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 چکیده
گویی به این سوال است که علما و مراجع مقاله حاضر درصدد پاسخ هدف:

شیعه از نظر فکری و عملی چه نقشی در پیدایی و پیروزی انقالب مشروطه 

 داشتند. 

ست. این بحث از نقطه  روش: شناختی ا این تحقیق متکی بر روش جامعه 

ی سیاسی با تکیه بر نقش نیروهای اجتماعی تأثیرگذار در نظر جامعه شناس

 ها به صورت تحلیلی و توصیفی تبیین گردیده است.انقالب

دهد که علما و مراجعه شییییعه از نیروهای ها نشیییای میبررسیییی یافته: 

اجتماعی صاحب نفوذ از نقش فکری و عملی تأثیر گذار در انقالب مشروطه 

 برخوردار بوده است.

شییود ع علمای شیییعه در ایجاد از این تحقیق روشیین می گیری: نتیجه 

های مردم در مبارزه با استبداد های انقالبی و آگاهی بخشی به تودهانگیزش

شته سلطه بیگانگای نقش رهبری را برعهده دا اند و ماندگارترین و داخلی و 
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سی آی روز از خود به نمقابل توجه سیا ایش ترین تجربه از مداخله در امور 

 گذاشتند.

 واژگان کلیدی

خواه،  مشروطیت، علما، مراجع شیعه، نیروهای مذهبی، مجتهدای مشروطه

 مجتهدای مشروعه خواه.

 مقدمه

انقالب مشتترو ی یکی از نقاع ع ت تاریخ ستتده اایر ایران استتت. مشتترو ی اواری در ایران کی 

شی سویی در پی نفوذ اندی ستقرار حکومت قانون بود، از  سوی اواران ا سی اروپا و از  سیا رای نوین 

دیگر، در واکنش بی تباری و درماندگی نظام ستتیاستتی اودکامی شتتک. گرفت. اودکامگی، انح اع و 

سترده و رمی جانبی  سئعقب ماندگی داالی و رجوم گ ستعمار غرب در قرن نوزدرم دو م لی محوری ا

ستمداران را بی واک سیا شنفکران و برای  شت. در بود کی رربران مذربی، رو نش فکری و عملی وادا

واقع جامعی ایران مانند بسیاری از جوامع اسالمی از یک  رف گرفتار استبداد، جه. و جمود فکری و 

یت  ضاز  رف دیگر در معر یب وضتتتع بدین ترت تی بود.  ید غرب قرار گرف جد مدن  هاجم ت نفوذ و ت

در ممالک اسالمی از یک سو،  تأثیر فلسفی و علوم و معارف جدید غرب»نابسامان داالی و رمچنین 

س سی ممالک غربی و غلبی نظامی آنو نفوذ  سوییا ستم از  شد ها در قرن نوزدرم و بی ه دیگر باعث 

است کی مسلمانان برای مقابلی با افکار جدید و بی اصوص مبارزه با مقاصد استعماری و امپریالیستی 

 (.2:1361)پور جوادی، « غرب در آراء سیاسی اود تجدید نظر کنند

در واقع مشترو ی اواری سترآغاز فصتلی جدید در تاریخ ایران بود. انقالب مشترو ی در ایران از 

شرو ی اواری از  ست. بی نظر ما م صورت گرفتی ا صر ما  ست کی در تاریخ معا مهمترین تحوالتی ا

ساب می سی و اجتماعی و فررنگی یک نق ی ع ت بی ح سیا آید و از ارمیت زیادی لحاظ پیامدرای 

ست کی  ست و آن بدین دلی. ا شرو ی آغاز می»براوردار ا  «شودتاریخ دوره جدید و فکر جدید با م

 (. 35:1371) با بایی، 

رمان ور کی آورده شتتد انقالب مشتترو ی یکی از نقاع ع ت تاریخ ستتده اایر ایران استتت کی 

ن ای بی توصیت ایهرای متفاوت در میان محققان و صاحبنظران مسای. ایران داشتی است؛ عدبازتاب

اند، گروری آن را در چارچوب منارعی ستتتنت و مدرنیتی رویداد، در یک چشتتتم انداز تاریخی پردااتی

ای رم، بی نقش نیرورا و  بقات اجتماعی در پیدایش و پیروزی آن تأکید اند و دستتتتیارزیابی کرده
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را، تالش دارد تا ابعاد جامعی اند. پژورش حاضتر با تاستی از رویکرد جامعی شتنااتی بی انقالبداشتتی

شرو ی را البتی با تأکید بر نیرورای مذربی م العی کند. در چارچوب این  سی انقالب م سیا شنااتی 

 ردف، از فرضیی زیر بهره گرفتی شده است:

سیس حکومت قانون،  سید و باعث تأ شیعی بی پیروزی ر شرو ی ایران با رربری علمای  انقالب م

توان گفت، علمای ذف استتتتبداد در ایران دوره قاجاریی گردید. با این فرض، میاستتتتقرار پارلمان و ح

شتند و در پایان بخشیدن  شیعی رربری بخش وسیعی از مردم ایران در انقالب مشرو ی را برعهده دا

شتی سیس حکومت قانون نقش غیر قاب. انکاری دا ستبداد و تأ ون آنکی اند. بی عبارتی بدبی حاکمیت ا

سایر  ستیم نقش  شرو ی نادیده بگیریم بر این فرض ر نیرورا و عل. عمیق اجتماعی را در انقالب م

 کی این انقالب نق ی اوج یک دوران  والنی مبارزه میان علمای شیعی و سلسلی قاجاریی بوده است.

 رویکرد نظری

ی تأکید اعروش این نوشتار جامعی شنااتی است کی متغیررای اجتماعی مانند  بقی، قشر و نظام اجتم

را در درجی اول ارمیت دارد. در این روش عوام. و نیرورای اجتماعی در پیدایش و پیروزی انقالب

یان،  گیرندقرار می نا(101: 1387)ملکوت جامعی شتتت بی  ور کلی در رریافت  ی. نقش ات.  بی تحل ی 

شهری، درقانگروه سط  شنفکران، کارگران،  بقی متو ید ان و غیر تأکرای اجتماعی مانند روحانیت، رو

سی  نقش و راب ی رر یک از می سی، برر سیا سی  شنا شود. با توجی بی اینکی یکی از معانی جامعی 

رای اجتماعی مانند کارگران، درقانان، روشنفکران، روحانیون، ارتش و غیره در سیاست در مق ع گروه

 ورایی است کی کم و بیشرا و نیرزمانی ااص است با عنایت بی اینکی جامعی سیاسی مرکب از گروه

سی روابط متقاب.  سی، برر سیا سی  شنا صلی جامعی  ضوع ا سی نقش دارند. بنابراین مو سیا در زندگی 

ساات قدرت  ست در مقاب.  ست. نیرورای اجتماعی ممکن ا میان قدرت دولتی و نیرورای اجتماعی ا

 شوند.بپا ایزند و یا در آن شرکت و اعمال نفوذ کنند و یا دچار انفعال سیاسی 

یاست رای اجتماعی با سبنابراین چارچوب نظری این نوشتار مبتنی بر توضیح نقش و راب ی گروه

سی نقش نیرورای مذربی ت  شتار، بی برر شنااتی در این نو ست رویکرد جامعی  اوارد بود. لذا با کارب

 پرداات.و مراجع تقلید شیعی ت با سیاست قب. از و رنگام وقوع انقالب مشرو ی اواریم  فقها

 ها و اهدافانقالب مشروطه: زمینه

ش جامعی ایران بحران پرغوغای انقالب مشتتترو ی را  1290م/ 1911ش تا  1284م/  1905ستتتال 
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ای، مردم و ااصی شهر نشینان بی  ور وسیعی مشارکت داشتند و کرد. در این انقالب تودهبی میرتج

رای اارجی را بیش از رمی آماج برابر قدرت ستتل ی اودکامی دولت قاجار و ضتتعت و ناتوانی آن را در

رای استتتبدادی حکومت بود، بلکی با نفوذ دادند. مشتترو ی نی تنها بر علیی شتتیوهحمالت اود قرار می

سل نت م لقی بی  سوی در پی تغییر  شرو ی اواری از یک  شت. بنابراین، م ضدیت دا اارجیان نیز 

ستقالل ا سوی دیگر در پی ا شرو ی و از  صی بین المللی و جلوگیری از داالت سل نت م یران در عر

سیار متفاوت از قیام شرو ی ب سای. داالی ایران بود. از این جهت انقالب م سبیگانگان در م نتی رای 

مث. قیام تنباکو بود؛ زیرا برای نخستتتتین بار ردف قیام، براندااتن بستتتاع حکومت اودکامی و پایان 

 بخشیدن بی سل ی دول اارجی بود.

