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نقش   یدر نهضت مشروطه: مطالعه مورد عهیش  تینقش روحان

ی غرو ینیینا نیمحمدحس   رزایعالمه م  

 *  1 طاهرنیا   روح الل 

 2شعبانی صمغ آبادی   رضا 

 3فروزش   سینا 

 چکیده 
روحانیون به عنوان گررروم مر رر    نهضت مشروطه متمرکز است.ن مقاله به نقش روحانیون در  ای 

غری و مها رت کبری رهبررری مرررد  را بررر عتیرره اسررتبداد بعد از نهضت تنباکو، در مها رت ص

هیچ گونه چشم داشتی تا برره عمار خار ی بر عهدم گرفتند و بدون  قا ار و استداختی حکومت  

ستن نهضت مشروطه برای محدود نمودن قدرت پادشام و آگاهی و بیداری مرد  و آشررنا ثمر نش

بررود کرره   نائینی  عالمه  از این روحانیون  به حقوق و وظایف خود تالش نمودند. یکی  نمودن آنها

 دی و فعال ی ا تماعی حضور -سیاسی یهاعرصهر  د، نهضت مشروطه و در نهضت تنباکودر 

بحرر   قررانون اساسرری از نخستین اندیشمندانی است که به صراحت از لررزو  و ررود، وی داشت

دورم گران طغیان حکومررتو مان   عدالتتواند حافظ نخستین چیزی که می که گفتیمنمودم و 

تنبیه االمرره »  ارزندمتألیف کتاب مشهور و  . وی با  انون اساسی استباشد، قوای قانونی و ققا ار  

عبرردالل  مررألمحمد کرراظم خراسررانی و  مأل«، که مورد تأیید رهبران مشروطه آخوند و تنزیه المته

ق در ایررن یرر روش تحق. نمودایفا  مشروطه در نهضتر مهمی را  بسیامازندرانی قرار گرفت، سهم  

و  یاکتابخانررهز یرر اطالعررات ن یروش گردآور .است  یتیتحت  -یفیپژوهش، از نوع تاریخی، توص

 عالمهبویژم نقش    روحانیت شیعه وج پژوهش حکایت از نقش  ی و نتا  هاافتهی   اسناد است.  یبررس

 .نهضت مشروطه دارد. درنایینی  نیمحمدحس رزایم

 .نایینی نیمحمدحس رزایم عالمه روحانیت شیعه، نهضت مشروطه،   : ی اژگان کلید و   
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 هدممق 

و الهررام ب رر    رانیرر معاصررر ا  خیتررار  یهانهضررت   نیترررمهماز    یکیت  ینهضت مشروط

و   اسررت یبررر س  یرگررراریاست کرره برره لحررا  تا   انهیو خاورم  رانیدر ا  گرید  یهانهضت 

و امررروزه   رودیمرر به شمار    رانیمعاصر ا  خیدر تار  یبعنوان نقطه عطف  نیزم  رانیفرهنگ ا

را   ت ینهضررت مشررروط  یهاشررهیرمورد    در  قیقاز مورخان و صاحب نظران، تح  یاریبس

  یو فرهنگ گرشته کشور خررو   است یس  ،گرشته  یدادهاینسل حاضر با رو  ییآشنا  یبرا

برره شررمار  یاتیرر ح یخررود امررر یکنررون ت یاز آن در جهت بهبررود وضررع  یو عبرت آموز

 یاما هنرروز نکررات مهمرر   گرردیممهم    دادیرو  نیقرن از ا  کیاز     یو با آنکه ب  آورندیم

نقرر  و  یداخلرر  یفکررر یهانهیزماز نکات مهم و مبهم آن  یکیاست که  آن مبهم  ارهدرب

اجتمرراعی  -از نیروهررای سیاسرری یکرری اسررت. دخیررل در آناجتماعی    -سیاسینیروهای  

مسررا ل سیاسرری و نظررام سیاسرری و  در نهضت مشروطیت نق  داشررتندکه  جامعه ایرانی  

های قبررل از کرره در طررول سررالنررد بود قرار دادند، روحانیررت شرریعهمورد توجه    راوقت  

، تالش خستگی ناپریری را در راه مبارزه با اسررتبداد و فسرراد حکومررت مشروطه نهضت 

 مشروطه گردیدند. نهضت  به عمل آوردند و در نهایت سبب پیروزی  قاجار

 کننررد.ینقرر  م  یفررایا  افررراد،  دننمو ریپردرجامعه  یگوناگون  ینهادها  جوامع م تلف،در

اسررت.   ت یرر محررور فعال  مورد  نیاست که در ا  ینهاد  نیترمهم  ت،ینروحا  نهاد  زین  رانیدرا

 ،نررددنمو   فررایرا ا  یاژهینق  و  ران،یا  دور در  یهاتبع آن، علما از گرشتهنهاد مرهب و به

 ت یرر روحانکنررد، یکرره انسررجام جامعرره را حفرر  م آنچرره  ،یادیعده ز  تقاداعکه به  ییتاجا

 ،یاسرر یس  یهانررهیدرزم  یانررو وتررازه  یهاتجربرره  یدارا  ران،یمعاصرا  خیتار  .( است اسالم)

 لیرر تحل  داشته است.  یدرپ  یشگرف  یهایاست که دگرگون  یو اقتصاد  یاجتماع  ،یفرهنگ

نق  برره  ژهیرر نگرراه و  برردون  حررو،ت،و ت  رییرر و تغ  هررایدگرگون  نیرر از ا  کیرر هر  یو بررس

 نهضررت  (1390:86،شیرخانی و رضررایی) .است  هودهیب یعمل تحو،ت، نیدر ا ت یروحان

کشررور  خیدر تررار ساز حساس و سرنوشت  ازمقاطع یکی( 16: 1383،ی)آجودان مشروطه،

در حرروزه  ژهیو بهکشور  یدر تحو،ت داخل یمهم یامدهایو پ ریکه تأ  شودیمحسوب م

ملررت   یو فرهنگرر   یاسیس  ،یاجتماع  اتینهاد و از آنجا که ح  یبرجا  یاسیفکر و عمل س

مرررهب داشررته  و رهبررران نیرر بررا د ریناپرگسسررت  یوندیخود، پ ی یتار   یدر پو   رانیا
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از   ران،یرر ملررت ا  یاسرر یس  -یحرکت اجتماع  نیترعنوان مهمبه  زیاست، نهضت مشروطه ن

 ینهضت، علما در سطح  نیا  در(  86:  1390،شیرخانی و رضایی)  .نبود  یقاعده مستثن  نیا

 بعررد، بهزمان  نیبا استبداد گام نهادند. از ا کاریپ عرصه تر بهمتنوع یگسترده با کارکردها

در   ت یرر کرره حضررور روحان  یصررورتتر شررد بهدر تحو،ت جامعه پررنگ  نیو روحان  نق 

 شررهوداستبداد، کامالً م  هیو شورش عل  امیدر هر تحصن، ق  طورنیو هم  هایمنابر، س نران

 یبرررا رانیمردم ا امیو ق  ت یمشروط  یرهبر  ران،یمعاصر ا  خیتار  طولاست؛ تا آنجا که در  

همچررون  ییعلمررا یهادر نامرره یگرررارمجلررق قانون دسررت آوردناحقرراح حررق و به

( 2:  1360،یحررا ر)  و... کررامالً مشررهود اسررت.  ییدمحمدطباطبایسرر   ،یبهبهرران  دعبداهللیس

 نقرر   در آن،  یم تلف  یهافیقشرها و ط  کهبود    یو جوشش  حرکت   ت،یمشروط  نهضت 

برراهم  زیرر ن هررداآ آنرراننبررود و ا اندازه  کیآنان به  از  کیسهم هر  هرچند  اند.داشته  یفعال

طور جنررب  برره  نیرر فعررال در ا  فیرر ط  نیارترررگرر یو تأ   نیترشرراخ   اما  داشت،  تفاوت

 ،هانهضت ایران و    معاصر  خینگارش تار  در  ن،یبرابوده است. بنا  رانیا  ت یمش   روحان

 ،نیروی تا یرگرررار  نیترعنوان مهمبه  ت یاز نق  روحان  دیبا  خصوص نهضت مشروطه  به

مررردم،  جیدر بسرر   شررهیها برروده و همنهضت   نیدار اکه پرچم  یتیروحان  ؛دیآ  انیمبه  س ن

 ( 87:  1390،شیرخانی و رضایی)  .نق  را دارا بوده است  نیترمهم

و   عیتشرر   مرراتیکرره از تعل  انیرر و قدرت علمررا و روحان  رانیمردم ا  یباورنید  ت یخصوص

ن مسررلمانان ، باعث شده است مردم که اکثررر آنررات گرفتهانش  ت یروحانبه  یب شقداست 

سررالمت به ربازیکنند؛ چراکه مردم از د  یرویپ  ت یاز روحان  ل مسا  یدر تمام  مرهبند،عهیش

کامررل  نررانیجامعرره، اطم یو اخالقرر  ینرر ید ت یهررداو   یدر رهبررر  ت یرر روحان  ت یو صالح

وارسررته   ینروحا  کیکه صرآ حضور    بقنیهم  ،ت یروحان  اعتماد مردم به  در.  اندداشته

. مررردم، تحررت کررردیم ت یرر مردم کفا ینید یباورها ت یتقو  یبراروستا   ایو    شهر  کیدر  

که همان   ت یروحان  یشتیو مع  یماد  یزندگ   یسطح  رفتارها و هم  ،یمعنو   ت یش ص  ریتأ 

اتفاح برره  ب یقر  ت یروش اکثر  رایز  اشتند؛( بود، قرار درلسانیغبه  غیتبل)  یاله  یایروش اول

زهد   ت،یمعنو و آغشته به   تهیه آمنگا  ،یو یو زخارآ دن  یزندگ در نگرش به  ینیعالمان د

مررردم بررا   یو فرهنگرر   یفکررر  ،یقلبرر   ونرردیدر پ  یعامررل اصررل  ن،یاست و ا  یستیزو ساده

( 86:  1381،یدزنجانیرر عم)  نفوذ آنها بررر مررردم برروده اسررت.  لیدل  نیترو عمده  ت یروحان
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امل مردم، از عو  یهاتمام گروه  انیحضور آنان درمطبقه حاکم و  به  ت یروحان  نبودنوابسته

قشررر بتوانررد بررا   نیرر کرره باعررث شررده اسررت در مواقررع حسرراس، ا  رودیشمار مبه  یمهم

: 1390،شرریرخانی و رضررایی) .مردم حرکت کند یهابراساس خواسته حیصح  یریگ جهت 

و   یاسرر یس  یهررازشیدر تحررو،ت و خ  یشررگرفریتأ   عه،یشرر   ت یرر روحان  یرهبر(  88-87

و تررالش فعررا،ن   یرمرررهبیغ  یهاهروگ   ت یکه فعال  یصورتداشته، به  رانیمردم ا  یاجتماع

گرروش   اح،یاشت  فداکار با  عهیش  هاونیلیرنگ ساخته بود؛ چراکه مکم  زیرا ن  یمیقد  یاسیس

اطاعررت   ،یاسیو س  ینیعنوان رهبران دبه  عه،یش  ت یبوده و از روحان  ینیفرمان رهبران دبه

آنهررا   ریو تررأ   ناریا  یاسیدر عرصه مبارزات س  انیروحان  یاسیحضور س  ن،ی. بنابراکنندیم

 را دردست داشته باشند.  یمردم  یهاامیمردم، موجب شده است نبض ق  یهاتوده  انیدر م

 (128:  1333،براون)

 ران ی ا  یو اجتماع یاسیس مسائلدر  تینقش روحان نهیشیپ . 1

همه موجود و نجات مردم و جامعه از آن   یهامقابله با ستم  یبرا  ینینهضت د  شگامانیپ

ق در  ستم  و  اخظلم  و  ر، یرون  ا   ی اژهینق   طکرده  فایرا   تحو،ت،  ن یا  یتمام  ی اند. 

