
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


٧٣  تطبیقی اندیشھ ھای سیاسی آخوند خراسانی و شیخ فضل هللا نوری بررسی 

  

  

  

  

  بررسی تطبیقی اندیشه هاي سیاسی آخوند خراسانی و شیخ فضل اهللا نوري

                

  1اکبر خدري زادهعلی 

  علی زادهزهرا 

    چکیده

ه یکی از رویدادهاي چالش برانگیز سیاسی ـ فرهنگی در تاریخ معاصر انقالب مشروط

 ، از جمله علماي شیعه، گروه هاي مختلف اجتماعی،در این انقالب. آیدایران به شمار می

گیري سیاسی علما در قبال انقالب مشروطه و تحوالت اگر چه جهت. ندمشارکت داشت

به . اندلحاظ مبانی نظري اشتراکات بسیار داشته اما به ،سیاسی بعد از آن متفاوت بوده است

 با وجود آن که از لحاظ عملی و مواضع سیاسی داراي ، علماي شیعه،بیان دیگر

اند، اما به لحاظ هاي متفاوتی در برابر تحوالت سیاسی عصر مشروطه بودهگیريجهت

 مشروطه مبنی ي هاز آن جایی که بنیان اصلی اندیش. اند با هم نداشتهاساسینظري تفاوت 

کراسی و سکوالریسم است، بر خالف خوش باوري سیاسی روشنفکران دینی و وبر دم

کرات و سکوالر ـ دمي غیر دینی، هیچ یک از علماي شیعه، هواخواه نظام مشروطه

 وجوه تشابه و تمایز اندیشه کند میي چنین رویکردي، این نوشتار تالش بر پایه. اندنبوده

مورد بررسی  در قبال انقالب مشروطه  راراسانی و شیخ فضل اهللا نوريي سیاسی آخوند خ

 با وجود ،ي حاضر آن است که آخوند خراسانیي اصلی مقالهاین، فرضیهبنابر. قرار دهد

                                                
١ .  
  
  

8سالفصلنامه مسکویه

  1392 پاییز26يشماره
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٧٤  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

حفظ بیضه ي  و ، تحدید قدرت سلطنتبا رویکرد ضد استبدادي-آن که مشروطه را 

 اما همانند شیخ فضل اهللا نیز موافق با تحقق ، در تعارض با شریعت نمی دیداسالم ـ

  . ي سکوالر نبوده استا مشروطه

 انقالب مشروطه، علما، آخوندخراسانی ، شیخ فضل اهللا نوري، :واژگان کلیدي

  مشروعه

  مقدمه

 نقش اساسی علماي شیعه در شکل گیري آن ، ایراني یکی از وجوه مهم انقالب مشروطه

یه موقعیت بسیار مستحکمی در نظام سیاسی کشور پیدا کردند علما از دوره ي صفو. است

ها و به جایگاهی دست یافتند که سالطین صفوي خود را ناگزیر از کسب نظرآن

، افزایش قدرت علما به  علماي اصولی بر اخباريي  با غلبه، قاجاري در دوره. دانستندمی

ي ایران به چرخه ي نیز ورود ناخواسته و هنگام وقوع جنگ هاي ایران و روس

 به ویژه روس و انگلیس، موقعیت ،یهاي بزرگ غربهاي سیاسی ـ اقتصادي قدرترقابت

 با عامل جدیدي به نام حضور قدرت هاي خارجی در زیرا؛تر شدعلما بسیار حساس

 ضمن آن که بسیاري از . وجود نداشتسرنوشت سیاسی کشور مواجه شدند که قبًال

 از جمله آخوند خراسانی و مازندرانی که نقش ،واه مقیم نجفعلماي ایرانی مشروطه خ

ثیر تحوالت سیاسی ـ اي در رویدادهاي سیاسی عصر مشروطه ایفا کردند، تحت تأبرجسته

  .هاي نوگرایی قرار داشتندوري عثمانی و اندیشهفرهنگی امپرات

ومت، مبتنی بر از سوي دیگر، بنیان اصلی فقه سیاسی شیعه و تلقی آن از قدرت و حک     

بنا بر آن تفسیر، حکومت از آن خداست که نخست از طریق . بودحق حاکمیت الهی 

به .  می رسد، یعنی دوازده امام معصوم،وحی به پیامبر اسالم و سپس جانشینان بر حق او

 با وجود امام استمرار دارد و اگر ،فیض نبوت"ر، شیعه معتقد است که عبارت دیگ

 گرنه حکومت غیر، ون شیعه باشد، حکومتی خواهد بود عادالنهحکومت به دست اماما
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ي بر این اساس، در دوره). 57: 1383آجودانی،  ("امام، حکومتی است غاصب و ظالم

البته در . اندغیبت امام دوازدهم شیعه، تمامی حکام دنیوي غاصب مقام امام دانسته شده

 غیبت امام ي  حکومت در دوره براي نخستین بار موضوع، فتحعلی شاه قاجاري دوره

در این دوره بعضی از فقهاي شیعه از جمله مال ": اي جدید مطرح شد ، به شیوهدوازدهم

احمد نراقی نظر دادند که اگرچه در اصل، حکومت و کشورداري از آن امام است، اما در 

بوت غیبت امام زمان، حکومت از آِن ولی فقیه است که از امناي پیغمبر و وارث علم ن

 چنین رویکردي از علماي شیعه نسبت به گرفتنبا در نظر ). 67: همان ("است و نایب امام

شود که  مشارکت آنان در انقالب  غیبت، مشخص میي ي حکومت در دورهمسئله

 نه به معناي تالش براي تحقق یک  حکومت آرمانی مشروع، بلکه صرفاٌ ي مشروطه

  . ها بوده استعدالتی آن کاهش ظلم و بیی شاهان قاجار وگجلوگیري از خودکام

انقالب مشروطه در واقع مطالبات سرکوب شده ي مردم ایران بود که به صورت یک      

 خواه در جریان این انقالب، رهبران مذهبی مشروطه.جنبش گسترده سیاسی آشکار شد

سلطان  مبنی بر ضرورت و وجوب دفع ظلم و بی عدالتی،بر اساس مبانی فقهی شیعه

کوشیدند با بهره  تحت تأثیر القائات روشنفکران تجدد خواه ـ غاصب و ظالم ـ و احتماًال

 ببخشند؛ اما به دلیل آن که درك مشروطهگیرى از احکام شرعی، شکل مذهبی به 

دو تن از .  در این راه ناکام بودند،کرات نداشتندو سکوالر ـ دمي درستی از نظام مشروطه

 اما در تداوم انقالب ؛آغاز پیدایش جنبش مشروطه حضور داشتندعلماي شیعه که در 

این دو عالم . مواضع متفاوتی اتخاذ کردند، آخوند خراسانی و شیخ فضل اهللا نوري بودند

که البته حائز موقعیت و جایگاه علمی متفاوتی بودند ـ به این معنا که آخوند مرجع دینی 

مواضع متفاوتی  شیخ در مقام یک مجتهد بود ـ اما) 64: 1364حائري، (کامل تقلید شیعه 

 یکی ،در قبال رویدادهاي عصر مشروطه اتخاذ کردند و بنا به روایات مشهور تاریخی

 از آن  یک هیچ،با این حال.  مخالف سرسخت مشروطه بودي و دیگر،هواخواه مشروطه

ها در تباین و  تفاوت آني عمده بلکه ؛اندکرات نبودهو سکوالر ـ دمي دو موافق مشروطه
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 علماي  مشروطه خواه درك ،به بیان دیگر. یا عدم تباین مشروطه و شریعت بوده است

