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 22/88/31 تاریخ تأیید:  22/43/31  تاریخ دریافت:

 کاظم محدثی   ------------------------------------------------ 

 چکیده

 معاصرر تاریخ برای بزرگ بحران یک عنوانبه را نوری اللهفضل شیخ قتل تا شودمی سعی نوشتار این در

 و شکاف که است این نگارنده فرضیه و قرار بگیرد بررسی و تحلیل محور نیرو چارچوب به توجه با ایران

. کررد آفرینریبحران مشرروییت در درگیرر نیرروی چهرار از یکی عنوانبه علما و روحانیون میان اختلاف

 است، کشور آن به منحصر که اجتماعی و سیاسی اوضاع و وضعیت به توجه با کشوری هر تاریخ ازآنجاکه

 از کرردن پیدا آگاهی درنتیجه و هاآن واکاوی و بررسی که است اتفاقاتی و هاسرگذشت و حوادث از مملو

 نیروهرای و افرراد بره تشخیص توانایی و بصیرت نوعی تواندمی هاآن چگونگی و چرایی و عوامل و علل

 بررسی باشند، داشته را مناسبی و صحیح هایانتخاب بتوانند که ایگونهبه بدهد، سیاسی درصحنه حاضر

 اللهفضل شیخ شدن آویخته دار به یعنی مشرویه زوال و غروب و افول نقطۀ ویژهبه ایران مشرویه تاریخ

 جوانر  و زوایرا از حادثره ایرن بررسری چراکره کنرد،می پیدا اهمیت بحران یا چالش یک عنوانبه نوری

 سیاسری، درصرحنه هر  هنروز شراید کره باشرد مشکلاتی و مسائل از خیلی بازگوکننده تواندمی مختلفی

 به تاریخی شواهد به توجه با. دارد وجود ایران سیاسی درصحنه درگیر نیروهای میان در و ایران اجتماعی

 برا ولری بودند گردانصحنه و فعال آن روز جامعه در مختلفی هایمؤلفه و نیروها هرچند که رسدمی نظر

 ترینمه  میان اختلافِ روز، آن جامعه در مرجعیت و روحانیت جایگاه و آن روز جامعه بودن دینی به توجه

 مقابرل جبهره هایافکنیتفرقره نتیجره ه آن که مرجعیت و روحانیت یعنی روز آن فعال نیروی و مؤلفه

 .بود اتفاق و حادثه این اصلی عامل بود بیگانگان ویژهبه

 .بیگانه نیروهای علما، نوری، اللهفضل شیخ مشروییت، :های کلیدیواژه

  

                                                 
 دانشگاه باقرالعلومکارشناسی ارشد رشته فقه سیاسی آموختهدانش ،. 
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 مقدمه

 تراریخ مقرای  تررینمه  و ترینحسرا  از یکری ایرران مشروییت انقلاب تردیدبی

 و اسلامی انقلاب هایریشه دریافتن ما به صحیحان تحلیل و آیدمی شمار به ایران معاصر

 ؛نمایردمی شرایانی کمک انقلاب چهارم و سوم دهه در آمده وجود به هایچالش علل فه 

 ،مسرتبد متحجرر، تنردرو، قالر  در امرروز، سیاسی و فکری هایجریان از بسیاری چراکه

 .بودند یافته ظهور نیز مشرویه انقلاب در پرستوین و گراملی دموکرات، سنتی، و متجدد

 تحقیق پیشینه

 بسریاری مقالرات و هراکتاب مشرروییت تراریخ عنروان تحرت یرا و موضوع این در

 به صرفاً برخی اندداده قرار خود رویه و مدنظر را خاصی رویکرد هرکدام و است شدهنوشته

 برخری و اسرت بروده قبیرل این از مکتوبات و مناب  از وسیعی ییف اندپرداخته تاریخ بیان

 مبرارزات اندکرده سعی اندبوده ه  اسلام معاند گفت توانمی که شیخ معاند عنوانبه دیگر

 کنند تفسیر شیخ، نفسانی تمایلات حتی و مشرویه از هافهمیکج نوعی راستای در را شیخ

 جریران زیرکانره و مدبرانه فه  و نگاه یک با که دارند قرار گروهی دسته، این مقابل در و

 و درک خوبیبه را مشروییت در شدهریزیبرنامه یا آمدهپیش انحراف ویژهبه و مشروییت

 .اندپرداخته مشروییت تاریخ نگارش به رویکرد، این با و کرده فه 

 در نیررو چهرار کره کردی  بیان مسئله یرح در که مطلبی به توجه با تحقیق این در

 شیخ شدن آویخته دار به تا آنی  بر اندبوده آفریننقش ضعف و شدت با ایران معاصر تاریخ

 مرؤثرترین میران در اختلراف کرهاین به تعلیل با تاریخی بحران یک عنوانبه را اللهفضل

 .کنی می بررسی افتاد اتفاق دینی، مرجعیت یعنی درصحنه حاضر نیروی
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 تحقیق چارچوب

 اهمیرت ایرران در اجتمراعی و سیاسری تحولات مطالعه الگوهای و چارچوب شناخت

 و سیاسری تحولرات بررسری بررای که اندکرده تصور برخی خصوص این در. دارد بسیاری

 بره نیراز نره روش ایرن ولری بررد بهره توانمی «تاریخی الگوی» از تنها ایران اجتماعی

 چرارچوبی از بایرد لرذا افزایدمی انسان تحلیل قدرت و دانش بر چنانآن نه و دارد تدریس

 سرری یرک به دستیابی باهدف و منظور این به بیفزاید ما دانایی سطح بر که کرد استفاده

 اسرتفاده محرور نیررو چرارچوب از بیراورد، وجرود به ما در بینیپیش قدرت که کلی قواعد

 بر و شناسایی را معاصر ایران تحولات در مؤثر نیروهای توانی می چارچوب این با. کنی می

