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بوده است که در این میا اندیشه سیاسی مال محمد کیامم خراسیانی (هیروی) م یروف بیه آخونید
خراسانی 1و صاحب کفایه (کفایة االصول) به دلیل جایگاه علمی و نیشی که در میطع حساس دورا
مشروطیت در تاریخ ایرا داعته است ،مورد مناقشه جدی قرار گرقته است؛ مناقشهای علمی کیه بیا
حضور یک متن ادعایی به آخوند از سوی آقای اکبر ثبوت 2بحثها را وارد قاز دیگری کرد تا محییا
در دو حوزه بررسی سند مطالب و پاسخگویی به عباات ادعایی ق ال عوند.
مساله اصلی تحییق پیش رو بررسی صحت استناد عباات مطروحه از سوی اکبر ثبوت به آخونید
خراسانی است که در چند بخش به نید و بررسی آ پرداختهایم.
مدعای این میاله این است که این عباات ساخته و پرداخته ذهن علی اکبیر ثبیوت بیوده کیه از
منظر تاریخی و جام ه عناسی به نید حاکمیت قیه و قییاا پرداخته است و ناایت مطلب این اسیت
که این مطالب بر قرض استناد در عالم ثبوت به آخوند خراسانی ،توانایی اثباتی ندارد.
ما در این میاله در صدد هستیم تا انتساب این سخنا به آخوند خراسانی را بررسی کنیم که برای
این مام اعکاالت عکلی در بحث سند واعکاالت علمی و محتوایی مطرح عده است.
روش تحییییق در اییین پییهوهش اسیینادی – کتابخانییهای بییا رویکییرد توصیییفی تحلیلییی اسییت
وکتاباا،اسناد ومدارک ومطبوعات مورد بررسی قرار خواهد گرقت.
تاریخچه و چگونگی روایت مطالب

در آخرین سالهای دولت اصالحات بود که ماهنامه «آقتاب» به مدیر مسیئولی عیسیی سیحرخید در
 -1مال محمد کامم خراسانی (هروی) ( 1255قمری برابر  121۸خورعیدی ،مشیاد  1329 -قمیری برابیر 1290
خورعیدی ،نجف) مشاور به آخوند خراسانی و صاحب کفایه (کفایة االصیول) ،کیه پیس از درگذعیت مییرزای
عیرازی ،مرج یت عامه عی ه را بر عاده داعت.
(گلشن ابرار ،خالصه ای از زندگی اسوههای علم و عمل از ثیة اإلسالم کلینیی تیا آییت اهلل خامنیهای ،جم یی از
پههشگرا حوزه علمیه قم ،زیر نظر :پههشکده باقرال لوم  وابسته به سازما تبلیغات اسالمی ،نشر م روف ،قم
).13۸4
 -2اکبر ثبوت متولد  1324خورعیدی در تارا  ،استاد دانشگاه و پهوهشگر تاریخ و قلسفه اسیالمی اسیت .ثبیوت
یکی از پهوهشگرا حوزه تاریخ و حکمت اسالمی و مشاور گروه قلسفه بنیاد دائرةالم ارف اسالمی است.
http://rch.ac.ir/person/profile?id=571

اکبر ثبوت ،که خود از بستگا آقا بدرگ تارانی ،عاگرد آخوند خراسانی است ،در کتابی مفصل با نام «دیدگاههیای
آخوند خراسانی و عاگردانش» مدعی عد که وی در دیدارهایی که باآقابدرگ تارانی داعته ،نظراتیی از مرحیوم
آخوند خراسانی از جمله در ارتباط با والیت قییه و حاکمیت قییاا بر جام ه ،از او عنیده و ثبت کرده است.
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نوعتهای به قلم مصطفی تاج زاده ،مدعی عد آخوند خراسانی 1در گفتگویی خصوصی که با عاگردش
میرزای نائینی 2داعته و عاگرد جوانش آقا بدرگ تارانی نامر آ بوده است ،نسیبت بیه عواقیب ورود
روحانیت در مسائل حکومتی و اجرایی هشدار داده و با حکومت روحانیو مخالفت کرده اسیت .البتیه
تاج زاده نام راوی را ذکر نکرده و از وی با عنوا «دوستی قاضل» یاد کرده بود .ب دها مشخص عید
که این «دوست قاضل» ،اکبر ثبوت؛ نوه برادر عیخ آقابدرگ است .در میاله تاج زاده بیه عیش اییراد
منسوب به آخوند خراسانی در نید تشکیل حکومت روحانیو اعاره عده بود.

3

در سال  13۸4محسن کدیور در میالهای با ذکر نام اکبر ثبوت به چاار ایراد جدیید دیگیر اعیاره
کرد .
در سال  13۸6کتابی با عنوا

حيات سياسي ،فرهنگي و اجتماعي آخوند

خراساني به کوعش محسن دریابیگی از سوی انتشارات موسسه تحیییات و توس ه علوم انسیانی
منتشر عد که مجموعة مصاحبههایی دربارة آخوند خراسانی ،به همراه برخی میاالت در آ درج عیده
بود .یکی از مصاحبهها ،مصاحبه با آقای اکبر ثبوت بود .وی در این مصیاحبه ،ضیمن م رقیی خیود و
عیوة تحییق و نگارش دیدگاههای آخوند خراسانی و مالقاتهایش با عیخ آقابدرگ تارانی ،بیه ذکیر
مطالبی دربارة مشروطه و آخوند خراسانی پرداخت .پس از درج مصاحبه ،بخشی از کتاب تفصیلی و در
دست تدوین آقای ثبوت ،دربارة دیدگاههای سیاسی آخوند خراسانی درج عده است که در قسیمتی از
آ  ،از پاسخ های آخوند به انتیاد یکی از علمای مخالف مشروطه سیخن بیه مییا آمیده و دو نیید از
سوی آخوند به برقراری حکومت اسالمی و حاکمیت سیاسی قییاا مطرح عده است.

4

این کتاب که مجموعه از مصاحبهها و به صورت عفاهی تنظیم عده اسیت دارای االیالط قیروا
 -2میرزا حسین نائینی ،عیخ االسالم محمدحسین الروی نائینی منیوچاری اصیفاانی زاده  26خیرداد 27( 1239
ذیی ده  )1276در نائین[ - ]1درگذعته  23مرداد  26( 1315جمادیاالول  )1355در نجف مرجیع تیلیید عیی ه
بود .وی از مالزما میرزای بدرگ عیرازی در سامرا بوده که در سال  127۸خورعییدی ( )1314پیس از میرگ
استادش به نجف رقت و از عاگردا محمدکامم خراسانی (آخوند خراسانی) عد و سالها در کنار او بیه ق الییت
پرداخت.
محمدحسین نائینی ،میدمه تنبیه االمة و تندیه الملة  .تصحیح سید جواد ورعی .چیا اول .قیم :بوسیتا کتیاب،
 .13۸2صفحه .12 - 11
 -3ماهنامه آقتاب ،اردیباشت 13۸2عماره 25
 -4حیات سیاسی ،قرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی ،به کوعش محسن دریابیگی ،انتشارات موسسه تحیییات و
توس ه علوم انسانی ،تارا  13۸6،ص604 - 509
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امالیی ،قارست مغشوش و خالی از بسیاری از مستندات الزم روانه بازار عد.
سال  ۸7بود که برخی منابع خبری بدو آنکه از محتوای کتاب علی اکبر ثبیوت مطلیع باعیند از
قریب االنتشار بود کتابی تحت عنوا «آخوند خراسانی و عاگردانش» از سوی انتشارات طیرح نیو
در مجموعه پیشروا قرهنگ ایرا خبر دادند.

