
 

 

انقالب مشروطه کنترل استبداد با مھار دين
 
  

در خواست اولیه ، تاسیس . انقالب مشروطیت از ابتدا برخاسته از انگیزه ھاي دروني و افکار بومي بود
تاسیس مجلس شورا از . عدالتخانه بود، اما بتدريج درخواست ھا به تاسیس مجلس شورا تبديل شد

مذھبي ، سرانجام  -خواست ھاي جريان مردمي . گسترش خواست ھاي انقالبیون حکايت مي کرد
منجر به صدور فرمان تاسیس مجلس شوراي اسالمي شده بود، ولي نفوذ جريان روشنفکري در صدد 

در خالل انقالب ، دست . کمرنگ ترکردن بعد اسالمي و تطبیق بیشتر آن با مفاھیم غربي پیش برآمد
مراجع . خارجي ھا نیز در آن پیدا شد، اما رھبري انقالب ھمچنان به دست روحانیت و علماي شیعه بود

اگر حمايت پیگیرانه اين مراجع . بزرگ شیعه در نجف از آرمان ھاي انقالب مشروطه حمايت مي کردند
 . نبود انقالب بدان گونه و با آن سرعت پیروز نمي شد

علماي تھران مانند شیخ فضل هللا نوري مجتھد بزرگ تھران ، سیدمحمد طباطبايي و سید عبدهللا 
حضور گسترده علماي شیعه در انقالب . بھبھاني به عنوان رھبران انقالب در تھران عمل مي کردند

 . مشروطه با توجه به ماھیت ضد استبدادي آن ، چیزي جز تقابل دين و دولت در دوره قاجار نیست
. علما و مردم خواستار حکومتي بودند که در آن اعمال گسترده قدرت مطلق و خودکامه ، ناممکن باشد

. است» تعديل يافته«و يا » محدود«، »شرطي«مشروطه ، واژه اي فارسي عربي است که به معناي 
خواست مرکزي انقالب مشروطه ، تاسیس سلطنتي محدود يا تعديل يافته بود که بزرگترين دستاورد ھر 

بر مبناي تفکر شیعه در عصر غیبت ، نیابت امام زمان برعھده مجتھد اعلم . چند ناپايدار انقالب نیز بود
از دوران صفويه ، نواب عامه بدون قائل شدن حدودي براي قدرت سلطنت ، آن را به شاه ، تفويض . است

علمائ براي اعمال اين محدوديت و به . در مشروطه اين امر تعريف و تبیین جديدي يافت4. مي کردند
انقالب مشروطیت و . منظور واداشتن شاه به قبول آن ، خود را در يک انقالب و قیام گسترده وارد کردند

 . جنبش تنباکو، ابطال کننده نظرياتي است که در مورد ماھیت غیرانقالبي علماي شیعه ابراز مي شود
  

 محدوديت سلطنت با اجراي احکام ديني

 
انقالب مشروطیت عالوه بر اين که تجديد نظري اساسي در نظريه شیعه پیرامون سلطنت است ، داراي 

بعد برجسته ديگري نیز در مورد اجرا شدن احکام و قوانین الھي براساس مصوبات مجلس شورا مي 
در بعد عملي و مبارزاتي ، تالشھا و مجاھدت ھاي شیخ فضل هللا نوري منجر به اصالح قانون . باشد

 . اساسي و افزودن متممي بر آن گرديد
نفر از علماي طراز اول بر مصوبات مجلس شورا از جھت تطبیق با احکام و موازين  5براساس آن مقرر شد 

البته بايد گفت از زمان صفويه قضاي اسالمي به شکل سنتي عمدتا بر عھده علما . شرعي نظارت کنند
بوده است ، اما تالشھاي علما چنین کارکردھايي را در قالب قانون اساسي نھادينه کرد و احکام الھي را 