ب مشتتترو ی ایران، یک انقالب مردمی و  عمدتار شتتتهری بود. نیرورای اجتماعی متعدد با انقال

رای ستتیاستتی متفاوت و گاه متعارض در این انقالب مشتتارکت داشتتتند. بنابراین این انقالب انگیزه

ند دیگر انقالب مان ماعی را در بر ر رای اجت رداف و نیرو ید و ا قا رای بزرگ،  یت وستتتیعی از ع

فت. می ند از این جهت میگر ند فررنگی و چ یدادی چ کی انقالب مشتتترو ی ایران رو فت  توان گ

ایدئولوژیکی بوده است. در انقالب مشرو ی ایران نیرورای اجتماعی متعدد از جملی روحانیون و مراجع 

شتند. بی نظر می شارکت دا شنفکران تجدد اواه م شاه و مذربی، رو صرالدین  ستبداد حکومت نا سد ا ر

لدین شتتتاه و در کنار آن واگذاری امتیازات گوناگون، ااذ وامتداوم آ رای متعدد از ن در دوره مظفرا

را در ایران بی رمراه آورد. در واقع در ستتتی بخش از جامعی ایرانی،  اعتراضتتتیرای اارجیان، واکنش

ضت ضات و تحرکات و نه شک. گرفت: اعترا سی ره بیگانگان  ستبداد قاجار و  سبت بی ا  جامعی»را ن

روحانیت، بازار، روشنفکران، رر سی گروه معترض بی وضع کشور، مخالت استبداد، نفوذ اارجی، ررج 

 (.137:1390)سریع القلم، « ثباتی و فساد سیاسی و اداری در کشور بودندقانونی، بیو مرج، بی

شرو ی ایران رمانند دیگر انقالب سی، وقوع انتقالب م سیا سی  شنا بر  را مبتنیاز منظر جامعی 

ست. در واقع زمینی صادی و فررنگی بوده ا سی، اقت سیا شرایط اجتماعی،  سری   را و عل. وقوعیک 

انقالب مشرو ی در سی بعد فکری تتتت فررنگی، سیاسی و اقتصادی قاب. بررسی است. بی  ور کلی 

مشروعیت سلسلی قاجاریی  ی سده نوزدرم بی دالی. زیر بی تدریج زیر سوال رفت: شکست ایران از 

ش  1210م/  1830روسیی کی بی ماجرای اونین گریبایدوف منتهی گردید، شکست اصالحات از دری 

ای رش؛ و واگذاری امتیازات گوناگون کی امتیاز رویتر و جنبش تنباکو نمونی 1260م/  1880تا دری 

سل نت  شروعیت  ستم، چندان چیزی از م ستانی قرن بی سایی، در آ اقی ببارز آن بود و با این رمی نار

رای ستتتیاستتتی )ضتتتعت در برابر غرب، ستتترکوب و رای دولت جنبینمانده بود. بی  ور ق ع بحران
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رای اارجی، بازرگانی اارجی، نبود کنترل بر گمرک اودکامگی در داا.(، اقتصادی )وابستگی بی وام

ده عاجز بورا بی اینکی دولت از حفظ رویت استتتالمی یا منافع ملی و ...( و ایدئولوژیکی )آگاری توده

شت )جان فوران،  ست( دا ضع را و گروه-(. بدین ترتیب  بقی269:1382ا رای اجتماعی متعددی از و

ضی بودند اما  ست کی موجود نارا شنودیواقعیت این ا ضایتیاین ناا سیلی عرا و نار شتر بی و لما را بی

 شد.میو رربری  منعکس 

 شیعه با سلطنت قاجار فقهایدالیل مخالفت 

رای اجتماعی متعددی بود کی از وضع کی اشاره شد روحانیت و علمای شیعی یکی از گروهرمان وری 

موجود ناراضتتی بودند و بر ستتر موضتتوعات گوناگونی با دولت مخالت بود. رر چند در آغاز تأستتیس 

( روابط علمای شتتیعی با 1797 - 1834ستتلستتلی قاجار بی اصتتوص در دوره ستتل نت فتحعلی شتتاه )

صلت بی دست آوردند و ا گیریچشمشیعی برتری  فقهایرمکاری بود. در این دوره سل نت مبتنی بر 

سیم  سادات تق شد، نفقاتی میان  ساجدی بنا  شد. بنابراین م مذربی جامعی ایران از رمی لحاظ تقویت 

گردید. بقاع متبرک تعمیر شد و مراجع تقلید شیعی مورد تکریم نهاد سل نت قرار گرفت. در سایی این 

زه ای بی دستت آورده بود. اما بی رای مذربی حکومت، علمای شتیعی قدرت و اعتبار تاگونی ستیاستت

تدریج با آغاز سل نت محمد شاه و ناصرالدین شاه روابط رربران مذربی و حکومت بی سردی گرایید 

 و در نهایت بی تنش و ستیز نیز کشیده شد.

 – 1896ش( و ناصرالدین شاه ) 1213 - 1327 م/ 1834 - 1848در دوران سل نت محمد شاه )

با استتتمرار و تعمیق تقاب. میان علما و دولت رمراه بود. در واقع برداشتتت ( 1227 - 1278 – 1848

ند نگریستو رربران مذربی از شاران قاجار بی تدریج عوض شد آنان قاجار را بی چشم دولتی می فقها

اوارند جامعی رایی کی میکند، قدرترای نامستتتلمان رمکاری میکی با آرنگی فزاینده با قدرت

اتند پرداو مراجع بی موضتتع گیری بر علیی حکومت می فقهارا نابود ستتازند. بنابراین استتالمی ایران 

شیعی مذرب و رویارویی با قدرتچون متوجی می ا هرای اجنبی، با آنشدند دولت بی جای دفاع از امت 

 کند.رمکاری و مغازلی می

ضی با حکومت قاجار از جملی این بو شیعی برای معار شاران قاجار دالی. ق عی روحانیت  د کی پاد

بی ویژه محمد شتتاه و ناصتترالدین شتتاه کوشتتیده بودند تا دایره ی قدرت و نفوذ روحانیت در جامعی را 

شنااتی  شرع تحت نظارت روحانیت  محدود کنند. این دو قلمرورایی را کی تا آن دوره رمچون قلمرو 

شده از غرب بی قلمرو حکومت عرفی اویشمی صالحات ااذ  درآورند. بی  ور مثال این  شد، در پی ا
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کردند تا بست نشینی را کی مستقیمار معرف قدرت روحانیان بود تتتت دست کم در دو پادشاه تالش می

کوشیدند با تقویت و گسترش دستگاه اماکن تحت نظارت روحانیان تتتت محدود کنند. رمچنان کی می

شرع بکارند. تبدی. زمین شاه رای موقوفعدلیی از نفوذ و قدرت محاکم  صی کی از زمان نادر  ی بی اال