1

این کتاب که اجازهی چا گرقته بود اما ب دها وزارت ارعیاد اجیازه چیا کتیاب را نیداد ولیی
نسخههای کتاب بر روی سی دی منتشر و به صورت جدوه کپیی عیده بیدو اخیذ مجوزهیای الزم
منتشر عد.
در سال  13۸۸هم جدوهای با عنوا «آراء آخوند خراسانی صاحب کفایة االصول پیرامو تشکیل
حکومت اسالمی» تکثیر و پخش عد که این جدوه به عنوا بخشی از کتاب تفصیلی در دست انتشار
آقای اکبر ثبوت دربارة دیدگاههای آخوند خراسانی و عاگردانش م رقی عد .در این جدوه آقای علیی
اکبر ثبوت ،به نیل از آقابدرگ تارانی پیشنااد میرزای نایینی را به آخوند خراسانی ،دربارة تغییر موضع
از مشروطه خواهی به حاکمیت والیت قییه و متیابالً پاسخهای آخوند ،در نید این ایده مطیرح کیرده
است.
در یک جمعبندی کلی می توا گفت که سیر رواییت آراء و نظیرات آخونید خراسیانی پیرامیو
حکومت قییه و قییاا پس از حدود یک قر از درگذعت آخوند خراسانی از سال  ۸2و بیه صیورت
قطره چکانی صورت گرقته و تا به امروز ادامه دارد .ایراداتی که تا سال  ۸۸در بیسیت و ییک عیباه
جمع عده است اما با توجه به تاریخچه ان کاس آ ب ید است که در طول زما قربیهتیر نشیده و بیر
ت داد عباات منسوب به آخوند خراسانی اقدوده نشود!
در میال ذیل در چند بخش به بررسی جات صدوری و استنادی عباات ثبوت میپردازیم:
 .1بررسی سندی و کیفیت نقل مطالب

علی اکبر ثبوت مطالب منتسب به آخوند خراسانی را در حدود یک قر پیش را در حالی منتشر کیرده
است که قبل از آ هیچ قردی چنین سخنانی را از قول آخوند خراسانی نیل نکرده اسیت و درحیدود
یک قر که عمده بحثهای قییه سیاسیی عیی ه در آ عیکل گرقتیه اسیت و کیفییت حکومیت و
حکمرانی از منظر اسالمی بحث و بررسی عده اسیت و دو انییالب مایم متیاثر از قییه عیی ه ی نیی
مشروطه و انیالب اسالمی رخ داده است ،اثری از این بحث نبوده است .مضاف بر اینکیه خیود علیی
1 -http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۸706050691
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اکبر ثبوت هم ادعایی مبنی بر ثبت و ضبط این مطالب در نسخ خطی یا  ...را نداعته و هیچ میدرکی
دال بر ثبت و ضبط آ نیست و بر اساس ضوابط قیه و حیوق اسالمی "البینه علی المیدعی" ی نیی
قرد مدعی باید دلیل بیاورد که سخنش درست است و در صورت عدم ارائه دلیل ،سخن صیرف ادعیا
بوده و هیچ قابلیت استنادی ندارد.
اضاقه بر اینکه همین مطالب مطرح عده و منتسب به آخوند به دو عکل مطیرح عیده اسیت ،در
یک گدارش آمده است :در گیر و دار مبارزه با استبداد و کوعش بیرا اسیتیرار مشیروطه ،یکى از
علماى مخالف مشروطه ندد آخوند رقته و تالش میکند کیه ایشیا را متیاعید بیه جداعید از
مشروطه طلبا نماید .او ،از آخوند سؤال میکند که :آیا عما با اجرا قوانین عرع و حاکمیت عری ت
مخالفید؟ پس از آنکه آخوند با ت جب جواب منفى داده بود ،آ عالم گفته بود :اگیر مخیالف نیسیتید،
پس چرا از حکومت مشروعه طرقدار نمیکنید و حتى اقدامات مشروعه طلبا را تخطئه مییکنیید؟
مرحوم آخوند در ضمن پاسخ بسیار مفصل خود ،میگوید. ... :
و در گدارش دیگر مخاطب بحث میرزای نائینی ،مطرح میعود که:
 ...مرحوم میرزا نائینى که سابیاً عاگرد و منشى میرزا بدرگ عیراز و در گییرودار مشیروطه
عضو ارعد مجلس قتوا آخوند خراسانى بود ،به مرحوم آخوند پیشنااد کرد برا رقع اختالف موجود
میا ایشا و سید محمدکامم یدد  ،ایشا از تأیید حکومت مشروطه صرف نظر کننید و بیه جیا
آ  ،برپایى حکومت اسالمى را وجاه همت خود قرار دهند و اداره حکومت را نید خود برعاده گیرند.

مرحوم نایینى برا ترالیب مرحوم آخوند خراسانى به قبول پیشنااد خود ،موضوع والیت قیییه را
پیش کشید و چو خود از م تیدا جد نظریه والییت قیییه بیود ،دالییل مت یدد عیلیى و نیلیى و
نصوصى را که در این مورد مىعناخت ،به تفصیل بیا کرد و چندا در این باب داد سیخن داد کیه
عاید هیچ یک از عنوندگا گما نمىکرد ایراد بر سخنا و پیشناادها او بتوا گرقت.5
مرحوم آخوند خراسانى ،در میام پاسخگویى برآمد و در جلسات مت دد ،به تفصیل در حول و حوش
حکومت دینى و حکومت طبیه روحانى گفت وگو کرد و پس از رد استداللها نیلى و عیلى میرزا
نائینى ،از جمله اماار داعت:

بیانات و استداللها عما ،اگر هم به لحاظ نظر درست باعد و قرضاً میا بیرا قبیول نظرییه
عما ،حتى نظریه عیخ الطائفة و عیخ اعظم (عیخ انصار ) را رد کنیم و ایرادات ایشیا و بسییار از
قیاا بدرگ را بر نظریها که عما پذیرقتهاید ،ندیده بگیریم ،ولى با مشکالتى که در مرحله عمیل،
گریبا ما را مىگیرد ،چه کنیم؟

13۸
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مگر نمىدانید که قبول پیشنااد عما و سپرد حکومت به دست علما دیین ،تب یات نیامطلوبى
دارد که اگر راهى برا گرید از آ تب ات پیدا نکنیم ،ضررها عمل به این پیشنااد ،بسییار بییش از
مناق ش خواهد بود؟«

علی اکبر ثبوت اماار داعته است آقا بدرگ تارانی سخنا آخوند خراسانی را به صورت عیفاهی
برای او نیل کرده است و او هم ب د از چند سال آنچه به ذهنش میرسیده است را جمیعآوری کیرده
است؟ که اینجا سوالهای مت ددی مطرح میعود که هنوز بیپاسخ مانده است؟ چگونه بیوده اسیت
که آخوند خراسانی با توجه به جایگاه علمی و اجتمیاعیای کیه داعیته اسیت خیود در تریبیو هیای
عمومی و خطابهها و نامهها و مجالس درسی و  ....این نظرات را بیا نکرده است؟ چگونه عییخ آقیا
بدرگ که ید طوالیی در نوعتن رسالهها و کتب دارد این مطالب را که عصاره دییدگاه سیاسیی ییک
قییه متنفذ سیاسی است مکتوب نکرده است؟ چگونه است که براساس یک نیل که آخونید خراسیانی
این مطالب را در جواب سوال میرزای نائینی بیا کرده است ،مییرزا در جیایی از کتیب و سیخنرانی-
هایش به این مطالب استناد نکرده است؟ چگونه است که هیچ قردی از عاگردا آخوند خراسانی بیه
نیل این مطالب مبادرت نکرده است و تناا از طریق آقا بدرگ تارانی آ هم تناا از طریق علی اکبیر
ثبوت منتیل عده است؟
به عالوه اینکه اکبر ثبوت ،مطالب یادعده را که ضمن گدارش بسیار مفصیلی و همیراه جدئییات
بسیار (روایات ،اع ار ،ضرب المثلها ،اسیامی ،روییدادهای تیاریخی و  )...اسیت ،در دهیهی  ،1340از

عیخ آقا بدرگ عنیده و نوعته است و بر اساس اعتراف خود ایشا ،

در سال  ،13۸1در گفت

و گو با ب ضی از اقراد ،سخن به آخوند خراسانی و مشروطیت کشیده عد .این مسیئله در ادامیه سیبب
عد میداری از پیش نویس میالهای که در سال  ،1359نوعته بود ،پیدا عود .این گونه ،طیرح اولییهی
کتاب" دیدگاههای سیاسی اجتماعی آخوند خراسانی و عاگردانش قراهم آمدکه مطالب و گدارشهای
ذکر عده ،بخشی از مطالب آ نوعتار تفصیلی است.