آنها در مبارزه با ستمکاران و حکام جبار زمان خود بوده    یدر کنار مردم و حام  ت یروحان

 م،یوار برشمارفهرست را    رانیا   یو اجتماع  یاسیس  مسا ل  در  ت یاست. اگر نق  روحان

  ان یدر سلسله صفو  -1(88:  1390،رضایینی و  شیرخا)  :موارد اشاره نمود  نیبه ا  توانیم

در سال  اسالم  از ظهور  ا  ح  .ه  1213تا    907/ ش  .ه  1114تا    880  یهاکه پق   ران یبر 

روحان  یی فرمانروا زندگ   ت ی کردند،  متن  اجتماع  یاسیس  یوارد  و    یو  شد  مردم 

ملجأ  نوان  عبه  ت ی بعد، روحاندوره به  نیآمد. از ا  نا ل  یدر امور اجتماع   عیرف  یگاهیجابه

م پناهگاه  دولت  ظلومانو  مناصب  بر  ناظر  و )  .کردند  دا یپ  یخاص  گاهیجا  ،یو  شیرخانی 

از صفو  -2(88:  1390،رضایی تالش  ه،یپق  با همه  از    ینادرشاه  نتوانست  داد  انجام  که 

اجتماع  روحان  یر یجلوگ   ت یروحان  ینفوذ  تک  عهیش  ت یکند.  ا  هیبا  و  رابطه    جادیبرمردم 

  جاد یا  ی تحول شگرآ علم  ،ینی د  یهابسط استقالل و گسترش حوزه ابا آنها، ب   ترقیعم

در قرن -3(88:  1390، شیرخانی و رضایی)  .کرد  ت یکرده و انسجام و وحدت خود را تقو 

میالدی ن  یهادولت   ،نوزدهم  از  پق  اقاجار  فرانسه    قیانگل  یهادولت از    یدیما  و 

ابه  هیاز تجاوزات دولت روس  یریدرجلوگ  که ،زم    دندیرس  جهینت   نیابه  ران،یسرحدات 
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 اسالم، مردم را به   یمتوسل شوند تا علما   ت ی روحانبه  ه،یرفع تجاوزات روس   یاست برا

روس  هیعل  یستادگ یا جا  نندبشورا  هیتجاوز  چراکه  کنند؛  صادر  را  جهاد  حکم  و    گاهیو 

روحان د  ان،یقدرت  پ  نیمرهون  ا  ی یتار  وندیو  برآ  رانیمردم  از  نه  بوده،  آن  و    ندیبا 

نجف، باتوجه    یشد و علما  نیچننیا  ت،ی ها. درنهادولت   یاسی تاب قدرت و نفوذ سباز

سرزمبه از  حراست  و  درحف   مسلمانان  دادند؛   جهادبهحکم    ن، یمسلم  یهانیمصالح 

قاجار حکام  به  اگرچه  فرصت  بسدست از  در  دشمن،   یمل  جی آمده  و  نکردند  استفاده 

اراض  یاریبس تصرآ    رانیا  یاز  و  ()106:  1363،یکسرو)  د.نمو را  شیرخانی 

د  -4(89:  1390،رضایی روحان  گریاز  نهضت  قاجار  ت یافت ارات  زمان    م الفت  ه،یدر 

عظ  حیصر تحر  یرازیش  یرزایم  زمان،  الشأنمیمجتهد  در  و   میبزرگ  استفاده 

بود.  دوفروشیخر تنباکو  و  ا  یریتأ   چنان  م، یتحر  نیا  توتون  که    رانیدر جامعه  گرارد 

در   یعیک عالم شی  امی قدرت و نفوذ کالم و پ  بهرا    قی دان انگل  -مردولت   یچشم حر

نجف و تهران    دیمراجع تقل  یبارهبر  ت،ینهضت مشروط  -5همان()  .باز کرد  رانیجامعه ا

گرفت  اصل  شکل  و  برجسته  نق   مشروط  ت ی روحان  یو  نهضت  انکار    رقابلیغ  ت،یدر 

  کار یعرصه پتر بهمتنوع  یدهاتر و با کارکرگسترده  ینهضت، علما در سطح  نیاست. در ا

 (  89: 1390،شیرخانی و رضایی) .بااستبدادحاکم، گام نهادند

عموم  :سدینو یم  نهیزم  نیدرا  یحا ر  یدکترعبدالهاد به  یباور    رانیا  خی تارآگاهان 

همانا علما بودند. اگر    ت،ینهضت مشروط  بانیپشت  یروین  نیترآن است که مهم  یدرستبه

نق  مؤ ر   نیا  نکهیا  . با دیرسی نمبه طور مسلم به نتیجه    کردندیمن  دییآنان نهضت را تأ

آنان وجود    یهایها و س نراندر مورد نفوذ نوشته  یبحث  یعلما کامالً آشکار است و جا

مبه   نیندارد، چن فعال  یبررس  کی که    رسدینظر  از  نه  اند  هات ینقادانه،  از  نه   یهاشهیو 

بهمشروطه هنوز  علما،  -107-108:  1360، یحا ر)  .است   امدهینعمل  خواهانه 

قرار   ی مورد بررس یاتا اندازه ران یا تیمشروط نهضت ( 89: 1390،شیرخانی و رضایی()2

به  یتوجه  ر،ی اخ  یهاتا سال  یگرفته است، ول   ن ینفوذتر  باو   نهضت   یفکر  انی بنبسنده 

مشروط  یروین مرهب  ی عنی  ت،ی نهضت  بود.  ،یرهبران  -107-1360،108  ی)حا ر   نشده 

 ( 1363:106،یکسرو()2
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 مشروطه نهضت در روحانیت نقش  . 2

بود  نهضت  دینی  و  اقتصادی  اجتماعی،  رخدادی سیاسی،  روی  ؛مشروطه،  این  همه از   ،

روشنفکران،  :  بود  تر ی باما نق  سه گروه از همه    ،گروههای جامعه در آن نق  داشتند

و   )بازرگانان  آن   خواهان  ن،فکراروشن   (27-147  :1355)آدمیت، .روحانیت(عالمان 

روح با  همکاری  و  بیفتد  شریعت  بستر  در  مشروطیت  حرکت  که  در نبودند  را  انیت 

حقیقت، از نیروی مرهب   ( در27-30  :1355آدمیت،)  .بودند  چهارچوبی خاص پریرفته

به هدفهای خوی  سود   برای رسیدن  پلی  به عنوان  دینی،  این    ؛جستندیمو عالمان  از 

ابتک پیروزی،  از  گرفتند و روحانروی، پق  در دست  را  دیده  ار عمل  رنج  و  اصیل  یت 

زدند کنار  صحنه  از  را  نفوذ    .نهضت  هرگونه  با  م الفت بازرگانان،  بیگانگان  اقتصادی 

بیگانه مبارزه    دندیورزیم به  بیگانه پرور و وابسته  نظام  با  این روی،  از  . در کردندیمو 

و به حرکت خود   دانستندیمتار خود عالمان دینی را مالک عمل و رف یفتوا همه مراحل، 

دینی   و  مرهبی  کرمانی،)  دندیب شیمرنگ  ا،سالم    : 1359،کفایی() 333/ 1:  1371ناظم 

مشروطیت را عهده دار بود  نهضت    سوم که در حقیقت، محور اصلی حرکت  ( گروه 150

، علما و فقهای برجسته و رده اول حوزه علمیه نجف رفتیمو نقطه پرگار آن به شمار  

مالعبداهلل مازندرانی و حاج میرزا ایران بودند. مراجع تقلیدی مانند آخوند خراسانی،    و

تهرانی در بهبهانی و سید محمد طباطبا  خلیل  ایران، در رأس  ینجف، سید عبداهلل  ی در 

نهضت قرار داشتند و به حرکت مشروطه رنگ مرهبی و دینی دادند. رهبری و پیشتازی  

رح مرهبی و غیرت دینی مردم را برانگی ت و آنان را به  روحانیت در سطح مرجعیت، ع

 ( 157: 1359کفایی،) .صحنه مبارزه کشاند

هدآ   که  باورند  این  بر   نظرانصاحب   مشروطه،  نهضت   در  روحانیت   نق   مورد  در

 اسالم بود واین  اسالمی و حف   قانون  نهضت اجرای  این  در  شرکت   از  هااز آن  بسیاری

 این  که  شدند،  آشنا  مشروطیت   وجوه  با  هاآن  که  بود  مشروطه  ت نهض  از  بعد تنها  واقع،  در

  این   به.  گشت   هم  مقابل  فکری  طیف  دو   به  آنان  تقسیم  موجب   نهایت   در   خود  مسئله،

: همچون  مشروطه،  اصول  با  م الفت   به  شیعی،  فقه  به   استناد  با  ایدسته  که،  صورت

»نع  تحت   هاآن  از  که  برخاستند،...  قوا و تفکیک  مجلق،  قانون،   اد ی«  خواه  مشروعهوان 

روحانیونی  در  و  شودیم  با   را  آن  مبانی  و  برخاستند  مشروطه  از  حمایت   به  که  مقابل، 
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  این  .شودیم  گفته  خواه  مشروطه  اینان  به  دانستندیم  سازگار  اسالمی  احکام  و  اصول

 مشروطه  نهضت   از  بعد  فکری  مواجهه  ین  ترمهم  توانیم  کلی  طور  به  را  رویارویی

عباس)  دانست. و  روحان1394:77،مرزبالی  زاده  رفیع  مهم  ت ی (  عنوان  در   نیتربه  عامل 

البته روحان  نهضت در زمان    رانیجامعه ا   یسامانده   ک ی مثابه  به  تیمشروطه بوده است. 

در   مؤ ر  به  نهضت طبقه  ه  لیدلمشروطه،  به  نبودن  و    ئت یوابسته  مثبت  نکته  حاکمه، 

  یی دایمهم پ  ل از عوام  یکی  ،یمردم  یهاگروهام  تم  انیقشر در م  نیبود و حضور ا  یانینما

مبهمشروطه   سرنوشت   دیآیحساب  و  حساس  مواقع  در  شد  موجب  و    همراه  ساز،که 

با جهت  بتوانند  با مردم  کنند و    ی هابراساس خواسته  حیصح  یری گ همگام  مردم حرکت 

خ باشند.  ی مردم  یهازشینبض  داشته  دست  در  نهضت  (  117/ 1:  1377،یدوان)  را 

از  یوطمشر یکی  معاصر    یهانهضت   نیترمهمت  ب    تاریخ  الهام  و   یهانهضت ایران 

جنبه  های م تلف قابل تحلیل است. یکی ازدیگر در ایران و خاورمیانه است که از جنبه

جنبه    های آن،  شکل  یاسالممهم  در  روحانیت  اساسی  نق   و  بوده  نهضت  آن  گیری 

نگی ملت ایران در پوی  تاری ی خود،  از آنجاکه حیات اجتماعی، سیاسی و فره  است.

گ پی بهسست وندی  نیز  مشروطه  است،  داشته  مرهب  رهبران  و  دین  با  عنوان  ناپریر 

در  مهم ایران  ملت  سیاسی  و  اجتماعی  این  دورهترین حرکت  از  مستثنی  معاصر،  قاعده 

فرهنگی و   تحو،ت فکری و  از  بسیاری  محور اصلی  اخیر، روحانیت،  نبود. طی قرون 

از نظر ساختار اجتماعی، روحانیت    ی در ایران بوده است. واقعیت امر این است کهسیاس

مردم   متن  زندگی   برخاسته از  مشکالت  با  نزدیک  از  و  نموده  زندگی  مردم  درمیان  و 

انقالبی، احساس مسئولیت و    هیروح های مردم آشنایی کامل داشته و ازسوی دیگر،  توده

ها  پیشگامان نهضت عنوان پیشروان و    بهن، آنان را  تقوای روحانیت، باعث شد مردم ایرا

 ( 89: 1390،شیرخانی و رضایی) انت اب نمایند.

