
 
 روحانیت پیشتاز در نھضت مشروطھ 

 مقدمھ 

شھود است ً م كامال ساس در . نقش روحانیت شیعھ در مسائل سیاسي و اجتماعي معاصر ایران  قاطع ح كي از م نیز ی قالب مشروطھ  ان
صف آید كھ بي تاریخ معاصر ایران بھ شمار مي حوه  یت  شك ن ضت از اھم ین نھ یت در ا قش روحان یژه ن بھ و ماعي  ھاي اجت بندي نیرو

یت در ظلم. زیادي برخوردار است سنتي روحان قش  بھ ن جھ  جھ  از این رو در بحث حاضر با تو كانون تو مردم،  برانگیختن  ستیزي و 
بل  بنابراین پس از بررسي نقش غیر.  خواھیم كرد گیري، پیروزي و تداوم مشروطھ خودرا معطوف بھ نقش پیشرو علماءدین در شكل قا

ضل شیخ ف ھاني، محالتي و  نوري  انكار روحانیت در نھضت، بھ بررسي نقش، آراء و افكار مجتھدان عالي قدري نظیر نائیني، بھب هللا 
 . خواھیم پرداخت 

 قابل انكار  روحانیت پیشرو؛ نقشي غیر

با گسترش . روحانیت از دیرباز بھ لحاظ پیوند عمیق جامعھ ایران با دین از اقتدار و نفوذ زیادي برخوردار بوده است در دوره صفویھ 
شیعھ، شد مذھب  طرح  لتي م ند غیردو ھاد قدرتم ھا ن مي و تن ھاد مرد عالیترین ن نوان  بھ ع مي . روحانیت  نوان حاك بھ ع نیز  شاه  حتي 

شت العنان، بھ لحاظ مذھبي فقط یكي ازمقلدان پرشمار مراجع بزرگ محسوب مي مطلق ً حق تخطي از فتواي مراجع را ندا . شد و شرعا
مدارس و حوزه سریع  شد  بزرگ و ر یت  از قرن نوزدھم بھ بعد نیز افزایش علماي  ھاد روحان یت ن یت و كیف سترش كم بھ گ یني  ھاي د

ید شیعي بي. انجام حانیون  ما و رو پس، عل كھ از آن  حوي  ھده  بھ ن بر ع مردم را  ھبري  كرده و ر یدا  ضور پ سي ح مور سیا فھ در ا وق
 . اند  داشتھ

یت  هللا شیرازي مبني بر تحریم تنباكو، حمایت اكثریت قریب بھ اتفاق روحانیون بلند فتواي آیت پایھ از نھضت مشروطھ، حضور روحان
شاه و  در ملي شدن صنعت نفت، مخالفت با الیحھ انجمن سفید  قالب  با ان فت  سیون، مخال ھاي ایالتي و والیتي، مخالفت با الیحھ كاپیتوال

حانیون در  حكایت از حضور مستمر و تأثیر... ، پیروزي انقالب اسالمي، حوادث پس از انقالب و 42خرداد  15مردم، واقعھ  گذار رو
بھ نقش. تاریخ معاصر ایران دارد گروه  ند و  در جریان انقالب مشروطھ نیز روحانیون بھ عنوان تأثیرگذارترین  مھ داد خود ادا آفریني 

 . عھده گرفتند  رھبري مردم را بر

ھر  این صد«: نقش پیشرو روحانیون در تاریخ معاصر ایران را امام خمیني چنین شرح داده است یم  ظھ كن ما مالح  سال اخیر را وقتي 
بوده است حانیون  سالطین،. جنبشي كھ واقع شده است از طرف رو ضد  بش  بر  ست، جن بوده ا قت آن  سلطان و ضد  بر  باكو  جنبش تن

  1» .اند ایجاد كنند  خواستھ مشروطھ بر ضد رژیم بود البتھ با قبول داشتن رژیم، عدالت مي

سید جف  ني در ن یل تھرا میرزا خل بدهللا مازندراني و  میرزا ع ساني،  ند خرا ظیر آخو طراز اول ن حانیون  عبدهللا  در این بین علما و رو
سید ھاني،  ضل بھب شیخ ف بایي و  یزي و ثقة محمد طباط ھد تبر ھران، مجت نوري در ت في و حاج هللا  قا نج یز، آ سالم در تبر نورهللا  اال قا  آ