 سکوالر نداشتند و از معنی درست مشروطه و از ناسازگاري آن با ي دقیقی ازمشروطه

علت اصلی پیدایی چنین تفسیر و رهیافتی ). 309:  1369کسروي، (شریعت آگاه نبودند 

 ناشی از رویکرد غیر واقعی علما به مشروطه، هم نگرش غیر دقیق  هم،در نزد علما

 و هم شیوه ي برخورد غیر مسئوالنه، ابزاري و غیر صریح ،"تجدد"روشنفکران ایرانی به 

روشنفکران ایرانی  تجددشان این گونه "ه گفته ي آجودانی، ب. روشنفکران با علما بود

 اصول آیین تمدنی را که از بنیاد با دیانت آغاز شد که اساس قوانین وضعی و قراردادي و

باوري بیگانه بود، با دیانت و قوانین شرعی و اصول آن، آشتی، و صورتی مقبول و و دین

  ). 364: آجودانی، همان ("شرعی و دیانتی از آن ارائه دهند

به . تقصیر نبودندالبته خود علما هم آگاهانه یا ناآگاهانه در ایجاد چنین توهمی بی

  فقط این روشنفکران عرف گرا نبودند که در ایجاد این توهم، صادقانه "ارت دیگر، عب

روحانیون مشروطه خواه هم آگاهانه شریک جرم آنان شده بودند، منتهی . عمل نکردند

 به گونه اي که مازندرانی ؛)همان جا ("خیاالت و استدالل خودهر گروهی با اهداف و 

 و اساسی میان روشنفکران عرف گرا و علما، به درستی نیز در مورد وجود اختالف ذاتی

 مادامی که اداره استبدایۀ سابق، طرف بود، این اختالف مقصد بروزي ": می نویسد

ماها ایستادیم که اساس را . پس از انهدام آن ادارة ملعونه، تباین مقصد علنی شد. نداشت

آنها هم . ذیر است، استوار داریمصحیح و شالوده را بر قوایم مذهبی که ابدالدهر خلل ناپ

... هر چه التماس کردیم که . در مقام تحصیل مراودات خودشان بتمام قوا برآمدند

مشروطیت ایران جز بر اساس قویم مذهبی ممکن نیست استوار و پایدار بماند، بخرج 

همان جا؛  ("در مقام اجراء مقاصد خود برآمدندو به کمال سرعت و فعالیت ... نرفت 

  ) .   209: 1359فشار، ا
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  آخوند مال محمد کاظم خراسانی

 ي  در مشهد در یک خانوادهمريقهجري 1255مال محمد کاظم خراسانی در سال 

، مال حسین  واعظ درشپ). 323: 1374مدرس تبریزي، (روحانی دیده به جهان گشود

آخوند ).1390:90/9علیزاده، ( به تجارت ابریشم نیز مشغول بود، عالوه بر تبلیغ،هراتی

، فقه و ادبیات عرب، منطق.  مشهد شدي  علمیهي خراسانی در دوازده سالگی وارد حوزه

 تحصیالت، نبوغ او در ي  از همان مراحل اولیه. مشهد فرا گرفتي اصول را در حوزه

 ي بر همه وي در تدریس و تقریر هویدا بود وي فراگیري علوم و قدرت خارق العاده

در مدت یازده سال مقدمات ). 19/1: 1390، کفایی(وقی چشمگیر داشت ن خویش تفاقرا

 ساله بود براي حضور در محضر 22و سطوح را به پایان رسانید و آن گاه که جوانی در 

 از مشهد به  هجري قمري1275ترك یار و دیار گفت و در سالعلمی شیخ انصاري 

  ).15-10: 1359،  خراسانیکفایی(سوي نجف رهسپار شد 

 درس شیخ انصاري حضور یافت ي آخوند خراسانی از ابتداي ورود به نجف در حوزه     

 ،است که تاریخ رحلت شیخ  هجري قمري1281 تا جمادي الثانی1279و از ربیع االول 

در همین مدت در . از افاضات فقهی و اصولی او به مدت دوسال وسه ماه استفاده کرد

کرد، مجلس درسی که در آن وشتري شرکت میمجلس درس اخالق استاد سید علی ش

آخوند در ). 22/1:، همانکفایی(نشست  شاگردان میي شیخ انصاري نیز در حلقه

 به دید ترك تلمذ کرد و چون خود را از استاد بی نیاز می هجري قمري1290سال

 هنگامی که میرزاي شیرازي از نجف به  هجري قمري1291در سال.  تدریس مشغول شد

اه او از نجف به سامره کوچ  بسیاري از شاگردان و اصحاب میرزا همر،ه هجرت کردسامر

ن بنام نجف بود و در مجلس درس انیز که در آن روزگار خود از مدرسآخوند . کردند

 به احترام مقام استاد در معیت وي از نجف به سامره رفت ،کردمیرزا شرکت نمی

 به او ، به نیاز نجف به وجود مدرسی چون آخوند با توجه،میرزا). 98/9:علیزاده، همان(

 ي  هزار سالهي آخوند بازگشت و بر مسند تدریس حوزه. توصیه کرد به نجف بازگردد
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 میرزاي شیرازي در گذشت و با رحلت او  هجري قمري1312در سال . نجف نشست

 آخوند ، نظرها به سوي نجف و زعیم آني دیگر همه سامره از رونق افتاد و باري حوزه

ترین مرجع تقلید  بزرگ، شیرازييوي به عنوان جانشین میرزا.  معطوف گشت،خراسانی

سیس کرد أاو در علم اصول مبانی جدیدي ت. دو زعیم دنیاي تشیع در آن عصر شناخته ش

 پس از مبانی شیخ ،مبانی اصول آخوند. که شهرت علمی عظیمی براي وي به همراه آورد

هاي بعد از او ه اصولیون در دوريهاي علمیه و آرا را در حوزهثیر أ بیشترین ت،انصاري

در میان شاگردان مکتب اصولی شیخ، آراء و نظرات و مبانی آخوند افزون . داشته است

سیس مبانی جدید، او به أوه بر تعال. تحلیل قرار گرفتتر از دیگران مورد توجه و نقد و

 مرحوم آخوند لحاظن پرداخت که از این تهذیب علم اصول از فوائد و اسقاط اضافات آ

  ).  99/9-98: همان(است اصولیین در طول تاریخ این علم پیشتاز تمام 

نشستند و غالب تالمذ آن جناب که در حوزه درس می" آقا نجفی قوچانی، ي به گفته

ثار علمی آخوند به آ. "شدنداز فحول و مجتهدین بودند، بالغ بر هشتصد الی هزار می

 دوم بر ي تعلیقه،  اول بر رسائل شیخ انصاريي تعلیقه:  ازاند لیف عبارتأتاریخ تترتیب 

 و چندین کفایه االصول، فوائد، تعلیقه بر مکاسب شیخ انصاري، رسائل شیخ انصاري

  .)111/9: 1390پریشان،( فقهی دیگري رساله

 ایشان در سفانه اثري مستقل ازأر فکري و علمی آخوند خراسانی، متدر بین آثا     

 ، ایشاناصولکه کتاب با این. شودهاي سیاسی وي دیده نمیخصوص آرا و اندیشه

شود و در جایگاه رهبري  علمی و اجتهادي حوزویان محسوب میفحص بحث و ي پایه

طلبی ایرانیان در عصر جدید تحت عنوانخواهی و عدالتاولین جنبش و نهضت آزادي

 رهبري و هدایت قیام مردم ي  به طور عملی وارد حوزه نیز قرار دارد و"نهضت مشروطه"

 ،شود خود میي گونههاي فتواها، مکاتبات و تلگرافعلیه استبداد قاجاریان از طریق نامه

اسی پردازي سیاسی نشده و اثر مستقل سی اندیشهي  نظر سیاسی وارد حیطهي اما در حوزه

  .در این وادي نداشتی در خور توجه
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هاي کوتاه و بلند ها، لوایح و نامهي آثار فقهی اصولی و نیز از متن تلگرافاما از البه ال

 به ایران و اکناف ، به ویژه در جریان انقالب مشروطه،هاي مختلفوي که به مناسبت

یکی دیگر از .  سیاسی وي دست یافتيتوان به آرا، می استنوشتهجهان اسالم می

 به خصوص آراي وي در مورد مشروطه، ،دهاي سیاسی آخونهاي شناخت اندیشهراه

 زیرا آخوند کتاب نائینی را دیده و مورد  است؛ي نائینی تنبیه االمه و تنزل الملهکتاب 

هاي سیاسی نائینی تحت تأثیر افکار آخوند  آن که اندیشهي به عالوه. تأیید قرار داده است

ی در مبارزات مشروطهنائینی از پشتیبانان سرسخت آخوند خراسان". قرار داشته است

اي زیاد با خراسانی و دیگر خواهی بود و انگیزه اش در درگیري در آن جنبش تا اندازه

  .)126: حائري، همان ("خواه یکی بود هدان برجستۀ مشروطهمجت

 ی آخوند خراسانی، همچون برخی دیگر از علماي دین،از همان آغاز انقالب مشروطه     

.  را مورد توجه قرار داد اجتماعی ایران –حوالت سیاسیزمان خود، رویدادها  و ت

شمرد و با تبیین احکام و صدور فتوا  نظام مشروطه را مشروع و مانع از استبداد میخراسانی

