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چکیده
در مقالۀ پیشرو ،نقش و جایگاه علما و مراجع مشروطهخواه عظام شیعه (با محوریت
آخوند مالمحمدکاظم آخوند خراسانی) در مقابله با بحرانها و مشکالت عمدتاً سیاسی
مبتالبه نظام مش��روطۀ ایران ،در فاصلۀ فتح تهران در جمادیالثانی  1327تا هنگام
رحل��ت وی در ذیحجۀ  ،1329با اس��تناد بهمنابع و اس��ناد متقن ،مورد بررس��ی و
ارزیاب��ی توصیف��ی -تحلیلی تاریخی قرار گرفته اس��ت .علما و مراجع ش��یعه در این
برهۀ بسحس��اس و دش��وار ،همچنان ،مهمترین و تأثیرگذارترین حامیان مش��روطۀ
ایران محس��وب میش��دند و در راستای دفاع از دستاوردهای مش��روطیت و مقابله با
ها و مشکالت داخلی روزافزون دامنگیر نظام مشروطه ،و نیز مبارزه با تجاوزات
بحران 
پایانناپذیر دو کش��ور روسیۀ تزاری و انگلستان در شئون گوناگون کشور ،بسفعال و
مؤثر ظاهر شدند .با رحلت ناگهانی آخوندخراسانی ،نظام مشروطۀ ایران ،بزرگترین و
تأثیرگذارترین حامیان خود در میان علما و مراجع شیعه را از دست داد.
کلیدواژه ها :انقالب مش��روطیت ،آخوند خراس��انی ،مرجعیت ش��یعه ،روسیهتزاری،
انگلستان ،بحران سیاسی
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مظفــــر شاهدی

 .1مقدمه /بیان مسئله
در مقالۀ حاضر ،فتح تهران توسط مشروطهخواهان در  27جمادیالثانی  25 /1327تير 1288
برابر با 16ژوئيۀ  ،1909ب ه عنوان مبدأ دورۀ دوم مش��روطيت ايران در نظر گرفته ش��ده است.
تشیع و مهمترین حامی مشروطیت
آخوند مالمحمدکاظم خراسانی ،مرجع علیاالطالق جهان ّ
ای��ران در میان علما و مراجع دین��ی ،در حالیکه عمدتاً ب ه هدف دفاع از دس��تاوردهای نظام
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مش��روطه و مقابله با اقدامات تجاوزکارانه روس��یۀ تزاری ،مهیای سفر ب ه ایران بود،ناگهان و ب ه
گونهای مش��کوک در  20ذیحجۀ  11 /1329دسامبر  1911برابر با  19آذر  ،1290در نجف
اشرف وفات یافت و مشروطیت ایران ،بزرگترین و تعیینکنندهترین حامی خود در میان علما
و مراجع شیعه را از دست داد .فقط مدت کوتاهی پس از آن واقعه بود که دولت ایران ،ناگزیر،
التیماتوم روسیۀ تزاری را پذیرفت .با انحالل مجلس شورای ملی ،دورۀ دوم نظام مشروطۀ ایران
در شئون و سطوح گوناگون ،با بحرانهای گستردهتری مواجه شد .با عنایت ب ه این امر ،هدف
مقالۀ حاضر ،پاسخ ب ه پرسشهای زیر خواهد بود:
 .1علما و مراجع مشروطهخواه شیعه با محوریت آخوند ملاّ محمدکاظم خراسانی ،چه مواضعی
در قبال تحوالت ایران در دورۀ دوم مشروطیت اتخاذ کردند؟
 .2مهمترین مشکالت و بحرانهای داخلی و خارجی ایران در سالهای پایانی دهۀ 1320ق.
که نهایتاً ب ه التیماتوم روسیۀ تزاری انجامید ،چه بود؟
 .3در راستای نیل ب ه پاسخ پرسشهای فوق ،با استناد ب ه اسناد منابع متقن ،فرضیات زیر به
شيوۀ بررسي تاريخي مورد ارزیابی توصيفي -تحليلي قرار خواهد گرفت:
 .1ب ه رغم مش��کالت و انحرافاتی که دوران دوم مش��روطیت ،ایران را از همان آغاز در خود
فرو برد ،علما و مراجع عظام شیعه (با محوریت مراجع نجف و با هدایت آخوند خراسانی)،
کماکان و باهدف تقویت نظام مش��روطه و هدایت آن در چارچوب قانون اساس��ی و متمم
آن ،در عرصههای گوناگون سیاس��ی ،اجتماعی و اقتصادی کشور فعال و مؤثر ظاهر شدند
 .2در این برهۀ اخیر از حیات نظام مشروطه ،علما و مراجع شیعه هنوز مهمترین گروههای
مرجع در عرصۀ سیاسی و اجتماعی ایران محسوب میشدند  .3ضرورت مقابله با تندرویها
و افراطکاریهای داخلی و لزوم مبارزه و مقاومت در برابر تجاوزات کش��ورهای سلطهجوی
خارجی (روسیه و انگلستان) که نهایتاً هم در ناکامی مشروطیت ـ ایران در این دورۀ اخیر

نقش درجۀ اولی ایفا کردند ،مهمترین دغدغهها ،هش��دارها و اقدامات پیش��گیرانۀ علما و
مراجع عظام را تشکیل میداد  .4آخوند مال محمدکاظم خراسانی ،همچنان بزرگترین و
تأثیرگذارترین پشتیبان انقالب و نظام مشروطۀ ایران در میان علما و مراجع شیعه محسوب
میشد ،و رحلت نابهنگام و یکبارۀ ایشان ،ضربهای جبرانناپذیری بر آن وارد ساخت.

مش��روطهخواه ،ب ه رغم ،مشكالت روزافزوني كه در مقاطع گوناگون ،دامنگير نظام نوپا گردید،
در دفاع از كليت آن ،استوار باقي ماندند و بهانحای گوناگون كوشيدند مانع از ناكامي و انحراف
نظام مذکور شده و راهي براي تقويت ،تحكيم و تداوم آن پيدا كنند .در راستاي همين هدف
ب��ود ك��ه ب ه رغم بحرانها ،انحرافات و گرفتاريهاي روزافزونی که طی چند س��ال پس از فتح
تهران دامنگیر نظام شده بود ،مراجع و علماي شيعه (با محوريت آخوند خراساني) ،در دفاع از
دستاوردهاي مشروطه ،مجاهدتي مثالزدني از خود نشان دادند.
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 .2مشروطه و علما
اسناد و منابع موجود نشان ميدهد ،نقش و جايگاه علما و روحانيون شيعه در بسيج سياسي
و روند تحوالتي كه طي س��الهاي 1324 -1323ق بهشكلگيري ،گسترش و پيروزي نهايي
انقالب مشروطۀ ايران انجاميد ،قابلتوجه و بلكه تعيينكننده بوده است (ناظماالسال م كرماني،
32 -3 :1346؛ ش��اهدي261 -227 /1 :1393 ،؛ بهشتيسرش��ت)144 -126 :1380 ،؛ البته
مش��اركت و حضور علما در فرايند سياسي -اجتماعي ،بهپيروزي مشروطه محدود نشد ،و به
ويژه در تبيين ،تنظيم و تحكيم مباني نظري ،حقوقي و سياسي نظام مزبور كه بهطور مشخص
در قانون اساس��ي مشروطه و متمم آن تبلور يافت ،نقش��ي تعيينكنندهتر ايفا كردند .در اين
ميان ،باالخص ،آخوند مالمحمدكاظم خراس��اني و برخي ديگر از علما و فضالي مشروطهخواه
نجف ،در دفاع نظري و سياسي از پديدۀ مشروطيت و داليل و براهين فقهي -حقوقي ارجحيت
آن بر س��لطنت مس��تبده در دوران غيبت امام زمان (عج) ،نقش��ی اولي ايفا كرده و در تحكيم
موقعيت نظام مشروطه ،گامهايی اساسی برداشتند (نائيني1386 ،؛ محالتي .)1386 ،با چنين
پش��توانۀ فقهي -حقوقي و سياسي اس��تواري بود كه آخوند خراساني و شمار زيادي از علماي
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 .3فتح تهران؛ موقعيت مرجعيت
انقالب مشروطۀ ايران كه در  14جماديالثاني  1324بهپيروزي رسيده بود ،در  23جمادياالول
 1326و با بمباران مجلس شوراي ملي توسط قزاقهاي تحت فرمان لياخوف روسي ،موقتاً به
پايان راه خود رس��يد .دورۀ موسوم بهاستبداد صغير ،چند روزي بيش از  13ماه دوام آورد و با
حملۀ مشروطهخواهان و فتح تهران در  27جماديالثاني  ،1327نظام مشروطۀ ايران ،حياتي
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دوباره يافت .در اين ميان ،علما و مراجع مشروطهخواه نجف كه در تمام برهۀ استبداد صغير در
مستبدین و دفاع از مشروطيت ،پايدار باقيمانده بودند ،از واقعۀ فتح تهران استقبال
نكوهش از
ّ
كردند .آخوند خراساني در فتوايی تاريخي «همت در دفع اين س ّفاك [محمدعليشاه]» را «از
اهم واجبات» دانسته و «بذل جهد و سعي» براي تجديد نظام مشروطه را «بهمنزلۀ جهاد در
ركاب امام زمان» ارزيابي نمود(بهشتيسرشت.)227 :1380 ،
اولين اقدام فاتحان تهران ،عزل محمدعلیشاه از سلطنت و انتصاب فرزند او سلطاناحمدشاه
در اي��ن مقام بود ،كه خبر آن طی نامهای بهش��رح زير برای اط�لاع آيات عظام نجف (آخوند
خراساني ،سید عبداهلل مازندراني و بهبهاني) ارسال شد:
ازطهران 27،جمادیالثانيه 1327نجفاشرف.حضورمباركحضراتحججاالسالموالمسلمين،
آياتاهلل فیاالرضين آقای خراسانی و آقای مازندرانی و بهبهانی مداهلل ظلهم علي رئوسالمسلمين.
از يمن توجهات حضرت ولیعصر عجلاهلل فرجه و اهتمامات كافيه كه از طرف با شرف آن ذوات
محترمه در حفظ آثار اس�لام و ترويج ش��ريعت مطهره و استحكام اساس مشروطيت مبذول
ش��ده ،در روز جمعه  27جمادیالثانيه ،مجاهدين و فدائيان ملت اثنیعشری در كمال نظم و
سالمتطلبي ،شهر دارالخالفۀ طهران را متصرف و نظر بهانزجار عموم افراد ملت از وضع ادارۀ
اعليحضرت محمدعلیميرزا و بهمالحظۀ اين كه صبح روز مزبور بهسفارت دولت بهيۀ روس
رفته ،در تحت لواء دولتين روس و انگليس متحصن شده بودند ،بهتصويب و صالحديد مجلس
عالی كه مركب از علماء اعالم و كليۀ وجوه وكالي سابق تشكيل شده بود ،اعليحضرت معظم را
از سلطنت ايران منفصل و اعليحضرت اقدس همايون شهرياری سلطاناحمدميرزا وليعهد دولت
عليه را بهسلطنت منصوب و نیابت سلطنت را عجالتاً بهموجب اصل  36و  37قانون اساسی
بهحضرت مس��تطاب اجل اش��رف ارفع اكرم ،آقای عضدالملك دامت شوكته تفويض فرمودند
كه بعد از انعقاد پارلمان ،مطابق مادۀ  38قانون اساسي در باب نيابت سلطنت قرار قطعي داده

 .4اعدام شيخفضلاهلل نوري؛ آسيبپذيري مشروطه
چنانكه بايد روند حوادث در مس��ير ثواب قرار نگرفت .در اين ميان ،باالخص واقعۀ محاكمه و
اعدام سريع شيخفضلاهلل نوری در روز  13رجب 1327كه مقارن با سالروز والدت اميرالمومنين
علي(ع) بود ،نشان داد كه مشروطهخواهی ايرانيان بسيار زود از جادۀ صواب و تعادل ،منحرف
شده است (شریفکاشانی .)376 -374 /2 :1362 ،بهنوشتۀ آگاهانامور در آن روزگار« :بهدار