 . عالوه بر مردم ، بر اعمال شاه و دولت نیز حاکم ساخت
در ھمین راستا عالمه نائیني نیز اجراي احکام ديني را يکي از راھھاي مھار استبداد و سلطنت مطلقه 

 . مي دانست
 
 
  

 

آيت هللا نائیني و حکومت قدر مقدور
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آيت هللا نائیني يکي از علماي بزرگ اصولي آن روز، انقالب مشروطه و اھداف سیاسي آن را در کتاب 
 : وي در اين کتاب از سه نوع حق نام مي برد. تنبیه االمه و تنزيه المله تئوريزه کرده است

 . حق خداوند که اراده مطلق از آن اوست -1
 . حق امام که عھده دار امامت و رھبري امت است -2
حق الناس که براساس آن احکام الھي بايد براي اقامه عدل اجرا شود و مردم در تعیین سرنوشت  -3

 . خويش مشارکت کنند
سلطنت غیرمحدود، ھم غصب حق : آيت هللا طالقاني نظريه عالمه نائیني را اين گونه بیان کرده است

خداي تعالي مي باشد، چون حکم و اراده مطلق از آن حق است و ھم غصب مقام امامت است و ھم 
غصب حقوق و نفوس و اموال مسلمانان ، ولي تحديد آن به وسیله قانون در حد امکان ، تحديد غصب 

پس تحديد اراده مطلق به وسیله . حق خدا و خلق است ، گرچه غصب مقام امام ھمچنان باقي است
قانون و مردم منتخب جلوگیري از غصب و ظلم بیشتر است نه آن که محدوديت و مشروطیت بر داشتن 

آيت هللا نائیني معتقد بود به دلیل ) 51- 52تنبیه االمه ، صص(يک نوع قدرت و تاسیس نوع ديگر باشد 
اجراي احکام خداوند و تحقق اراده الھي توسط حاکم و عدالتي که در نتیجه اجراي احکام الھي برپا مي 
شود، دو ظلم ، يعني ظلم در حق خدا و ظلم در حق مردم ، تعطیل مي شود و يک ظلم يعني حق امام 

وي تعطیلي دو ظلم را بر برقراري سه ظلم ترجیح مي دھد و بر . و نايب امام ھمچنان باقي مي ماند
تفسیر مي کند و » دلیل مقدور و دفع افسد به فاسد«ھمین اساس پذيرش نظام سیاسي مشروطه را 

در اين عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام واليت و نیابت نواب عام در «: مي نويسد
اقامه وظايف مذکوره مغضوب و ھم انتزاعش غیرمقدور است ، آيا ارجاعش از نحوه اولي که ظلم زائد و 

جب است و يا آن که غصب اندر غصب است ، به نحوه ثانیه و تحديد استیالئ جوري به قدر ممکن وا
ديدگاه مرحوم نائیني در مورد ) 41- 42ھمان ، رک صص(» .مغضوبیت ، موجب سقوط اين تکلیف است

ضرورت حکومت قدر مقدور براساس اين پیش فرض است که امکان تشکیل حکومت توسط فقھا و نواب 
در باب وظايف حسبیه ، دو امر ديگر ھم «: او در اين مورد مي نويسد. عامه در دوره غیبت کبرا وجود ندارد

اول ، عدم لزوم تصدي شخص مجتھد و کفايت اذن او در صحت و مشروعیت : مسلم و از واضحات است
دوم آن که عدم تمکن نواب عامه بعضا و کال از اقامه آن وظايف ، موجب سقوطش نباشد، بلکه نوبت ...آن

واليت در اقامه به عدول مومنین و با عدم تمکن آن به عموم ، بلکه به فساق از مسلمین ھم به اتفاق 
 ) 79ھمان ، صص(» .کل فقھاي امامیه منتھي خواھد شد

 
 

روشنفکري در ايران ؛ تقلید از غرب
 
  

روشنفکري در ايران ، از يک نظر زايیده تمدن معاصر اروپا و غرب است که متناسب با تاريخ و شرايط اروپا 
. قرن ھجدھم ، بويژه در فرانسه به قرن روشنگري معروف شده است. از قرن ھفدھم شکل گرفته است