 مشروعیت آن نظام و ارسال نامه و تلگراف به علماي وقت و تشویق آنان به ي درباره

؛ 382: کسروي، همان(ی داشت  در تقویت آن سع،پشتیبانی از نهضت مشروطه خواهی

  ).108: حائري، همان 

هاي عصر مشروطه در جریان تحوالت سیاسی ایران قرار آخوند خراسانی در سال     

 فتاوایی علیه ، استبداد صغیري  به خصوص در دوره،هاي مختلفداشت و به مناسبت

وم روسیه به ایران اتسرانجام در پی التیم. محمدعلی شاه و در دفاع از مشروطه صادر کرد

 ي هاي حوزههایش را تعطیل کرد و دیگر درس آخوند درس هجري قمري1329در سال 

هاي زیادي در منزل آخوند تشکیل شد جلسه.  نجف نیز به پیروي از او تعطیل شدي علمیه

 جهاد با ،تحریم اجناس روسی.  ایران بیابندتا راهی براي دفاع از استقالل و تمامیت ارضی

 علما تصویب ي ، علما و عشایر نجف به ایران در نخستین جلسهه و اعزام طالبروسی

  .گردید
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اي به رئیس مجلس شوراي ملی ایران نوشت نامه. آخوند فرمان جهاد را صادر کردسپس 

، کربال و بسیاري از علماي نجفدر پی آن، .نمودو وي را از تصمیم جلسات باخبر 

قرار بود که آخوند و . کردندان و دفاع از آن آماده کاظمین خود را براي سفر به ایر

 از نجف به مسجد سهله هجري قمري،1329حجه  ذي21همراهانش در شب چهارشنبه 

آخوند تا پاسی از شب بیدار بود و .بروند و پس از نیایش و دعا، راهی ایران شوند

اما همان شب . قسیم کرد را منظم و کارها را بین چند نفر از یارانش تروز بعدهاي برنامه

برخی بر این . فت و سرانجام رخت از جهان بر بستدل درد شدیدي گریبانش را گر

: 1373امانی، ( جاسوسان روسی و انگلیسی مسموم شده است ي باورند که وي به وسیله

222-233(.  

  شیخ فضل اهللا نوري

در دوم ، معروف به نوري، فرزند مالعباس کجوري،حاج شیخ فضل اهللا کجوري

 پس از پشت ،فضل اهللا).531/2: 1371بامداد، ( متولدشد مريقجري  هـ1295حجه ذي

تحصیالت ابتدایى را .  کودکى به تحصیل علوم اسالمى روى آوردي هسر گذاشتن دور

و پس از ؛)139: 1368ابوالحسنی منذر، (کرد آغاز )  نوري مرکز منطقه(» بلده«در 

 حاج ،راي تکمیل تحصیالت همراه دایی و پدر زن خود ب،تحصیالت مقدماتی در تهران

مدرس تبریزي، (به نجف رفت ،میرزا حسین بن محمد تقی بن محمد علی نوري طبرسی

 و در محضر شیخ راضی و میرزاي شیرازي حاضر شد و از خواص )391/3-389: همان

ر آوردهاي او را به تحریو درس) 135/1: 1361دولت آبادي، (میرزاي شیرازي بود 

 به ، پس از تکمیل تحصیالت دینی،شیخ فضل اهللا). 263/3: 1346مدرس تبریزي، (

 به عنوان مرجع طراز اول، از مريقجري هـ1300 و در سال  آمد اجتهاد نائلي درجه

 ولی همچنان با میرزاي شیرازي ارتباط نزدیک و مستمر ،عراق به تهران مراجعت کرد

فرستاده است و مورد  اوضاع ایران براي او میي ره مختلف درباهايداشته و گزارش

 ارتباطی و اطالعاتی مورد ي حلقه شدید میرزاي شیرازي بوده و در واقع ي اعتماد و عالقه
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   شیخ در کنار حاج میرزا حسن آشتیانی، تحریم تنباکوجریاندر .وثوق نامبرده بوده است

 چندین بار ، تنباکوتحریمطنه براي رفع  اعتمادالسل. قرار داشتو تنی چند از علماي تهران

به او مراجعه و از طرف شاه درخواست کرد به نحوي که ممکن است به غائله خاتمه 

اعتماد . )788: 1350اعتماد السلطنه،  ( ولی شیخ جز بطالن قرارداد راهی را ارائه نداد؛دهد

افضل و اکمل شیخ فضل اهللا نوري ": نویسد ورد جایگاه علمی شیخ میالسلطنه در م

تالمذه سرکار حجت االسالم حاج میرزا محمد حسن است و در فقه و اصول و حدیث و 

اهالی دارالخالفه را به این بزرگوار اعتقادي . ن داردرجال و انواع فضایل دیگر امتیازي بی

مجلس درس و افادات و افاضاتش نیز امروز بس عام و به وجود کافه . است راسخ

  .)204/1: 1363اعتماد السلطنه، (باشد  هران دایر میستعدین مدارس تم

 با وجود آن که در جنبش مشروطه شرکت جست و در مهاجرت به قم ،شیخ     

هاي نخست برقراري نظام مشروطه و در  اما در همان ماه، داشتحضور) امهاجرت کبر(

ضرت  به مخالفت با مشروطه برخاست و در  حرم  ح،پی تدوین متمم قانون اساسی

 نمود منتشر "الیحه" تعدادي ، بست نشینیي وي در طول دوره. عبدالعظیم بست نشست

و  مواضع شیخ کردنتر این لوایح با روشن. ها به جا مانده استکه تصویر برخی از آن

سازد در مورد تحقق نظام مشروطه آشکار میرا ي آنان هاها و دلواپسیپیروانش، هراس

 جداي از ،مچنین نشان دهنده آن است که شیخ و پیروانشه؛ )166: 1379تهرانی، (

کرات و سکوالر ـ دمي محدود شدن قدرت حکومت خودکامه، نگران رواج مشروطه

  . اندبوده

 اعتماد و همراهی علماي نجف نسبت به مشروطه و موضع شیخ فضل ،تا این زمان نیز     

ش آزادي خواهی در میان شور و سه"، کسرويي اهللا وجود داشت؛ چنان که به گفته

خاستند، علماي توده تهران فرو نشسته، پیشگامان سست گردیده، دو سید به کاري برنمی

نمودند گمانی مینجف از آن راه دور چگونگی را درنیافته به حاجی شیخ فضل اهللا خوش

نون شیخ و پیروان او علیه متمم قا). 325: همانکسروي، ("دادندو با او همراهی نشان می
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اساسی تحرکات جدي می نمودند و بر این باور بودند که مقصود از متمم قانون اساسی 

 آیین اروپاییان در ایران و صرف نظر کردن از قوانین اسالم و آزادي مذاهب و ،آوردن

  ). 595: تهرانی، همان(ملل و تضعیف قوانین مذهب و آیین اسالم است 

  و شیخ، آخوند خراسانی  عبدالعظیم در حضرت شیخ تحصني  در آستانهدرست     

 یت حما شورا زدند و در آن، ضمن مجلس به- شیخ توسط- تلگرافیعبداهللا مازندرانی

 ، خواستار تصویب) مجلس فقها بر مصوباتي  فائقهنظارتیعنی  ( شیخ پیشنهادياز اصل

گرافی که آخوند و در تل.  شدند ضاله فرَق و قمع در قلع مجلس از سوي دیگريي ماده

و چون زنادقه ": یید اصل نظارت علما به مجلس ارسال داشتند، آمده استأمازندرانی در ت

عصر به گمان فاسد حریت، این موقع را براي نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم 

