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 روحانیت در عصر بحران
  

  چیان حمید قھوه
  
  
  

آري، انقالب مشروطه اتفاق . اين دگرگونی در فرھنگ، فكر و انديشه رخ داده بود. چیز دگرگون شد ھمه. ای روی داد زلزله
. رانیان نامیدتوان عصر بیداری اي بنابراين عصر مشروطه را مي. مردم ايران بیدار شده بودند. مردم قیام كرده بودند. افتاده بود

روشنفكران مفاھیم . شد در اين عصر مبانی انديشه جديد مطرح مي. توان عصر مشروطه دانست بیداری ايرانیان را مي
روحانیون .  حاكم را مطرح كردند، با يكديگر به مجادله برخاستند و اين امری مبارك بود آزادي، مساوات، پارلمان و محدوديت

آيند و  ترين قشر جامعه در ايران برابر اين سیل مفاھیم نو در مقام تصمیم برمي و مھمعنوان پرتأثیرترين  نیز به
 .آورند وجود مي ھايی به گروھبندي

 
اين برخورد، يعنی ھمان تقابل سنت و تجدد در . ھم در اين سطح در ايران آن روز بسیار ارزشمند بود اين برخورد انديشه، آن

انقالب مشروطیت از لحاظ فراگیری و مردمی بودن . عدی ايران به اين وسعت مشاھده نشدھیچ كدام از انقالبھای قبلی و ب
اكثريت جامعه آن روز در روستاھا . در واقع از حمايت و پشتیبانی كافی مردمی برخوردار نبود. در سطح ضعیفی قرار داشت

. ر و قشر متوسط و شھری رواج داشتانقالب مشروطه در سطح مردم بیشتر میان تجا. سكونت داشتند و كشاورز بودند
  .گیری نمايند اين گروه در بسیاری از حوادث، روحانیون را برآن داشتند تا واكنش نشان دھند و جبھه

 
 ]1.[كند فريدون آدمیت، محقق ارزشمند انقالب مشروطه، عوامل تشكیل انقالب مشروطیت را در دو عنصر معرفی مي

 
ديگر روشنفكران خواھان .  صحیحی از حقوق اساسی فردی و تساوی افراد داشتندروشنفكران كسانی بودند كه مفھوم

 روشنفكر در اين بود كه در میان توده مردم نفوذ عمیقی  ضعف طبقه. سلطنت مشروطه به شیوه كشورھای غربی بود
ت آزادی و عامل ھشیاری روشنفكران مغز متفكر ھیئت اجتماع و نھض. خواندند دين مي نداشتند و مردم آنھا را بابی و بي

 .نماينده بارز روشنفكران بود» ]2[جامع آدمیت«. ملی و بیداری افكار بودند
 

نیروی آنھا در نفوذی بود كه در . رفتند بشمار مي» شور ملي«و » ھیجان ملي«از سوی ديگر روحانیون عامل مؤثر و اصلی 
راندند معنی درست اين  امی كه بر منبر درباره آزادی سخن مياما بايد دانست آنھا ھنگ. افكار عامه و طبقه متوسط داشتند

 .رفت شمار مي در جنبش مشروطه سیدمحمدطباطبايی مؤثرترين عامل ھیجان ملی به. ھا برای آنھا مجھول بود واژه
 

و مخصوصًا باھم متحد بودند اما بعدھا ) روحانیون و روشنفكران(در مرحله نخست ظھور جنبش آزاديخواھي، دو گروه مزبور 
 .در زمان تنظیم متمم قانون اساسي، اولین برخورد میان اين دو طیف رخ داد

 
 ]3[».تاريخ نشر آزادی و بیداری افكار بايد بنام روشنفكران و تاريخ قیام ملی بنام ماليان ثبت شود«
 

نشینی  وناگوني، از جمله عقببعد از عصر مشروطه يك دوره كوتاه مشروطگی با پارلمان تجربه شد اما دوباره به داليل گ
با اين وجود كشاورزی ما، تجارب ما، آموزش و . اكثر روحانیون از حمايت جريان مشروطه، استبداد پھلوی را نیز چشیديم

ای آنھا  ھای تازه نويسی ما، ھمه و ھمه تحول اساسی يافتند، و ويژگي تعلیم و تربیت ما، شیوه نگارش ما، شیوه تاريخ
 .گی متأثر از انقالب فكری مشروطه بودديده شد كه ھم

 
روحانیون موافق ) 2روحانیون متشرع و مخالف مشروطه  ) 1: بندی كرد توان چنین تقسیم رھبران فكری مشروطه را مي

روشنفكران سكوالر كه به دو دسته لیبرال و سوسیال ) 4روشنفكران حامی التقاط مفاھیم غربی و اسالم  ) 3] 4[مشروطه
 .دندش تقسیم مي

 
روحانیون موافق مشروطه كه رھبری آنھا در نجف بود و علمای نجف آن . اهللا نوری نماينده روحانیون متشرع است شیخ فضل

مكلم خان و مستشارالدوله نماينده گروه سوم و . اند بھبھانی و طباطبايی نیز از متشخصین اين گروه. كردند را رھبری مي
آخوندزاده و طالبوف نماينده : گروه چھارم نیز به دو دسته تقسیم شد. م بودندخواھان التقاط مشروطه غربی و اسال

 .ھای حامی جدايی اين دو سیاست بودند ھای سكوالر و میرزاآقاخان كرماني، شیخ احمد روح نیز از سوسیالیست لیبرال
 

