجراى قانون اسالم درباره آحاد افراد بدون مالحظه از احدى«: ھايشان كه مھم ترين آن ھا عبارت بود از

بناى عدالتخانه در ايران كه در ھر بلدى از بالد ايران يك عدالتخانه برپا شود كه به عرايض و تظلّمات «و 
ّت رسیدگى شود و به طور عدل و مساوات رفتار كنند در شانزدھم ذى القعده به تھران  16،»رعی

 .بازگشتند

عملى نشدن افتتاح عدالتخانه، زمینه را براى ھجرتى ديگر با ابعاد گسترده تر فراھم آورد و در اواخر ماه 
ّل اين شھر، شیخ فضل اللّه 1324جمادى االول سال  ، مھاجرت گروھى از عالمان تھران از جمله مجتھد او

ّس قم شكل گرفت ، آخوند خراسانى به »رسیدن تلگراف اخبار موحش از تھران«با . نورى، به شھر مقد
با ارسال تلگرافى ) از مراجع تقلید مقیم نجف(ھمراھى میرزا حسین تھرانى و شیخ عبداللّه مازندرانى 

اقدامات «كوتاه، نگرانى خود را بیان، و حصول اطّالع از رخدادھاى پیش آمده را درخواست مى كنند تا 
طبیعى بود كه عالمان مھاجر، اطّالعاتى را در خصوص وقايع رخ داده و  17.به انجام رسانند» الزمه

 .خواست ھاى خود به عالمان نجف داده باشند

ّن (عالمان مھاجر در اين مرحله، خواست ھاى باالترى را در مقايسه با آن چه در مھاجرت صغرا  تحص
آنان در نامه اى به شاه قاجار، خواستار تشكیل مجلسى . خواسته بودند، مطرح مى كنند) عبدالعظیم

كه اعضاى آن مركّب باشد از جمعى از وزرا و امناى بزرگ دولت كه در امور مملكت با ربط و «مى شوند، 
ار محترم كه در تجارت و صناعت با اطّالع، و از مصالح دولت  ّ ّ باشند و جمعى از تج از اغراض نفسانى برى

و ملّت مستحضر و براى مشاورت صالح باشند و چند نفر از علماى عاملین كه بى غرض و با بصیرت 
قال و فضال و اشراف و اھل بصیرت و اطّالع  ُ ، و »پادشاه اسالم... در تحت نظارت ... باشند و جمعى از ع

تعیین حدود وظايف و تشخیص دستور و ... بر تمام ادارات دولتى و «وظیفه مجلس عبارت باشد از نظارت 
ّه و تعیین حدود احكام و أمور،  ّه و بلدي ... تكالیف تمام دواير مملكت، و اصالح نواقص داخله و خارجه و مالی

ّه  ّه و امر به معروف و واجبات شرعی ّات و منكرات الھی احقاق حقوق ملھوفین و ... و منع ارتكاب منھی
ّس اسالم و احكام متقن شرع مطاع كه قانون  مجازات مخالفین، و اصالح امور مسلمین بر طبق قانون مقد

 18.»رسمى و سلطنتى مملكت است

ّت، در  از سوى ديگر، در تھران برخى افراد ساده لوح، پس از مھاجرت عالمان به قم، به بھانه تحصیل امنی
ّه اينان افزوده مى شد اين گروه با ھمكارى اعضاى سفارت . سفارت انگلیس پناھنده شده، ھر روز بر عد

، صدور فرمان گشايش مجلس شورا را از شاه خواستار »مشروطه«و برخى روشنفكران، تحت عنوان 
 19.مى شوند

ّت«با انتشار فرمانى كه بعدھا  ّن  20نام گرفت،» فرمان مشروطی مھاجرت يك ماھه عالمان به قم و تحص
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ّنان سفارت انگلیس پايان مى پذيرد  .متحص

 حمايت مجتھد خراسانى از مشروطه پس از استقرار آن. 2ـ  3

پس از برگزارى انتخابات و شروع به كار مجلس شوراى ملّى، حقوق و وظايف آن مجلس تحت عنوان 
نوشته مى شود، و در تاريخ پانزدھم ذى القعده ھمان سال، به امضاى مظفرالدين » قانون اساسى«

اواخر (با گذشت حدود پنج ماه از صدور فرمان مشروطه و سه ماه از گشايش مجلس . شاه مى رسد
، آخوند خراسانى در نامه اى به نمايندگان، ضمن عرض تبريك، تذكّراتى را )ذى القعده يا اوايل ذى الحجه

ّت و شوكت و استغنا از اجانب و «وى مجلس را . بیان مى كند مفتاح سربلندى دين و دولت و پايه قو
ّفى كرده، خاطر نشان مى سازد» آبادانى مملكت تمام ملل و دول عالم در اين موقع نگران حال «: معر

، چه نتیجه »مايند تا از اين اتّفاق ملّى و مجلس شوراى كبرا كه آخرين عالج امراض مزمنه مھلكه است
و فراھم ساختن ترتیبات صحیحه جھت تخلّص از » قوانین محكمه دين«در ادامه از لزوم اجراى . بگیريم

خراسانى، ھمزمان نامه اى  21.قرض مأخوذه از اجانب و حصول استغنا از آن ھا، سخن گفته شده است
دانسته، » از أعظم بشارات«به عالمان تھران مى نويسد و تلگراف ھاى آن ھا را درباره اتقان أمر مجلس 

ُسن مراقبت آن آقايان عظام، طورى مرتّب و تصحیح «يقین دارد  فصول نظامنامه قانون اسالمى را به ح
ّه منطبق، و به توارد و مرور  فرموده اند كه در موارد و مراجعه به محاكمات و سیاسات، با موازين شرعی

قانون اساسى پس از امضاى شاه، به تأيید سه  23.22.»دھور و اعصار، مورد شبھه و اشكال نباشد
ولى ; آخوند خراسانى، میرزا حسین تھرانى و شیخ عبداللّه مازندرانى مى رسد; مجتھد بلندپايه نجف

ّدكاظم يزدى از امضاى آن خوددارى مى كند ّد محم  24.سی

 اصول كلّى كشوردارى در اندرزھاى آخوند به شاه قاجار. 2ـ  4

ين شاه در  ّ ّرالد ُه روز پس از تأيید قانون اساسى(ذى القعده  24با مرگ مظف ّدعلى میرزا به ) ن محم
مطابق برخى اسناد، مجتھد خراسانى در اوايل حكومت شاه قاجار، سفارش ھا و . سلطنت مى رسد

: محتواى اين اندرزنامه را مى توان در شش محور كلّى تبیین كرد 25.اندرزھاى ده گانه اى را به او نوشت
برنامه . 3; گزينش كارگزاران و مشاوران سالم و كارآمد. 2; حكومت دارى بر مبناى ارزش ھاى اسالمى. 1

حفظ استقالل سیاسى و اقتصادى كشور و نفى ھرگونه سلطه . 4; ريزى براى توسعه و ترقّى كشور
 26.رأفت و مردم دارى. 6; گسترش عدالت اجتماعى. 5; خارجى

 شكل گیرى جنبش مشروعه خواھى و موضع آخوند در برابر آن. 2ـ  5

ه به نقايص آن چه قانون اساسى شناخته شده بود، در اوايل سال  ّ تى با توج ّ ، جمعى از 1325پس از مد
ّم قانون اساسى«نمايندگان مجلس به  در نوشتن آن، قوانین كشورھاى انگلیس، . پرداختند» نگارش متم

جھت مخالف نبودن مواد قانون مذكور با قوانین اسالمى،  27.بلژيك و فرانسه، الگو و مالك قرار گرفت
چنین نھاد كه ... چون كمسیون كار خود را به پايان رسانید و قانون اساسى آماده گرديد، دارالشورى«

در ماه ربیع  28.»كسانى از علما با چند تن از نمايندگان بنشینند و آن را اصل به اصل از ديده گذرانند
ّدين بھبھانى و طباطبايى و شیخ فضل اللّه آغاز شد ّل، اصالحات به وسیله سی مجتھد نورى در نامه . االو

ّت  اى به فرزند خود در نجف به تاريخ بیست و چھارم ھمین ماه، نگرانى و ناخشنودى خود را از وضعی
فرھنگى كشور و وجود ھرج و مرج در نقاط گوناگون آن ابراز داشته، در ادامه دعا مى كند با محقّق شدن 

ّجین، مقصد خود را پیش نبرند«اصالحات   29.»..متخر

ّم قانون اساسى به وسیله عالمان به پايان رسید، و صحبت از  در روز ششم ربیع الثانى، اصالح متم
ا با مخالفت ; خواندن قانون در مجلس به میان آمد تا پس از تأيید نمايندگان، نزد شاه فرستاده شود ّ ام

ّد حسن تقى زاده   .اين كار انجام نشد) نماينده روشنفكر تبريز(برخى از نمايندگان ھمچون سی
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اعضاى مجلس، در نشست روز بیست و نھم ربیع الثانى، قانونى را كه شیخ فضل اللّه در ھفتم ربیع 
به خواندن آن آغاز كرده، به گفت و گو «درباره نگاھبانى فقیھان بر قوانین مجلس نگاشته بود،  30االول

ّل و سوم جمادى االول ادامه يافته، با آن كه بنا بود به . »پرداختند گفت و گوھاى مجلس در روزھاى او
ّا  ّم » آن را با ديگرگونى ھايى پذيرفتند و اصل دوم«ھمان صورت پیشنھاد شده به تصويب برسد، ام متم

 31.قانون اساسى قرار دادند

» مشروطه مشروعه«از اين زمان در تھران، جبھه اى از مجتھدان و روحانیان بانفوذ شكل گرفت كه خود، 
نام نھادند و مخالفان آن ھا را حامى رژيم استبدادى شناخته، مشروعه خواھى را بھانه جويى قلمداد 

در رأس اين گروه، شیخ فضل اللّه نورى بود و اعضاى شاخص آن عبارت بودند از میرزا حسن . مى كردند
ّد مجتھد خمامى گیالنى  اين دو، برجسته ترين فقیه شھر خود شمرده مى (مجتھد تبريزى، شیخ محم

ّد احمد مجتھد )شدند و آزاديخواھان تبريز و رشت اسباب خروج آن ھا را به تھران فراھم آورده بودند ، سی
ّد احمد يزدى  ّد حسین قمى، سی ّد آملى، سی ّدعلى مجتھد رستم آبادى، مالّ محم طباطبايى، مالّ محم

ّد كاظم يزدى(عراقى  ّد محم گروه مذكور در اعتراض به آن چه خود  32...و) مرجع تقلید وقت; فرزند سی
ّت، شب دھم جمادى االول ... الحاد و زندقه و  آھنگ عبدالعظیم «مى نامیدند و به دلیل عدم داشتن امنی

 33.»تنھا حاجى خمامى نرفته، از آنان جدا شد«از اين گروه . »كردند

باگذشت چھار روز از تصويب اصل تغییر يافته پیشنھادى شیخ فضل اللّه نورى، در ھفتم جمادى االول 
، تلگرافى از )كه دو روز پس از آن، شیخ نورى و ھمراھانش به عبدالعظیم حسنى پناھنده شدند (1325

در اين . آخوند و شیخ عبداللّه مازندرانى به مجتھد نورى خطاب به مجلس شوراى ملّى ارسال مى شود
ّه تصويب شده، با ذكر اين نكته كه  زنادقه عصر به گمان فاسد «تلگراف پس از مھم وصف كردن آن ماد

ّت، اين موقع را براى نشر زندقه و الحاد، مغتنم، و اين اساس قويم را بدنام كرده اند، الزم دانسته » حري
ّ اسمه بر آن ھا و عدم شیوع منكرات «شده  ّه ديگر در دفع اين زنادقه و اجراى احكام الھیه عز ّه ابدي ماد

درج شود تا بعون اللّه تعالى، نتیجه مقصود بر مجلس محترم، مترتب و فرقه ضالّه، مأيوس، و اشكالى 
 34.»مترتّب نشود

ّنان در سیزدھم و ھفدھم ھمین ماه، تلگراف ھايى را به عالمان نجف و شھرھاى بزرگ ايران  متحص
ّن خود را  بیان » طغیان زنادقه و دعوت آن ھا به الحاد و زندقه در منابر و مجالس«فرستاده، علّت تحص

اغلب علما به حكم تكلیف، مھاجر به . جھت پیشامد، غیر معھود. اساس دين متزلزل...«: كرده، نوشتند
ّس، عازم عتبات  35.»موقع اقدامات الزم. زاويه مقد

ّنان از تلگراف پیش گفته آخوند و مازندرانى، از سوى مجلس و مشروطه  با بھره بردارى تبلیغاتى متحص
فرستاده شد كه علّت مخالفت » حجج اسالم تھرانى، خراسانى و مازندرانى«خواھان، تلگراف ھايى به 

ّنان را  و فسادطلبى آن ھا بیان كرده و در برخى از » تحريك دولت بر اضمحالل اساس بیضه اسالم«متحص
 :آن سه مرجع پاسخ دادند 36.آن تلگراف ھا، خواستار احضار شیخ به نجف شدند

علیھذا مجلسى ... از مخالفت با مجلس محترم ملّى اسالمى، خاطر قاطبه اھل اسالم ملول گشته... 
كه تأسیس آن براى رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملھوف و امر به معروف و نھى از منكر و تقويت ملّت 
ً راجح، بلكه واجب است و مخالف  ً و عرفا ً عقال و شرعا ّت و حفظ بیضه اسالم است، قطعا و ترفیه حال رعی

رجاء واثق كه تاكنون انشاءاللّه كسى . و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شريعت است
ً به ما نسبت داده شود، كذب  ً و تلگرافا مخالفت نكرده و نخواھد كرد، و ھرگاه برخالف اين مضمون كتبا

 37.احضار را صالح نديديم. محض

با رسیدن اين تلگراف به تھران كه به ضرر بست نشینان تمام مى شد، آن ھا نیز تلگرافى را به نجف 
 :فرستاده، مجلس با قیود مندرج در تلگراف عالمان نجف را خواسته خود برشمرده، نوشتند
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ين اسالم و مسلمین و ...  ّ ّات و جسارت مرتد توضیح فرمايید مجلسى كه منشأ شیوع منكرات و رواج كفري
ّت در بالد و رفاه عباد و ظلم  ّه و سلب امنی ّت در امور دينی ي ّ حرمت شريعت و شرايع و تأسیس قواعد حر

 برضعفا شود، چه حكمى دارد؟

مشروطه خواھان در تلگرافى با ھمین  38.آخوند و دو فقیه ديگر، به اين تلگراف پاسخى نمى دھند
در حقّ ھمین مجلس است يا خیر و ... آيا فتوا و احكام مباركه وجوب متابعت«: مضمون مى پرسند

ّه با امام زمان ) كه بعضى عوام، بعضى مفاسد را به آن مستند مى دانند(مخالفت ھمین مجلس  محاد
ّت صدور احكام از آن مراجع، » است يا خیر؟ در خصوص مشق ملّى و نظامى و «در ادامه، پرسش از صح

لماى ثالثه ضمن منطبق دانستن ويژگى . مى شود» تأسیس مكاتب به طرز جديد و تشكیل بانك ملّى ُ ع
ِ در تلگراف ھاى سابقه بر مجلس منعقد در بھارستان، احكام منتشره درباره مشق  ھا و شرايطِ مندرج

ّد اسماعیل صدر، در اين تلگراف آن ھا را ھمراھى . ملّى و وظايف جديده و بانك ملّى را تأيید مى كنند سی
 39.مى كند

آخوند خراسانى در نامه اى به يكى از روحانیان تھران، در ماه رجب ھمان سال، از كناره گیرى و مخالفت 
به جھت حفظ نوع و جلوگیرى عوام، الزم است ... «: شیخ فضل اللّه اظھار ناخشنودى كرده، مى نويسد

لھذا احقر پاره اى نصايح دوستانه نوشتم و كسان ديگر ھم فى الجمله ; يك درجه تدبیر و اقدام بشود
در عقیده احقر الزم است كه آقايان علما و مجلس . امید ھست كه نادم بشوند. تھديد و توعید كردند

محترم نیز قدرى مسامحه و اغماض كرده، جناب ايشان و ھمراھانشان را به راه بیاورند و نه اين كه 
 41.40»...وحشت بدھند

ّنان عبدالعظیم، با انتشار لوايح و ارسال تلگراف ھا به شھرھاى گوناگون، سعى در پیشبرد اھداف  متحص
ّل قانون اساسى، تصريح به «. 1: آنان چھار خواسته را بیان كردند. خود داشتند تلو كلمه مشروطه در او

ّدى بشود لما كه به طبع رسیده، بدون تغییر «. 2; »كلمه مباركه مشروعه و قانون محم ُ اليحه نظارت ع
ّ قانون اساسى شود ّه اى كه آخوند خراسانى پیرامون . 3; »ضم و اجراى احكام الھیه ... زنادقه عصر«ماد

ّ اسمه بر آن ھا و عدم شیوع منكرات اصالحات «. 4; از مجلس خواسته، در قانون اساسى درج شود» عز
ّه از تقیید مطلقات و تخصیص عمومات و ّ قانونی كه در محضر علماى اعالم و وجوه از وكال واقع شد، ... مواد

 42.»بايد به ھمان نحو در نظامنامه بدون تغییر و تبديل درج شود

در سوم شعبان، پرسش نامه اى درباره معناى مشروطه و آزادى و اين كه آيا قانون گذارى مجلس درباره 
رات عرفى بسنده خواھد كرد، نوشته شد ّ مجلس در ھمان . احكام شرعى نیز خواھد بود يا فقط به مقر

ّنان بود، پاسخ داد بدين ترتیب، شیخ و ھمفكرانش پس از سه ماه  43.روز مطابق آن چه مورد نظر متحص
ّن، در  ھمانند عالمان برخى نقاط (ولى مخالفت اين گروه  44;»ھشتم شعبان به شھر بازگشتند«تحص

ّت حاكم بر كشور به ويژه تھران، دوباره آغاز شد و به ) ديگر ھمچون تبريز ّه به وضعی پس از چندى با توج
 .تدريج به انكار اصل مشروطه انجامید

 آخوند خراسانى و رھبرى مشروطه. 3

 حوزه نجف و تجدّدخواھى. 3ـ  1

ّدطلبى در اين سال ھا چنین گزارش شده است ّت نجف به لحاظ آزادى خواھى و تجد در مجالس و : وضعی
. حلقاتى كه در شھر نجف تشكیل مى شد، بحث و جدل درباره مبادى دموكراسى فراوان و طوالنى بود

زمانى صادر شد كه نجف، بحث در . م 1908و تركى در سال . م 1906قوانین اساسى ايران در سال «
ّ اشباع رساند و علماى دين وارد سیاست ھاى عالیه ) مبادى دمكراسى(اين باره  بحث ھاى (را به حد

گرديدند و معتقد شدند كه تحقّق مبادى قانونى دمكراتیك در حكومت، بر ملّت ) مربوط به اداره مملكت
به ; ھاى اسالمى واجب است و اين مطلب را ھمچون امرى واجب از واجبات دينى خود به پا داشتند

ھمین خاطر انجمن ھا و مجالسى تشكیل داده و تظاھراتى را به پا كردند و براى تحقّق اين مطلب بزرگ، 
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  45.»احتیاجات و استدالل ھاى درخشان و خیره كننده نمودند