شكل... اصفھاني در اصفھان، محالتي و مجتھد الري در فارس و  ستاي  مردم در را پیروزي و  نقش مھمي در برانگیختن توده  گیري، 
 . تداوم نھضت مشروطھ ایفا نمودند 

شناختھ  مت  بر حكو مردم در برا سخنگوي  بھ عنوان  شتند،  كي دا ند نزدی یان پیو علما، وعاظ و طالب كھ با توده مردم و كسبھ و بازار
لت«در مقابل » علماي ملت« بھ نحوي كھ اصطالح . شدند مي بود » اولیاي دو خوردار  ني بر كاربرد فراوا طور . در آن دوران از  بھ 

گاه  كلي مجتھدین، ظور تقویت پای بھ من ھي  یافتن را براي  تالش  یل  بھ دل گر  از یك سو بھ خاطر عقاید آزادیخواھانھ خود و از سوي دی
 . قابل انكاري در پیروزي مشروطھ ایفا نمودند   درصدد حمایت از نھضت برآمدند و نقش غیر مردمي،

ً ھر سھ نفر  هللا  آیت(در این بین مراجع نجف از آغاز مبارزه یعني مھاجرت علما بھ قم حمایت خود را از نھضت اعالم كردند و معموال
سین تھرانـي میرزا ح شترك صـادر مي) آخونـد خراسـاني، مالعبـدهللا مازنـدراني و  صورت م بھ  ند یك اطالعیـھ و بیانیـھ را  از . كرد

ھت حفظ  قدر استنباط مي ھا و فتاواي این مراجع عالي ھا، پاسخ ھا، بیانیھ مجموعھ اعالمیھ بزاري ج بھ عنوان ا شود كھ آنھا بھ مشروطھ 
مي شور  صادي ك گي و اقت سي، فرھن ستقالل سیا شروطھ را ھم اسالم و اجراي قوانین اسالم و ھمچنین حفظ ا ستند و م فظ   نگری تراز ح

 . پنداشتند  اسالم مي

ست نفوذ عمیق این مراجع در قلوب مردم ایران نقش غیر شتھ ا گر . قابل انكاري در حضور مردم و حمایت از نھضت دا بھ عبارت دی
كھ مي ند  یاني بود ھا جر ً تن مال خود، ع سنتي  تدار  فوذ و اق با ن شت، روحانیون  جود ندا سي و قش  در جوامعي كھ احزاب سیا ستند ن توان

یھ. اپوزیسیون حكومت را بھ خود اختصاص دھند كھ از  بدین ترتیب مجتھدین طرفدار اصالحات، طال چرا  مي گشتند؛  بش عمو دار جن
ھم آمیزند خود، در  تدار و اراده  با اق ین رو مي. این طریق قادر بودند پیام فعاالن را  حانیون را مھم از ا شتیبان   توان رو نیروي پ ترین 
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ً در نطفھ خفھ مي زیرا اگر آنان انقالب را تأیید نمي. انقالب مشروطھ محسوب نمود   2. شد كردند مسلما

بھ در جنبش مشروطیت ھمین علما در رأس بودند، اصل مشروطیت « : گوید امام خمیني مي یران  اساسش از نجف بھ دست علما و در ا
شد این قدر كھ آنھا مي. دست علما شروع شد و پیش رفت شد،  كار با سي در  قانون اسا ... « 3» .خواستند كھ مشروطھ تحقق پیدا كند و 

  4. »...علماي اسالم، در صدر مشروطیت، در مقابل استبداد سیاه ایستادند و براي ملت آزادي گرفتند

شورا  لس  سیس مج بنابراین روحانیت شیعھ با توجھ بھ منزلت اجتماعي خویش تالش خود را جھت تحدید استبداد شاھنشاھي قاجار و تأ
بھ از این رو مي. و تدوین قانون اساسي در راستاي اصول اساسي اسالم و منافع عمومي مردم بھ كار گرفت كي از جن بارز   توان ی ھاي 

ھان بي. خواھان بھ حساب آورد انقالب مشروطھ را حمایت روحانیون از آزادي تاریخ ج ً در  با یل  این امر تقری ین دل بھ ھم ست و  بدیل ا
  5. كس پنھان نمانده است نتایج مجتھدان از نھضت مشروطھ و تكفیر عملي شاه توسط آنھا، از دید ھیچ