کسروي،  ("درج شود...ادقهرا بدنام نموده، الزم است ماده ابدیه دیگر در رفع این زن

  .)412-411: همان

 بسیار از  تجلیل انتشار داد و ضمننا متحصن لوایح مزبور را در خاللشیخ، تلگراف     

 آن،  و مصوبات اسالمیت مجلس را در حفظ خود و آنانآخوند و مازندرانی، هدف

 دارد  تصریح تلگراف این و اعتبار تاریخی صحت بهکسروي). جا همان(متحد دانست 

  ).همان جا(

 ند ون تلگراف، تلگرافی به نجف فرستادعبدالعظیم در پاسخ به ایحضرت ن امتحصن     

 خود برشمردند؛ ولی در ي  با قیود مندرج در تلگراف علماي نجف را خواستهیمجلس

فریات و توضیح فرمایید مجلسی که منشا شیوع منکرات و رواج ک": ادامه یادآور شدند

مین قواعد أمسلمین و حرمت شریعت و شرایع و تجسارت مرتدین و ضعف اسالم و 

"حریت در امور دینیه و سلب امنیت از بالد و رفاه عباد و ظلم بر ضعفا، چه حکمی دارد؟

    .)26ـ27: 1378آقا نجفی قوچانی، (

 در  را منطبق با همان مجلسی دانستند کهشوراي ملی مجلس ،علماي نجف     

رسد از این زمان که علماي به نظر می.هاي قبلی شرایط آن را ذکر کرده بودندتلگراف
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 نجف به تطبیق مجلس بهارستان با مجلس شرعی مورد نظر خودشان حکم دادندي ثالثه

ترین رکن مشروطه ، موضع شیخ و آخوند نسبت به مجلس که مهم)382: کسروي، همان(

 ؛دانست نمیمنطبق با شرع مجلس موجود را ،ن معنا که شیخ تفاوت پیدا کرد؛ به ای،بود

 در راستاي جلوگیري از ستم دست کم،در حالی که علماي نجف، مجلس موجود را

 اختالف موضع آخوند و شیخ نسبت ي این اولین نقطه. دانستند می ضروري،سلطان جائر

  .به مشروطه به طور اعم و مجلس به طور اخص بود

 و ،ارسال لوایح نشر و،گوهاي فراوان بین سیدین و شیخ و چاپپس از گفت     

 مجلس و ي هاي مختلف از طرف متحصنان و مجلس و علماي نجف دربارهتلگراف

 در مورد معناي مشروطه و آزادي و  هجري قمري1325شعبان3در روز"،مشروطه

اي با امضاي  نامهحدود اختیارات مجلس و رابطه قوانین مقرر آن با قواعد شرعیه، پرسش

مجلس هم در همان روز پاسخ این پرسش نامه . داعیان و خدام شریعت مطهره منتشر شد

 پاسخ ي پس از ارائه). 365/1-363: 1362ترکمان،  ("را به صورت مکتوب ارائه کرد

: مجلس، سیدین و آقا سید حسین رضوي تقریظی به مضمون ذیل براین پاسخ نوشته اند

احکم اهللا -ان و بخصوص وکالي محترمین مجلس مقدس شوراي ملیتمام مسلمان..."

 جز در صدد تبعیت احکام شرعیه نبوده و نخواهند بود و قوانینی که در آن مجلس -بنیانه

شود، فقط در امور عرفیه است و در آن هم رعایت عدم مخالفت با قواعد محترم وضع می

دانسته ... زم است که قدر این نعمت عظماپس بر افراد مستمعین ال... شودشرعیه شده و می

  ). 365/1: همان ("و اذهان خودشان را به امثال این اوهام مشوش ندارند

هاي  دیدگاهي کنندهمینأرسمی و مکتوب مجلس و این تقریظ تاز آنجا که پاسخ      

د؛ از یید زدنأ برآن مهر ت،متحصنان بود، شیخ فضل اهللا و برخی دیگر از علماي مهاجر نیز

.  چون مجلس به طور رسمی به خواسته متحصنان تن داده بود، تحصن پایان یافت،این رو

  تداوم بست نشینی را صالح ندانستند وضمن آن که بعد از کشته شدن اتابک، متحصنان

کسروي، ( به تهران بازگشتند،پس از حدود سه ماه تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم
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 ،اي از علما عده،ذي القعده21عد از بازگشت متحصنان، در تاریخ سه ماه ب).456: همان

 خواهان تطبیق قوانین با  و مجددًاندگرافی به شهرهاي مختلف ارسال کرد تل،از جمله شیخ

 مريق هجري 1326در نهایت، در اواسط سال ). 152/1ـ153: همانترکمان، (شرع شدند 

:  بست، شیخ به تحریم مشروطه حکم دادبعد از آن که محمد علی شاه مجلس را به توپ

علی -مخفی نماند که جهت مشروطه و منافات آن با احکام اسالمیه و طریقه نبویه"

 همین موضوع باعث گردید که پس از .)106/1: همان ("بسیار است... -صادعها السالم

 به حکمپس از محاکمه، ، شیخ توسط فاتحان تهران بازداشت و)ق. هـ1327(فتح تهران 

  ).66: 1371کسروي، ( کشتن وي داده شد

   آخوند و شیخهاي وجوه تباین و تشابه اندیشه

ها و مواضع علماي شیعه از آغاز جنبش مشروطه تا طرح متمم قانون اساسی، دیدگاه 

در مجلس نخست، شیخ فضل اهللا و ": گویدکه تقی زاده می تا جایی؛یکسانی داشتند

 ولی از .)274: 1359افشار،  ("ایه قوت و قدرت آن بودندمجلس و مبهبهانی، تکیه گاه 

 و سپس فقهاي شیعه در ایران و عراق، ،آن زمان به بعد، نخست روشنفکران و عالمان دین

مشروطه «: به ویژه تهران و نجف، در دو جبهه، رویاروي هم قرارگرفتند و به دو جریان

یان مشروطه خواه، عالمان در صف مقدم جر.تقسیم شدند» مشروعه خواه«و » خواه

آخوند خراسانی، مالعبداهللا مازندرانی، میرزا حسین خلیلی تهرانی،  همچونیبزرگ

 قرار ، تهراني  و طباطبایی و بهبهانی از حوزه،ي نجفمحالتی از حوزهمیرزاي نائینی و

 در .خواه، را شیخ فضل اهللا نوري به عهده داشتدر مقابل، رهبري جریان مشروعه. داشتند

 میرزامحمد حسن مجتهد تبریزي، محمد خمامی رشتی، این جریان نیز عالمانی همچون

 سید احمد طباطبایی قرار  و حاجی آخوند محمد علی رستم آباديمال محمد آملی،

 در ابتدا ،گردانندگان هر یک از دو جریان.کردندداشتند و از شیخ فضل اهللا پیروي می

یی روولی رویا. ل نبودند معایب یکدیگر را آشکار سازندنسبت به هم وفادار بودند و مای

عالمان .هاي زیادي را در میان علما به وجود آورد عکس العمل،با جریان مشروطیت
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همخوانی با  که ،دادند با تفسیري که از مشروطه ارائه می، به ویژه آخوند خراسانی،نجف

در . خواهان برخاستند مشروطهن داشت، به پشتیبانی از مشروطه وهاي آاسالم و آموزه

 مورد پذیرش مشروعه ، تفسیري که آخوند خراسانی از مشروطه داشت،همان ابتدا

 نیز بود؛ اما روشنفکران مشروطه خواه به هیچ روي با تفسیر عالمان ، از جمله شیخ،خواهان

ارکرد مشروعه خواهان نیز با ک.  هماهنگ نبودند، از جمله آخوند خراسانی،نجف

  .)392: 1390مزینانی،(طه خواهان مشکل داشتندمشرو

:  حکم محاربه با امام زمان دانست آخوند نیز مخالفت با مشروطه را در،از آن طرف     

بذل و جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان... الیوم"

ن و محاربه با آن حضرت و سر مویی مخالفت و مسامحه به منزله خذالفداهحنااارو

  .)730: 1369کسروي،  ("صلوات اهللا و سالمه علیه است

کلی طور و به،هاي مطرح در علت اختالف موضع شیخ و آخوندیکی از دیدگاه     

.  سیاسی استفقهاختالف علماي مشروطه خواه و علماي مشروعه خواه، اختالف آنان در 

 علت به بیان دیگر. مختلف آمده استهاي گوناگون در آثار صورتاین مطلب به 

 خود فقهی مشروطه این بود که هر دو دسته از مجتهدین با دیدگاه مورد در علمااختالف

 در مورد آن ، و هرکدام با توجه به معلومات پیشین خودکردند میبا مشروطه برخورد 

دیگر متفاوت  فکري شان با یکي  پیشینه وهاجایی که نظرگاه و از آننمودنداظهار نظر 

بر همین اساس بود که علماي مشروطه خواه بر . گیري متضاد رسیده بودندبود، به نتیجه

شرع باید پاسخ الزم را براي معاندین، حاضر وآماده داشته باشد و در "این باور بودند که 

رسد؛ حال آنکه گروه مخالف، حفظ ظواهر شرع این صورت از آزادي او را گزندي نمی

آبادیان،  ("دانستند از ابراز عقیده مخالفین را راه حل حفظ عقیده مسلمین میو ممانعت

1374 :40( .  