پرسش این است که چه میدا میتوا به چنین گدارش تفصییلی کیه تمیامی آ جنبیه نیلیی و
تاریخی دارد و آیات ،روایات ،اع ار و ضرب المثلهای بسیاری در آ ذکر گردییده و از سیوی دیگیر
بسیاری از آ از بین رقته و دوباره بازسازی عده است ،اعتماد کرد؟ با توجه به آنکیه ثبیوت ،بیر ایین
نکته تأکید میکند که «هیچ نکتهای و حتی هیچ مستندی اعم از آیه و روایت و ع ر و ضرب المثیل
و  ...بر محتوای آنچه از عیخ آقابدرگ (و بدرگا دیگری که نام بردهام) عنیدم ،نیفدودم».
به سخن دیگر الزمهی پذیرش گدارش ثبوت آ است که اوالً بپذیریم عیخ آقیابدرگ حاقظیهی
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خارق ال ادهای داعته که پس از گذعت بیش از پنجاه سال (حدود  12۸6تیا حیدود ،)1340مطالیب و
گفتههای تفصیلی آخوند در جلسات گوناگو را همراه جدئیات حتی ضرب المثیلهیا ،اعی ار ،اسیامی
اقراد و اماکن و نیلهای موردی تاریخی که در بیانات آخوند مطرح عده همچو یک ضبط صوت در
خاطر سپرده و بدو استناد به یاداعت و صرقاً به کمک حاقظه ،برای آقای ثبوت نییل کیرده اسیت؛
ثانیاً آقای ثبوت نید چنین حاقظهی محیِّرال یولی دارد که پس از گذعت حدود چاار دهه و با وجود از
بین رقتن بسیاری از نوعتههای نیل عده ،باز هم با جدئیات تمام ،آ مطالب را در خاطر نگیه داعیته
است!1

جالب تر این است که جناب ثبوت در جلسات منامرهای که در سال  1396داعتهاند و در جاهای
دیگر تالش کردهاند این ض ف استناد را با تایید عفاهی محتوای کتاب توسط برخی از علمیا اعیاره
کرده و اماار داعتهاند :آیت اهلل گرامی ،آیت اهلل کفایی خراسانی و عالمه حکیمی از اقیدام او تشیکر
کردهاند .این در حالی است که هیچ کدام از این آقایا  ،دلیلی بر صحت استناد این کتاب نیل نشیده
و این در حالی است که بسیاری از علما از جمله مراجع م ظم تیلید نسبت به صیحت سیند و نسیبت
داد

این مطالب به آخوند خراسانی تردید کرده و بلکه هشدار دادهاند که میتوا به حضیرات آییات

صاقی گلپایگانی 2و موسوی اردبیلی اعاره کرد.
آیت اهلل موسوی اردبیلی در واکنش به ادعایی اکبر ثبوت بییا داعیتند:این مطالیب از دو لحیاظ
قابل تشکیک و خدعه است .اول جات آ  ،نبود سند قوی و درست در این قبیل نیل قولهاسیت؛
ی نی یک عخصی (اکبر ثبوت) مطالبی را که یک برداعت از خود است با ادعیای نییل از آقیا بیدرگ
تارانی به آخوند خراسانی نسبت داده است و بسیار ب ید است که آخوند خراسانی این مطالب را گفتیه
باعد .جات دوم تض یف قضیه ،این است که مطالب ادعا عده به گونهای اسیت کیه گیویی عیخص
آخوند در تمام وقایع انیالب اسالمی ما حاضر بوده است و همه چید را به لحاظ عینیی و بیه صیورت
ملموس مشاهده کرده است؛ در حالی که تصور ذهنی با واق یتها بسییار قاصیله دارد و انسیا تیا در
جایگاهی واقع نشود ،االلب در حوادث ،آ جایگاه را درک نخواهد نمود .لذا تحییق مناسیبی در میورد
این نوعتههای منسوب به آخوند و صحّت و سیم آ – که البته جات کیذب آ واضیحتیر اسیت –

 .1حاکمیت سیاسی قییاا از دیدگاه آخونید خراسیانی ،علیرضیا جیوادزاده ،موسسیه آموزعیی و پهوهشیی امیام
خمینی .و مجله (نشریه) حکومت اسالمی عماره تابستا  - 13۸9عماره 56
 .2در دیدار م ظم له با برگدارکنندگا کنگره آخوند خراسانی ،ویهه نامه ،ص 59
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ضروری مینماید.

1

 .2تعارض با محکمات سخن آخوند خراسانی در کتب قطعی الصدور

کتب و نامه هایی از آخوند خراسانی وجود دارد که نگاه اخوند را به حاکمیت اسالم مثبت نشا داده و
از سوی دیگر مطالبی عفاهی وجود دارد که مت ارض و مناقی با آ است که با توجه به اصول عیلیی

باید آنچه را قط ی الصدور و یا قویتر است میدم داعت .بنا بر منابع اصولی شیعه و اهلسنت

( ،از

آنجا که اصول قیه راهکاری برای قام باتر نصوص است و به عدت متاثر از مکانیسمهیای عیلیی و
عرقی است) در قرض بحث هم وقتی هرگاه یکی از دو دلیل مت ارض از وجوهی خاص بر دلیل دیگر
مدیتی داعته باعد ،به نظر مشهور و حتی اجماعی فقها باید آ دلیل را بر دیگری تنججی داد و
دلیل دیگری را رها کرد.

2

برای روعنتر عد بحث به سراغ ت ارض سخنا قط ی الصدور آخوند خراسانی در کتب و نامه-
های ثبت عده وی و منابع مشکوک الصدور که هما نیل منحصر به علی اکبر ثبوت است ،مراج ه
میکنیم.
بر اساس جدوه منتشره ثبوت ،آخوند خراسانی درتشکیل حکومت دینی این اعکال را دارد که:
(ما و علعاى دیگر تا وقتى از یرون ه تشکیالت حکومت نگااه ماىکنای و اه
درون آن تشکیالت قدم نگذاشتهای ی فسادها و کاستىهایى را که در تشاکیالت
است ه وضوح مى ینی و ه راحتى ا آنها مبارزه مىکنی  .اما وقتاى خاود وارد
تشکیالت شدی ی فسادها و کاستىهاى آن را ه وضوح نعىتاوانی بینای  .زیارا
در آن هنگامی تشکیالت منسوب ه ماست و ماا منساوب اه آن هساتی و هار
 .1دیدار م ظم له با برگدار کنندگا کنگره بدرگداعت آخوند خراسانی ،ویههنامه این همایش ،پایید 1390
 .2مراج ه کنید به کتب عی ه همچو :
حسن بن یوسف عالمه حلّیی ،تایذیب الوصیول الیی علیم االصیول ،ج ،1ص ،27۸چیا محمدحسیین رضیوی
کشمیری ،لند .2001/1421
بوالیاسم بن محمدحسن میرزای قمی ،الیوانین المحکمة ،ج ،2ص ،271ج  ،2چا احمد مؤید ال لماء ،چا سنگی
(بی جا) .1319
و کتب اهل سنّت همچو :
محمد بن محمد الدالی ،المستصفی من علم االصول ،ج ،2ص ،472چا محمدسلیما اعیر ،بیروت .1997/1417
عبدال دید بن احمد بخاری ،کشف االسرار عن اصول قخراالسالم البددوی ،ج ،4ص ،110بیروت .1997 /141۸
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کسىی هعان طور که دیدن عیوب دیگران و عیوب تشکیالت دیگران  -خصوصاا
اگر مخالفان او اشند  -رایش آسان استی دیدن عیوب خود و تشکیالت خود و

وا ستگان خود رایش دشوار است... .
كذلك زيّنا لكلّ امة عملهم ( ه این گونه کار هر قومى را در نظار ایشاان آراساته
گردانیدی ).

ما که همیشه باید پیشروا مبارزه با قسادها و خصوصیاً قسیادها تشیکیالت حکیومتى باعییم،
تبدیل مىعویم به قو ترین عامل برا جلوگیر از مبارزه با قسادها و حتى دقاع از قسادها.