ی کریم اان تا محمد شاه کنار گذاشتی شده بود باردیگر در زمان محمد شاه و شروع شده و در دروه

شتند با فروش زمین شد. چرا کی اینان نیاز دا سر گرفتی  شاه از  صرالدین  شی از نا صی بخ رای اال

محلی در زمان صتتدارت میرزا حستتین اان  نیازرای مالی اود را تأمین کنند. ایجاد شتتورای حکومتی

کرد نیز محدودیت برای قدرت محلی روحانیان بود. ستتپهستتاالر کی دعاوی محلی را ح. و فصتت. می

کرد. در شتتان بی جای روحانیت بی حکومت وابستتتی مییچرا کی مردم را در ح. مشتتکالت روزمره

 از آن بی صورت سنتی بی عهده روحانیت بودرا کی تا پیش رمین دوره بود کی کار تنظیم اسناد و قبالی

ر تبی تشکیالت وزارت عدلیی سپرده شد. بسط آموزش بی شیوه غربی کی در تأسیس دارالفنون برجستی

اج شد، رورای مختلت بی کشوررای غربی داده میبروز اود را یافت، واگذاری امتیازرایی کی در زمینی

یت در تصمیمات مهم مملکتی و ... دالیلی بود برای تشدید مظارر زندگی غربی، کم اعتنایی بی روحان

گیری ق عی افکار مذربی بر ضتتد حکومت مخالفت روحانیت با دستتتگاه ستتل نت. در حقیقت جبهی

 ناشی از این گونی اقدامات حکومت قاجار بود.

ی قضایی این اقدامات مختلف ییی محدودیت حق بست نشستن، تجاوز به حوزه»

زمایشیییی در جهت نظارت بردرآمدهای وقف، کاهش های آشیییرعی، کوشیییش

مستمری علما و گسترش آموزش دنیوی یییی مخالفت علما را که از زوال قدرت 

 (.1379: 178)لمیتوی، « باع داشتند برانگیخت

شیعی حداق. از دوره سر موضوعات گوناگونی با دولت علمای  شاه بر  صرالدین  شاه و نا ی محمد 

نان بدون تردید ناشتتتی از اعمال مختلت دولت برای از بین بردن و دررم مخالت بودند. اما مخالفت آ

سی و سیا ستن اقتدار  شتر  را درنماید کی این مخالفتها بود. معذلک چنین مینفوذ معنوی آن شک بی

موارد بخا ر مستتتای. مذربی بوده استتتت. جایگزین قوانین غربی و عرفی بی جای قوانین مذربی و 

بالقوهذربی در حوزهتهدید تدریجی مرجعیت م بی رای مختلت تهدید  ای برای حفظ آیین تشتتتییع 

رایی گرای حکومت برای نوگرایی یا غربرفت. بدین ترتیب کوشششمار میعنوان مذرب رسمی بی

شدن  شاه بدگمانی علما را تقویت کرد؛ زیرا در آن ا ر غیر مذربی  صر الدین  بی اصوص در عهد نا

شت. رمچنین  ست و جامعی وجود دا سیا صاد،  سل ی بیگانگان بر اقت سبت بی  شیعی ن رربران مذربی 

 پردااتند.فررنگ ایران رمواره معترض بودند و بی انتقاد از حکومت می
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بدین ترتیب بی تدریج روابط علمای شتتیعی با دولت وارد کشتتمکش و ستتتیز شتتد و بی دنبال آن 

سلی قاجار آغاز گردید. این واگرا سل شتاب گرفت، بی گونیواگرایی روحانیت از  صری  ی ایی در عصر نا

رای مهمی از علما و مراجع کی در االل حکومت ناصتترالدین شتتاه چندین نوبت اتفاق افتاد کی بخش

ست درازی ست شیعی بی رربری حرکت رای مردمی علیی دولت پردااتند کی در برابر د رای امپریالی

شتتیعی در ر م مخالفان داالی، رربری قیام  کی روحانیت و مراجعاارجی شتتک. گرفتی بود. بی  وری

سل نت در دور ستگاه  ستیز روحانیت و د سیر واگرایی و  ست گرفت.  شاه بی  ه مظفرالدینتنباکو را د

را و اعتراضات از جملی قیام تنباکو و انقالب اوج اود رسید. از این جهت در دوران قاجار بیشتر جنبش

 مشرو ی رنگ مذربی داشتند.

 قالب مشروطیتو ان فقیهان

شرو یت گروه شد در پیروزی انقالب م شاره  شتر ا سی مختلفی دای. بودهبی سیا ند و ارا و نیرورای 

و رربران مذربی  فقهااواری در ایران، یکی از نیرورای مؤثر و تأثیر گذار از رمان آغاز مشتتترو ی

مای دین در انقالب کردند. بی نظر ما چنانکی اگر علبودند کی از این حرکت بی شتتتدت حمایت می

رستتید، یعنی نی مجلستتی تشتتکی. کردند این انقالب بی جایی نمیمشتترو ی داالت و مشتتارکت نمی

 رسید. شد و نی قانون اساسی بی تصویب میمی

رای را، قیامعمومار در بین پژورشتتتگران توافق وجود دارد کی علمای دین در بستتتیاری از جنبش

گیری اند و رمواره در شتتک.ای ایفا کردهمشتترو ی ستتهم عمدهعهد قاجاریی بی اصتتوص انقالب 

بی عنوان الهام درندگان و رربران »رای ستتتیاستتتی و بیداری عمومی برعلیی حکومت قاجاریی قیام

شرافت ملی عم. کردند سات عمومی و مدافعان  سا شد ایران 143:1356)الگار، « اح (. ادوارد براون ار

انقالب مشرو ی ایرانیان، معتقد است کی این انقالب از حمایت شناسان غرب ضمن تأکید بر اصالت 

قا ع روحانیان براوردار بود. بی عقیده او  رفداری جدی بعضی از معروفترین رربران روحانی ایران از 

 (.Browne, 1917:324رای جالب این انقالب است )این نهضت ملی یکی از پدیده

یک بارتی این  از این رو انقالب مشتتترو یت ایران از  بی ع مذربی و ملی براوردار بود؛  انگیزه 

بی عنوان  1906انقالب رم مذربی بود و رم ملی گرا. رمان  ور کی استتپرینگ رایس کی در ستتال 

اا ر  1907فوریی  21وزیر مختار انگلیس بی ایران اعزام شتتده بود در یک نامی اصتتوصتتی بی تاریخ 

نوعی »رم مذربی. او نوشتتت: جنبش مشتترو ی کند، جنبش مشتترو یت رم ملی استتت و نشتتان می

رای ناامیدانی بود برای آن کی ایران دوباره پای اود بایستتتد. احستتام این استتت کی آارین کوشتتش
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 - 182: 1375)رایس، « رای اارجی دیگر یک لحظی رم نباید ایران را در دستت داشتتی باشتندملت

181.) 