از    ایفا   ییهانهضت یکی  آن  افتاد و روحانیت نق  مهمی در  اتفاح  که در دوره قاجار 

این   پیشگامان  و  پیشروان  از  که  بود  مشروطه  نهضت  نق     توانیم  نهضت نمود،  به 

  خ ی ش،  یخراسان  محمدکاظم  مألیعنی    عتبات  میمق   الث  مراجع  نق   ژهیوبهمراجع  الث،  

حسین    یمازندران  عبداهلل میرزا  نمود.    تهرانی  یلیخلو  که   یانتقاداتاز    یکیاشاره 

نق    ژهیوبهمراجع  الث،    گاهیجابه  یکاف  توجهعدموارد است،    مشروطه  ینگارخیتاربه
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  مشروطه نهضت    عنوان رهبربه  توانیم   یاز آخوند خراسان  ی. حتاست   «یخراسانآخوند  »

  تی حما  ازحرکت    نیو ا  دندنمو یحرکت م  مشروطهتهران درجهت    یعلماکرد. اگر    ادی

  شانی. ابود  یآخوند خراسان  ژه یوبهنق  مراجع  الث    اعتبار بهمردم برخوردار بود، همه  

جر پتلگراآ  ت،یمشروط  انیدر  و  به  ییهاامیها  نجف  را  مردو    فرستادیم   رانیااز  م 

ترغ به درحالکردیم  ب یمبارزه  سرانجام  برا  ی.  نزد  یکه  ا  کینظارت  قصد   رانیاوضاع 

رحلت    ی طور مشکوک ، بهح  .ه  1329  حجهیذ  20شنبه  سحرگاه سه  در  هجرت را داشت، 

 (  117: 1360،یحا ر) کرد.

طریق   از  مردم  بسیج  و  مشروطه  نهضت  گیری  شکل  در  روحانیت  ن ست  مرحله  در 

  ی ها درخواست جهت دادن به مطالبات و    در  د. در مرحله دوم،نق  داشتنآگاهی ب شی  

از پیروزی مشروطیت و صدور فرمان آن   پق  مرحله سوم،  در  مردمی نق  ایفا نمودند.

بر ضرورت مبارزه پیوسته با استبداد و تالش برای عدم بازگشت استبداد پیشین نیز تاکید 

به191:  1392،میراحمدی)  نمودند.   از   ی بسیار  همانند  نیز  مشروطه  نهضت   طورکلی  ( 

 انقالب   جبهه  تقویت   ی برا  انقالبی  ی هاگروه  یهمکار  به  تاری ی  عظیم  یهاانقالب 

  غرب   نوظهور  روشنفکران  و  انی بازار  ،(علما)روحانیون    شامل  هاگروه  این  بودکه  وابسته

  اینجا   رد  نیز  اساسی  نکته  و(  77:  1394  ،مرزبالی  زاده  عباس  و  رفیعاست )  شدهیم  گرا

(  علما )   را، روحانیون  انقالب  در  نیروها  این  یرهبر  و  هماهنگی   مسؤولیت   که  است   این

 جامعه  در  روحانیون  سنتی  نفوذ  و  جایگاه  با  عمیقی  ارتباط  مساله  این  که  داشتند،  عهده  بر

 ( 77: 1394،مرزبالی زاده عباس و  رفیع)  .است  داشته زمان آن ایران

 وطه مشر نهضتدر  شرویپ  تیروحاننقش  . 3

ی و شیخ فضل اهلل نوری سه نفر از علمای بزرگی  عبداهلل بهبهاندیس  یی ومحمدطباطبادیس

برجسته    یروحان  ،ییدمحمدطباطبایس  .داشتند  یه در نهضت مشروطه نق  فعالک   بودند

مشروط »فک بود    ت ینهضت  حوزه  در  پکه  عمل«  و  تدو  یعنی  رفت.   یر  در    ن یهم 

نق  جیبس  رو هم د  یلوژد و یا ومت  ک خود برضد ح  یهات یفعالدر    یو  داشت.  مردم 

ه در خدمت مردم  ک را    یانجمن  ای»عدالت انه« و »مجلق«  ی  فراوان  ت یالدوله با قاطع  نیع

جا.  نمودیم  در خواست ،  باشد طباطبا  دیس  گرید  یدر  ب  با  ، ییمحمد    ، یشتری صراحت 

و    داردیم  نایرا ب  استبدادحرآ    جهینتدر  عدالت انه و مجلق و    قیتأس  یعنیهدآ خود  
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است    یمجلس  یانگراری و هدآ او بن  خواهدینم  «ی»دادگر  ومت جز که از حک   دیگو یم

  یمحل  یهاحکومت از ستم    رانیا  چارهیه چه اندازه مردم بک   د یآن به دست آ  لهی وسبه  ک 

ه ک   یمجلس  قیتأسقانون اسالم و    ی، اجرایدادگر»  ه:ک  دیگو یم  او.  کشندیمرنج  قاجار  

 ( 318: 1357،یرمانک ناظم ا،سالم )«.خواهدیم  ند،ک رفتار  سانک یبا پادشاه و گدا 

 در نهضت مشروطه روحانیت اهداف . 4

  ن یهدآ عالمان د نیاول :کردندیچندهدآ مهم را دنبال م  ،در نهضت مشروطه روحانیت

 رابطهقانون در جامعه بود که براساس آن،    یعدالت و اجرا  یدر نهضت مشروطه، برقرار

و  دولت  با  خراسان  رابطه  مردم  آخوند  مرحوم  شود.  معلوم  ملت  با  از    یکی  ،یدولت 

تعر در  مشروطه  مشروطندیگو یم  رابطهنیا  فیرهبران  از    ت ی:  عبارت  مملکت،  هر 

  ن یاز حدود و قوان  یت طعدم  یاست برا  یدولت  ریبودن سلطنت و دوا  مشروطمحدود و  

بودند که   یهان عدالتوا خ  ت،ی روحان ن،یآن کشور. بنابرا  یشده براساس مرهب رسموضع

غن  ریفق  نیب  یفرق قو   ی و  نداشته    فیو ضع  یو  قانون،   هیدرساهمه    بلکه  باشد،وجود 

 ( 93: 1390،شیرخانی و رضایی) .شوند دهید کسانی

مشروطه،در    روحانیت که    یهدف  نیدوم  م  آن  نهضت  دنبال  آوردن دست به  کردند،یرا 

اقتصاد  یاسیاستقالل س ا  رانیا  یبرا  یو  تار  نیبود.  فراز و    رانیا  خیاستقالل درطول  با 

و با دادن   یاستعمار یمتأسفانه خاندان قاجار با بستن قرادادها  یهمراه بود ول ییهاب ینش

مظفرالد  گانگان،یب به  یازاتیامت حکومت  زمان  در  پا  یعزتمند  شاه،نیخصوصاً    ی مردیو 

 مضمون نوشتند:  نیبه ا  یانجف نامه  یعلما  ر،یتحق  نی ا  یدرپ.  را برباد دادند  رانیمردم ا

به تا  قاجار  خاندان  حکومت  زمان  فوحاز  صدمات  چه  وارد    نیبرمسلم  یاالطاقهامروز، 

به ممالک  از  چقدر  و  قفقازشده  افتاد!  کفار  خزر،   بالد  ،شروانات  ه،یدست  بحر  ترکان، 

و عراح، غرب و   فارسجیخل  ریجزا  غالب مسقط و    ن،ی ن، بلوچستان، بحرهرات، افغانستا

هم   ماندهیباق   لث کی  ن یرفت و ا  ازدست   رانیتمام ا  دو لث   جدا شدند.  رانیرکستان از ات

مبالغ هنگفت، قرض گرفته و    یگاه  دست اجانب دادند.م تلف، زمام  را به  انحاء  به

و   نمودند  خرج  برده  کفار  ممالک  بهدر  را  دادند.مملکت  کفار  دادن   یگاه  رهن  با 

)شیرخانی و  (1363:431  ،یریبش)  سپردند.  نیمشرکرا به  انی عیش   روت  منحوسه،  ازاتیامت

  زنده   در نهضت مشروطه دنبال آن بودند،  روحانیت   که  یهدف  نی( سوم94:  1390،رضایی
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بود، نگه اسالم  شعا ر  پا  تا  داشتن  و  به  بندیمردم  باشند  مرهب    نیقوانقانون  برخالآ 

با حضور پنهان  نیتدو  یجعفر  ران،یا  یگرارو قانون  است ی س  صحنهدر    ای تانیبر  ینشود. 

اسالمبه  ی توجهیب بهی و  شعا ر  منکرها رو  درپ  یفزونرواج  آنها  و    یحکومت   یگراشت 

،   برالیل مرهب    کیو  تا  بهبودند  و    شیرخانی()107:  1362،ترکمان)  .ببرند  هیحاش  را 

 دند بو   دهیرس  جهینتنیا  به  زیبودند ن  برالیکه عموماً ل  رانی ا  یمل  رهبران(  89:  1390،رضایی

د و آنها  نمو مردم ارتباط برقرار    یها با توده  توانیو علما نم  انی روحان  ت یکه بدون حما

به بنابرارا  درآورد.  به  ن،یحرکت  آنها  تاکت  ینوعبا  شانمو برقرار    یکیتفاهم  تا   دیدند 

و فعال کنند. از طرآ    کیتحر  ،یاهداآ ملبه  لی مردم را درجهت ن  ی هاتوده  ان،یروحان

آنها    رایاند؛ زتر بودهخطرناک   ن،یم الف  گریاز د  ی اسیس  یهامیرژ  یبرا  ت ی روحان  گر،ید

  نداشتند، بلکه  ییآشنا  یاسیس  یبندها  و  تنها با زدبودند و نه  میکمتر اهل سازش و تسل 

معنا و  مفهوم  در  م  افتهین  ت ی ترب  است،یس  یاولیماک   یاصو،ً  وارد  هم  اگر  و    دانی بودند 

م  لیدل نیابه  صرفاً  شدند،یم  است یس خطر  در  را  مرهب  و  ملت  که   .دندیدیبود 

تنبا  رانیا  مردم(  97:  1390،شیرخانی و رضایی) تند و    ینشکو، در واکدر حاد ه جنب  

د  ،یسراسر رهبر  دستور  مینیبه  تحر  ،یرازیش  یرزای،  منفک تنبا  میبا  مبارزه  به  با    یو 

ناکبه ح  یریناپر  جبرانپرداختند و ضربه    هایسیانگل قاجار و  شاه وارد    نیصرالدومت 

  ی  یمهم تار  انیجر  دو  ،یرازی ش  یرزایم  یو به رهبرک تنبا  میجنب  تحر  یروزیپ  ساختند.