زدن شيخفضلاهلل در انظار مردم عوام ،خيلي موجب حيرت و عبرت گرديده كه چگونه میتوان
مجتهد را بهدار زد! (شریفکاشانی.)378 /2 :1362 ،
شيخفضلاهلل نوری در رأس علما و فقيهان مخالف مشروطه ،نسبت بهروش و مبانی حكومت
تازه تأس��یس ،انتقادات نظری و فقهی داش��ت و بهقتل آوردن سريع ايشان ،مشروطۀ ايران را
آسيبپذير ساخت .در آن روزگار ،آگاهان امور بر اين باور بودند كه اعدام شيخ ،در جايگاه يك
مجتهد بلندپايه ،نقطۀ عطفی براي اسالمزدايی و بهحاشيه راندن علما ،مراجع و اسالمگرايان از
تحوالت مشروطهخواهي ايرانيان خواهد شد .بنا بر نوشتۀ قهرمانمیرزا سالور(عينالسلطنه) كه
خود از نزديك شاهد آن حادث ه بود :گفتند شيخ را دار زدند ،...مطلب بزرگ بود و باور نمیشد،...
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شود .اين است كه استحضار خاطر مقدس آن ذوات محترم را از نتيجۀ اقداماتی كه بهحسن
توجهات خاطر مبارك بندگان حضرات حججاالسالم علی دامتبركاتهم حاصل شده است ،الزم
ديده ،تشكرات بیپايان عموم افراد مسلمين را از محاسن نيات آن حضرات بهتقديم رسانيده،
اميدواريم كه از بركات انفاس قدسيۀ آن ذوات مقدسه ،موجبات ترويج معدلت و آسايش ملت و
اعالم شرع مبين در تزايد ،دولت و ملت آسوده و اساس مسلمانی بر وفق مكنونات خاطر مبارك،
روز ب ه روز قرين استحكام گردد .از طرف مجلس عالی -سپهداراعظم وزير جنگ  -سردار اسعد
علیقلی وزير داخله(ناظماالسالمکرمانی.)497 -496 /2 :1346 ،
در پاس��خ ،آیات عظام هم اظهار اميدواري كردند که با اس��تقرار دوبارۀ نظام مشروطه ،فساد
راه يافته در اركان حاكميت ،از ميان برداشته شده و در اقصي نقاط كشور ،نظم و امنيت برقرار
گردیده ،و به تجاوزات و سلطۀ بيگانگان پايان داده شود .در همان حال ،تلگرافات شادباشی نیز
خطاب بهسيدمحمد طباطبايی و سيدعبداهلل بهبهانی (دو رهبر بزرگ مشروطه) مخابره شد و
چنين اميد میرفت كه در دورۀ جديد ،امور كشور در مجرايی صحيح قرار گيرد.
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رفتيم جناب ش��يخ را باالی دار زيارت كرده ،آمديم . ...تا امروز در ايران كه مملكت اس�لامي
اس��ت ،همچو كاری نش��ده بود ،اما حاال اگر مجلس برپا شود ،از بابت دردسر و زحمت علما در
نشر قوانين ،خالص است ،و شايد دست علما از امورات دنيوی و درباری و مملكتي كوتاه شود
(سالور.)2705 /4 :1376 ،
اين واقعه گرچه نتوانست در ارادۀ علما و مراجع در راستاي حضور فعال در عرصۀ سياسي و
اجتماعی ،خللي ايجاد كند ،اما مشروطهخواهان تندروتر كه اينك در بخشهاي مختلف نظام،
حضور و نفوذی جدیتر پيدا كرده بودند ،س��خت راغب بودند تا بهحضور تعيينكنندۀ علما و
مراجع دینی در عرصۀ سياس��ی و اجتماعی كش��ور ،پايان داده شود ،یا بهعبارت ديگر ،پيوند
مش��روطيت ايران را با آموزهها و ش��عائر دينی و نيز علما ،كه پيشگام حركت مشروطهخواهی
محس��وب ميش��دند،قطع نمایند .هم اينان بودن��د كه نقش قاطع و درج��ۀ اولی در انحراف
مشروطيت ايران و نهايتاً شكست و ناكامي زودهنگام آن ايفا كردند .احمد كسروی در اين باره
چنين اظهار عقيده كرده است:
اين سردس��تگان آزادی و ش��ناختگان كه محمدعلیميرزا [در دورۀ استبداد صغير آنها
را] از ايران بيرون كرد و دستهدس��ته در قفقاز و اس��تانبول و اروپا پراكنده ش��دند و يك
س��ال كمابيش در آن جاها درنگ داش��تند ،چون آراستگي آن كش��ورها و پيشرفت كار
اروپا را میديدند و از اين س��وی پريش��انی ايران را بهياد میآوردند ،بهخود ميشوريدند
و با انديش��ههای كوتاه خود ،هر يكي مايۀ پريش��انی ش��رق را چيز ديگری میپنداشت و
هر كدام از پيش��رفتهای اروپا ،يك گوشۀ آن را بسيار پسنديده ،سرچشمۀ فيروزیهای
آن میشمرد .اين اس��ت ،اين هنگام كه دوباره بهايران بازگشتند ،رهآوردهای شگفتی از
پندار و انگار با خود آوردند و همين كه از راه رسيدند ،بهبيرون ريختن آن پرداختند .اگر
روزنامههای آن زمان را ديده باشيد ،هنگامۀ شگفتی برپا كردهاند و خود يكي از زيانهای
بزرگ پراكندن اين پندارهای نابجا و نارس��ا بوده .يك دس��ته از آنان ،پايۀ پريشاني شرق
را دين اس�لام میش��مردند و بیآنكه از تاريخ آگاهی درستی داش��ته و بدانند كه ميانۀ
پيدايش اسالم و اين زمان ما ،سيزده قرن بيشتر گذشته است و در اين زمان ،صد ناروايی
ميانۀ مردمان رواج گرفته ،...كه مايۀ پريشانی شرق اينها بوده،چيزی نادانسته و از روی
گمان ،نگارشهايی مینمودند و داد نادانی میدادند(کسروی.)69 :1330،

در همان زمان ،ناظران بر امور ،تبعات س��وء قتل ش��يخفضلاهلل نوری را برای نظام مشروطۀ
ايران و مجموعۀ كشور و مذهب تشيع ،پيشبينی میكردند و حكم قتل او را سخت ناعادالنه و
از سر كينه و خصومت شخصی ارزيابی نمودند:
ش��يخ را كش��تند؛ كار ،كار بزرگي بود .گمان كردند ايران منظم میش��ود ،اما غلط است؛
دس��تورالعمل باطل اين خبر [چنانچه] بهعتبات و ش��هرهای ديگر ايران برسد ،بلكه در
همين طهران ،اسباب زحمت كلی میشود . ...همه كس تبعيد او را يقين داشت ،اما تصور
قت��ل او را علن��ی ،آن هم بدون محاكمه و اس��تنطاق در عدليه [و] با حضور مردم ،محال
مقام س��ؤال و پرس��ش باشد ،حاضرمتمام خدمات خود را بهمذهب اسالم و عالوه كردن
آن اصل [مقصود اصل دوم متمم قانون اساسي است] بهقانون اساسي كه پنج نفر بايد از
طراز اول مجتهدين در نشر قوانين حاضر باشند ،ثابت میكنم .اگر زور باشد ،غير تسليم،
چاره نيست .نيم ساعت استنطاق در كميتۀ جنگ كردند ،آن هم همين بود كه تو مقصر
هستی و برخالف مشروطه حرف زدی ،و حال آن كه شيخ اهل نظام نبود و قشونی را به
باد نداده بود .میبايست در عدليه ،موافق قانون اساسی و مشروطه استنطاق علنی شود و
حكم قتل او از مجتهدين عالمتر [از] او صادر شود و نايبالسلطنه امضاء كند ،نه بهحكم
ها انتقام اس��ت ،غرض ش��خصی و ميل جمعي؛ اما اسباب فنا و
يپرم و ُم ِع ّزالس��لطان .اين 
اضمحالل خواهد بود بزودي . ...من با شيخ خصومت نداشتم .فاضل و صاحب علم و تقليد
بود و در ايران دو نفر مثل او علم نداش��تند .در مجلس درس او ،شش��صد نفر طلبه حاضر
ها اس��باب فنای مملكت و تخفيف مذهب
میش��دند؛ اما دلم براي اين میس��وزد كه اين 
میشود(سالور.)2709 /4 :1376 ،

در حالیكه برخی نش��ريات و روزنامهها ،مطالبی س��خيف پيرامون دين و مذهب منتش��ر
میكردند ،آگاهانامور با تقبيح اينگونه نوش��تهها كه انحرافی آشكار از اهداف و دستاوردهای
مشروطيت و نيز قانون اساسی بود ،و نقش و جايگاه مؤثر تشيع ،علما و مراجع دینی را در روند
ش��كلگيري و قوام یافتن نظام مشروطه در ايران ناديده میگرفت ،تبعات سوء بسياری بر آن
پيشبينی میكردند .از همان آغاز ،اقشار وسيع مردم و علما ،اين رويۀ ناخوشايند و انحرافآميز
راكه از سوی برخی منورالفكران و مشروطهخواهان غربگرا ترويج و ترغيب میشد ،مورد انتقاد و
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میدانس��ت .خود شيخ هم گفته بود بهسفارتخانه نمیروم و متحصن نمیشوم[ ،و] اگر
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سرزنش قرار میدادند .اين باور درست در ميان مطلعان وجود داشت كه با اين رويۀ انحرافآميز
مذهبستيزانۀ كور ،همراهی نخواهد شد ،ن ه ملت ،نه وزراء(سالور.)2718 -2717 /4 :1376 ،
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 .5تندرويهاي زودهنگام؛ هشدارهاي مراجع
مجموعۀ اسناد و شواهد موجود نشان میدهند که مراجع عظام نجف ،اساساً با قتل شيخفضلاهلل
نوری موافقتی نداش��ته و تا پايان واقعه هم در جريان امر قرار نگرفتند؛ حتی چند روز پس از
اعدام وی ،به دلیل همین بیخبری از اعدام شیخ ،آنها طی مراسلهای خواستار روانه ساختن
او به «عتبات» عالیات شدند (سالور .)2728 /4 :1376 ،در حالی كه واقعۀ اعدام شيخفضلاهلل
در ميان بسياری از مردم كشور و نيز علما با سوءظن و بدبينی نگريسته میشد و آن را اقدامی
در نقض آشكار قوانين مشروطه ارزيابی میكردند ،تندروها و كسانی كه احتماالً حضور علما و
ها و اهداف خود میديدند ،طی
مراجع را در عرصۀ سياسی و اجتماعی كشور در تباين با خواست 
اعالميهها و شبنامههای بدون امضاء ،از اقدام مشروطهخواهان در قتل علنی شيخ دفاع كرده و
با بزرگ شمردن گناهان او در مخالفت با مشروطيت ،مدعی گردیدند که حكومت در برخورد
قاطعتر با طرفداران عمدتاً عالم و روحانی ايشان ،قصور ورزيده است .آنها تعدادی ديگر از علما
و مجتهدان مخالف مشروطه را هم نام برده و آنان را نیز مستحق اعدامشمردند (شریفکاشانی،
.)412 -410 /2 :1362
با اين حال ،هنوز باالخص علما و مراجع عظام مشروطهخواه نجف ،تالش میكردند با تعديل
ها و انحرافات روزافزون راهيافته در عمل سياس��ی و اجتماعی مش��روطهخواهان ،نظام
تندروی 
جدی كه آن را تهديد میكرد ،نجات دهند .هنوز سيدمحمد
تازه تأس��یس را از آس��يبهایی ّ
طباطبايی ،س��يدعبداهلل بهبهانی و دهها تن دیگر از علمای مش��روطهخواه ،در تهران و س��اير
ش��هرها و مناطق كش��ور ،حضور و مشاركتی فعال در عرصۀ سياس��ی و اجتماعی و فرهنگی
داشتند ،و از نفوذ گستردۀ اجتماعی در ميان مردم ايران برخوردار بودند .حتی مشروطهخواهان
جدی با آنها نبود ،و بهويژه در
تندرو و كماعتقاد بهمبانی آن را نيز قدرت و جسارت برخورد ّ
بسياری از شهرها و اياالت ،تداوم حيات مشروطيت ،قائم بهحضور فعال و تعيينكنندۀ علما و
مجتهدانهای نواحي بود (شریفکاشانی.)420 -412 /2 :1362 ،
ها و س��وء عملكرد س��ردمداران غيرروحانی مش��روطيت ،از هم��ان آغاز موجب
بیاعتدالی 

 .6دعوت به قانونگرايي؛ تقويت مباني مشروطه
در اين ميان بهويژه مراجع مش��روطهخواه بزرگ نجف (آخوند خراساني و مازندراني) از همان
آغاز ،سخت مراقب بودند که در مباني انديشهای ،قوانين و سيرۀ عملي نظام مشروطه ،انحرافی
حاصل نشود و «تمام امور بهعوناهلل و حسن تأييده ،از مجرای قانون مشروطيت ،صحيحاً ترتيب
شود» .آنها طي نامهای كه در اوايل شعبان  1327و در آستانۀ برگزاری انتخابات دومین دورۀ
مجلس شورای ملّی ،خطاب بهسيدمحمد طباطبايي در تهران نوشتند ،تأكيد كردند كه مبادا
رهبران و اوليای مشروطيت در تهران ،گامی خالف قوانين و مقررات تأييدشدۀ نظام مشروطه
بردارند .آنها هشدار دادند که ضرورتاً باید انتخابات دورۀ دوم مجلس ،از مبادی صحيح و قانونی،
ها و هرج و
ها و بیعدالتی 
صورت عملي بهخود گيرد .آنها كه اطالعات بس��ندهای از تندروی 

مرجهای پيشآمده در تهران (متعاقب فتح این شهر) و ساير مناطق كشور را در دست داشتند،
بر علما و مجتهدان و عموم ملت ايران واجب میدانستند که «ممالك را از هرج و مرج ،امن و
منظم داشته ،نگذارند مفسدين اخالل در آسايش نمايند كه اسباب تشتت و دخل اجانب گردد،
و در كليۀ امور و مصالح ممالك كه راجع بهدولت و ملت است ،امتناع ننمايند».
آخوند خراسانی و سیدعبداهلل مازندرانی هشدار میدادند كه هر گاه ناامنیها و بیقانونیها در
اسرع وقت از ميان برداشته نشده و دولت مركزی بهامور كشور نظمي درخور ندهد،در اندك
زمان ،سلطه و نفوذ اجانب و بيگانگان بر كشور گسترش يافته و بر دين و دنيای مردم ،آسيبی
جدی وارد خواهد شد و دوام و بقای نظام مشروطۀ صحيح ،بهمخاطره خواهد افتاد.
ّ