 تعامرل از معاصرر ایرران تحولرات مثلاً کنی ؛ وتحلیلتجزیه را مربویه تحولات آن، اسا 

 .گیردمی شکل دولت، و بیگانگان روشنفکران، دین، نیروی چهار

 معاصر ایران اجتماعی – سیاسی تحولات در مؤثر نیروهای

 :است بوده نیرو چهار حضور تأثیر تحت معاصر ایران تحولات

 ؛هاآن پیروان و یلاب روحانیون، علما، مراج ، شامل دین، نیروی. 8

 حاکمه؛ هیئت و دولت نیروی. 2

 (روشنفکران) جدید نیروی. 9

. آمریکا و عثمانی فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه، کشورهای شامل بیگانه، نیروی. 0

 مرجعیرت ذیرل در دینی نیروهای. شوندمی شناسایی گروه چهار این پیرامون نیز نخبگان

 دولرت، نیرروی از مرراد .انردقرارگرفته تقلید مراج  سر پشت همواره چراکه ،گیرندمی قرار

 هراییگروه جدیرد نیروهرای. اندرسریده قدرت به هادوره این در که است ایحاکمه هیئت

 ،هرابانام هراگروه ایرن. اندکردهتحصریل داخلی دانشگاهی مراکز در یا غرب در که هستند
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 ،گرایرانغرب روشرنفکران، منورالفکرهرا،. شروندمی شناخته گوناگون تعلقات و هاگرایش

 جدید نیروهای عناوین ازجمله ،...و دینی روشنفکران ،هارکسیستما ،هالیبرال ،زدگانغرب

 افکرار بره توجره برا و حضورداشرته مختلرف هرایدوره در گوناگون هایییف این. است

 محروری شعار با هالیبرال :اندقرارگرفته خاص عناوین از یکی تحت خویش، فردمنحصربه

 محرروری شررعار چرر ، افکررار از تأثیرپررذیری بررا هامارکسیسررت ؛اندشرردهشناخته «آزادی»

 خواسرتار دیرن، نوسرازی ضرمن دینری روشرنفکران ؛دادندمی سر را «عدالت و مساوات»

 مثلاً بودند؛ متنوع ه  بیگانه نیروهای بودند؛ مدرنیته و جدید تمدن هایآموزه از گیریبهره

 و آلمان فرانسه، عثمانی،. اندکردهمی بازی را اصلی نقش انگلیس و رو  قاجاریه، دوره در

 (.09: 8934زایی، لک) اندپرداخته نقش ایفای به هادوره برخی در نیز آمریکا

 چهارگانه نیروهای بین در مشترک مسئله

 نیرروی و بیگانره دولرت، دیرن،) چهارگانه نیروهای میان در باید اصل یک عنوانبه

 کرانون آن محرور حرول فروق نیروهای یریق، این از تا یافت محوری کانون یک ،(جدید

 را مشرترک دغدغره یرک چهارگانه، نیروهای. شوند دهیسامان کلیدی مفهوم و محوری

 و ترقری اجتمراعی، و اقتصرادی پیشرفت توسعه،. کردندمی معرفی خود کار اساسی محور

 البتره. بودند آن خواستار فوق نیروهای که بود مشترکی شعار ،ماندگیعق  از ایران نجات

 .نداشتند صداقت شعار این یرح در بیگانه، نیروهای ازجمله نیروها، برخی میان، این در

 در مرؤثر عوامرل از برخری کره اسرت لرازم تحقیرق اصرلی مسرئله بهتر تبیین برای

 گیریشرکل هایزمینره بیان در. بدهی  قرار موردبررسی را مشروییت نهضت گیریشکل

 برا تناسربی کره شرودمی ذکرر تحقیرق این در مواردی و هامؤلفه آن مشروییت، نهضت

 .باشد داشته تحقیق این در شدهواق  مورداستفاده چارچوب
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 قاجاریه عصر در علما نقش

 و خواهانرهآزادی نهضرت در کلیدی و اساسی نقش که گفت باید تردیدی هیچ بدون

 و علمرا عهرده بر جامعه دل از برگرفته هایجریان سایر همچون مشرویه، استبدادی ضد

 نهضرتی توانستند ایران مذهبی جامعه در خود معنوی و روحانی بانفوذ هاآن. بود روحانیون

 سراختار در زیادی تحولات باعث بعدها که اندازندراه به قاجاریه ظالمانه حکومت ضد بر را

 (.94:8903 جعفریان،) شد ایران اجتماعی و سیاسی

 الردینسید جمال توانمی را خواهمشرویه روحانی هایچهره ترینمه  و ترینبزرگ

 سید محمرد مازندرانی، عبدالله شیخ حاج خراسانی، آخوند نوری، اللهفضل شیخ اسدآبادی،

 بررد نرام نرائینی محمدحسرن میررزا و المتکلمرین ملرک بهبهانی، سیدعبدالله یبایبایی،

 خواهان و ادیاستبد حکومت مخالف خاصی شکل به هااین از هرکدام(. 30:8900حائری،)

 .بودند مشرویه حکومتی نظام

 از مواردی به قاجار، دوران در خصوصبه و معاصر ایران تحولات در دین نقش درباره

 مردم اعتراض خصوص، این در فتواهایی صدور و رو  و ایران هایجنگ در حضور قبیل

 هایفعالیت و شد منجر همراهانش و گریبادوف قتل به که مجتهد مسیح میرزا رهبری به

 وقرای  اوج توانمی را تنباکو داستان. کرد اشاره توانمی اصفهان در شفتی محمدباقر سید

 .رساند خود اوج به را شیعه علمای قدرت که آورد شمار به مشرویه از پیش تا فوق
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 مشروطیت نهضت هایزمینه

 داخلی هایزمینه

 تنباکو نهضت. 8

 کره زمرانی. اسرت تنباکو قیام مشروییت نهضت داخلی هایزمینه ترینمه  از یکی

 مرردم بر قاجار شاهناصرالدین استبدادی حکومت و فراگرفته را ایران سراسر استبداد و ظل 