شور و  ک   ی اسیدر صحنه س  ینی مراجع د  ب یرقیب، ظهور قدرت  ن ست   را به وجود آورد:

قدرت   دنیسته شدن استبداد و از هم پاشکه به شک بود    هاتوده  جیعالمان در بس   یرهبر

مردم در   د.نمو مطرح    یمل  ی هاآرمانمنجر شد و آنان را به عنوان مظهر    رانیاستعمار در ا

تنها   نه  روحانیون  رهبری  با  که  بردند  پی  مهم  موضوع  این  به  جنب     توانند یماین 

دیو استبداد خارجی را از میان   توانندیمدیواستبداد داخلی قاجار را از میان بردارند بلکه  

دست  از  را  او  دست  و  نمایند.  برداشته  کوتاه  کشور  منابع  به  ار کاف  رشد  ،دوم  اندازی 

ل  کو ش  رانیا  ی اسیو س  ی در نظام ادار  ن یادیتحو،ت بن  نهی فراهم آوردن زم  ی برا  ، یاسیس

قالب    تربزرگ  ینهضت  یریگ  -1373:246،آوری)  . بود  ت یمشروط  نهضت در 

زاده115/ 2:  1362،آبادی  ()دولت 119-1363:120،()کسروی240 -1371:244،()ملک 

 1275درسال  شاه    نیناصرالد   شدن( کشته159-563/ 4:  1371،()ناظم ا،سالم کرمانی112
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:  1379،()شعبانی234:  1394،)شعبانی  یکرمان  رضا رزای م  دست  به  ح  . ه  1313/ ش  .ه

  خ یتارازآن حساب آورد.به  ت ی نهضت مشروط  مقدمهتنباکو و    امیق   انی توان پایم  ( را199

پ )  .ه  1324/ ش  .ه  1285درسال    ت یمشروط  یروزیتا  -246:  1373  ،آوریح 

زاده(115/ 1362:2،آبادی  )دولت  ( 119-1363:120،()کسروی240 -1371:244،)ملک 

کرمانی112 ا،سالم    ابوالحسن   و  )امینی (1380:558،)شعبانی( 159-563/ 1371:4،()ناظم 

 (  52-53-1372:54،دی)داوو (78-1370:563،()سایکق1385:201 ،شیرازی

 ی مردم در شهرها  ومتحول شد    یآورطرزشگفت به  رانیا  یاسیس  یفضا  مدت ده سال،   به

به و  تهران،  ژهیوبزرگ  استبدادبه  دنیب شانیپا   خواستار  در  استقرار    قاجار   سلطه  و 

حضور فعال   یجد  یها از نشانه   یکی  .شدند  یگرارملت در قالب مجلق قانون  ت یحاکم 

ا  خی تار  یاسیس  عرصهدر    ت یروحان م  رانیمعاصر  نهضت    هیقضدر    یخوببه  توانی را 

بهدید  ت یمشروط ستم  ل یدل.  و  سالط  یظلم  توسط  م  نیکه  داشته  روا  مردم    شد،یبر 

 م تلف، از  یهامراسممردم( همواره در    تودهدر  نفوذ )یگروه ذ  کیعنوان  به  ت یروحان

هنگ   ی مرهب  یهامناسبت   ری و سا  ادیاع  ها،یجماعت، عزادار  ینمازها  یبرگزار  امجمله 

از این   گرشته  .اندآوردهیو برحاکمان فشار وارد م  پرداختندینهضت مشروطه م  جیروتبه

بر سر راه   یتنها مانعنه  ،ینفوذ و قدرت اجتماع  نیبودن چن  دارا  نیدرع  ت ی روحان  موارد

)ینم  حساببه   نفوذ  یذ   یهاگروه  ریسا  ت یفعال و    یآقاب شآمدند 

م تلف    یهابلکه عمدتاً در برهه(  1390:97و رضایی،  شیرخانی)(1374:267،رادیافشار

ا تالآ  گروه  هیبق  با  ،ی یتار همکارنمو ها  آنان  با  و   ، انی علو )  اند.داشته  یکینزد  یده 

 (  1390:97شیرخانی و رضایی،)(1383:7

تار  براساس  فراوان  منابع  و  د  ،ی یمدارک  اساس   ،ینیرهبران  بن   ینق   ا   نیادیو   نیدر 

مالمحمدکاظم   یرهبر  به  و مستقر در نجف،  عهیش  ت ی مرجع  کهیطور  به  تحول داشتند؛

نهضت را برعهده   اداره  ت ی، مسئولیتهران  لیرزاخلیو م  یمازندران  رزاعبداهللی، میخراسان

عالمان    عنوانبه،  ییطباطبادمحمدیس  ،یبهبهان  دعبداهللیسچون    یداشتند. در تهران، عالمان

به کشور  داخل  در  اول  نهضت    شبردیپطراز  در   نیهمچن  دند.نمو همت  مشروطه  امور 

اصفهانو حاج  یآقانجف  اصفهان، نوراهلل  ،ر  یمحالت  فارس،  در  ،یآقا  مجتهد  در   یو  و 

تهه و  ق  یزیتبر  مجتهد  ز،یتبر در  بس  جییا،سالم  بودند  جیو  کوشا  فعال و   عموم.  مردم، 
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  داحمد یسزاده و  ی تق  همچون  است،یدر س  ت یم الفان دخالت روحان  یروشنفکران و حت

بیکسرو نق   هدا  تیروحان  ل یبدی،  ستوده  ت یمشروط  نهضت   ت یدر  آن را  از  و  اند 

مراجع   ی پافشار و یبانیاند و پشت برده نام نهضت، یروزی از عوامل مؤ ر در پ یکیعنوان  به

به م  مهیخعمود  را  و  )(1363:361،ی)کسرو   اند.دهنمو   هیتشب  شروطهنهضت  شیرخانی 

 کینزد  وندی پ  انیو بازار  کسبهمردم و    توده  ابو وعا  و طالب    ( علما1390:98رضایی،

عنوان    بهآن دوران، علما    در   دند.نمو   فایامردم    توده   تنیدر برانگ  یبزرگ داشتند و نق   

برابرحکومت    یس نگو  در  »  شدندیم  شناختهمردم  اصطالح  درملت   یعلماو  مقابل    « 

  ار یعتبات بس  میمقمراجع  الث    نق   علما،  انی م  در  بود.  یجیاصطالح را  ت«دول  یایاول»

وعا    و  بود  »  ی بزرگ مؤ ر  »نیالمتکلمسلطان  یمهدخیشچون  و    خ یش« 

تالشنیالمحققسلطانمحمد داشتند   تنیبرانگ  در  یفراوان  «    : 1360،یحا ر)  .مردم 

توجه به آنچه در مورد نق  روحانیت در   حال با  (1390:97،شیرخانی و رضایی()117

در نهضت  نایینی    نیمحمدحس رزایم  عالمهنق   در این جا به    ؛نهضت مشروطه گفته شد

 . شودیممشروطه پرداخته 

 ی نایینی غرو نیمحمدحس رزایم عالمه .5

مشروطه،د  یدادگر یب  ضد  یهاچهره  نیتربرجستهاز    یکی دوره    عالمه   ر 

فرزند شیخ عبدالرحیم و از عالمان    (ح  .ه  1265-1355) ی  نایینی غرو   نیمحمدحسرزایم

شیعه د  است   برجسته  سالکه  )  .ه   1276  ر  تهران  آقاح  : 1396ی،بزرگ 

  ، یحا ر()593/ 2: 1396ی،بزرگ تهران آقا) اآمدیدندرنایین به  (1360:153،ی()حا ر593/ 2

عمر   سرانجامو (  54/ 1403:6  ،نیام )  ( 1382:2،)ورعی(153  :1360 از  و    یپق  تالش 

گرانما پرورش شاگردان  در  تعال  هیخدمت   یولا،  یجماد  26  در  نیاسالم و مسلم  یو 

لب  یندا  ح  . ه  1355  سال را  ا  کیحق  رحمت  به  و  بزرگ    آقا)  .وست یپ  ی زدیگفت 

 ( 1382:23،()ورعی593/ 2: 1396،یتهران

 ی نیینا نیمحمدحس رزایم یاسیس - یاجتماع تیشخص  .1-5 

م  ،ینیینا  نیمحمدحس  رزایم  یاسی س  -یاجتماع  ت یش ص با  او  ارتباط    ی رزایمرهون 

تنباکو   یرازیش نهضت  و  و  در  با س  ی دوست  انق  است.اسدآباد  نیالدجمالدیاو    ن یا  ی 

اصفهان  یجوان  ازدوران  وند،یپ دوره  در  تا  استمرار  م  یاو  سامرا  در    ادامه   ،ست یزیکه 
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م  ی همراه  داشت. تنباکو،  یرازیشی  رزایبا  نهضت  و    ز یون  در  با    یهمکارهمیاری 

مازندران  یآخوندخراسان مالعبدالل َّه  ج  یو  اعالم  و  مشروطه  نهضت  بر  در   علیههاد 

روس  قیانگل تجاوز  فعال  هیو  اسالم  ت ی و  نهضت  عراح،  یدر  تبع  که  ملت   دشیبه 

ش ص  د،یانجام است   یاسیس  -یاجتماع   ت یگواه  از    (1382:20،ورعی)  .او  یکی  او 

به شمار    نیتربرجسته یعنی  نیترمهمکه    دیآیمموافقان مشروطه  نظری خود  کتاب    ا ر 

تنب تنز  ها،م  هیمعروآ  نف  هالمل  هیو  و  از مشروطه  دفاع  در  این  استبداد    یرا  که  نوشت، 

مورد   گرفت.  دییتأکتاب  قرار  مازندرانی  عبداهلل  و  خراسانی   مالمحمدکاظم 

ن ستین  نیینا  نیمحمدحس  رزایم  یهاتالش(  1384:43درخشه،) رساله،  این  در  ی 

 ،دیآیممدون در فقه شیعه برای سازگاری وظیفه دینی و حق مردمی به شمار    یهاتالش

تبیین شد.  یتالش دینی  مبانی  و  اصول  برمبنای  که    ی اوبرا  که  نمود  تالش  بار  ن ستین 

اساسی، حقوح  قانون  مساوات  سیاسی،  یهایآزاد  بحث   مفاهیم  و    و  گراری  قانون  و 

را، آن  شمار    که  امثال  به  جهان  نوین  سیاسی  ادبیات  از    براساس   ،آمدیمجز ی 

-1364:227  ،()حا ری1382:1،نایینی)  ت راج نماید.فقهی ازمتون اسالمی اس  یهااستد،ل 

 ( 1384:43،)درخشه(220

 اندیشه اصالحی میرزا محمد حسین نایینی  . 2-5

طرح    و  اصالحی  اندیشه  نظر  نیز،  از  شیعه  درجهان  ظهور    ییهات یش صاصالحی 

از    یهاشهیاندکه    اندکرده بعضی  در  اهلل اندداشته  هانه یزماصالحی  آیت  مرحوم   .

سین کاشف الغطاء و عالمه سید محسن عاملی و عالمه ردی، عالمه شیخ محمد حبروج

نباید  نظر  این  از  را  نایینی  بویژه عالمه  عاملی، و  الدین  داشت.    سید شرآ  نظر دور  از 

 یانهیزماصالحی این ش صیتها را هر چند محدود به    ی هاشهیاندشایسته است اهل نظر  

( شاید بتوان  60:  1357مطهری،)  یل قرار دهند.خاص است، مورد بررسی و تجزیه وتحل

گفت، نوشته میرزای نایینی، ن ستین ا ر یکپارچه و بسامان در زمینه طرح نظام اسالمی  

گرچ ایشان  است.  از  پی   از    ییهاکتابه  و  شده  نوشته  اسالم  سیاسی  نظام  مورد  در 

س ن    هاشتهو نو،یت فقیه، که روح حکومت اسالمی است، به شکلهای گوناگون در آن  

( اما این که اصول اندیشه سیاسی شیعه در قالبی روشن  2/ 67:  1381عمید زنجانی،)  رفته.