| علما و مراجع مشروطهخواه؛ از آغاز دورۀ دوم مشروطیت تا رحلت آخوند خراسانی |

بدبينیهایی بسيار در ميان مردم و آگاهان بهامور شده بود .آنها سخت نگران بودند که مبادا
تداوم اينگونه اعمال خالفقاعده ،ضمن از میان بردن دستاوردهای مشروطیت ،نقش و جايگاه
ها بهنام آنان ثبت شود
علما و مراجع عظام را در نظام مش��روطه ،ملكوك س��اخته و بدكارگي 
ها در ميان علما و مجتهدان مشروطهخواه از
(شریفکاش��انی .)420 -419 /2 :1362 ،نگرانی 
احتمال انحراف مشروطيت از جادۀ صواب ،روزافزون بود كه مبادا «اين نعمت و شرافت كه به
قيمته��ای گران و بهای بیپايان ،يعنی خونهای جوانان و عزيزان و خس��ارت فراوان و يتيم
شدن اطفال و بيوه شدن زنان و با هزاران خون دل بهدست آوردهايم ،بهرايگان از دست برود
(شریفکاشانی.)424 -423 /2 :1362 ،
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ف قاعده و ش��تابزدهای كه رهبران مش��روطه در
تندرویها ،بیمباالتیها و نیز اهتمام خال 
تهران و برخی شهرهای ديگر بهدستگيری ،محاكمه و مجازات سريع مخالفان نشان میدادند
و در اين ميان چه بسا افراد بیگناه يا كمتقصير پرشماری صرفاً قربانی خشم و كين قدرتمندان
میش��دند ،باعث گردید تا مراجع عظام نجف (آخوند خراس��انی و سیدعبدهلل مازندرانی) ،طی
نامهای به دولت و اولیای حكومت ،خواستار عفو عمومی شوند و تأكيد نمایند كه از قتل و اعدام
كس��انی كه باز هم بهمخالفت با مشروطيت ادامه دهند ،اجتناب میكنند .در همين مراسله،
هشدار داده شده بود كه هر گاه روش صواب حكومتداری پيشۀ رهبران مشروطيت نشود ،در
آيندهای نهچندان دور ،رشتۀ امور از اختيار مشروطهخواهان صديق ،خارج ،و بهتبع آن ،آرزوی
بيگانگان كه همانا تداوم بیسروسامانی و هرج و مرج در كشور است،برآورده خواهد شد .ايشان
بهاوليای حكومت در تهران توصيه میكردند که در اين باره بهس��يرۀ پیغمبر اسالم ،حضرت
محمد(ص) اقتدا كنند كه پس از فتح مكه ،فرمان عفو عمومي صادركرد و از گناهان گذش��تۀ
مخالفان ،چشمپوشی نمود (سیاستنامۀ خراسانی.)239 -237 :1385 ،
اين خواس��تۀ آيات عظام آخوندخراسانی و س��یدعبداهلل مازندرانی بهفاصلۀ اندكي از سوی
دولت جديد مشروطه پذيرفته شد و در  17شعبان ،1327فرمان عفو عمومي صادرشد (سالور،
 .)2783 /4 :1376مراجع نجف امیدوار بودند که نظام جديد و دولت مركزی ،بهس��رعت قوام
و دوام يافته و مشروطۀ مورد عنايتشان را بر اساس قانون اساسي و متمم آن ،در اقصي نقاط
كشور بهمورد اجرا بگذارد .آنها سعي مینمودند تا با آرام ساختن هر چه بيشتر فضای سياسی
و اجتماعی كشور ،و با هشدارها و تذكرات بهموقع و قاطع نسبت بهناماليمات موجود ،اجازه
ها و انحرافات ،مشروطۀ ايران را در مسير ناصوابی قرار دهد.
ندهند تندروی 

 .7تعامل جمهوريت و اسالميت؛ مقابله با تندروها
در آن هنگام كه بار دیگر موضوع و مفهوم آزادی و مس��اوات و گس��ترۀ معنايی هر يك از آنها
در عرصۀ سياس��ی و اجتماعی كشور مطرح شد و انجمنهای گوناگون صنفی و ديگر گروهها،
گاه دخالتهایی ناروا در امر مش��روطه میكردند و برخی نش��ريات و روزنامهها ،مطالبی تند و
ف قاعده چاپ و منتشر مینمودند و هر از گاه نیز بهمبانی دينی و شخصيتهای مختلف
خال 
اهانتهايی روا میداش��تند؛ نیز وعاظ و برخی س��خنرانان بهدس��تاويز حمايت از مشروطيت،

مقاليۀ خودشان را كه تربيت و ترقی و تكميل علميات و عمليات تهذيب اخالق ملت از رذائل و
رسوخ دادن مبادی تدين و تمدن است ،مراقب بوده ،خروج از اين وظيفه و تعرض امور اليعني و
جسارت بههتك نواميس الهيه عزاسمه و تجاوز از حدود شرعيه و تعرض بهمحترمين مملكت
و هتك ارباب ش��رف و نس��بت استبداد بهمردم دادن و دستی مستبد تراشيدن را كه در دورۀ
سابقه باباالبواب فساد و افساد بود ،بههيچوجه روا و جايز ندارند ،و وظيفۀ خود را وصل كردن
بدانند ،نه فصل نمودن».
در راس��تای تضمين انجام چنين هدفی ،آيات عظام نجف ،وظيفۀ وزارت معارف را س��خت
حس��اس و س��نگين دانسته و از وزير و مس��ئوالن آن وزارتخانه میخواس��تند که «در تهذيب
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گفتارهايی خارج از عرف و نزاكت بر زبان میراندند و بهطور كلی رفتارش��ان برخالف قوانين
نظام مش��روطه و آموزههای دینی میبود،آخوند خراس��انی و مازندرانی در 15رمضان ،1327
طی مراسلهای هشدار دادند كه بروز رفتار و عملكردی جز آنچه مشروطيت ايران بر آن بنيان
گرفته ،اساس دين و دولت و استقالل كشور را با آسيبهايی جبرانناپذیر مواجه میسازد .آنها
تأكيد كردند كه مقصود از آزادي در قانون اساس��ي مش��روطيت «آزادی از اسارت و مقهوريت
در تحت تحكمات دلبخواهانۀ كارگزاران امور و اوليای درباری است ،نه خروج از ربقۀ عبوديت
الهيه عز اسمه و القاء قيود شرعيه»؛ بنابراين بايد با كسانی كه موضوع آزادی در قانون اساسي
مشروطيت را در راستاي مقاصد دلخواه خود معنی و بهكار میگيرند ،برخورد شود؛ نيز ماهيت
و معنای برابری و مساوات مصرحه در قانون اساسي هم بايد كام ً
ال تشريح گردد تا همگان بدانند
كه معناي مساوات «تسويۀ فيمابين قوی و ضعيف و غنی و فقير و احكام است ،كماينبغی شرح
فرموده حقيقت مش��روطيت را كه عبارت از عدم تجاوز تمام طبقات از وظايف و حدود مقررۀ
شرعيه و سياسيه است ،...تا آن كه تمام ملت بهعيناليقين بدانند كه برای تحصيل چه نعمت
و فوز بهچه شرف و سعادت و خير دنيا و آخرت ،اين همه شدائد را تحمل نموده ،از مقام لفظ
و گفت��ار ترق��ی ،و بهمرحلۀ عمل و رفتار قدم نهند» .آنها (آیات عظام) بهاصناف مختلف هم
هشدار دادند که در چارچوب همان منافع و خواستهای صنفی ،فعاليت خود را متمركز كرده
جد احتراز جويند ،و اجازه دهند امور از
و از مداخلۀ بیمورد در امور سياس��ی و كش��وري ،به ّ
مجرای قانونی خود وتوسط دولت و مجلس شورای ملی ،صورت عملي بهخود گيرد ،و بهارباب
جرايد و نويسندگان و ناطقين و سخنرانان نیز هشدار داده و تصريح نمودند که «الزمۀ وظيفۀ
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ارباب جرائد و ناطقين از اش��خاص جاهل و بیمباالت در دين» ،از هيچ تالش��ي فروگذار نكنند
(سیاستنامۀ خراسانی .)241 -204 :1385 ،همۀ اينها ،نشان میداد كه آيات عظام ،از همان
آغاز ،آسيبهايی را كه نظام مشروطۀ ايران را تهديد میكرد ،شناخته و بهسرعت درصدد از ميان
برداشتن آن بودند .چنانكه وقتی بهزودی آشكار شد که قوای مجاهدين و ديگر نيروهای حامي
مشروطه از هماهنگي و انسجام درونی و تشكيالتی و نظامی برخوردار نبوده و در موارد متعدد،
ها س��ر زده و خود بهعامل مهم نا امنی و شرارت
ف قاعدهای از آن 
خودس��ریها و اقدامات خال 
مبدل شدهاند،آيات مذکور ،خواستار يكپارچگی تشكيالتی و سازمانی مجاهدين و ساير قشون
مشروطه شده ،وزارت جنگ را مرجع بهنظم آوردن نيروهای نظامی و انتظامی كشور دانستند؛
نيز طی حكمی ديگر ،ضرورت فراگرفتن علوم و فنون جديد در زمينههای مختلف (طبيعيات،
رياضيات ،پزش��كي ،سياس��ت و غيره) را يادآور شده و از لزوم تأس��يس مدارسی برای آموزش
اينگونه علوم در كشور سخن بهميان آوردند (سیاستنامۀ خراسانی.)245 -240 :1385 ،
مراجع نجف بهزعما و اولياي نظام مش��روطه هش��دار میدادند ش��أن علما و فقيهان شيعه
را ولو مخالف مش��روطيت ،حفظ كرده و اجازه ندهند افراد س��ودجو از وجود آنان در راس��تاي
ف قاعدۀ خود ،بهرهبرداری كنند (سیاستنامۀ خراسانی.)245 :1385 ،
خواستهای خال 
اخبار و شايعاتی وجود داشت كه نشان میداد عناصری از مشروطهخواهان در تهران و ساير
شهرهای كشور ،قصد دارند بهبرخی علما و مجتهدان تعرض كرده و آنان را تهديد بهقتل کنند،
و نهايتاً تالش نمایند تا نقش و جايگاه آنها را در عرصۀ سياس��ی و اجتماعی كش��ور ،كمرنگ
سازند (سالور 2797 /4 :1376 ،و .)2849
در اي��ن برهۀ نوين از حيات مش��روطيت که آيات عظام (آخوند خراس��انی و س��یدعبداهلل
مازندرانی) اطالعات بسندهای از روند رو به گسترش تندرویها و عدول از ماهيت و مبانی نظری
و نيز روش سياسی نظام مشروطه در ميان عناصری از مشروطهخواهان داشتند ،طی نامهها و
تلگرافات متعدد ،نس��بت بهانحرافات و خطرات احتمالی كه از همين ناحيه مشروطۀ ايران را
تهديد میكرد ،سخت هشدار داده و ضمن تشريح و تبيين مشروطيت و چارچوبهای نظری و
مبانی فقهی و سياسی آن در شئون و سطوح مختلف ،بهويژهنمايندگان مجلس شورای ملی
را انذاردادند که مانع از پيش��گامی و تأثيرگذاری تندروها در عرصۀ سياسی و اجتماعی كشور
شده ،اجازه ندهند با نقض قوانين و مقررات نظام مشروطه ،حكومت استبدادی نوينی در كشور

(سیاستنامۀ خراس��انی .)248 -246 :1385 ،بهدنبال آن ،از حوزههای علوم ديني شهرهای
مختلف ،بهويژه تهران ،درخواس��ت نمودند تا در راس��تای اجرایی شدن اصل دوم متمم قانون
اساسي ،بيست تن از عدول علما را بهآنان معرفی كنند تا از ميان آنها ،پنج نفر راهی مجلس
شورای ملی شوند (سیاستنامۀ خراسانی.)245 :1385 ،
 .8تكاليف شاه در نظام مشروطه
آخوند مال محمدکاظم خراس��انی ،مرجع بزرگ ش��یعه ،در راس��تای تحكيم موقعيت دولت و
حكومت مشروطه ،در  28صفر  ،1328خطاب بهاحمدشاه جوان ،اندرزنامهای در 10بند تنظيم
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شكل گرفته ،زحمات و جانفشانیهای زايدالوصف مردم كشور و نيز عالمان ،يكسره بر باد رود.
بهنمايندگان دورۀ دوم مجلس ش��ورای ملی نیز كه از اول ذیقعدۀ  ،1327فعاليت خود را
آغاز كرده بودند،پیغام دادند که با توجه بهخونهای بس��ياری كه براي پيروزی و قوا م يافتن
ها و زحمات بیبديلی كه در همين راس��تا و
نظام مش��روطه در ايران ریخته ش��ده ،و فداكاری 
در ش��ئون و س��طوح مختلف ،مردم متقبل شدهاند ،نيز نقش قاطع و تعيينكنندهای كه علما
و مراجع ش��يعه در اين ميان ايفا كردهاند ،جايگاه خود و مجلس ش��ورای ملی را ارج نهاده و از
ها و نفسپرس��تیها كه روزگار اسالميان و خاصه ما ايرانيان را چنين تباه نموده،
«خودخواهی 
از روی واق��ع و حقيق��ت ،و نه محض لفظ و صورت ،اغماض [ک��رده] ،و اعتالیدين و احيای
ی كلي از اجانب [را] كه وسيلۀ منحصر حفظ
دولت و ملت و آبادانی مملكت و موجبات استغنا 
شرف [و] استقالل است ،مجدانه همت گمارند ،و تجديد رسوم شرعيه و حفظ نواميس الهيه
اهم وظايف [خود دانسته] ،و رفع جهالت و تربيت طبقات ملت را كه
(تقدس��ت اس��مائه) را از ّ
حصنحصين اتحاد كلمۀ مليه ،متوقف بر آن است ،اولين وظيفۀ خود شمارند .از مخالفتهای
س��ابق كه از افسادات مفسدين آن دوره طبعاً مقتضی بود ،بهكلي اغماض ،و اصالح ذاتالبين
ملت را مخصوصاً در آذربايجان [که] از شئامت آن دوره ،بهخون و مال يكديگر آلودهاند ،كام ً
ال
مراقبت فرمايند».
مراجع عظامُ ،مصر بودند که مجلس جديد در راس��تاي مجرا نمودن اصل دوم متمم قانون
مسلميت و قبول عا ّمه دارند ،موقتاً
اساسی «عجالتاً عدهای از آقايان عظام علمای طهران را كه
ّ
ب��رای قيام بهاين وظيفه انتخاب فرمايند تا تحقيقات داعي��ان انجام ،و نتيجه را اعالم نمایند
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و تهيه كرد .در اين اندرزنامه از وی خواس��ته ش��ده بود تا از هيچ تالش��ی جهت تقويت مبانی
مذهب تش��يع فروگذار نكرده ،بهرعايت آموزهها ،ش��عائر و عبادات ش��رع مبين اسالم ،سخت
هم خود را
وفادار بماند؛ از مجالس��ت و مباش��رت با افراد فاسد و پس��ت ،به ّ
جد اجتناب ورزد؛ ّ
مصروف گسترش تعليم و تربيت و توسعۀ علوم و صنايع مختلف در كشور ساخته و در راستای
خودكفايی اقتصادی و توليدی كش��ور ،آنی غافل نشود .گویی شاه را بهتأسی از شيوۀ ميكادو
(امپراتور ژاپن) در كش��ورداری و توسعه و تعالی كشور فرا میخواند ،و بهويژه هشدار میدهد
که برای توسعۀ علوم و فنون جديد در كشور ،از هيچ تالشی غفلت نكند و ابواب نفوذ و سلطۀ
سد نماید.
بيگانگان را كه سرمنشاء تمام بليات و فسادهاستّ ،
در این اندرزنامه ،اخذ وام و نيز برگزيدن مشاوران فاسد و بدكاره را از داليل عمدۀ گسترش
نفوذ اجانب در كشور ارزيابی کرده و از شاه میخواهد در راه بسط عدالت و مساوات واقعی در
ميان آحاد ملتكه در آن با فقير و غنی و شاه و گدا در برابر قانون یکسان رفتار شود ،از هيچ
تالشی فروگذار نكند و از محبت و جلب قلوب اقشار ضعيف جامعه غفلت نورزد.
آخوند خراسانی بهاحمدشاه توصيه میكند که برای كسب تجارب بيشتر در راه مملكتداري،
سرگذشت و سيرۀ عملی مشاهير ،رهبران و پادشاهان جهان را كه در پيشرفت كشورهای خود
نقش قابلتوجهي داش��تند ،مطالعه كند و از سرنوشت شاهان عمدتاً فاسد گذشتۀ تاريخ ايران
عبرت گيرد ،و نهايتاً هشدار میدهد که در راستای تقويت و تحكيم موقعيت دولت و حكومت
و پيش��رفت امور كش��ور در سطوح و شئون مختلف ،در بزرگداشت ،تقويت و حفظ مقام علما،
فقها و س��اير انديش��مندان و خردورزان جامعه ،قصور نورزد كه هر آينه خدایناكرده كوتاهی