د و ھركس را كه به مجال ای قرون وسطايی بو تكفیر، حربه. آور بود فضای انديشیدن در عصر مشروطه بسیار خفقان
خاطر  شدت اين موضوع چنان بود كه علمای طراز اول نجف به. كرد خواست به حكم دين مسكوت مي انديشیدن مي
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در سوی ديگر ھادی . اهللا نوری تكفیر شدند و در عوض آنھا نیز اين عالم تشرع را تكفیر كردند تفكرشان توسط شیخ فضل
 .گری تكفیر شد  علمای شناخته شده عصر توسط صادق طباطبايی به اتھام بابيآبادي، يكی از پرھیزكارترين نجم

 
انقالب مشروطه . يابد دھد و بزرگترين انقالب فكری در ايران تحقق مي آور است كه انفجاری روی مي در اين فضای خفقان

 .نام بحران سنت و مدرنیته است انفجار بحرانی به
 

يكی گروه موافقان : بندی كرد ت را نسبت به جريان مشروطه را در دو گروه دستهتوان واكنش روحانی در طرح كلی مي
مشروطیت و روحانیونی كه طالب بعضی تغییرھا در حوزه فكری و اجتماعی بودند و ديگری گروه مخالفان مشروطه و جناح 

اين دو گروه ھمواره . كرد تكفیر ميتافتند و ھركس را كه مايل به تغییر بود  راست مذھبی كه ھیچ تغییری را در دين برنمي
ديد و ھمكاری با  كرد مشروطه را ھمان اسالم مي يك گروه، مريدان خود را به مشروطه دعوت مي. در تقابل يكديگر بودند

كاری در اين زمینه را ايستادگی در مقابل امام  مشروطیت در نظر اين گروه ھمراھی با امام زمان و مخالفت و اندكی كم
گروه مخالفان مشروطه نیز، مشروطه را كفر و پارلمان را كفرخانه و مشروطه طلبان را كافر معرفی . كند رفی ميزمان مع

 .كرد مي
 

طور كه در مقدمه آمد فريدون آديت نیز به اين نكته اشاره  ھايی بود و ھمان گري واكنش ھر دو گروه به مشروطه تؤام با افراط
در تعبیر ديگر رويكرد روحانیت نسبت به مشروطیت به دو واژه . طه آگاھی نیافتندكند كه روحانیون به قضیه مشرو مي

ھا برای  اين دو شايد بھترين واژه. گرايانه روحانیون بود شد كه ھر دو نشانگر ھمان خصلت افراط تقديس و تكفیر ختم مي
 .شمار مشروطه باشد توصیف رويكرد روحانیون به مفاھیم بي

 
گرايانه و نگاه  نگاه افراط: توان در دو عبارت بیان نمود مي) بجز استثناھا(گاه روحانیون به مشروطه را بنابراين دو خصلت ن

 .بدون آگاھي
 

) الف: در اين مقاله سعی شده است روحانیون شاخص عصر مشروطه به اجمال، معرفی شوند كه عبارتند از
 ) خويش و رھبر مسلم روحانیون موافق مشروطهعنوان بزرگترين فقیه زمان به(مالمحمدكاظم آخوند خراسانی 

 
 عنوان يكی از روحانیون روشنفكر زمان خويش مالعبدالرسول كاشانی به) ب
 
 پرداز نظريه واليت فقیه عنوان يكی از رھبران موافق مشروطه و تئوري مالمحمدحسین نائینی غروی به) ج
 
 ان روحانیون موافق مشروطهعنوان سیاستمدار محمدطباطبايی و عبداهللا بھبھانی به) د
 
 اهللا نوری و ساير مشروطه طلبان بررسی عقايد شیخ فضل) ھـ
 
qمالمحمدكاظم آخوند خراساني    
 

او در زمان خود بزرگترين فقیه بود و رھبری مسلم روحانیون موافق مشروطه را . آخوند خراساني، شخص بزرگی است
 .كرد  بود و پرھیزكاری را در امور خود حفظ مياعتنا به زندگی دنیوی كامًال بي. برعھده داشت

 
مالھادی سبزواري، میرزای شیرازی و انصاری از اساتید . اساتید آخوند خراسانی نیز به نوبه خود از علمای بزرگ زمان بود

ين مجتھدين بودند يعنی انصاری و میرزای شیرازی ا» ]5[مرجع كل تقلید«دو تن از اساتید بزرگ وی در زمان خود . وی بودند
بزرگ شاگردان ارزشمند و بزرگی را تربیت كرد كه ھركدام از اين افراد فقیه مسلم زمان خويش بودند كه برخی از آنھا 

اهللا بروجردی سیدحسن مدرس،  میرزاابوالحسن مشكیني، سیدابوالحسن اصفھاني، آقا نجفی قوچاني، آيت: عبارتند از
اهللا حكیم آخوند خراسانی بیش از  بھاني، نائیني، شیخ آقا بزرگ تھراني، آيتحاج آقاحسین قمي، عبدالكريم حائري، بھ

توان حاشیه رسائل، حاشیه مكاسب  ترين اثر فقھی اوست از ديگر آثار وی مي مھم» االصول كفايه«. چھل سال تدريس كرد
علل ناديده گرفته شدن انديشه با اين ھمه او كتابی در علم سیاست ندارد و ھمین يكی از . و فوايداالصول را نام برد
. ھايش استخراج شده است ھا و سخنراني ھا، تلگراف انديشه سیاسی ايشان از میان نامه . سیاسی بديع وی است