با این میدمات ،عیل اقتضا مىکند که بگوییم دخالت در امور سیاسى ،اگر بیه م نیا مراقبیت و
نظارت بر کار حکومت و مبارزه با قسادها موجود در آ باعد ،از اوجب واجبات و اهمّ قرایض بیرا
ماست ،ولى اگر به م نا اعتغال عامه مناصب حکومتى باعد ،چنین امر با م نا اول قابیل جمیع
نیست و در میام تداحم میا این دو م نا و عدم امکا جمع ،بنابر اصل «االهمّ فاالهمّ» ،و برا این
که بتوا اولى را نگاه داعت ،بالعک باید دومى را رها کرد و به حدیث ابن عباس عمل کیرد« :اتیق
خیرها بشرّها و عرها بخیرها»(.از خیر آ بگذر که عر در پى دارد و عر آ را با خییرش بسینت تیا
ببینى که عر آ بیش از خیرش است).
بار این تصور که اصالح امت منوط به حاکم بود ما و قساد آ م لول عدم تفویض حکومیت
به ماست کامال نادرست است)

1

این در حالی است که بر اساس مستندات تاریخی دقیق ،آخونید نظیر متفیاوتی در حیوزه والییت
قییاا و تشکیل حکومت اسالمی دارد؛ بسیاری از قیاا از جمله آخونید خراسیانی بیرای قیییه دارای
عرایط ،سه جایگاه را ذکر کردهاند:

الف) اقتاء :بیا و تبلیغ احکام الای؛ ب) قضا :داوری در میا مردم؛ ج) والیت :رهبری سیاسی و
اجتماعی مردم.
برای هر یک از سه میام یاد عده دلیلاا ،عرطها و ویهگیها ،قلمروهیا و احکیام و آثیاری وجیود
دارد.
آخوند خراسانی از دو راه به بحث اثبات والیت عامة قییه پرداخته اسیت:الف) رواییات؛ بیه وییهه
 .1سخنا آخوند خراسانی دربار آسیبهای تشکیل حکومت اسالمی در گفتگو با میرزای نائینی نیل عده از اکبیر
ثبوت
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میبولة عمر بن حنظله؛ ب) حسبه و قدر متیین ،به م نای گستردة آ

1

والیت مطلیه یا والیت عامه ،والیتی است قراتر از قضاوت ،در جات ادارة کشور و رسییدگی بیه
امور امت در دو ب د مادی و م نوی .این م نا و مفاوم ،قدر مشترک تفسیرها از والیت مطلیه و عامیة
قییه است.
آخوند خراسانی در اعالمیهها و احکام حکومتیاش ،بارها به منصب سیوم اعیاره کیرده و خیود و
دیگر مراجع نجف را «رهبر عی یا جاا » و یا «رئیس روحانی ناضت مشیروطه» خوانیده اسیت و
قانون اً و عرعاً پیروی از احکیام حکومتیشیا را الزم و واجیب عیمرده اسیت؛ در حیالی کیه در هییچ
انتخاباتی به این سمت برگدیده نشده بودند 2.همچنین وی و دیگیر مراجیع همیراه بیا وی در برخیی
نامههای یادعده (هما ) اعاره کردهاند که این احکام را با توجه به هما جایگاه خود صادر کرد هاند.

مراجع ثالثه نجف (آخوند خراسانی ،مازندرانی و تارانی) ،نه تناا اطاعت از احکام سیاسی خیود را
بر همگا الزم و واجب میدانستند ،بلکه هرگونه مخالفت با آ را محاربه با امیام زمیا  و موجیب
خروج از جرگة مسلمانی ذکر میکردند.

3

ا ین دقییاً مضمو هما روایاتی است که قیاای م تید بیه والییت و نیابیت عامیة قیییه ،بیدا
استدالل کردهاند.4

متن ایشا در حواعی مکاسب متضمّن نید و بررسی ادلّة والیت قییه و دایرة اختیارات اوست ،اما
ایشا در پایا در میام جمعبندی ،مسئولیت قییه را قدر متییّن دانسته و الیر قییه را در هنگام وجیود
او دارای چنین مشروعیتی ندیده و مشروعیت تصرّف مؤمنا عادل را محدود به زمانی دانسیته اسیت
که قییه وجود نداعته باعد و در واقع آخوند خراسانی والیت قییه را از طریق دلیل عیلی اثبیات میی-
کند.
ایشا در حواعی خود بر کتاب «مکاسب» ،نخست ادلّة لفظی والیت قییه را بررسیی کیرده و بیا

 .1آخوند خراسانی، 13۸5 ،ص115؛ مؤیداالسالم1327 ،ق ،سال، 16ش.43
 .2آقانجفی قوچیانی 137۸ ،ص 41 ،و 119؛ نظیام الیدین زاده، 1377 ،ص،49؛ کیدیور  ،13۸5ص،120،216 ،۸5
 272 ،271و .273
 .3مؤیداالسالم ،1327 ،سال  ،16ش ،39ص 9و 10؛ همو ،132۸ ،سال.1
ش 1ص13 ،؛ کدیور 13۸5 ،ص235 ،؛ طباطبایی ،1325 ،ش.93
 .4تجلی والیت مطلیه قییه در سیرة عملیی آخونید خراسیانی ،محمدصیادق مدینیانی ،حکومیت اسیالمی ،سیال
عانددهم ،عمارة اول ،باار.90
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وجود طرح برخی نیدها ،سرانجام و در میام ابراز نظر ناایی« ،والیت قییه» را به مثابة «قدر متییین»
م رقی نموده است .چه آنکه موضوع این تحلیل ناایی هما «والیت قییه» ی است که ادلّة لفظیی
آ را به صورت تفصیلی بررسی کرده بود و ایشا یی بدو تغیییر موضیوع بیه میولیهای متفیاوت از
والیت یی آ را میتضای هما ادلّة روایی م رقی میکند که پیش از این جمعبندی ناایی ،به بررسی
انتیادی آناا دست زده است.

1

به تصریح ایشا «اعکال داللت روایات را بر والیت استیاللی و الیر استیاللی [قیییه] درییاقتی.
اما این روایات موجب [و میتضی] آ هستند که از میا کسانی که احتمیال مباعیرت ییا اذ و نظیر
آنا هست ،قییه است که قدر متییّن میباعد ،چنا که مؤمنا عیادل در صیورت قییدا قیییه قیدر
متییّن

است»2.

در جمعبندی میتوا بیا داعت :منبع قیای حاوی دیدگاه آخوند خراسانی دربارة والییت قیییه،
حواعی ایشا بر بحثهای والیت قییه از کتاب «مکاسب» عیخ انصاری است .بیتردید اعتبیار ایین
منبع علمی خدعهپذیر نیست و میتواند مبنای تحلیل ما از دیدگاه ایشیا قیرار گییرد .از میایسیة دو
دسته منبع یادعده ،این نتیجه به دست میآید که نمیتوا اعتبار آناا را یکسیا دانسیت؛ ازایین رو،
بیتردید در ت ارض محتوای این دو دسته ،محتوای منابع قیای ایشا میدّم است .چنیا کیه امکیا
تبدّل رأی از جانب آخوند خراسانی را نید نمیتوا بدو مستند کاقی یی و به صرف اعاره بیه برخیی
نیلیات تاریخی مبام و قابل تفسیر و توجیاات مختلف یی پذیرقت .برخی از مباحث ب یدی مییتوانید
مؤید این نکته باعد.
در صورتی که بتوا وجه جم ی میا مطالب دو دسته منابع به دست آورد ،نمیتوا و نباید یکی
را به نفع دیگری کنار نااد؛ ازاینرو ،به رالم یکسا نبود اعتبار آ دو دسته و دعیواری اعتمیاد بیر
مآخذ تاریخیای که محصول اللبة جناح مشروطهخواه تند و احساسی است ،باید محتوای آنایا را نیید
 .1حاعیه بر مکاسب ،آخوند خراسیانی ،ص « .96لكنها موجبة لكون الفقیه ،هو القدر المتیقن من بین من احتمل
اعتبار مباشرته او إذنه و نظره».
« .2قد عرفت االشكال فی داللتها على الوالية االستقاللیّة ،و الغیر استقاللیّة ،لكنّها موجبة لكون الفقیهه ،ههو
القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته أو اذنه و نظره ،كما انّ عدول المؤمنین فهی صهور فقهده،
يكون كذلك»
آخوند محمد کامم بن حسین خراسانى ،حاعیة المکاسب ،چ ،1تحییق و تصحیح :سید ماد عمسالدین ،تایرا :
وزارت قرهنگ و ارعاد اسالمى1406 ،ق ،ص96٫
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به میایسة محتوایی گذاعت.