 شررکت یرک به ایران تنباکوی و توتون امتیاز واگذاری دنبال به و بود افکنده سایه ایران

 و رهبری با و زدند قیام و اعتراض به دست ایران سراسر در مردم «رژی» نام به انگلیسی

 دریافرت با او که انایرافی و شاه. کردند آغاز را داریریشه مبارزه روحانیون و علما هدایت

 که ایوسیله هر به داشتند قصد بودند کرده اعطا بیگانگان به را امتیاز این کلان، هایرشوه

 شریرازی میررزای فتروای صردور از پرس مرردم امرا کنند، سرکوب را تنباکو نهضت شده

 (.830: همان) شد آن لغو به مجبور ناچاربه شاه کهاین تا دانستند الاجرالازم را آن یکپارچه

 زوال و پادشاهان استبداد از تر  فروریختن باعث یرفازیک تنباکو نهضت پیروزی

 و اسرلام برتکیره و کلمره وحردت برا کره دانستند مردم دیگر یرف از و شد هاآن عظمت

 .کرد مقاومت استبداد هرگونه مقابل در توانمی علما رهبری

 (تأثیرگذار نیروی چهار از یکی) قاجار پادشاهان استبداد و ظل . 2

 قدرت و بودند کشور مطلق قدرت یگانه ایران، پادشاهان سایر همانند قاجار پادشاهان

 مقامرات و محلری اربابران هرا،خان شراهزادگان، حاکمان، به مرات سلسله یریق از هاآن

 جان، کهدرحالی بود، مصون تجاوزی هرگونه از شاهان دارایی و مقام مال،. رسیدمی دولتی

 حتری و نداشرت هراآن قردرت مقرام در تأمینی و تضمینی گونههیچ مردم، نوامیس و مال

 را مجریه و قضاییه مقننه، قوه نفس درواق  شاه. باشد پادشاهان اراده از خارج توانستنمی
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 خرراج و مالیرات زوربره مرردم از و زده اقردامی هر به دست توانستمی راحتیبه و داشت

 (.23: همان) کند اعدام یا زندانی را هاآن گرفته،

 مردم بیچارگی و فقر. 9

 منراب  امتیازهرا، اهدای واسطهبه کهانایر در انگلیس و رو  استعماری هایسیاست

 و یبیعی مشکلات چنینه  و بودند گرفته اختیار در را ایران اقتصادی و معنوی مالی، مه 

 ایرران اقتصاد زوال و سقوط باعث دیگر، آسمانی بلایای و داخلی ونقلحمل وسایل فقدان

 بیچرارگی و فقرر در مردم ایران، تاریخ از برهه این در درنتیجه. بود شده قاجاریه زمان در

 رفتنردمی دیگرر کشرورهای بره کرار یافتن برای هرساله زیادی تعداد و زدندمی وپادست

 (.21:همان)

 گراغرب فکرانروشن .0

 گرراغرب و خرواهآزادی فکرانروشرن مشرروییت، نهضرت مه  فکری هایزمینه از

 میررزا عبرا  زاده شراه زمران بره تراریخی ازنظرر ایران در گراییغرب افکار نفوذ. بودند

 در مهمری تحولرات علمری، و صنعتی هایپیشرفت علت به زمان این در زیرا ،گرددبرمی

 نتیجره ایرن بره مقامقائ  ابوالقاس  میرزا کارش پیش و میرزا عبا . بود گرفتهشکل اروپا

 صنعتی و نظامی ازنظر باید کند، مقابله اروپایی کشورهای با بخواهد ایران اگر که رسیدند

 دانشجو ایعده م، 8188 با برابر ش، 8834 سال در دلیل همین به. بزند نوسازی به دست

 (.34:همان حائری،) کرد اعزام انگلستان به

 و علروم فراگیری جهت بیشتری عده ،امیرکبیر توسط دارالفنون تأسیس از بعد بعدها

 جدیرد افکرار ایرران، بره بازگشرت از پرس افراد این. شدند اعزام اروپا به جدید تکنولوژی

 و فکرروشن افراد همین از یکی. دادند رواج ایران در را غرب فکریروشن و خواهیآزادی
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 بررای خانره چاپ ایران در بار اولین برای که بود شیرازی صالح میرزا غربی کردهتحصیل

 (.8908:83 مدنی،) کرد ایجاد خود روزنامه انتشار

 و اسرتبدادی ضرد ،خرواهیآزادی افکرار رواج در کره گرراغرب فکرانروشن دیگر از

 خران حسن میرزا از توانمی داشتند مهمی نقش ایران مشروییت صدر در قانون حکومت

 الدوله ناظ  خان ملک  میرزا ،مستشارالدوله خان یوسف آخوندزاده، فتحعلی میرزا ،سالارسپه

 (.04:همان) برد نام یالبوف عبدالرحی  و

 خارجی هایزمینه

 ایران در بیگانگان اقتصادی سلطه. 8

 کشاورزی، بر متکی شاهناصرالدین ویژهبه قاجار زمان تا گذشته دوران از ایران اقتصاد

 و تحولرات امرا نداشرت، خرارج به زیادی وابستگی و بود بازرگانی مبادلات و دستیصنای 

 بره ایرران اقتصادی وابستگی باعث ایران در انگلیس و رو  هایرقابت و اروپاییان ترقی

 دسرتی و کشراورزی صرنای  و محلی بازارهای درنتیجه. شد المللیبین و جهانی بازارهای

 کررد پیردا افرزایش روزروزبره خارجی کالاهای به گرایش ترتی  بدین. رفت بین از ک ک 

 (.00:8909آژند،)