از میان كسانى كه نجف در خروش سیاسى اش تحت تأثیر آن ھا قرار گرفت، گروھى از آزادى خواھان «
ايرانى بودند كه در نجف براى تأيید حركت قانون خواھى در ايران كار مى كردند و در میان آن ھا، گروھى 

حلقه پیوند میان آن دو . ... از روحانیون و گروه ديگر از معلمان و دانشجويان مدارس ايرانى در نجف بودند
مدرسه «طبقه ايرانى و نیز بین آن ھا و ترك ھا، شیخ عبدالرحیم بادكوبه اى بود كه مدرسه اى به اسم 

ّة المرتضوية االيرانیة گشود و ھمه مطبوعات معروف آن روزگار از ھند و ايران و مصر به دست ... »االھلی
مطبوعات ايرانى در . »بادكوبه اى مى رسید و او آن ھا را بین ھمه نجفى ھاى برجسته، توزيع مى كرد

كه در آن فترت، راه خود را به عراق يافت و از جمله اين «حركت ملّى گرايى نجف تأثیر بسزايى گذاشت 
ّه » بھار«مطبوعات، مجلّه  كه در ھمان شھر منتشر مى شد و نشريه » كرمانشاه«از تھران و نشري

ّه«  46.»از ھمدان بود» جمالی

ً تحت نظارت آخوند خراسانى بود، جھت پیگیرى و بررسى  در ھمین زمان، در نجف كمیته اى كه ظاھرا
در اين كمیته سى و دو نفر . اوضاع ايران و عثمانى و ارائه موضع گیرى ھاى مناسب تشكیل مى يابد

ّت داشته و جلسات آن، مخفیانه برپا مى شده است پاسخ نامه ھاى ايرانیان و طرح رھنمودھاى . عضوي
مجتھدانى ھمچون شیخ محمدحسین نايینى، شیخ اسماعیل محالّتى و . الزم، از وظايف اين كمیته بود

ّت آن درآمدند ّد مسلم زوين به عضوي  47.سی

 شدّت گرفتن اختالف نظر در نجف درباره مشروطه. 3ـ  2

ھمچون مناطق گوناگون ايران به (اختالف درباره مشروطه كه از ماه ھا قبل در حوزه نجف پديد آمده بود 
ّت مى گیرد) ويژه تھران ّد كاظم يزدى مى » زگرت«و » شمرت«دو فرقه . به تدريج شد ّد محم به جناح سی

ھمچنین خاندان آل كاشف الغطا كه در رأس آن ھا شیخ احمد و برادرش شیخ محمدحسین قرار . پیوندند
ّ آن روزگار، يعنى آل جواھرى . داشتند، از اين گروه حمايت مى كنند از طرف ديگر، دو خاندان بزرگ و مھم

دشمنى به شكلى خطرناك، . و آل بحرالعلوم به آخوند خراسانى پیوسته از او و گروھش طرفدارى كردند
 48.و نجف، چون پارچه ھاى شعلھور افروخته شد

به «برخى . در اين زمان، مشروطه خواھان كه تعدادشان اندك بود، در مشقّت و سختى به سر مى بردند
ّت و آزار، ... آقاى آخوند نسبت مى دادند كه اصال فرنگى است و قرنطینه ھاى عراق كه موجب بسى اذي

ّھامات به نوع آخوندھا يكى اين كه  ار شده است، به امر آخوند گذاشته شده است و از ات ّ بلكه ھالكت زو
بلكه به تمام عراق و عشاير مى رسید به ; و اين اشتھارات فقط در نجف نبود... اين ھا بابى شده اند

ّت و آزار بودند و در خود نجف نیز مأمون نبودند و به طورى سخت  ّى كه از اعراب باديه، طالب در اذي حد
شد در بیرون ھا كه طالب يك سال به زيارت كربال نرفتند و به كوفه جھت ھواخورى و يا بیتوته در كوفه و 

،»غالب از فحول و مجتھدين بودند«بیش تر شاگردان آخوند كه  49.»سھله نتوانستند از خوف جان بروند
ّد اسماعیل صدر، . در مشى سیاسى از او پیروى مى كردند 50 مجتھدان رتبه دو عراق نیز ھمچون سی

ريعه اصفھانى، به جناح خراسانى گرايش داشتند ّ ّدتقى شیرازى و شیخ الش در مقابل، گر  51.میرزا محم
ّد كاظم يزدى بودند، از میان مجتھدان، تعداد اندكى به جناح او  ّد محم ّت مردم عراق ھوادار سی چه اكثري

 52.پیوستند

 مجتھد خراسانى و دوره استبداد صغیر. 3ـ  3

ّى علماى ثالثه نجف از  ساختار اجتماعى ـ فرھنگى جامعه ايران از يك سو، ھدايت ھا و حمايت ھاى جد
جانب ديگر و سرانجام، جايگاه برتر آخوند خراسانى در حوزه نجف و میان عالمان مشروطه خواه مناطق 

مختلف ايران از سوى سوم، زمینه را به صورت طبیعى جھت رھبرى آخوند براى مشروطه خواھان 
 .مذھبى ايران ھموار كرد
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، ھنگامى كه شاه قاجار، برخى اقدامات ناخوشايند مجلس را انجام داد، تلگراف ھايى 1326اوايل سال 
حجج اسالم، عموم صاحب «آن سه فقیه در حكمى خطاب به . از مشروطه خواھان به نجف ارسال شد

ھمراھى با مخالفین اساس قويم «، »منصبان و اُمرا و قزاق و نوكرھاى نظامى و عشاير و سرداران ايران
ّت ّت«و » مشروطی ّض به مسلمانان و حامیان اساس قويم مشروطی » محاربه با امام عصر«را » تعر

 54.در ھمین زمان، دو تلگراف میان شاه قاجار و علماى ثالثه مبادله مى شود 53.خواندند

آن سه مجتھد، تلگراف ھايى را به . جمادى االول به توپ مى بندد 23محمدعلى شاه مجلس را در 
 55.در وجوب برپايى مجلس فرستادند... تھران، تبريز، اصفھان، شیراز و

ّتى بعد، آزاديخواھان ترك، قانون اساسى عثمانى را آشكار كردند ّ ضد مشروطگى نجف ; مد در نتیجه، جو
 56.كه تحت سلطه عثمانى بود، شكسته شد، و عالمان و طالّب مشروطه خواه در آسايش واقع شدند

، در تلگرافى به محمدعلى میرزا، ضمن مقايسه 1326خراسانى و دو فقیه نامدار ديگر در دوم رجب 
ّت حال و گذشته عثمانى با ايران، ناراحتى خود را از آن چه شاه انجام داده، ابراز داشته، در پايان  وضعی

ام شرع انور را به آن چه مھما امكن از اعالن آن به قاطبه مسلمین ايران و ... «: تھديد مى كنند ّ اين خد
ّب از علماى ثالثه كه  57.»غیرھا تحذّر داريم، ناچار نفرمايند ھنوز «محمدعلى شاه در پاسخ، با اظھار تعج

، خود را به واسطه از میان »استحضار ايشان با مفاسد خیاالت دشمنان دين و دولت تصادف نكرده است
ّد دين«، »بدعت مزدكى مذھبان«برداشتن  مى » در حضور صاحب شرع، مستوجب أجر مجاھدين و مجد

 .داند

: آن سه عالم، تلگراف تند و صريحى را به شاه مخابره كرده، اين چنین از احكام آتى خود خبر مى دھند
ّه خود... « تا آخرين نقطه در حفظ مملكت اسالمى و رفع ظلم ... داعیان نیز بر حسب وظیفه شرعی

عموم مسلمین را به تكلیف خود آگاه ساخته و خواھیم ... خوددارى ننموده... خائنین از خدا بى خبر
 :سپس اين تلگراف مخابره مى شود; »...ساخت

ار و دفاع از نفوس و . به عموم ملّت ايران حكم خدا را اعالم مى داريم ّ ّاك جب ّت در دفع اين سف الیوم ھم
ّمات، و بذل جھد در  ّ واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محر اعراض و اموال مسلمین، از اھم
ّت، به منزله جھاد در ركاب امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ و سر مويى مخالفت و  استحكام و استقرار مشروطی

أعاذ اللّه المسلمین . مسامحه به منزله خذالن و محاربه با آن حضرت صلوات اللّه و سالمه علیه است
 58.من ذلك ان شاء اللّه تعالى

59.در ھمین جھت تلگرافى به سلطان عثمانى فرستاده، از او يارى مى طلبند
 

اس ترين مراحل  1326در شوال  ّ میرزا حسین تھرانى وفات مى كند و خراسانى و مازندرانى حس
ّنان سفارتخانه . مشروطه خواھى را رھبرى مى كنند آن دو، تلگراف ھايى را به تبريز، استانبول، متحص

عثمانى و عبدالعظیم حسنى در تھران و ساير شھرھا ارسال داشته، به مقاومت و برقرارى دوباره 
ّت دعوت مى كنند ھمچنین در تلگرافى به سفراى دولت ھاى خارجى، تمام معامالتى را كه  60.مشروطی

انجمن ايالتى تبريز را به صورت  61با حكومت محمدعلى شاه بسته شود، غیر قانونى اعالن داشته،
َل و ملل«پارلمان ايران تا برقرارى دوباره مجلس شوراى ملّى،  و ُ  62.مى كنند» پیشنھاد تمام د

ّت گرفتن ھجمه سربازان شاه به مشروطه خواھان تبريز و مقاومت آن ھا، در ماه صفر   1327در پى شد
آن دو . حكم محاربه با اھل تبريز و نیز حكم مدافعه مردم اين شھر در برابر مھاجمان سؤال مى شود

ّد اسماعیل صدر، در پاسخ ھاى جداگانه، محاربه با  ّدتقى شیرازى و سی مجتھد به ھمراه میرزا محم
) افزون بر حرمت محاربه(خراسانى، مازندرانى و صدر، . تبريزيان را حرام و مدافعه آنان را واجب مى دانند

تفاوتى بین تبريز و كرمان و استرآباد و اصفھان و الر «: مساعدت را نیز الزم مى شمارند و صدر مى افزايد
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 63.»و گیالن نخواھد بود

 جايگاه نظام مشروطه در انديشه سیاسى آخوند خراسانى. 3ـ  4

ً تفصیلى در دفاع از مشروطه و پاسخ به اشكاالت مخالفان، از سوى  1327در سال  دو رساله نسبتا
میرزا . مجتھدان رتبه سه نجف كه از شاگردان و اصحاب برجسته آخوند خراسانى بودند، منتشر مى شود

ّدحسین نايینى در رساله  ّة و تنزيه الملّهمحم ّه«، سلطنت را به دو قسم تنبیه االم ّده«و » تملیكی » مقی
ّل را بر بندگى مردم در مقابل پادشاه مبتنى دانست و قسم دوم را بر آزادى و  تقسیم كرده، قسم او

ّه، سه نوع غصب وجود دارد. مساوات ّه يا استبدادي اغتصاب رداى «. 1: از نظر نايینى، در حكومت تملیكی
ّسه امامت«. 2; »كبريايى ; »اغتصاب رقاب و بالد و ظلم درباره عباد«. 3; »اغتصاب و ظلم به ناحیه مقد

ّده يا عادله، اگر معصوم يا نايب او حاكم باشد، ھر سه نوع غصب و ظلم رفع مى شود  ّا در حكومت مقی ام
» مقام واليت و امامت«باز ھم دو غصب و ظلم از میان رفته و فقط ) مانند زمان خود او(و اگر چنین نباشد 

ّه  ّن له والية االذن «غصب شده است كه البت ّت ھم =با صدور اذن عم رايط لباس مشروعی ّ فقیه جامع الش
 64.»تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و واليت ھم به وسیله اذن مذكور، خارج تواند شد

به تعلیم و تعلّم و تفھیم «، )مؤمنین(آخوند خراسانى در تقريظ خود بر اين رساله، سزاوار مى داند كه 
 .كنند» آن، مأخوذ بودن اصول مشروطه را از شريعت محقّقه، استفاده

ّت مشروطه به نگارش درمى  تى نیز ابتدا دو رساله كوتاه را در دفاع از مشروعی ّ ّداسماعیل محال میرزا محم
 : آخوند و مازندرانى بر مطالب او مھر تأيید زده، مى نويسند. آورد

ّات جائرين است، و بلكه  ّت اھتمام و جھدمان در اين بابت، فقط نه محض تقلیل ظلم و قطع يد تعدي شد
ّار است آن را ھم از بیانات مشروحه ايشان . غرض اصلى، حفظ بیضه اسالم و تخلیص ممالك از تسلّط كف

  65.استفاده كنند

 را مى نويسد كه افزون بر بسط مطالب دو اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطهمحالّتى سپس رساله 
ّى از آن را به ذكر اشكاالت مخالفان مشروطه و پاسخ بدان ھا اختصاص  رساله مختصر خود، قسمت مھم

ّت معصوم، دو راه بیش تر وجود ندارد. مى دھد . 1: او بر اين مطلب تأكید مى كند كه در زمان عدم حاكمی
ّد به حدودى حكومت مشروطه . 2; حكومت استبدادى كه نه مردم داراى حقوقى ھستند و نه شاه مقی

 .محدوده، و مسلّم است كه حكومت از نوع دوم، مورد توصیه و تأكید شريعت است

ّ آخوند خراسانى در حمايت از مشروطه را  ّه به آن چه در (در يك نتیجه گیرى مى توان ادلّه مھم با توج
 :چنین برشمرد) تلگراف ھا و نامه ھاى خود ذكر مى كند

ّ  :فراھم شدن زمینه ترقى و پیشرفت اقتصادى كشور. 1 اين مسأله يكى از دغدغه ھاى مھم
نظام مشروطه از ديدگاه وى مى توانست به وسیله محدود . آخوند، پیش و پس از مشروطه بوده است

ّد  ّصان و نخبگان متعھ كردن دخل و خرج ھاى شاه، درباريان و حاكمان محلّى و نیز دخالت دادن نظر متخص
و بھره مندى مجريان از مشورت اعضاى مجلس، بودجه كشور را در راه زمینه سازى براى پیشرفت ملّى 

 .فراھم آورد

از علل مھم نفوذ بیگانگان در  :حفظ استقالل سیاسى ـ اقتصادى كشور و نفى رابطه سلطه. 2
مشروطه با فراھم آوردن زمینه ترقى ايران و نیز نظارت بر رفتار . يك كشور، عقب ماندگى آن كشور است

كاركنان و شركت ھاى خارجى و بر تعامل دولت مردان با دولت ھاى بیگانه، مى توانست اسباب حفظ و 
 .تقويت استقالل ايران اسالمى را باعث شود

ّه به آن كه به تعبیر صاحب نظران،  :گسترش عدالت اجتماعى. 3 » علّت العلل«اين مسأله با توج
يكى از مھم ترين انگیزه ھا و اھداف آخوند را در  66نھضت مشروطه، وجود ستم در ايران آن عصر بود،
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 :مشروطه در تلقّى او عبارت بود از. حمايت از نظام نوتأسیس تشكیل مى داد

به عدم تخطّى از حدود و قوانین موضوعه بر ... محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دواير دولتى 
ّت سلطنت، مبتنى بر آن «و » طبق مذھب رسمى آن مملكت آزادى ھر ملّت ھم ـ كه اساس مشروطی

ّات خودسرانه سلطنت و بى مانعى در احقاق  ّتشان در تحت تحكم است ـ عبارت است از عدم مقھوري
 67.حقوق مشروعه ملّیه

ّت يافتن عملى امر به معروف و نھى از منكر. 4 ّه  :گسترش ارزش ھاى اسالمى و رسمی با توج
ّه به آن كه  مذھب رسمى ايران، ھمان دين قويم اسالم و «به تعريفى كه از مشروطه ذكر شد و با توج

ّه  عدم تجاوز «خواھد بود از » است، پس حقیقت مشروطه و آزادى ايران عبارت... طريقه حقّه اثناعشري
ّه ّه و عام در  68;اى كه از فقه شیعه استفاده شده است»دولت و ملّت از قوانین منطبقه بر احكام خاص

ّت خواھد يافت و مجلس شورا در نقش نھاد  آمر به «نتیجه، عمل به احكام اجتماعى اسالم رسمی
 .عمل به آن احكام را نظارت كرده، ضمانت اجراى آن ھا را عھده دار مى شود» معروف و ناھى از منكر

 ھجوم روس به ايران و عزم آخوند بر جھاد. 3ـ  5

، نیروھاى نظامى روسى به بھانه حفظ و حمايت از كنسولگرى و تبعه 1327در اوايل ماه ربیع الثانى 
پس از رسیدن تلگراف ھايى از ايران و برخى . روس در تبريز، به نواحى شمالى ايران وارد شدند

ّه طالّب را «شھرھاى عراق ھمچون كاظمین و سامرا، آخوند خراسانى  امر فرمود به ... ھیأت علمی
ّجه و بر  طَب مھی ُ تشكیل مجلس عامى به جھت تھییج مسلمین بر دفاع علیه روس، و در آن لوايح و خ

ّه اسباب ... سوء نیات روس قرائت شد  و خودِ آن بزرگوار ھم در صدد جمع و تألیف بین علما بود و در تھی
بعضى از مجتھدين كه در مصارف حركت گیر بودند، برآمد و مخالف اين اساس را ھم به مجادله حسنه و 

موعظه شافیه به رشته الفت درآورد و گاھى حاضر مجلس مى شد، مسلمین را به سیف و لسان، 
ّا شد» تھییج و نصیحت مى فرمود تا آن كه اتّفاق علما حاصل و اسباب حركت  69.مھی

تمام طالّب . ... آخوند به عزم جھاد و دفاع و بیرون نمودن روس و سركوبى محمدعلى میرزا حركت نمود«
ّد كاظم  ّد محم ّى آقاى آقا سی ا در كاظمین  70;كردند» حركت) يزدى(و مجتھدين ديگر حت ّ تلگراف از «ام

ّت دوباره به ايران  71.»تھران رسید به عزل محمدعلى شاه و نصب احمد شاه و عود مشروطی

ّدى كه برخى با ھمراھى مازندرانى بود، خطاب به عموم اھالى ايران،  آخوند خراسانى تلگراف ھاى متعد
او ضمن . انجمن ايالتى تبريز، سپھدار تنكابنى و سردار اسعد بختیارى و برخى عالمان تھران فرستاد

عرض تبريك و اظھار خشنودى خود از عود مشروطه و خلع محمدعلى شاه و تعیین احمدمیرزا براى 
الزم و واجب است كه ممالك را از ھرج و مرج امن و منتظم، نگذاريد مفسدين اخالل «: سلطنت، نوشت

ّث و دخل اجانب گردد رفع «ھمچنین حركت مھاجران را از نجف براى . »آسايش نمايند كه اسباب تشب
ّد بیان داشت» تجاوزات اجانب از تھران شیخ  72.اعالم داشته، انتظار خود را جھت كسب خبر مجد

امورات داخله اصالح، امید در اعاده اجانب حاصل، حركت «: مرتضى آشتیانى و صدرالعلما جواب دادند
 73.»...آقايان عجالةً غیر الزم

 مشروطه دوم و رويارويى آخوند با غرب گرايان و فرصت طلبان. 4

متشكّل از قواى بختیارى، گیالنى ; جمادى الثانى، اداره پايتخت، به دست فاتحان 27با فتح تھران در روز 
فاتحان به شناسايى مخالفان خود . و ارمنى افتاد، و خیابان ھاى شھر، عرصه تاخت و تاز قواى آنان شد