کنندگان و طراحان این اندیشه را کرده که ارائه با مشروطه ستیز میروشیخ از آن      

دانست و به این لحاظ آبشخور فکري ایشان را مادي گرا و وامدار دنیاي غرب می
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. دانست اسالم میي   مسلمان از دایرهي ها را خروج جامعهطلبی آنونخواهی و قانمشروطه

 به رغم آن که ...در نگاه شیخ مقوالتی چون مشروطه، مجلس، قانون، آزادي و مساوات و

 جملگی بایستی بر مدار اصول و ،باشند پیگیري و تحقیق میي مقوالتی پسندیده و شایسته

  .)243: 1388صالحی،  (قوانین اسالم تعریف شوند

است له تصریح شده ئانی به شیخ محمد واعظ، به این مس آخوند و مازندري در نامه     

مراد  از آزادي، خروج از عبودیت الهی و القاي قیود و باید و نبایدهاي شرعی "،که

همه بدانند : نیست و از ایشان خواسته شده که مراد علما از آزادي را براي مردم تبیین کنند

ي از اسارت و مقهوریت آزادعبارت از...-عزاسمه–حقیقت حریت موهوبه الهیه...که 

ت دل بخواهانه کارگزاران امور و اولیاي درباري است، نه خروج از ربقه امدر تحت تحک

. )196/1: 1376ناظم االسالم کرمانی، ("... و القاي قیود شرعیه-عزاسمه-عبودیت الهیه

 منکرات، ي ه آزادي از قیود و باید و نبایدهاي دین و اشاعهدهد کاین عبارات نشان می

 آزادي از ظلم و ، آناني مورد نظر ایشان و هیچ یک از علما نبوده است؛ بلکه منظور همه

 مردم و حکام بوده که البته شیخ نیز با این ي ستم و استبداد و آزادي بیان در مصالح عامه

: ا اتمام تحصن، ذیل این عبارت را امضا کرد بوده است، زیرا بت داشتهآزادي موافق

مراد به حریت، حریت در حقوق مشروعه و آزادي در بیان مصالح عامه است تا اهالی "

این مملکت مثل سوابق ایام گرفتار ظلم و استبداد نباشد و بتوانند حقوقی را که از جانب 

ب ادیان باطله و آزادي در خداوند براي آنها مقرر است مطالبه و اخذ نمایند نه حریت اربا

اشاعه منکرات شرعیه که هر کس آن چه بخواهد بگوید و به موقع اجرا 

  .  )363ـ366: ترکمان، همان("بگذارد

هاي آنان وجود دارد که عبارات زیادي از علماي مشروطه خواه در رسائل و تلگراف     

 و نه ،کردندا نه ارائه میاین است که هیچ کدام از ایشان آزادي از قیود مذهب ردال بر

شمردند؛ بلکه همواره آزادي را در چارچوب شریعت و احکام دین می جایز می

که این به هیچ وجه با آزادي بی قید و شرط و، از جمله آخوند،عالمان نجف. خواستند
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تر مهم.)401: مزینانی، همان (بگوید و انجام دهد، موافق نبودندهر کس هرچه خواست 

ترکمان، ("کفر در کفر استآزادي در اسالم کفر بلکه"بر این باور بود که،شیخ کهآن

که این بود ،دست آورده بوده آزادي بي لهئ آنچه شیخ فضل اهللا از مس.)210/2: همان

گونه آمادگی همین دلیل هیچه تواند با اسالم هماهنگ گردد و بگري نمیمشروطه

قدري با نهادهاي نوسیاسی روي توافق نشان دهد و نداشت که با توجه به شرایط ویژه 

به از این رو، . ها حالت اغماض بگیرد و یا نسبت به آن،برخی از بنیادهاي نو را یا بپذیرد

برابري را شنید بر ضد آن برخاست و در این راه سخت با که کلمات آزادي ومحض این

که  آندلیل نه به ، مبارزه کرديآزادي و برابروي بر ضد . نیروهاي استبداد همدستی کرد

 آزادي و چون  بلکه ، مطالعه کرده بود آن دو پدیده را در معنی غربی آن دقیقًاکامًال

  .)320-319: همانحائري، (الم یافته بودبرابري را بر ضد اس

 اختالفات فکري موجود میان شیخ فضل اهللا و روحانیان مشروطه طلب در ،در واقع     

، در حقیقت.نبودن نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی به وجود آمد بودن یامصادیق منطبق

 نزدیکتر به نظر ،له با آنچه در واقع امر رخ دادئسخن شیخ فضل اهللا در مورد این مس

مشروطه، به  نظام سیاسی وي به درستی چنان دریافته بود کهبدین معنی که . رسدمی

  .)319: همان(کندمىمی است، عمل هاي شریعت اسالي که بر خالف دستوراشیوه

یت پذیرش معانی اي پیچیده و مبهم است که قابل واژه،مساوات نیز همچون آزادي     

 از آنجا که اصل هشتم متمم قانون ، نهضت مشروطه نیزه در دور.گوناگونی را دارد

د کید داشت، ابهام  موجود در این واژه سبب شأساسی بر مساوات حقوقی آحاد ملت تا

 به گونه اي که هنگام تصویب اصل ؛وطیت اختالفات شدیدي به وجود آیددر آغاز مشر

هاي ها و فرقه گروهي  تساوي حقوق همهي هشتم متمم قانون اساسی مشروطه درباره

خواهان مذهبی، درگیري سختی میان جناح مذهبی حامی مشروطه و جناح مشروطه

در سر ماده تساوي ملل متنوعه در حدود ": یسدنواین باره میمخبر السلطنه در. درگرفت

ها در صحن مجلس پهن شد و مردمی مجاور ماندند، باالخره با مسلم شش ماه رختخواب
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اهالی مملکت ایران در مقابل قانون : چاره در این جستند که در اجراي حدود بنویسند

  .)189-188، 1375مخبرالسلطنه هدایت، ("دولتی متساوي الحقوق خواهند بود

شیخ فضل اهللا نوري با مساوات براساس قانون شرع که توان دریافت  می،بر این اساس     

 به ویژه تساوي حقوقی مسلمان و ،هامشکلی نداشت، بلکه با تساوي مطلق انسان

مراجعه به مکتوبات و آثار علماي مشروطه خواه نجف نیز نشان .  مخالف بود،غیرمسلمان

 عمدتًا قوانین شرع است وي ها با مساوات، مساوات در محدودهدهد که موافقت آنمی

مراد از مساوات را تساوي طبقات مختلف جامعه در برابر قوانین و عدم وجود تبعیض میان 

ند، نه تساوي مطلق در احکام شرعی مردم می داني طبقات جامعه و درباریان و عامه

  ). 12، ش4، س1378ابوطالبی، (

تواند در نمیهمانند بسیاري از دیگر اصول دمکراسی"اوات  اصل مس،اینبنابر

اي رسا و کامل وسیلۀ نظامهاي مبتنی بر اسالم هماهنگ گردد، ولی چون این اصل به شیوه

روشنگران دنیاي اسالم تفسیر و تشریح نگردید، باورها و دیدگاههایی گوناگون در میان 

: حائري، همان ("ۀ ایران پدید آوردرهبران مذهبی مشروطه گر در خالل انقالب مشروط

 با مساوات به معناي ، و هم شیخ فضل اهللا نوري،خواه نجفهم علماي مشروطهالبته ). 317

هاي  با مساوات به معناي حقوق طبقه، امارعایت عدالت و اجراي قانون براي همه موافق

 حال آن که .بودندمختلف مردم در ادیان و مذاهب گوناگون در احکام شرعیه مخالف 

 ناظر به همین معناي ،خواهان و مساوات مصوب در مجلسمساوات مورد نظر مشروطه

  .)131: 1380ابوالحسنی،  (دوم بود

 شیخ فضل اهللا نوري به با و آخوند خراسانی ،اختالف علما به صورت عاماین،      بنابر

 علما .ی داشتها به مصادیق و موضوعات خارج در تفاوت نگاه آن عمدتًا،صورت خاص

در اصل محدود کردن سلطنت و لزوم نظارت بر مسئوالن حکومتی، تدوین قوانین عرفی 

 تعالیم دینی ي و برنامه ریزي در چارچوب شریعت، آزادي و مساوات در محدوده

اختالف نداشتند؛ اختالف در این بود که آیا مشروطه به وجود آمده، مجلس موجود در 
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 ، به عبارت دیگر.م شده، چنین کارکردي دارد یا خیراساسی تنظیبهارستان تهران و قانون 