از   شود  ارا ه  اجرا  درخور  این  م  یهاینوآورو  در  است.  نایینی  نایینی  هانوشتهیرزای   ،
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آشکارا در برابر استعمار غربی ایستادگی کرده و با خودباختگی و خود کم بینی در برابر  

های بزرگ شرقی و غربی )که شماری را فریفته خود ساخته بود( به شدت مبارزه  قدرت

دیگران بجویند  یهاشتهنو ریشه اندیشه نایینی را در  اندخواستهکرده است. گر چه برخی 

)حا ری، بکاهند،  وی  نوآوری  و  آفرینندگی  ارزش  از  در  223:  1364و  دقت  با  اما   )

کتاب   و  میاب ییممحتوای  بهتر  او  و    تر یب  که  گفته  کتابهای خود  در  پیشینیان  آنچه  از 

(  174:  1384را منطقی و مستدل، به بوته بررسی نهاده است. )عنای،  ها پرسمان،  اندنوشته

انصاآ این است که تفسیر دقیق از توحید عملی اجتماعی و  »  :سدینویمهید مطهری  ش

، مرحوم میرزا محمد سیاسی اسالم را، هیچ کق به خوبی عالمه بزرگ و مجتهد سترگ

حسین نایینی، قدس سره، توأم با استد،لها و استشهادهای متقن از قرآن و نهج البالغه، 

کتا ا،مه  در  )تنبیه  قیمت  ذی  کواکبی  ب  امثال  آنچه  است.  ننموده  بیان  المله(  تنزیه  و 

، مرحوم نایینی به خوبی در آن کتاب، از نظر مدارک اسالمی به ا بات رسانیده  خواهندیم

 (  46: 1357است...()مطهری،

غرب   موج  که  تاری ی،  شرایط  آن  در  کتاب  نوشتن  از  نایینی  میرزای  هدآ  واقع،  در 

، این بود که باید به اسالم اصیل بازگشت و  گرفت یمزدگی همه جا و همه چیز را فرا  

ره شناخت و شناساند و این برخاسته از بین  ژرآ و تیزهوشی و آینده نگری آن را دوبا

درمیان   نایینی،  میرزای  و  خراسانی  آخوند  حضور  زمان.  جبر  زاییده  نه  بود  فقیه  آن 

نایینی مؤلفِ تنها رساله   پیشتازترین قهرمانان مشروطه خواهی و این واقعیت که میرزای

جز دلیل عینی باشد بر   تواندینموطیت است،  مشهور و مضبوط در دفاع از اصول مشر

نگرش   با  آنان  فقهی  نگرش  نظریه و  بین  (  174-287:  1384عنایت،)  .شانیاسیسپیوند 

از   ا رپریرفته  و  پیرو  تنها  نه  کتاب،  این  نوشتن  در  نایینی  میرزای  و  بنابراین،  دیگران 

و اندیشه  و  مصلح  عنوان  به  آن  از  فراتر  بلکه  نبوده،  سیاسی  و اوضاع  علل  به  دینی  ر 

و این تفکر و اندیشه، برگرفته از    دهیشیاندیمانحطاط و راههای تعالی و ترقی مسلمانان  

است. بوده  تشیع  اصیل  و  پرمایه  فرهنگ  از  گرفته  الهام  و  : 1391نجفی،)  روح شریعت 

530) 
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 ت یرزا محمدحسین نایینی در نهضت مشروطمی نقش. 3-5

اد و استقرار مشروطیت نق  اساسی داشت و با قلم و ایج   در  میرزا محمد حسین نایینی،

به یاری آن شتافت و در حقیقت مغز متفکر     نهضت مشروطه بود. دوستی میرزای قدم 

به عراح برای فراگیری دان  و   الدین اسدآبادی و سفر  با سیدجمال  شرکت در  نایینی 

تماعی باعث  درس و بحث میرزای شیرازی و مشاوره دادن به وی در امور سیاسی و اج

شد میرزای نایینی توان تحلیل مسا ل سیاسی را داشته باشد و از جایگاه علمی و سیاسی  

شود.  یاژهیو برخوردار  هم  تهرانی،)  برخوردار  بعد6/ 1396:593آقابزرگ  رحلت    (  از 

و سپق به نجف هجرت کرد و با آغاز جنب  مشروطیت، به    میرزای شیرازی به کربال

به عنوان مشاور و بازوی  رهبری آخوند خراسانی   نایینی  تقلید، میرزای  مراجع  و دیگر 

شد. مطرح  خراسانی  آخوند  و  )  سیاسی  مبارزاتی  کارهای  بیشتر  زمان  این  در  همان( 

  هانامهو بسیاری از    گرفت یمانجام    اجتماعی مرحوم آخوند خراسانی، با مشاورت نایینی

ا کمک  و  مشورت  با  خراسانی،  آخوند  مرحوم  مراسالت  تهیه  و   ی رزایم  .شدیمیشان 

داشت، رخدادهای سیاسی و اجتماعی زمان را به دقت    یاژهیونایینی هوش و فراست  

به سرنوشت مسلمانان و علل    نمودیمدنبال   دینی،  معارآ  فراگیری علوم و  کنار  در  و 

. از این روی، در  گشت یمو دنبال راه چاره و عالج    دی شیاندیمنحطاط و گرفتاری آنان  ا

نگارشی  دور و  علمی  توان  و  ننمود  دریغ  کوششی  هیچ  از  مشروطیت،  گیری  ان شکل 

گراشت. نهضت  اختیار  در  را  و  در    (157:  1364حا ری،)  خود  افکنیها  که شبهه  زمانی 

  (11: 1361()نایینی،259-32: 1353)اآدمیت،  خرده گیریها شروع شد،

ن معنای  ارا ه  آزادی،  از  نادرست  معنای  ارا ه  از  بدعت  یعنی بحث  از مساوات،  ادرست 

امور   در  غیرفقیهان  دخالت  امامت،  امر  در  امت  دادن  دخالت  قانون،  تدوین  شماری 

ن  ( به میان آمد، در این زما85ر    63حسبیه، بدعت و نامشروع بودن آرای اکثریت )همان:

مراجع   س نگوی  و  زبان  منزله  به  که  وی  شد.  میدان  وارد  نایینی،  میرزای  پرآشوب 

نجف بود، دست به قلم برد و با نوشتن کتاب تنبیه ا،مه و تنزیه الملَّه به   مشروطه خواه

اختالآ برانگیز، پاسخ منطقی و   یهاشبههس نان بی اساس و خرده گیری های نابجا و  

اظم  ک خ محمدیت اهلل شیبه مهر تأیید دو نفر از مراجع بزرگ آمستدل داد. این نوشته که  

را زدود و    دهای( تردهمان )  ، زینت یافته بود،ی مازندرانخ عبداهللی ت اهلل شیو آ  یخراسان
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بار دیگر,  ابت نمود که روحانیت در هسته مرکزی روشن بینی و ژرآ اندیشی قرار داد  

نایینی  میرزای  بنابراین سهم    (2/ 96:  1369آل احمد،)و اهل آفرینندگی و نوآوری است.  

 اندگار. در استوارسازی بنیاد مشروطیت سهمی است اساسی و م

نهضت  زمان  در نایینی  محمدحسین  تحص  یمردم  یمیرزا  و  استبداد  مهار  منظور   ل یبه 

امن و  رهبر  ت یاستقالل  د  یبه  ا  نیعالمان  که  رانیدر  شد  مشروطه    انجام  نهضت  به 

به شمار آورد که در کنار    یشگامانیاز پ  توانیمرا  او  نهضت    نیمعروآ شده است در ا

  . اودنمو  فایآن ا یروزی را در پ ی رنق  مؤ یخراساناظم محمد ک  مألچون   گرید یعالمان

با در رابطه    یاتیبا ارا ه نظر  بود که  رانیا  ت یدر نهضت مشروط  مؤ ر  یهاچهرهاز    یکی

شور مجلق  و  قانون  جامعه،  یمل   یارا ه  شدن  مند  قانون  برابر    یحرکت  و  در  کوبنده 

حاکم  انیجر قاجار  استبداد  دوره  طرح  ود  نمو   شروع   ،در    ی رأ  همچون،  یاتینظر  با 

)استبداد  و  یآزاد  ،مساوات  ،یشور  ت،ی اکثر و   انیعل) (1363:49،یکواکب،    ، همکارانی 

نو باز کرد و باعث    یاچهیدر  ،دوره قاجاراستبداد زده جامعه    یدربرابر فضا  (1390:71

 (  84-116: 1382،نایینی) .دیگرد یجامعه اسالم یداریو ب یآگاه

تاک  تنها    کندیم  دیاو  اکه  نجات  اسالم  رانیراه  جهان  س  ،و  نظام  تبد  یاسیاصالح  ل  یو 

ا است.  مشروطه  به  ماندگ   نیاستبداد  عقب  و  انحطاط  از  رفت  برون  راه    است.   یتنها 

نایینی (  17-42-45-49-51-85-108-1382:109،نایینی) محمدحسین    میرزا 

ها  راآمتن تلگ  یدر نهضت مشروطه بود. و  یخراسانمالمحمدکاظم    زنیرا  نیترکینزد

ب کاظم    یعموم  یهاهیانیو  خلیل    ،یخراسانمالمحمد  عبداهلل  و    یتهرانمیرزا  شیخ 

مشروط  یمازنداران نهضت  در  م  ت ی را  ا  د نمو یانشا  دشمن  ن یو  م  یفراوان  یامر   انی در 

  میرزامحمدحسین نایینی نسبت به او به وجود آورده بود.   یاسی و دشمنان س  یعلم  بانیرق

تئور  از س  نیاستوارتر  کینظر  حما  یاسیمتن  محمدحسین   ت ی در  میرزا  را  مشروطه  از 

نگاشت. اسالم    نیتریقو او    نایینی  را  استبدادستیزی،  و  برابری  آزادی،   . داندی مپشتیبان 

تنب (  1361:6،نایینی) ا  المله  هیا،مه و تنز  هیکتاب    تی مشروع  یبرا  هیفق  ن یحاصل تالش 

آرمان به  ن  یهادادن  محمدحسین  میرزا  بود.  ا مشروطه  در  م  نی ایینی  تا    کوشدیرساله 

مبان کند  بطن شر  یا بات  در  در    عت یمشروطه  او  دارند.  آرمان  نی اوجود  به    ی هاکتاب 

د  جنبه  شر  ده،یب ش  ینیمشروطه  در  را  آنها  با    عت یوجود  و  انگاشته  محرز  و  مسلم 
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  خود  ات یا بات نظر یرا برا  یصدر اسالم داشته، موارد  خی که بر اصول، فقه و تار یتسلط

حمدحسین نایینی را  میرزا م   یهادگاهید  یو مازندران  یخراسان .  کندیم  اد یبه عنوان شاهد  

میرزا محمدحسین   کردند.  ب یو تصو   دییا،مه به طور کامل تأ  هیدر کتاب تنب  ییهابا نامه

  ، یکه در م الفت با نظام استبداد  بود در صدد آن    اتیو روا   اتیاز آ  یریگ نایینی با بهره

مشرن  قیتأس  به زاده)  .ابدی دست    وطهظام  نظریه  ( 1371:214،ملک  لحا   دولت    بدین 

و خود   دیآیمدولت در فقه شیعه به حساب    هینظراساسی در سیر    نقطه وی،    مشروطه

که   دارد  دینی  جدید  برداشت  یک  از  شیعه   نوینی  یهاافقحکایت  فقهای  منظر  در  را 

از  گستراند.   خود  برداشت  در  نوگرایان    ریأ ت  تحت   مشروطه،  هینظراو  و  اندیشمندان 

قرارداشت.  اسالم  (  220-221-222-223-224-225-226-227  :1364،ی حا ر)  جهان 

که اسالم   دینمایم  نایینی در رساله خود با تحلیلی از تاریخ اسالم بیانمیرزامحمدحسین  

ص( )  امبریپبراساس آزادی، عدالت، حکومت نوع مردم و شورا استوار است و در زمان  

به   امام  و  در عهد حکوت حضرت  نیز چنین)  یعلویژه  ولی حکومت    ع(  است.  بوده 

امویان آن را به سلطنت مطلقه تبدیل نموده و آن را جزء عوامل اصلی انحطاط مسلمانان 

 (  1384:44،)درخشه(17-19-21-45: 1382،نایینی) .داندیم

انحصاری بودن حق    سیاسی دیرین شیعه مبنی بر   شهیاند   نیز مانند همه فقیهان شیعه،   او

) و،یت   را  معصومان  به    ردیپریمع(  عقالً  و  شرعاً  عصرغیبت  در  که  است  معتقد  و 

نمودن قدرت سلطنت به قدر امکان   محدود  عدالت و مساوات،  نیتأماقتضای ضرورت  

( هرچند باید تصریح نمود  45:  1384،()درخشه46-47-56:  1382،نایینی)  واجب است.