پرداخته، به نام انقالبى و كمیته انقالب، به دشمنان خود كه جملگى آنان را مستبد و مرتجع مى 
آخوند خراسانى، تلگرافى . نامیدند، حملھور شده، شیخ فضل اللّه نورى را در ھمین راستا به دار آويختند

را جھت حفظ جان شیخ ارسال مى دارد كه به دلیل تأخیر در ارسال يا سانسور آن، مفید واقع نمى 
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 74.شود

با كنار رفتن گروه مخالفِ مشروطه، اوضاع در تھران فرق كرد و دعواى انقالبى و مرتجع، آزادى خواه و 
ّد (مستبد، به دعواى اعتدالى  كه طیف گسترده اى از عناصر صادق و منفعت جو و نیز اطرافیان سی

ّت داشتند ّد طباطبايى در آن عضوي كه بیش تر اعضاى آن، عناصر سكوالر و (و دمكرات ) بھبھانى و سی
 .تبديل شده بود) افراطى بودند

در دوم . حدود چھار ماه پس از فتح تھران، در ابتداى ذى القعده، مجلس شوراى ملّى افتتاح مى شود
ّ تلگرافى به عالمان ايران، از آنان مى خواھند كه افراد داراى  ذى القعده آخوند خراسانى و مازندرانى طى

ّم قانون اساسى  ّت را از بین عالمان، جھت تحقّق اصل دوم متم ّبات (صالحی نگاھبانى فقیھان بر مصو
ّفى كنند) مجلس  75.معر

 اعتراض به شیوع منكرات و بى اعتدالى. 4ـ  1

ّه، دو مجتھد بلندپايه مشروطه خواه نجف، نگرانى شديد خود را از نفوذ  ّل ذى الحج يك ماه بعد در او
ّ تلگرافى به تبیین دقیق مشروطه از ديدگاه خود  عناصر منحرف در صفوف مشروطه خواھان، اعالم و طى

 76.مى پردازند

آن دو در تلگرافى ديگر كه در ھمین ماه براى يكى از مسؤوالن ارسال مى دارند، ضمن تأكید دوباره بر 
شكايت، و بر » افتتاح قمارخانه و بیع و شرى و مالیات بستن بر منكرات«مفاد تلگراف پیش گفته، از 

 :اجراى حدود الھى تأكید كرده، در ادامه مى نويسند

ّ مخالفه با شريعت و موجبات نفرت و صرف قلوب ھم الزم است اولیاى  در تھذيب جرايد و مطبوعات از مواد
ّت مبذول و اين اعظم ابواب فساد و افساد را كامال مسدود فرمايند ھنوز ملّت فلك . دولت و ملّت، مزيد ھم

ّه آسوده نشده، در جريده  ّه مندرجه در شماره ششم حبل المتین يومی زده از تبعات مقاله مجوسی
مطبوعه تبريز داستان بى حجاب بیرون آمدن زنان را كه باالترين مجعوله براى صرف قلوب از اين اساس 

بديھى است ضرر اين گونه دشمنان دوست نما كه به واسطه كمال بى ... سعادت بود، عنوان نموده
دينى با تحريك اعادى به موجبات صرف قلوب دارند، از اداره استبداديه، أعظم، و دفعشان أھم، و اندك 

 77...خیانتى است عظیم... تسامح در اين باب

ّد حسن تقى . زياده خواھى ھاى مشروطه خواھان تندرو، روز به روز فزونى مى گرفت در اين زمان، سی
اس و دربار ) حزب دمكرات(زاده و گروه منسوب به او  ّ سخت مى كوشیدند تا بتوانند در اداره ھاى حس

، دو فقیه 1328ربیع الثّانى  12افراط كارى تقى زاده و پرده درى او باعث مى شود كه در . نفوذ يابند
ّ نامه و حكمى بر فساد مسلك سیاسى تقى زاده، تأكید و به اخراج او از مجلس حكم  نامدار نجف، طى

ّسه . كنند ّت مملكت و قوانین شريعت مقد ّت مسلك او با اسالمی ي ّ در حكم و نامه آن دو، با صراحت بر ضد
تأكید شده است و از نايب السلطنه خواسته مى شود كه از دخول وى به مجلس جلوگیرى، و او را از 

به واسطه اعمال نفوذ و سانسور گروھى ) ھمانند برخى موارد ديگر(اين حكم  78.كشور تبعید كنند
 .خاص، افشا و انتشار نمى شود

ّات غیر اسالمى سوسیال دمكرات  ّه به آشكار شدن نی آخوند خراسانى و شیخ عبداللّه مازندرانى، با توج
ّت ايران تعبیر كرد، اھداف  ّت مشروطی ّى كه مى توان از آن به منشور اسالمی ھاى تندرو، در تلگراف مھم

ّ دينى عناصر غرب گرا  نھضت مشروطه را بیان مى كنند و در ادامه به انتقاد شديد از اقدام ھاى ضد
 : پرداخته، مى نويسند

ِ استبدادِ ملعونِ سابق ...  حفظ بیضه اسالم و صیانت وطن اسالمى، ھمان تكلیفى را كه در ھدمِ اساس
ّ فاسده مملكت و دشمنان دين  ھم به طريق ... مقتضى بود، در ھدم اين اداره استبداديه مركّبه از مواد
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لى مقتضى ْ ّاسمه درباره آن ھا طور ديگر «است » اَو اق آزادى پاريس قبل از آن كه تكلیف اللّه عز ّ و عش
اقتضا كند، به سمت معشوق خود رھسپار و خود و ملّتى را آسوده و اين مملكت ويران را به غمخوارانش 

ّ ثغورش بپردازند مجتھد مازندرانى در نامه اى 79.واگذارند، تا به جبران شكستگى و تداركات خرابى و سد
ّ فاسده مملكت«به يكى از آشنايان خود، با اشاره به آشكار شدن تعارض او و آخوند با گروھى كه  » مواد

ّى وابسته به گروه مذكور خبر مى دھد  80.نام مى نھد، از خطر جانى خود، از سوى انجمن ھاى سر

 استمرار مشروطه خواھى و وفات مشكوك مجتھد خراسانى. 4ـ  2

وجود انحراف ھا، كارشكنى ھا و ناكارآمدى ھا در مشروطه ايران، مانع از آن نشد كه آخوند از مشروطه 
ّدعلى شاه براى دست يافتن دوباره به سلطنت، به ايران حمله . خواھى دست بكشد ھنگامى كه محم

ّ شاه قاجار داده بود، نوشت چون بديھى «: كرد، در حكمى ھمانند آن چه در زمان استبداد صغیر، بر ضد
ّدعلى میرزا به دسیسه اجنبى است و چون آلت كار آن ھا است، استیالى او استیالى  است، رجوع محم

ّه و در تحت نفوذ كفر خواھد بود از آن طرف ھم عمروعاص ھايى در میان ... كفر است بر ممالك اسالمی
مردم نادان افتاده، قصد قربت نموده و نذر كرده كه آن چه آشوب و اختالف و قتل و غارت رخ بدھد و يا 

ّه نظام مشروطه ّه و آيه الھی  81.»بالى آسمانى نازل شود، نسبت مى دھند به اين صاحب نفس زكی

در حالى كه با ھمراھى مجتھدان برجسته  1329وفات مشكوك آخوند خراسانى در بیستم ذى الحجه 
ّد كاظم يزدى(عراق  ّد محم عازم ايران بودند تا از كشور اسالمى در برابر تھديدھاى خارجى ) 82غیر از سی

و اشغال آن به وسیله روس و انگلیس دفاع كنند و نیز مشروطه را به مسیر مورد نظر خود بازگردانده، آن 
ّالت ايران را فراھم ساخت بسیارى از «. را اصالح كنند، به تدريج زمینه ھاى قطع تأثیرگذارى نجف بر تحو

ّرين قوم را عقیده بر آن است كه آخوند به مرگ طبیعى نمرده ّخین و معم بلكه به طريقى او را ; مور
ً پنھانى ; مسموم ساخته اند و موجبات ھالكش را به موقع فراھم كرده اند ّا چون اين قبیل اعمال، غالبا ام

و به دست اشخاص زيرك و ھوشیارى صورت مى گیرد، كم تر اتّفاق مى افتد كه عامل و يا عاملین 
: پزشكى كه سال ھا طبیب مخصوص آخوند بوده، گفته بود. »شناخته شوند و يا اثرى از آنان بر جاى ماند

ّى داده اند كه اثرش روى قلب او تدريجى بوده است« ّه برخى نیز علّت مرگ مجتھد ; »به آخوند سم البت
.خراسانى را ناراحتى ھاى شديد ناشى از اشغال كشور به وسیله انگلیس و به ويژه روسیه دانسته اند

83 

 نتیجه گیرى و ارزيابى . 5

 علّت اختالف موضع آخوند و برخھى فقیھان در قبال نظام مشروطه. 5ـ  1

آخوند خراسانى مشكالت سیاسى ـ اجتماعى ايران عصر خود را مسائلى چون وابستگى اقتصادى ـ 
نظامى كشور به بیگانگان در نتیجه عدم سرمايه گذارى مناسب از سوى دولت در رشد و پیشرفت 

 ّ ّه دولتمردان به ارزش ھاى اسالمى تشخیص داد و در جھت حل كشور، نبود عدالت اجتماعى و عدم توج
ّالیت ھايى دست زد كه چندان نتیجه اى نگرفت  .اين مشكالت قبل از مشروطه، به فع

ّت نسبت به آن چه در (آخوند و مراجع تقلید ديگر، در ابتداى نھضت مشروطه  با وجود داشتن حساسی
ّات«بلكه در مقام ; از آن حمايت نكرده) حال وقوع بود آخوند . مشروطه برآمدند» فحص از خصوصی

ّل كامل«خراسانى، میرزا حسین تھرانى و مرحوم مازندرانى  مبانى و اصول «ديدند كه » بعد از تأم
ّدكاظم ; »صحیحه آن از شرع قويم اسالم، مأخوذ است ّد محم ولى مجتھد بلند پايه ديگر، مرحوم سی

ھمانند بسیارى ديگر از فقیھان شھرھاى گوناگون ايران كه يا در ابتداى (يزدى در ابتدا توقّف و در ادامه 
ّت گمارد) نھضت، آن را ھمراھى نموده و يا توقّف را اختیار كرده بودند اين بدان . به مخالفت با آن نظام ھم

ّ مشكالت جامعه ايرانى را نداشتند يا در  معنا نبود كه مرحوم يزدى و ھم مسلكان او، دغدغه حل
ّه يافته بودند در تفاوت نگرش ) به طور عمده(بلكه اختالف آنان ; تشخیص مشكالت به نكات ديگرى توج

اختالف آن ھا در دو مسأله كلّى بوده است . نسبت به آن چیزى بود كه به عنوان درمان مطرح شده بود
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 :كه به صورت مختصر بیان مى شود

جاى ھیچ ترديدى  ):مصداق شناسى(اختالف در تطبیق مسائل دينى بر مصاديق خارجى . أ
میان عالمان نبود كه اگر مشروطه در مقام محدود كردن و نظارت بر اعمال حكومت برآيد، بايد حمايت 

ا در اين كه مشروطه ايجاد شده چنین است، محل اختالف بود; شود ّ ّبه مجلس موجود . ام آيا قوانین مصو
ّعاى (در بھارستان تھران، در چارچوب قوانین شرعى و در أمور عرفى صورت مى پذيرفت يا  به رغم اد

اين گونه نبود؟ ھمه عالمان به لحاظ انديشه دينى، در نوع جايز و الزم آزادى و برابرى ) مشروطه خواھان
ّا در اين كه آزادى و مساوات مندرج در قانون اساسى بر كدام منطبق بود، اختالف ; شكى نداشتند ام

ّنان عبدالعظیم، با صراحت از مجلسى كه . داشتند برخالف شريعت «شیخ فضل اللّه نورى و متحص
ّس جعفرى، قانونى نگذارد ّدى و برخالف مذھب مقد آن ھا اختالف حقیقى خود را . دفاع مى كنند» محم

ّت و دشمن دين حنیف ھستند«با المذھب ھا   84.مى دانند» كه منكر اسالمی

پس از آن كه آخوند و دو فقیه ديگر نجف در پاسخ تلگراف ھاى مشروطه خواھان در شكايت از شیخ و 
ّنان، تلگرافى فرستاده، نوشتند مجلسى كه تأسیس آن براى رفع ظلم و اغاثه مظلوم و ... «: متحص

ّت و حفظ بیضه اسالم  اعانت ملھوف و امر به معروف و نھى از منكر و تقويت ملّت و دولت و ترفیه حال رعی
ً راجح، بلكه واجب است ً و عرفا ً عقال و شرعا بست نشینان عبدالعظیم تلگرافى به نجف  85،»است، قطعا

ولى در ادامه ; ارسال داشته، مجلس با قیودِ مندرج در تلگراف علماى نجف را خواسته خود برشمردند
ين و ضعف «: يادآور شدند ّ ّات و جسارت مرتد توضیح فرمايید مجلسى كه منشأ شیوع منكرات و رواج كفري

ّت از بالد و  ّه و سلب امنی يت در امور دينی ّ اسالم و مسلمین و حرمت شريعت و شرايع و تأمین قواعد حر
اين ويژگى ھا در واقع به مجلسى انتساب داشت  86»رفاه عباد و ظلم بر ضعفا باشد، چه حكمى دارد؟

 .كه در بھارستان تھران منعقد شده بود

ّنان در مقام پاسخ به اين پرسش كه اگر مجلس موجود مخالف با شريعت است،  در يكى از لوايح متحص
ّه اين استدالل بیان مى » علماى راشدين«چرا  از آن حمايت مى كنند، اشتباه آن ھا در قضیه صغروي
فھذا ; و كل مجلس يأمر بالعدل و االحسان مفترض الطاعة; ھذا المجلس يأمر بالعدل و االحسان«: شود

در حقیقت نزاع در «:  نیز مى نويسدكشف المرادمرحوم تبريزى در رساله  87.»المجلس مفترض الطاعة
كه مخالفت با قانون شرع نباشد، مطلوب و محبوب «يعنى در باب مجلسى ; »صغرا است، نه در كبرا

ّه عدل است، جاى سخن نیست ا اين مجلس موجود آيا ھمان مجلس مذكور است يا نه، مابین آن ; تام ّ ام
 88.»ھا محل خالف گشته

 :اولويّت دھى در تحديد استبداد يا دفع غربگرايى، فرقه ھاى ضالّه و دخالت بیگانگان. ب
شكى نیست كه عالمان دين مدار شیعه، نه به استبداد حاكم بر ايران آن عصر رضايت داشتند و نه مى 

در اين میان، تشخیص . توانستند در قبال غرب مآبى، استعمار و نفوذ فرقه ھاى ضالّه بى تفاوت بمانند
ّت و ضعف استبداد يا ھجمه فرھنگى غرب باوران، سبب ساز تفاوت اھتمام آنان به آن  عالمان درباره شد

قیام عالمان، انگیزه عدالتخواھى و رفع ظلم داشت و پذيرش مشروطه نیز با اين تفسیر . دو مى شد
در اين نھضت به ويژه پس از تبديل عنوان عدالتخانه به مشروطه، نوگرايان غربى در صفوف . صورت گرفت

ّالت را به سوى آموزه ھاى غربى تغییر دادند ّه نقش سفارت ; مردم رخنه كرده، به تدريج روند تحو البت
ّه بود در اين بین، برخى فقیھان، چون مشروطه را از يك . انگلیس نیز در حوادث پیش آمده، در خور توج

ّر كرده، از سوى ديگر، نفوذ غرب مآبان را چندان قوى و  طرف در مقابل استبداد و ظلم سالطین قاجار تصو
ّه اندك را  مھم نمى دانستند و نظرشان بر آن بود كه پس از استحكام اساس مشروطه مى توانند اين عد

ّت را به تحديد ظلم داده، از آن نظام نو حمايت كردند آن ھا مى . از صحنه سیاسى خارج كنند، اولوي
بلكه ; اگر ما امروزه در مقام اصالح برآيیم و بخواھیم اين مردم را دفع دھیم، ھیچ وقت نمى شود«: گفتند

پس بر ما الزم ; فتنه و انقالب بزرگى حادث خواھد شد كه دولت و ملّت دچار محنت و مخاطرات شوند
ّ اين مردم از ... است كه به مرور زمان به معاونت يك ديگر رھبرى كرده، اين معايب را دفع نمايیم و رفع شر

 89.»سر ما بشود و لكن با اين عجله و شتاب دفع اين مردم را نمى شود كرد

Page 15 of 35

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-1\73.htm



ّت قرار داده، بر  ّی در مقابل، عالمان ديگرى مسأله غرب گرايى و فرقه ھاى ضالّه را در درجه نخست اھم
ّه و قدرتى نیستند، اگر در دفع آن «اين باور بودند كه  امروز كه اين جماعت غرب گرايان و بابیان داراى قو

ھا دچار حادثات ناگوار شويد، فردا كه قدرتى پیدا كردند، مسلمانان سست عنصر را دور خود جمع كردند، 
ّتى شدند، در آن وقت مى  مخلوقى را از اطراف براى پیشرفت مقاصد در دور خويش حاضر كردند و جمعی

 90»؟!خواھید دفع نمايیم

ّه به دخالت بیگانگان در امور مشروطه، با آن مخالفت مى كردند 91.برخى از عالمان نیز با توج
 

در اين كه چه عللى اسباب اختالف نگرش و نظر را در دو مسأله پیشین باعث شده بود، شايد بتوان 
 :عوامل مھم را در پنج عامل خالصه كرد

ّت شھرھا. 1 ويژگى ھاى روان . 4 94;میزان شناخت از غرب. 3 93;منابع اطّالعاتى. 2 92;تفاوت موقعی
 .96نفوذ و دخالت افراد و جريان ھاى مشكوك. 5 95;شناختى

ّه، میان آخوند و  ّت دخالت فقیه و مردم در امور عام ّه اختالف ھاى اجتھادى درباره میزان مشروعی البت
ا اين سنخ اختالف ھا در سطح محدودى ; شاگردانش با افرادى چون مجتھد نورى وجود داشته است ّ ام

چرا كه به لحاظ انديشه اجتھادى، نظام ; در تفاوت مواضع آنان تأثیرگذار بوده است) و نه بیش تر(
ّه به آن چه به صورت رسمى  عنوان مى شد، قابل ) در نوشتار و گفتار(مشروطه اى كه حاكم شد با توج

دور مورد نظر عالمان ھر دو طیف بود َقْ ر م ْ ّال در قانون اساسى، ; تطبیق بر نظام سیاسى قَد زيرا او
ّت اسالم و مذھب شیعه و نیز نظارت فقیھان بر قوانین مجلس گنجانده شده بود ً در موارد ; حاكمی ثانیا

ّد  ّن شیخ و ھمراھانش در عبدالعظیم، در جوابیه اى كه نمايندگان مجلس به (متعد از جمله زمان تحص
ّه ) سؤاالتى در مورد محدوده قوانین مجلس و آزادى دادند ّت قانون گذارى مجلس و نیز دو ماد محدودي

ّرات شرعى، مورد تأكید قرار  آزادى و مساوات كه در قانون اساسى گنجانده شده بود، در سايه مقر
در نتیجه ـ صرف نظر از آن چه در خارج روى مى داد ـ نظام مورد نظر شیخ و آخوند محقّق شده ; گرفت