شمار مي بھ  حانیون در سیاست  لت رو فان سرسخت دخا كھ از مخال سروي  پیروزي  حتي فردي ھمچون احمد ك مان در  قش عال مد، ن آ
ست ند«: مشروطھ را نادیده نگرفتھ ا ید آورد ما پد یران عل شروطھ را در ا كھ م كرد  موش  ید فرا تھ را نبا ین نك كھ در . ا ھا  در آن روز

سخناني مي گاھي  ند ایران غول استبداد درفش افراشتھ، كسي را یاراي دم زدن نبود، تنھا علما بودند كھ دل بھ حال مردم سوزانیده  . گفت
توده. المتین را بخوانید ھاي حبل شماره. گویم یاراي دم زدن نداشتند فھمیدند؛ مي گویم دیگران چیزي نمي نمي بوه در  در آن زمان كھ  ي ان

ند شقدم گردید ما پی شھرھا عل سیاري از  شت در ب بد كشور ندا یك و  بھ ن كاري  گز  یده و ھر لت خواب ستر غف ما .  ب شروطھ را عل یاد م بن
  6» .گذاردند 

ـ و  داشت، پافشاري چھ مشروطھ را نگھ آن«  ھاني و طباطبائي  ـ بھب بود ھاي مردانھ دو سید  شیخ مازندراني  حاج  ساني و  ند خرا . آخو
  7» .از پشتیباني مجلس و مشروطھ بازنایستادند و آن را نگھ داشتند  ھایي كھ كشیدند،  با فشارھایي كھ دیدند و زیان اینان،

یت محسوب مي بدین ترتیب مشاھده مي قدرت روحان مل  مترین عا بھ عنوان مھ مي  شد و از سوي  شود كھ از یك سو پایگاه وسیع مرد
شمار مي بھ  مان  ستم حاك لم و  بر ظ مردم در برا ند دیگر روحانیون بھ عنوان تنھا پناھگاه  با . رفت نیز  گرا  شنفكران غرب ین رو رو از ا

ستھ آگاھي از قدرت و نفوذ عظیم روحانیان در دل مردم مي شوند و خوا یك  قدرت نزد كانون  ین  بھ ا شش  كوشیدند،  خود را در پو ھاي 
پیروزي . اسالم و شریعت بیان كنند پس از  با این حال روشنفكران كھ براي براندازي حكومت استبددي بھ نفوذ روحانیون نیاز داشتند، 

 . افزون آنان بھ وحشت افتادند و زمزمھ جدایي سردادند  انقالب و با گشایش مجلس اول از قدرت روز

مد ستبداد مح یھ ا كھ عل یدي  بارزه جد یان م شروطھ اول و در جر پیروزي م پس از  ھر روي  عال در  بھ  ماي ف شد، عل غاز  شاه آ علي 
شدند مد. مشـروطھ بـھ دو گـروه اصـلي تقسـیم  گروه دیگـر خطـر اصـلي را از جانـب  علي شـاه دفـاع مي یـك گــروه از خلـع مح كـرد و 

طي مي یان افرا مد غربگرا ید و حفظ مح ضروري مي  د شاه را  ست علي  بھ نجف و . دان عالي مرت ما،  جع و عل موم مرا گروه اول ع در 
هللا نوري یكي از علماي درجھ اول تھران   شیخ فضل خواھان معروف شدند، تھران حضور داشتند و سردمدار گروه دوم كھ بھ مشروعھ

 . بود 

ر مشروطیت پیش از سال  هللا محمد  آیت در میان روحانیون طرفدار مشروطھ، خود 1911حسین نائیني، مدافع متبحّ ، در كتاب ارزشمند 
ھ و تنزیھ تنبیھ«با عنوان  ّ ھ االم ّ شریعت » المل كوشید تا اثبات كند كھ مباني مشروطھ نظیر آزادي، مساوات، پارلمان و تفكیك قوا در بطن 

م و محرز انگاشت آرمان بنابراین او بھ . وجود دارد ّ شریعت، مسل ھا را در  جود آن شید و و یني بخ بھ د ستقرار . ھاي مشروطھ جن وي ا
خویش مي ستبداد  استبداد را ناشي از عدم آگاھي مردم نسبت بھ حقوق  پایي ا ساس بر كام را ا كرد ح بر عمل ھا  ظارت آن عدم ن ست و  دان