متفکران عصر . از نگاھي ديگر، تمدن کنوني غرب و مدرنیسم ، رھاورد عصر روشنگري در اروپاست
روشنگري طیف واحدي نیستند و دين و ماورائالطبیعه ھمواره يکي از مسائل و معضالت فکري آنان بوده 

يکي از اين ويژگي ھاي . با اين وجود جريانات روشنفکري اروپا، يکسري ويژگي ھاي مشترک دارند. است
روشنفکران ، دين را که تا آن زمان مبناي حیات اجتماعي و سیاسي مردم . عام ، سکوالر بودن آن است

. اروپا بود، بعنوان يک امر فردي تلقي کردند و امور اجتماعي و سیاسي را به عقل جزوي بشر احاله دادند
لذا دومین ويژگي مشترک روشنفکران ، راسیونالیزم است که در ادامه تحول حیات خود ماھیتي تجربه 

 . گرايانه پیدا کرده است
سکوالريسم و راسیونالیزم به يک معنا، واکنشي در مقابل مسیحیت تحريف شده بود که توسط پاپ و 

ماھیت سیاسي . کلیسا، طي قرون متمادي در ابعاد سیاسي و فرھنگي بر اروپا حاکم بوده است
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 جنبش تنباكو

اما اين جنبش واجـد . جنبش تنباکو بیشتر بعنوان يک جنبش تحريمي ضد استعماري شناخته شده است
اگرچـه قـرارداد را يـک کمپـاني خارجـي . يک ويژگي برجسته در جھت مبارزه با نظام سلطنتي نیز ھست

به شـاه و صـدراعظم) رژي( شده ...منعقد کرده بود و منافع آن نیز بجز مبالغي که بعنوان رشوه  خت  پردا
قع بـه  بود، عايد کمپاني مي شد، اما طرف قرارداد، شاه و دربار بود و مبارزه مـردم علیـه امتیـاز رژي در وا
ناع  قرارداد امت که از لغـو  قصد لغو امتیازي بود که بايد توسط شاه صورت مي گرفت و شاه و دربـار بودنـد 

 . مي کردند
بود . موضوع مبارزه و جنبش ، يک موضوع استعماري و خارجي بود، اما ھدف مبارزه تسـلیم شـاه و دربـار 
: اعتمادالسلطنه وزير انطباعات ناصرالدين شاه در ضمن يکي از خاطراتش در روزنامه خاطرات مي نويسـد

با . »آفرين بر قلم جناب میرزا که بیشتر از سرنیزه دولت اثر کرد« معني اين تعبیر جز تقابل مردم و علمائ 
يکي از انگیزه ھاي مخالفت و امتناع دربار از لغو قرارداد اين بود که لغو قرارداد در واقع . شاه و دربار نیست

میرزاي . به معني شکست ناصرالدين شاه و دربار از مردم و مرجعیت بود ین تلگـراف  دربار در پاسخ به اول
ند و در  مي ک کر  شیرازي به شاه که خواھان استنکاف وي از اجراي قرارداد شـده بودنـد، داليلـي چنـد ذ

ھم بـه دولـت «: يکي از بندھاي آن مي نويسد ته ، آن  مرحمتي دولت که با توشیح اعلیحضرت پايـان ياف
 . »بیگانه ، سزاوار برگشت نیست

به طـرف قصـر سـلطنتي ھجـوم بردنـد کـه موجـب  در گرماگرم مبارزه علیه قرارداد تنباکو فوج عظیم مردم 
بي سـابقه بـود. کشته شدن عده اي گرديد تا آن زمـان  مـردم بـه بھانـه . چنین تقابلي بین مردم و شـاه 