در اين امر مهم گردد ،ملك و ملت را در معرض هالكت و نيس��تي قرار خواهند داد ،و در اين
صورت براي هميشه ،انگشت پشيمانی را بهدندان خواهيم گرفت و پشيمانی را هم ديگر سودی
نباشد(سیاستنامۀ خراسانی.)253 -250 :1385 ،
متعاقب اندرزهای دهگانۀ سابق ،آخوند خراسانی در اواسط جمادیاالول  ،1328نامهای ديگر
و در همان راس��تا خطاب بهحاج ميرزا محمدعلي نهاوندی ،معلم احمدشاه نوشت و مشارالیه
را هش��دار داد که در تربيت و تعليم صحيح و دقيق ش��اه بكوشد ،و بهويژه مراتب دينداری و
دينپروری و نيز وطنپرس��تی و شوق بهتوس��عه و تعالی كشور و ملت را در او تقويت كند ،و
تالش نمايد تا داليل و براهين پيشرفت كشورها و ممالك مختلف و نيز داليل عقبماندگی و

ضعف راهيافته در دولت و حكومت ايران را گوشزد شاه نموده و توجه او را بهحمايت از توليدات
اقتصاد داخلي جلب كند (سیاستنامۀ خراسانی.)263 -262 :1385 ،

ها و بهويژه اهانت برخی نش��ريات و روزنامهها نسبت بهآموزهها و شعائر
تندرویها ،هتاكی 
دين اس�لام و تالشهای انحرافآميزی كه در راس��تای كمرنگ ساختن نقش مذهب تشيع و
علما و فقيهان شيعه در شكلگيري و قوام نظام مشروطه صورت میگرفت ،بارها با هشدارها و
احساسخطرهای مراجع عظام نجف (آخوندخراسانی و عبداهلل مازندرانی) مواجه شد ،كه اوليای
حكومت و مجلس ش��وراي ملی را نس��بت بهتبعات سوء اين جريان خطرناك و انحرافی براي
نظام نوپای مشروطه ،تخويف و نصيحت میكردند (سیاستنامۀ خراسانی.)256 -253 :1385 ،
در ش��هرهايی مانند اصفهان و شيراز كه حضور و نفوذ علما و مجتهدان در عرصۀ سياسی و
اجتماعی پررنگتر و تعيينكنندهتر مینمود ،تالشهای پيدا و پنهان برای انزوا و بهحاشيه راندن
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 .9تالش براي نجات مشروطه؛ تداوم اقبال عمومي از علما
در حالیكه علما و مراجع عظام در ايران و نجف س��خت میكوش��يدند مش��روطيت در همان
چارچوب تعيينش��دۀ قانوني ،و تعبير و تفسير دينی آن ،فعاليت خود را پیگرفته و از افراط و
تفريط و تندرویهای بنيانكن اجتناب ش��ود ،روند حوادث ،چندان امیدوارکننده نبود .پس از
ف قاعده ،ميان
آغاز بهكار مجلس دوم و تشكيل دو حزب انقالبی و اعتدالی ،دستهبندیهایی خال 
مشروطهخواهان و هواداران آنها در تهران و بسياری از نقاط كشور ،شكل و ماهيت انحرافآميزی
ب��هخ��ود گرفت و در همان حال ،طرفداران هر حزب و گروه كه عمدتاً دس��تههای مس��لح و
ش از بیش دامن
غيرقابلكنترلی هم در اختیار داشتند،بر آتش بیاعتدالیها و بحرانآفرينیها بي 
میزدند ،و اين خود ،درگيریهایی شديد و گاه خونين و پُرتلفاتی در صف مشروطهخواهان پديد
آورده و مانع از قوام يافتن موقعيت دولت و مجلس میشد .هنوز در بسياری از شهرهای بزرگ و
ها ادامه داشت و در اين ميان ،هشدارها ،توصيهها و نامههای علما و
غيره ،شورش و چنددستگی 
ها و اختالفات
ها و تداوم چنددستگی 
بهويژه مراجع عظام نجف كه خواستار اجتناب از تندروی 
جدی
درونی ميان مشروطهخواهان بودند ،بهداليل عديده ،چندان در عرصۀ عمل مورد توجه ّ
ف قاعده ،طی چند ماهۀ نخست سال  ،1328بيش از
طرفين درگير ،واقع نمیشد .اين روند خال 
ِ
پيش گسترش يافت (کسروی130 -71 :1346 ،؛ سیاستنامۀ خراسانی.)255 -253 :1385 ،
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جدیتر ادامه يافت ،تا جايیكه هر گاه نقش و جايگاه محوری آخوندخراسانی و
علما ،آشكار و ّ
برخی ديگر از مراجع عظام نجف در همراهي با نظام مشروطه نمیبود ،مشروطهخواهان تندرو
افراطی فاق ِد ش��عو ِر سياس��ی و ديگر دشمنان مشروطيت ايران ،پيوند علما
و افراد و گروههای
ِ
را با تحوالت سياسی ،اجتماعی ايران بهطور کلی منکر میگردیدند .بگذريم از اينكه جريانات
تندرو و انحرافی ،طی يكیدو سالی كه از آغاز فتح تهران و تشكيل مجلس دوم سپری میشد،
با سوء عملكرد خود ،علما ،مجتهدان و مراجع عظام را در بسياری از شهرها و مناطق کشور و
نیز عراق بهتدريج نسبت بهنظام مشروطه بدبين ساختند و اين نقشی قاطع در ناكامی و عدم
قوام يافتن مشروطيت ايران داشت .با اين حال ،علما و مراجع ،عرصۀ سياسی و اجتماعی كشور
را ترك نكردند.
انحراف مشروطيت بهمعنای پايان حضور فعال مجتهدان و مراجع در عرصۀ عمومي سياسي،
اجتماعي ،اقتصادي و...نبود (نجفی286 -277 :1384 ،؛ وثوقی .)200 -167 :1383 ،روحانیون
و علمای دینی كماكان و در راس��تای همان رس��الت تاريخی ،خود را در قبال جامعۀ مسلمان
ايرانی ،مسئول احساس میكردند.
تندروها كه در دورۀ اول مشروطيت شاهد حضور فعال و تعيینكنندۀ علما در عرصۀ سياسی
و اجتماعی كش��ور بودند ،سخت تالش مینمودند تا در اين برهۀ جديد ،حتی اشخاصی نظير
سيدمحمد طباطبايی و سيدعبداهلل بهبهانی را از عرصۀ تحوالت كشور ،منزوي سازند (سالور،
 2912 -2911 /4 :1376و  .)2917 -2916با اين حال ،هنوز اس��تقبال عموم مردم كش��ور از
حض��ور و نقش تعيينكنندۀ علما و مراجع در نظام مش��روطه ،قابل توجه بود .چنانكه وقتی
سيدعبداهلل بهبهانی در اواخر رجب  1327وارد تهران شد ،ب ه رغم خواسته و ارادۀ افراطيون تمام
[مردم تهران] به استقبال رفته بودند[ ،...و برخی از آنها] حكايت كردند كه هيچوقت اينقدر
جمعيت نديده بودند(س��الور )2921 -2920 /4 :1376 ،همۀ ش��واهد و قراين حكايت از آن
داشت كه سيدعبداهلل بهبهانی نظير دورۀ اول مجلس ،همچنان جايگاه ارجمندی خواهد يافت.
از سوی ديگر ،ادامۀ تجاوزكاریهای قشون روسيۀ تزاری در ايران ،بهويژه در ایاالت و والیات
ش��مالی ،باعث گردید تا علما و مجتهدين درمناطق مختلف ،بر دامنۀ مخالفتهایخود علیه
روس��يان بیفزایند؛ حتی گفته ش��د ،برخی علمای تهران در اوايل ربيعاالول  1328كه مقارن
با ايام نوروز 1289ش بود ،در اعتراض بهحضور قش��ون روس��يه در ايران بهشهرهای مختلف

كش��ور تلگراف كردند :مل��ت ايران نبايد با اين حال عي��د بگيرند(فریدالملکهمدانی:1354 ،
 .)338در بس��ياری از شهرهای تحت اشغال قشون روسيه ،علما و مجتهدان ،آشكارا با حضور
تجاوزكارانهشان مخالفت میکردند ،اما در شرايط ناتوانی دولت مشروطه ،روسها ،علما و ديگر
مردم کشور را تحت فشار گذاشته و مورد آزار و اذيت قرار میدادند.

مشروطه بر پايۀ قانون اساسی و متمم آن ،ترغيب و تشويق كرده ،پيامدهای سوء جبرانناپذير
تداوم انحرافات و تندرویهای پيشامده در عرصۀ سياسی و اجتماعی كشور را گوشزد آنان سازد.
ف قاعدۀ قشون روسيه در بخشهای وسيعی
از آنجايی كه حضور گسترده و مداخالت خال 
از قلمرو ايران بر دامنۀ بحران میافزود ،آخوند ،سخت نگران سلطۀ روزافزون آنها بود .اينگونه
ه��ا در روند نهچندان قاعدهمند حكومت و بحرانهای فزايندۀ داخلی توأم با مداخالت
نگرانی 
خارجی ،البته در ميان بس��ياری ديگر از علما ،مجتهدان و اقش��ار گس��تردهای از مردم كشور
ريش��ه دوانيده بود (شریفکاش��انی .)505 -463 /2 :1362 ،در اين ميان ،آخوندخراس��انی و
ها و تحركات انحرافآميز برخي نمايندگان مجلس ش��ورا و در
عبداهلل مازندرانی كه از تندروی 
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 .10مجلس شوراي ملي كانون بحران؛ مقابله با تندروها
ها و انحرافات صورت گرفته از
در ش��رايط گس��ترش بحران سياس��ی و اجتماعی و تندروی 
قوانين و شيوۀ مشروطۀ حكومت ،ترتيبي اتخاذ شد تا با حضور برخی از اجلۀ علما و مجتهدين
مقيم تهران (سيدعبداهلل بهبهانی ،سيدمحمد طباطبايی ،آقا سيدريحاناهلل کشفی ،آقا سيدعلي،
صدرالعلماء خراساني،آقا شيخعبدالحسين،آقا ميرزا محسن،ميرزا احمد،آقا شيخمحمدصادق،
خ مرتضي و آقا ميرزا هاشم) در مجلس ش��ورای ملی ،نمايندگان «در حضور آقايان از
آقا ش��ي 
كالماهلل مجيد قس��م بخورند كه بهمقامات دولت مش��روطه و مشروطيت ،خيانت نكنند» .با
اين حال ،اميد كمي وجود داش��ت كه نمايندگان تندروتر مجلس ش��ورای ملی كه در دولت و
ديگ��ر بخشهای حكوم��ت و نيز در میان نيروهای نظامی و مجاهدين و غيره ،نفوذ و اعتباری
هم داشتند ،ب ه تشخيص معقولتری از مصالح و آسيبهايی كه نظام مشروطۀ ايران را تهديد
میكند ،برسند (شریفکاشانی.)462 -460 /2 :1362 ،
در اين برهۀ حس��اس و بحرانی ،آخوندخراسانی سخت تالش میكرد بلكه دولت ،مجلس و
ساير كارگزاران حكومت و متنفذين و مؤثران در امور كشور را بهلزوم تبعيت و حمايت از نظام
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رأس همه نمايندۀ تبريز سیدحس��ن تقیزاده ،اطالع بس��ندهای داشتند و تداوم روند مزبور را
برای مشروطيت ايران سخت خطرناك ارزیابی مینمودند ،در ربيعالثانی  ،1328طی تلگرافی
خطاب بهاوليای دولت و مجلس ،مسلك و عملكرد تقیزاده را ضديت «با دين اسالم و سالمتي
مملكت» دانسته و او را عامل خارجيان در مجلس شورای ملی قلمداد نمودند ،كه تداوم حضور
او ،خطرات جبرانناپذيری متوجه مجلس و نظام مشروطه خواهد كرد .بر فساد [عقیدۀ] او رای
داده و از اوليای امور دولت و مجلس درخواست نمودند تا وی را از مجلس شورای ملی اخراج ،و
از مداخلهاش در امور مختلف كشور و نظام مشروطه ،جلوگيری بهعمل آورند.
در نام��ۀ ديگ��ري كه در همين مورد خطاب بهعلماي تهران ،دولت و مجلس ش��ورای ملی
نگاش��تند ،بار ديگر تأكيد و تصريح نمودند« :چون ضديت مس��لك سيدحس��ن تقیزاده .....با
اس�لاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه بر خود داعيان ثابت و از مكنونات فاسدهاش علناً
پرده برداشته است ،لذا از عضويت مجلس مقدس ملی و قابليت امانت نوعيۀ الزمۀ آن مقام منيع
بالكليه خارج ،و قانوناً و شرعاً منعزل است»؛ نیز از اوليای دولت و مجلس خواستند از ورود او به
مجلس و مداخله در امور كشور جلوگيری كرده و در اولين فرصت او را از كشور تبعيد كنند« :و
اندك مسامحه و تهاون [را] حرام ،و دشمنی با صاحب شريعت عليهالسالم» دانسته و با «مفسد
و فاسد» ارزيابی كردن او ،تمام كسانی را كه با او همراهی نشان دهند ،در همين زمره شناختند
(شریفکاشانی535 /2 :1362 ،؛ سیاستنامۀ خراسانی.)259 -257 :1385 ،
رون��د تحوالت و حوادث بهوي��ژه در تهران ،کماکان بهتبعیت بیش از پیش از ش��یوههای
انحرافآمیز و تندروانه ،گرایش داشت .در این میان ،قتل سید عبداهلل بهبهانی ،مهمترین عالم
و مجتهد مشروطهخواه تهران توسط جریانات تندرویی که حضور تعیینکننده و پررنگ علما
و مجتهدان را در عرصۀ سیاس��ی و اجتماعی کش��ور برنمیتابیدند ،نقار و چنددس��تگی میان
طیفهای مختلف مش��روطهخواه را بهش��دت افزایش داده ،و دولت و مجلس را با بحرانهای
عمیقتری مواجه س��اخت .هر چند قاتل ایشان ش��ناخته نشد ،اما خیلی زود شایع گردید که
تندروان حزب دمکرات و شخص سیدحسن تقیزاده ،این واقعۀ تأسفبار را رقم زدهاند.
آنچه بود ،این واقعه باعث برخی قتلهای کور و انتقامجویانه در میان مشروطهخواهان شد،
و دولت و مجلس را در وضعیت متزلزلی قرار داد ،و نظام مش��روطه را وارد مرحلۀ بحرانیتری
نمود ،اما هنوز علما و مراجع و نیز عقالی دولت و مجلس و عدول مشروطهخواهان در تهران،