انیان بزرگ و بازرگانان معروف و وعاظ منابر واقعیت این است کی انقالب مشرو ی با تحصن روح

شی شتر در زمینی اندی شنفکران کی نقش آنان بی سید، نی با اقدامات رو ضع را بود. بنابرایبی ثمر ر ن مو

 1324قوی و قا ع علمای شتتیعی ایران در دفاع از مشتترو ی اواری بود کی منجر بی پیروزی انقالب 

لذا در بستتیاری از تعبیررا و تفستتیررا از انقالب  رجری شتتمستتی( انجامید. 1285رجری قمری )

شرو ی مورد  ست. البتی رربری روحانیون در انقالب م شده ا شیعی تأکید  شرو ی بی رربری علمای  م

تی بود.  می روشتتتنفکران نیز قرار گف ماعی دیگر در انقالب مشتتترو ی از ج رای اجت پذیرش نیرو

ستمداران» سیا سیاسی( در  روشنفکران )اعم از درم اواندگان و  شنا بی مسای.  غیر مذربی و تجار آ

مبارزه با استتتبداد قاجار و در جهت برپایی نظام پارلمانی در ایران، رربری ستتیاستتی روحانیون را در 

ما می نان را در مردم  می ای ند. چون نفوذ کل پذیرفت ند. از یک ستتتو مشتتترو یت و انقالب  ناات شتتت

شرع ت بیق و مف ستاوردرای آن را با موازین  شرعی تقلی. دادند و از د سی آن را بی مفاریم  سا اریم ا

ست سی اود، در پس پشت روحانیون سوی دیگر برای مشروعیت بخشیدن بی اوا سیا را و مبارزات 

 (.122:1382)آجودانی، « ایستادند تا کار مبارزه سیاسی را بی پیش ببرند

سموف  بی گفتیی قرار داشتند. بدین ترتیب، در ر م انقالب مشرو ی ایران روحانیون و مراجع شیع

 کاردار سفارت روم در ایران: 

اخیراً در بسیییاری از شییهرهای ایرای، و بیش از همه جا در تهرای، نارضییایتی و »

شییود. در جوش و خروش شییدیدی، به خصییو  در بین روحانیوی مشییاهده می

ه مسیاجد و بازار، تبلیاات شیدید علیه خارجیای جریای دارد. روحانیوی خطاب ب

گویند که اجانب همه چیز کشییور را به دسییت گرفته و ایرانیای را وادار مردم می

 (.24:2537)ایوانف، « سازند که دست تکدی به سوی ایشای دراز کنندمی

ضت  سی بود کی از نه سیا شرو ی، روحانیت و علمای دین مؤثرترین نیرورای  در اوان انقالب م

را و نیرورایی کی مشرو ی را سااتند رر چند کی اندیشی حمایت کرده و رربری آن را بی دست گرفت.

شی سی و ریچ اندی سیا ضای مذربی حاکم بر جامعی ایران، ریچ فعالیت  دون ای بمتفاوت بود اما در ف

ای ربرد. در واقع پیدایی و پیروزی مشترو ی مدیون مشتارکت و فعالیتحمایت علما راه بی جایی نمی

 د.فکری و عملی علما و مراجع بو

الب و پیروزی انق گیریشتتتک.البتی علی رغم اینکی روحانیت یکی از نیرورای اجتماعی مؤثر در 
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شرو ی اواری بی ریچ روی متحد نبودند و تعجب شرو ی بودند، اما در تداوم م ست وقتی کی م آور نی

صورت پس از پیروزی اولیی و  ستند با رم بمانند. در رر  ست آمد، نتوان ستین بی د شکار آپیروزی نخ

شتتتدن ارداف برای از مشتتترو ی اواران و یپدایش برای از انحرافات، گروری از علما بی تدریج از 

ار بعد از استقر مشرو ی فاصلی گرفتند و گروری دیگر رمچنان بی حمایت اود از مشرو ی ادامی دادند.

شارده کجروی ضی از علما با م شرو ی، بع شتیرا و تند رویم شرو ی رایی کی در اعمال و نو رای م

شارده می شرو ی اواران م ستند و بدین ترتیب در االل  انقالب م شرو ی بر اا شد بی مبارزه با م

شرو ی آن را باعث  شده بودند. علمای مخالت م سیم  شروعی اواه تق شرو ی و م علما بی دو گروه م

شی ضعیت ارز شد عقاید انحرافی و کفر آمیز، ت شتت و پراکندگی جامعی، ر تزلزل  و حتی رای مذربیت

دانستتتند. اما در مقاب. علمای موافق، این نظام را باعث تقویت دین و دولت تلقی اقتدار ستتیاستتی می

 (. 100 - 13؛ 1374زرگری نژاد، دانستند )کرده، و اشتبارات و انحرافات موجود را قاب. رفع می

 طرفدار مشروطه فقیهان

علمای شتتیعی با تجدید نظر در مواضتتع ستتنتی ای از با گستتترش افکار مشتترو ی اواری جناد عمده

رای جدید مربو ی بی حکومت قانون و محدودیت قدرت شتخ  حاکم گرایش اودشتان، بی اندیشتی

ا در هالی و بین المللی و حضتتور فعال آنپیدا کردند. بنابراین عالیق روحانیون نستتبت بی مستتای. دا

شان سیاسی از اواار قرن نوزدرم ن سنتی آنی تغییر صحنی تحوالت  ضع  ویژه  ها بود. بیو تحول در موا

سیاسی در بین روحانیون گردید کی در جو فکری  انقالب مشرو ی موجب پیدایش گرایش رای نوین 

شرو یت،  ستانی انقالب م شت. در اواار دوره قاجار و در آ شرو یت تأثیر انکار ناپذیری دا پیروزی م

شد تا در تفکر رزار و  سایلی پیش آمد کی منجر  شیعی در باب حاکمیت، تغییر م سالی علمای  صد  سی

رای فعال در انقالب استتاستتی ایجاد شتتود. بدین ترتیب روحانیت و علمای  دین رمراه با دیگر گروه

مشرو ی اواران نظم سیاسی جدیدی بودند کی در آن قدرت شاه و سل ی اروپاییان بر ایران محدودتر 

در انقالب مشتتترو ی، بخصتتتوص در اولین مراح. توان گفت فقها و مراجع نقش مهمی می شتتتود.

گیری آن از لحاظ عملی و نظری ایفاء کردند و بر رمگان روشن است مشارکت و حضور فقیهان شک.

شک. شرو یت را در ااتیار شعیی در  سیار تاثیر گذار بوده  و عمالر رربری م گیری و پیروزی انقالب ب

 داشتند. بی تعبیر شهید م هری:

شرطی»  ضت م سانی و مرحوم آقا نه ت ایرای را در درجه اول مرحوم آخوند خرا

شیییخ عبدام مازندرانی از مراجع نجف، و دو شییخصیییت بزرل از علمای تهرای، 
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بایی رهبری باط مد ط ید مح هانی و مرحوم سییی بدام بهب ید ع        مرحوم سییی

 (.57: 1374مطهری، « ) کردند.می

اواری حمایت و مراجع تقلید از جنبش مشتترو ی بنابراین بستتیاری از رربران برجستتتی مذربی

کردند. در میان علمای  راز اول تهران، ستتتید محمد  با بایی و ستتتید عبداا بهبهانی تا آار بی 

ای کی در داا. ایران از حمایت اود از انقالب مشتتترو ی ادامی دادند. بی عبارتی دو روحانی عمده

تفاوت آشتتکاری داشتتتند یکی ستتید محمد  با بایی و  رفداران انقالب مشتترو ی بودند با یکدیگر 

دیگری آیت اا بهبهانی بود. بی نوعی این دو شتتتخصتتتیت مذربی با  رفداری از مشتتترو یت، در 

شتند.  شورش بر علیی حکومت  الیی دار جنبش عمومی گ هد، صلی این دو مجتسهم ا»برانگیختن 

ری آنان با اصتتالحات ستتیاستتی و و ن ها بی عنوان رربری یک حرکت مردمی، رمراجدا از نقش آن

 (.39:1383)امانت، « پرستی، با دیدگاه دفاع از اسالم بود

ای بود کی عمدتار دارای تمایالت آزادی اوارانی بوده و با سید محمد  با بایی چهره شنااتی شده

سی بهتاواراندیگر نیز تمام آزادی سا شرو ی و قانون ا شت. او معتقد بود ک م  رینرای فراوان دا

ست کی ایران را عمالر در ااتیار قدرت ستبد قاجار ا شاران م رای شیوه برای محدود کردن قدرت پاد

اند. آیت اا  با بایی تحت تأثیر افکار ستتید جمال الدین استتد آبادی قرار داشتتت. بیگانی قرار داده