1

 . 3تعارض با سیره رفتاری و عملی که در تاریخ به صورت متواتر ثبت و ضبب
شده است

سیره عملی آخوند خراسانی در جریانات مشروطه موید اعتییاد ایشیا بیه حاکمییت دیین در عرصیه
سیاست و والیت مطلیه قییه است چرا که اقداماتی که ایشا انجام میدادند و دستور ال ملهایی که
صادر مینمودند صرقا از جایگاه والیت مطلیه صادر میعده است و گرنه اعتباری نداعته اسیت .بیه
عبارت دیگر کنشگری سیاسی آخوند خراسانی در عرصه سیاست و حکم به جااد و مبارزه با اسیتبداد
و  ...به دلیل حیثیت قیای ایشا بوده است .در زیر تناا چند مورد از رقتارهای سیاسیی و اجتمیاعی
آخوند که قط ا نشا دهنده عیبه قکری مستیر آ در اندیشه آخوند خراسانی بوده است را مرور می-
کنیم:
 . 3 - 1حکم به ارتداد صدر اعظم

میرزا علی اصغر خا اتابک صدر اعظم مظفرالدین عاه قدرتی بیشیتر از عیاه داعیت و اداره مملکیت
عمال بر دوش وی بود .در دوره مظفری ،حکومت ایرا دچار مفاسد بسیاری گشت .الربیها و بابیها
به تبلیغ مرام الیر دینی خود میپرداختند و وض یت رقاه ،آبادانی و پیشرقت مملکت نیید بسییار أسیف
بار بود .که مراجع ارب ه مشاور ی نی« :میرزا حسین خلیلی»« ،عیخ محمید حسین مامییانی»« ،میال
محمد عربیانی» و «آخوند خراسانی» پس از جلسات بسیار و نامه نگاریهای قراوا صالح را در این
دیدند که صدر اعظم را از صدارت خلع کنند .از این روی در سال  1321ق اقدام به کاقر خواند وی
نمودند و او نید چارهای جد کنارهگیری از قدرت نداعت و از قدرت کنارهگیری کرد.

2

حکم به اجرای حدود ،از جمله حکم ارتداد ،از روعنترین مصادیق احکام والیی و حکومتی است.
لذا همه قیاایی که به اجرای حدود در روزگار الیبت باور دارند بر این مسأله خدعهای وارد نکردهانید.
آخوند خراسانی و دیگر مراجع در چند اعالمیه که از سوی آنا در این باره آمده اسیت ،از ت بییر «بیه
ارتداد ملّی او حکم نمودیم» و یا «بر اساس تکلیف به ارتداد او حکم کردیم» استفاده نمیودهانید کیه
 .1والیت ییینی و انحصاری قییه ،ذبیح اهلل ن یمیا  ،عضو هیئت علمی پهوهشگاه اندیشة سیاسی اسالم وابسته به
دبیرخانة مجلس خبرگا رهبری ،نشریه زمانه عماره 22 - 21
 .2اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ،سید ابوالحسن توقیییا  ،گروه تاریخ اندیشه م اصر ,بی تا ،بی جا
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داللت بر باوری عمیق ،نسبت به حکم والیی دارد.1
 . 3 - 2صدور فتواهای جهادی علیه استعماگران

نیروهای روس که پس از گذعت ده ماه از اقتتاح مجلس دوم ،به هیچ روی حاضیر بیه تیرک کشیور
نبودند ،آخوند را به ارسال تلگراقی به مجلس واداعت و طیی قتیوایی ،اسیتفاده از اجنیاس روسیی در
داخل کشور را تحریم کرد.
آخوند خراسانی و مازندرانی در  ۸ذیی ده  1329ق تلگراقی به دولت انگلیس مخابره نمودنید و در
آ بطال داعیه آزادیخواهی و دقاع از حیوق بشر انگلیس را با اعغال جنوب ایرا در همدسیتی بیا
روس متجاوز ،اعالم داعتند.
آخوند به نشانه اعتراض و مخالفت با اقدامات روس و انگلیس در ایرا  ،درس خود را ت طیل کرد
و به منظور چارهجویی پیرامو حوادث پیش آمده ،جلسات مت ددی تشکیل داد و تصمیماتی همچو
حرکت مراجع و علمای نجف و طالب و عشایر عرب برای جااد به سوی ایرا اتخاذ کردند.
آنگاه آخوند قتوای مشاور جااد خود را علیه روس خطیاب بیه میؤتمن الملیک (رئییس مجلیس
عورای ملی وقت) ارسال و اعالم نمود که خود همراه با مجاهدا عازم ایرا خواهد عید تیا در ایین
جااد میدس عرکت کند .همچنین در نامهای به علمای تبرید آنا را به ضرورت آموزش سیالح امیر
نمود و حکمی مبنی بر تحریم قط ی خرید و قروش کاالهای روسی صادر کرد.

آخوند ،پس از اعغال عمال و جنوب کشور ،با ارسال تلگرافهایی به مجلیس ،مجتایدا  ،عمیوم
امرا و سردارا  ،رؤسای عشایر و طبیات مردم ،اختالقات و جنگهای خانگی را سبب ضیربه زد بیه
استیالل مملکت و اسالم دانست و مردم را به وحدت و یکپارچگی در میابل دعمن بیرونی قراخوانید
و طی اعالمیه مشترکی اتفاق نظر همه مذاهب اسالمی را در صیانت از اسالم و دقع تجاوز دعیمنا
اسالم اعالم داعت.

همدما با اعغال عمال ایرا توسط قوای روس ،اعغالگرا ایتالیایی نید به طرابلس الرب (لیبی)
که از متصرقات عثمانی بود حملهور عیدند و پیس از کشیتار هیدارا نفیر از میردم بیگنیاه آنجیا ،آ
سرزمین را تصرف کردند .آخوند خراسانی همراه با مازندرانی و عیری ت اصیفاانی ،بیا صیدور قتیوای
جااد بر ضد اعغالگرا ایتالیایی و روس ،مسلمانا را به میابله با آناا قراخواندند.
 .1حجت االسالم والمسلمین محمدصادق مدینانی در بخشی از این میاله به سیره عملیی آخوندخراسیانی ،نشیریه
حکومت اسالمی /سال عانددهم ،عمارة اول ،باار90
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سرانجام آخوند تصمیم گرقت تا برای بیرو راند روسها از کشور و نظیارت نددییک بیه امیور
دولت و مجلس و جلوگیری از انحراقات پیش آمده به همراه حدود پاندده نفر از مجتایدا و علمیای
طراز اول نجف و در رأس گروه کثیری از مجاهدا به سوی ایرا حرکت نماید .اما صبح روز حرکت
به طور ناگاانی در نجف اعرف درگذعت 20( .ذیحجه 1329ق) مرگ او طبی ی تلییی نشید و گفتیه
عد عوامل روس و انگلیس او را به عاادت رساندند.1