نجف و سایر شهرها و مناطق کشور ،امیدوار بودند آرامش را بهفضای سیاسی و اجتماعی کشور
بازگردانن��د (شریفکاش��انی565 -540 /2 :1362 ،؛ فریدالملکهمدانی363 -347 :1354 ،؛
سالور 3162 -3160 /4 :1376 ،و  3168 -3167و  3170و  .)3177 -3175احمد کسروی با
اشاره بهطرح اخراج تقیزاده از مجلس توسط سیدعبداهلل بهبهانی (بهتبع حکم آخوندخراسانی
و عبداهلل مازندرانی) قتل بهبهانی را اقدامی پیشدس��تانه از س��وی طرفداران و عوامل تقیزاده
دانسته و در انتقاد از این اقدام تأسفبار مینویسد:
آقاسیدعبداهلل بهبهانی با آن همه کوشش در راه مشروطه ،چرا بایستی او را بکشند؟ خوب
خانۀ خود نشس��ت و رو ننمود ،ولی س��یدعبداهلل ،دلیرانه بهمجلس آمد و ایستادگی کرد
و آن همه گزند دید .این چه کاری اس��ت که کسی در چنان روزی از خانه بیرون نیاید و
در یازده ماه که مجاهدان با س��پاه خودکامگی دستپنجه بودند ،بههیچ کاری برنخیزد،
ولی همین که خودکامگی برافتاد و میدان باز ش��د ،این زمان با دس��ت این و آن انقالب
کند ،و بهآدمکشی بپردازد؟ این چه روا بود آقا سیدعبداهلل را که یکی از پیشروان آزادی
بود و همیش��ه در پیشآمدها ایستادگی میکرد ،بدینس��ان بهخاک اندازند؟ (کسروی،
.)131 :1330

ها باز هم ادامه یافت و بهدنبال خروج تقیزاده از کش��ور ،دولت مس��توفیالممالک
تندروی 
ها بودند ،با س��وء عملکرد ،فاجعۀ دیگ��ری آفریده و بهبهانۀ
ک��ه عم��دۀ اعضای آن از دمکرات 
خلع س�لاح مجاهدین ،باعث درگیری خونین و تأسفباری میان مشروطهخواهان گردیدند و

ستارخان ،الگو و نماد مشروطهخواهی را که از اعتدالیون حمایت کرده و با حرکتهای تندروانه
ها مخالف بود ،مجروح ،منزوی و خانهنشین ساختند .باقرخان هم سرنوشت
و انحرافی دمکرات 
ها و بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و امنیتی
مشابهی یافت و این خود باعث درگیریها ،خصومت 
مضاعفتری در بخشهای مختلف کش��ور گردید و در همان حال ،تجاوزات سیاس��ی ،نظامی
مکرر و ویرانگر دو کش��ور روس و انگلیس به مرزهای ایران را بهدنبال آورد (کس��روی:1330 ،
149 -132؛ سالور 3182 /4 :1376 ،و .)3190
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بود بهیاد میآوردند روز سوم تیر را (روز بمباران مجلس) که در چنان روزی ،تقیزاده در
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 .11كنترل قانوني؛ اصل دوم متمم قانون اساسي
مراج��ع نجف ب ه رغم مش��كالت و بحرانهای پیشآمده ،امي��دوار بودند با تقويت و تحكيم
موقعيت دولت و مجلس شورای ملی در چارچوب قانون اساسي و متمم آن ،نظام مشروطه را در
مسير صواب آن هدايت كرده و با شناسايی عوامل بحرانآفرين ،مانع از ناكامی تجربۀ مشروطيت
ش��وند .در همين راستا ،پس از بررسیهای الزم و برای مجرا داشتن اصل بسيار مهم و حياتی
متمم قانون اساسي (بند دوم) ،در  3جمادیاالول  ،1328طی نامهای خطاب بهمجلس شورای
ملی ،ضمن معرفي  20تن از علما و مجتهدين جامعالشرايط ،پيرامون نقش و جايگاه آنان در
مجلس و لزوم تبعيت نمايندگان از محدوديتهای قانونگذاری در امور قضايی و شرعی ،چنين
تذكر دادند:
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چون بهموجب فصل دوم از متمم قانون اساس��ی ،رس��ماً مقرر است كه برای مراقبت در
عدول عارف به
مجتهدين
عدم مخالفت قوانين موضوعه با احكام ش��رعيه ،بيس��ت نفر از
ِ
ِ

مقتضيات عصر ،بهمجلس محترم معرفی شوند ،و پنج نفر يا بيشتر بهاكثريت آرا يا قرعه
از ايش��ان انتخاب نموده بهعضويت مجلس محترم بشناسند،و امضاء و رد هيأت معظمۀ
منتخب��ه را در اي��ن باب مطاع و متبع دانس��ته ،هر چه را كه اكث��ر از اين هيأت محترمه
مخالف ش��ريعت مطهره ش��مارند ،بهكلی الغاء نموده ،س��مت قانونيت ندهند و بهموقع
اجراء نگذارند؛ لهذا بهموجب همين فصل ش��ريف كه بهمنزلۀ روح سياس��ت اسالميه و
حافظ اس��تقامت اين اساس س��عادت است ،مدتی است در مقام فحص و سئوال از ا ّمهات
بالد برآمديم ،و با آن كه بحمداهلل عدد كثير موصوفين بهاوصاف مذكوره كه چشم اسالم
بهوجود مباركش��ان روشن است ،بهمعرفت خودمان يا شهادت شهود معتبره احراز شد،
اهم و الزم ،و حركت جملۀ ديگر به
لكن چون بقاء جمله [ای] از آنها در مراكز خودشان ّ

تهران زحمتي اس��ت فوقالعاده ،بلكه خيلي از آقايان عظام حاضرين تهران هم كه جامع
اوصاف و پشتيبان ملت و مايۀ قوام اين اساس سعادتند ،مراقبت حضور همه روزۀ مجلس
تحمل ايش��ان ،لهذا بهمعرفي آقايان مفصلةاالس��امی با اعتذار از
زحمتی اس��ت فوق ّ
حد ّ
اس��قاط عناوين و القاب و عدم رعايت تقديم و تأخير اكتفا میش��ود . ...آقايان عظام كه
معرفی شدهاند،اتصاف جمله از ايشان بهمعرفت كامله خودمان معلوم ،و نسبت بهبعضي
هم بهش��هادت ش��هود ثابت اس��ت .وظيفۀ مقاميۀ آقايان عظام كه بهعضويت منتخب

میش��وند ،رعايت تطبيق قوانين راجعه بهسياس��ات مملكتی است كائناً ماكان بر احكام
خاصه و عامۀ شرعيه ،اما تسويه و تعديل امور ماليه و تطبيق دخل و خرج مملكت خارج
از اين عنوان اس��ت .چنانچه قوانين راجعه بهم��واد قضائيه و فصل خصومات و قصاص و
حدود و غيرذلك از آنچه صدور حكم در آنها وظيفۀ خاصۀ حكام ش��رع انور است ،و از
برای هيأت معظمۀ دولت ،جز ارجاع بهمجتهدين عدول نافذالحكومه و اجراء حكم صادر
كائناً ماكان ،مداخله و تصرفی نيس��ت؛ البته وضع اينگونه قوانين و دس��تورالعمل حكام
مبين و معلوم ،و
شرع انور هم از وظايف مجلس محترم ملي خارج ،و در شريعت مطهره ّ

مجتهد نافذالحكومه است .بهعوناهللتعالی ،مصاديق واقعيه معين شوند انشاءاهللتعالي.
آقاي��ان علما عظام كه فع ً
ال در مجلس محترم س��مت عضويت دارند ،اگرچه اتّصاف جملۀ
ايش��ان بهاوصاف ش��رعيۀ معتبره در هيأت معظمۀ نظار معلوم اس��ت،لكن چون وظيفۀ
رس��ميۀ اين هيأت معظمه فقط رعايت انطباق قوانين سياسيۀ مملكت بر شرعيات است،
لهذا از معرفی ايش��ان در اين موقع عجالتاً اغماض ش��ده ،ولكن البته انظار شريفۀ ايشان
هم معين هيأت معظمۀ نظار خواهد بود .انش��اءاهللتعالي .اداماهللتأييدكم و تس��ديدكم،
والس�لامعليكم جمعي��اً و رحمۀاهلل و بركات��ه .االحقر عبداهلل المازندران��ي .االحقر الجاني
محمدكاظ��م الخراساني(بهشتيسرش��ت234 -233 :1380 ،؛ سیاس��تنامۀ خراس��انی،
.)261 -259 :1385

بگذريم از اين كه بهدليل تدوام بحرانهاي سياس��ي و اجتماعي ،فش��ارهاي تمامناش��دني
تندروها و بهويژه رفتارها و اقداماتي مانند اعدام شيخفضلاهلل نوري ،ترور سید عبداهلل بهبهاني
كه با حمالت ه ّتاكانۀ برخي نش��ريات بهمباني و ارزشهاي ديني صورت ميگرفت ،فضايي از
يأس و نوميدي در ميان بسياري از علما و روحانيون بهوجود آورد ،و نهايتاً مانع از اجراي بند
دوم متمم قانون اساسي گرديد (بهشتيسرشت)239 -234 :1380 ،

با تمام اين احوال ،در آن برهه ،مراجع عظام نجف ،س��خت مراقب بودند دولت مشروطه
و نيز مجلس ش��وراي ملی از راهيافتن هرگونه احكام يا اقدامات و فعاليتهای غيرشرعی و
ضددينی در اركان حاكميت اجتناب كرده و از حضور مؤثر افراد و گروههای مخالف قوانين
جد جلوگيری بهعمل
شرع و مذهب تشيع در بخشهای مختلف دولت ،دربار و مجلس به ّ
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وظيفۀ مجلس محترم در اين امور فقط تعيين كيفيت ارجاع و اجراء و تش��خيص مصداق
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آورند .در همين راستا ،آخوند خراسانی و سیدعبداهلل مازندرانی ،نامههایی هشدارآميز ،صريح
و گاه تند ،خطاب بهاوليای امور (دولت و مجلس) ارسال میكردند و بسيار وسواس داشتند
تا نظام مشروطه ،گامی در تباين با احكام ،آموزهها و شعائر مذهب تشيع برندارد ،و چهبسا
اقدامات و تالشهای آن بهتقويت موقعيت و جايگاه دين اس�لام و تشيع در جامعۀ ايرانی
بيانجامد.
در حالیكه شايع بود دولت محمدوليخان سپهداراعظم ،مبلغی پول برای آيات عظام در
عراق ارسال كرده و مجلس شوراي ملی هم در صدد است وجهی ديگر بهآن صوب بفرستد،

آخوندخراسانی طی نامهای خطاب بهاوليای امور (دولت و مجلس) دریافت هر گونه وجهی
از دولت و مجلس ايران را تكذيب كرد و با اش��اره بهكمكهای مالی مراجع دینی و حوزۀ
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نجف بهقوام و دوام نظام مشروطه در ايران ،خواستار هزينه شدن اينگونه وجوه در راستاي
«انتظام و آسايش و ترقی مملكت و تشكيل قشون نظامی و ساير مصالح عامه مملكتی» شد.
(سیاستنامۀ خراسانی.)267 -264 :1385 ،