ان و درباری رنگام ستتکونت و تحصتتی. در ستتامرا مکاتباتی با ستتید داشتتت و بی رمین دلی. در میان

دولتمردان متهم بی دوستی و رمفکری با سید جمال الدین اسد آبادی بود و رجال سیاسی ایران، مردم 

 داشتند.را از نزدیکی بی وی برحذر می

آیت اا  با بایی از بدو ورود بی ایران، در اندیشتتی تأستتیس عدالت اانی و مجلس بود تا بی این 

ستم دولتمر سیلی مانع از ظلم و  شود کی رمین امر منتهی بی آغاز انقالب و سبت بی توده مردم  دان ن

ین مشتترو ی بی رربری ایشتتان و دیگر رربران مذربی گردید. مشتترو ی اواران اولین بار در منزل ا

 جا بی حرم حضرت عبدالعظیم رجرت کردند.عالم مجارد گرد آمدند و از آن

شور ادامی داد و آیت اا  با بایی بی مبارزات اود بر علیی  سل ی بیگانگان بر ک ستبداد قاجار و  ا

رای اود مبنی بر تأستتیس مجلس و استتتقرار حکومت قانون و پایان بخشتتیدن بی نفوذ براواستتتی

در سال  «عین الدولی»بیگانگان رمواره تأکید داشت. در نامی معروف  با بایی بی نخست وزیر وقت، 

 اتحادی میان» فت با تأسیس مجلس ملی )مجلس ملت( کی م، وی بی انتقاد از مخال 1905ق./ 1323

ست. بی عالوه چنین اظهار کرده: «رای حکومتی بوددولت و ملت و میان علما و شخصیت ، پردااتی ا

شان » سعادت ای شأن و  صر بی ایران بوده و  شیعی منح ست[دولت  شیعیان ا ستگی  ]منظور  بی آن ب
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دارد. چرا شما اجازه ویرانی ایران و تضعیت تمام و کمال دولت شیعی را دادید؟ ... ممکن است بگویید 

بینم کی زادگارم . این حرف اعتباری ندارد ... روزی را می]ایران در امان باشتتتد[گذارند مالرا نمی

رفتی و بی دستتت اجانب افتاده استتت. )و ن(، حیثیت و اقتدارم، ادماتم بی استتالم، رمی و رمی بی باد 

شید، رر چند کی بی قیمت جانم  شور اوارم کو صیانت از ک بنابراین تا آنجا کی جان در بدن دارم، در 

 (.39)رمان، « تمام شود

بنابراین در مهاجرت علما بی حضتترت عبدالعظیم و قم، برای تأستتیس عدالتخانی و رفع استتتبداد، 

ای داشتتت و باالاره در تمامی قضتتایای مشتترو ی و تشتتکی. نده با بایی حضتتور و نقش تعیین کن

آمد.  با بایی آن  ور کی اود شتتمار میمجلس شتتورا، از رربرای برجستتتی و مورد اعتماد مردم بی

گوید از اول ورودش بی تهران بی ایال مشرو ی نمودن ایران و تأسیس مجلس شورای ملی بوده، می

صحبت از این دو می شکوه میکرده در منیر  شاه غالبار از او  صرالدین  ست و بی وی پیغام و نا نموده ا

ست کی:  ستاده ا ست»می فر شدن نی شرو ی  (. در نهایت در 105:1364)حایری، « ایران رنوز قاب. م

شاری شیرالدولی را بی جای اثر پاف شاه عین الدولی را عزل و م رای آیت اا  با بایی و رمراران او، 

 ترتیب راه برای تحقیق عدالت و تأسیس نظام مشرو ی رموار گردید.وی نشاند و بی این 

شرو یت بود. او  سخت م سر سید عبداا بهبانی نیز در رمکاری با آیت اا  با بایی از حامیان 

مجتهدی صاحب نفوذ بود. رر چند بهبهانی، در جریان واقعی رژی، از تأیید فتوای تحریم تنباکو امتناع 

شرو ی  لبی و عدالتکرده بود اما بعد  ست و در راه م شرو ی پیو صت علمای  رفدار م اواری  بی 

نظیر در این راه مبارزه گام برداشتت و آن  ور کی در تاریخ آمده استت با عزم راستخ  و شتجاعتی بی

 نمود.

آیت اا بهبهانی در انتخابات دور اول روانی مجلس شتتد، با افتتاد مجلس و استتتقرار مشتترو ی 

اوج قدرت رسید و برای اود تشکیالتی داشت. بسیاری از کاررای کشور در منزل او ح.  بهبهانی بی

شد. اغلب نمایندگان مجلس تحت نفوذ و تأثیر حکام او بودند، موافقت یا مخالفت او برای و فص. می

 را بود، عزل کرد.را ک عام. روم« مسیو نوز»را کافی بود. مجلس با کمک او اثبات یا تزلزل دولت

رم این مجلس جلو قرضتتی اارجی را گرفت. در واقع اتحاد آیت اا  با بایی و آیت اا بهبهانی در 

 ای داشتی است.رربری و ردایت نهضت، در پیروزی انقالب مشرو ی نقش تعیین کننده

شیعی بود، مراجع نام آوری چون  صلی روحانیت  رمچنین بیرون از ایران، در عتبات کی از مراکز ا

با دو مجتهد تهران تتت آیت اا  با بایی « شیخ عبداا مازندرانی»و « د محمد کاظم اراسانیآاون»

صیت شخ شرو ی اواری رمراه بودند. بنابراین  رای مذربی و آیت بهبهانی تتتت در تأیید و دفاع از م
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( 1912( و شیخ عبداا مازندرانی )متوفی 1911برجستی ساکن عتبات از جملی آاوند اراسانی )متوفی 

صغیر معروف  ستبداد  سر دورانی کی بی ا سرا شرو ی اواری در  بی حمایت و رواداری اود از آرمان م

( بدون رر گونی تردید و تزلزلی ادامی 1288/ تیر 1909تا جوالی  1287/ ارداد 1908شتتتد )ژوئن 

لی ی  ور کاند، نمونی دالی. علمای مشتترو ی بدادند، و دالیلی کی برای ایتخاذ این موضتتع ذکر کرده

ین حفظ د»رایی کی بی ایران ارستتال کردند این دالی. عبارت بود از: استتت. براستتام یکی از تلگرام

سلمین صیانت نفوم و اعراض م شوکت دولت و ترقی ملت و ترقیی حال رعیت و  . «مبین و قوت و 

سیدن ب شرو ی اواری و ر شن بود کی آنراب ی میان م صول ی این ارداف چنان رو بی آن از ها برای ح

ستفاده کردند  شیعی، یعنی جهاد ا شرو ی معادل با :»جواز معروف  ستقرار م شی برای ا ش رر گونی کو

(. حقتیت این استتت کی فتوای علمای مقیم 268:1371)الگار، « جهاد تحت رربری امام زمان استتت

صغیر نقش ب ستبداد  ست ا شک شاری در تزلزل و  ستبداد محمد علی رگی زعتبارت در وجوب جهاد با ا

 د:گویداشتی است. احمد کسروی درباره نقش علمای دین مقیم عتبات در پیروزی مشرو یت می

های مردانه دو سید و آخوند خراسانی و آی چه مشروطه را نگه داشت پافشاری»

شارهایی که دیدند و زیای شیخ مازندرانی بود، اینای با ف شیدند، حاچ  هایی که ک

روی، )کس« ه باز نایستادند و آی را نگه داشتنداز پشتیبانی به مجلس و مشروط

361:1340.) 

در زمان مشتترو یت، حمایت علمای نجت و کربال منبع مهمی در تقویت مشتترو ی اواران بود. 