طرز  ھا به ايران بیايد به  وقتی تصمیم گرفت برای جلوگیری از كژروي1329الحجه  آخوند خراسانی باالخره در بیست ذي
 .نیا رفتمشكوكی مسموم شده و از د

 
 . طور كه اشاره شد اين عالم فرزانه متأسفانه كتابی مدون در علم سیاست ندارد ھمان

 
 و ائمه) ص(نظر آخوند خراسانی در باب واليت مطلقه پیامبر 
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نظريه واليت مطلقه پیامبر و معصومین به اين معنی است كه تمامی اوامر و نواھی صادره از پیامبر و معصومین از احكام 
االتباع است و اولیای معصوم صاحب واليت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم  شرعی و عرفی و خصوصی و عمومی واجب

آخوند خراسانی در واقع به واليت مقیده اعتقاد دارد يعنی . شیخ انصاری قائل به واليت مطلقه پیامبر و ائمه است. ھستند
وی واليت پیامبر و ائمه را مختص امور عمومی . امور خصوصی و امور عمومي. نددا آخوند امور زندگی آدمیان را بر دو نوع مي

داند و به واليت مقید، پیامبر و معصومین را اعتقاد دارد نه واليت  داند و واليت آنھا را بر امور خصوصی دارای دلیل نمي مي
 .ھا مطلقه آن

 
مخالفان مشروطه . ی در مورد آن نظری بديع و متفاوت دادمشروعه بودن حكومت يكی از نكات ديگری بود كه آخوند خراسان

ھمچنین . نامیدند و به مشروعه بودن حكومت اصرار داشتند شاه آن را سلطنت اسالمیه مي با قبول حكومت محمدعلي
 دو بنابراين ھر. عنوان حكومت مشروطه افزود توان پسوند مشروعه را به موافقین مشروطه، ھمواره تأكید داشتند كه مي

ای رأی متفاوتی  آخوند خراسانی در چنین فضای آشفته. موافق بودند» مشروعه«گروه با امكان وجود حكومتی با پسوند 
اين . بیند اما با الحاق عنوان مشروعه به آن مخالف است او اگرچه حكومت مشروطه را خالف شرع نمي. كند ارائه مي

او حكومت مشروعه را منحصر به حاكمیت . ای عمیق مذھبی استمخالفت، مخالفت لفظی نبوده و مبتنی بر يك مبن
كند آن است كه در عصر غیبت، حكومت مشروعه ممتنع، منحصر در  ی ديگری كه در اين مورد ذكر مي نكته. داند معصوم مي

كومت مراد خراسانی از حكومت مشروعه، ح. حاكمیت معصوم و امتناع آن در عصر غیبت از ضروريات مذھب امامیه است
شود و  شرعیه، حكومت دينی يا حكومت اسالمی است يعنی حكومتی كه حكومت شارع و حكومت دينی محسوب مي

 .كند  در چھارچوب شريعت عمل مي- پیامبر يا ائمه-نماينده خدا در زمین
 

عصوم غیرمشروعه چرا كه حكومت مشروعه منحصر در حاكمیت م. داند او حكومت مطلقه غیرمشروعه و غیرمشروع مي
ھای غیرمشروطه عدالت است و عدالت به نظر وی به عقل جمعی و  است و غیرمشروع چراكه شرط مشروطیت حكومت

آخوند خراسانی برای فقیھان حق . شود و حكومت مطلقه و استبدادی عین ظلم است نظارت و توزيع قدرت حاصل مي
حكومت : نھا دو مصداق برای حكومتھای مشروع قائل استبه واليت فقیه باور ندارد لذا ت. ای در سیاست قائل نیست ويژه

 . حكومت غیرمشروعه عادله-مشروعه معصومان
 

واسطه عدم باور  شمارد ولی آخوند خراسانی به با اينكه نائینی اذن فقیه را اسباب مشروعیت حكومت عادله مشروطه مي
 .داند ھا نميبه واليت فقیه، مشروعیت و جواز چنین حكومتی را وابسته به اذن فق

 
يكی از نظرات بكر . داند دھد و قضاوت را از حقوق ويژه فقیھان مي در زمینه قضاوت آخوند خراسانی نظريه جديدی ارائه نمي
 .و متفاوت آخوند خراسانی درباره نظريه واليت فقیه است

 
 را مورد نقد قرار داده و جداگانه طور جزئی تك تك روايات موجود در مورد واليت فقیه خراسانی نخستین فقیھی است كه به

خراسانی زمانی از مجموعه ادله اقامه شده واليت فقیه را . عدم داللت ھريك را بر واليت عام فقیھان اثبات كرده است
ترين تأثیر را در  او با اينكه باالترين حامی يك نھضت سیاسی است و بیش. استنباط نكرد كه در اوج قدرت و اقتدای دينی بود

ھا و  تلگراف. وط محمدعلی شاه قاجار داشت باز بر اينكه واليت عام فقیه فاقد استناد شرعی است پافشاری كردسق
با . ھای سیاسی خراسانی حكايت از آن دارد كه او سیاست را حداقل در میان ھمگنان خود بھتر فھمیده بود گیري موضع

رأت ادعا كرد كه خراسانی مبارزترين فقیه منكر واليت فقیه توان به ج توجه به پرونده درخشان مبارزات سیاسی وی مي
ای در حوزه سیاسی قائل  انكار واليت عام فقیه از سوی خراسانی به اين معنی است كه وی برای فقھا حق ويژه. است