نه به آن معنا که    داندیمدر زمان خود را مشروطه    عملی  حکومت   وهی شکه وی بهترین  

 یک نظام عالی و مطلقاً خوب و مشروع باشد. 

از جمله مبادی بنیادی و اساسی اندیشه نایینی مبارزه علیه استبداد است، وی در رساله  

خود با هرگونه برداشتی از اسالم که توجیه کننده استبداد و حاکمیت استبدادی باشد و  

م الفت  تعبیر  به   شدت  به  دینی،  استبداد  می  56-1382:60، )نایینی  ورزدی مخود  و   )

و به    ص()  امبریپکوشدکه به شکل مستدل اصول و مبانی مشروطه را از قرآن و سنت  

کند و آن را از ضروریات اسالم در عصر غیبت   ( اخرع )   یعلویژه فرامین حضرت امام  

مربوط    مسا ل  ،یآزاد  آنچه را که از قانون،  یو(  2-3-56-97:  ،1382  ینیی)نا  قلمدادکند.
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به کشورداری و حقوح اساسی وارد جهان اسالم شده است، خودی و از اصول اساسی  

که شهروندان باید از برابری سیاسی برخوردار    دینمایم و اضافه    داندیمسلطنت اسالمی  

طه را در تدوین  مشرو  ی قوام حکومت نیینا  نیمحمدحس  رزا یم(  69:  1382،نایینی)  باشند.

استبداد   از  ممانعت  برای  مجلق  نمایندگان  توسط  نطارت  نیز  و  اساسی   .داندیمقانون 

 (  2-3-60: 1382،نایینی)

  المله هیو تنز  (عت یات شریردن امت اسالم به ضرورک آگاه    یعنیا،مه )هیکتاب تنب  ینیینا

استبداد  نیمنزه دانستن د  یعن)ی از بدعت  که    (اسالم  فصل و   پنجمقدمه،    کی   یدارارا 

در    است خاتمه    کی استبداد صغ  م  1909/ ح  .ه  1327سال  را  بغداد   ریدر دوران  در  و 

عه  یبزرگ ش  ید علمایی مورد تأ  ینینا میرزا محمدحسین  تاب  ک به چاپ رساند.    و  نوشت 

آ همچون  او،  زمانه  شیدر  اهلل  محمدیت  آ  یخراساناظم  ک خ  شی و  اهلل  عبداهلل  یت  خ 

تقرقرار گر  ،ینمازندرا آن  آن دو بر  ت  ی مک تاب حاک ن  یدرا  او  .اندنگاشته   یفته است و 

محمد ناب  ا بات    یاسالم  از  ک را  پرده  و  و   یاستبداد  ی هاومت کح  چهرهرده  برداشته 

  .داندیم یمساو یگ استبداد را با برد سلطهر یدر ز یزندگ 

المله    محمدحسینمیرزا   تنزیه  ا،مه و  تنبیه  برابری که در    یآزاد  :سدینو یمنایینی در  و 

شمار   به  پیامبران  اصلی  اهداآ  از  است،  توجه  مورد  مشروطه  ما  رفتهیمرژیم  پیامبر   ،

شیعه   رهبران  هستند،  برابر  و  آزاد  مردم  همه  که  ننمود  فراموش   خواستند ی مهرگز 

بردگی از  را  دست    مسلمانان  از  حقوح  و  داده  گردانند.   شانرفتهنجات  باز    را 

تنبیه ا،مه    حسین نایینی از نگارش کتاب  محمد  میرزاعالمه    زه ی( انگ127:  1364ی،حا ر)

استبداد با اسالم   یآن و ا بات ت الف ذات  ی شرع  ه یدفاع از مشروطه و توج  و تنزیه المله

تهمت    نیساحت اسالم را از ا  خواست یمکتاب  او با این  آن بود.    ی هاآموزهو    امو احک 

با مشروطه م الف   و  موافق  استبداد  با  از خواب  که  را  امت  مبرا سازد و  منزه و  است 

به مشروطه   یل نظام استبدادیبا استبداد و تبد  زیست  یکند و به وجوب شرع  داریغفلت ب

است که    ینیینا  یرزای د ممحصول تفکر و اجتها  الملههیو تنز  ا،مههی. کتاب تنباقدام نماید

طاغوت  یکردیرو استبداد  یضد  شر  یو  در  روشنگرانه  نظر    یاسالم  عت یو  به  و  دارد 

ب  رسدیم در  ،زم  شرط  محمدحسین  یاسیس  یآرا  ان ی که  عامل    ن یهم  نایینی  میرزا 

فقه وی )اجتهاد  است.  بوده  ست  یبرابر  ،یآزاد  بانی پشت  نیتریقو   ی (  استبداد  را    ی زیو 
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  محمدحسین   میرزا  عالمه  فکری  هایتالش  در مجموع  (6:  1361،نایینی)  .داندیاسالم م

 نهضت مشروطه  در  ایویژه  نق   و  تأ یر   جلوه،  «المله  تنزیه   و  ا،مه  نبیهت»  کتاب  با   نا ینی

 د،یلی  «مشروطه  حکومت   از  دفاع  در  سیاسی  آراء»«دینی  مرجعیت »  مؤلفه  دو  و  داشت 

نا ینی  مطرح  مشروطه  زمان  در  ین یینا   نیمحمدحس  رزا یم  که  بودند   توان می  را  نمودند. 

  در   تا   بود  صدد  در  که  دانست   اسالمی  هایآموزه  اساس  بر  مشروطه   حکومت  پردازنظریه

عباس )(24:  1390،حقیقت )  استبدادی،   هایآموزه  و  حکومت  با   م الفت  و    زاده   رفیع 

  مشروطه   حکومت   نظری  تأسیق  به  روایات،  و  آیات  از  یریگ با بهره    (77:  1394مرزبالی،

  و   شریعت   ضرورت  به   امت   کردن  آگاه   فوح،   رساله  نوشتن  از   را  هدف   وی  .یابد  دست 

و  )(235-1385:236  ،قادری)  شمارد.برمی  استبداد  بدعت   زدودن  و  کردن  پاک  رفیع 

هدآ  «المله تنزیه  و ا،مه تنبیه کتاب »م تلف  ( اودرفصول77: 1394مرزبالی، زاده عباس

 کتاب،   این  در  ( وی 99:  1382،ورعی)  .داندی« متحدیدسلطنت استبدادیرا »از مشروطه  

 شیعه   دیدگاه  از  را  عصرغیبت   در  قبولقابل  حکومت   تعبیری،  به  یا  مشروطه،  مبادی

  شبهاتی   و   -نوری   اهللفضل  شیخ   ویژه  به  -م الفان  به اعتراضات  کند ومی  ا بات  و   بررسی

  طور   به  را  المله  تنزیه  و  ا،مه  تنبیه  رساله.  دهدمی  بود، پاسخ  مشروطیت   اساس   متوجه  که

دانست   رساله  ن ستین   توانمی  کلی   . است   شده  نوشته  شروطیت م  درباره   که  منسجمی 

 ( 77: 1394،مرزبالی زاده ()رفیع و عباس235-236: 1385،قادری)

 میرزا محمد حسین نایینی یاسیس شه ی اند . 4-5

نایینیسیاسی    شهیاند  یهامولفه  نیترمهم محمدحسین  از:  میرزا  بودند   ی رأ  عبارت 

 . شودیمح داده که به طور خالصه در مورد آنها توضی  مساوات و  یآزادی، شور ،ت ی اکثر

اداره    استبدادیبراساس سلطنت    هیو حکومت در دوره قاجار  نظام  :ت یاکثر  یرأ  .11-1

ا  یبرا  یاکنندهو محدود    شدیم تا  نداشت.  به وس  نکهیآن وجود    له یدر دوره مشروطه 

. مجلق قانون گرار از  شدیممحدود  یمجلق قانونگرار، قدرت شاه و نظام سلطنت جادیا

آر  قیطر قوا  ندگاهینما  یاگرفتن  وضع  به  مردم  آکردیماقدام    نینمنت ب  اما  وضع    ای . 

  ی اد یمناقشات ز  ؟کردی م  دیتا اسالم بود و شرع مقدس آنرا    عت یشر  یدر راستا  نیقوان

 یرأ»  ینیی نامحمد حسین    رزایم   .دیارا ه گرد  یم تلف  اتیراستا بوجود آمد و نظر  نیدر ا

به عنوانت ی اکثر را  دفاع    ردیپری م  یجهان  و  یاصل عقال   کی  «  از آن  اکندیمو    شان ی. 
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  ی برا .کرده است   دیرا رد نکرده بلکه آنرا تا    ت ی اکثر  یرأاذعان دارند که اسالم نه تنها  

در   ع(طالب )ی  بن اب  یعل  رهیص( در غزوه احد و احزاب و س)  امبریپ  رهینمونه در س

 میرزا محمدحسین نایینی  (173:  1382  نایینی،)  .باشدیم  ت یاکثر  یرأدال بر    نیجنگ صف

ا احد    نیدر  غزوه  به  اشاره  بر   یاعدهو    ص()  امبریپ  یرأکه    کنندیمباره  اصحاب  از 

بر خروج از   ت یاکثر  یرأبود اما چون     یدر مواجهه با سپاه مشرکان قر  نهیماندن در مد

:  1382  ،نایینی)  بود.  نه یاگرچه صالح درماندن درمد  رفتندیرا پر  ت ی اکثر  یرأبود،    نهیمد

84) 

وضع    یکه برا  باشدیممشورت    بحث   از ارکان و اساس مجلق قانونگرار،  یکی:  یشور

و  ازین  ،نیقوان دارد  مجلق،  اعضاء  مشورت  و  شور  مجلق   یکی  به  مسلم  اصول  از 

ادله از قرآن و    انیاز آن دفاع کرده و با ب  . میرزا محمدحسین نایینیباشدیم  یمل  یشورا

  هیآاو در این باره به    (1382:81  ،نایینی)  .کندیمآن دفاع    ت یمشروع  ( ازص)  امبریپ  رهیس

شور  مبارک  عمران«نهم یب  ی»وامرهم  آل    ، ()درخشه1334:54،()نایینی159،)سوره 

که در   (1382:84  ،نایینی)  دینمایم، اشاره  دارد  یو شور  مشورتد،لت بر  که    (1384:51

و  ع(  )   یعلحکومت امام    دوران  و  )ص( در مشورت با اصحاب  امبریپ  رهیس  این جا به

 .شودیمپرداخته  مشورت با اصحاب

اصحاب  امبریپ  رهیس  الف. با  مشورت  در  احزاب    توانی مرابطه    نیدرا:  )ص(  غزوه  به 

که    ()خندح کرد  ا ص)   امبریپاشاره  در  اصحاب  با  حضرت   نی(  و  کرد  مشورت  باره 

و دستور کندن    ردندقبول ک   شانیا  ( ازص)  امبریوپکندن خندح را دادند    شنهادیپ  سلمان

 (450 :1409 ،یواقد) خندح را دادند.