 97.بود

 )غرب شناسى و منابع اطّالعاتى(آسیب شناسى مشروطه خواھى آخوند خراسانى . 5ـ  2

ّت ھر مملكت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنت و دواير «از نظر مجتھد خراسانى،  مشروطی
و آزادى ھر ... دولتى است به عدم تخطّى از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذھب رسمى آن مملكت 

ّتشان در تحت تحكّمات خودسرانه سلطنت و بى مانعى در ... ملّت ھم  عبارت است از عدم مقھوري
ّه مذھب رسمى ايران، ھمان دين قويم اسالم و طريقه حقّه «و از آن جا كه » احقاق حقوق مشروعه ملّی

ّت و آزادى ايران، عبارت است از عدم تجاوز دولت و ملّت از ; است... اثناعشريه  پس حقیقت مشروطی
ّه مستفاده از مذھب ّه و عام ّت و آزادى ساير دول «و » قوانین منطبقه بر احكام خاص ھمچنان كه مشروطی

ّه آن ممالك استوار است، ھمین طور در ايران ھم بر اساس مذھب جعفرى ـ على  عالم بر مذاھب رسمی
ّده السالم ـ كامال استوار و مصون از خلل و پايدار خواھد بود   98...مشی

ّة و تنزيه الملّةشاگرد برجسته آخوند، میرزاى نائینى نیز در رساله   كه آخوند بر آن تقريظ زده تنبیه االم
 :است، مى نويسد

ّه خويش ، جھت تحصیل آزادى از »تمام منازعات و مشاجرات واقعه فیمابین ھر ملّت با حكومت تملكی
اين فقیه، . »نه از براى رفع يد از احكام دين و مقتضیات مذھب«است، » سلطنت غاصبه جائره«

اتّساع مشربھا بى ربط به اين «: مشروطگى دولت را انتزاع آزادى از غاصبان دانسته، مى نويسد
ّت دولت يكسان است ;داستان، و بود و نبودش ناشى از اختالف مذاھب، و نسبت به استبداد و مشروطی

99 
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 100.ھمچنین نائینى از قانون مساوات، برداشتى ھمانند آزادى دارد

مطالب مذكور، از نظر محقّقان غرب شناسى كه غرب را در دوره جديد، بر پايه امانیسم شناخته اند، قابل 
ّل و درخور نقد است ً در جايگاه آفريننده جھان، باقى نگاه ; تأم چرا كه غرب در قرون جديد، خداوند را رسما

ّت و كتاب آسمانى با ھمه احكام و ارزش ھاى الھى را از میان ; مى دارد ّا وحى، يعنى اعتقاد به نبو ام
زيرا اعتقاد به خدا مى ; دلیل باقى ماندن چنین خدايى نیز ھمان انسان محورى بوده است. برمى دارد

مى، ; تواند در آرامش انسان تأثیر بسزايى داشته باشد ّ ّه در زمان ھاى بعد كه ھنرھاى تجس البت
نمايشى و موسیقى تا حدودى اين آرامش را براى انسان تأمین كرد، نیاز به اعتقاد به خداى مذكور نیز 

; از اين ديدگاه، تفاوتى میان لیبرالیسم و سوسیالیسم نمى توان در نظر گرفت. كم تر احساس مى شد
 101.قرار مى گیرد) در برابر خدا و ھر چیز ديگر(چرا كه فردگرايى يا اصالت به جامعه، ھر دو بر مدار انسان 

ّف سلطان در امور مردم » نظام مشروطه«با اين نگاه،  در نظام ھاى غربى فقط به محدود كردن تصر
ّت، در امور مردم دخالت  بسنده نمى كند و اين چنین نیست كه در چارچوب مذھب غربیان يعنى مسیحی

بلكه شريعت را از دخالت در امور جامعه مانع شده، عقل جمعى را در پى ريزى قوانین اجتماعى ; كند
در نتیجه نمى توان مشروطه را نظامى خنثا ; مالك قرار داده، دين را به امور فردى محدود مى كند

 .دانست كه بر فرھنگ اسالمى قابل تطبیق باشد

ّى در غرب(اين كه در تعريف آزادى ھر ملّت  ّتشان در تحت تحكّمات «: گفته شود) حت عدم مقھوري
ّه يا تمام منازعات ملّت ھا با حكومت » خودسرانه سلطنت و بى مانعى در احقاق حقوق مشروعه ملّی

ً براى تحصیل آزادى از استبداد بیان شود و به ھیچ وجه براى  رفع يد از احكام دين و «ھاى خودشان صرفا
يكى از پرآوازه ترين انقالب ھاى جھان كه در «چرا كه ; دانسته نشود، قابل نقد است» مقتضیات مذھب

كه ھدف عمده و ... میالدى بود  18راه آزادى سخت جنگید، ھمانا انقالب بورژوازى فرانسه در اواخر سده 
ً در يك رژيم مشروطه غربى، آزادى در . »اصلى آن پايان دادن به قدرت و اختیارھاى مذھب بود اساسا

ّت نیست ھر كس بايد از آزادى مذھبى برخوردار و در داشتن و نداشتن «بلكه ; چارچوب مذھب مسیحی
مذھب نیز آزاد باشد، و ھیچ كس نبايد به خاطر داشتن يا نداشتن عقايدى مذھبى و يا انجام يا عدم 

 102»انجام دستورھاى مذھبى، زير فشار قرار گیرد

با اين مطالب مى توان نتیجه گرفت كه يكى از مھم ترين آسیب ھاى مشروطه خواھى آخوند و ھم 
مسلكانش، عدم شناخت صحیح نظام مشروطه بود كه به صورت قالب نظام حكومتى، از غرب أخذ شده 

ّن امانیستى غرب بود پرداختن به پیامدھاى آسیب . بود و اين آسیب، معلول عدم شناخت فرھنگ و تمد
 .مذكور، نیازمند مجالى ديگر است

از سوى ديگر، دورى نجف از متن حوادث داخل كشور به ويژه تھران، آخوند و ھمراھان او را وامى داشت 
تا رخدادھاى پیش آمده را از طريق منابع اطّالعاتى خود به وسیله تلگراف و نامه آگاه شده، سفارش 

ّال معتمدان آنان ; ھاى الزم را از ھمین راه به آنان ارائه كنند ّت(در حالى كه او حوادث را ) به فرض حسن نی
ً تلگراف ھا و نامه ھا به وسیله عوامل آشكار و پنھان كنترل مى شد  .از نگاه خود تحلیل مى كردند، و ثانیا

به نظر مى رسد در مشروطه دوم، حوزه مشروطه خواه نجف به رياست مجتھد خراسانى توانست به 
ّن جديد غرب نايل شود آخوند و مازندرانى در برخى نامه ھا و تلگراف . مرتبه اى از شناخت فرھنگ و تمد

ّت(ھاى خود، برخى مناطق اروپا را داراى فرھنگى بريده از شرع  پاريس «: دانسته، مى نويسند) مسیحی
ّه به عدم التزام به قوا ّت، انگشت نما و ممتاز استفیما بین ملل مسیحی و از  103»نین و حدود نصرانی

اق آزادى پاريس« ّ به سمت معشوق خود رھسپار، و خود و ملّتى را آسوده و اين «خواستند » عش
 104.»مملكت ويران را به غم خوارانش واگذارند

در نجف از سوى شاگردان آخوند و تا حدودى  1330تا  1328در سه مجلّه فارسى زبان كه در سال ھاى 
در  105.تحت نظارت او منتشر مى شد، مى توان مقاالت و نوشتارھاى انتقادى را درباره غرب مالحظه كرد
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ّ و قدر ضرورت أخذ علوم جديده  ّن طبق اصول دينى، حد اين مطبوعات، مباحثى در خصوص أخذ تمد
ّن و تقلید از ّن بدون تدي  خارجه، انتقاد از تمد

فرنگیان، عقل عملى و عقل علمى و جمع اين دو در فلسفه تاريخ، مشروطه شدن ژاپن و ترويج عادات 
اروپايى و انتقاد از آن، نقدى بر چگونگى أخد علوم جديد از عھد ناصرى به بعد، سیاست فرھنگى أخذ 
ّت فلسفه ھاى سیاسى  علوم غرب بدون نفوذ غرب، فلسفه حكم قصاص، حكمت حجاب زنان، ماھی

، تفسیر مفاد اعالمیه جھانى حقوق بشر پس از »ديموقراطى«و » اريستوقراطیه«غرب، بحث در معانى 
انقالب فرانسه، شرح حقیقت روح جماعات، علل عقب ماندگى مسلمانان، تعلیم و تربیت در نظر 

ّت واحد دارد. ذكر شده است... فیلسوفان و دانشمندان غربى و ّتى ; در اين رسائل، غرب يك ماھی ماھی
پرسش ھايى از اين قبیل كه به كجا بايد برويم . در برابر ملل ديگر» استعمارى«و » صلیبى«به قول آنان 

ّ طريق كنیم، بى پاسخ نمانده و درباره اين پرسش ھا از زواياى گوناگون بحث شده  و چگونه بايد طى
ّن . است ّن پرشكوه اسالمى، انحطاط سیاسى معاصر در جھان اسالم و حركت به طرف تمد بحث تمد

 106.اسالمى، چارچوبى است كه براى اين پرسش ھا طرح شده است

ّت برخى افراد و جريان ھاى داخل ايران  ھمچنین در مشروطه دوم، آخوند توانست شناخت بھترى از ماھی
ايشان در نامه اى كه به ھمراه مازندارنى به عضدالملك در خصوص اخراج تقى زاده نوشت، . كسب كند

ُسن اعتماد خود به تقى زاده را بیان داشت آن چه به تحقیق و وضوح پیوسته، آن كه وجود «: عدول از ح
ّد حسن تقى زاده به عكس آن چه امیدوار بوديم، مصداق اين شعر است ّ صارت : آقا سی فكانت رجاء ثم

 107.»رزية لقد عظمت تلك الرزايا و جلّت

ّى نجف در حوادث ايران به دنبال رحلت آخوند، يكى از علل تسريع در انحراف  بريدگى تأثیرگذارى جد
ّ عدم رشد و پويايى سريع و الزم در حوزه غرب شناسى و ديگر عرصه  نھضت مشروطه و از عوامل مھم

 .ھاى انديشه سیاسى در نجف بوده است

به ھر حال، آن چه مسلّم است، حوزه مشروطه خواه نجف كه در رأس آن آخوند قرار داشت، خواستار 
مشروطه اى نبود كه در آن افزون بر پادشاه، مذھب نیز محدود شود، و قوانین اجتماعى، به وسیله 

آنان فقط قالب مشروطه را خواستار بودند تا با . عقلى جمعى به تصويب رسیده، بدان عمل شود
ّفات خودسرانه سلطان و حاكمان را لگام زده، زمینه ھاى  استفاده از آن و در پرتو قوانین اسالمى، تصر

استقالل و اعتالى جامعه اسالمى، عدالت اجتماعى و زمینه سازى جھت عملى شدن تمام احكام 
گر چه در اين كه مشروطه در غرب نیز به ھمین صورت بوده، و در تعارض با شرع ; اسالمى را فراھم آورند

ّت(آنان  ّه بايد در نقدى كه از اين حیث بر مجتھد خراسانى و ; نیست، راه به خطا پیمودند) مسیحی البت
ّن سكوالرى  ّت پیچیده آن روز و نیز عدم آشكار شدن مفاسد چشمگیر تمد ياران او زده مى شود، به وضعی

ّه داشت ولى آن چه مسلّم است، اگر ; و امانیستى مغرب زمین چنان كه امروز مشاھده مى شود ـ توج
در دھه ھاى بعد به شناخت ) در امتداد حركت سیاسى نجف(حوزه نجف، به ھمان سان كه حوزه قم 

ّت مشروطه به  بھترى از غرب و مبلّغان و شیفتگان آن در ايران رسید، آگاھى مى يافت، شايد وضعی
شكل ديگرى رقم مى خورد و ھمان گونه كه فقیه برجسته قم، با برگرفتن قالب جمھورى از غرب و دخل 

ّف و اُبژه كردن آن، محتوا و شالوده نظام سیاسى را اسالمى كرد، آخوند خراسانى نیز مى  و تصر
د رھبرى، ; توانست به چنین كارى دست زند ّ گر چه بايد در مقايسه رھبرى دو نھضت، تفاوت وحدت و تعد

میزان قدرت نفوذ و تأثیرگذارى بر مردم، دورى يا نزديكى به حوادث و چگونگى اطّالع از آن، میزان استفاده 
ّ نظر قرار گیرد  .از تجارب تاريخى و برخى عوامل ديگر نیز مد

 )40، صفحه 3ـ4مربوط به بخش . (1ضمیمه 

ّت زمامدارى سیاسى فقیه، آخوند خراسانى  برخالف انديشه اجتھادى مرحوم نايینى درباره مشروعی
رايط،  ّ ّت مجتھد جامع الش ّت حاكمی ھمانند استاد خود، شیخ مرتضى انصارى، در داللت روايات بر عمومی

ّدكاظم خراسانى، حاشیة كتاب المكاسب، ص . (خدشه مى كند به ويژه آن كه وى ـ برخالف ) 96ـ92محم
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شیخ انصارى كه در كتاب قضا، آن چه را از طريق روايات اثبات نكرده، از راه ديگر مورد پذيرش قرار مى 
ّد او، صرف نظر از آن كه . دھد ـ در جاى ديگر، به اين بحث نپرداخته است در تلگراف ھا و نامه ھاى متعد

ّت آن با اذن فقیه، مطلبى  ّت ذاتى براى حكومت سلطان، مورد انكار قرار مى گیرد، از مشروعی مشروعی
ّه اين ھمه مانع آن نیست كه پیشنھاد اصل نگاھبانى فقیھان به وسیله شیخ، با ; ديده نمى شود البت

آخوند در مراحل گوناگون مشروطه، بر خود و ھم . استقبال او مواجه شده، بر عملى شدن آن تأكید ورزد
ّت مى  مسلكانش در جايگاه نخبگان و كارشناسان دينى، حقّ دخالت در امور مختلف آن را به رسمی

ّبه نمايندگان مردم گنجانده نشده باشد ; شناسد ّت چنین دخالتھايى در مواد قانون مصو ھر چند مشروعی
فريدون آدمیت، فكر دمكراسى اجتماعى (و از اين رو موجب خرده گیرى طرفداران مكتب لیبرال دمكراسى 

ّت ايران، ص  ّه آخوند درباره . شود) 145در نھضت مشروطی ّه با مدارك موجود مى توان نظري بنابراين با توج
ّت سیاسى مردم در «: را چنین بیان كرد) علیه السالم(حكومت مشروع در زمان غیبت امام عصر حاكمی

ّه داشت كه . »ھر نوع نظامى در چارچوب قوانین مذھب شیعه با تشخیص و نظارت مجتھدين بايد توج
يعنى اگر زمانى يك ; نیست» انكار واليت سیاسى فقیه«به معناى » عدم اثبات واليت سیاسى فقیه«

ّت دارد در ; فقیه توانست بر امور مردم واليت يابد و مردم نیز آن را پذيرفتند، زمامدارى فقیه، مشروعی
ّت سیاسى را عھده دار » انكار واليت سیاسى فقیه«حالى كه يك فقیه با  به ھیچ وجه، نمى تواند حاكمی

ھمچنان كه ھر فرد ديگرى، در صورت فقدان ھر يك از شرايط الزم رھبرى جامعه اسالمى، مانند ; شود
ّت اسالمى ... مسلمان بودن، توانايى در اداره امور، مرد بودن و  ّت ام نمى تواند عھده دار رياست حاكمی

ً زمامدارى سیاسى فقیه است. شود ولى عھده ; از سوى ديگر، آن چه آخوند از اثباتش ناتوان ماند، صرفا
ّه نام برده شده  و محدوده گسترده اى از امور (دارى فقیه را در امورى كه تحت عنوان امور حسبی

متأسفانه در برخى نوشته ھا، درباره نظام مطلوب آخوند . مى پذيرد) اجتماعى را مى تواند شامل شود
انديشه سیاسى «در مقاله اى با عنوان . خراسانى در عصر غیبت، تحريف ھايى صورت گرفته است

ّت زمامدارى سیاسى فقیه است، » آخوند خراسانى در مقام بیان اين كه مجتھد خراسانى منكر مشروعی
ّه «: يكى از ادلّه آخوند، چنین عنوان شده است واليت فقیه بر امور مسلمانان مبسوط الید = از اين نظري

بودن فقیه در داير كردن حكومت به دست مى آيد و چون ھمواره بیش از يك فقیه عادل داريم، مداخله 
جالل (» آنان در امور، موجب ھرج و مرج مى شود و شارع ھیچ گاه حكم به ھرج و مرج نمى دھد

چنین مطلبى در نوشته ). 47، ص 42، مجله كیان، شماره »انديشه سیاسى آخوند خراسانى«توكلیان، 
ھاى آخوند وجود ندارد و به نظر مى رسد نويسنده مقاله، اين مطلب را از كتاب ھايى ھمچون دراسات 
ّه ھاى دولت در فقه شیعه أخذ كرده و به آخوند نسبت  فى والية الفقیه و فقه الدولة االسالمیة و نظري

ّه نويسندگان كتاب ھاى مذكور از اين نكته غفلت كرده اند كه واليت فقیه بر امور جامعه، ; داده است البت
واجب كفايى است و با عھده دارى يك فقیه، به دلیل از بین رفتن موضوع آن، از ديگر فقیھان ساقط شده، 

نويسنده مقاله در ادامه، يكى ديگر از ادلّه را از نظر . آن ھا بايد مانند مردم ديگر مطیع فقیه حاكم باشند
فقیه عادل ھمچون پیامبر و امامان، معصوم نیست و سپردن جان و مال مردم به «: آخوند، چنین مى آورد

اين مطلب ). 48و  47ھمان، ص (» دست فردى جايز الخطا، نكته اى نیست كه شارع به آن رضايت دھد
نیز ـ صرف نظر از سستى آن به دلیل انكار ضرورت حكومت يا ترجیح دادن حكومت فردى كه اشتباه و 
رايط كه اشتباه آن به مراتب كم تر خواھد بود ـ در  ّ فساد آن بیش تر است، بر حكومتِ فقیه جامع الش

 .نوشته ھاى آخوند موجود نیست

 ) 52، صفحه 5ـ1مربوط به بخش . (2ضمیمه 

ّخان عصر مشروطه ھمچون دولت آبادى، ناظم االسالم  اگر از تحلیل ھاى سطحى و جھت دار بیش تر مور
لطنه و ّ ّى، ... كرمانى، ملكزاده، كسروى، ادوارد براون، مخبرالس كه تفاوت مواضع عالمان را در منافع ماد

 :نفسانى و صنفى دست كم يك طیف از آنان مى جويند، صرف نظر كنیم، چند نظريه قابل ذكر است

يعنى دين ; گروھى اختالف آن ھا را در حوزه آموزه ھاى اسالم مى دانند :اختالف در قلمرو دين. أ
ّه مسائل مبتالبه بشر «شناسى مشروعه خواھان  ً و جزئاً (اين گونه بود كه با ختم رسالت، كلّی ّ ّ ) كال حل