جایز مي. كرد تلقي مي شروطیت را  فاع از م ساس، او د ین ا گیري مي بر ھم ست؛ زیرا از ظلم مضاعف جلو نائیني، . كرد دان ظر  از ن
یت از  ما تبع ست؛ ا صوم ا ست غیرمع مت آن در د یت و حكو یرا تول ست؛ ز خارج نی بودن  صبي  مت غ ھم از حكو شروطھ  مت م حكو

ستمي وارد نمي یت  بر . شود حكومت مشروطھ، بر متابعت از حكومت استبدادي ترجیح دارد؛ چون در این نظام سیاسي، حداقل بھ رع
ین  ین مب نوامیس د ظم  سلمانان و از اع نوع م كالیف  ھم ت سالم و از ا ضروریات ا سلطنت را از  قدرت  ساختن  نا وي محـدود  ین مب ا

  8. دانست  مي

بھ آموزه هللا محمد بدین ترتیب آیت غھ حسین نائیني بھ عنوان یك روحاني پایبند  ند دغد ھت پیو یادي ج تالش ز یني،  قھ ھاي د ھاي  ھا و عل
سو و انگاره یك  گارش  مذھبي از  با ن مود و  گر ن سوي دی بي از  في و غر مي، عر لي، عل تازه عق مھ و تنزیھ تنبیھ«ھاي  لھ  اال بھ » الم

 . خواھان برخاست و استوارترین متن سیاسي را در حمایت از مشروطھ نگاشت  حمایت تئوریك و نظري از مشروطھ

با نوعي مصلحت مجتھد ذي بھ آزاد نفوذ دیگري كھ فراخوان وي بھ اصالحات اساسي،  سخ  قاد را ین اعت شي و ھمچن مراه  اندی شي ھ اندی
قالب . وي نیز نقش مھمي درتحول جریانھاي سیاسي این دوره داشت. عبدهللا بھبھاني نام داشت بود، سید رھبري و نقش داھیانھ او در ان

 . اند  مشروطھ و ایجاد مجلس ملي، چنان قاطع و روشن است كھ منتقدانش ھم ناگزیر از تحسین و ستایش وي بوده
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صدارت عین آیت ستبداد و ناراضیان  فان ا بود، از مخال تام برخوردار  یت  شمار مي هللا بھبھاني كھ در تھران از مرجع بھ  لھ  مد  الدو . آ
قضیھ مسیو نوز بلژیكي و اقدام او در پوشیدن لباس روحانیت، باعث گردید كھ بھبھاني بھ دلیل توھین وي بھ روحانیت، خواستار عزل 

شد؛  گیري در نھایت پي. نوز گردد شاه  ست از  سھ درخوا ئھ  بھ ارا جر  گر از روحانیون من ھي طباطبایي و برخي دی ھاي وي و ھمرا
 . عزل عالءالدولھ حاكم تھران، بركناري مسیو نوز و تأسیس عدالتخانھ 

عده  یكي دیگر از ماجراھایي كھ بھبھاني در آن نقش خاصي داشت، تحصن در حرم حضرت عبالعظیم بعد از گراني قند و شالق زدن 
ست. اي از تجار بود، این تحصن تا بركناري عالءالدولھ حاكم تھران ادامھ داشت شدن درخوا برآورده  ھت  حانیون ج یت رو ھا،    با فعال

سلطان ستگیري  بھ د بارزات  سید م نام  بھ  جوان  بھ  یك طل تل  ھاني و  المحققین و ق سیدین بھب ھاجرت  عث م كھ با شد  جر  عبدالحمید من
 . الدولھ و صدور فرمان مشروطیت ادامھ داشت  طباطبایي بھ قم شد و این مھاجرت تا عزل عین

سي و وطن شروطھ از اصالحات سیا حوالت م ین در ت فاع از د بر د عالوه  ھاني  بارز،  بھب یك م بھ عنوان  كرد و  یت  نیز حما ستي  پر
نان مي ھاي مشروطھ حضوري مستقیم در فعالیت ھبري آ خت خواھان داشت و بھ ر ضور . پردا شورطھ ح لس م ھاني دردور دوم مج بھب