امام    ب. حکومت  اصحابع(  )   یعلدوران  با  مشورت  رابطه  :  و  این  به    توانیمدر 

حضرت اشاره)ع  یعلامام    حکومت  ایشان  (  جر  نمود.  برابر   انیدر  در  خود  حکومت 

هستند  یکسان قانونگرارم الف  مجلق  با  که  آن  است  بدعت  و  دستورات  برابر  در  یرا 

. آورندیمبشمار    نید  اتیاز ضرور  یکیرا    یشور(  1382:85  ،نایینی)  .دانندیمخداوند  

  ی رأبلکه    ست یجمهور مردم ن  یرأکه مراد از شورا    میفهم یمواسطه قرا ن    بهجا    نیدر ا

 ( 64 :1390،همکارانو  ی انیعل ) .باشدیمامت  نیمت صص
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آزاد  ازنظر  :یآزاد نایینی  حسین  محمد  اساس  میتنظ  یمبنا  یمیرزا  اساس    یقانون  و 

اسالم در  یحکومت  ا  یادورههر    است.  از  مفاه  نیاستفاده  با  بکارم  میواژه   یم تلف 

و   ا  یگوناگون  ی هااستفادهرفت  انجام  نیاز  حسین  .  شدیم   واژه  محمد  میرزا  استفاده 

ا   نایینی ا  نیاز  آزاد  گونه  نیواژه  که  اسارت    یعنی  یبود،  آز  یهاحکومت از  اد غاصب 

شعار    دارد و  رتیمغا  است کامالً  یبندو بار  یب  یکه به معنا  یبا آزاد  یآزاد  نیشدن و ا

پ آزاد  امبرانیتمام  سالط  غ و یاز    یهم  پادشاهان    نیاسارت  اباشدیم و  مترکر    شانی. 

ا  شوندیم با  رابطه  در  است.  هامغالطه واژه    نیکه  شده  میرزا   (1382:97  ،نایینی)  انجام 

نایینی آزاد  محمد حسین  که  آزادآزاد شد؟  دیبا  زیاز چه چ»  یعنی  یمعتقد است  از   ی« 

آزاد  باشدیم حکام و ستمگران    ظلم و ستم   ی. نیو حدود د   یاله  نی از خدا و قوان  ینه 

 ( 65: 1390،همکارانو  ی انیعل)

اصول  یکی:  مساوات درجر  یاز  بود،  همشروطنهضت    انیکه  نظر  و  بحث    اصل   مورد 

معان  باشدیممساوات   انتزاع    یم تلف  یکه  آن  درجر  شودیماز  مورد   ت ی مشروط  انیو 

مساوات را از    میرزا محمدحسین نایینی  .شدیماز آن    ی م تلف  ی هابرداشت و    بحث بود

و اما مساوات  »  : دینگو   -یم  باره   نیدر ا  شانی ا  .دانست یم   یحکومت اسالم  ی ارکان اساس

با اهل ذمه در ابواب    نیلم به صورت مساوات مس  را ...  اتینوع  ریسا  در قوا و حقوح و

مانند بالغ   نیدرآوردند و بلکه مساوات اصناآ مکلف  ات یتوارث و تناکح و قصاص و د

و م تار و مضطر و موسر و معسر و قادر و عاجز    ضی و مر  حیو عاقل و مجنون و صح

از    ریغ  یال تکال  منشأ  هاآناختالآ    آنچهذلک؛  احکام  فیاختالآ  داستان    و  به  و 

  ی  انی)عل.«اندشمرده  ات یهم ارز مقتض  فلک اطلق ابعد است،  استبداد ازو    ت یمشروط

  ک یتفک ،یاسیمشارکت س مانند    ییهامؤلفه( عالوه بر موارد با، از  1390:67،همکارانو  

برابر  یآزاد،  قوا شهروندان،  یو  و   و   قانون  ،شورا  ،هیفق  ت یو،  مجلق، ،حقوح  تجدد 

نف این موا  بردیمنام    آن  یکل  یعدم  از عواملی دانست که در محدود   توانیمرد را  که 

 بود.  مؤ رنهضت مشروطه  یهانهیزمنمودن قدرت وحکومت پادشاه قاجار و 

 از نظرمیرزا محمد حسین نایینی کننده استبداد ت ی و عوامل تقو هاشهی ر  .5-5

نایینی محمدحسین  از    میرزا  مشروطه،  زمان  از    یضداستبداد  جنب    شگامانیپدر  و 

  خ یتار  لگرانیتحلقانون( بود و    حکومت   به استبداد    میرژ  لی تبد)  ت یمشروط  ردازانپهینظر
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نظ تنز  ا،مههیتنبمشهورش:    کتابت،  یآدم  دونیفرر  یمشروطه،  در  هیو  را    قوتالمله، 

و    ت ی مشروطاز    دفاعدر    خواهمشروطه  عالمان  رساله  نیترمهم مطلب،    اتقانو    استد،ل

اعالم  یاریبس  اند.دهشمر  اسالمبا    آن  یناسازگار  عدم و  هیاز    مراجع   مکتوباتها 

است   قلم  به  هم  نجف  خواهمشروطه نایینی  .او  محمدحسین  نظرمیرزا  و    هاشهیر  از 

استبداد  عوامل تقویت  باعث  این    شوندیمی  تقو   هاشهیرکه    کننده   ت یوعوامل 

)جهل    -1عبارتنداز:استبداد  نایینی،)  یپرستشاه    -2(1382:141  نایینی،مردم 

ب  -3(1382:146 تفرقه  و  )  نیاختالآ    تیاذ   و  آزار  -4(1382:149  نایینی،مردم 

طب  یعاد-5( 1382:155  نایینی،)   واهانیآزاد زورگو   یعیو  )  ییشدن   نایینی،مستبدان 

برا  -6(1382:157 مملکت  منابع  از  در (  1382:158  نایینی،)  .ملت   یسرکوب  یاستفاده 

نایینی میرزامحمدحسین  قوامقاب  ییهاراه  ادامه  با  این   استبداد  یله  که  شمارد  برمی  را 

از: با حقآآگاه کردن ملت و    -1راهها عبارتند  آنها    تی مشروطاستبداد و    قت یشنا کردن 

پرست  -2(1382:159  نایینی،) شاه  فرهنگ  با    نایینی، )  یسا،ر  ستهی برشا  هیباتک  یمقابله 

نه  -3(1382:164 و  معروآ  به  امر  )از    یرواج  وحدت    -4(1382:166  ،نایینیمنکر 

شجره  -5(1382:168  نایینی،) )کندن  طورکلی173  :1382  نایینی،استبداد  به    چند   هر  ( 

  از   درحمایت   نق  بزرگی  مازندرانی  عبداهلل  و  خراسانی  آخوند  چون  مجتهدانی  و  مراجع

  زاده   عباس  و  رفیع) (1391:281،فیرحی)  داشتند،  ایرانیان  خواهی  مشروطه  جنب 

اما1394:77،مرزبالی »  با  نا ینی  میرزامحمدحسین  عالمه  فکری  های تالش  (    تنبیه کتاب 

 مؤلفه   دو  و  است   داشته  زمینه  این  در  ایویژه  نق   و   تأ یر  جلوه،  «المله  وتنزیه  ا،مه

 عالمه  بودندکه  د،یلی  «مشروطه  حکومت   از  دفاع  در  سیاسی  آراء»  «دینی  مرجعیت »

  نا ینی   میرزا محمدحسین  هعالم  نمودند.  مطرح  مشروطه  درزمان  نا ینی  میرزامحمدحسین

 صدد   در  که  دانست   اسالمی  هایآموزه  اساس  بر  مشروطه  حکومت   پردازنظریه  توانمی  را

در تا  و  24:  1390  ، حقیقت )   استبدادی،  های آموزه  و  حکومت   با  م الفت   بود  ()رفیع 

بهره(  1394:77  ،مرزبالی  زاده  عباس  نظری  تأسیق  به  روایات،  و  آیات  از  گیریبا 

  به   امت   کردن  آگاه  فوح،  رساله  نوشتن  از  را  هدف   وی  .یابد  دست   وطهمشر  حکومت

 کتاب،  این  در  وی  شمارد.برمی  استبداد  بدعت   زدودن  و  کردن  پاک   و  شریعت   ضرورت

 شیعه   دیدگاه  از  را  عصرغیبت   در  قبولقابل  حکومت   تعبیری،  به  یا  مشروطه،  مبادی
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  شبهاتی   و   -نوری   اهللفضل  شیخ   ژهوی   به  -م الفان  به اعتراضات  کند ومی  ا بات  و   بررسی

  طور  به   را   المله  تنزیه  و   ا،مه  تنبیه   رساله .دهدمی  بود، پاسخ  مشروطیت  اساس  متوجه   که

  . است   شده  نوشته  مشروطیت   درباره   که  دانست   منسجمی  رساله  ن ستین   توانمی  کلی

 ( 1394:77 ،مرزبالی زاده ()رفیع و عباس235-1385:236،قادری)

 نتیجه گیری

تنباکو، در مهاجرت صغری و مهاجرت روحان از نهضت  به عنوان گروه مرجع بعد  یون 

کبری رهبری مردم را بر علیه استبداد داخلی حکومت قاجار و استعمار خارجی بر عهده  

ستن نهضت مشروطه برای محدود هیچ گونه چشم داشتی تا به  مر نشگرفتند و بدون  

بیداری   و  آگاهی  و  پادشاه  قدرت  وظایف مردم  نمودن  و  به حقوح  آنها  نمودن  آشنا  و 

با رهبری   بردند که  این موضوع مهم پی  به  این نهضت  خود تالش نمودند و مردم در 

دیو    توانندی مدیواستبداد داخلی قاجار را از میان بردارند بلکه    توانندیمروحانیون نه تنها  

منابع کشور کوتاه    زی بهاستبداد خارجی را از میان برداشته و دست او را از دست اندا

  توانیمدر مجموع با توجه به آنچه در مورد نق  روحانیت در مشروطه گرشت    نمایند.

نفوذ  ن از اقتدار ویران با دیق جامعه ایوند عمیرباز به لحا  پیت از دیروحان  گفت که

  تیروحان  عه،یه با گسترش مرهب شیبرخوردار بوده است. در دوره صفو   ی ادیزمعنوی  

ز به یشاه ن  یحت  مطرح شد.  یردولتیو تنها نهاد قدرتمند غ  ین نهاد مردمیتریعال به عنوان

مرهبمطلق  یمک حا عنوان لحا   به  بزرگ   یکیفقط    یالعنان،  مراجع  پرشمار  ازمقلدان 

مراجع را نداشت. از قرن نوزدهم به بعد   یاز فتوا  یو شرعاً حق ت ط شدیمحسوب م

ت و  ی مک به گسترش    ی نید  یهاارس و حوزهع مدیبزرگ و رشد سر ی  علمایز افزاین

وقفه یب  یعیون شیه پق از آن، علما و روحانک   ید. به نحو یانجام تیت نهاد روحانیفکی

امور س رهبرک دا  یپ حضور  یاسیدر  بر عهده    یرده و  را  این .  اندداشتهمردم  بارز  نمونه 

تنبیه امتیه عل ک   یجنبشحضور در جنب  تنباکو اتفاح افتاد که این   ل  کران شیو در اکااز 

ن  یدر ا  روحانیت   یسو نق  رهبر  یکو دقت است، از    تأملگرفت از دو جهت قابل  

عه.  یت شی روحانرو قرار گرفتن سلطنت و  در گر روید ی و از سو   یم اجتماعیت عظک حر

بر نهضت    یدرآمد ی پ  ،و ک ران، جنب  تنبا یخ اینظران مسا ل تارصاحب بیشتر    عقیدهبه  

و به اتباع انگلستان  ک د و فروش توتون و تنبایاز خریامت  ی. اعطااست ایران بوده    مشروطه
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توده    یم با زندگ یشد و به طور مستقیان مینهاد با فرنگ  که سبب تماس مسلمانان پاک 

اصط میپ  ک اکمردم  روحانک یدا  و  مردم  وایرد  به  را  واداشت.  کت  جنب   ن   این  در 

مرین رهبری پرداخت و جایگاهی  روحانیت در یک قیام و در یک موقعیت تاری ی به ت

به   آنها  بین مردم برای رساندن  آنجا که در   شانیاسیس  یها خواستهخاص در  تا  یافت. 