 کرردن مردیون و منراب  غارت سیاست و سویک از ایران در بیگانگان تجاری آزادی

 در دیگرر، سروی از انگلریس و رو  وسیلهبه زیاد بهره با هاییوام اعطای وسیلهبه ایران

 ایران مستقل و سنتی اقتصاد انحطاط و سقوط باعث شاهمظفرالدین و شاهناصرالدین زمان

 مردنی،) افرزود کشرور حیاتی شریان بر هاآن تسلط و بیگانگان به ایران وابستگی بر شده،

 (.29:همان

 عرده بیکراری باعرث کرهاین بر علاوه بیگانه، کشورهای به ایران اقتصادی وابستگی

 جنوب بندرهای یریق از کالا توزی  مشکلات بر شد، داخل دستیصنای  دارندگان از زیادی
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 شرکل بره مسرئله ایرن. افزود ونقلحمل مشکلات علت به شمالی و مرکزی شهرهای در

 فراه  مشروییت نهضت برای را داخلی هایزمینه و افزوده مردم نارضایتی بر گیریچش 

 .کرد

 مشروییت نهضت از انگلیس حمایت. 2

 چرای ترکمران و گلستان صلح قراردادهای تحمیل و رو  و ایران هایجنگ از بعد

 همرین واسرطهبه روسریه بود، شده میرزا عبا  پادشاهی از حمایت به تأکید دو هر در که

 راحتیبه و بود پیداکرده ایران سیاسی و حکومتی ساختار در زیادی نفوذ رسمی هایمعاهده

 .کردمی نفوذاعمال قاجار پادشاهان دربار و حکومت در

 اسرتبدادی ضرد علرت بره نیز انگلیس مشروییت، مردمی نهضت گیریشکل از بعد

 خواهران مشررویه از و شد همراه آن با بود، روسیه با ضمنی مخالفت درواق  کهآن بودن

 ایرران سیاسی ساختار در اساسی دگرگونی یک که داشتند تمایل هاانگلیسی. کرد حمایت

 نیروهای و شدهتضعیف بود هارو  حمایت و سلطه تحت که قاجاریه حکومت تا آید پدید

 گیرنددست در را قدرت انگلیس هایسیاست به وابسته فکرانروشن و لیبرال کردهتحصیل

 (.99:همان جعفریان،)

 ضرمن کره بود این ایران در یلبیمشرویه نهضت از حمایت از انگلیس دولت هدف

 تثبیرت ایران سیاست در برتر قدرت عنوانبه را خود موقعیت ایران، در روسیه نفوذ کاهش

 در انگلریس سرفارت در تحصرن از مرردم تشرویق و حمایت از توانمی راستا این در. کند

 .برد نام هاآن سفارت امکانات دادن قرار اختیار در و تهران

 مشروطیت دوران در بزرگ علمای بندیدسته

 :از اندعبارت که آمد پدید بزرگ علمای بین در جریان چند مشروییت دوره در
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 تأکیرد و هردف. بود نوری اللهفضل شیخ با جریان این رهبری: مشروعه مشرویه. 8

 اسرت؛ بروده دوم درجره در اسرتبداد نفی و اول درجه در استعمار به حمله بیشتر آن اصلی

 .شدمی نقد مشرویه زاویه این از و است شده توجه ه  مشرویه ضعف نقاط به که هرچند

 ملرأ خراسانی، آخوند: از بودند عبارت آن پیشوایان که: غرب ضد مذهبی مشرویه. 2

 نجف در را مشرویه اینان ،(نجف ثلاث علمای) خلیلی حسین میرزا حاج و مازندرانی صدرا

 سرید شریراز در و اصرفهانی نجفری آقا و اصفهانی نورالله آقاحاج اصفهان در. کردند تأکید

 نرائینی محمدحسرین میرزا نجف، در تفکر این مه  پردازنظریه. اندبوده لاری عبدالحسین

 و اسرتبداد از یورکلیبره علمرا از گرروه ایرن. برود الملرۀ تنزیه و الامۀ تنبیه کتاب صاح 

 امرا بودنرد، جامعره در سیاسی اصلاحات خواهان و متنفر قاجار کفایتبی سلایین حاکمیت

 (.998:8919حقانی، فقیه نجفی،) خواستندنمی غربی سبک به را اصلاحات این

 :بودند دودسته که: یل آزادی خواهمشرویه جریان. 9

 اسرتبداد از یرفری از و بودند بینخوش آن به و غرب مقلد که: افرایی مشرویه اول

 غررب جادویی جعبه در را آن جواب و مسئلهصورت که بود این آنان مشکل. داشتند نفرت

 .دیدندمی

 محمد سید و بهبهانی سیدعبدالله مانند دینی گرایش با رومیانه مشرویه جریان دوم،

. داشرتند نفررت قاجار استبداد از که بودند نیتیخوش و بینخوش علمای هااین. یبایبایی

 خود این که نبوده مخالف انگلیس سفارت در نشینیبست با هرحالبه مشرویه جریان این

 آخرر هایسال در بزرگوار دو این البته. آیدمی حساببه مشروییت تاریخ در بزرگی خطای

 برا کره کردنرد مطرح را سکولار هفکرانروشن هایجریان از جستن دوری نوعی خود، عمر

 و اصفهانی واعظ جمال سید مشرویه، ترپایین درجات در. ماند مسکوت قضیه هاآن مرگ

 نظرر بره انحرافری عقایرد دارای و مشکوک افرادی اینان که داشتند قرار المتکلمین ملک

 (.999:همان) است الجمال روزنامه در جمال سید هاینطق آن نمونه که رسندمی
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 نوری اللهفضل شیخ بیوگرافی از مختصری

 و مجتهدان از کجوری عبا  ملأ فرزند نوری به معروف کجوری اللهفضل شیخ حاج

 جهان به دیده قمری 8223 سال در وی. است قاجاریه دوره در شیعه مذه  نامی عالمان

 در  حروزه بره وی. رفت عراق به تحصیل ادامه برای مقدماتی تحصیلات از پس. گشود

 نائرل اجتهاد درجه به و شد او اول درجه شاگردان از و یافت راه شیرازی محمدحسن میرزا

 مردتی از بعرد و نمرود اختیار سکونت تهران در ایران به ورود از بعد اللهفضل شیخ. گردید