تھ  مك كمی با ك كرات  حزب دم ندگان  سرانجام نمای كھ  تا این شد،  بدیل  مردم ت مأمن  گاه و  بھ پناھ خود  فوذ  قدرت و ن بھ  یافت و با توجھ 
 . اش بھ قتل رساندند  ، بھبھاني را در خانھ1328رجب  8مجازات و حیدرخان عمواوقلي، رجب سرابي و دو نفر دیگر در 

شجاعت و  با  ست  بود و توان یت طرفدار مشروطھ  گاه شخصیت، سخنگوي روحان یني و جای یت د بھ ھر روي بھبھاني بھ دلیل مرجع
بھ  یران  خیر ا سالھ ا تاریخ صد گرا در  حانیون نو شروطھ و از رو قالب م پیروزي ان سي  مل اسا كي از عوا نوان ی بھ ع خود  نواندیشي 

 . حساب آید 

شمار مي آیت بھ  شیع  ساعي  هللا محالتي نیز یكي دیگر از علماي بزرگ جھان ت با آزادي م سبت آن  شروطھ و ن ظام م ین ن كھ در تبی ید  آ
 . فراوان نمود 

سوب مي  هللا شیخ فضل آیت ھان مح شھ هللا نوري معروفترین چھره مشروعھ خوا كھ آراء و اندی مل مي  گردد  بل تأ شد ھایش قا یز . با وي ن
شروطھ ھمانند مشروطھ برخالف م شیخ  كھ  فاوت  ین ت با ا بود،  سلطنت  شدن  حدود  یز  خواھان خواستار م كز ن قدرت متمر خواھان از 

خود  شیخ از عالمان بزرگ تھران و از رھبران جنبش مشروطھ بھ شمار مي. كرد حمایت مي تاز  یت مم گاه و موقع حاظ جای آمد كھ بھ ل
باكو  یام تن ضورش در ق یژه ح بھ و ھران و  ماي ت ین عل شیرازي(در ب میرزاي  مد  نیز معت شاگرد و  نوان  جھ )بھ ع مورد تو مواره  ، ھ

تا . انقالبیون بود حتي  از این رو شیخ در ابتداي جنبش مشروطھ بھ ھواداري از آن برخاست و در مھاجرت علماء بھ قم شركت كرد و 
شروطھ. خواھان بود زمان صدور فرمان مشروطیت نیز ھمراه مشروطھ كر م بي تف ناي غر خواھي،  اما پس از آشكار شدن ماھیت و مب

شرع و  بھ  شروطھ  مودن م ید ن حراف و مق گیري از ان ھت جلو خود را ج تالش  شد و  سالم  با ا شروطھ  قوانین م یق  ستار تطب وي خوا
با گرایش شیخ فضل. بھ كار بست» ھیئت طراز اول«نظارت  ھي و  موزش فق قد آ سكوالر،  هللا نوري بر این اعتقاد بود كھ افراد فا ھاي 

با . فاقد شرایط الزم جھت قانونگذاري مطابق با شریعت ھستند غایر  صوبات م صوص م بنابراین باید ھیئتي متشكل از پنج مجتھد در خ
 . شریعت تشكیل شود 

سالمي مي شیخ فضل قوانین ا ستگاه و اصالت  بھ خا ست را توجھ  تري آموزه هللا نوري، مبناي سیا كر   دانست و بر سالمي را متذ ھاي ا
مل... بھترین قوانین، قانون الھي است« : شد  مي ھترین و كا یھ ب فھ امام یم و بحمدهللا ما طای ست دار ھي را در دا قوانین ال ین . ... ترین  ا

  9» .، بلكھ حكم جمیع مواد سیاسیھ را بر وجھ اكمل و اوفي داراست قانون الھي ما، مخصوص بھ عبادت نیست

كاركرد اصلي مجلس  خواھي و اصل قانون هللا بر خالف تبلیغات وسیع مخالفانش، نھ با مشروطھ شیخ فضل نھ  گذاري مخالفت داشت و 
ستبد . برده است، بلكھ معتقد بود كھ در وضع قوانین باید اصول اسالمي رعایت شود را زیر سؤال مي كھ وي را م او در جواب كساني 