صغری و کبری بود   ی هامهاجرتطه نشان داد و این  ادامه نق  خود را در نهضت مشرو

مظفرالد کرد.یکه  مشروطیت  فرمان  صدور  به  وادار  را  شاه  نق   ن  مورد  در    عالمه   اما 

نا ینی می حسین  محمد  مشروطه    رزا  نهضت  که   توانیمدر  محمد    عالمه  گفت  میرزا 

سیاسی او    -حسین نا ینی که در مکتب میرزای شیرازی تربیت شده و با من  اجتماعی

بشمار   وی  مشاوران  از  تنباکو  نهضت  در  و  بود  گرفته  در  رفت یم انق    ی هاعرصه، 

او با سید   ی دیگر انق و دوستیاز سو .  الی داشت اجتماعی حضور جدی و فع  -سیاسی 

جمال الدین اسد آبادی از دوران جوانی در اصفهان و استمرار این پیوند تا زمانی که در 

در سفری به سامرا برای مالقات با    الدین اسد آبادی  سامرا بود، به طوری که سید جمال

سیاسی  -از تفکر اجتماعی   نشان  نا ینی ساکن شد؛  حجرهروزی در  میرزای شیرازی چند  

من و  داردنا ینی  عرصه  این  در  او  در   .   حضورش  و  م تلف  مقاطع  در  او  زندگی 

همچون عصر  آن  سیاسی  مهم  ایران،  نهضت   جریانات  در  ضد    جهاد  مشروطیت  بر 

شد، منتهی  تبعیدش  به  که  عراح  در  اسالمی  نهضت  و  روسیه  تجاوز  انگلیق،   استعمار 

ان، مؤلف را  الن مشروطیت در ایراز اع  پق  .سیاسی اوست -بر ش صیت اجتماعی  گواه 

تنبیه ا،مه »  ارزندهبا تألیف این کتاب مشهور و  که    اندشمردهبزرگترین حامیان مشروطه  

المله تنزیه  تأیید رهبران مشروطه آخوند  و   مألمحمد کاظم خراسانی و    مأل«، که مورد 

مازندرانیعبداهلل کرد    ایفا  نهضت  این  در  وافری  گرفت، سهم  تنزیه    تنبیه.  قرار  و  ا،مه 

ح  ،المله گوناگون  ابعاد  و  فکری  مبانی  باره  در  رساله  بر  مشهورترین  مشروطه،  کومت 

شیعی، نگرش  نا ینی  نوشته  اساس  غروی  محمدحسین  است  میرزا  فارسی  زبان  به  .  و 

اق و  استبداد  نفی  کتاب،  اصلی  درستهدآ  بر  دلیل  مشروطه،امه  حکومت  اساس    بر   ی 

در سراسر    سندهی نو   .ت و شبهات م الفان مشروطه است مکتب تشیع و پاسخ به اشکا،

را  که  یدگاهیباد  کتاب، و   اسالم  استبداد  کننده  استبدتوجیه    به  ،داندیمادی  حاکمیت 

 .کندیمشدت م الفت 
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 منابع

 . نشراختران تهران، هشتم، چاپ  ،ی رانیا مشروطه  (،1383ماشاءاهلل ) ،یآجودان

، مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان،  مشروطیت ایران، تهران  نهضت  یدئولوژیا  (،1353آدمیت، فریدون )

 رودکی.

، تهران، نشر رازییآلشدد  جآلم  اماالم  ی آل   یرازآل  ه دیه  ه رجمت ،  (1362، محمدمحسن )یرانهت  زرگا ب آق

 وزارت ارشاد اسالمی. 

 یطالعات و مدارک علمتهران، مرکز ا  ،ی اسیفرهنگ علوم س،  (1374راد )یافشار  نویو م  یعل  ،یآقاب ش

 .رانیا

تهرانی،  ) آقابزرگ  الرابع عشر(،  1396محمدمحسن  القرن  البشر فی  نقباء  الشیعه،  ، مشهد،  طبقات اعالم 

 دارالمرتضی للنشر. 

 دوم، تهران، نشر وزرا. جلد ،در خدمت و خیانت روشنفکران(، 1369آل احمد، جالل )

 . ارالتعارآ للمطبوعاتد، روت یب ،عه یالشانیاع (،1403) دمحسنیس  ن،یام

از قاجاریه تا )  رانیااجتماعی  -سیاسی   تحوالت  (،1385اهلل )  بی حب  شیرازی،  ابوالحسن  امینی، علیرضا،

 قومق. ، تهران،  رضاشاه(

  رفیعی   محمد  ترجمه  ،قاجاریه   سلسله   انقراض  تا  سیتأس»  ایران  معاصر  تاریخ  (1373)  تری پآوری،  

 عطایی. نشر تهران، مهرآبادی،

نو   دواردبراون، ا  ر. یتهران، کو ،ین یقزو یترجمه مهر ،رانیا تیانقالب مشروط، (1333)   ل ی گرا

) بشیری، مشروطه    سیاسی   یهاگزارش  (،1363احمد  انقالب  باره  در  تزاری  روسیه  خارجه  وزارت 

 جلدیک، تهران، پرواز.  ،ایران

 جلد ،ی اهلل نورفضل خیش  مکتوبات و روزنامه  ها،ه یاز رسائل، اعالم یامجموعه ، (1362محمد )ترکمان، 

 .رسا ی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگدوم

 . ری کب ری تهران، نشر ام ،رانیدر ا تیو مشروط عیتش (،1360ی )عبدالهاد ،ی حا ر

،  تهران  ، چاپ دوم،عراق  میمق  انیرانیو نقش ا  رانیدر ا  تیو مشروط  عیتش(،  1364)  یعبدالهاد  ،ی حا ر

 . ری رکبی انتشارات ام

، چاپ دوم، تهران،  تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق(،  1364)  یدعبدالهاحا ری،  

 انتشارات امیرکبیر. 

سیدصادح، )  حقیقت،  مسأله »،  (1390بهمن  و  نا ینی  و  )کواکبی  مشروطه  توجیه  تا  استبداد  نقد  از 

 .100-75ص   ،30 شماره دوم، سال بخش کتاب نامه(،) ی انسان علوم  ماهنامه  ،«تحدیدقدرت

 ، تهران، امیرکبیر. عین الدوله و رژیم مشروطه (، 1372) یمهدداوودی،  
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  ، «سیاسی عالمه میرزای نایینی  شهیاندنسبت قانون و شریعت در  »  ، (1384)و زمستان    زییپا  ،جالل  درخشه،

 .59-39ص    ،دوم شماره ،فصلنامه دانش سیاسی دو

 . یاسالم انقالب   اسناد مرکز هران،ت  ،جلداول ،رانیا روحانیان نهضت (،1377) یعل ،یدوان

 ، جلددوم، تهران، انتشارات فردوس. حیات یحیی (، 1362دولت آبادی، یحیی )

عباس و  ومجید  مرزبالی،  زاده  رفیع  حسین  وم.(  نا ینی  عالمه »(  1394)  )ح    ازحکومت   ودفاع   میرزا 

 .99-75ص  ، 29 شماره هشتم، سال ،سیاسی  مطالعات فصلنامه ،  «مشروطه

بی جا،    جلد  ،ایران  خیتار  (،1370)  یپرسسرسایکق،   ترجمه سید محمد تقی ف ر داعی گیالنی،  دوم، 

 نشر دنیای کتاب. 

  تهران،   ،قاجاریه   دوره  پایان  تا  مادها  زمان  آغاز  از  ایران  تاریخ  بر   کوتاه  مروری(،  1380رضا )  شعبانی،

 س ن.

رضایی، و  روحانیت»  ،(1390)  یمرتضو    یعل  شیرخانی  م  نق   انقالب  علمی   «،شروطهدر  -فصلنامه 

 .110-85ص   ،25شماره  سال هشتم، پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی،

 .ینیخم امام یو پژوهش یسسه آموزشوقم، م ،ی اس یس  یریپذو جامعه  تیروحان، (1383) یمرتض ان،یعلو

و انیعل عل  ی  )  یهمکاران،  مسلمان  ی اسیس  شه یاند(،  1390اکبر  مطال متفکران  پژوهشکده  تهران،  عات  ، 

 ی. فرهنگ

 .قم، نشر معارآ  ،ی اسیعلل مسائل و نظام س - رانیا ی نهضت اسالم، (1381) یعباسعل ،یدزنجانیعم

 ، قم، نشر معارآ.علل مسائل و نظام سیاسی  - نهضت اسالمی ایران(، 1381) یعباسعل، یدزنجانیعم

 .اهی تهران، خوارزمی، ترجمه بهاء الدین خرمشاندیشه سیاسی در اسالم معاصر (، 1384) دیحمعنایت،  

 ، تهران، نشر نی.و سیاست در ایران معاصر فقه  ،(1391داود )فیرحی، 

 .سمت تهران، ،ایران و اسالم در سیاسی  یهاشه یاند (،1385) حاتم ،یقادر

)  ،یکسرو ا  خی تار(،  1363احمد  انتشارات  اوللدج  ،رانیمشروطه  موسسه  تهران،  شانزدهم،  چاپ   ،

 . ریرکب ی ام

دفتر ،  قم ی،  محمدجواد صاحب  حیتصح ،  ستبداد و مصارع االستعباداال  ایعطب(،  1363رحمن )عبدالی،  کواکب

 ی. اسالم غاتی تبل

 ، تهران، زوار. مرگی درنورزندگانی مالمحمدکاظم خراسانی(، 1358مجیدکفایی، عبدالحسین )

 ، جلددوم، تهران، علمی.تاریخ انقالب مشروطیت ایران(، 1371) یمهدملک زاده، 

دانشکده حقوق   مجله سیاست،    فصلنامه   ،« وامرسیاسی  فقه  آخوندخراسانی،»  ،(1392منصور )  ،میراحمدی

 .196-177ص   ،شماره یک ،چهل وسه  دوره ،و علوم سیاسی 

 . ریرکب ی موسسه انتشارات ام، تهران، تاریخ بیداری ایرانیان(، 1371) یعلناظم ا،سالم کرمانی، محمد بن 
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  ، ی محمود طالقان   دیس  حاتیمقدمه و توض،  المله   ه یاالمه و تنز  ه یتنب  (،1361)میرزا محمدحسین  ،  نایینی

 .انتشار یشرکت سهام، تهران، چاپ هشتم

( میرزا محمدحسین  المله (،  1361نایینی،  تنزیه  و  االمه  طالقانی،  تنبیه  توضیحات سید محمود  و  مقدمه   ،

                   .چاپ هشتم، تهران، شرکت سهامی انتشار

اصفهانی (،  1391)  یموسنجفی،   نوراللّه  آقا  حاج  بیدارگرانه  نهضت  تاریخ  و  سیاسی  ،  تهران  ،اندیشه 

 موسسه مطالعات تاریخ معاصر.

 . قم ،ی رخانه مجلق خبرگان رهبری ، دب ی نینائ ی اسیشه سیدر اند ی پژوهش  ،(1382) دجوادیس ورعی،

 

 