در حقیقت مراجع مقیم عتبات بیشترین پشتیبانی ااالقی و اجتماعی را از انقالب مشرو ی داشتند. از 

ی یا مراجع تقلید، در نجت و گاه دیگر شهررای مقدم عراق ساکن ترین رربران شیعدیر باز، برجستی

بودند. در دوره مشتترو ی چهار مرجع تقلید در نجت اقامت داشتتتند: حاج میرزا حستتین تهرانی )مرجع 

تقلید ارشد(، آاوند مال محمد کاظم اراسانی )مرجع تقلید اعلم(، شیخ عبداا مازندرانی و سید کاظم 

ر تمام مراح. انقالب از آن حمایت کردند و با دادن فتوی و بیانیی و مراوده با یزدی. ستتتی نفر اول د

رربران مذربی و غیر مذربی و با ارستتال نامی و تلگراف تند بی شتتاه پشتتتیبانی اود را از انقالب بی 

نمایش گذاشتند. البتی یزدی تنها مرجع تقلیدی بود کی از مشرو ی اواری فاصلی گرفت و بی پشتیبانی 

سی مرجع دیگر، و بی اصوص تهرانی، ا ض. اا گرایش پیدا کرد. اما  رفداری  شیخ ف ز جناد فکری 

ی اگر این ادعا، گزافی نیست ک»گویند: اراسانی از انقالب ادامی پیدا کرد. بنابراین برای از محققان می

وزیان، )کات« شتتدپی گیرانی این ستتی مرجع نبود، انقالب بدان گونی و با آن ستترعت پیروز نمی حمایت

109:1373.) 
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سماعی. غروی  شیخ محمدا سین نائینی و  رمچنین از رمان حوزه عتبات آیت اا میرزا محمد ح

رایی در رفاع از مشتتترو یت و پاستتتخگویی بی انتقادات علمای مشتتترو ی اواه با نگارش رستتتالی

 و یت داشت.رای سیاسی زمانی بی سود مشررا اثر شگرفی در کشاکشکوشیدند. آن رسالیمی

شرو یت  شیعی کی بی اندیش ورزی در پیرامون م ستی  شرو یت، یکی از فقهای برج در دوره م

پرداات آیت اا نائینی بود. وی از شتتتاگردان میرزای شتتتیرازی و بعد آاوند اراستتتانی و مجتهدی 

شی صولی، با الهام از اندی سید جمال و بی ویژه از  ریق عبدالرحمان کواکبا ش ی و کتابرا و مبارزات 

ستبداد» ستداللی  «طبابع اال شده بود، مهمترین اثر فقهی و ا سی ترجمی  شرو ی بی فار کی در دوران م

تنها »نوشت. از این کتاب نائینی بی عنون  «تنبیه االمه و تنزیه المله»شیعی درباره مشرو یت را بی نام 

( یعنی حکومت مشرو ی یاد 233:1372)عنایت، « رسالی منظم و معلوم در دفاع از دموکراسی پارلمانی

شروطیت»کنند. عبدالهادی حایری مؤلت کتاب معروف می شیع و م ستی «ت رین تآیت اا نائینی را برج

 عالم دینی روااواه مشرو یت معرفی کرده است.

یاد  دتی را برای پشتیبانی عالمان از مشرو یتبرای مثبت عق آیت اا نائینی در کتاب اود دلی.

کی ریشتتی استتتواری در قرآن و ستتنت دارند. از این جهت نگرش ستتیاستتی نائینی در دفاع از کند می

صولی او پیوند دارد. از عمده شرو یت با نگرش فقهی و ا صولی رم پس از ترین آموزهم رای مکتب ا

ارشتتاد قرآن و ستتنت و اجماع، حجیت عق. در تمیز دادن قواعد و احکام شتتریعت استتت و پیرو آن 

ساسی، تأسیس ضرورت اجته اد. با چنین نگرشی، آیت اا نائینی از باب مقدمی واجب، تدوین قانون ا

ست.  ستی ا سلمانان دان شرفت م شرو یت را مقدمی و الزمی رفاه، امنیت و پی شورای ملی و م مجلس 

شرو ی از نظر  سی پارلمانی وحکومت م ستبدادی، دموکرا ست با نفی دولت ا شیده ا بنابراین نائینی کو

ای رتوجیی نماید. بی عبارتی کتاب نائینی برای اثبات مشتتتروعیت مشتتترو ی براستتتام آموزهفقهی 

 شریعت اسالمی نوشتی شده است.

سخگویی بی مخالفان  شرو یت و پا سالی بی دفاع از م فقیی دیگری کی از حوزه عتبات با نگارش ر

لئالی المربوطه فی ا»مشترو ی پرداات، شتیخ محمد استماعی. محالتی غروی بود. ایشتان در رستالی 

ر بی چند نکتی دیگ« تنبیی االمی»در دفاع از مشتترو یت با تأکید بر رمان معانی  «وجوب المشررروطه

گیری پیش»و نیز « تحدید جور سل نت و حواشی آن بر مردم»کند. او دستاورد مشرو یت را توجی می

 ورد و در پاسخ بی علمای مشروعیآشمار میبی« ها بر امور مسلمینز نفوذ تدریجی کفار و استیالی آنا

این امور و امثال آن راجع است بی مصالح »نویسد: اواندند میاواه کی مجلس را مخ. مبانی دین می

گری )زر« دینویی و دالی بی امور دینیی ندارد علم و جه. بی احکام شتترعیی را در آن مدالیتی نیستتت



20         23، ش 96زمستای ، 6فصلنامه علمی ی پژوهشی انقالب اسالمی، س 

ستبداد 516:1374نژاد،  صفت حکومت می(. بی باور او، مشرو یت و ا شند.اگر حکومت رر دو  توانند با

ین و این م لب دالی بی د»بر پایی اودرایی و استبداد یا مفید بی قوانین امنای ملت و مشرو ی شود، 

ا ها ادا پرستتتی، می شتتود کی ستتل نت آنمذرب ندارد، زیرا مذرب ار. مملکت بت پرستتتی باشتتد ی

گوید کی در اره آزادی م بوعات در مشرو یت نیز می(. او درب520)رمان، « مشرو ی شود یا مستبده

صیت فرد بتوان او را از  شای ظلم و مع ست و چنانچی با اف سالم در مورد تظلم، غیبت جایز ا شریعت ا

اعالن آن ... بسا رست کی واجب و از مصادیق واجبی رفع منکر »عم. بی آن باز داشت در آن صورت 

 (.527)رمان، « باشد

ای  رفدار مشرو ی با تغییر در مواضع سنتی اود نسبت بی حکومت، با تأکید بر بی  ور کلی علم

رای فقهی بی حمایت و پشتتتتیبانی از مشتتترو ی و حکومت قانون بی عنوان جایگزینی برای زمینی

حاکمیت استتتبداد پردااتند. وقوع انقالب مشتترو ی و  رفداری علمای شتتیعی از این انقالب بی اوبی 

سی شان داد بخش و ضیات جامعی و با تأکید بر ن شوایان مذربی با در نظر گرفتن مقت عی از علما و پی

اص. اجتهاد، بسان اعضای فعال جامعی ایران، در چارچوب نوگرایی مذربی، حکومت قانون و مشرو ی 

ستبداد داال شرو ی اواری را  یرا برای ررایی از ا شتند کی م سعی دا سل ی بیگانگان پذیرفتند و  و 

سام آموزه شرو ی اواه از برا سیر و تبیین نمایند. در واقع درک علمای م سالمی تف  حکومت»رای ا

، وستتیلی تحقق شتتریعت بود. ریچ یک از علمای دین در دوره مشتترو یت از یک قانونگذاری «قانون

ش را  1285 - 1284م /1906 - 1905غلب روحانیان حوادث سال سکوالر و عرفی حمایت نکردند. ا

کردند. بنابراین ردف علمای مشرو ی اواه شیعی در تالشی بی منظور اجرای قوانین شریعت تلقی می

پذیرفتن تمدن غربی نبود، بلکی فقط فنون آن بود تا تفوق قانون را کی بی » رفداری از مشتتترو یت 

بنابر این  (.231:1379)لمبتون، « ستتازند و از نفوذ اارجی ممانعت کنند نظر آنان شتتریعت بود، برقرار

کوششی است برای از سرگذراندن و »فعالیت علمای مشرو ی اواه شیعی از آن جهت ارمیت دارد کی 

را بی حستتتی و بی عملی فکری از  ریق ثبات این کی گردن نهادن بی پایان دادن بی میراث نستتت.