ین «: گفت خواندند، مي و مخالف برقراري مجلس مي من بھ ھیچ وجھ منكر مجلس شوراي ملي نیستم؛ بلكھ مدخلیت خود را در تأسیس ا
ني   مجلس شوراي ملي را مي] آن[من . دانم  بیش از ھمھ كس مي اساس، شریعت، قانو برخالف  شد و  سالمیت با بر ا خواھم كھ اساسش 
ً مي... « 10» .نگذارد سلمانان آن را مي گویم كھ من آن مجلس شوراي ملي را مي صریحا موم م كھ ع كھ  خواھم  عني  ین م بھ ا ند؛  خواھ

برخالف مذھب  البتھ عموم مسلمانان مجلسي مي مدي و  شریعت مح برخالف  خواھند كھ اساسش بر اسالمیت باشد و بر خالف قرآن و 
كتي و ادارات و وزارت« 11» .مقدس جعفري، قانوني نگذراند قوانین ممل ھا  خانھ احدي را در موضوع مشروطیت حرفي نیست ولكن 

ست« 12» .باید صورت شرع و مطابقت با قرآن، كھ كتاب آسماني است، داشتھ باشد خوب ا لي  ما خی لي . مجلس براي  شروطیت خی م
شود. جا است بھ خارج ن بوي  شروطیت . اما مشروطھ باید قوانین و احكامش سرمویي از طریقھ شرع مقدس ن ما را در موضوع م پس 

ً حرفي نیست في ... گویم، ھمھ بدانید كھ مرا در مشروطیت و محدود بودن سلطنت  در این مدت مكرر گفتھ و باز مي... « 13» .ابدا حر
بدعت بلكھ احدي نمي. نیست شتن بعضي  ست  تواند موضوع را انكار كند و موقوف دا یھ و . ھا الزم ا یل مال كتي از قب مور ممل اصالح ا

ً محدود شود یم، و . عدلیھ و سایر ادارات الزم است كھ تماما ستقلھ را محدود دار سلطنت م یم و  شروطھ كن كت را م خواھیم ممل اگر ما ب
ً قانون اساسي و نظامنامھ و دستورالعمل  » .خواھیم  ھا مي حقوقي براي دولت و تكلیفي براي وزرا معین نماییم، محققا
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قانون  بھ ھر روي بعضي رھبران، الگوي خود را در لیبرالیسم و مشروطھ گرایي بھ سبك غرب یافتھ بودند و حتي در نگارش و تدوین 
اساسي نیز بھ اقتباس از قوانین اساسي بلژیك و فرانسھ پرداختند بھ ھمین دلیل ھرگز تلقي درستي از مشروطھ، قانون و آزادي بھ دست 

شروعھ چنانكھ آناني كھ مدافع قانون بودند و بر ضرورت آزادي تكیھ مي. نیاوردند خواھان  كردند، خود تاب مشاھده مخالفاني ھمچون م
شروطھ هللا نوري را بھ سبب بیان نظراتش بھ دار آویختند؛ شاید بتوان این عمل را نقطھ فضل را نیاورده و شیخ خواھي  ي آغاز شكست م

 . محسوب نمود 

ند امام خمیني كھ بھ وضوح بر این مسئلھ واقف بود، در دفاع از شیخ فضل : هللا نوري و تقبیح رفتاري كھ با وي شده است، چنین فرمود
حوم شیخ... « كھ مر مة فضل لیكن راجع بھ ھمین مشروطھ و این كھ هللا رح ستاد  ین : هللا ای ید قوان قوانین با شد  شروعھ با ید م شروطھ با م

ین قدرتي  اسالم باشد در ھمان وقت كھ ایشان این امر را فرمود ومتمم قانون اساسي ھم از كوشش ایشان بود، مخالفین، خارجیھا كھ چن
ند  دیدند كاري كردند در ایران كھ شیخ فضل را در روحانیت مي گاه درست كرد یھ را، داد مات عال «  14» .هللا مجاھد مجتھد داراي مقا

سباب  حتي قضیھ مرحوم آقا شیخ فضل هللا را در نجف ھم یك جور بدي منعكس كردند این جوي كھ ساختند در ایران و در سایر جاھا، ا
شیدند  این شد كھ آقا شیخ فضل بھ دار ك یدان و  سط م بھ و ند  هللا را با دست بعضي از روحانیون خود ایران محكوم كردند، و او را آورد

شتند لت دا ھم غف ما  حتي عل مل  ین ع شتند از ا » .وپاي آن ھم ایستادند و كف زدند و شكست دادند اسالم را آن وقت و مردم ھم غفلت دا
15  