لیكن دين شناسى عالمان مشروطه «; در نتیجه به وجود مجلس نیازى نیست; »و فصل گرديده است
ّكى بود كه شريعت، احكام كلّى را مشخّص كرده است و تدوين قوانین جزئى را بر  طلب بر اين ديدگاه مت

حسین آباديان، مبانى نظرى (» عھده خود انسان ھا گذاشته تا به مقتضاى زمان، آن ھا را تدوين كنند
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جھانگیر صالح پور، فرآيند عرفى شدن فقه شیعه، مجله كیان، ; 56ـ34حكومت مشروطه و مشروعه، ص 
ّعاى ). 30، ص 24شماره  اكثرى بودن «صرف نظر از اين كه با آشنايى ابتدايى از دين اسالم، نادرستى اد

) كه ھیچ نیازى به مجلس جھت برنامه ريزى امور اجتماعى وجود نداشته باشد(به معناى مذكور » دين
 روشن مى شود، مجتھد نورى و ھمراھانش در موارد

ر، حمايت خود را از مجلس در چارچوب قوانین اسالم اعالم، و احتیاج مسلمانان به آن را بیان مى  ّ مكر
ّد تركمان; 69ھما رضوانى، لوايح آقا شیخ فضل اللّه نورى، ص : ك.ر. (كنند  246، 104، ص ...رسائل: محم

ً با اين تحلیل، چگونه مى توان آن ھمه تالش شیخ را در اوايل نھضت و در برپايى مجلس ...). و اساسا
 .توجیه كرد

برخى نويسندگان يگانه علّت يا مھم ترين عامل اختالف : اختالف در نظام سیاسى مطلوب. ب
يعنى ; فقیھان را تفاوت انديشه اجتھادى آنان درباره نظام مطلوب حكومتى در عصر غیبت دانسته اند

نظام دو قطبى بر مبناى «تلقّى و استنباط مشروعه خواھان از نظام حكومتى شیعه در زمان غیبت، 
له أحكام  َ م َ ّت ح امور «فقیھان در . »بود) پادشاه(و اولى الشوكة من أھل االسالم ) مجتھدين(حاكمی

ّه ّات«يا » حسبی ّس به واليت منصوب شده اند»شرعی ّات ; ، از جانب شارع مقد ا خارج از محدوده شرعی ّ ام
ّات اطالق مى شود، سلطان صاحب شوكت با شرايطى به رسمیت شناخته مى شود . كه به آن عرفی

ّات، قلمرو حقوق عمومى، روابط داخلى و خارجى اسالمى است طبق اين استنباط، . مقصود از عرفی
در مقابل، در . فقیه و سلطان دو قدرت مستقل از يك ديگرند و ھیچ يك به واقع منصوب ديگرى نیست

ّت  انديشه عالمان مشروطه خواه، در كنار دو ركن فقاھت و سلطنت، مردم در جايگاه ركن سوم، مشروعی
ّت، ص. (مى يابند ّه ھاى دولت در ; 46ـ15غالمحسین زرگرى نژاد، رسايل مشروطی محسن كديور، نظري

ّه اين گروه به نظر مى رسد، عدم ). 126ـ112و  78ـ73، 60ـ58فقه شیعه، ص  اشكال عمده اى كه بر نظري
تفكیك میان انديشه فقیھان درباره حكومت اصیل و مطلوب در زمان غیبت و میان انديشه آنان درباره 

يعنى آن چه برخى فقیھان در فرض قدر مقدور و با در نظر داشتن عدمِ امكانِ ; حكومت قدر مقدور است
ّتِ سیاسى فقیه بیان داشته اند، انديشه اصلى اين عالمان دانسته شده است در . عملى تحقّق حاكمی

ّت داشته، حاكمانِ بى اذن  ّت سیاسى فقیه در عصر غیبت، مشروعی انديشه مجتھد نورى، حاكمی
; 51و  32ھما رضوانى، لوايح آقا شیخ فضل اللّه نورى، ص : ك.ر(مجتھدان، حكّام جور شمرده مى شوند 

ّد تركمان، ھمان، ص  ّا چون اين انديشه را در آن زمان قابل تحقّق نمى بیند، حكومت قدر ; )113محم ام
ّه در ھمین ; مقدورى را مطرح مى كند كه در يك سو فقیھان و در جانب ديگر پادشاھان قرار گیرند البت

ً اجراى احكام صادره از سوى مجتھدان بیان مى كند، نه بیش  فرض نیز وظیفه و اختیارات سالطین را صرفا
درباره میرزاى نائینى نیز ھمین خلط ). 69ھما رضوانى، لوايح آقا شیخ فضل اللّه نورى، ص : ك.ر(تر 

اگر مطالب كتاب ). 126ـ112محسن كديور، نظريه ھاى دولت در فقه شیعه، ص (صورت پذيرفته است 
ّدتقى آملى، المكاسب و البیع، ج : ك.ر(ھاى فقھى اين مجتھد را نیز ناديده بگیريم  ; 339ـ333، ص 2محم

ّل در مطالب رساله ) 327ـ325موسى نجفى خوانسارى، منیة الطالب فى حاشیة المكاسب، ص  با تأم
ّاب عام  ّت نو ّه به دست مى آيد كه انديشه مشروطه خواھى او، در فرض عملى نشدن حاكمی تنبیه االم

ّمه تفصیلى كتاب خود، بحث از وجوب تبديل . است) علیه السالم(امام عصر نائینى در انتھاى مقد
ّاب عام«بودن انتزاع » غیر مقدور«سلطنت حقّه به مشروطه را در فرض  مطرح » مقام واليت و نیابت نو

ّدحسین نائینى، ھمان، ص: ك.ر(مى كند   ).65محم

برخى محققان اختالف علمان مشروطه خواه به ويژه  :اختالف در اصالت وظیفه و اصالت ساختار. ج
آخوند خراسانى و شاگردانش با عالمانى چون شیخ فضل اللّه نورى را در گرايش به اصالت ساختار درباره 

مظفر نامدار، رھیافتى بر مبانى مكتب ھا و جنبش ھاى (حكومت يا اصالت وظیفه و كاركرد مى دانند 
ّه در محدوده بسیار كمى قابل پذيرش است). 155و  154سیاسى شیعه در صد ساله اخیر، ص . اين نظري

مطالعه نامه ھا، تلگراف ھا و ديگر نوشتارھاى به جا مانده از آخوند خراسانى و شاگردان و اصحابش 
، رفع عقب )تحقّق عدالت اجتماعى(ترديدى باقى نمى گذارد كه آنان به دنبال رفع ستم وارده بر مردم 

ّت ارزش ھاى اسالمى  ماندگى و وابستگى اقتصادى، نظامى، سیاسى ايران به بیگان گان و نیز حاكمی
ً . بودند و در اين جھت، چون مشروطه را برطرف كننده اين مشكالت ديدند، آن را پذيرفتند براى آن ھا صرفا

ّت آن به دلیل میزان كاركردش جھت رفع نابسامانى ھاى  ّی ّت چندانى نداشت و اھم ی ّ قالب نظام، اھم
چنان كه درباره شیخ فضل اللّه نورى نیز نمى توان پذيرفت كه او و ; موجود در جامعه اسالمى بود
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ھمراھى شیخ و اھتمام او در اوايل نھضت . ھمفكرانش به قالب و ساختار نظام سیاسى بى اعتنا بودند
جھت برپايى مجلس با چارچوب و وظايف مشخّص ـ به ويژه نامه اى كه وى به ھمراه عالمان مھاجر، از 

ين شاه نوشتند  ّ ّرالد ّد تركمان، ھمان، ج : ك.ر(قم به مظف ّعا ) 131ـ129، ص 1محم ـ تأيیدى بر اين مد
 .است

در (از نوشته ھاى برخى محققان، به دست مى آيد كه مشرب اصولى  :اختالف در مشرب اصولى.د
حمید عنايت، : كه.ر(را تأثیرگذار در انتخاب موضع مشروطه خواھى عالمان دانسته اند ) مقابل اخباريگرى

ّفاق عالمان شیعه در ). 294ـ285انديشه سیاسى در اسالم معاصر، ص  ّه به اين كه اكثر قريب به ات با توج
عصر مشروطه، پیرو مشرب اصولى و به ويژه بسیارى از فقیھان ھر دو طیف از شاگردان میرزاى شیرازى 

ّه نیز مخدوش است ّ . بوده اند، اين نظري گر چه بھره بردارى برخى عالمان مشروطه خواه از مباحث مھم
ّه و مسائل جزئى علم  ّه ظاھري ّه حقیقّیه با احكام ثانوي لی ّ ّمه واجب و تفكیك میان احكام او اصولى مانند مقد

ّت بخشیدن به مشروطه، جاى  ّت و محدوده داللت مقبوله عمربن حنظله، در شرعی اصول ھمچون حجی
ّفاق فقیھان اصولى  ّت، مورد ات ّی ِ چنین مباحثى به ويژه موضوعات كلّى و بااھم ترديد ندارد، اما بیش تر

د رويكردھاى ; بوده ّ در نتیجه استدالل ھاى مبتنى بر مسائل مذكور، نمى توانسته است سبب ساز تعد
 .سیاسى فقیھان شود

   

 كتابنامه

 .1374نشرنى،: ، تھران1آباديان، حسین، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، چ. 1

ّت ايران، چ. 2 انتشارات پیام، : ، تھران2آدمیت، فريدون، فكر دموكراسى اجتماعى در نھضت مشروطی
 ).شاھنشاھى(2535

ّدتقى، المكاسب و البیع، ج . 3  .قمرى 1413مؤسسة النشر االسالمى، : ، قم2آملى، محم

 . 1380نشر عبرت، : ، تھران3ابوالحسنى، على، آخرين آواز قو، چ. 4

ّدكاظم طباطبايى يزدى، پرچمدار عرصه جھاد اجتھاد«ـــــــــــــــ، جزوه . 5 ّد محم ، »آيت اللّه العظمى سی
ّدكاظم يزدى  ّد محم ، رجب )»قدس سره«صاحب عروه (يزد، ستاد بزرگداشت آيت اللّه العظمى آقا سی

 .قمرى، فرماندارى شھرستان يزد 1417

 .1380نشر عبرت، : ، تھران1ـــــــــــــــ، ديده بان بیدار، چ. 6

 . م 1975دارالحرية للطباعة، : االسدى، حسن، ثورة النجف على االنگلیز، بغداد. 7

 .قمرى 1408مكتبة آيت اللّه المرعشى، : ، قم2، چ10الخاقانى، على، شعراء الغرى، ج . 8

; دارالتعارف للمطبوعات: حسن امین، بیروت: ، تحقیق و اخراج9االمین، محسن، اعیان الشیعه، ج . 9
 .قمرى 1403

ّت، چ. 10  . 1376امیر كبیر، : ، تھران2انصارى، مھدى، شیخ فضل اللّه نورى و مشروطی

ّد، اسنادى درباره ھجوم انگلیس و روس به ايران، چاپ اول، تھران. 11 دفتر مطالعات : تركمان، محم
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 .1370سیاسى و بین المللى، 

سه 1و روزنامه شیخ فضل اللّه نورى، ج ... ـــــــــــــــ، رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات،. 12 ّ ، تھران، مؤس
 .1362فرھنگى رسا، 

و چند گزارش پیرامون نقش شیخ شھید فضل اللّه نورى در ... ـــــــــــــــ، مكتوبات، اعالمیه ھا. 13
ّت، ج سه خدمات فرھنگى رسا، : ، تھران2مشروطی ّ  .1363مؤس

ّت ايران، چ. 14  . 1369انتشارات طوسى، : ، قم1جعفريان، رسول، بررسى و تحقیق در جنبش مشروطی

ّت در ايران و نقش ايرانیان مقیم عراق، چ. 15 ّع و مشروطی امیر كبیر، : ، تھران2حائرى، عبدالھادى، تشی
1364. 

ّدمھدى شمس الدين، چ. 16 ّد كاظم، حاشیة كتاب المكاسب، به كوشش سی ، وزارت 1خراسانى، محم
 .قمرى1406ارشاد اسالمى، 

يادنامه سالروز شیخ فضل اللّه ; دوانى، على، نكاتى تاريخى از حیات شیخ شھید، تنديس پايدارى. 17
 .1380نورى، روزنامه رسالت، مرداد 

 .1361انتشارات عطار و انتشارات فردوسى، : ، تھران2، چ2دولت آبادى، يحیى، حیات يحیى، ج . 18

ّد، جزوه . 19 ، وزارت آموزش و پرورش ـ اداره كل آموزش »سیر تفكّر جديد در جھان و ايران«رجبى، محم
 .1360، مرداد 6ضمن خدمت، نشريه شماره 

 .1357امیر كبیر، : ، تھران3رحیمى، مصطفى، قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى، چ. 20

ّت ايران، چ. 21 ّداسماعیل، انقالب مشروطی  . 1352انتشارات ابن سینا، : ، تھران2رضوانى، محم

 . 1362نشر تاريخ ايران، : ، تھران1رضوانى، ھما، لوايح شیخ فضل اللّه نورى، چ. 22

ّت، چ. 23  .1377انتشارات كوير،: ، تھران2زرگرى نژاد، غالمحسین، رسائل مشروطی

: ، تھران1زنجانى، ابراھیم، خاطرات شیخ ابراھیم زنجانى، به كوشش غالمحسین میرزا صالح، چ. 24
 .1379كوير، 

ّحاديه و سیروس . 25 ّد مھدى، واقعات اتفاقیه در روزگار، به كوشش منصوره ات شريف كاشانى، محم
 . 1362نشر تاريخ ايران، : ، تھران1، چ1سعدونديان، ج 

ّت ايران، چ. 26 اداره كل فرھنگ و ارشاد، : ، زنجان2شكورى، ابوالفضل، خطّ سوم در انقالب مشروطی
1371. 

، سال پنجم، 24، مجلّه كیان، شماره »فرآيند عرفى شدن فقه شیعه«صالح پور، جھانگیر، . 27
 .1374ارديبھشت 

شركت : ، تھران3عنايت، حمید، انديشه سیاسى در اسالم معاصر، ترجمه بھاءالدين خرمشاھى، چ. 28
 .1372سھامى انتشارات خوارزمى، 
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ّاض، عبداللّه، الثورة العراقیه الكبرى، چ. 29  .م1975دارالسالم، : ، بغداد3فی

ّه ھاى دولت در فقه شیعه، چ. 30  .1378نشر نى، : ، تھران4كديور، محسن، نظري

 .1378امیر كبیر، : ، تھران19كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، چ. 31

ّدباقر . 32 ّت ايران، تھران)امجد الواعظین(گوھرخاى، محم مركز : ، گوشه اى از رويدادھاى انقالب مشروطی
 .شاھنشاھى 2535نشر سپھر، 

: ، تھران1زندگانى آخوند خراسانى صاحب كفايه، چ; مجید كفايى، عبدالحسین، مرگى در نور. 33
 .1359كتابفروشى زوار، 

ّت، به كوشش مجید تفرشى و جواد جان فدا، چ. 34 ّمات مشروطی : ، تھران1محیط مافى، ھاشم، مقد
 .انتشارات فردوسى و انتشارات علمى

ّت ايران، چ. 35  . 1373انتشارات علمى، : ، تھران4ملكزاده، مھدى، تاريخ انقالت مشروطی

ّد، تاريخ بیدارى ايرانیان، به اھتمام على اكبر سعیدى سیرجانى، چ. 36 ، 5ناظم االسالم كرمانى، محم
 .1377و  1376نشر پیكان، : تھران

، 1نامدار، مظفر، رھیافتى بر مبانى مكتب ھا و جنبش ھاى سیاسى شیعه در صد ساله اخیر، چ. 37
 .1376پژوھشگاه علوم انسانى و مطالعات فرھنگى، : تھران

ّد محمود طالقانى، چ. 38 ّة و تنزيه الملّه، به اھتمام سی ّدحسین، تنبیه االم شركت : ، تھران9نائینى، محم
 .1378سھامى انتشار، 

 .، بى جا، بى نا، بى تا1نجفى خوانسارى، موسى، منیة الطالب فى حاشیة المكاسب، ج. 39

، به تصحیح )حیات االسالم فى احوال آية الملك العالم(نجفى قوچانى، حسن، برگى از تاريخ معاصر . 40
 .1378نشر ھفت، : ، تھران1شاكرى، چ. ع.ر

سه فرھنگى آفرينه، : ، تھران1ـــــــــــــــ، سیاحت شرق و غرب، چ. 41 ّ  .1376مؤس

سه : ، تھران2نجفى، موسى، انديشه سیاسى و تاريخ نھضت حاج آقا نور اللّه اصفھانى، چ. 42 ّ مؤس
 .1378مطالعات تاريخ معاصر ايران، 

ّد در ايران، چ. 43 پژوھشگاه فرھنگ و انديشه معاصر و : ، تھران1ـــــــــــــــ، حوزه نجف و فلسفه تجد
سه مطالعات تاريخ معاصرايران،  ّ  .1379مؤس

سه مطالعات تاريخ : ـــــــــــــــ و موسى فقیه حقانى، تاريخ تحوالت سیاسى ايران، تھران. 44 ّ مؤس
 .1381، 1معاصر ايران، چ

نظام الدين زاده، حسن، ھجوم روس به ايران و اقدامات رؤساى دين در حفظ ايران، به كوشش . 45
سه نشر و پژوھش شیرازه، : ، تھران1نصراللّه صالحى، چ ّ  . 1377مؤس
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 پي نوشتھا

ايران بعد از اسالم تا عصر صفوى كه جامعه . 2; ايران قبل از اسالم. 1: سه دوره پیشین عبارتند از. 1
از عصر صفوى تا دوره . 3; ايران، دين اسالم را پذيرفت و بخشى از حكومت ھاى ديگر شناخته شد

ّع، ھويت ملّى خود را بازيافت  .مشروطه كه ايران در سايه مذھب تشی

 .ھمه تاريخ ھا مطابق ھجرى قمرى ذكر مى شود. 2

 . ذكر نشده استاعیان الشیعهاين مطلب در برخى منابع، مانند . 3

آقانجفى ; 120ـ  97و  72ـ  7ص ) زندگانى آخوند خراسانى( مرگى در نور: عبدالحسین مجید كفايى. 4
م(برگى از تاريخ معاصر : قوچانى ّ محسن ; 12و  11ص ) حیات االسالم فى أحوال آية الملك العال
 .6و  5، ص 9، ج اعیان الشیعهاالمین، 

حسن : ك.براى آگاھى تفصیلى از وقايع جنبش تحريم تنباكو، علل و زمینه ھا، اھداف و نتايج آن، ر. 5
میراث انديشه ھاى میرزاى شیرازى در حوزه : مظفر نامدار; تاريخ دخانیه: اصفھانى كرباليى

ّل(، كتاب سده تحريم تنباكو معرفت سیاسى  ).دفتر او

ھزاران نفر از طالب و فضالى حوزه علمیه نجف . 97ـ  76، ص مرگى در نور : عبدالحسین مجیدكفايى. 6
ّه اى از آن ھا به مرتبه اجتھاد نائل شده بودند، در محضر آخوند خراسانى به كسب مراحل باالى  كه عد
ّه شیعه و فقیھان  علم اصول فقه پرداختند كه بسیارى از آن ھا بعدھا از عالمان بزرگ حوزه ھاى علمی