گونه ندو گروه موافق و مخالف با مجلس و مشروطه در برابر یکدیگر قرار نداشتند و ای

 دو امر ، با مشروطه و مجلس مورد نظر آخوند،نبود که مشروطه و مجلس مورد نظر شیخ

هاي مختلفی که از دو طرف ها و بیانیهمتفاوت و متناقض باشد؛ بلکه مراجعه به تلگراف

دهد که چنین تناقص و اختالف بنیادینی وجود ندارد؛ به عنوان  نشان می است،صادر شده

 حضرت عبدالعظیم براي بیان علت ي  لوایحی که متحصنان در زاویه مقدسه،مثال

ند، ا مجلس و مشروطه صادر و منتشر کردهي مهاجرت و تحصن خود و موضعشان درباره

  مرحوم آخوند خراسانی وي دهد که تمام خواسته هاي متحصنان، همان خواستهنشان می

در یکی از این لوایح در .  چندانی جز در لفظ با آن ندارد و تفاوتاستعلماي نجف 

: هاي آن آمده استاشاره به عدم اختالف آنان و علماي نجف در مورد مجلس و ویژگی

 حجج االسالم و المسلمین آقایان نجف اشرف در این از اوصاف و شرایط مجلسی که"

آقایان . اند، آن است که باید رفع ظلم و اغاثه و اعانت ملهوف کندتلگرف تعیین فرموده

 در عظام مهاجرین زاویه مقدسه هم فرمایشی که دارند، همین است بدون هیچ اختالف

  .)285/1: ترکمان، همان("هیچ یک از این شرایط و اوصاف

 بلکه او ،، شیخ فضل اهللا با اصل مجلس مخالف نبود در باالبر اساس سخنان یاد شده     

کرد، با دیدگاه  قانون گذاري می،مجلسی را که تشکیل شده بود و با نام مجلس مشروطه

دین ": گفتشیخ می. دانستو هدف هاي اسالمی خود و عالمان نجف ناسازگار می

این دین، دنیا را به عدل و شورا فراگرفت، آیا چه . استاسالم، اکمل ادیان و اتم شرایع 

اتفاق افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شوراي ما از 

خواهند مجلس شوراي ایران را می": گفت یا می،)150: 1362رضوانی،  ("انگلیس بیاید؟

خود را از مجلس در چارچوب شیخ و پیروانش بارها حمایت . "پارلمنت پاریس بسازند

اي  شیخ در الیحه،براي نمونه. قوانین اسالم اعالم و نیاز مسلمانان را بدان بیان کرده است

  : نویسد می هجري قمري1325 جمادي الثانی12به تاریخ 
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خواهند، عموم مسلمانان  خواهم که عموم مسلمانان میمن آن مجلس شوراي ملی را می"

که خالف شریعت محمدي و مذهب جعفري، قانونی را تصویب خواهند مجلسی را می

اختالف بین من و مخالفان . ي هستیمأمانان هم عقیده و هم رل و عموم مسپس من. نکند

 معلوم است که وي اختالف ،از این تصریح شیخ. )289/1: ترکمان، همان ("دین است

 و مشروطه خواهان اساسی با آخوند نداشته است و اختالف خود را با مخالفان دین

  .دانستسکوالر می

حتی وقتی تالش می شد نشان دهند که دیدگاه نوري و علماي نجف در این باره با      

 آقایان نجف در حمایت از مجلس شوري ملی ي هم تفاوت دارد، شیخ با چاپ اعالمیه

ن تلگراف برادران دینی ما در ای": ما نیز خواسته عالمان نجف استي  خواسته،یادآور شد

اند حضرت حجج اسالم مجاورین نجف اشرف، مجلسی را که خواسته. مل و تفکر کنندأت

حضرات حجج اسالم مهاجرین زاویه مقدسه نیز . به چه صفت و به کدام قید و شرط است

خواهند که به همین اوصاف و قیود و شرایط آراسته بوده باشد پس همان مجلس را می

  مهاجرین زاویه مقدسه و مسلمانان ممالک محروسه، تمامًاصاحبان این تلگراف شریف 

ي هستند و مخالف و معاند ایشان، تبعه باب و فرق فرنگی أبر یک قول و عقیده و یک ر

 که مثل پارلمان آلمان بوده باشد و نظري خواهیمما مجلسی می: گویندمآب است که می

 و نهی از منکر و سایر اوصاف و  مسلمین و امر به معروفءبه تقویت اسالم و حفظ دها

سواي آن ... پس ما مردم ایران... مالحظاتی که در این تلگراف ماخوذ است، نداشته باشد

  .)249/1: همان(" متحد هستیمفرقه، تمامًا

 از دو گروه به این مسئله اشاره شده است که متحصنان ،در برخی از لوایح صادر شده     

ها نیز، عبارت ترین این خواستهمهم. واست دیگري ندارند آخوند، درخي غیر از خواسته

 عدم مغایرت مواد به منظورانضمام اصل پیشنهادي شیخ و اصالحات انجام شده : بودند از

آخوند دقیقا بر .  بدون هیچ گونه تغییر و دست بردن درآن است،قانون اساسی با شرع

 و سخن از مطابقت قوانین با ادکید کرد و حتی قدم فراتر نهأ تل اوي ضرورت خواسته
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در اي یید مشروطه نیز مسئلهأتحریم مشروطه و فتواي آخوند در تحکم شیخ به . شرع راند

 اي با مشروطه، تحریم کردکه شیخاي مشروطهبه عبارت دیگر، باید میان .  استتأملخور

شیخ . اوت قائل شد، تفکه آخوند مخالفت با آن را در حکم محاربه با امام زمان دانست

ي اسالم و حفظ بیضه محدود شدن سلطنت اي که موجببا مشروطههمانند آخوند 

 استبداد صغیر که شیخ موضع تندي در برابر ي هر دور چنان که د. مخالف نبودشدمی

طبق .مشروطه دفاع کرد؛ ولی آن را مقید به شرع دانستاتخاذ کرد، ازخواهان مشروطه 

اي که سیزده روز پس از به توپ بستن مجلس الم کرمانی در جلسه ناظم االسي نوشته

مشروطه :  شیخ گفت،شیخ فضل اهللا و سایر علما با شاه داشتند، هنگام طرح لفظ مشروطه

روعه و مجلس محدود، نه هرج مشروطه باید باشد؛ ولی مشروطه مش... خوب لفظی است

  .)169: ناظم االسالم کرمانی، همان(و مرج

و وضع  با مشروطیت به معناي تحدید قدرت سلطنت ،شیخ  و آخوند، هر دو،براینناب     

 به ؛مصداق آن با هم اختالف نظر پیدا کردنددرقوانین مطابق با شرع موافق بودند ولی 

گذشت زمان، شیخ به این نتیجه رسید که مشروطه اي که در تهران محقق این معنا که با 

به ؛ از این رو با آن نیستي مطابق شرعاست، مشروطهشده و در حال رشد و گسترش 

  را نه تنها مغایر با آخوند مشروطهدر حالی که.دو آن را تحریم کرپرداخت مخالفت 

: 1369کسروي، ( به شمار آورده مخالفت با آن را مخالفت با امام زمانلک، بندانستشرع 

730.(  

به . ص مصداق مشروطه و مجلس بودیکی از علل اختالف  شیخ و  آخوند، در تشخی     

 ایران مساعد نبود و ي اعتقاد شیخ و همفکرانش، پارلمانتاریسم با مزاج و طبع خاص جامعه

 آشوب، فروپاشی قدرت مرکزي و ي استقرار آن در این کشور، حاصلی جز بسط دامنه

  که آخونددر حالی. )70: 1385، ابوالحسنی ( بیگانه نداشتي  هموار شدن راه سلطهنهایتًا

وري عثمانی و رواج اندیشه هاي نوگرایی اسالمی قرار تحت تأثیر تحوالت امپراتـ که

توان مشروطه را بر اساس مذهب شیعی تعریف کرد و تغییر داد   مینمود تصور میداشت ـ 
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 اخذ کرد و آنچه را که مخالف شرع است کنار ،و آنچه از آن را که با شرع مطابقت دارد