 سوی انكار واليت فقیه از. نشد و تكلیف شرعی اختصاصی فقھا برای تصرف بالمباشره مناصب كلیدی جامعه قائل نیست
معنای واليت تصرف در جان و مال مردم فراتر از  معنای نفی ھر سه نوع واليت فقیه است يعنی واليت مطلقه به خراسانی به

يعنی . دومین نوع واليت، واليت عام است. احكام اولی و ثانوی شرعی و جواز انجام ھرآنچه ولی مطلق مصلحت بداند
مراد از امور حسبه . كام شريعت و سومین واليت، واليت در امور حسبه استواليت تصرف در حوزه عمومی در چھارچوب اح

كند و  اموری است كه در ھیچ شرايطی نبايد ترك شود و انجام آن از سوی ھر يك از مكلفین، تكلیف را از بقیه ساقط نمي
مور حسبه قائلند كه از آن به اكثر فقھا به واليت فقیه در ا. معنای ارتكاب ھمگانی است ھمانند زكات و خمس ترك آن به

اما خراسانی حتی به واليت فقیه در امور حسبه قائل نیست و ادله را برای اثبات اقل . شود اختیارات حاكم شرع تعبیر مي
جای اينكه امور حسبه را به فقھا بسپارد متصدی آن  خراسانی به. بیند داند و واليت فقیه را ھم توانا نمي مراتب كافی نمي

خراسانی نخستین فقیھی است كه واليت فقیه را در تمامی . كند معرفی مي» قالی مسلمین و ثقات مؤمنینع«را 
 .مراتبش حتی در امور حسبیه انكار كرده است و واليت بر مردم را منحصر در معصومین دانسته است

 
 ھمان دارالشورای كبری بوده او امور حسبه در زمان غیبت به عقالی مسلمین و ثقات مؤمنین مفرض است و مصداق آن

 .است
 

آخوند خراسانی در میان فقیھان شیعه، كمترين حق ويژه را در حوزه عمومی برای فقیھان قائل است او درست نقطه مقابل 
 .امام خمینی است كه در میان فقھای شیعه، بیشترين حق ويژه را در حوزه عمومی برای فقیھان قائل است

 

http://www.secularismforiran.com


www.secularismforiran.com 4 

ه شده به ھمايش بررسی مبانی فكری و اجتماعی مشروطیت ايران، بزرگداشت محمدكاظم بخش اول مقاله ای ارائ(
 ) مقاله محسن كديور8/10/1382آخوند خراساني، دانشگاه تھران 

 
 مالعبدالرسول كاشاني؛ نماينده تمام عیار روشنفكری علما و ماليان

ايدئولوژی «ماليان در انقالب مشروطه در كتاب آدمیت در بررسی نقش . مالعبدالرسول كاشانی يك روحانی روشنگر است
يكی از اين . خواند كند و ھريك از اين دو را حاوی ارزش متفاوتی مي دو رساله را بررسی مي» نھضت مشروطه ايران

» رساله انصافیه«خواند و ديگری  االم نائینی است كه آن را از لحاظ تحلیلی فراتر از ھر رساله ديگری مي ھا تنبیه رساله
اين روحانی برای انديشیدن محدوديت . ارزش اين كتاب بخاطر روشنگری نويسنده است. مالعبدالرسول كاشانی نام دارد
االم و رساله انصافیه در  تنبیه. انديشد طرفدار علم جديد است و فارغ از محدوديتھا مي. شود كمتری را برای خود قائل مي

نظر فريدون آدمیت نائینی بازنمای تعقل حكیم اصولی و كاشانی نماينده تفكر راه تبلیغ انديشه مكمل يكديگر ھستند به 
 ]6.[مالی بیدار دل است كه به دانش جديد معتقد است

 
پیوستگی استدالل ويژگی بارز نويسنده رساله انصافیه است و اثر او از نظر روشنفكری برتر از ھر اثر ديگری در میان آثار 

با اينكه نائینی نیز تالش كرد .  يكی از داليل امتیاز رساله انصافیه زبان ساده آن است.روحانیون حامی مشروطه است
 .كتابی ھمه فھم بنويسد اما استفاده از كلمات عربی كتاب او و فھم مطالبش را دشوار كرد

 
گفتگو راجع به حقوق رساله كاشانی نه تحلیل اصولی نائینی را دارد و نه بحث عالمانه او را در سیاست استبدادی اما در 

نكته جالب كه درباره رساله انصافیه مطرح است . آزادی و مفھوم تفكیك قوا در نظام مشروطیت برتر از رساله نائینی است
آشنايی و تأثیرپذيری وی از آثار روشنفكران اين عصر يعنی ملكم خان و طالبوف و میرجمال اسدآبادی است و مطالبی از آنھا 

مالعبدالرسول كاشانی كمال آدمی را . كند شدت و متعصبانه طرد مي حالی است كه نائینی طالبوف را بهاخذ كرده اين در 
 .گويد كاشانی در كتابش بر لزوم تربیت جديد سخن مي. بیند در تمدن دنیايی مي

 
 امكان تغییر پیدا او معتقد است كه امور دنیايی بواسطه گذشت زمان. كند نويسنده رساله انصافیه مسئله حجاب را رد مي

توان پوشید ولوخالف با لباس زمان شارع  مثًال طرز لباس پوشیدن در ھر زمانی لباس متداول آن زمان را مي«: كند مي
اهللا  مثًال وقتی شیخ فضل. در نگاه به جريان فكری روحانیون در عصر مشروطه نبايد تمام عقايد را از يك سنخ بدانیم» .باشد