حال آیا تصمیمگیریهای کال سیاسی و اجتماعی آخوند خراسانی با برخی سخنا منسیوب بیه
او از سوی اکبر ثبوت ،مطابیت دارد؛ آیا میتوا قردی را که چنیین تصیمیماتی در حیوزه مداخلیه در
سطح نظامی و میابله با دعمن است ماری اتخاذ کرده باعد ،سخنی همچو عباه عماره هشت جدوه
منیول از اکبر ثبوت را به این عرح مطرح کرده باعد:
(بسیار از ما تصور نادرستى داریم و میىپنیداریم کیه چیو چنید کلمیه قییه و اصیول بلیدیم،
صالحیت اعتغال به همه مشااللى را داریم که الزمه تصد هر یک از آناا تسیلط بیر ییک ییا چنید
رعته از علوم قدیم یا جدید است ،و مىتوانیم جواب همه مسائلى را بدهیم که الزمه پاسخگیویى بیه
هر یک از آناا تبحر در یک یا چند عاخه از دانشها پیشین یا امروز است .از خیاتم مجتایدین و
استاد قاطبه قیاا عیخ اعظم (عیخ مرتضی انصار ) بیاموزیم که با همه تسلط بىنظیر خود بر علیوم
دینى ،هرگاه پرسشى در باب مسائل حکمى (قلسفی) از او مىکردنید میىقرمیود« :مین وزییر داخلیه
اسالم هستم این سؤال را از حاجى سبدوار بکنید که وزیر خارجه اسالم است».
با این میدمه اگر ما بخواهیم مناصب حکومتى را در دست بگیریم ،الزمهاش آ است کیه بیرا
تمامى این مناصب ،اقراد داعته باعیم که هم در حدود ومایف خود قوانین اسالمى را بدانند و هیم
متدین واق ى باعند و هم درس مدیریت خوانده و عیوهها مختلف اداره امور کشور را ت لییم گرقتیه
باعند؛ وگرنه آ گاه ما حتى برا یک دهم مناصب موجود ،اقراد عایسیتها کیه هیر سیه عیرط را
داعته باعند نداریم .اگر هم به یکى دو عرط از این سه عرط اکتفا کنیم ،نتیجه کار بسییار نیامطلوب
خواهد بود و اوضاع از این که هست ،بدتر خواهد عد ) ....
قط ا اگرآخوند خراسانی قائل به چنین سخنانی بوده اسیت باتیرین توجییه بیرای عیدم ورود بیه
صحنههای سخت و چالش زای دراقتاد با حکومتهای جور و حکومتهای است ماری داعته اسیت
اما در سیره عملی ایشا نه تناا هیچگونه محاقظهکاری و عاقیت طلبی دییده نمییعیود بلکیه خیود
عخصا عازم میدا جنگ و جااد میعود.
 .1علمای مجاهد ،محمدحسن رجبی ،مرکد اسناد انیالب اسالمی ایرا با دخل و تصرف
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 . 3 - 3معرفی علمای طراز اول برای عضویت در مجلس

آخوند خراسانی و عیخ عبدااهلل مازندرانی در تاریخ سوم جمادی االول 132۸هجیری قمیری ،بیسیت
نفر از قیاا را به مجلس عورای ملی ،جات اجرای اصل دوم متمم قانو اساسی به عرح زیر م رقیی
کرد :
(چون ه مومب فصل دوم از متع قانون اساسیی رسعا منارر اسات کاه ارای
مراقبت در عدم مخالفات قاوانین موضاوعیه اا احکاام شارعیهی یسات نفار از
مجتهدین عدول عارف ه منتضیات عصر ه مجلس محترم معرفی شاود و پان
نفر یا یشتر ه اکثریت آراء یا قرعه از ایشان انتخاب نعودهی ه عضویت مجلاس
محترم شناسند و اعضا و هیئت معظعه منتخبه را در این اابی مطااع و متبا
دانستهی هر چه را اکثر از این هیئت مندسه مخالف شریعت مطهره شاعارندی اه
کلی الغا نعودهی سعت قانونیت ندهند و ه موق امرا نگذارند)

1

دخالت در قوة میننه و م رقی و نصب اقرادی برای نظارت بر قانو گذاری از روعنترین مصادیق
حکم حکومتی است؛ به ویهه که ایشا در نامة یاد عده ،پیروی از هیئت نظیارت را در قلمیرو کیاری
آناا الزم و واجب عمرده است.

آیا میتوا باور کرد که آخوند خراسانی که ایین گونیه بیه صیورت عینیی در مسیائل سیاسیی و
حاکمیتی ورود پیدا کرده است ،گفته باعد که اگر مردم احساس کنند ما برای قدرت کاری میکنییم
حمایتشا از دین کم میعود! آیا عبارت زیر را میتوا با اقدام عملی م رقی نماینده در مجلس جمع
کرد:
بر اساس جدوه عباات ثبوت ،یازدهمین عباه این است که:

(عامه مردم تا وقتى احساا کنند که هنف

ماا از فعالیات و مباارزه ،صنجفا

تقلیل ظلم و تحفیف دامته فساد استی و قصدمان این نیست که ه قفرت و
منام و امتیازات دنیوى دست یا ی ی یا فرد و گروه خاصاى را اه قادرت و مناام
رسانی ی ارى تا وقتى که مردم ما را این گونه شناسندی معتند خواهند ود کاه
ما در ععل خود اخالص داری و کارهایعان هلل و قر تا الى اهلل استی و اه دلیال
هعین اعتناد ه دنبال ما مىآیند و خواستهها و گرفتارىهاى ما را حتى مه تار
16-13 .1ص1 ،ج ،1374 ،حائری
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از خواستهها و گرفتارىهاى خود تلنى مىکنند .و اه خااطر پشاتیبانى از ماا و
تحنق هدفهاى ما از مان و دل مىکوشند و هرگونه ساختى و فاداکارى را ار
خود هعوار مىکنند .ولى اگر احساا کنند ما پا ه صحنه منگ قدرت نهااده-
ای و هدفعان این است که خود ه قدرت و منام و امتیازات دنیاوى رسای ی یاا
ستگان و وا ستگانعان را ه قدرت و منام و امتیازات دنیوى رسانی ی اعتنادشان
ه خلوص نیت ما سُست مىشود.

 ...عالوه بر این که در این سالها اخیر ،با ورود ما به صحنه مبارزه با سیتم ،اقکیار عمیومى در
ایرا و خارج از ایرا  ،روحانیت و مرج یت عی ه و بلکه اصیل تشییع و اسیالم را بیه عنیوا حیامى
ستمدیدگا و ض یفا عناخته و این باترین تبلیغ برا مکتب و مذهب ماست .و اگر ما جات مبارزه
را به طرف اعغال مناصب حکومتى و جنگ قدرت تغییر دهیم ،موق یتى که برا تبلیغ به وجود آمده،
از دست مىرود و باترین موق یت برا مخالفا و دعمنا قراهم مىآید که بگویند همیه دعواهیا
ما بر سر لحاف مال بوده؛ ب د هم کار به جایى مىرسد که با تکیه بر ضی فهیا میا و عملکردهیا
ناصوابى که در قلمرو حکومت ما وجود خواهد داعت ،دین و مذهب ما را بکوبند).
حکم به ت لیم و ت لم قواعد جنگ ،درخواست تدوین قانو نظام ،حکم اصالح مشیروطیت ،حکیم
به منع از منکرات و اجرای حدود ،حکم به اصالح یا ت طیلی مطبوعات قاسد ،حکم به حرمت تخطیی
از قوانین مشروطیت حتی برای عیاه (در پاسیخ بیه نامیة محمدعلیشیاه ،توسیط سییدین بابایانی و
طباطبایی ،جمادی االول  )1326حرمت االتشاش ،اخیتالف و جنیگ داخلیی ،لیدوم رعاییت ضیوابط
قضاوت عرعی و عدم تیلید از بیگانگا (  1از دیگر عرصههیای کنشیگری سیاسیی آخونید خراسیانی
است که استناد این سنخ عباات به آخوند خراسانی را نفی میکند.
خالصه مطلب آقای ثبوت ی چه در این بخش (قصیل دوازدهیم کتیاب “گفتگوهیای مواقییا و
مخالفا مشروطه”) و چه در بحث منامره آخوند با مرحوم مییرزای نیائینی ایین اسیت کیه تشیکیل
حکومت دینی از دیدگاه آیت اهلل آخوند خراسانی مطلوب نبوده و باید از اقدام به آ پرهید کیرد ،ولیی
پاسخ این سئوال داده نمیعود که اگر مرحوم آخوند مخالف تأسیس این نوع حکومت بود ،پس به چه
دلیل برای تشکیل «مشروطه» اقدام کرد؟ و چرا آ همه نامه و بیانیه و تلگیراف بیه اکنیاف عیالم و
ایرا قرستاد؟ آیا حکومت مشروطهای که مرحوم آخوند هوادار تأسیس آ بود ،نوعی حکومیت دینیی
 .1آقانجفی قوچانی ،برگی از تاریخ م اصر ،حیاة االسالم قی احوال آییةالملک ال یالم ،بیه تصیحیح ر.ع .عیاکری،
تارا  :هفت.137۸ ،
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نبود؟ نکتهای که ذکر آ ضروری است این است که با کمال تأسیف جنیاب مؤلیف محتیرم اقکیار و
اندیشه های خود را بنا بر مصالحی! به روایت از بدرگانی چو آیت اهلل آخوند خراسانی نییل مییکنید
… ای کاش مؤلف محترم به عنوا یک قرد مستیل ،اقکار و اندیشههای خود را آ طیور کیه الزم
بود مطرح میکرد و با استشااد به منیوالت الاقل مشکوک! ارزش اثر خود را از بین نمیبرد و ضیایع
نمیساخت.