توان بین مشروطه و مذهب تشیع ارتباط و آشتی  شیخ معتقد بود به هیچ وجه نمی. گذاشت

کرات، اصل نظارت واعتمادش به مشروطه سکوالر ـ دم  عدم دلیلشیخ به . برقرار کرد

رم حضرت اعتمادي بود که در ح  همین بیدلیلعلما بر قوانین مجلس را ارائه داد و به 

 مورد نظر ي ي روشنفکران با مشروطهنست مشروطهدا که میچرا. عبدالعظیم بست نشست

چیزي که روشنفکران که ه واقف بود ئل شیخ بر این مس،علما تفاوت اساسی دارد

  .یم نه اجراي شریعت اسال،است ایجاد یک دموکراسی لیبرال ،ندهخوامی

  مبتنی بر بنیاناگرچه،دیگرسیاسی خی مفاهیم رآخوند معتقد بود که مشروطه و ب     

 خود تعریف و بانی دینیتوان همین مفاهیم را بر اساس م  میلیکن،استغرب تفکر 

 وارداز غرب ها که این واژه با این،آخوند و همفکرانش اعتقاد داشتند.تفسیر کرد

 از جمله ، را متناسب  با نیازهاي خودها توان آن و میند ضد دینی نیستلزومًا ولی اند، شده

که پس چنان.  مورد استفاده قرار داد،ي اسالمطنت و حفظ بیضه قدرت سلنمودنمحدود 

د که اگر هم بین رک تصریح ،دنمو در تبیین مشروطه صادر  کهاي  الیحهدر،از فتح تهران

 این اختالف ، اختالف وجود دارد، بین مفاهیم آزادي و مساوات و مشروطه،هاما و غربی

ها بر اساس مذهب خودشان ساوات آنناشی از اختالف در مذهب است و آزادي و م

.کنیماست و ما آزادي و مساوات و مشروطه را بر اساس مذهب خود تنظیم می

مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر "

دولتی است، به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه؛ بر طبق مذهب رسمی آن 

 رسمی ایران همان دین قویم اسالم و طریقۀ حقۀ اثنی عشریه  و چون مذهب…مملکت 

است، پس حقیقتاً مشروطیت و آزادي ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین 

که مشروطیت و آزادي سایر  چنان هم…منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب 

طور در ایران هم بر  است، همیندول و ملل عالم بر مذاهب رسمیه آن ممالک استوار 

"بود استوار از خلل و پایدار خواهد  جعفري، علی مشیده السالم کامًالاساس مذهب
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شناخت و درك آخوند که توان گفت بر این اساس می).486-485: 1377زرگري نژاد، (

همچنان که . دقیق بوده استکرات نسبتًا سطحی و غیروـ دمي سکوالراز مشروطه

 معنی مشروطه را چنان که سپس …آخوند خراسانی و ":در این باره می نویسدکسروي 

 این شناخت غیر جامع و کامل، ).259: کسروي، همان ("…دانستند دیدند و دانستند نمی

کنند و حتی اي نگاه موجب شد که نسبت به این مسائل و این مفاهیم به شکل خوشبینانه

اندها این مفاهیم را از مسلمانان گرفتهمعتقد بودند که غربیقرائنی وجود دارد که ایشان 

  . )3: 1378نائینی، (

 تصور کند وي موجب شد که ،نسبت به مشروطه و مجلسآخوند ي خوشبینانهنگرش      

از .  اسالمی با مفاهیم خاص شیعی آن استي  همان مشروطه، موجود در تهراني مشروطه

 غرض جز تقویت اسالم و حفظ دماء ... ": لس نوشت در تلگراف خود به مج،این رو

مسلمین و اصالح امور عامه نداریم علیهذا مجلسی که تأسیس آن براي رفع ظلم و اغاثه 

مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه 

که واجب است و مخالف حال رعیت و حفظ بیضۀ اسالم است قطعاً عقال و شرعاً راجح بل

  .)382: 1369کسروي،  ("...و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است

 حکومت بر مردم ، از جمله،شیخ بر این باور بود که سرپرستی امور عامهحال آن که      

.  فقیه استي  و در روزگار غیبت بر عهده، معصوماني در روزگار حضور بر عهده

 غصب و ،رپرستی امور عامه از سوي کسانی جز فقیهان را در روزگار غیبت س،همچنین

شیخ فضل اهللا را باید : نویسد دیدگاه شیخ میي پیتر آوري نیز، درباره. دانستحرام می

دانند و نه از مردم و وند می آن مکتب فکري دانست که حاکمیت را از آن خداي نماینده

 والیت و نیابت فقیه را در آن روزگار قابل ي اندیشه شیخ چون ).251: 1367آوري، (شاه

 که در یک سو فقیهان و در سوي دیگر ، را مطرح کرد"حکومت مقدور"،دیدتحقق نمی

 اجراي احکام  سالطین را صرفًاي البته در همین فرض نیز وظیفه. گیرندپادشاهان قرار می

  .  نه بیشتر،کندصادره از سوي مجتهدان بیان می
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 حق ي  آخوند و شیخ را باید در تفاوت دیدگاه آنان دربارهي این، تمایز اندیشهبنا بر 

ان در امور حسبیه هیاز نظر شیخ، فق.  غیبت دانستحاکمیت و مبناي مشروعیت در روزگار

اند؛ اما خارج از محدوده یا شرعیات، از سوي شارع مقدس به والیت منصوب شده

بر . شودا شرایطی به رسمیت شناخته می، سلطان صاحب شوکت ب)عرفیات(شرعیات 

اساس این استنباط، فقیه و سلطان دو قدرت مستقل از یکدیگرند و هیچ یک به واقع 

در مقابل آن، آخوند در کنار دو رکن فقاهت و سلطنت، نقش . منصوب دیگري نیست

 در  این که مشروط به،البته. داند اساسی می،مردم را نیز در مشروعیت دادن به حکومت

  ).60ـ58: 1376کدیور، (تعارض با شریعت نباشد

  نتیجه گیري

 آخوند و شیخ توان گفت کهی م، مشروطهرد دیدگاه هاي آخوند و شیخ در موبررسیبا 

ي اسالم  حفظ بیضه و، تحقق عدالت قدرت سلطنتمحدود ساختن مشروطیت به معناي با

ت شرعی، با آزادي به معناي  دستوراي با مساوات در محدوده،همچنین. موافق بودند

چارچوب  البته در ، اجتماعی-ی از ظلم و ستم و حق اظهار نظر در امور سیاسیرهای

 نظارت و موازین شرعبا به شرط قانون گذاري ، و نیز تشکیل مجلس شورا،شریعت

 با گذشت زمان، شیخ به این نتیجه با این تفاوت که.ندمخالف نبود،ن طراز اولامجتهد

،از این رو.  استتعیکه مشروطه اي که در تهران شکل گرفته است، خالف شررسید 

 حکومت  آن راچه  اگر ي موجود را ـ مشروطه، آخونددر حالی که. آن را تحریم کرد

اختالف ، بنابراین.می دانست شرع  بامطابقخواند ـ لیکن  اسالمی نمیکمال مطلوب

انطباق یا عدم انطباق عملکرد نظام سیاسی  ریشه در تعیین مصادیق ،اصلی آخوند با شیخ

مشروطیت پارلمانی به وجود آمده در ایران عصر مشروطه با قوانین و احکام اسالمی 

) اصطالح رایج در میان فقهاي اصولیبه ( آخوند با شیخ  اختالف میان،در واقع.داشت

 ،ییعن.  نه شناخت احکام،گرفت تشخیص موضوعات قرار میي عمدتا در محدوده

ها و جریانات مشروطه و پیش بینی اختالف آن دو، بیشتر بر سر شناخت ماهیت گروه
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 اختالف خوند و شیخمیان آنه تنها ،توان گفت که می،بنابراین. مقاصد و اهداف آنان بود