 (.39:8909بامداد،) کرد پیدا تام مرجعیت و نفوذ

 سرایر و یبایبرایی محمرد سید و بهبهانی سیدعبدالله با مشروییت جنبش اوایل در

 قیامی در و داشت برتری دیگران بر علمی مدارج در او. بود همراه و قدمه  یلبانمشرویه

 شردید رقابرت ولری. کررد ارجمنردی خردمت شرد مشرروییت فرمان صدور به منجر که

 ادوارد. گشرت تمام استبداد سود به و افکند جدایی علما میان در او با بهبهانی سیدعبدالله

 :گویدمی ایران انقلاب تاریخ کتاب در انگلیسی براون

 پیشروای سره از موق  آن در که است نوری به معروف اللهفضل شیخ علما، ازجمله»

 یبایبرایی محمد سید و بهبهانی سیدعبدالله دیگر نفر دو. بود مشروییت نهضت گذارپایه

 بعرد، چنردی که داشت هاآن به نسبت ارجمندتری بسیار مقام معلومات ازنظر شیخ. بودند

 حسادت دلیل شاه، محمدعلی ارتجاع به او پیوستن و یل اصلاح حزب از پیمان گسیختن

 (.912:8908براون،)«است شدهداده احتمال شیخ، بر خود نفوذ توقف و هاآن

 پروردگران دسرت و شراگردان تررینمه  از دو هرر نجفی آقا و نوری اللهفضل شیخ

 سیاسی مسائل حل در ایران، به مهاجرت از پس هاآن ،آمدندمی شمار به شیرازی میرزای

 تنبراکو تحرری  واقعه از قبل نجفی آقا همراه به شیخ. بودند ارتباط در استادشان با دینی و

 مسرلمانان بازار به خارجی کالاهای ورود و اقتصادی مراکز به نسبت قمری 8940 سال در

. دادنرد نشران حساسریت خرود از داخلری، تولیردات و اقتصاد به ضربه شدن وارد دلیل به
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 و اللهفضرل شیخ بین خارجی کالاهای تحری  باب در جواب و سؤال شصت رساله روازاین

 (.912:8994ترکمان،) شد ردوبدل شیرازی میرزای

 :نویسدمی بارهدراین هالسلطن احتشام

 که ایریشه و نفوذ همه رغ علی بیگانه تسلط و غال  قدرت که عظی  نهضت دران

 غلامان ترینکوچک تا پادشاه از رشوه، رواج با و داشت ایران دولت و دربار ارکان جمی  در

 خرویش برفرمران و بررده را همره و کشریده تبراهی و فسراد به را دولتی اجزای و شاهی

 گرفترهانجام و مختروم را خرود توقعرات و هانقشره جمیر  پیشبرد و پیشرفت و دانستمی

 نفرو  کررور بیسرت وجاندل در مذه  پردوام ریشه و روحانیت سلطه و نفوذ ،دیدندمی

 امپراتروران مرافوق قردرتی کره داد نشران و چشانید ایشان به را شکست تلخ یع  ایران،

 صرف در تهرران در نروری اللهفضرل شریخ وقرای  آن در. دارد وجود ه  رو  و انگلیس

 احتشرام) برود رژی امتیازنامره برا مخالفرت در مرردم محررک و مشوق روحانی پیشوایان

 (.299،8900 السلطنه،

 مشروطیت و نوری اللهفضل شیخ اللهآیة

 جریران از پرس قاجرار ست  و ظل  و استبداد هنگامه در نوری اللهفضل شیخ اللهآیت

 مردم رهایی برای بهبهانی، و یبایبایی سیدین ازجمله علما و روحانیان سایر همراه تنباکو

 را خواهیعردالت جنربش وی. پذیرفت را خانهعدالت برپایی یرح حاکمان، وسی  مظال  از

 در بیگانگرران نفرروذ و زمامررداران قررانونیبی و عمررومی فقررر زمامررداران، سررت  از ناشرری

 حمایرت الدولره عین عزل و خانهعدالت تأسیس برای قیام از و دانستمی هاگیریتصمی 

 و فکر ایجاد در نهضت آغاز در شیخ: کرمانی الاسلام ناظ  ازجمله مورخین اعتراف به. کرد

 ایعمده نقش اساسی قانون تدوین سپس و روحانیت جنبش و خانهعدالت تأسیس رهبری

 (.22:8918کرمانی،) داشت
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 توانمی مرحله سه مشروییت با مواجهه در نوری اللهفضل شیخ اندیشه برای کل در

 و بهبهرانی مرحروم برا و اسرت «خواهمشررویه» اللهفضل شیخ نخست، مرحله: کرد ذکر

 یررح بره ایشران دوم، مرحلره ؛کنردمی شررکت کبرری و صغری مهاجرت در یبایبایی

 برا ایعرده شودمی متوجه وی که است زمانی مسئله این. پردازدمی «مشروعه مشرویه»