  (.235:1372)عنایت، « سفلی پرور بی ریچ وجی مورد تأیید دین نیست اعمال یا نهادرای سیاسی

 مجتهدان طرفدار مشروطه مشروعه 

شد رمان  وری شاره  سالم، « علما»کی ا صول ا شرو یت و ا سازگاری میان م البات م ضرورت  بر 

م( ال)بیضی اس« جورره اسالم»تحدید قدرت حاکم و تشکی. مجلس کی حافظ  تأکید داشتند. در مورد

سلط قدرت ستبداد داالی و ت شت. اما اندکی در برابر ا شد، میان علما اتفاق آراء وجود دا رای اروپایی با
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م( بر سر تدوین قانون اساسی  1906ش و  1285ق./  1324زمانی پس از صدور فرمان مشرو یت )

شنفکران جدال در گرفت. در زمان کودتای م شاه و متمم آن بین گروری از روحانیون با رو حمد علی 

بین علما دو دستگی پیدا شد. گرچی بسیاری از علما در آغاز، در اعتراض بی رژیم کهنی و استبدادی و 

رای اروپایی، از مشتترو ی اواری حمایت و پشتتتیبانی کردند، اما بی زودی رایش بی قدرتوابستتتگی

شریعت و در پاره شد کی مشرو یت بی معنای گسست از   رای حقوقیرغیب نظامای از موارد تمعلوم 

غرب است کی قدرت و نفوذ علما را کارش اوارد داد. از این سو، گرچی علمای  راز اول در شهررای 

رای دیگر بی حمایت از مشرو ی ادامی دادند اما بسیاری از علمای مقدم عراق از  ریق تلگراف و راه

 دااتند.دیگر از مشو ی اواری فاصلی گرفتند و بی مخالفت با مشرو ی پر

ستی سیاری او را برج ض. اا نوری کی ب ستترین علمای تهران میترین و عالمشیخ ف ند، در دان

شاا  شرو ی روی برگردانند از رمی  سانی کی از م تر بود. رمچنین یک عالم بزرگ یکی از میان ک

شرو ی اواری روی برگرداند. چنین ک سید محمد یزدی نیز از م سانی شهررای مقدم عراق بی نام 

سبک جوامع غربی مورد پذیرش  سی عمدتار عرفی بی  سا سیر انقالب، کی در آن یک قانون ا عمدتار بی 

قدرت آنگرفت و مجلس قوانینی را میقرار می کی  ند  کرد، ها و اجرای شتتتریعت را محدود میگذرا

شان می شتیواکنش ن سزایی ددادند. بنابراین، ررام از اد سلمار تأثیر ب شدن مذرب م د و ر تردیدار 

شت.  شرو ی دا ض. اا نوری، با انقالب م شیخ ف شوایان مذربی از جملی  سپس مخالفت برای پی

سکوالریزم اروپایی  شرو ی اواری بی غرب گرایی و  شان و  رفدارانش بی حق نگران بودند کی م ای

 بینجامد و ایمان مذربی جامعی را سست کند. بی گفتی نیکی. آر. کدی:

ته از روحانیوی، مشروطه و صورت ظاهری آی بیشتر منعکس به اعتقاد این دس»

کننده افکار روشنفکرای بی دین غرب گرایی که از نظر مالی توسط تجار حمایت 

 ( بود.291:1377)کدی، « شدند تا علمای مذهبیمی

وارد اشیخ فض. اا نوری، رنگامی کی دید مشرو ی درصد احیای شریعت نیست و برعکس می

سیاری از ن ضعب سبک غربی را حاکم نماید، علیی آن مو سال هادرا و قوانین  گیری کرد. بنابراین در 

ش یک جریان ضد مشرو ی اواری بی رربری شیخ فض. اا نوری فعالیت اود را  1286م/  1907

و مبتنی بر باوررای دینی برای  مدافع استتتالممذربی، ضتتتد غرب گرایی، آغاز کرد. این یک حرکت 

شیخ فض. اا نوری از مجتهدین  راز اول تهران بود کی رمراه با سید  .بود رعیتشکی. حکومت ش

محمد  با بایی و ستید علی بهبهانی در تحصتن اول شترکت داشتت؛ اما از این بی بعد راه اود را از 

آنان جدا کرد. او و عده دیگری از روحانیون حاضتر بی پذیرفتن مفاریم اروپایی نبودند کی توستط تقی 
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ص. زاده  شنفکران در ا سایر رو ص. مزبور می 25و  شده بود. ا سی گنجانده  سا گوید کی متمم قانون ا

شاه مفوض شده است» ن از مت«. سل نت ودیعی ایست کی بی موربت الهی از  رف ملت بی شخ  

ص. باال بی اوبی بر می شیعبارت ا صد آید کی اندی سی ض. اا  شیخ ف ست. بی رربری  ای اروپایی ا

رای تهرانی در اعتراض بی اصتتول قانون استتاستتی و متمم آن، کی بر موارد برابری رمی گروهروحانی 

شینی ااتیار کردندرای غیر شرعی صحی میدینی و بسط و گسترش صالحیت دادگاه . نهاد، بست ن

سبت بی آن واکنش  ضی نبودند و ن سی را سا صول قانون ا شرو ی اواه رم از این ا حتی روحانیون م

 اشتند.منفعالنی د

سبت رای شخصی او نالبتی بعضی از پژورشگران مخالفت شیخ فض. با مشرو یت را بی انگیزه

 راینوری انگیزه»گوید: آید. مثالر جان فوران میدرند کی چندان درستتتت و من قی بی نظر نمیمی

ا هانی و  با بایی می دانستتت و بی آنشتتخصتتی داشتتت چون اود را از نظر دانش دینی برتر از بهبه

آنچی موجب تحریک بیشتر »گوید: (. یا اینکی عبام امانت می271:1382)فوران، « ورزیدحسادت می

شرو ی می ض. اا در مخالفت با م صلیشیخ ف شهرت رقیب ا « اش، یعنی بهبهانی بودشد، نفوذ و 

نت،  ما ناره49:1382)ا حانیون مشتتترو ی(. در واقع رمین موضتتتوع را موجب ک  اواه گیری او از رو

گیری مذربی داشتتتی و با دانند. اما حقیقت این استتت کی مخالفت او با مشتترو یت بیشتتتر جهتمی

سکوالریزم، و بروز انگیزه شد  شرو ی را ترویج غرب گرایی، ر رای دینی رمراه بود. برای اینکی او، م

 .انستدکی از عوام. آسیب رسانی بی شریعت بود می« را و م بوعاتانجمن»احساسات ضد علما در 

تغییر  1907/1286اواری در ستتال  شتتیخ فضتت. اا پس از مشتتارکت در مراح. اولیی مشتترو ی

جهت داد و شتتروع بی استتتفاده از اقتدار اود علیی آرمان مشتترو ی اواران کرد. او ادعا کرد کی ردف 

اولیی جنبش، یعنی تأستتیس مجلستتی کی قوانین شتتریعت را وضتتع کند، در نتیجی نفوذ افرادی کی از 

رای جدید و  بیعون در میان مشتترو ی اواران، نقش شتتده استتت. وی بی رغم پیروزی قاب. فرقی