ّد ابوالحسن اصفھانى، : برخى از آن ھا عبارتند از. صاحب نفوذ مناطق گوناگون ايران و عراق شدند سی
ّد  ّدحسین كاشف الغطا، سی ّدتقى خوانسارى، شیخ محم ّد محم ّدحسین نائینى، سی میرزا محم

ين صدر، آقا  ّ ّد صدرالد ّدحسین اصفھانى، حاج آقا حسین قمى، سی ّدحسین بروجردى، شیخ محم محم
ّد محسن امین، شیخ  ّد عبدالحسین شرف الدين، سی ّد حسن مدرس، سی ين عراقى، سی ّ ضیاءالد

ّد ابوالقاسم  ّدعلى شاه آبادى، سی ّد احمد خوانسارى، شیخ محم ّدحسین آقابزرگ تھرانى، سی محم
رَر ، كفاية االصول: برخى از آثار علمى ايشان نیز عبارتند از) 140ـ  121ھمان، ص : ك.ر... (كاشانى و  ُ د

حاشیة كتاب المكاسب، حاشیة على أسفار صدرالمتألھین، ، )حاشیه جديد بر رسائل( الفوائد
رسالة فى المشتق، رسالة فى الوقف، القضاء و الشھادات، روح الحیاة فى تلخیص نجاة 

 )330ـ  326ھمان، ص : ك. ر... ( و العباد، تكملة التبصرة، ذخیرة العباد فى يوم المعاد

، )رژى(در نامه اى كه میرزاى شیرازى پس از الغاى رسمى قرارداد تنباكو » اعالى كلمه ملّت«تعبیر . 7
 )207 ص تاريخ دخانیه،: حسن اصفھانى كرباليى: ك. ر. (به ناصرالدين شاه نوشت، ذكر شده است

برخى تحلیل گران، حوادث نھضت تحريم و رخدادھاى متأثّر از آن را در قالب تعامل رھبران و بازرگانان و . 8
زيرا از آن ھا خمس و ; علما به بازرگانان نیازمند بودند«: نیازمندى اين دو گروه به يك ديگر تحلیل مى كنند

ّكى به علما بودند. سھم امام دريافت مى كردند زيرا علما بانفوذترين پشتیبان ; از سوى ديگر بازرگانان مت
در نتیجه در اوايل قرن چھاردھم ھجرى كه با عقد قراردادھاى ; »آنان در برابر دولت به شمار مى رفتند

ّد دولت با بیگانگان، منافع  ط اجتماعى به ويژه بازرگانان و كاسبان خرده پا«متعد ّ به خطر » طبقه متوس
به ھمین جھت، علما جھت تداوم ; افتاد، اين مسأله به معناى از دست رفتن منافع حوزه ھاى علمیه بود

ّه نقش  رواج شريعت، فتواى تحريم صادر كرده، بعد از آن نیز يا در تأسیس شركتھايى چون شركت اسالمی
ّع و : عبدالھادى حائرى. (از اين اقدامات حمايت نمودند) دست كم(اساسى ايفا كردند و يا  تشی

ّت و نقش ايرانیان مقیم عراق به (صرف نظر از آن كه اين گونه تحلیل ھا ) 131ـ  129، ص مشروطی
ّعا ّه به عدم ارائه ھیچ شاھد و مدركى بر مد بر روش ساختارگرايى در تفسیر وقايع تاريخى ) ويژه با توج

ّخ اغلب بافته ھاى ذھنى خود را بر جھان گذشته تحمیل مى كند(استوار است  ، قراين و شواھد )كه مور
ّه ھا و تقريظ ھا نگاشته اند، حكايت گر آن  بسیار از جمله آن چه عالمان دينى خود در احكام صادره، تأيیدي

ّه و  به انگیزه رفع و ... است كه تحريم تنباكو از سوى فقیھان و ھمكارى آنان در تأسیس شركت اسالمی
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زيرا از مسائل و احكام مسلّم اسالمى، حرمت وقوع ; دفع سلطه كافران از مسلمانان بوده است
ّت آن ھا به دولت عثمانى ; مسلمانان تحت ھر نوع سلطه غیر مسلمانان است به ھمین دلیل حساسی

َل ديگر بوده است و ُ ا در ھر صورت، ; كم تر از د ّ چراكه حكومت عثمانى گرچه پیرو مذھب شیعه نبود، ام
به عنوان نمونه مى توان تلگرافى را كه آخوند خراسانى در زمان اشغال ايران ; حكومتى اسالمى داشت

به وسیله انگلیس و روس و اشغال لیبى به وسیله ايتالیا به پادشاه عثمانى فرستاد و در آن، خواستار 
ّار شد را مورد اشاره قرار داد در اين . كمك، جھت دفاع از ايران و ساير نقاط مسلمان نشین در مقابل كف

به خاك پاى پادشاه كه حامل امانات مقدسه و خادم الحرمین الشريفین و خلیفه ... «: تلگراف آمده
اسالم است، عرض اعالم مى داريم كه دريغ نفرمايید از دادن لواءالحمد نبوى به مسلمانان كه از اقطار 

زمان محافظه سیاست اروپا گذشت و استرحام مى شود كه مقتضاى . عالم براى دفاع جمع خواھند شد
 ).120و  119، ص برگى از تاريخ معاصر :آقانجفى قوچانى. (»شريعت و شأن خالفت، فرمان فرمايید

جھت آگاھى . 45، صانديشه سیاسى و تاريخ نھضت حاج آقا نوراللّه اصفھانى: موسى نجفى. 9
ّه، ر  .67ـ  31ھمان، ص : ك. از تفصیل مسائل مربوط به شركت اسالمی

ّد ناظم االسالم كرمانى. 10  .288و  287، بخش دوم، ص تاريخ بیدارى ايرانیان :محم

 .289و  288ھمان، ص . 11

ّت برخى تلگراف ھا و نوشته ھاى ديگر كه به آخوند خراسانى و مراجع تقلید . 289ھمان، ص . 12 صح
ّل است ّ تأم ـ زمانى كه عرصه براى  1321در ماه جمادى الثانى سال . اين دوره نسبت داده شده، محل

استمرار صدارت میرزا على اصغر امین السلطان، تنگ شده بود ـ نوشته اى منسوب به چھار مرجع بزرگ 
ّد شربیانى، آخوند خراسانى، مرحوم مامقانى و میرزا حسین تھرانى، منتشر شد كه : نجف مالّ محم

لطان اتابك را مرتد، و اطاعت كنندگان از اوامر و نواھى او را از  ّ ين شاه، امین الس ّ ّرالد ضمن تمجید از مظف
، تاريخ مشروطه ايران: احمد كسروى: ك. ر. (دانستند» در زمره انصار يزيد بن معاويه«محشورشدگان 

زيرا صرف نظر از عامیانه بودن ; اين نوشته ـ چنان كه كسروى مى نويسد ـ ساختگى است) 33و  32ص 
برخى عبارات آن، حكم به كفر و ارتداد يك فرد، در صورتى است كه شرائط آن احراز و يقینى شده باشد 

در نتیجه، صدور حكم ارتداد از سوى مجتھدان بلندپايه درباره امین ; كه امرى بسیار مشكل است
د، به ظاھر فردى مسلمان بود، قابل پذيرش نیست ّ لطان كه به رغم داشتن فسادھاى متعد ّ گر چه ; الس

ّت  صدور چنین احكامى از سوى برخى طالب مبتدى غیر آشنا با موازين دقیق شرعى، مى تواند صح
ّه است. داشته باشد ّ . از سوى ديگر، نكته اى كه كسروى در اين خصوص ذكر مى كند، قابل توج او با رد

ّعاى ناظم االسالم كه يكى از علل كنار رفتن اتابك را انتشار نوشته مذكور مى داند، مى نويسد : اد
است، و اين نشدنى ) امین السلطان(، چند روز پیش از برافتادن اتابك )جمادى الثانى 21(تاريخ نوشته «

عكس (است كه يك نوشته در چند روز در نجف نوشته شود و در استانبول يا در شھر ديگرى پیكره ھا 
بى گمان، اين، پس از رفتن . از آن برداشته گردد و به تھران بیايد و به دست مردم بیفتد و نتیجه دھد) ھا

اتابك كه دشمنانش پراكنده بودند، از پیش از آن در میان » تكفیر«ولى گفت وگو از ; اتابك به تھران رسیده
بود و علماى نجف نیز بیزارى از او مى نمودند و اين است كه در برابر اين نوشته ساخته ھم خاموشى 

 )33ھمان، ص . (»گزيده اند

ّتھمچنین آقاى عبدالھادى حايرى در كتاب  دشمنى علما با «:  مى نويسدتشیع و مشروطی
در ادامه، اين . »فاضل شربیانى، او را سگ نامید; مظفرالدين شاه به اندازه اى رسید كه مجتھد معروف
درخواست ... براى اصالح فساد ادارى « 1320مطلب ذكر شده است كه عالمان نجف در اوايل سال 

ّت و نقش ايرانیان : عبدالھادى حايرى. (»تأسیس يك مجلس نمايندگى كرده بودند تشیع و مشروطی
. است) خانم كدى(مستند ھر دو مطلب، دو نوشته از نويسنده غیر ايرانى ) 103، ص مقیم عراق

مشخص نیست چه سند و مدركى بوده كه فقط اين فرد خارجى به آن دست يافته است و در ھیچ جاى 
 .ديگر، از آن اثرى به دست نیامده، تا آقاى حائرى به آن ارجاع دھد

 .قضیه مسیو نوز، يكى از جرقه ھاى نھضت مشروطه شمرده مى شود. 13
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ّدعلى . 14 ين شاه در خارج كشور به سر مى برد، اداره امور در اين زمان به محم ّ ّرالد به دلیل آن كه مظف
 .میرزا سپرده شده بود

ّدمھدى شريف كاشانى. 15  .25و  24، ص واقعات اتّفاقیه در روزگار: محم

ّد ناظم االسالم كرمانى. 16 يحیى دولت آبادى در . 358، بخش اول، ص تاريخ بیدارى ايرانیان: محم
كتاب غیر قابل اعتمادش، ھمه درخواست ھاى عالمان را شخصى دانسته، بناى عدالتخانه را از خواست 

ّه به ) 32و  31، ص 2، ج حیات يحیى: يحیى دولت آبادى. (ھايى مى داند كه او آن را افزوده است با توج
آن كه انگیزه اصلى عالمان از مھاجرت ـ چنان كه ذكر شد ـ عدالت خواھى بوده،و نیز علّت مھاجرت بعدى 

ّعا روشن مى شود ناظم االسالم كرمانى از . را عملى نشدن افتتاح عدالتخانه پديد آورد، نادرستى اين اد
ّعاى دولت آبادى آن را مى پذيرد و از سوى ديگر مى نويسد نگارنده، قبل از «: يك طرف، به دنبال ذكر اد

ً خدمت آقاى طباطبايى رسیده و ايشان مقصود خود ) مھاجرت(اين واقعه  را اظھار ) افتتاح عدالتخانه(كرارا
ّى آن كه در آن شبى كه آقايان از مسجد شاه رانده شده و در خانه آقاى طباطبايى . مى فرمودند حت

جمع شده بودند، جناب حاج شیخ مرتضى از آقاى طباطبايى استعالم نمود كه تكلیف چیست، جنابش 
مقصودى كه داشتیم جلو مى اندازيم و نیز اشخاصى كه دور آقايان را در معنا داشتند، مقصودى : فرمود

سپس اين نويسنده براى جمع بین اين دو مطلب، به توجیه غیر قابل قبولى دست ; »جز اين نداشتند
جمع بین قول آقاى دولت آبادى و قول ديگر به اين قسم مى شود كه در عريضه اى كه آقايان «: مى زند

ط سفیر عثمانى به شاه عرض كرده بودند، اين استدعا را ننوشته بودند و جناب حاج میرزا يحیى،  ّ به توس
ّد ناظم االسالم كرمانى،. (»نسیان آقايان را متذكّر شده و آنان را متذكّر نمود كه بنويسند  تاريخ محم

چگونه مى توان پذيرفت، عالمان مھاجر كه علّت مھاجرت آن ھا عدم تشكیل ) 359، ص بیدارى ايرانیان
ّن، دغدغه اصلى خود را فراموش  عدالتخانه بود، ھنگام طرح خواسته ھاى خود براى پايان دادن به تحص

 كنند؟

ّدكاظم يزدى نیز در دو نامه جداگانه به تھران در تاريخ پنجم . 550و  549ھمان، ص . 17 ّد محم آيت اللّه سی
از ) دو تن از عالمان غیر مھاجر(جمادى الثانى، خطاب به میرزا ابوتراب شھیدى و شیخ روح اللّه قزوينى 

در اين «جمعى : خبر داده، مى نويسد» بر حضرات آقايان عظام... گرفتارى ھا و اھانات «اطّالع خود بر 
چون مبناى امورات بر اتقان و تثبت است و «ولى ; »قضايا اين جانب را به بعض اقدامات تكلیف مى نمايند

ّ و كیف اين قضايا مستحضر نیستم، اقدامى ننموده، بر امثال آن جناب كه مورد وثوق  ّحقیق از كم على الت
ّت آن(و اطمینان و حاضر و بصیر مى باشید، در مثل اين قضايا كه  ضررش بر نوع ) برفرض صدق و واقعی

ً بعد از تحقیق، اطّالع بدھید كه از باب آن داخل  اھل اسالم وارد است، مناسب، بلكه الزم است كه فورا
چرا در مثل اين قضايا كه ... «: اين فقیه بلند مرتبه تأكید مى كند. »شده، عن بصیرة اقدام داشته باشم

ّه است، تاكنون يك كلمه نرسیده باشد ً مرقوم ; ضرر آن بر نوع وارد و از امور مھم ّه زواياى مطلب را فورا البت
. »بلكه طريق عالج آن را ھم كه به نظرتان مى رسد، مرقوم داريد; و از حقیقت مطلب مستحضرم داريد

ّد محمّدكاظم طباطبايى يزدى، پرچمدار عرصه على ابوالحسنى، جزوه ( آيت اللّه العظمى سی
 .8و  7، ص جھاد و اجتھاد

ّد تركمان. 18 ، ص 1، ج و روزنامه شیخ فضل اللّه نورى... رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات،: محم
 .131ـ  129

بررسى و تحقیق : رسول جعفريان: ك.براى آگاھى تفصیلى از وقايع يك ماھه در سفارت انگلیس، ر. 19
ّت ايران  .299ـ  105، ص در جنبش مشروطی

ابتدا در تاريخ چھارھم جمادى الثانى پس از عزل عین الدوله و انتخاب میرزا نصراللّه مشیرالملك به . 20
سبب صدور نوشته » مجلس شورا«عدم ذكر . صدارت، فرمان از سوى مظفرالدين شاه صادر مى شود

ّد شده و از نظرگاه ; تكمیلى در دو روز بعد مى شود ّت مقی ّا چون در اين تكمله، مجلس شورا به اسالمی ام
ّه يكى از مبعوثین را تكفیر كنند و آن وقت بگويند كافر در مجلس «برخى،  شايد بعضى به اغراض شخصی

طايفه يھود و ارامنه و مجوس بايد منتخب خود را به اين مجلس «و از سوى ديگر، » اسالمى چه مى كند
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; به جاى اسالمى» مناسب لفظ ملّى است«، پس »بفرستند و لفظ اسالمى با ورود آن ھا نمى سازد
نتیجه آن كه در ھیجدھم جمادى الثانى دستخط سومى با ذكر پسوند ملّى به دنبال مجلس شورا، صادر 

: ك. ر. »ولى محض اين كه مطابق باشد با روز تولّد شاھنشاه، تاريخ آن را در چھاردھم نوشتند«; شد
ّد ناظم االسالم كرمانى  .572ـ  551، بخش اول، ص تاريخ بیدارى ايرانیان: محم

 .25ـ  23، ص برگى از تاريخ معاصر: آقا نجفى قوچانى. 21

ّد ناظم االسالم كرمانى. 22  .67و  66، بخش دوم، ص تاريخ بیدارى ايرانیان :محم

يكى از نامه . اين سؤال قابل طرح است كه آخوند چرا با اين تأخیر به تأيید مجلس اقدام كرده است. 23
ّدعلى شاه نوشته، پاسخگوى اين ) در زمان استبداد صغیر(ھاى كه آخوند خراسانى بعدھا  براى محم

اين مرجع تقلید مشروطه خواه در قسمتى از اين نامه تفصیلى، به دنبال ارائه گزارشى از . پرسش است
ين شاه مى نويسد ّ ّرالد ّالیت ھاى اصالح طلبى عالمان نجف در زمان مظف ّمات «: فع تا آن كه مقد

ّت به میان آمد عموم علما و قاطبه ملّت بر آن مطبق و شاھنشاه رضوان جايگاه ھم مرحمت  مشروطی
ً از ماھا امضا خواستند  ً و تلگرافا ّى كسانى ھم كه فعال سالك سبیل خالفند، كتبا فرمود و از اغلب بالد حت
ّن مزاحم و محذوراتى  ناتش معلوم بود، معھذا به رعايت آن كه مبادا متضم ّ و با اين كه اجماال فوايد و محس

 ديديم مبانى و اصول صحیحه آن بعد از تأمّل كامل. در مقام فحص از خصوصیات آن برآمديمباشد، 
ّات است بر قوانین  از شرع قويم اسالم مأخوذ است و با رعايت تطبیق نظامنامه كه راجع به شرعی

ّه اى از مجتھدين عظام براى تصحیح و تنفیذ آراى  ّه و اشتمال ھیأت مجلس شوراى اسالمى بر عد شرعی
ّت آن بى شبھه و اشكال ّت و مشروعی كسانى كه «مقصود آخوند از ) 289ھمان، ص (» ...صادره، صح

ّن اعتراضى عبدالعظیم، . ، شیخ فضل اللّه نورى است»فعال سالك سبیل خالفند مجتھد نورى در تحص
ّ سخنانى درمقام بیان عدم مخالفت خود با اساس مشروطه مى گويد ّاس...«: طى من به ھیچ ! ايھا الن

ّت خود را در تأسیس اين اساس بیش از ھمه ; وجه منكر مجلس شوارى ملّى نیستم بلكه من مدخلی
زيرا كه علماى بزرگ ما كه مجاور عتبات عالیات و ساير ممالك ھستند، ھیچ يك ھمراه ; كس مى دانم

از خود آن آقايان مى توانید اين مطلب را جويا . نبودند و ھمه را به اقامه داليل و براھین، من ھمراه كردم
ّد تركمان. (»شويد ، ص و روزنامه شیخ فضل اللّه نورى... رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات،: محم
245( 

 .222و  221، ص سیاحت شرق و غرب: آقا نجفى قوچانى. 24

آخوند ابتدا از در «: آقاى عبدالحسین مجیدكفايى كه خود حفید مرحوم آخوند است مى نويسد. 25
ّد محسن، اندرزھاى دھگانه مشھورى  ط نماينده مخصوص خود، سی ّ ّدعلى شاه برآمد و توس نصیحت محم

ّدعلى شاه ارسال داشت و شاه جوان قاجار را در آغاز سلطنت، پندھاى نیكو بداد ترجمه . را براى محم
 1328سال (مجلة العرفان كه در نجف منتشر مى شد  119ص  2عربى آن اندرزنامه ھا بعدھا در مجلّه 