 .12مقابله با نفوذ و تجاوزات خارجي
مراجع دینی نجف عالوه بر حساس��يتی كه در قبال تحوالت سياسی و اجتماعی داخل كشور
نش��ان میدادند ،باالخص نگران گسترش نفوذ و سلطۀ خارجيان بر شئون مختلف كشور نیز
بودند ،و اولياي امور را هشدار میدادند تا حتیالمقدور موجبات نفوذ بيگانگان بر كشور را مسدود
سازند .چنانكه وقتی آشكار شد دولتهای دورۀ دوم مشروطيت دچار بحرانهای عديدۀ مالی
بوده و راهی جز استقراض خارجی پيش پای خود نمیبينند ،خواستار تهيۀ پول از منابع داخلي
ش��ده ،قرضۀ ملی را مطلوبترين شيوۀ فائق آمدن بر بحران مالی دولت دانسته و وعده دادند،
خود پيشگام تهيۀ چنين قرضهای خواهند شد (سالور.)2898-2897 /4 :1376 ،
دو كشور روس و انگليس كه در راستای تحكيم و توسعۀ نفوذ خود در ايران از هيچ تالشی
فروگذار نمیكردند ،تالشهای مش��روطهخواهان و نيز علما را جهت اجتناب از اخذ وام از آن
دو كش��ور با مشكالتی عديده روبهرو ساختند (ش��اهدی .)683- 655 :1381 ،كارشكنیها و
بحرانآفرينیهای دو كشور مزبور در شئون مختلف سياسي ،اجتماعي ،نظامي ،امنيتي و غيره،

همديگر مسابقت خواهند فرمود(سیاستنامۀ خراسانی.)268 :1385 ،
ب ه رغم تمام هش��دارها ،هدايتگريها و راهگش��اييهاي علما ،بهتبع گسترش بحرانهاي
سياسي ،امنيتي و اجتماعي داخلي ،دامنۀ تجاوزكاريهاي روسيۀ تزاري و انگلستان در كشور
فزوني گرفت .در این میان ،مراجع عظام نجف (آخوندخراس��انی و عبداهلل مازندرانی) کماکان
در راس��تای تقویت نظام مشروطه و جلوگیری از تجاوزات فزایندۀ نظامی روسیه بهقلمروهای
شمالی ایران که دامنۀ آن تا نواحی مرکزی هم کشیده شده بود ،از هیچ تالشی فروگذار نبودند.
چنانک��ه در اواخ��ر رمضان  ،1328طی نامهای خطاب بهمجلس ش��ورای ملی ،تداوم حضور
تجاوزکارانۀ قشون روسیه بهخاک کشور را مورد انتقاد قرار داده و دولت و مجلس را بهخاطر
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در آن برهۀ حساس ،تمامی نداشت و در این میان مراجع نجف و نیز علما و مجتهدان تهران و
ساير شهرها و مناطق ایران ،میكوشيدند با تقويت و تحكيم موقعيت دولت مشروطه و حمايت از
مجلس شورای ملی و جلب پشتيبانی عامۀ مردم كشور ،مانع از انحراف و ناكامی نظام مشروطه
ش��ده و مشكالت مبتال به دولت و مردم را بهحداقل كاهش دهند (شریفکاشانی/2 :1362 ،
.)455-425
آیات عظام كه سخت تالش مینمودند اولياي امور (دولت و مجلس شوراي ملي) را در جايگاه
اركان اصلی نظام مشروطه بهاجتناب از افراط و تندروی و نيز درستكاری و پاكدامنی فراخوانده
و ميان آنان با ديگر اقش��ار جامعه و علماي اس�لام اتحاد و يگانگی ايجاد كنند ،برای استقالل
سياسی ،اقتصادی و نظامی ايران در برابر بيگانگان متجاوز ،اهميتی ویژه قائل بودند .چنانكه
طی ماههای نخست سال  ،1328طی نامهای خطاب بهاوليای امور و بزرگان استرآباد ،روند رو
بهگسترش ورود كاال و امتعۀ روسی بهكشور را موجب فقر اقتصادی و از ميان رفتن صنايع و
توليدات داخلی و مقدمهای براي «تسلط كفار بر مسلمين» دانسته و تبعات حضور گسترده و
دائمی قش��ون روسيه در قلمروهای شمالی ايران را كه عمدتاً بهدستاويز حفظ تجارت روسيه
در ايران «دوام يافته ،است برای دين و كشور» بس ناگوار ارزيابی كرده ،و توصيه نمودند :عموم
آقايان علما و امرا و تجار محترم و طبقات غيرتمندان اسالمی ،تمامی اين مقاصد را نصبالعين
خود فرموده ،از اين امتعۀ خبيثه و فضول عيش كه موجب ذهاب دين مبين و استيالء كفر بر
ممالك اسالميه است ،با عزمی راسخ و جنانی ثابت بهكلی اغماض و در فوز و فيض اين جهاد
اقتصادی كه بهمنزلۀ جهاد و ش��هادت در ركاب امام زمان ارواحنا فداه اس��ت ،مس��اعدت و بر
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تعلل در برخورد قاطعتر با دولت متجاوز روسیه ،سرزنش نمودند و هشدار دادند که با تداوم این
روند تأسفبار ،اساس قویم مشروطیت و استقالل وطن بلکه ارکان دیانتمان در تزلزل ،و روح
ملیه ،بلکه بش��ریّهمان لگدکوب ،و تکلیف دینی و اسالمی
ملیمان در خطر و حقوق
وطنیه و ّ
ّ
زیاده بر این بهانتظار نشس��تن و دس��ت روی دست گذاردن را اقتضاء ندارد . ...سکوت تا کی؟
انتظار تا کی؟ و اگر مجرد الفاظی اس��ت ،بدون واقعیت و خالی از حقیقت ،البته عموم علما و
قاطبۀ مسلمین هم از مقتضیات اسالمیت خود رفعید نخواهند کرد .در پایان نیز توصیه نمودند
که در اولین گام برخورد با روسیان متجاوز ،عجالتاً مجاهدۀ اقتصادیۀ ترک امتعۀ روسیه بالکلیه
ن تأییده ،باید سریعاً اقدام
که اولین قدم دینداری و وطنخواهی اس��ت بهعوناهللتعالی و حس 
شود(سیاستنامۀ خراسانی.)269 :1385 ،
دو کشور روس و انگلیس که بهدنبال قرداد  1907بر دامنۀ نفوذ ،سلطه و مداخالت خالف
قاعدۀ خود در ش��ئون مختلف ایران افزوده و دولت و مجلس مش��روطه را بهانحای گوناگون
تحت فش��ار قرار میدادند ،از اواس��ط سال 1328ق .بدانسو که بحرانهای سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی کش��ور روند ش��تابآلودتری بهخود گرفت و این دو کشور البته نقش کمی در این
رخدادهای ناگوار برعهده نداش��تند ،بهدس��تاویز فقدان امنیت ،بر دامنۀ تجاوزکاریهای خود
افزودند .با گسترش تجاوزات نظامی روسیۀ تزاری بهقلمروهای وسیعی در بخشهای شمالی
ها هم در بخشهایی از جنوب ایران نیروی نظامی پیاده کرده و بهبهانۀ ایجاد
ایران ،انگلیسی 
امنیت ،اوضاع کشور را سخت نابسامان کردند و هرگونه تالش دولت ،مجلس ،علما و مردم کشور
را برای فایق آمدن بر مشکالت داخلی و کاهش نفوذ و مداخالت آنان ،با تجاوزکاریهای باز هم
مضاعفتر پاسخ دادند.
ها ازسوی اقشاری وسیع از مردم کشور و نیز علما و مراجع در برابر مشکالت داخلی
مقاومت 
و متجاوزان خارجی در نواحی شمالی و جنوبی ایران ادامه یافت .در نجف ،آخوندخراسانی برای
همراه ساختن سایر مراجع این شهر (از جمله میرزا محمدتقی شیرازی و سید اسماعیل صدر)
با جنبش ضداس��تعماری مردم ایران ،برضد تجاوزات روسیه و انگلیس ،خطاب بهآنان چنین
نوشت و هشدار داد ..... :خطر ایران شدید ،بیضۀ اسالم در شرف ذهاب ،وقت مضیق ،تأنی موجب
حسرت است ،هر اقدامی را که نظر مبارک مساعد است ،تعیین ،و مبادرت عملیه خواهند فرمود.
انشاءاهللتعالی.

همچنین در  27ذیقعده  ،1328نامهای هم خطاب بهامپراتور روسیه نوشته و آشکارا و قاطعانه،
تجاوزات نظامی و مداخالت سیاس��ی آن کشور را در امور داخلی ایران محکوم نموده و اولیای
دولت مزبور را بهخاطر همراهی با مستبدین و تالششان برای از میان برداشتن نظام مشروطۀ
ایران ،مورد س��رزنش قرار دادند و حضور تجاوزکارانۀ قشون آن کشور را در ایران ،نقض صریح
قوانین و مقررات بینالمللی دانسته و خواستار خروج سریع و بالشرط نیروهای متجاوز روسی
از خاک ایران شدند ،و با اشاره بههمداستانی انگلیس با روسیه در تجاوز نظامی بهخاک ایران،
هشدار داده و تهدید کردند :انشاءاهللتعالی ،تضییع حقوق مظلومۀ ایرانیه و هدم مبانی آزادی
و اس��تقالل ایران را زیاده بر این روا نداش��ته ،اعادۀ قشون روسیه از ایران و رفع ید از مداخالت
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آخوندخراس��انی و س��یدعبداهلل مازندرانی ط��ی نامۀ دیگری که در هم��ان زمان خطاب به
«طرفداران حقوق بش��ریت و آزادیپروران عدالتپرس��ت» جهان نوشتند ،با اشاره بهتجاوزات
نظامی روسیه بهخاک ایران در سالهای اخیر ،و نقش آن کشور در از میان برداشتن مشروطیت
و نیز تداوم دش��منی آن با نظام مش��روطه در ایران که روندی کماکان فزاینده پیدا کرده بود،
همراهی انگلیس با روس��یه در تجاوز بهقلمروهای جنوبی ایران را بهش��دت محکوم س��اخته
و س��کوت مجامع حقوق بش��ری و آزادگان و عدالت خواهان جهان در برابر اینهمه تجاوزات
و مداخالت بیرویه و پایانناپذیر دو کش��ور روس و انگلیس را در امور ایران مورد س��رزنش و
رقیت اجانب تمکین
نکوهش قرار داده ،تأکید کردند :بدیهی است ملت تازه بیدار ایران که طوق ّ
نخواهد کرد ،و مقام ریاست روحانیۀ اسالمیه هم در دفاع از حوزۀ مسلمین بههر اقدامی حاضر
خواهد بود (سیاستنامۀ خراسانی.)273- 271 :1385 ،
آیات عظام در اول ذیقعدۀ ،1328توسط سفارت انگلیس در تهران ،نامهای هم در اعتراض
شدید بهتجاوزات آن کشور بهقلمروهای جنوبی ایران برای دولت انگلیس ارسال کردند و ضمن
ش��ماتت تجاوزات نظامی گستردۀ روسیۀتزاری بهقلمروهای وسیعی از خاک ایران ،همراهی
ک نش��دنی بر دامن آنان دانسته
ها را در این مقصود با روسها ،لکۀ ننگی بزرگ و پا 
انگلیس��ی 
رقیت اجانب تمکین
و تصری��ح و تهدی��د کردند :ملت تازه بیدار ایران تا ج��ان در بدن دارد به ّ
نخواهد کرد و در بذل بقیۀ نفوس و اموال در طریق حفظ اس��تقالل مملکت که اولین وظیفۀ
مهیا خواهد بود .مقام ریاست روحانیۀ اسالمیه هم در دفاع از
دینیۀ مس��لمین اس��ت ،حاضر و ّ
حوزۀ مس��لمین از هر نحو اقدامی کوتاهی نخواهند کرد(سیاستنامۀ خراسانی)274 :1385 ،؛
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استقاللشکنانه ،اوامر عاجله شرف اصدار ،و مأیوسی علما و قاطبۀ مسلمین را بهامیدواری کامل
مبدل ،و گسیختگی روابط و دادیه و جواریه و تجاریه را روا نخواهند داشت ،و ریاست روحانیۀ
اسالمیه و قاطبۀ مسلمین را از تکالیف دینیه که المحاله بر این تجاوزات و مداخالت غیرقانونی
که بالمجبوریه مترتب خواهند نمود ،آسوده ،و دولت فخیمۀ انگلیس را هم از این خیاالتی که
محض همعنان شدن با دولت بهیه در صدد برآمدۀ بالتبع منصرف خواهند فرمود (سیاستنامۀ
خراسانی) 276- 275:1385 ،؛ نیز تداوم بحران و چنددستگیهای سیاسی ،اجتماعی در داخل
ها در بخشهای مختلف کشور
کشور را که خود موجبی مهم برای گسترش اغتشاشات و نا امنی 
گردیده و دستاویز حضور تجاوزکارانۀ روسها و انگلیسیها در قلمروهای ایران شده بود ،مورد
انتقاد ش��دید قرار داده و خطاب بهاولیای امور (دولت و مجلس) ،علما و س��ایر مؤثران در امور
کشور در  8ذیقعدۀ  1328نامهای ارسال کردند و تصریح نمودند :ابقاء این اغتشاشات عالوه بر
تمام مفاسد دینیه و دنیویۀ آن ،چون موجب استیالء کفر و ذهاب بیضۀ اسالم است ،لهذا محاده
و معانده با صاحب شریعت مطهره است[ ،لذا] بر تمام امراء عظام و طبقات ملت الزم است که
در تخلیص ممالک اسالمیه از تشبثات اجانب با دولت موافقت نموده ،بدنامی و لعن ابدی و محو
اسالم را بهوسیلۀ رقابت و نفاقهای داخلی و اغراض شخصیه و جنگهای خانگی بر خود روا
ندارند (سیاستنامۀ خراسانی.)277 :1385 ،
همزمان با تداوم تجاوز نظامی روس��یۀ تزاری و انگلس��تان بهقلمروهای شمالی و جنوبی
ایران ،محمدعلیمیرزا مخلوع هم تحت حمایت روس��یه و برخالف آنچه با دولت ایران عهد
بس��ته بود ،بهاتفاق برخی ش��اهزادگان همس��و و طرفداران خود ،از طریق مرزهای شمالی،