ی ای از مجتهدین برارای مربو ی بی متمم قانون اساسی در مورد  تشکی. کمیتیتوجهی کی در بحث

سال  ست آورد، در ژوئیی در  صوب بی د شاه  1286/ 1907تأیید کلیی قوانین م شانی اعتراض بی  بی ن

د علیی شد، بر اعتراضات اودالعظیم رفت.  ی یک سلسلی اعالمیی کی از شاه عبدالعظیم منتشر میعب

سالم، و لذا نوعی  سازگار با ا شرو ی اواری افزود، و آن را بی عنوان یک کاالی وارداتی از اروپا، نا م

کی ای بدعت محکوم کرد، و بی جای آن اواستتتار مشتترو ی مشتتروعی شتتد، یعنی حکومت مشتترو ی

 (.269:1371گار، المبتنی بر شریعت یا دست کم با آن سازگار باشد )

ستدالالت فقهی، اندیشی مشرو ی اواری را  ش»بنابراین شیخ فض. اا با این ا «  ایستبدعت نا
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سالمی می ست. و از این جهت او را در ا ست کی حاکمیت را »دان ستی نماینده آن مکتب فکری دان بای

(. اعدام شتتیخ فضتت. اا نوری یکی از 251:1373)آوری، « نی از مردم و شتتاهدانند و از اداوند می

نویستتد: بی رمین رو، مرحوم جالل آل احمد می کاررای زشتتت و تندرو یا نی مشتترو ی اواران بود.

دانم کی بی عالمت استتتیالی غرب زدگی، من نعش آن بزرگوار را بر ستتر دار، رم چون پرچمی می»

 (. 402: 2، 1357آل احمد، « ) ش، بر بام سرای این مملکت افراشتی شد.پس از دویست سال کشمک

 نتیجه گیری

سی از  ضر با تأ شیعی در مشرو یت بود.  در پژورش حا ردف این مقالی تاکید بر نقش رربری علمای 

رویکرد جامعی شتتنااتی بی انقالب مشتترو ی تالش شتتد تا نقش فکری و  عملی علما و مراجع تقلید 

پیدایی و پیروزی انقالب مشرو ی مورد بررسی قرار گیرد. فرض ما این بود انقالب مشرو ی شیعی در 

سل نت قاجار بود بنابراین انقالب  ایران نق ی اوج یک دوران  والنی مبارزه علما و رربران مذربی با 

سایر گرو شیعی با رمکاری  شرو ی ایران با رربری علمای  سید و بم عث ارای اجتماعی بی پیروزی ر

شرو ی  سیس پارلمان در ایران دوره قاجاریی گردید. در واقع در انقالب م ستقرار حکومت قانون و تا ا

بی عنوان تنها رربران ممکن اود بی آنان روی آورند. بنابراین روشتتنفکران و یا  فقهامردم نستتبت بی 

انات از احترام و ای برای مردم نداشتتتند و این جریرا و گرورای ستتیاستتی مخالت جاذبیستتایر جریان

اعتباری کی آنان را قادر ستتتازد تا رربری یک انقالب مردمی را در دستتتت گیرند، براوردار نبودند. 

و رربران مذربی بودند کی بی دلی. نفوذ مذربی و معنوی و پایگاه گستتترده مردمی  فقهابنابراین فقط 

 از رربری بالمنازع انقالب مشرو ی براوردار بودند.

لمای شیعی رربری بخش وسیعی از مردم را در انقالب مشرو ی بر عهده داشتند و بدین ترتیب ع

رای انقالبی و آگاری بخشی بی مردم در مبارزه با استبداد قاجاریی و سل ی بیگانگان در ایجاد انگیزش

نقش پیشگام را داشتند. ب ور کلی علمای شیعی در آغاز پیدایی مشرو یت بی دنبال توجیی مشرو ی بر 

شتند و ا سالم و مشرو یت باور دا سازش میان ا شیعی بی  شریعت بوند. در واقع روحانیت  سام آموزه 

ردف آنان از مشتتارکت فعال در  انقالب مشتترو ی بیش از رر چیز احیای شتتریعت بود. اما با پیروزی 

شکار  شنفکری و رربران مذربی ااتالف آ شورای ملی میان جریانان رو شکی. مجلس  شرو ی و ت م

ا شتتد و مستتایلی چون آزادی و برابری و معنای مشتترو یت و راب ی دین و دولت و نقش علما در پید

ا و رقانونگذاری در بین آنها ااتالف افکند. رویهمرفتی قانون استتاستتی مشتترو ی عمدتار تبلور آرمان

ندیشتتتی حاکمیت ملی و آزادی و برابری بودگرا غربرای روشتتتنفکران ا نی  نابراین وقتی .در زمی  ب
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روشتتنفکران و با عرفی کردن و غیر مذربی کردن انقالب مشتترو ی دستتت باال را یافتند و از افزایش 

 نفوذ سیاسی علما جلوگیری کردند آنها شروع بی مخالفت با مشرو یت کردند. 

شد نقش  ستی بود اما این نقش در اثر تحوالت  فقیهانرمان وریی آورد  شرو ی بر ج در انقالب م

از ن فقیها گیریبعدی و پیامدرای حاصتتلی از انقالب مشتترو ی کمرنگ گردید و در نهایت بی فاصتتلی

مشتترو ی منتهی شتتد؛ از زمانیکی روشتتنفکران و افرا یون غیر مذربی تالش نمودند کی در چارچوب 

رای غربی، منع داالت روحانیون در سیاست و یک بی سبک دولتمشرو ی بی ایجاد نظام سیاسی الئ

ست باال را یافتند علما بی ارداف آنها  شیوه اروپایی بپردازند و از این  ریق د سی بی  سا ضع قانون ا و

بدگمان و شروع بی مخالفت با آنها کردند. در واقع این گونی اقدامات از سوی روشنفکران باعث بدبینی 

ما بی مشتترو ی اواری گردید. بی رمین دلی. نخستتتین تردیدرا و بیم در مورد روند اعتمادی علو بی

ی باعث نگرانی بود، این بود کی مشتترو ی در میان علما شتتک. گرفت. از دید بستتیاری از ناظران آنچ

ام شتتیخ فضتت. اا نوری و د( رمچنین اع73؛ 1385آبادیان، در حال انجام استتت )« تخفیت مذرب»

ا بهبهانی و کوتاری در رسیدگی بی قت. او بر حضور سیاسی علما در صحنی سیاسی ترور سید عبدا

تاثیر منفی گذاشت. بنابراین شورشوق علمای مشرو ی اواه در نتیجی اعدام شیخ فض. اا بی دست 

فروکش کرده بود؛ زیرا این اقدام را حملی بی  1909/1288افرا یون غیر مذربی در ماه جوالی ستتال 

کردید. بی رر روی مجموع این تحوالت ضتتربی ستتنگینی بی روحانیت وارد روحانی تلقی می ک.  بقی

 ساات و آنان را از مشرو ی اواری دلسرد کرد بی گفتی حامد الگار: 

 تریننتیجه نهایی انقالب مشیییروطه برای علما که ماندگارترین و قابل توجه» 

اعتمادی آنها به مشروطه ود. بیتجربه آنها از مداخله در امور سیاسی تا آی روز ب

 (. 272؛ 1371الگار، « )عالیت سیاسی وابسته به آی بودخواهی و سایر اشکال ف
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 های سهام  انتشار.طالقان . تهران: شرکت

سیاسی ایران(. 1373همایون کاتوزیان، محمد عل    .23 صاد  . ترجمه محمد رضا ن) س  و کامب ز اقت

 هران: نشر مرکز.عزیری. ت

24. Brown, Edward, G(1917). The Persian constitutionl Movement. Proceeding of 

the British. 

 



 

 