متأسفانه متن فارسى آن را ما در دست . چاپ گرديد)) در زمان حیات آخوند(میالدى  1910ھجرى برابر 
ّا مؤلّف كتاب ; نداريم  متن عربى اندرزنامه آخوند را در كتاب خود چنین درج كرده المصلح المجاھدام
، مرگى در نور : عبدالحسین مجیدكفايى. (سپس متن عربى و در ادامه ترجمه آن را مى آورد. ».است

از سوى ديگر، طبق برخى أسناد ديگر، آخوند اين اندرزھاى ده گانه را براى احمدشاه ) 182ـ  176ص 
از مجالت فارسى زبان حوزه نجف (» الغرى«در قسمتى از مجله : قاجار در اوايل حكومتش نوشته است

ّه«به تناسب مطلب، از ) منتشر مى شد 1328كه در سال  ّه تبريكی كه آخوند براى » اليحه ارشادي
ّه صالح و فالح سلطنت اسالمى را در ضمن ... «: احمدشاه فرستاده، سخن به میان آمده است و كلّی

به عبارتى مختصر ) مطالعه و تذكر تاريخ گذشتگان(بدين مطلب . موادى چند، درج و اخطار فرموده اند
ّه ھشتم و نھم مى فرمايند در ادامه، محتواى اندرز ھشتم و نھم از اندرزھاى . »...اشاره شده، در ماد

حوزه نجف و فلسفه تجدّد در : مجله الغرى، مندرج در موسى نجفى: ك.ر. (دھگانه، عنوان مى شود
 ).265و  264، ص ايران

رھیافتى بر مبانى مكتب ھا و : مظفر نامدار: ك.براى آگاھى بیش تر از محتوا و شرح اندرزنامه، ر. 26
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 .195ـ  191و  174ـ  157، ص جنبش ھاى سیاسى شیعه در صد ساله اخیر

ّت: ھاشم محیط مافى. 27 قانون اساسى ايران و : مصطفى رحیمى; 161، ص مقدّمات مشروطی
 .79، ص اصول دموكراسى

 .293، ص تاريخ مشروطه ايران: احمد كسروى. 28

 .294و  293ھمان، ص . 29

 .317ھمان، ص . 30

 .373ـ  370ھمان، ص . 31

 .373ھمان، ص . 32

 .375ھمان، ص . 33

ره اى از شیخ فضل اللّه نشر . 412و  411ھمان، ص . 34 ّ ّمه و مؤخ ّنان عبدالعظیم با مقد تلگراف را متحص
از خطّ عراق عرب به امضاى آن دو بزرگوار رسید و فى الوقت نزد ... «: شیخ در مقدمه مى نويسد. دادند

جناب اجل رئیس فرستاده شده و بعد ھر چه مطالبه و مراقبه كرديم، نه جوابى از اين تلگراف عرضه 
ّت االسالم«: در مؤخره مى آورد. »داشتند و نه در مجلس موضوع مذاكره قرار دادند چنین ... اين دو حج

ّه از عدول مجتھدين در ھر عصر، به ھمان نھج  ّر فرموده اند كه فصل دائر بر نظارت و مراقبه ھیأت نوعی تصو
در پايان . »مطبوع در صفحه مخصوصه كه مالحظه فرموده اند، قبول مجلس و درج نظامنامه شده است

اگر چه صورت تلگراف مطابق تاريخ و امضاى «: جھت اطمینان بخش بودن سند تلگراف مى نويسد
ً لمن ينكره امروز كه دھم شھر جمادى الثانیه است، ; تلگرافخانه محفوظ است ّفاق، رغما ُسن ات ولى از ح

ّتین آيتین و مشرف به عین خاتم شريف ايشان  ز به خطّ حج ّ عین صورت مزبوره در صفحه اى كه مطر
ر واصل شد ّ ط پست مقر ّ ھر كس بخواھد، زيارت مى تواند نمود و عكس او ھم منتشر خواھد . است، توس

ّد تركمان. (»شد  237، ص و روزنامه شیخ فضل اللّه نورى... رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات،: محم
ّت تلگرافى مغاير با تلگراف مذكور روشن مى شود) 238و  ّه بدان چه ذكر شد، عدم صح روزنامه . با توج

. ذكر كرده است» مكتوب از نجف اشرف«حبل المتین كلكته در تاريخ نھم جمادى االول، خبرى را با عنوان 
در اين روزنامه، چنین عنوان شده است كه چند نفر از طالّب تھران در تلگرافى به آخوند، از ايشان 

طبق نوشته اين روزنامه، آخوند در . خواسته اند اصل پیشنھادى شیخ فضل اللّه نورى را تأيید و امضا كند
شرافت اين مجلس، ھمان ... خیلى برآشفتند كه اين چه بیھودگى است«پاسخ از اين درخواست 

ّد االسالم. (»مساوات است كه از احكام محكم قرآنى و اسالم شناخته مى شود حبل : جالل الدين مؤي
شیخ فضل اللّه نورى و : به نقل از مھدى انصارى; 21، ص 1325، نھم جمادى االول 14المتین، سال 
ّت  )247، ص مشروطی

 .376، ص تاريخ مشروطه ايران: احمد كسروى. 35

 ص تاريخ مشروطه ايران،احمد كسروى، ; 25، ص برگى از تاريخ معاصر: آقا نجفى قوچانى. 36
382. 

 .382 ص تاريخ مشروطه ايران،: احمد كسروى. 37

 .27و  26، ص برگى از تاريخ معاصر: آقا نجفى قوچانى. 38

 . 31ـ  29ھمان، ص . 39
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به نقل از ; 1325، بیست و دوم رجب 105، شماره روزنامه حبل المتین: جالل الدين مؤيداالسالم. 40
به دلیل جعل و سانسور برخى تلگراف ھاى . 212ـ  209، ص مرگى در نور: عبدالحسین مجیدكفايى

آخوند خراسانى و دو فقیه بلند مرتبه مشروطه خواه نجف، نه مى توان به ھمه تلگراف ھا يا نامه ھاى 
كذب . منتسب به آن ھا يقین داشت و نه اطمینان به نشر و پخش ھر آن چه آن ھا ارسال كرده بودند

در يكى ديگر از تلگراف ھاى منسوب به مراجع . يكى از تلگراف ھاى منسوب به آخوند، پیش تر ذكر شد
نورى، چون «: منتشر شد، چنین آمده است) بعد از واقعه میدان توپخانه (1325ثالثه كه در اواخر سال 

ّفش در امور حرام است چنان كه كسروى مى نويسد، از اين ; »مخل به آسايش و مفسد است، تصر
، تاريخ مشروطه ايران: احمد كسروى. (تلگراف، در مركز أسناد يا مجلس، اثرى به دست نیامده است

ً صدور حكمى اين چنین، از سوى يك مجتھد در مورد مجتھد ديگرى كه به دلیل شناخت ) 528ص  اساسا
ّل و در موضع انكار است : ك.جھت تفصیل بحث در اين خصوص ر. متغاير، عملكرد ديگرى دارد، قابل تأم

ّت: مھدى انصارى  .315ـ  309، ص شیخ فضل اللّه نورى و مشروطی

ّد كاظم يزدى كه به لحاظ مقلّدان . 41 پرنفوذتر از سه ) دست كم در عراق(برخالف مراجع ثالثه، سی
مجتھد بلند پايه ديگر بوده است، در زمان بست نشینى مخالفان مشروطه، حمايت خود را از اھداف آنان 

ّد آملى در بیست و سوم جمادى االول نگاشته، چنین مى . اعالم مى دارد در نامه اى كه به مالّ محم
َن مستحدثه، ناچار سكوت را اصلح مى دانسته، مداخله در اين قسم از «: آورد در اين حوادث واقعه و فِت

ولى از تواتر ناماليمات و اصغاى نشر كفر و زندقه و ; امور كه مستتبع بعض لوازم است، برخود روا نداشتم
الحاد در سواد اعظم ايران، به قدرى ملول و متأثّر شده كه البد شدم ديگر بر حسب وقت آن چه تكلیف 

ّات شايعه برآمده، منشأ آن ... الھى است، ادا نمايم امید است از اثر اھتمامات عالیه در مقام دفع كفري
ّت موھومه و بعض روزنامجات ملعونه و مكاتیب خبیثه است، به طور اصلح و انسب جلوگیرى  ي ّ كه حر

ّه مسلمین محفوظ ماند ّد . (»بشود كه به تدريج سد ابواب طعن را بر رؤساى ملّت نموده، عقايد عام محم
اين ) 256و  255، ص و روزنامه شیخ فضل اللّه نورى... رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات،: تركمان

ّد حسین قمى، آن عصر را  مصداق آيه شريفه ظھر الفساد فى «فقیه بلند مقام، در نامه ديگرى به سی
ّى بى «از ديدگاه وى به سبب » عمده ناماليمات«. ، مى داند»البر و البحر بما كسبت ايدى الناس تجر

ّت قلم و لسان است ي ّ ّات و زندقه كه ناشى از گمان حر ، بوده »اندازه مبدعین و ملحدين و اشاعه كفري
 )305و  304ھمان، ص . (است

 .48و  47، ص لوايح آقا شیخ فضل اللّه نورى: ھما رضوانى. 42

ّد تركمان. 43 ـ  363، ص و روزنامه شیخ فضل اللّه نورى... رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات،: محم
366. 

 .456 ص تاريخ مشروطه ايران،: احمد كسروى. 44

حوزه نجف و : به نقل از موسى نجفى; 49، ص ثورة النجف على االنگلیز: حسن االسدى. 45
 .68، ص فلسفه تجدّد در ايران

 .73ـ  71، ص حوزه نجف وفلسفه تجدّد در ايران: به نقل از موسى نجفى; 55ـ  53ھمان، ص . 46

 .88، ص 10، ج شعراء الغرى: على الخاقانى. 47

 .59، ص ثورة النجف على االنگلیز: حسن االسدى. 48

 .278، ص سیاحت شرق و غرب: آقانجفى قوچانى. 49

 .12، ص برگى از تاريخ معاصر: ھمو. 50
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به طور كلّى مى توان فقیھان مقیم عراق در زمان مشروطه را كه بیش تر ساكن نجف بودند، بر . 51
ّت اجتماعى به چھار دسته تقسیم كرد ّت و موقعی ّد كاظم : مراجع تقلید. 1: اساس علمی آخوند مالّ محم

ّدكاظم يزدى، میرزا حسین تھرانى و شیخ عبداللّه مازندرانى،  ّد محم مجتھدانى كه به . 2خراسانى، سی
ّت اجتماعى در رتبه بعد قرار داشتند و ھیچ يك، از شاگردان چھار مرجع  ّى يا موقعی لحاظ علمى يا سن

ريعه اصفھانى و برخى ديگر : پیش گفته نبودند ّ ّدتقى شیرازى، شیخ الش ّد اسماعیل صدر، میرزا محم سی
ّد مصطفى كاشانى ; كه چندان مشھور نبودند ّد على داماد، شیخ محمدحسین قمشه اى، سی مانند سی

ّد ابوالحسن اصفھانى، شیخ : اصحاب و شاگردان بلند مرتبه آخوند. 3; ...و میرزا محمدحسین نايینى، سی
ّد اسماعیل محالّتى و به نظر مى رسد افرادى ھمچون شیخ عبدالكريم حائرى و عبدالھادى .... محم

ً از شاگردان آخوند نبودند، در اين  شلیله بغدادى نیز كه يا بھره علمى كمى از آخوند برده بودند يا اساسا
ّد . 4; رده جاى گیرند ين عراقى، شیخ مھدى مازندرانى، سی ّ شاگردان سطح دو آخوند ھمانند آقا ضیاء الد

ّد جمال الدين گلپايگانى، شیخ احمد و شیخ محمدحسین كاشف  محمدحسین طباطبايى بروجردى، سی
ّد حسن نجفى قوچانى و ّد محمدعلى ھبة الدين شھرستانى، سی ّه اين افراد در يك ... الغطا، سی البت

افرادى از دو گروه اخیر و شايد بیش تر آن ھا، غیر از . سطح نبودند و با مسامحه در يك گروه ذكر شدند
ّل نیز بھره ھاى علمى برده بودند جھت اطّالع از شرح حال . آخوند خراسانى، از ديگر مجتھدان دو رده او

ّل و برخى افراد گروه چھارم، مراجعه به مجلدات مختلف كتاب  نقباء البشر مختصر اشخاص سه گروه او
مفید خواھد بود، ھمچنین براى اعیان الشیعه  و ھمچنین مجلدات كتاب وزين فى القرن الرابع عشر

عبدالحسین مجید كفايى مرگى در : ك. دانستن اسامى سیصد و ده نفر از شاگردان آخوند خراسانى، ر
 .140ـ  129، ص )زندگانى آخوند خراسانى(نور 

ّ ملتھب نجف در اوايل مشروطه، . 52 ّه اين است كه به رغم جو درباره اختالف عالمان نجف، نكته قابل توج
يكى از مسائلى كه سبب تلطیف فضا مى شد، تقواى عالمان و مراجع بزرگ از جمله آخوند خراسانى 

ّد ھبة الدين شھرستانى نقل كرده : در اين خصوص ذكر يك نمونه تاريخى مفید است. بود آيت اللّه سی
است كه يك روز در منزل آخوند خراسانى در نجف اشرف بودم و در محضر وى نشسته بودم ھنگامى كه 

: در آن روز شخصى وارد خانه آخوند خراسانى شد و به او گفت. انقالب مشروطه در ايران آغاز شده بود
ّد كاظم يزدى تقلید مى كنم و مى خواھم با فالن شخص، معامله اى را انجام دھم پس براى . من از سی

ّد كاظم يزدى  ّا چون ; را آوردم) جھت انجام معامله به صورت شرعى(آن شخص، مھر و امضا و اجازه سی ام
ّد كاظم يزدى(تقلید مى كند، ) آخوند خراسانى(آن شخص از شما  موافقت نكرد و گفت كه ) با اجازه سی

در اين ھنگام استاد ما آخوند خراسانى كالم آن شخص را قطع ... بايد براى من اجازه آخوند را بیاورى
ً تو مقلّد من ھستى، بر تو : برو و از زبان من به آن شخص بگو كه آخوند مى گويد: نموده، گفت اگر واقعا

ّد كاظم يزدى را بر سر خود  ً اطاعت او را ) بر چشم خود(واجب است كه مھر و امضاى سی بگذارى و فورا
ّدعلى دجیل، نجفیات، ص . (»بكنى حوزه نجف و فلسفه : به نقل از موسى نجفى; 21على محم

 ).98و  97، ص تجدّد در ايران

 .31، ص برگى از تاريخ معاصر: آقا نجفى قوچانى. 53

آقانجفى قوچانى اين دو تلگراف را مربوط به زمان بعد از به توپ بسته شدن . 36ـ  32ھمان، ص . 54
 .ولى شواھد، نشان دھنده خالف اين مطلب است; مجلس ذكر مى كند

 .38ـ  36ھمان، ص . 55

 .60و  59، ص ثورة النجف على االنگلیز: حسن االسدى. 56

ّد ناظم االسالم كرمانى. 57  .188و  187، بخش دوم، ص تاريخ بیدارى ايرانیان :محم

ّد ناظم االسالم كرمانى; 40، ص برگى از تاريخ معاصر: آقا نجفى قوچانى. 58 تاريخ بیدارى : محم
ّه نوشته ناظم ; 730، ص تاريخ مشروطه ايران: احمد كسروى; 353، بخش دوم، ص ايرانیان البت

 .االسالم با دو نوشتار ديگر كمى متفاوت است
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ّد ناظم االسالم كرمانى. 59  .233و  232، بخش دوم، ص تاريخ بیدارى ايرانیان :محم

 .56ـ  42، ص برگى از تاريخ معاصر: آقا نجفى قوچانى. 60

 .41ھمان، ص . 61

ّد ناظم االسالم كرمانى. 62  .351، بخش دوم، ص تاريخ بیدارى ايرانیان: محم

، بعد از )برگى از تاريخ معاصر(حیات االسالم آقا نجفى قوچانى در كتاب . 353و  352ھمان، ص . 63
ّد «: ذكر پرسش و پاسخ مذكور مى نويسد ھمین حكم را بعضى از طالّب خواستند به امضاى آقا سی

ً به اداره پلیس خبر داده شد كه جمعى از بابى ھا آمده آقا را بكشند ّدكاظم يزدى برسانند، فورا . محم
ً برگشتند ّبا ً متعج تا دو سه روز پلیس در خانه نشسته بود، ديد كه بابى نمى بیند، برخاست . طالب خائبا

آقا نجفى قوچانى به دلیل آن كه از ) 57و  56، ص برگى از تاريخ معاصر: آقا نجفى قوچانى. (»و رفت
ّد  شاگردان آخوند خراسانى و مشروطه خواه بود، درباره مشروعه خواھان، از جمله مرحوم سی

ّدكاظم يزدى، داورى ھاى مخدوشى در كتاب حیات االسالم دارد نیز سیاحت شرق وى در كتاب . محم
ّدعلى و حاج آقا نوراللّه اصفھانى  ّدباقر )103ـ  101ص: ك. ر(درباره آقا نجفى، شیخ محم ، مرحوم محم

مجتھد اصطھباناتى كه در زمان مشروطه به دست افراد مستبد معروف، قوام الملك شیرازى به شھادت 
ّد يزدى ) 228ـ  225و  214ـ  209ص : ك. ر(رسید  مطالب ) 323و  315، 261، 201ص : ك. ر(و درباره سی

ّه به برخى تلگراف ھا و نامه ھايى كه از وى در صفحات . تند و غیر اخالقى دارد مرحوم يزدى ـ با توج
ّخاذ نوع برخورد پخته و  ا در ات ّ پیشین ذكر شد ـ گر چه به اصالح امور جامعه اسالمى اھتمام داشته، ام

نخست در مقام تحصیل اطّالع دقیق و . صحیح با حوادث و رويدادھا، متانت و احتیاط را از دست نمى داد
ّل مى كرد، ; كامل از جوانب وقايع برمى آمد سپس در صحیح ترين راه و پخته ترين نوع برخورد با آن ھا تأم

على : ك.براى توضیح بیش تر ر. (و در نھايت پس از اتّخاذ تصمیم به اقدام قاطع دست مى زد
ّد محمّدكاظم طباطبايى يزدى،جزوه . ابوالحسنى به نظر مى ) 9ـ  5ص ... آيت اللّه العظمى سی

ّد يزدى، مشروطه را جريان انحرافى مى ديد، به ھیچ وجه بر خود جايز نمى  رسد به دلیل آن كه سی
ّه به آن كه جنگ جويان تبريز به سبب بازگرداندن نظام مشروطه مى  دانست كه از آن حمايت كند و با توج

ّد مشروطه بینجامد گر چه به طور مسلّم، او ; جنگیدند، وى نمى توانست حكمى دھد كه به برپايى مجد
 .نیز ھمانند ديگر عالمان، از كشته شدن مردم به وسیله نیروھاى دولتى رنج مى برد

ّدحسین نائینى. 64 جھت آگاھى از نظر آخوند خراسانى . 75و  74، ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم
 .در انتھاى مقاله 1به ضمیه : ك. درباره واليت فقیه ر

ّد ناظم االسالم كرمانى. 65  .372ـ  365، بخش دوم، ص تاريخ بیدارى ايرانیان: محم

ّت ايران: اسماعیل رضوانى. 66  .56، ص انقالب مشروطی

 .289ـ  285، ص تاريخ تحوالت سیاسى ايران: موسى نجفى و موسى فقیه حقانى. 67

 . ھمان. 68

 .65، ص برگى از تاريخ معاصر :آقا نجفى قوچانى. 69

 .282و  281، ص سیاحت شرق و غرب: ھمو. 70

 .66، ص برگى از تاريخ معاصر: ھمو. 71

ّد ناظم االسالم كرمانى; 68و  67ھمان، ص . 72 و  534، بخش دوم، ص تاريخ بیدارى ايرانیان: محم
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535. 