 سیاست، از دین جدایی یرح با آنان. هستند سکولار مشرویه پی در ،خواهیمشرویه شعار

 حضرور بحرث چنرینه  اللهفضرل شریخ. کردندمی نفی سیاست عرصه در را دین دخالت

 تصروی  مرحله تا را اساسی قانون متم  دوم اصل و مطرح را پارلمان در اول تراز علمای

 است درزمانی این. است مشرویه مخالف اللهفضل شیخ سوم مرحله در ؛کندمی گیری پی

 مشررویه برا روازایرن است شده ناامید مشروعه مشرویه برقراری از او رسدمی نظر به که

 .کندمی مخالفت سکولارها

 دیدگاه اختلاف تحلیل

 جریان در افراد تأثیرگذارترین نائینی اللهآیت و نوری اللهفضل شیخ کهاین به توجه با

 دو ایرن ایاندیشره و دیردگاه اختلراف از کوتراه تحلیلری که است مناس  بودند، مشرویه

 نرائینی، اللهآیت و نوری اللهفضل شیخ هایدیدگاه اختلاف تحلیل در. شود ارائه شخصیت

. کررد توجه عینی هایزمینه به ه  و وراندیشه دو این متفاوت ذهنی ایزمینه به باید ه 

 عمرده سیاسری گررایش دو عینی، لحاظ به شدند سیاست عرصه وارد که علمایی میان در

 فقیرهولایت محرور برر عمدتاً مکت  این. است جواهر صاح  مکت  نخست،: داشت وجود

 فضرل شریخ بزرگ، شیرازی میرزای چون بزرگی، عالمان مکت  این در. است بوده استوار

 اجررای دغدغره بیشرتر کره انصراری شیخ مکت  دوم، دارند؛ قرار خمینی امام و نوری اله

 فقیرهولایت بحرث در دسرته ایرن. اسرت محور شریعت که گفت توانمی و داشته شریعت

 این در. نگرندمی فقیهولایت به تصرف، جواز یا حسبه نگاه از اغل  بلکه ،شوندنمی متمرکز

 .دارند قرار خویی اللهآیت و نائینی اللهآیت خراسانی، آخوند مانند بزرگی، عالمان مکت 
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 اللرهآیت. اسرت داشته بیشتری نقش عینی عوامل ،مسئله این در که رسدمی نظر به

 ؛شرودمی فهر  صرورت دو به مشرویه تهران، در نبود متوجه اساساً و بود نجف در نائینی

 اندیشه تحول باعث و شد روشن نهضت حین در اللهفضل شیخ برای مسئله این کهدرحالی

 .گردید مشرویه حرمت سرانجام و مشروعه مشرویه به شیخ

 حضرور جریران سره مشررویه در کره گرفت نتیجه توانمی فوق مطال  به توجه با

 :داشت

 انگلسرتان دولرت. بود جریان این سردمداران از زاده تقی حسن سید: یانگراغرب. 8

 سیاسرت از دیرن تفکیک و غربی مشرویه گروه، این خواسته. داشت قرار گروه این در نیز

 .بود

 ایرن در روسیه دولت و روسی قزاقان درباریان، شاه، محمدعلی: استبداد یرفداران. 2

 .کردندمی دفاع استبدادی سلطنت تداوم از و داشتند قرار جریان

 در) یبایبرایی و بهبهرانی نروری، اللهفضل شیخ همچون علمایی: دینی نیروهای. 9

. داشتند قرار گروه این در ،(عالیات عتبات در) نائینی و مازندرانی خراسانی، آخوند و( تهران

 .بود اسلام دین تعالی  چهارچوب در مشرویه گروه، این خواسته

 غاصر  نهراد برر کننردهنظارت نهراد مجلرس نرائینی، اندیشه مطابق صورت، هر به

 و اساسری قرانون: دارد رکرن دو مشررویه حکومرت زیرا است، دربار و شاه یعنی حکومت

 چیرزی هر  مجلرس و باشرد دیرن اسا  بر اساسی قانون که شد مقرر ظاهر در. مجلس

 .باشد نداشته دخالت حق است تشریفاتی مقام که شاه همچنین. نکند تصوی  دین برخلاف

 مدرن، دولت پذیرش برای کرد، تولید نائینی که ایاندیشه با که گفت توانمی اجمالاً

 مواجره بسرتبن برا ایرران در سیاسری عمرل و اندیشه اما شد، برداشته جلوتر به گام یک

 در شاه که بود ایگونهبه دینی -سیاسی فعالان حرکت چارچوب نائینی، از پس زیرا گردید،
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 مشررویه اساسری قانون دیدگاه این از. گردد برقرار مشرویه حکومت و بماند قدرت رأ 

 حرکت با بروجردی، اللهآیت و کاشانی اللهآیت مدر ، شهید مثل افرادی. بود عمل ملاک

 عمل ازلحاظ نیز خمینی اما ؛شود پیاده مشرویه قانون که کردندمی تلاش چارچوب این در

 .گفتمی سخن چارچوب این در مدتی -سیاسی اندیشه نه و – سیاسی

 اختلافات گیریشکل روند

 آنران شروم تویئره و فکرانروشن نیرنگ متوجه که روحانیون و علما از کسی اولین

 یری ایشران. برود نروری اللهفضرل شریخ شرد، مشرروییت لروای در علمرا و اسلام علیه

 .کرد اعلام مشرویه با را خود مخالفت علت زیادی، هایاعلامیه

 خواسرتمی حاضررین از داشرت اقامرت ق  در مهاجرین سایر همراه شیخ که زمانی

 تفرشری مسرتوفی خران نصرالله میرزا بارهدراین. کنند بیان مشرویه درباره را خود دیدگاه

 :نویسدمی

 بره اسرت مسرتقله و مطلقره سرلطنت تغییرر متحردا ما قصد: گفتند یبایبایی آقا... 