ستیالي  جالل آل بر ا مت در برا ماد مقاو شیخ را ن بھ دار آویختن  گي،  احمد نیز بھ عنوان یكي از روشنفكران و پیشروان اندیشھ غربزد
ست شدار داده ا ین ھ ندگان را چن كرده و آی یان  مي«: غرب ب قي  چون بیر سر دار ھم بر  گوار را  عش آن بزر مت  من ن بھ عال كھ  دانم 

مي از  بھ قو شبیھ  ما  استیالي غربزدگي پس از دویست سال كشمكش بر بام سراي این مملكت افراشتھ شد و اكنون در لواي این پرچم، 
گي ایم، در لباس، خانھ و خوراك و ادب و مطبوعات و خطرناكتر از ھمھ در فرھنگمان فرنگي مآب مي خود بیگانھ مآب  پروریم و فرن  

  16.جوییم حل ھر مشكلي را مي راه

یت  شار روحان شایان ذكر است كھ در جریان انقالب مشروطھ، گروھي از علماء، وعاظ و طالب نیز حضور داشتند كھ باید از سایر اق
ند بھ ویژه مجتھدین عالي یك گرد صف . قدر تفك كري در  ظر ف لي از ن ند و یت بود سوت روحان كھ در ك ست  فرادي ا شامل ا گروه  ین  ا

بود گرایان غربگرا جاي داشتند و یا با این گروه ھمكاري مي تجدد یت  كل روحان سوت . كردند و عملكرد ایشان علیھ  فراد در ك ین ا از ا
فراوان برخوردار  ھا در بیت خرقاني مدت.  اسدهللا خرقاني و شیخ ابراھیم زنجاني اشاره كرد  علما باید بھ سید  آخوند خراساني از نفوذ 

مت . بود و از این طریق تأثیر بزرگي بر تحوالت مشروطھ نھاد جان اقا زنجاني در دوران مشروطھ اول شخصیت مھمي نبود و در زن
شت نده. دا نوان نمای بھ ع صیت او  كي از شخ بھ ی پس  شد و از آن  لس اول وارد حـوادث مشـروطھ  كري و سیاسـي  ي مج ثر ف ھاي مؤ

شناس  المتكلمین و سید در میان وعاظ نیز ملك. گرایان غربگرا بدل شد تجدد فراد سر یان طالب ا ند ودر م گروه بود ین  عظ از ا جمال وا
 . زاده است  حسن تقي ترین آنھا سید متعددي بھ این طیف تعلق داشتند كھ شاخص

 گیري  نتیجھ

كي از سرفصل با توجھ بھ آنچھ گذشت مي شروطھ را ی قالب م ھاي  توان بھ نقش پیشرو عالمان دیني در نھضت مشروطیت پي برد و ان
شمار آورد قالب . مھم حضور روحانیت در عرصھ سیاست بھ  لي در رھبري ان بھ عم ھم از جن ظري و  حاظ ن ھم از ل یت  زیرا روحان

 . ھاھي خود كردند  قابل انكار ایفا نمود و مردم نیز بھ رھبري عالمان، دستگاه استبداد را ناگزیر بھ پذیرش خواستھ نقشي غیر

نائیني و تي،  ظیر محال حانیوني ن یان رو ظاھر م بھ  كھ  سو و شیخ... بھ رغم آن  یك  ضل از  جود  ف ظري و گر اختالف ن سوي دی هللا از 
زیرا ھم . داشت، اما نباید از این نكتھ غافل ماند كھ نگاه كلي روحانیت بھ مشروطھ با نگاه روشنفكران سكوالر و غربگرا تفاوت داشت

سالم و آموزه خواه و ھم روحانیون مشروعھ روحانیون مشروطھ سي ا یت اصول اسا ند و از  خواه در مورد رعا ني مصمم بود ھاي قرآ
 . این لحاظ ھیچ اختالفي با یكدیگر نداشتند 

ندروي نیز ت شروطھ در نھایت  سران م شیخ فضل ھاي برخي از  عدام  یت خواه، ا ترور آ نوري،  یل  هللا  ین قب ثي از ا ھاني و حواد هللا بھب
 شعیب بھمن . گیري مجتھدان و عالمان بزرگ از مشروطھ و شكست نھضت نقش مؤثري داشت دركناره
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