 پیوند نزدیکی با  هرگز، نیز فهم و تفسیر آخوند از مشروطهبلکه،اصولی وجود نداشت

 به .درکرات برقرار نکو دم یک نظام سکوالر ـ چارچوبردمفهوم واقعی مشروطیت 

داد با مشروطیت میمیان آن نوع از مشروطیتی که آخوند بدان دلبستگی نشان همین دلیل، 

علت .وجود آمده در ایران، فاصله و شکاف عمیقی وجود داشته و مجلس شوراي ملی ب

ضرورت ایجاد : رت بود از عبا، ایراني اصلی بروز چنین وضعیتی در انقالب مشروطه

هاي روس و انگلیس، ي قدرتتحول در نظام سیاسی قاجار به منظور پایان دادن به سلطه

 بدون داشتن تجربه و ،هاي سیاسی ـ اقتصادي موجودبی عدالتی شاهان قاجار و بحران

، "مشروطیت" و "تجدد"ي الگوي مناسب، نگرش غیر دقیق روشنفکران ایرانی به مقوله

درك صحیح علماي مشروطه خواه از چگونگی نسبت شریعت و مشروطیت، و عدم 

ي مناسبات و روابط غیر مسئوالنه، ابزاري و غیرشفاف روشنفکران و علما نسبت به نحوه

  .یک دیگر

  کتابنامه

  ها با کت.الف

  .، تهران، نشر نیمبانی نظري حکومت مشروطه و مشروعه، 1374.آبادیان، حسین.1

 احمدگل محمدي و محمد ي ، ترجمهایران بین دو انقالب،1377.اندآبراهامیان، یرو.2

  .تهران، نشر نیابراهیم فتاحی،

  .، تهران، نشر اختران2، چمشروطه ي ایرانی، 1383. آجودانی، ماشاءاهللا.3

حیات االسالم فی احوال آست الملک (،1378.  محمد حسینقانجفی قوچانی،آ.4

امون شخصیت و نقش آخوند کاظم خراسانی،  ، برگی از تاریخ معاصر پیر)االعالم

  .هفتع شاکري، تهران،.تصحیح ر

 ي سسهؤتهران، م، به کوشش محمد رفیعی،تاریخ معاصر ایران،1367. آوري، پیتر.5

  .مطبوعاتی عطایی
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آخرین آواز قو، بازکاوي شخصیت و عملکرد ، 1385. علی) منذر( ابوالحسنی.6

، زندگی او و فرجام مشروطهشیخ فضل اهللا نوري بر اساس آخرین برگ 

  .تهران، عبرت

، تحلیلی از نقش سه گانه شیخ شهید نوري در نهضت تنباکو، 1360.ــــــــــــــــــ.7

  تهران، پیام آزادي 

،)پرسش ها و پاسخ ها( شیخ فضل اهللا نوريي کارنامه، 1385. ــــــــــــــــــ.8

  . مطالعات تاریخ معاصر ایراني سسهؤم تهران، ،3چ

  . تحقیقاتی و انتشاراتی نوري سسهؤم، پایداري تا پاي دار، 1368.ــــــــــــــــــ.9

ها و مواضع سیاسی و دیدگاه (دیده بان بیدار، 1380 . ـــــــــــــــــــ.10

  .عبرت،، تهرن)فرهنگی شیخ فضل اهللا نوري

 چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی، 1363. اعتماد السلطنه، محمد حسن.11

، به کوشش ایرج افشار و حسین محبوبی )ثر و اآلثارآالم(ناصرالدین شاه 

  .اردکانی، تهران، اساطیر

، تهران، 2، چ ي خاطرات اعتماد السلطنه روزنامه، 1350. ـــــــــــــــــــ.12

  .امیرکبیر

، تهران، اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده ،1359.افشار، ایرج.13

  .جاویدان

رویارویی دو (شیخ فضل اهللا نوري و مشروطیت ،1392. ، مهديانصاري.14

  .تهران، امیر کبیر،5چ،)اندیشه

، تهران، 3چ،14و 13و 12تاریخ رجال ایران در قرون ، 1363. بامداد، مهدي.15

  .زوار

 شیخ فضل ي ها، مکتوبات و روزنامهرسائل، اعالمیه،1362.ترکمان، محمد.16

  1. خدمات فرهنگی رسا، جي مؤسسهتهران، ، 1ج، اهللا نوري

Archive of SID

www.SID.ir



٩٧  تطبیقی اندیشھ ھای سیاسی آخوند خراسانی و شیخ فضل هللا نوری بررسی 

ها و چندگزارش پیرامون نقش شیخ مکتوبات، اعالمیه، 1362.ــــــــــــــــــ.17

  .خدمات فرهنگی رساي مؤسسه تهران، ،2ج،فضل اهللا نوري در مشروطیت

ماعی و سیاسی مشاهدات و تحلیل اجت، 1379.، محمد علی)کاتوزیان(تهرانی .18

  .، تهران، شرکت سهامی انتشاروطیت ایرانردر تاریخ انقالب مش

مقیم ایرانیان و نقش  در ایران تشیع و مشروطیت،1364.حائري، عبدالهادي.19

  . تهران، امیرکبیر،2، چعراق

  .، تهران، عطار و فردوسیحیات یحیی، 1361.دولت آبادي، یحیی.20

  . تاریخ ایراننشر، تهران،لوایح آقا شیخ فضل اهللا نوري،1362.رضوانی، هما.21

  .، تهران، کویر2چ،رسائل مشروطیت، 1377 .ي نژاد، غالمحسینزرگر.22

مرکز چاپ و نشر  تهران،،آفتاب نیمه شب،1373.سماك امانی، محمد رضا.23

. اسالمیان تبلیغاتمساز

، تهران، مرکز اندیشه سیاسی شیخ فضل اهللا نوري،1388. صالحی، علی محمد.24

  .اسناد انقالب اسالمی

  .، تهران، نشر نیهاي دولت در فقه شیعه نظریه، 1376. کدیور، محسن.25

  . تهران، امیرکبیر،15چ،  ایراني تاریخ مشروطه،1369.کسروي، احمد.26

  .، تهران، امیرکبیر10، چ آذربایجاني لهتاریخ هیجده سا، 1371. ــــــــــــــــــ.27

زندگانی آخوند خراسانی صاحب (مرگی در نور،1359. کفایی، عبدالحسین.28

  .ن، زوار، تهرا)کفایه

 فی تراجم المعروفین بالکنیه ریحانه االدب، 1374. مدرس تبریزي، محمد علی.29

  .م تهران، خیا،3 ج،و اللقب

، به اهتمام علی تاریخ بیداري ایرانیان، 1377- 1376. ناظم االسالم کرمانی، محمد.30

  .، تهران، پیکان5چکبر سعیدي سیرجانی،ا

، به اهتمام سید محمود  تنزیه الملهتنبیه االمه و، 1378. نائینی، محمد حسین.31

  .، تهران، شرکت سهامی انتشار9طالقانی، چ
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٩٨  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

 ،، تهران2، چ خاطرات و خطرات،1375.، مهدیقلی خان)مخبرالسلطنه(ایت هد.32

  .زوار

  ها مقاله. ب

 پژوهشی ي فصلنامه، "مشروطه خواهان مشروعه ساز"، 1387. ابوطالبی، مهدي.1

  .12ش، 4س، مطالعات انقالب اسالمی

،"زندگی و شخصیت علمی و عملی آخوند خراسانی"، 1390.علیزاده، اکبراسد .2

  تهران،، بین المللی بزرگداشت آخوند خراسانیي مجموعه مقاالت کنگره

  .اسالمی فرهنگ علوم وپژوهشگاه

، آخوند خراسانی و زمینه هاي عینی اندیشه پردازي سیاسی در 1390. فتح اهللا،پریشان.3

مجموعه مقاالت کنگره بین المللی بزرگداشت آخوند ، انقالب مشروطه

  .فرهنگ اسالمی علوم و تهران، پژوهشگاه، 9ج، خراسانی

 علمی و عملی ي سیري در سیره"،1390.کفایی خراسانی ، عبدالرضا و دیگران.4

مقاالت کنگره بین المللی بزرگداشت آخوند  مجموعه ،"آخوندخراسانی

  .فرهنگ اسالمیعلوم و ه تهران، پژوهشگا،1ج ، خراسانی

هـاي خراسـانی و شـیخ فـضل اهللا          تمـایزات و اشـتراکات اندیـشه      "،  1390. مزینانی، محمدصـادق  

، 1ج،  بین المللی بزرگداشـت آخونـد خراسـانی   ي مجموعه مقاالت کنگره،  "نوري

  .تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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