كند روحانی آزادانديشی  ری در جھت گسترش افكار بابیه معرفی كرده و آن را به ھر نحوی محكوم مينوری آزادی را ابزا
كند و درباب آزادی معتقد است حد آزادی را  شود كه آزادی را سردفتر حقوق اجتماعی معرفی مي چون كاشانی پیدا مي

كند و اين از تأثیرات كاشانی از  ران معرفی ميكند بلكه حد آن را عدم تجاوز به حقوق ديگ دستورات شريعت تعیین نمي
اما اگر آزادی در . داند بديھی مي” سیاسیه“و ” معاشیه“كاشانی وجود آزادی را در امور . دھد روشنفكران عصرش خبر مي

ھايش به عقیده ديگری تكلیف كنی مگر اينكه به اعتدال مايل  اصول دين است معقول نیست كسی را برخالف انديشه
 .كسی حق تعرض به او را ندارد زيرا تعرض و مؤاخذه حق خداوندی است.  نه به چوب و چماق…شود

 
ھای رساله  ترين موضوع از ارزنده. كاشانی درباره مساوات معتقد است كه مساوات ھمان برابر بودن در حقوق است

از موانع «: نويسد تماعی ميی كاشاني، فكر اقتصاد ملی است از ھمبستگی و ترقی اقتصادی با تحول اج انصافیه
 ]7[».كسی ماست چیزی و بي مشروطیت بي

 
 .نگاھی به كتابھای طالبوف تبريزی يا سیاحت نام ابراھیم بیگ دارد ترديد در مسائل اقتصادی نیم كاشانی بي

 
 محمدحسین نائینی خروي

ا نھضت مشروطیت ايران، مرحله ھمكاری ب: مرحله اول: توان در سه مرحله خالصه نمود زندگی سیاسی نائینی را مي
مرحله صلح با حاكمان و : رھبری نھضت ملی عراق برضد حكومت تحت الحمايگی انگلستان، مرحله سوم: دوم

 ]8.[استبدادگران
 

در اين رشته از مبارزه، او به . نخست او با قلم و قدم خود برضد استبداد برخاست و با مشروطه خواھان ايران ھمكاری كرد
داشت ولی براثر رويدادھای زائیده انقالب از  وازی ملی كه رھبری انقالب مشروطه را بدست داشت گام برميسود بورژ
 .ھای شديد سیاسی كناره گرفت فعالیت

 
الحمايه انگلستان در آن كشور برخاست و  در مرحله دوم، نائینی بعنوان يكی از رھبران ملی عراق برضد حكومت تحت

در اين زمان است كه توسط حاكم . و سران قبايل در راه بدست آوردن استقالل عراق كوشیدھمرده ديگر علمای شیعه 
اين مرحله، مرحله صلح با استبدادگران .  سوم، مرحله سیاه و تاريك پرونده نائینی است مرحله. شود وقت عراق تبعید مي

در اين دوره نائینی از . متری برای وی داردرسد كه مبارزه با استبدادگران سود ك گويا نائینی به اين نتیجه مي. است
كند و به مناسبت  كند و حلقه انگشتری و مقداری تربت كربال به رضاشاه تقديم مي رحم و مستبد حمايت مي رضاشاه بي

در عراق نیز با پادشاھان آنجا يعنی ملك فیصل و ملك غازی رابطه . فرستد اعیاد مذھبی برای رضاشاه تلگراف تبريك مي
شود ملك فیصل، يعنی ھمان پادشاھی كه   ھنگامی كه نائینی به سختی بیمار مي1927در سال . گزيند تی برميدوس
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ھای سیاسی تبعید كرده بود به مالقاتش در خالل پادشاھی ملك غازی نائینی باز بیمار شد و اين  خاطر فعالیت نائینی را به
نائینی كه زندگی را زير ] 9.[ھای سلطنتی زيست  رفت و در يكی از كاخعنوان مھمان ويژه ملك غازی به بغداد بار بود كه به

 .نشین شده بود دانست كاخ يوغ استبدادگران زندگی حیوانی مي
 

ھنگامی كه نائینی تصمیم گرفت كتابی پیرامون لزوم بنیانگذاری يك رژيم پارلمانی بنويسد، حكومت استبدادی 
علماء ضدمشروطه كه . رزات برضد يك رژيم نو مشروطه به اوج خود رسیده بودشاه ھنوز بر سر قدرت بود و مبا محمدعلي

ھايی بر ضدمشروطه نزد رھبران مذھبی نجف  نامد پی در پی اعالمیه مي” شعبه استبداد ديني“نائینی آن را 
ن آزادي، برابري، ھمچنین در مقدمه پیرامو. االمه در دو نوع حكومت مشروطه و استبدادی است مقدمه تنبیه. فرستادند مي

مسلمانان، (در بخش نخست حكومت استبداد از نظر ھمگان . قانون اساسی و مجلس شورای ملی نیز بحث كرده است
در . شود شود و يك حكومت معقول بر شالوده قانون اساسی سفارش مي مردود شمرده مي) دينان، طرفدار ساير اديان بي

در . گويد در فصل سوم پیرامون نظام مشروطه سخن مي. داند  یبت را ناممكن ميآل در زمان غ فصل دوم نائینی حكومت ايده
توانند  نشیند و در فصل پنجم بحث اين است كه نمايندگان مردم چگونه مي فصل چھارم به نقد عقايد سنت انديشان مي