 کره پادشراه شرخص بررای اسرت معینری مرسروم تعیین مشرویه از مراد. است مشرویه

 که است چیزی مشرویه خلاصه... و کند خرج بایل و بیهوده را ملت پول نتواند وقتهیچ

 کره کرد خواهد محدود را غیره و فلاح و زارع و عرف و شرع و ملتی و دولتی کارهایتمام

 آقرای تمرام سراعت یرک. بکنرد کراری و بگویرد سرخن نتواند قانون امر بدون کسهیچ

 بیان به نوبت. کردند بیان را مطلق آزادی و حریت و مشرویه محسنات و فواید یبایبایی

 خرود جایبه همه برشمردید مشرویه برای که فوایدی: گفتند رسید، نوری اللهفضل شیخ

 گشرت، خواهرد پدیردار مطلقره و کامل حریت و تامه آزادی فرمودید اینکه اما است خوب

 همره از قردرهمان. است کفر تماماً اسلام در سخن این و غلط اصل از حرف این گوی می

 لطفراً. آیرد وارد اسلام دین در رخنه که نفرمایید حرکتی و نگویید سخن که دارم تمنا شما
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 فرمودیرد کرهاین دیگرر و کرد خواهد مفتضح را ما حرف این عاقبت، که بردارید را آزادی

 زرگرری) نیسرت حردی شررع بررای کره بدانید را این بود، خواهد حدودی نیز شرع برای

 (.81:8990نژاد،

 نرام یررح در را بیگانگران و انگلیسی ایادی تبانی نوری، اللهفضل شیخ که زمانی از

 ادامره در و فشرد پای سخت مشروعه مشرویه بر دید خانهعدالت جایبه خواهیمشرویه

 (.210:8920کسروی،) افتاد تردید و شک به مبارزه راه

 و کامرل حمایرت گردیرد، هاانگلیسی به شیخ تردید و شک باعث که عواملی ازجمله

 مردتی بررای هر آن مناسر  پرذیرایی و کنندگانتحصن انبوه از کشور این سفارت قای 

 .رسیدمی نظر به بعید آنان گری سلطه و استعماری سابقه آن با که بود یولانی

 که ستیزیدین خزنده حرکت با ق ، مهاجرت از بازگشت از پس نوری اللهفضل شیخ

 ظاهربره ایعرده. شرد مواجه بود، گسترش در آنان فکرروشن یادی و هاانگلیسی وسیلهبه

 و شدند خواهیمشرویه عظی  حرکت وارد اسلامی شریعت و بافرهنگ مبارزه برای انقلابی

 ایران در اسلام از اثری کند سکوت بارهدراین اگر که رسید نتیجه این به نگریژرف با شیخ

 (.219:همان) ماندنمی

 اساسری قرانون مرتم  تدوین جریان در روشنفکران با شهید شیخ رویارویی نخستین

 زاده، تقی: چون روشنفکرانی. گردید متم  در دوم اصل گنجانیدن به منجر که یافت تجلی

 تردوین در انگلریس حمایرت با... و الملک مستشار ،مستشارالدوله الدوله، سعد ،الدولهوثوق

 (.00:8912زاده، ذبیح) داشتند نقش قانون

 موردنظر قانونی مواد اعصار از عصری هیچ در اساسی، قانون متم  دوم اصل یبق بر

 برا موضوعه قوانین مخالفت تشخیص و باشد داشته اسلام مقد  قوانین با مخالفتی نباید

 اسررت امررامیدوازده شرریعه منتخرر  علمررای عهررده بررر اسررلام مقررد  احکررام و قواعررد

 (.214:8918،صفایی)
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 و شرهید شریخ نگرانری رف  برای بزرگی گام اساسی قانون متم  در مطل  این درج

 انقلراب ،کردنردمی عمرل آن بره راسرتیبه مجلسریان اگرر و آمردمی حساببه علما سایر

 عناصر مرموز هایدست. آمدمی نائل پیروزی بلند هایقله به سقوط سراشیبی از مشرویه

 و تشرریفاتی اصرل یرک حدّ در را آن قانون به آن گنجاندن از پس ستیزدین و خودباخته

 .داشتند نگه فرمالیته

 که بود افراد اجتماعی حقوق تساوی مشرویه، نهضت در اختلاف مورد مسائل دیگر از

 تأکیرد ملرت آحراد حقوقی مساوات بر اساسی قانون متم  هشت  اصل. برانگیخت جنجال

 در را یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان مذهبی اقلیت و مسلمانان از اع  اتباع تمام و داشت

. داشت تعارض شرعی احکام با کلیبه مشرویه دیدگاه از حقوق تساوی اصل. گرفتبرمی

 و عبادات در مکلفین موضوعات بین فراوانی تفاوت اسلامی احکام: گفتمی اللهفضل شیخ

 و مرترد و اصلی کافر و حربی و ذمی کافر و کافر و مسل  از سیاسات و تجارات و معاملات

 همه که کند پیروی قانونی از تواندمی مسلمان یک چگونه بنابراین گذارد؛می فطری مرتد

 (.841:همان ترکمان،!)؟خواندمی برابر را مردم

 اسرا  برر آزادی ازجملره شرع، خلاف مصوبات اصلاح از یأُ  از پس اللهفضل شیخ

 در مرذهبی هرایاقلیت سرایر با مسلمان شهروندان همه برابری اصل و غربی دموکراسی

 حررم در اعترراض صرورتبه ،دانسرتمی مرردود را هراآن اسلامی فقه که احکام و حقوق

 حضرت حرم در علما و شیخ تحصن ادامه ازآنجاکه. نشست تحصن به عبدالعظی  حضرت

 نماینردگان نمایشری حرکرت یک در ،کردمی تهدید را خواهان مشرویه مناف  عبدالعظی 

 دامراد العلمرا صردر باواسرطه و بودند کرده خودتنظی  که اینامهپرسش جواب در مجلس

 شریخ کره ظنری حسرن بره توجه با نیز و کردند مطرح مجلس به خطاب بهبهانی اللهآیت

 انجرام از ولری بیایرد بیررون تحصرن از کره کردند راضی را شیخ داشت مجلس به نسبت

 .شد هاشهرستان سایر و تهران در هاییناآرامی موج  رفتار این و زد سرباز خود تعهدات
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 و بود مشرویه معنای درک عدم از ناشی روحانیان گیریکناره این کسروی عقیده به

 بره نراگزیر دیدندمی را آن وارونه که حال و گرفتندمی شریعت رواج معنی به ابتدا از را آن