با شـاه ، بـا حکـم . قرارداد تنباکو، با شاه مقابله و مبارزه مي کردند ايـن بعـد از مقابلـه مـردم و روحانیــت 
الیوم استعمال توتـون و «: میرزاي شیرازي براي تحريم ، به تقابل شاه و دربار با امام زمان تبديل شده بود

شیرازي . »تنباکو باي نحوکان در حکم محاربه با امام زمان است میرزاي  در واقع يکي از آثار و نتايج حکـم 
باکو را اينگونـه . بود» نفي مشروعیت مذھبي سلطنت« ناصرالدين شاه خود بعد ضد سـلطنتي تحـريم تن

گاھي اصفھان ، گاھي شیراز، گاھي مشھد و کرمان ، بلکه ھمه جا در شورش و انقالب :...بیان مي کند
 . است

مسیحیت ، از آن يک چھره استبداد ديني ترسیم کرده و در بعد فرھنگي و علمي ماھیتي ضدعلمي 
دادگاه ھاي تفتیش عقايد، در خالل قرون وسطي ھم بیانگر ماھیت استبدادي حاکمیت . بدان داده است

ھر چه يافته ھاي علمي دانشمندان افزايش مي يافت . کلیسا و ھم نمودار ماھیت ضد علمي آن است
تقابل مسیحیت و علم بیشتر مي شد و تنھا حوزه ھايي که ھنوز به مدد دانش نوين کشف نشده بود 

غیر از ويژگي ...براي عرصه اعتقاد ديني باقي مي ماند و اين عرصه نیز دائما در حال تنگتر شدن بود
ھايي مانند سکوالريسم ، راسیونالیزم و دين ستیزي ، روشنفکري داراي ابعاد ديگري مانند لیبرالیسم ، 

 . قانونگرايي ، آزادي ، پارلمانتاريسم ، تفکیک قوا و ناسیونالیزم مي باشد
روشنفکري و پیام تجددطلبي آن به عنوان راه پیشرفت و ترقي ملتھا، توسط نسلھايي از مستعمرات 

 . کشورھاي مشرق زمین تقلید شد و از آن جمله در کشورھاي اسالمي انعکاس يافت
در واقع افکار و ايده ھايي که برآيند تاريخي جوامع و شرايط ديگري بود، براي شرايط متفاوتي در 

در کشور ما ھم از دوران قاجار و از عھد ناصري ، . کشورھاي شرقي و اسالمي تقلید و تطبیق شد
آنچه در انقالب مشروطیت و بعد از آن ، از جريان روشنفکري غرب .تفکرات روشنفکري بتدريج رسوخ کرد

تقلید شد و انعکاس يافت ، حامل چند عنصر اصلي از تفکرات روشنفکري اروپا بوده است که از جمله آنھا 
 : عبارتند از

 . قانونگرايي و پارلمانتاريسم و مخالفت با استبداد فردي -1
 . دين ستیزي و معارضه با علماي ديني -2
 . ملت -ناسیونالیزم و مبناي نوين دولت  -3

بررسي نتايج عملي تقلید و تحقق اين تفکرات ، به عنوان رھاورد روشنفکري منفعل و مقلد ايران در 
 . مشروطیت و بعد از آن منوط به فرصت ديگري است
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مام نشـده و  اگر شھري و مملکتي را به تھديد ساکت مي کنیم ، اما اين سـکوت موقــتي اسـت و ابـدا ت
ند و مـردم . نخواھد شد قدغن و حـرام کـرده ا اين بازي تازه را که تمام علمائ درآورده و کشیدن تنباکو را 

 . ھمه اطاعت کرده اند و نمي کشند، اين يک شورش و نافرماني ساکت و پنھان است
بعد از قیام مردم و پیروزي جنبش تنباکو به رھبري روحانیت ، شاه و دربار، روحانیت را دشمن اصلي خـود 

مي . ارزيابي کردند امین الدوله پس از آن که ترس و وحشـت دربـار را در دوران نھضــت ترسـیم مــي کنـد 
 :.نويسد