 .اداره حكومت كشور را برعھده گیرند
 

قرار گرفت كه در آن به ” رساله واليت فقیه“دی چون امام خمینی در تز حكومت اسالمی نائینی بعدھا مورد استفاده افرا
ھمچنین بحث نائینی . استناد جست» .تمام مناصب و شئون اعتباری امام برای فقیه ثابت است«اين استدالل نائینی كه 

 .پیرامون استبداد را در سخنان و متن مدافعات پی گرفت
 

ئینی بايد گفت كه داليل محكمی وجود دارد كه او بشیوه مستقیم از محتوای ھای سیاسی نا ھای انديشه در بررسی ريشه
توان در  كواكبی بھره گرفته ھمچنین اصطالحاتی كه كواكبی مورد استفاده قرار داده را مي» االستبداد طبائع«كتاب 
ادی چون سیلوياجی و احمد امین افر. گری اثبات نمايد كوشد تئوری مشروطه را از ديدگاه شیعه نائینی مي. االمه ديد تنبیه

عقايد آلفیدی در كتاب . معتقدند كواكبی نیز در آثار خود از عقايد آلفیری روشنفكر ايتالیايی استفاده كرده است) 1948(
البته بايد دانست كواكبی بسیاری از ] 10.[كه در زبان ايتالیايی بعضی استبداد است آمده است» دالتیراينده«كوچكی بنام 

.  آلفیری را دگرگون ساخت و اصول دموكراسی به شیوه غربی را در چھارچوب مبانی اسالمی مورد تفسیر قرار دادمطالب
توان نتیجه گرفت نائینی در  بنابراين مي. طور عمده از نظريات منتسکیو تأثیر پذيرفت آلفیری از انديشمندانی بود كه به

 .دانی ھمچون منتسكیو تأثیر گرفته استطور عمده و غیرمستقیم از انديشمن االم به تنبیه
 

 :كند نائینی حكومتھا را به دودسته تقسیم مي
 
 يعنی حكومت استبدادی و خوذسر»تملكیه«) 1
 
 يعنی حكومت مشروطه و قانوني» واليتیه«) 2
 

ان حكومت مطلوب درباره تأثیر نائینی بايد گفت كه كواكبی و انديشمندان غربی عقايد سكوالريتی داشتند و نائینی نیز ھم
تر است نائینی درباره  خواست ولی برپايه مذھب از نظر نائینی بركندن ريشه استبداد سیاسی به مراتب سخت آنھا را مي

حفظ شجره خبیثه استبداد را به … باقتضاء وظیفه مقامیه خود] كه[شعبه استبداد دينی «: گويد استبداد دينی چنین مي
كرده است كه آگاھانه حقیقت را با باطل مشتبه سازد و ھمین شعبه  وده كوشش ميدار ب اسم حفظ دين ھمیشه عھده

استبداد دينی است كه اھمیت يك نظام پارلمانی و مشروطه را كه بر شالوده حقوق ملی و مسئولیت حكمرانان استوار 
ره گرفته بلكه مبارزه بر ضداستبداد تنھا آزادی از دست رفته ملت را بمسخ علماء استبدادگر نه. كند گرديده انكار كرده و مي

آمدھای رژيم مشروطه آنست كه زنان  آنھا به مردم تلفیق كردند كه يكی از پي. را بدع و زندقه و الحادش جلوه دادند
آری علماء استبدادگر . حجاب خواھد گشت در حالی كه آگاه نیستند كه پیوندی میان اين دو مسئله نیست مسلمان بي

اولئك «: آيد باشند كه اين حديث در شأنشان كامًال راست مي مي» بین و گمراه كننده ضعفاء مسلمینراھزنان دين م«
زيان اين دسته از علماء بر پیرامون ناآگاه ما (» السالم اضدعلی ضعفاء شیعتنا من جیش يزيد لعنه اهللا علی الحسین علیه

 ]11.)[باشد السالم مي بیشتر از زيان يزيد ملعون بر حسین علیه
 

اهللا نوری و مالكاظم يزدی در  منظور نائینی از شعبه استبداد دينی ھمان علماء مخالف مشروطه كه به رھبری شیخ فضل
علت آنكه چنان نظامی فی حد  شمارد ولی به وی نظام مشروطه را قانونی و مشروع مي. نجف به مخالفت برخواسته بودند

بب آنكه به ديده او مشروطه شباھتھای فراوانی با اسالم دارد و از آل حكومتی است بلكه به س نفسه يك شكل ايده
 .كه آخوند خراسانی حكومت مشروطه را فی نفسه و در زمان غیبت قبول داشت اشكال كمتری برخوردار است در حالي

 
 بھبھاني

 
ر آنھا شركت جست وقايع را برای بررسی اتفاقاتی كه بھبھانی د. عبداهللا بھبھانی يكی از سیاستمداران مشروطه خواه بود

 .كنیم وار بیان مي بصورت خالصه
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. در جريان تحريم تنباكو توسط میرزای شیرازی دو روحانی بزرگ حكم میرزای شیرازی را نپذيرفتند: مخالفت با جريان تنباكو 

م كرد كه اين فتوا بر من بھبھانی در مخالفت با حكم میرزای شیرازی اعال. آبادی و ديگری عبداهللا بھبھاني يكی ھادی نجم
اند  مجتھدند و نظر خود را دارند مقلدان ايشان ھم ملزم به رعايت حكم ايشان) میرزای شیرازي(كند زيرا ايشان  صدق نمي