 (.012:همان کسروی،) چیست لامذهبان این مقصود دانستی نمی ما: گفتندمی مردم

 یبایبرایی محمرد سید و بهبهانی سیدعبدالله ائتلاف ،ق 8929 رمضان 22 تاریخ در

 خصروصبه دوعرال  ایرن یبررا ظراهری صورتبه ک دست جنبش رهبری. گرفت شکل

 .داشت بیشتری محبوبیت که بود یبایبایی اللهآیت

 الدوله عین هایکوشش نیز و کبری و صغری مهاجرت حین در که بعدی هایجریان

 ثمرره نخستین و بود سید دو این مرکزیت به آمد، پدید مشرویه جنبش از جلوگیری برای

 بررود تهررران در رو  استقراضرری بانررک تخریرر  آنرران وحرردت و پیوسررتگی آشررکار

 (.908:8903الگار،)

 مشررویه عصرر عالمران اختلراف و ناسرازگاری: گفرت تروانمی بنردیجم  یک در

 مبنرای راهبردهرای ،هاهردف در گرروه دو هرر. اسرت نبوده بنیادی و اساسی وجههیچبه

 در فقط موجود هایاختلاف و اندیشیدندمی یکسان مشروییت اصول و حکومت مشروعیت

 ایرن دامنره دشرمنان و اسرت بروده هردف بره رسریدن برای حرکت هاینقشه و هاروش

 .اندداده گسترش را دوگانگی و هااختلاف

. کندمی ثابت فراماسونری هایانجمن از نشده فاش و مانده جایبه اسناد را ادعا این

 اعضرای که شد تأسیس خانهفراموش یک مشهد در: گویدمی خود سفرنامه در رنه هانری

 رائرین،) بکاهند هاآن نفوذ و قدرت از و کنند ایجاد شکاف ملّاها صفوف در خواهندمی آن

 برارهدراین ،شرناختمی خروب را دشرمن پنهران هایدسرت کره خمینی امام(. 03:8992

 را مشرروییت تراریخ وقتری. شرما و مرا بررای اسرت عبررت در  یک تاریخ: فرمایدمی

 آمرد هاییدست رفت، پیش مشروییت ابتدا کهآن از پس مشرویه در بینی می ،خوانی می

 دودسرته به نیز را روحانیان بلکه ایران تنهانه کرد؛ تقسی  دویبقه به را ایران مردم تمام و
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 وگرنره کردنرد ایجاد هاآن را اختلاف. مشرویه مخالف دیگری و یرفدار یکی. کرد تقسی 

 (.890: 81 ج ،8902 خمینی، امام) نداشتند اختلاف باه  دین عالمان

 برر نروری اللهفضرل شریخ سرخت هرایتاختن رغ بره کره اسرت اسرا  همین بر

 خود حمایت در بهبهانی و یبایبایی اللهآیت اسلامی، هایحدیث اسا  بر خواهیمشرویه

 ملّرا یعنری نجرف عالمان ترینمه  از تن سه حتی و ؛ماندند استوار و قدمثابت مشرویه از

 دو این به تهرانی خلیلی حسین میرزا حاجی و مازندرانی عبدالله ملّا خراسانی، محمدکاظ 

 .پیوستند

 نرو آموزشی نظام یرفدار خود روحانی همکاران از بسیاری برخلاف یبایبایی اللهآیت

 هرایزبان و ریاضریات ،الملرلبین حقوق آموختن به باید دانشجویان که بود معتقد او. بود

 مرردم که است معتقد پادشاهی نظام مورد در وی(. 999: همان کرمانی،) بپردازند خارجی

 ایرن غیرر در باشد آنان مناف  و حقوق نگهبان که بخوانند پادشاه عنوانبه را شخصی باید

 کهرن تئوری دو یبایبایی هااستدلال گونهاین با. بود نخواهد مردم نماینده پادشاه صورت

 خدا سایه را وی که پادشاه درباره اسلام از پیشبه مربوط عقیدهه . گرفت نادیده را ایرانی

 برر مبنری دوازده  امام مورد در نیابتشان مورد در شیعه علمای استدلال ه  و دانستندمی

 .است شده ریزیپایه شیعه علمای حکومت حق بر هاسلطنت کهاین

 بیان نو آموزش و مشرویه رژی  ملیت، درباره یبایبایی اللهآیت که ایآگاهانه نکات

 و ترکیره روسریه، در جهانی هایچهره برخی با او برخورد و معاشرت دیگر سوی از و کرد

 معنرای درباره ،اندگفته نویسندگان برخی آنچه برعکس وی که دهدمی نشان عرب دنیای

 .است نداشته آن معنای از درستی درک بلکه است نبوده سردرگ  مشروییت
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 گیرینتیجه

 اصلی هدف در شیعه برجسته علمای همگی که گرفت نتیجه توانمی گذشت ازآنچه

 هرایراه و هاروش در اما داشتند نظر وحدت بود اسلام حاکمیت و ایران استقلال همان که

 ملرت برای هاجریان از بعضی در هااختلاف این بساچه و بودند اختلاف دچار آن به رسیدن

 .داشت همراه به سنگینی بهای ایران

 قبرل تا اینکه دلیل به بود فهمیده درست شیخ که دهدمی نشان اللهفضل شیخ اعدام

 مشررویه یرفردار انگلستان و کردندمی رقابت باه  انگلیس و روسیه ،م 8349 قرارداد از

 کردند توافق آنان ،م 8349 قرارداد انعقاد و انگلیس با روسیه توافق پی در اما بود؛ خواهان

 توپ به را مجلس هارو  ،هاانگلیسی سبز چراغ با. درآورند خود کنترل به را مشرویه که

 مشرویه از زیادی عده اما یافت ادامه شهرها از برخی در مشرویه هرچند ادامه در و بستند

 .شد اعدام و دستگیر اللهفضل شیخ ادامه در و شدند کشته یا و تبعید متواری، خواهان
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