1

این گونه نیش آقرینی آخوند خراسانی در عرصه سیاسی و حیاکمیتی ،صیدور قتواهیای سیاسیی،
ورود در عرصههای حاکمیتی ،نید و اعتراض به عرایط حاکم و برگداری جلسات و هدایت مومنین در
صحنه سیاسی از آخوند خراسانی یک قییه کامال سیاسی جلوه میدهد .قییایی کیه در عیین وزانیت
علمی در حوزههای علمیه ،از هدایت گری سیاسی مردم و ایفای نیش اجتماعی الاقل نیست و عالوه
بر مسند قتوا و قضاوت ،در عرصه حکومت هم که در روزگار الیبت از عوو قییه جامع الشرایط می-
باعد ،حضور جدی داعته است .عک آخوند خراسانی و دو همراهش حیاجی محمید حسیین طارانیی
نجل میرزا خلیل و عیخ عبداهلل مازندرانی نخستین عالما عی ی هستند که این همه حکیم سیاسیی
صادر کردهاند .این میدا ق ل و قول سیاسی به جا مانده در هیچ یک از علمای پیشین سابیه ندارد.
 .3تنافی با شان علمی و ادبیات رایج زمان آخوند

مشاورترین اثر آخوند خراسانی ،کتاب «کفایه االصول» است که از مشاورترین کتیابهیا اصیولى
عصر حاضر و دربرگیرنده نظریات اصولى آخوند خراسانى است .و در این کتیاب بیه نیید و بررسیى
مسائل علم اصول توجه دارد و با عباراتى کوتاه و دقیق و کلماتى محدود ،بیه طیرح م یانى قیراوا و
نظریاتى عمیق مىپردازد؛ نظریاتى که قام و درک آ  ،حوزهها علمیه عراق ،ایرا و مناطق دیگیر
را به خود مشغول داعته است .این کتاب پایا دوره سطح در حوزهها علمیه است و موضوعات آ ،
محور درس خارج اصول قرار میگیرد ،اما در مباحث منتسب به آخوند خراسیانی برخیی اسیتداللهیا
بسیار سطحی و نشا دهنده عدم تلسط قرد به مبانی م رقتی اسالم است .به عنوا نمونه قیدرت در
تمامی جدوه انتسابی اکبر ثبوت به آخوند خراسانی ،عر مطلق توصیف میعود و توصیه میعیود کیه
روحانیت به این عرصه ورود نکنند تا بیدنام نشیوند و در واقیع تجیویدی بیرای واگیذاری عرصیه بیه
روعنفکرا و دگر اندیشا و سلطهگرا و است ماگرا است .اعکاالتی کلی که ناعیی از عیدم قایم
 .1استاد سید هادی خسرو عاهی ،باره مشروطه مشروعه و علمای تبرید ،انتشارات کلبه عروق قیم ،ص  59و ،60
باار 1396
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واق یتهای تاریخی دین اسالم حتی در حکومت عینی نبی مکرم اسیالم و امیرالمیومنین  اسیت،
چرا که اعکال عدم دوام قدرتها و مشکل قساد منسوبین در حکومت م صومین  هم وجود دارد که
موید آ حکومت  5ساله امیرالمومنین  و نامه امام علی  به کارگدارش عُثما بن حُنَییف مبنیی بیر
پرهید از نشست و برخاست با اعراف ،نشانهای از آ است.
در جدوه انتسابی اکبر ثبوت به آخوند خراسانی ۸۸ ،بار کلمه "مردم" و  15بار کلمه "عامه" ذکر
عده است که اگرچه توجه به مصالح مردم و احتیاجات دینی و دنیوی مردم قط یا صیحیح اسیت امیا
نیش عالما دینی و مصلحا اجتماعی اثرگذاری بر مردم و هدایتگری است که در ایین جیدوه نیه
تناا اثرگذاری مشاود نیست بلکه بسیاری از مصالح و مناقع دین از نظر توده مردم ارزیابی میعیود و
در مسیر ادامه نگاه عرقی توده مردم حرکت میکند؛ مجموعه مطالیب منتسیب بیه آخونید نیه تنایا
تالش نمیکند که نگاه مردم را به برخی امور از جمله تفکیک قدرت مشروع و نامشروع ،تماید مییا
عالما درباری و قییاا است مار و استکبار ستید عوض کند بلکه از ترس نگاه مردم یا ایجاد بیدبینی
در مردم ،از استیرار دین در کانو قدرت تندل میکند.
ت ارضات داخلی این جدوه هم کم نیست ،از باب نمونه در ابتدای این جدوه آمیده اسیت" گرچیه
تشکیل حکومتى مبتنى بر عالیق دینى عی ى که در رأس آ علما باعند  -و نید اجرا کلیه قیوانین
عرع از جمله درمورد مخالفا اسالم و تشیع  -برا ما کمال مطلوب است" و در ادامه بیست و چند
اعکال مطرح میعود و میگوید( :طرف دیگر هم باتوجه به مبانى نظر و هم باتوجه به تجربههیا
تاریخى و هم مامتر از همه ،م صوم نبود حکام ،برپیایى حکومیت عیرعى حییه بیرا میا ممکین
نیست)
یا اینکه این چه مطلوبی است که از نظر عما این میدار (در حدود بیست اعکال) آقت دارد.
سطحی بود برخی استدالالت و قاصله زبانی میا ادبیات امروزی با ادبییات دورا مشیروطه از
دیگر اعکاالتی است که به گدارش اکبر ثبوت وارد عده است به ایین م نیا کیه نیه تنایا مباحیث از
استدالل کاقی برخوردار نیست بلکه نوع واژگا و کلمات به ادبیات امروز عیبیهتیر اسیت .اسیتفاده از
کلماتی همچو مبانی نظری ،دعواها ما بر سر لحاف مال بوده ،دایره ستم ،توسی ه ،بیه زود ورق
برمىگردد ،خواسته الیرواقعبینانه،درس مدیریت خوانده ،رکود علمی،اقکیار عمیومی در ایرا ،مشیاالل
حکومتی ،سنگ را کوچک تر برداریم و  ...که در ادبیات امروزی بیشتر کاربرد دارد در این نوعته موج
میزند.
این اعکال به گونهای است که خود آقای ثبوت از قول برخی اقرادی که مطالب و گیدارشهیای
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ایشا را خواندهاند ،نوعته است« :این حرفها به آخوند و به روزگار او نمیخورد و مت لق بیه روزگیار
ماست» .در واقع مطالب یادعده را کسانی میتوانند مطرح کنند که انیالب اسیالمی ،دوره جمایوری
اسالمی و حاکمیت سیاسی قیاا را درک کرده و با برخی نواقص و اعکاالت این نظام روبیه رو عیده
باعند.