 ]12[ولی من مجتھدم و مقلد ایشان نیستم و این حکم را قبول ندارم
 
نوز يكی از مستشاران . نوان عنصر فعال وارد صحنه شدع قضیه نوز، قضیه ديگری بود كه بھبھانی به: واكنش در قضیه نوز 

ھمین باعث . ھا، نوز، لباس آخوندی پوشیده و در حال كشیدن قلیان است در يكی از عكس. بلژيكی بود كه وارد ايران شد
طالب در ماه محرم پیكار علیه نوز در آشوب . فتنه و آشوبی شد كه نوز خواسته به شعائر مذھبی شیعیان اھانت بورزد

شب تاسوعا سید بر منبر رفت و نوز را حرامزاده و ملعون خواند و اعالم كرد حركت او جسارت نسبت به . مدرسه ظاھر شد
 ]13.[سازد ھر مسلمانی او را بكشد پیغمبر ما و علما بوده و اين واجب مي

 
 علیرضاخان عضرالملك ايلخان بھبھانی در نخستین جلسه مقدماتی مجلس ملی كه به دعوت: واكنش در قبال نظامنامه 

قاجار تشكیل شده بود به نظامنامه اعتراض كرد اما تالش بھبھانی برای اينكه نظامنامه ديگری با نظر او فراھم شود يا در 
خالصه اينكه . او دريافت كه مخالفت وی در اين باره از اعتبارش خواھد كاست. فايده بود ای بر ھنر بي طرح فعلی تغییر عمده

 ]14.[ی وی رفتند و بنای پرخاش گذاشتند و او را مجبور به ھمكاری ساختند و بھبھانی كوتاه آمد م به خانهمرد
 
نه من مستبد «: اهللا چنین تفسیر كرد شیخ فضل. اختالفی كه در میان علمای تھران وجود داشت: پرستی بھبھاني قدرت 

 ]15[»خالف من بودند من مخالف آنھاآنان م. خواه و نه سیدمحمد بودم، نه سیدعبداهللا مشروطه
 

گمان  بي. خاطر منافع مادی با مشروطه ھمراه شد كند بھبھانی به عبدالھادی حائری در كتاب تشیع و مشروطیت اعالم مي
كمك به وی برای (السلطنه  توان برای نمونه پیشنھاد ھمكاری با قل پرست بود كه مي توان ادعا كرد ھبھانی قدرت مي

. كند بدان اشاره مي» مشروطه ايراني«اشاره كرد كه ماشاءاهللا آجودانی در كتاب ) لطنت در قبال گرفتن پولرسیدن به س
 .آمد بھبھانی برای مشروطه خدماتی انجام داد كه فقط از عھده وی برمي

 
 سیدمحمد طباطبايی

 
آبادی،  ھادی نجم: كند عرفی مي سه نفر را م19 سال آخر سده 20عبدالھادی حائری در معرفی آزادانديشان در خالل 

ترين علمايی دانست كه شايد  توان از صادق شك محمد طباطبايی را مي بي. الدين اسدآبادی محمدطباطبايی و سیدجمال
گويد  االسالم كرمانی در معرفی طباطبايی مي ناظم. صنفان خود مشروطه را درست فھمید طرازان و ھم در میان ھم

سفرھای طباطبايی به روسیه و كشورھای عربی و تركیه و ديدار با . نجم آبادی درس خوانده بودطباطبايی نزد شیخ ھادی 
سیدمحمد . ھای مخفی سبب آگاھی وی با اصول نوگرايی شد رھبران و سیاستمداران آنھا و آشنايی وی با انجمن

ھای مشروطه، دادگری  ی و فعالیتگر ھدف طباطبايی از مشروطه. ھای سیاسی با بھبھانی آشنا شد طباطبايی در فعالیت
داند كه مردم ملیت را  طباطبايی معتقد بود مشروطیت متناسب با آن زمان ايران نبوده و زمان آن را وقتی مي. و عدل بود

ھايی به ناصرالدين شاه اعالم كرده بود كه ايران آماده مشروطه شدن  او در اين زمینه طی نامه. بفھمند و باسواد شوند
عنوان مفھوم نوی آن در سخنان طباطبايی باسواد بودن مردم را شرط اصلی مشروطه  به» ملیت«فاھیمی از م. نیست
 .ورزد وی به نظام آموزشی نو و وجوب آن نیز تأكید مي. داند مي

 
 طلب اهللا نوري؛ روحانی مشروعه شیخ فضل

 
اهللا يك  فضل شیخ. دست گرفت ن مشروطه را بهوی رھبری مخالفا. اهللا نوری يكی از روحانیون بزرگ تھران بود شیخ فضل

اسالم نه يك كلمه بیشتر . اهللا نھاد دين بايد يك نھاد برتر، فائق مسلط و فراگیر باشد از نظر شیخ فضل. روحانی متشرع بود
روز فزونی پیدا  و نه يك كلمه كمتر بايد ذھن و روح انسان و جامعه را دربر گیرد و واليت و اقتدار سازمان روحانی شیعی روزبه

اهللا را از لحاظ  فريدون آدمیت شیخ فضل.  نگران و روح متعصب قشر بزرگی از متشرعان بود اهللا چشم فضل شیخ. كند
گرفتن پول از سلطنت و . توان با چند نمونه تاريخی اين ادعا را زير سؤال برد داند كه مي پرھیزكاری از ساير روحانیون برتر مي

، فروختن زمین مسلمین به روس جھت ]16[روطیت و دادن پول به روحانیون جھت مبارزه با مشروطیتتبلیغ علیه نظام مش
اجازه نبش قبر دوتن از مشروطه خواھان به خفت و خواری فتوای كشتن ھر .  تومان750ساختن بانك استقراضی به قیمت 