ّد ناظم االسالم كرمانى. 73  .535، بخش دوم، ص تاريخ بیدارى ايرانیان :محم

خبرھاى ناگوارى كه درباره مجتھد نورى «: خراسانى گفت) آخوند(نايینى با نگرانى به ) مرحوم(«. 74
خراسانى تلگرافى به تھران فرستاد تا جان . »..مى رسد، نشانه آن است كه زندگى او در خطر است 

ّع و عبدالھادى حائرى . (»ولى ديگر دير بود و نورى به دار آويخته شده بود; نورى را از مرگ برھاند تشی
ّت و نقش ايرانیان مقیم عراق از مرحوم آقازاده ) به نقل از برادر مرحوم نايینى; 200، ص مشروطی

نیز نقل شده است كه آخوند خراسانى، نخستین تلگراف خود را بعد از فتح تھران، درباره ) فرزند آخوند(
 )به نقل از آقاى على ابوالحسنى.(ولى آن تلگراف پنھان نگاه داشته شد; حفظ جان شیخ فرستاد

 .289ـ  285، ص تاريخ تحوّالت سیاسى ايران: موسى نجفى و موسى فقیه حقانى. 75

 .293ھمان، ص : ك.ر. 76

 .293و  292ھمان، ص . 77

 .303ـ  299ھمان، ص . 78

 .308ـ  306ھمان، ص . 79

 .312ـ  310ھمان، ص . 80

از نوشته ھاى برخى نويسندگان چنین برمى . 115، ص برگى از تاريخ معاصر: آقانجفى قوچانى. 81
آيد كه آخوند در مشروطه دوم به دلیل وجود انحراف ھا و كارشكنى ھا، دست از حمايت از مشروطه 

ولى وجود تلگراف ; برداشته و ديدگاھش در قبال مشروطه ھمانند ديدگاه شیخ فضل اللّه نورى شده بود
 .ھايى نظیر آن چه ذكر شد، خالف اين مطلب را ثابت مى كند

ّد را بايد وقايع جمادى الثانى . 130ـ  126ھمان ص . 82 ً علّت عدم ھمراھى سی در . دانست 1327ظاھرا
ولى فتح تھران به وسیله ; آن زمان نیز ھدف عمده ھجرت علما، دفاع از ايران در مقابل روس عنوان شد

اين مسأله با . مشروطه خواھان و با آن كه قواى روس از ايران خارج نشده بودند، سبب توقّف حركت شد
ّت يافته بود،  ّد به مشروطه كه بعد از دار زدن مجتھد نورى و ترور بھبھانى شد در نظر داشتن بدبینى سی

با . فراھم ساخت 1329زمینه ھاى عدم ھمراھى عملى اين مجتھد بلند پايه را در حادثه مشابه در سال 
ّد يزدى در نوشتن  اين ھمه پس از رسیدن خبر اولتیماتوم روس به ايران در سیزدھم ذى الحجه، سی

. اعالمیه اى به احمد شاه در روز بعد، خراسانى، مازندرانى و شیخ الشريعه اصفھانى را يارى مى رساند
. اين اعالمیه افزون بر دعوت به مقاومت در برابر فشار روس، آمادگى علما را جھت جھاد بیان مى كند

ّد تركمان: ك به.ر( به دنبال ) 181و  180، ص اسنادى درباره ھجوم انگلیس و روس به ايران: محم
ّد، حكم جھاد صادر مى كند . اشغال ايران به وسیله روس و انگلیس و اشغال لیبى به وسیله ايتالیا، سی

مرحوم يزدى، سرانجام با ھجوم ) 118و  117، ص الثورة العراقیه الكبرى: عبداللّه فیاض: ك.ر(
، اعالن كرد به اجتماع علما كه براى 1330وحشیانه روس ھا به تبريز و كشتار فراوان مردم درمحرم 

ّد حسن نظام الدين زاده: ك.ر. (تصمیم گیرى مسائل ايران در كاظمین تشكیل يافته بود، مى پیوندد : سی
آقانجفى قوچانى، در اين ) 85ـ  84، ص ھجوم روس به ايران و اقدامات رؤساى دين در حفظ ايران

قسمت نیز نتوانسته داورى ھاى جناحى خود را پوشیده نگاه دارد و در مورد علّت مرگ آخوند پس از ذكر 
ّد يزدى در  ّت وى، احتمال ديگرى را مطرح مى كند، و آن اين كه چون عدم ھمراھى سی احتمال مسمومی

از اين رو نقل شده، چند شبى حضرت آيت «حركت علما، سبب تقويت حضور روس در ايران مى شد، 
: آقانجفى قوچانى. (»سحرھا قرآن به سر مى گرفت و مرگ خود را از خدا مى خواست) خراسانى(اللّه 

 )131، ص برگى از تاريخ معاصر
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 .294ـ  278، ص )زندگانى آخوند خراسانى(مرگى در نور : عبدالحسین مجیدكفايى: ك.ر. 83

ّد تركمان. 84 ، ص 1، ج و روزنامه شیخ فضل اللّه نورى... رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات،: محم
246. 

 .382، ص تاريخ مشروطه ايران: احمد كسروى. 85

 .27و  26، ص برگى از تاريخ معاصر: آقا نجفى قوچانى. 86

 .37و  36، ص لوايح شیخ فضل اللّه نورى: ھما رضوانى. 87

ّدحسین بن على اكبر تبريزى. 88 : ، مندرج دركشف المراد من المشروطة و االستبداد: محم
ّت: غالمحسین زرگرى نژاد  .120، ص رسائل مشروطی

ّد تركمان. 89 و چند گزارش پیرامون نقش شیخ فضل اللّه نورى در ... مكتوبات،اعالمیه ھا: محم
ّت ّد طباطبايى با شیخ فضل اللّه نورى در تحصن عبدالعظیم. (214، ص 2، ج مشروطی  )گفت و گوى سی

ّد طباطبايى. (ھمان. 90 ّدكاظم يزدى به دو عالم ). سخنان شیخ در پاسخ سی ّد محم از تلگراف و نامه سی
ّن در عبدالعظیم كه پیش تر ذكر شد، به دست مى آيد كه بر اين اساس با مشروطه مخالفت مى  متحص

 .كرد

خط : ابوالفضل شكورى: ك.ر. چنان كه از سخنان منسوب به مالّ قربانعلى زنجانى به دست مى آيد. 91
ّت ايران  .152، ص سوم در انقالب مشروطی

در تھران، تبريز و گیالن كه نفوذ غرب گرايان بیش تر بود، در مقايسه با شھرھايى كه يا نمودى از اين . 92
طیف نبود مانند اصفھان و يا نمود اندكى داشت و كنترل مى شد ھمانند نجف، مخالفت عالمان نیز بیش 

ھمچنین وجود ھرج و مرج ھا و مفسده ھاى اشرار كه تا حدودى از حوادث مشروطه متأثّر ; تر بوده است
 .بود، اسباب مخالفت يا دلسردى برخى فقیھان را فراھم آورد

ناگزيز بودند اطّالعات مربوطه را از طريق ) به ويژه تھران(عالمان نجف به دلیل دورى از وقايع ايران . 93
ّى . نامه ھا و تلگراف ھا أخذ كنند طبیعى است كه اعتماد آن ھا به ھر فردى كه گرايش سیاسى خاص

چرا كه آن فرد اگر ھم صداقت داشت، مسائل را از نگاه ; داشت، سبب تأثیرپذيرى از گرايش او مى شد
در خاطرات خود، از ) حاكم شرع محكمه شیخ فضل اللّه نورى(شیخ ابراھیم زنجانى . خود تحلیل مى كرد

، خاطرات شیخ ابراھیم زنجانى: ابراھیم زنجانى. (اعتماد فراوان آخوند خراسانى به او سخن مى راند
مجتھد نورى نیز در پاسخ از سؤالى درباره علّت فتواى آخوند و دو عالم ديگر در مورد مشروطه، ) 27ص 

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

ّدباقر گوھرخاى ( ّت ايران): امجدالواعظین(محم و  41، ص گوشه اى از رويدادھاى انقالب مشروطی
ّد يزدى به فقیھان و روحانیان مخالف مشروطه ) 42 در مقابل، اسناد موجود نشان دھنده اعتماد سی

ّد حسین قمى . است ّد آملى و سی دو تن (افزون بر تلگراف ھا و نامه اى كه از ايشان خطاب به مالّ محم
ً در ) از متحصنان عبدالعظیم ّد حسین قمى كه ظاھرا ذكر شد، اين فقیه بلند پايه در نامه اى ديگر به سی

ّده و قوانین «: نوشته، مى آورد 1325ماه صفر  اكنون تكلیف فعلى اقتضا نموده، در خصوص مواد متجد
ّل به انفصال نموده، چون داعى  مستحدثه كه چندى است اخبار موحشه آن، انتظام امور غالبى را مبد

استحضار تام از مواقع و صدور آن به نحوى كه موافق نظام و محصل مرام است، ندارم، استكشاف حال و 
، تنديس نكاتى تاريخى از حیات شیخ شھید: على دوانى. (»استعالم وظیفه آن را از آن جناب نمايم

 )16و  17، ص 1380، روزنامه رسالت، مرداد )يادنامه سالروز شیخ فضل اللّه نورى(پايدارى 
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از مطالب رسائل، نامه ھا، تلگراف ھا و احكام صادره از سوى بیش تر عالمان مشروطه خواه به . 94
دست مى آيد كه آنان مشروطه را نظامى خنثا كه قابل تطبیق بر فرھنگ ايرانى ـ اسالمى است، 

ا ; دانسته و مفاسد غرب را زايیده مذھب غربیان بیان كرده اند، نه نظام سیاسى ـ اجتماعى آنان ّ ام
شیخ فضل اللّه نورى آگاھى ) دست كم(أسناد و گزارش ھا حكايت از آن دارد كه میان مشروعه خواھان 

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

و  115، ص آخرين آواز قو: على ابوالحسنى. (شرقى نوشته شده بود، به مجتھد نورى داده مى شد
در نامه اى كه يكى از شاگردان شیخ در اوايل مشروطه از ) نقل از مرحوم شیخ حسین لنكرانى; 116

تمام اموال و اراضى و مستغالّت و ابنیه و مدارس و صوامع و «فرانسه به او ارسال داشته، خبر از مصادره 
یسین و راھبان بود ّ ّف قس ، به وسیله حكومت فرانسه مى دھد و »كنايس و اديره و غیرھا كه در تصر

ّ دينى و سكوالرانه غربى آگاه مى كند) ناخودآگاه( ديده بان : على ابوالحسنى. (شیخ را از ماھیت ضد
. نتیجه اين اطّالعات در موضع گیرى ھا و تحلیل ھاى او در زمان مشروطه ظاھر شد) 29ـ  27، ص بیدار

ّنان كه زير نظر شیخ تدوين مى شد، چنین آمده در اين عصر ما فرقه ھايى پیدا «: در يكى از لوايح متحص
ّه منكر اديان و حقوق و حدود ھستند َق مستحدثه را بر حسب تفاوت اغراض، . شده اند كه بالمر اين فِر

ّد تركمان. (»..رالیست آنارشیست، نیھلیست، سوسیالیست، ناتو: اسم ھاى مختلف است : محم
شیخ در ) 266و  265، ص 1، ج و روزنامه شیخ فضل اللّه نورى... رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات،

روح «به وسیله مشروطه خواھان را برگرفته از » قوانین مجعوله«نامه اى به يكى از مجتھدان مازندران، 
 )165ھمان، ص . (بیان مى كند» آزادى اروپا

ّتى را مى توان از جمله علل رويكرد به . 95 سادگى و زودباورى، احساساتى بودن، تزلزل و انفعال شخصی
معدود عالمانى بوده اند كه در ابتدا توقّف و . مشروطه يا مخالفت با آن درباره برخى فقیھان دانست

ّا در زمان استبداد صغیر، در حمايت از مشروطه و لزوم ; سپس مخالفت شديد با مشروطه كرده اند ام
ّى دست زده اند ھمچنین برخى ديگر در ابتدا موافق مشروطه، در ; برقرارى مجدد آن به فعالیت ھاى جد

ً به تأيید آن اقدام كردند اين مسأله در . اوايل استبداد صغیر مخالف شديد و در اواخر اين دوره، مجددا
ّد يزدى نیز تا حدودى تأثیرگذار بوده است يعنى آن میزان دقّت نظر و ; اختالف موضع آخوند خراسانى و سی
ّد يزدى در امور اجتماعى داشته، آخوند نداشته است ّت احتیاطى كه سی : ك. به عنوان نمونه ر. شد

ّد يزدى در صفحات پیشین ذكر شد و نیز سیاحت : آقانجفى قوچانى: برخى تلگراف ھايى كه از سی
 .323، ص شرق و غرب

ّال داراى گرايش ھاى سكوالريستى كه در سال . 96 به  1322به عنوان نمونه يكى از انجمن ھاى فع
ّالیت خود را آغاز كرد،  يكى از اھدافى كه در اين . بود» انجمن باغ سلیمان خان میكده«صورت رسمى فع

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

ّت ايران: مھدى ملكزاده(  ).245ـ  237، كتاب دوم، ص تاريخ انقالب مشروطی

در تحلیل اختالف مواضع عالمان در مشروطه به ويژه اختالف آخوند خراسانى و ياران و شاگردانش با . 97
ّه ھاى ديگرى نیز بیان شده است  . در انتھاى مقاله 2ضمیمه : ك. ر. مجتھد نورى و ھمراھانش، نظري

 .293 ص تاريخ تحوّالت سیاسى ايران، :موسى نجفى و موسى فقیه حقانى. 98

ّدحسین نائینى. 99 محالتى نیز آزادى در غرب را به ; 95و  94، ص تنبیه االمّة و تنزيه الملّه: محم
ّد اسماعیل محالّتى: ك. ر. ھمین صورت تفسیر كرده است اللئالى المربوطة فىوجوب : محم

 .520 صرسائل مشروطیت،: ، مندرج درالمشروطه

 .101و  100ھمان، ص . 100

ّد مددپور مانند . 101 درآمدى به  و درباره غربمطالعه برخى از كتاب ھاى دكتر رضا داورى و دكتر محم
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 . در اين جھت مفید استسیر تفكّر معاصر

ّت: عبدالھادى حائرى. 102 ّع و مشروطی به نظر مى رسد اين نويسنده به بزرگ . 302و  301، ص تشی
ً واسطه و ; نمايى اين مسأله پرداخته و رھبران مذھبى را افرادى كه داراى اصالت فكرى نبوده بلكه صرفا

ّفى كرده است از نظر او، عالمان مشروطه خواه با استفاده از . ابزار روشنفكران میان مردم بودند، معر
نوشته ھاى نوگرايان لیبرال كه به صورت مبھم، عناوين مشروطه، آزادى و برابرى و قانون گذارى را بیان، و 

ّى برخى به سازگارى اين مفاھیم با اسالم تصريح كرده بودند، بدين باور شدند كه آن مفاھیم با  حت
به دلیل غیر » نوگرايان به اصطالح لیبرال و آگاه به شیوه ھاى فكرى اروپايى«. اسالم ناھماھنگ نیست

; »به حمايت علما نیاز فراوان داشتند«بومى بودن انديشه ھا و اھداف خود، جھت عملى كردن آن ھا 
زيرا آنان مى توانستند با اجتھاد خود، آن عناوين را بر مفاھیم اسالمى تطبیق كرده و با نفوذى كه میان 

 )330ھمان، ص . (بورژوازى ملّى و بقیه توده ھاى مردمى داشتند، خواسته غربگرايان را عملى كنند

 .300، ص تاريخ تحوّالت سیاسى ايران: موسى نجفى و موسى فقیه حقانى. 103

 .308و  307ھمان، ص . 104

حوزه نجف و فلسفه در كتاب » النجف«و » درة النجف«، »الغرى«اين سه مجله با نام ھاى . 105
ّه برخى شماره ھاى مجله اخیر به جھت عدم دسترسى به آن ; گنجانده شده اندتجدّد در ايران  البت

 .ھا، درج نشده است

متن كامل رسائل و صحف : ، كتاب دومحوزه نجف و فلسفه تجدّد در ايران: موسى نجفى: ك. ر. 106
مواردى كه ذكر شد، باعث نمى شود نظر برخى ). الغرى، درة النجف، النجف(سیاسى در حوزه نجف 

ھر ; در نوشته ھاى نجف، نگرش جديد به عالم و آدم و دنیا است«: محقّقان را در اين باره بپذيريم كه
ّه پردازى نكرده اند ّ آشكار غرب نسبت به ; چند اين را به صراحت نظري ا در ال به الى مباحث آنان تضاد ّ ام

ّت اخالق و ارزش ھا، تساھل و . دنیاى اسالمى نمايان است ّت ستیزى، نسبی اليه ھاى سكوالريزم، سن
مدرا نسبت به حقوق الھى، در اين رسائل مورد نقد قرار گرفته و نجف، اين ھا را جزء ذات فرھنگ و 

ّى اگر اين مطالب به مشروطه ) 20و  19ھمان، ص : ك. ر. (»سیاست غرب مى داند به نظر مى رسد حت
صرف نظر از آن كه اثبات اين مطلب كه در مجالّت فارسى . دوم نیز ناظر باشد نمى تواند صحیح باشد

ّت اخالق و ارزش ھا و تساھل و مدارا نسبت به حقوق «زبان نجف،  ّت ستیرى، نسبی سكوالريزم، سن
ّعا كه » الھى نجف اين ھا را جزء فرھنگ و سیاست «را به غرب نسبت داده اند، مشكل است، اين اد

ّل است»غرب مى داند نقدھايى كه در اين مجالت بر غرب شده، بیش تر در مورد . ، بسیار درخور تأم
ّن غربى بريده از ; ماھیت استعمارى غرب و بر غرب زدگى و تقلید از غرب است نه از اين حیث كه تمد

ّت و سازگار با اوضاع آنان ; شرع است بلكه از اين جھت كه فرھنگ آنان را بر اساس آموزه ھاى مسیحی
ّت جغرافیايى ـ تاريخى  دانسته اند و در نتیجه، با جامعه ايرانى كه صرف نظر از اختالف دينى، داراى وضعی

 .و فرھنگى ديگرى است، مناسب نمى دانستند

: معناى شعر. 300، ص تاريخ تحوّالت تاريخ معاصر ايران :موسى نجفى و موسى فقیه حقانى. 107
ّل در حد يك امید بود از متن . ولى بعد، آن امید به مصیبت تبديل شد و اين مصیبت بزرگ و بزرگ تر شد; او

ولى وقتى ; نامه و اين شعر برمى آيد كه آيات عظام، ابتدا به تقى زاده و امثال او امید بسته بودند
ّئات اعمال آنان را مشاھده كردند، به خوبى دريافتند كه نھضت مشروطه دچار بیمارى مھلكى شده  سی

 .است
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