عالوه بر اینکه در گدارش اکبر ثبوت از اندیشههای آخوند خراسانی نه تناا لسیا قیایی مطیرح
نیست بلکه اعکاالت مربوط به پسا رخداد ی نی مربوط به اعکاالتی است که اگر یک حکومت ایجیاد
عود ممکن است پیش آید ،لذا در جدوه منسوب به آخوند ،بیست و نه بار کلمه "هدف" استفاده عده
است که نگاه کارکرد گرایانه و آسیب عناسانه را نشا مییدهید .توضییح اینکیه قییایا در بحیث
مشروعیت و یا عدم مشروعیت نگاهشا به منابع اسالمی است و در صدد هسیتند تیا از دل آییات و
روایات و عیل و اجماع ،چگونگی حکم یک واق ه را پیدا کنند اما در مطالب مستند عیده بیه آخونید،
استداللی قیای یاقت نمیعود بلکه از منظر آسییبعناسیی اجتمیاعی و سیاسیی برخیی پیامیدهای
احتمالی بررسی عده است.
همچنین میتوا بیا داعت که نوع عباات مطرح عده از سوی علی اکبر ثبوت بر قرض محال
صحت استناد به آخوند خراسانی نشا دهنده برداعت وی از عرایط آ روز است که آخونید در ییک
عرایط تاریخی نامر به مسائل آ دوره سخنی گفتیه اسیت و قتیوای قیایی او نیسیت ،ایین تحلییل
اجتماعی است که برای امروز ما حجیت ندارد و ممکن است درست گفته باعد و ممکن اسیت اللیط
باعد .حتی اگر درست هم گفته باعد ،برای این عرایط نیست که بخیواهیم آ را بیه همیه زمیا هیا
ت میم دهیم .به عبارت دیگر این مباحث در ناایت میتواند تفسییر اجتمیاعی آخونید از عیرایط 100
سال پیش را نشا دهد و امروز با توجه به تغییر باقت اجتماعی و سیاسی زیسیت بیومهیا و تغیییرات
استراتهیک دولت و ملت-ها و نگاه-های ژئوپولیتیکی به مباحث حاکمیتی از مدار گفتگو خارج اسیت.
سخنهای آخوند نامر به محیط زما خود هست؛ حتی نامر به محیط ب د از رضاخا هیم نیسیت و
م لوم نبود که اگر آخوند آنجا بود چه میگفت و چگونه رقتار میکرد.
در این صورت نید دیدگاههای اجتماعی مرحوم آخوند یا عیخ قضل اهلل و دیگرا اصیال قتیوایی
نیست ،بلکه دعوای عناخت عرایط محیطی و اجتماعی است .لذا این حرفهای آخوند اصال مناقیاتی
با آ قتوایش ندارد که بگوییم که آخوند قایل به والیت در حد امور حسبیه یا والیت مطلیه یا والیت
عامه نبود.
در این صورت باید قتوای آخوند را یک جا قرار دهیم ،بحثهای تحلیل اجتمیاعی او را ییک جیا
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قرار دهیم ،نید قتوای او را قتوایی و نید تحلیل اجتماعی او را با تحلیل اجتماعی انجام دهیم
نتیجهگیری

بررسی مطالب مشکوک نیل عده از قول اکبر ثبوت در انتساب به آخوند خراسانی با آنچه به صیورت
مسلم از آخوند خراسانی در کتب ،نامهها و سیره عملی از او نیل عده است در ت ارض است .کیفیت و
چگونگی نیل مطالب پس از گذعت یک قر آ هم به صورت عفاهی و از نییل واحید ،ت یارض بیا
منبع قیای حاوی دیدگاه آخوند خراسانی دربارة والیت قییه که حواعی ایشا بر بحثهیای والییت
قییه از کتاب «مکاسب» عیخ انصاری است ،ت ارض با سیره رقتاری و عملی سیاسی و اجتماعی کیه
در تاریخ به صورت متواتر از آخوند خراسانی ثبت و ضبط عده است ،سطحی بود برخی اسیتدالالت
و قاصله زبانی میا ادبیات امروزی با ادبیات دورا مشروطه از دالیلی است که انتساب مطالب ثبوت
به آخوند خراسانی را با تردید جدی مواجه میسازد .در نتیجیه ارجیاع کتیب و مییاالت در توصییف و
تبیین نظرات آخوند خراسانی به مطالب ثبوت الیرعلمی و الیر قایل دقاع است.
منابع
 .1آخونف محمف کاظم بن حسین خجاسانى ،حاشیة المکاسب  ،چ ،1تحقین و تصنحی  :سنیف مهنف
شمسالفین ،تهجان :وزارت فجهتگ و ارشاد اسالمى14۰۶ ،ق ،ص۹۶
 .2آقانجفی قوچانی ،بجگی از تاریخ معاصج ،حیاة االسالم في احوال آيةالملك العالم ،به تصنحی
ر.ع .شاکجي ،تهجان :هف .1378 ،
 .3بخاري ،عبفالعزیز بن احمنف ،کشف االسرار عب اصبول فخراالسبالم الببدوی  ،ج ،4ص،11۰
بیجوت .1۹۹7 /1418
 .4پایگاه دانشتامه جهان اسالم ،بازیابی شفه به نشانی
571http://rch.ac.ir/person/profile?id
 .5توفیقیان ،سیف ابوالحسن ،انديشه سیاسي آخوند خراساني ،گجوه تاریخ انفیشه معاصج ،بی تا ،بی
جا
 .۶جمعی از پژوهشگجان حوزه علمیه قم،گلش ابرار ،خالصه اي از زنفگی اسوه هاي علم و عمنل از
ثقة اإلسالم کلیتی تا آی

اهلل خامتهاي ،زیج نظج پژوهشکفه باقجالعلوم وابسنهه بنه سنازمان تبلیغنات
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اسالمی ،نشج معجو  ،قم .1384
 .7جوادزاده ،علیجضا ،حاکمیت سیاسي فقیهان از ويدگاه آخوند خراسباني ،موسسنه آموزشنی و
پژوهشی امام خمیتی .و مجله (نشجیه) حکوم
 .8حلّی ،حسنن بنن یوسن

عالمنه  ،تهبیي

اسالمی شماره تابسهان  - 138۹شماره 5۶

الوصبول البي علب االصبول ،ج ،1ص ،278چنا

محمفحسین رضوي کشمیجي ،لتفن .2۰۰1/1421

 .۹خبجگزاري فارس ،بازیابی شفه در نشانی
=87۰۶۰5۰۶۹1http://www.farsnews.com/newstext.php?nn
 .1۰خسجو شاهی ،سیف هادي ،ورباره مشریطه مشریعه ی علما تبريد ،انهشارات کلبه شجوق قم ،ص
 5۹و  ،۶۰بهار 13۹۶
 .11دریابیگی ،محسن حیات سیاسي ،فرهنگي ی اجتمباعي آخونبد خراسباني ،انهشنارات موسسنه
تحقیقات و توسعه علوم انسانی ،تهجان 138۶،ص 5۰۹ن ۶۰4
 .12رجبی ،محمفحسن ،علما مجاهد ،مجکز استاد انقالب اسالمی ایجان
 .13سحج خیز ،عیسی ،ماهنامه آفتاب ،اردیبهش
 .14صافی گلپایگانی ،لط

1382شماره 25

اهلل در دیفار معظم له با بجگزارکتتفگان کتگجه آخونف خجاسانی ،ویژه نامه،

ص 5۹
 .15غزالی ،محمف بن محمف ،المستصفي م عل االصول ،ج ،2ص ،472چنا محمفسنلیمان اشنقج،
بیجوت .1۹۹7/1417

 .1۶مزیتانی ،محمفصادق ،در بخشی از اینن مقالنه بنه سنیجه عملنی آخونفخجاسنانی ،نشنجیه حکومن
اسالمی /سال شانزدهم ،شمارة اول ،بهار۹۰
 .17موسننوي اردبیلننی ،سننیف عبننفالکجیم ،در دیننفار بننا بجگننزار کتتننفگان کتگننجه بزرگفاشن آخونننف
خجاسانی ،ویژه نامه این همایش ،پاییز 13۹۰
 .18مؤیفاالسالم ،حبل المتی کلکته ،سال ،1۶ش1327 ،3۹ش.
 .1۹میجزاي قمی ،ابوالقاسم بن محمفحسن ،القوانی المحکمة ،ج ،2ص ،271ج  ،2چا احمف مؤینف
العلماء ،چا

ستگی (بی جا) .131۹

 .2۰ناصجي مقفم،حسین ،نقدنامه منسوب به آخوند خراساني ور روّ یاليت فقیه ،عضو هیئ

علمی
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دانشگاه فجدوسی مشهف ،فصلتامه حوزه ،ش 1۶2
 .21نائیتی ،محمفحسین .تنبیه االمة ی تنديه الملة .تصحی سیف جواد ورعی .چنا اول .قنم :بوسنهان
کهاب .1382 ،صفحه .12 – 11

 .22نعیمیان ،ذبی اهلل ،یاليت يقیني ی انحصار فقیه ،عضو هیئ

علمنی پژوهشنگاه انفیشنة سیاسنی

اسالم وابسهه به دبیجخانة مجلس خبجگان رهبجي ،نشجیه زمانه شماره 22 - 21