شاه بعد متوجه پیروزي علمائ شد و در محضر وزرائ به مناسبت وقايع اين ايـام . کار به کام آقايان شد.. 
 . از مطاعیت و استیال و قوت و استعالئ مالھا شکايت مي فرمود

نان نـیز بـوده اسـت ستن قـدرت آ ستار در ھــم شک مي کـرد کـه خوا : شاه نه تنھا ناراحت بود و شکايت 
ناصرالدين شاه که در قضیه تنباکو از مرحوم میرزاي شیرازي و مرحوم میرزاي آشتیاني که جريان مبارزه را 
خود را نھفتـه  در تھران خوب رھبري کرده بودند، سخت رنجیده بود و با وجودي که علي الظـاھر، رنجـش 

 .... مي داشت ، در باطن خواستار وسیله اي براي در ھم شکستن قدرت آشتیاني ، در تھران بود
کم  نوان ح کم بع ين ح نکته مھمي که در مورد حکم تحريم تنباکو بايد بدان توجه داشـت ايـن اسـت کـه ا

 . ثانوي و از جانب حاکم اسالمي صادر شده است
بر اين اساس ، در ديدگاه میرزاي بزرگ و بر اساس اعتقاد شیعي ، حاکمیت نواب عامه ، حاکم اسـالمي 
مجتھد اعلم و عادل زمان بوده است نه شاه و موضوع تحريم ، نشانگر اعتقاد و اعتماد به تـوان سیاسـي 

 . و رھبري مراجع بود که بعد از صفويه تا آن زمان بصورت عیني و عملي کم تر سابقه داشت
تفاوت حکم میرزا در ارتباط با سلطنت با آنچه قبل از آن مرحوم محقق کرکي و مرحوم کاشـف الغطـائ در 
اعطاي مشروعیت به سلطنت صادر کرده اند، اين است که حکم تحريم به معني سلب مشروعیت نظـام 

ظام . سلطنتي است با ن ماي ديـني  يد جنبـش تنبـاکو را اولیــن گـام در گسسـتن پیونـد ديـن و عل لـذا با
 . سلطنت دانست

جنبش تنباکو عالوه بر اھمیتي که في نفسه واجد آن است از اھمیت ديگري نیز برخوردار است کـه آن را 
صد  به مبدا تمامي جنبشھا و قیامھاي ديـني و مردمــي از آن زمـان تـا امـروز در تـاريخ پرجنــب و جـوش يک

عه شناسـي . ساله اخیر ايران تبديل کرده است کي از ارکـان جام اين جنبـش ھمچنیـن ملـت را بعنـوان ي
ورود مردم در تحوالت سیاسي و مرتبط با روحانیت و تحت . انقالبي معاصر ايران وارد تحوالت سیاسي کرد

یني نظريـه  مت«رھبري مراجع تقلید، تبلور ايدئولوژي سیاسي شیعه و ترجمان ع تـا . اسـت» امـت و اما
سي  ظام «و » علمـاي ديـني«قبل از جنبش تنباکو، ساختار سیاسي جامعه ايـران داراي دو عنصـر اسا ن

حوالت سیاسـي گرديدنـد» مـردم«از زمان جنبش تنبـاکو . بود» سلطنتي ايـن . بعنـوان عنصـر سـوم وارد ت
گي ايجـابي ) ضد استبدادي و ضد استعماري(جنبش داراي دو ويژگي سلبي  ھم از (و يک ويژ ديـني و مل

مان . بود) مذھب که از ز بي شـیعه را احیـائ کـرد و بـه ماليمـتي  عالوه بر اين جنبش تنباکو خصلت انقال
صفويه و به اقتضائ ضرورت ھاي تاريخي آن زمان ، میان علماي شیعه و نظام سلطنتي برقـرار شـده بـود 

 . منابع در دفتر روزنامه موجود است: توضیح . به يکباره پايان داد
 
 
   

  لطفعلي عیوضي
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