 . كسی كه اسم مشروطه را بر زبان بیاورد
 

 اصل تفكیك قوا - 2 تضعیف قدرت پادشاه -1: اهللا نوری با مشروطیت از اين قرار است ضلبطور خالصه علل مخالفت شیخ ف
گیری   تصمیم-7 دخالت وكال در امور شرعیه  -6 تساوی آحاد مردم در مقابل قانون  -5 قانونگذاری  -4 آزادی بیان و قلم  -3

زرگ آخرزمان دانست و ھنگامی كه كلنل لیاخوف اهللا نوری مشروطه را حربه ب چنین بود كه فضل. براساس قانون اكثريت
) کلنل لیاخوف(به فرو ريختن سنگ از منقار ابابیل ) بمباران مجلس(اهللا اين عمل را  مجلس را به توپ بست شیخ فضل

 .طلبان كافرند تشبیه كرد و گفت مشروطه خالف اسالم است و مشروطه) مشروطه طلبان(برسپاه ابرھه 
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اهللا بود و وجود آن در حكومت از  در تفكر آنھا سلطان ظل. انديشیدند نی بودند كه بشیوه سنتی ميطلبان روحانیو شريعت

دانستند و برای ھمین روحانی  طلبان را كافر مي طلبان، مشروطه طور كه گفته شد مشروعه ھمان. ضروريات اسالمی بود
لمشروطه طلب كافر و ماله مباح و دمه المشروطه كفر وا«: مشروعه انديش، سیدعلی سیستاني، چنین فتوا داد

اهللا، روحانیان ديگری نیز در مخالفت با مشروطه دست به قلم شدند؛ يكی از آنھا شیخ  عالوه بر شیخ فضل]. 17[»ھدر
از داليل ابوالحسن نجفی مرندی برای رد . را به رشته تحرير درآورد» صواعق سبعه«ابوالحسن نجفی مرندی است كه 

 . را دارند560حساب ابجد مساوی است يعنی ھر دو رقم  به» مشرك« كه لغت مشروطه با لفظ مشروطه اين است
 

نويسنده صواعق سبعه مجلس مشروطه را ھمرديف با مجلسی كه برای قتل يا تبعید پیامبر در آغاز اسالم تشكیل شد يا 
نشین كردند و يا اجتماعی كه در   را خانه اكرم بر سر حكومت پیامبر اجتماع كردند و علی اجتماعی كه پس از رحلت رسول

او ھر قانونی را كه از طرف مجلس تصويب . كند تشكیل شد مقايسه مي) ع(بن زياد برای كشتن حسین  زمان عبیداهللا
 .        كند شود نیشی به قلب امام عصر معرفی مي مي

 
  شماره يک-نشريه دانشجويی نما : منبع

 
  زيرنويس ھا

  
 1340، انتشارات پیام، چاپ 1، جلد 244دون، فكر آزادی و مقدم نھضت مشروطه، ص  آدمیت، فري-]1[
.  جامع آدمیت مكتبی بود كه ملكم خان بنیان نھاد كه مؤثرترين عامل نشر انديشه آزادی و تجددخواھی در ايران بود-]2[

 .كرد  تعقیب ميمرام آن اصول آدمیت بود كه تعالیم اخالق داشت اما در اصل ھدف و غايت سیاسی را
 1، جلد 245 آدمیت، فريدون، فكر آزادی ومقدم نھضت مشروطه، ص -] 3[
آبادی در زمینه فكری و محمد طباطبايی در زمینه   استثناھای بزرگ اين گروه مالكاظم آخوند خراسانی و ھادی نجم-] 4[

 .سیاست بود
مجتھدين كه به اصطالح سلسله بزرگ مراجع تقلید را در چند تن از اين . ھای گوناگونی ھستند  مجتھدان دارای درجه-] 5[

در واقع اين . گری از مرگ چھارمین نايب ويژه امام غايب در سده چھارم ھجری به بعد تشكیل دادند طول تاريخ شیعه
 .مجتھدين بزرگترين مجتھدان زمان خويش بودند

 229پیام و بخش مشروطگی از نظر ماليان، ص  آدمیت، فريدون، ايدئولوژی نھضت مشروطیت ايران، انتشارات -] 6[
  آدمیت، فريدون، ايدئولوژی نھضت مشروطه، بخش ماليان-] 7[
 194، ص 1381 حائري، عبدالھادي، تشیع و مشروطیت در ايران، انتشارات امیركبیر، تھران، -] 8[
 196 ھمان، ص -] 9[
 224 ھمان، ص - ] 10[
 36 -38االم ص   تنبیه- ] 11[
 22، ص 1376يخ بیداری ايرانیان و ناظم االسالم كرمانی نشر پیكان، تھران  تار- ] 12[
 153 ايدئولوژی نھضت مشروطه آدمیت ص - ] 13[
 86-89 ص -2آبادي، حیات يحیی ج   دولت- ] 14[
 107، ص 4 مخبرالسلطنه، گزارش ايران، ج - ] 15[
 274 و 183 و 378، صص 1378 تاريخ مشروطه ايران و انتشارات معاصر، چاپ:  كسروي، احمد- ] 16[
ھای   فتوای علی سیستاني، گزارش وقايع مشھد به قلم دكتر احمدخان، ضمیمه مشروطه گیالن، از يادداشت-] 17[

 128ص . رابینو، چاپ محمد روشن
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