بهخاک کش��ور حمله کرد ،بلکه در فرصت ناش��ی از تداوم بحرانهای سیاس��ی و اجتماعی
و ناکارآمدی دولت و مجلس و نیز اغتشاش��ات و ناامنیهای موجود در اقصی نقاط کش��ور،
نظام مش��روطه را برانداخته و بار دیگر در رأس قدرت قرار گیرد ،اما ب ه رغم تمام مش��کالت،
نیروی مش��روطهخواهان ،او و طرفدارانش را شکس��ت دادند (کس��روی199- 60 :1330 ،؛
شریفکاشانی.)672 -663 /3 :1362 ،
در بحبوحۀ این تجاوزکاریهای ش��اه مخلوع ،آخوند خراسانی و سیدعبداهلل مازندرانی طی
نامهای خطاب بهعلما ،امراء و رؤس��ای عش��ایر و سایر مردم کشور ،مقابله با محمدعلیمیرزا و
طرفدارانش را که بهباور آنان با دسیسۀ بیگانگان بهخاک کشور تجاوز کرده بودند «مقابلۀ کفر

با اسالم» دانسته ،و از تمام مردم کشور خواستند تا «با قدم ثابت و عزم راسخ در دفاع از بیضۀ
اس�لام از بذل مال و جان مضایقه نفرمایند ،و دفع این حمله را از وظایف مس��لم قانونی» خود
بدانند (شریفکاشانی.)672 /3 :1362 ،

اسالمی گردیدند:

 ...چنانچه خداوند احدیت تعالیش��أنه امر فرم��وده ،فقال عز من قائل واعتصموا بحبلاهلل
جمیعاً و التفرقوا و بر وجوب اتحاد قاطبۀ مسلمین در حفظ بیضۀ اسالم و صیانت جمیع
ممالک عثمانیه و ایرانیه از تش��بثات دول اجنبیه و هجمات س��لطۀ خارجیه و بهجهت
محافظت حوزۀ اس�لامیه ،کلمۀ ما متفق ،و آراء ما متحد ش��د بر اینکه تمام قوا و نفوذ
خودم��ان را در این خصوص بذل کرده و از هرگونه اقدام مقتضای مقام مضایقه ننماییم.
امیدواری��م که دولتین علیتین اس�لامیتین ب��ا کمال اتحاد در حفظ اس��تقالل و حقوق
همدیگ��ر نهایت اهتمام و عنایت داش��ته باش��ند ،و بر عموم ملت ایرانی��ه اعالن نمودیم
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 .13در راه اتحاد و همبستگي جهان اسالم
هنگامیکه میرزاحسنخان محتشمالسلطنه در دولت مستوفیالممالک ( 2محرم  )1329و
در مقام وزارت خارجه جانشین حسینقلیخان نواب شد ،آخوندخراسانی در نامهای خطاب بهاو
اظهار امیدواری نمود با مدیریت و تدبیر صحیح و قاطعانه ،موجبات خروج قشون دو کشور روس
و انگلی��س از ایران فراهم گردد و مهمتر از آن ،روابط میان دو دولت ایران و عثمانی ،تحکیم و
تقویت بیشتری یابد (سیاستنامۀ خراسانی .)280 -279 :1385 ،در آن مقطع بسیار حساس
و بحرانی که دول اروپایی و روسیه ،هجوم گستردهای را بهسرزمینهای اسالمی تدارک دیده و
ضعف و فتور راه یافته در ارکان حاکمیت امپراتوری عثمانی بیش از پیش کشورهای استعمارگر
غربی را برای سلطۀ مستقیمتر بر سرزمین پهناور عثمانی بهطمع انداخته بود ،آخوند ،سخت
راغب بود و تالش میکرد تا میان کشورهای بزرگ جهان اسالم ،اتحاد و یگانگی ایجاد شده و
بهتبع آن ،دول و مردم کشورهای مذکور در برابر تجاوزات دول استعماری ،قاطعانه بایستاند.
تشیع ساکن عراق ،در اول ذیحجۀ  ،1328طی بیانیهای
در همین راستا ،مراجع بزرگ جهان ّ
مهم ،خواس��تار اتحاد و یگانگی مذاهب مختلف اس�لامی و نیز دولت و مردم دو کشور ایران و
عثمانی در برابر تهاجمات و تهدیدات سازمانیافته و بسخطرآفرین جهان غرب بهسرزمینهای
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که ثبات و تعاون در حفظ اس��تقالل دولت خودش��ان واجب و حمایت حمای مملکت و
س��د ثغور بالد اس�لامی از مداخلۀ اجانب فرض عین است ،چنانچه خداوند عالم جلشانه
میفرماید «اش��داء علیالکفار رحماءبینهم» و بر عامۀ مسلمین ،عقد اخوتی را که خداوند
عالم ّ
جلشأنه مابین مؤمنین انداخته است ،متذکر شده و اعالم مینماییم که واجب است
تحرز کرده و در حفظ نوامیس ا ّمت ،بذل نهایت جهد نموده
از تمام موجبات شقاق و نفاق ّ
و کمال تعاون و تعاضد و حس��ن مواظبت بر اتفاق کلمه بنمایند ،تا اینکه رایت ش��ریفۀ

محمدیه مصون ،و مقام دولتین علّیتین عثمانیه و ایرانیه اداماهلل شوکتها محفوظ بماند؛
حجۀ  ،1328محمدکاظم الخراس��انی ،الس��ید
بمحمد و آله و صحبه خیر البریه غرۀ ذی ّ

صدراالصفهانی ،عبداهلل المازندرانی ،ش��ریعۀ االصفهانی ،حسین المازندرانی (سیاستنامۀ
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خراسانی.)279 -278 :1385 ،

 .14تشيع و مشروطيت؛ طرحي براي مجلس آتي
آخوندخراسانی و سیدعبداهلل مازندرانی در آن برهۀ بسیار دشوار و بحرانی ،اتحاد و همبستگی
تشیع را «که جامع وحید این ملت و
ملی و تأسی و تبعیت از آموزهها ،شعائر و احکام مذهب ّ
حصنحصین مملکت و یگانه حافظ این آب و خاک است» ،تنها چارۀ فائق آمدن بر مشکالت
عدیدۀ داخلی و از میان برداش��تن س��لطه و نفوذ روزافزون بیگانگان در شئون مختلف کشور
میدانستند .آنها ضمن هشدار بهاولیای امور (دولت و مجلس) ،برای تبعیت از این دو اصل،
تأکید مینمودند که نظام مشروطه در ایران نباید از رعایت احکام و شعائر دین اسالم و مذهب
متمم آن را که بر اجرای آموزههای شرع مقدس و عدم
تشیع عدول کند ،و مفاد قانون اساسی و ّ
ّ
تباین قوانین و سیرۀ عملی نظام مشروطه با قوانین اسالم گردیده ،بهمورد اجرا بگذارد .ایشان
تشیع در محاکم و دستگاه قضایی
باالخص موضوع ضرورت اجرا گردیدن احکام اسالم و مذهب ّ
کشور را سخت دنبال میکردند ،و در حالیکه اخباری حاکی از بیاعتنایی دولت وقت بهاحکام
شرع مقدس در امر قضا وجود داشت ،طی مراسلهای خطاب بهعلما و مجتهدان تهران ،مجلس
شورای ملی و وزارت عدلیه هشدار دادند:
حاال میش��نویم آن ترتیب س��ابق و آن فصل ش��ریف [اصل  27متمم قانون اساسی] به
کلی من حیثالعمل ملغی ش��ده و خصومات ش��رعیه را غیر اهله متصدی گشته ،...لکن

از روی کمال اضطراب که مبادا خدایناخواس��ته تقلید از محاکم خارجه چنین پیش آید
و روز س��یاهی را برای انهدام این اساس س��عادت مقتضی گشته و سرآمد تمام موجبات
انزجار و نفرت قلوب نوع علما و ملت ش��ده که ناموس این اساس سعادت تدریجاً از میان
برود ،از این جهت الزم ش��د مسادعت شود .انش��اءاهللتعالی در مجلس محترم با حضور
وزارت جلیله عدلیه که وجود محترمش��ان موجب بسی امیدواریهاست ،علناً قرائت شود
و جواب رافع وحش��ت و اضطراب را عاج ً
ال مترصد اس��ت (سیاستنامۀ خراسانی:1385 ،
.)283 -280
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بدینترتیب ،مراجع عظام نجف و نیز علما و مجتهدان تهران و سایر شهرهای ایران ،مجموعۀ
تحوالت سیاسی و اجتماعی کشور و نیز موضوع تجاوزات نظامی و مداخالت سیاسی و اقتصادی
جد دنبال میکردند و مسئولیتپذیرانه در شئون مختلف
دو کشور روس و انگلیس در ایران را به ّ
امور کشور ،حضوری فعال داشتند.
در این میان ،آنچه موجبات تبعیت و حمایت علما و مجتهدان ایران را از نظام مشروطه (به
رغم تمام مشکالت و بحرانهای دامنگیر آن و انحرافاتی که باالخص از سوی تندروها و غیره
پی��ش میآمد) ،فراه��م میآورد ،حمایت قاطع و بدونوقفۀ مراجع عظام نجف و در درجۀ اول
آخوندخراس��انی و سیدعبداهلل مازندرانی از مشروطیت بود .چنانکه وقتی طی ماههای پایانی
عمر مجلس دوم ش��ورای ملی ،طرح تهیۀ مقدمات برگزاری انتخابات مجلس سوم مورد توجه
اولیای امور قرار گرفت ،آنها طی نامهای خطاب بهعلما و مجتهدان سراس��ر ایران با اش��اره به
نقش و جایگاه درجه اول مجلس شورای ملی در پیشبرد اهداف مشروطیت ،خواستار برگزاری
انتخاباتی صحیح و بهدور از تقلّب و اعمالنفوذ افراد و گروههای ناصالح شده ،و ضرورت انتخاب
وکالیی درستکار ،آگاه ،وطنپرست و دیندار را گوشزد آنان ساختند و هشدار دادند که هرگاه
افراد فاسد و بیمباالت ،راهی مجلس آتی شوند ،دیگر هیچگونه امیدی بهبهبود اوضاع سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی کشور نبوده ،و دین و دنیای مردم ایران ،آسیبهای جبرانناپذیری متحمل
خواهد شد.
آخوندخراس��انی طی نامۀ دیگری که خطاب بهعلما و مجتهدان اصفهان نوش��ت ،بار دیگر
اهمیت درجه اول مجلس شورای ملی در تصمیمسازی ریز و کالن کشور را یادآور آنان ساخته،
و ب��ر ضرورت اهتمام علما و مجتهدان در انتخاب نمایندگانی شایس��ته و دیندار برای حضور
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درمجلس سوم شورای ملی ،تأکید کرد .ایشان علما را هشدار داد که از تجربۀ دو دورۀ انتخابات
و تش��کیل مجلس ش��ورای ملی بهره گرفته و از انتخاب نمایندگانی صالح برای مجلس آتی از
هیچ تالشی فروگذار نکنند؛ همچنین بهعلما توصیه نمود که در این راستا دائماً با یکدیگر در
اقصی نقاط ایران در ارتباط و مش��ورت بوده و عموم مردم کش��ور را برای گزینش نمایندگانی
صحیحالعمل و دیندار ،راهنمایی و هدایت کنند (سیاستنامۀ خراسانی.)290 -288 :1385 ،
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 .15مشروطهخواه و بيگانهستيز نستوه؛ بحران شوستر و رحلت آخوند مال محمدکاظم
خراساني
ب ه رغم آنکه آخوندخراسانی تا پایان عمر در راه دفاع از نظام مشروطۀ ایران پایدار ماند و در این
راه از هیچگونه تالشی فروگذار نکرد ،بهنظر میرسید از ماههای پایانی سال 1329ق .بدانسو،
بهتدریج ،نسبت بهموفقیت و نجات مشروطیت ایران از بحرانهای عدیدۀ داخلی و کارشکنیها
و تجاوزات بیگانگان ،تردیدهایی پیدا کرده بود .ایش��ان بهویژه نگران گرفتار آمدن مشروطیت
ایران در چنگ فاس��دان ،تندروان ،منحرفان و بدکارگانی بود که با س��وء عملکرد پایانناپذیر
خود ،موجبات نارضایتی مردم کش��ور را فراه��م میآوردند ،و اولیای امور در دولت و مجلس و
سایر مؤثّران در امور کشور هم تالش پیگیری برای از میان برداشتن مفاسد راهیافته در ارکان
مشروطیت انجام نمیدادند .ایشان در اواسط شوال 1329ق .طی نامهای خطاب بهابوالقاسمخان
ناصرالملک (نایبالسلطنه) و نمایندگان مجلس ش��ورای ملی ،دغدغهها و نگرانیهای خود را
آیندۀ مشروطیت ایران بهشرح زیر بیان داشت:
تمام مجاهدات و زحمات چندساله در استحکام اساس مشروطیت تحمل شد برای حفظ
اس��تقرار مملکت اسالمی و ترویج شریعت و شرع اسالم و دفع ظلم و بسط عدل و امر به
مع��روف و نه��یاز منکر و ترفیه حال رعیت .جماعتی این مطالب را از لوازم مش��روطیت
دانس��ته و میدانند ،لکن اتصاالً بهواس��طۀ سوء اس��تعمال و داخل شدن اشخاص مفسد
در ام��ور مملکت و اعمال اغراض مانده ،تاکنون نتیجۀ بدی داده و موجبات تنفر عموم را
فراهم و مش��روطیت را بدنام ،و تا بهحال که مکرر و کتباً و تلگرافاً (تلگرافی) جمیع این
مفاس��د را خاطرنشان اولیای دولت و وکالی ملت نمودهام ،همه را بهمسامحه گذرانیده،
در مقام اصالح مفاس��د و تدارک مافات برنیامدند .دفاع و نهی اکید از منکرات نفرمودید،

عاقب��ت وخیم خواه��د بود .آنچه در عهده داش��تم ،اعالم نموده که تا عنداهلل مس��ئول
نباشید .انشاءاهلل .روابط بین دول و ملل از دست ندهند تا این استقالل مملکت اسالمی
محفوظ بماند (سیاستنامۀ خراسانی.)295 :1385 ،

آخوندخراسانی در آن مقطع بحرانی و بسیار حساس ،کماکان اراده داشت از نظام مشروطه
دفاع کرده و اولیای امور در دولت و مجلس و دیگر مؤثران در مسائل کشور را بهوفاق و همدلی
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و اجتناب از تندروی و نفاق فراخوانده ،بهجلوگیری از گسترش نفوذ و سلطۀ خارجیان دعوت
کند .بهویژه آنکه در آن برهه ،دولت روسیه متعاقب نومیدی از توطئۀ محمدعلیمیرزا ،سخت
بهدنبال دستاویزی جدید برای گسترش دامنۀ تجاوزکاریهای خود در ایران بود .بهانۀ روسها
بهزودی با اصرار مورگان شوستر خزانهدار کل دولت ایران دایر بر توقیف امالک شعاعالسلطنه،
که روسها بهدروغ او را بدهکار بانک استقراضی روس دانسته و اموالش را در گرو بانک مذکور
میدانستند ،بهدست آمد.
بهدنبال مخالفت دولت و مجلس در برابر خواستۀ روسیه دایر بر اخراج سریع شوستر از ایران،
ها در  7ذیحجۀ  6 /1329آذر  ،1290اولتیماتوم دادند که هرگاه تا  48س��اعت آینده،
روس 
اس��تخدام شوس��تر لغو و وی ایران را ترک نکند ،نیروی نظامی روسیه بهسوی تهران حرکت
خواهد کرد.
همزمان با این اولتیماتوم ،نیروهای روس��یه که تا قزوین پیش آمده بودند ،آمادۀ حرکت به
س��وی تهران ش��دند .در این میان ،دولت و مجلس با اتکا بهحمایت مردم و نیز علما و مراجع
ها مقاومت کنند .بهدنبال آن ،شور و
عظام ،تالشکردند در برابر اولتیماتوم تجاوزکارانۀ روس 
هیجان وس��یعی در میان مردم کشور برضد روسهای متجاوز پدید آمد و در شهرها و مناطق
مختلف و بهویژه ایاالت شمالی ،علما و مردم ،آمادۀ برخورد و مقاومت جدی در برابر مهاجمین
متجاوز ش��دند ،و در اولین گامها ،آخوندخراسانی و چند تن دیگر از مراجع عظام عراق ،حکم
بهتحریم ورود کاالهای روس��ی بهایران دادند (شاهدی722 -716 :1381 ،؛ کسروی:1330 ،
.)245 -234
اولتیماتوم تجاوزکارانۀ روسیه ،بار دیگر مردم کشور را که با خطر بزرگتری روبرو شده بودند،
بهسوی نوعی همبستگی ملی سوق داد و نقش و جایگاه بدونبدیل علما ،مجتهدان و مراجع
تش��یع در عرصۀ سیاسی و اجتماعی ایران را آشکارتر ساخت .از همان آغاز ،آحاد
عظام جهان
ّ
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مردم کشور و نیز دولت و مجلس ،استمداد از علما و مراجع را در این امر خطیر ،مهمترین گام
در مقابله با روسیان متجاوز دانستند ،و بهدنبال آن ،اعالمیهها ،تلگرافات و تقاضاهای پرشماری
از سوی اقشار مختلف مردم بهسوی علما و مراجع عظام در ایران و عراق سرازیر شد؛ نیز مردم
کش��ور بهانحاء گوناگون برای مقابله با روسها بهوحدت و همدلی فراخوانده شدند (ترکمان،
.)435 -351 :1370
مؤتمنالملک رئیس وقت مجلس شورای ملی در 14ذیقعدۀ  ،1329طی تلگرافی خطاب به
آخوندخراسانی از ایشان دربارۀ چگونگی برخورد دولت و مجلس و نیز مردم کشور با اولتیماتوم
روس��یۀتزاری کس��ب تکلیف نمود؛ نیز اهالی کاش��ان از آیات عظام عراق در برابر اولتیماتوم
تجاوزکارانۀ روسیه استمداد طلبیدند .دولت روسیه که از عواقب برخورد و مقابلۀ مراجع عظام
عراق با اولتیماتوم مذکور بیمناک بود ،سفیر خود در بغداد را تعلیم داد که توضیح دهد دولت
روس��یه با ملت و دولت ایران دشمنی ندارد؛ نیز قصد استیالی نظامی بر خاک ایران نداشته و
بهمجرد خروج مورگان شوستر از ایران ،حضور نظامی روسیه در ایران برطرف خواهد شد ،اما
ها آخوندخراس��انی هشدار دادند که دولت روسیه طی سالیان
مراجع عظام و در رأس همۀ آن 
گذشته فقط در راه دشمنی با مردم ایران گام برداشته و هرگاه در اولین فرصت اولتیماتوم فوق را
مسترد ندارد ،مردم ایران را علیه آنها حکم جهاد خواهند داد و در این راه ،خود و دیگر علمای
شیعه ،پیشاپیش مردم کشور در جهاد خونین علیه قشون متجاوز حضور پیدا خواهند کرد.
علما و مجتهدان در دیگر شهرها و مناطق مختلف کشور نیز در مقابله با تجاوزات روسها و
نیز حضور نظامیان انگلیسی در مناطق جنوبی کشور ،ازهیچ تالشی فروگذار نکرده و در ارتباط
دائم با یکدیگر و نیز مراجع و مجتهدان عظام عراق ،مردم را بر ایس��تادگی و مقاومت در برابر
متجاوزان فرا میخواندند (ترکمان.)415 -355 :1370 ،
آیات عظام آخوندخراسانی ،سیدعبداهلل مازندرانی ،شیخالشریعۀ اصفهانی ،محمدحسین قمشهای،
حسنبن صاحبجواهر ،سیدعلی تبریزی ،مصطفی حسینیکاشانی و چند تن دیگر از علمای بزرگ
ها بهایران و نیز هجوم ایتالیا به
ها و انگلیسی 
عراق ،عامۀ مسلمانان جهان را علیه تجاوزات روس 
لیبی ،حکم جهاد دادند؛ مضاعفاً اینکه آخوند خراس��انی و س��یدعبداهلل مازندرانی ،طی حکمی
جداگانه که در  15ذیحجه  1329در روزنامۀ نجف هم بهچاپ رسید ،مردم ایران و جهان اسالم
ها و ایتالیاییهای متجاوز فرا خواندند (ترکمان.)273 :1370 ،
را بهجهاد علیه روسها و انگلیسی 

در پاس��خ به کس��ب تکلیف اولتیماتوم روس��یه به ایران ،آخوند مال محمدکاظم خراسانی،
سیدعبداهلل مازندرانی ،اسماعیل بن صدرالدین عاملی ،شیخ الشریعۀ اصفهانی و محمدحسین
حائریمازندرانی در (18ذیحجه  )1329تصریح کردند :حکم جهاد و دفاع بهعموم مسلمین
ایران و غیره داده شد ،و امروز بهحکم عقل و شرع ،عفو عمومی و جلب قلوب الزم؛ البته مبادرت
در اعالن آن فرموده ،داعیان هم در جناح حرکت هستیم بهعوناهللتعالی.

آنها طی تلگرافاتی دیگر خطاب بهانجمن سعادت ایرانیان ،انجمنهای ملی مشروطیت،
جراید مختلف در داخل وخارج از ایران و نیز دولت و دربار ایران ،با تأکید دوباره و چندباره

302 -299 :1385؛ نظامالدینزاده1330،ق.)287 /1 :
ایس��تادگی مراجع عظام عراق و نیز علما و مجتهدان ایران در برابر اولتیماتوم روسیه ،باعث
گردید تا مردم ایران و نیز دولت و مجلس شورای ملی با اولتیماتوم مذکور مخالفت ورزند .در
این میان ،خبر حرکت قریبالوقوع آخوندخراس��انی و دهها ت��ن از مراجع ،مجتهدان و طالب
ش��یعۀ مقیم عراق بهس��وی ایران برای شرکت در جهاد علیه متجاوزان روسی و انگلیسی ،که
مقرر بود روز چهارشنبه  21ذیحجه  1329عملی شود ،اعتماد بهنفس قابلتوجهی در دولت
و مجلس و مردم کش��ور در برابر روسهای متجاوز ایجاد کرد (کس��روی242 -241 :1330 ،؛
آقانجفیقوچانی.)127 :1378 ،
حادثۀ بس��یار ناگواری که در این برهه روی داد ،رحلت نابهنگام آخوند مال محمدکاظم
خراسانی در آستانۀ حرکت جهادی علما و مراجع عراق بهسوی ایران بود .انتشار خبر این
واقعۀ تأس��فبار و پراندوه ،عالوه بر اینکه طرح حرکت علما و مراجع مقیم عراق بهس��وی
ایران را بالموضوع ساخت ،دولت و مجلس ایران را نیز از تداوم ایستادگی در برابر روسها و
انگلیسیهای متجاوز نومید کرد ،و مقدمۀ پذیرش اولتیماتوم مذکور و تعطیلی مجلس دوم
جدی و جبرانناپذیر بر همان
شورای ملی و بهعبارت بهتر وارد آمدن لطمات و آسیبهای ّ
نظام نیمبند مشروطه در ایران را فراهم کرد (کسروی260 -246 :1330 ،؛ آقانجفیقوچانی،
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بر اعالن حکم جهاد علیه روسها ،انگلیسیها و ایتالیاییهای متجاوز بهخاک ایران و ایتالیا،
باالخص ش��یعیان سراس��ر جهان را بهجهاد و مبارزۀ ضد متجاوزان فرا خواندند و تصریح
نمودند که خود شخصاً درصف اول این مبارزه حضورخواهند یافت (سیاستنامۀ خراسانی،
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128 :1378؛ بهشتيسرش��ت .)263 -246 :1380 ،احمد کسروی دربارۀ شخصیت آخوند
خراسانی و نقش و جایگاه ممتاز و بدونبدیل وی در انقالب مشروطیت ایران ،چنین اظهار
عقیده کرده است:
 .....آخوند به هنگامی که آمادۀ روانه شدن بوده ،به یکبار حالش بهم خورده و درگذشت.
از این پیشامد ،جنبش عراق فرونشست و پس از آخوند کسی که جای او را بگیرد ،نبود.
از این سوی در ایران نیز در همه جا این خبر پروبال مردم را شکسته و شاید از آن روزبود
که جوش و خروش رو بهکاس��تن گذاش��ت . ...کسانی که این تاریخ را از آغاز خواندهاند،
نیک میدانند این مرد خداپرست در سه سال تاریخ مشروطه ،چه کوششهایی کرد و چه
پش��تیبانیهای گرانبهایی به جا آورد .همیشه در سختترین زمانها با حاج شیخعبداهلل
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مازندرانی پا بهمیان گذارده با تلگرافها و نامههای خود ،مردم را بهایستادگی و پافشاری
واداشتند .خدایشان جایگاه بلندی دهاد (کسروی.)248 -246 :1330 ،

محمدمه��دی شریفکاش��انی از آگاهان بهام��ور در آن روزگار ،بهتبع��ات غمانگیز رحلت
آخوندخراسانی برای مردم و مشروطیت ایران چنین اشاره کرده است:
در این گیرودارها ،بدبختانه از س��یم بغداد ،خبر وفات آیتاهلل خراس��انی رس��یده .هیأت
دولت و نمایندگان ملت تماماً مات و متحیرند که این چه س��کتۀ دلخراش و یا چه لطمۀ
فاحشی بود که دامنگیر مسلمانان گردیده .هیأت دولت در مجلس شاه ،هیأت نمایندگان
در بهارس��تان و س��ایر طبقات مردم در مس��اجد ،مجلس فاتحه و ترحیم منعقد کردهاند،
مشغول بهعزاداری و سوگواری میباشند .حاال معلوم میشود که قلوب مردم تا چه اندازه
امیدوار بهوجود محترم آن مرحوم بوده و حاال بههمان اندازه مأیوس و ناامید و خائف و
هراسان که چه بر سر آنها خواهد آمد (شریفکاشانی.)700 -699 /3 :1362 ،

نتیجهگیر 
ی
در نوش��تار حاضر ،فرضیات مبتنی بر س��ؤاالت مطروحه در ابتدای مقاله ،مورد آزمون ،بررسی
و ارزیابی تاریخی قرار گرفت و نش��ان داده شد که علما و مراجع مشروطهخواه عظام شیعه (با
محوریت آخوند مالمحمدکاظم خراسانی) ،از هنگام فتح تهران تا زمان رحلت وی ،مهمترین و
تأثیرگذارترین پشتیبانان مشروطیت ایران محسوب میشدند ،و روند تحوالت و رخدادها و نیز

كشور ،از هيچ تالشي براي فائق آمدن اولياي امور بر مشكالت و تحكيم موقعيت نظام مشروطه
فروگذار نكرد .رحلت ناگهاني این مجاهد خستگیناپذیر كه در آن برهۀ سخت بحرانی و حساس،
مهمترین نقطۀ اتکای نظام مشروطۀ ایران محسوب میشد ،ضربۀ سختی بر مشروطهخواهان
و اركان نظام مش��روطه وارد س��اخت ،و راه را برای تدوام سلطهگریهای ددمنشانۀ خارجی و
مشکالت روزافزون داخلی هموارتر ساخت.
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جد و در
مشکالت و بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی دامنگیر نظام مشروطۀ ایران را به ّ
عینحال ،مسئولیتپذیرانه ،دنبال کرده و از هیچ تالشی جهت فائق آمدن بر مشکالت دامنگیر
کش��ور فروگذار نبودند .علما و مراجع مش��روطهخواه نجف که از همراهی و همگامی اکثریت
علمای طرفدار مش��روطه در داخل ایران هم برخوردار بودند ،تندرویها و انحرافات راهیافته در
مجموعۀ نظام مش��روطه را که عمدتاً از بیاعتنایی یا کمتوجهی بهقانون اساس��ی و متمم آن
نشأت میگرفت ،نیز مداخالت ،کارشکنیها و تجاوزات روز افزون کشورهای سلطهجوی روسیۀ
تزاری و انگلس��تان را از عمده دالیل ناکامی مشروطیت ایران ارزیابی کرده و ب ه انحاء گوناگون
میکوشیدند با تقویت وحدت ملی و جلوگیری از اختالفات و چند دستگیهای بروز کرده در
میان ارکان حاکمیت ،برای عبور نظام مشروطه از بحرانهای گرفتار آمده ،راهی پیدا کنند.
گس��ترش روزافزون بحرانهاي سياس��ي ،اجتماعي و امنيتي كه در درجۀ اول از تندرويها
و افراطكاريهاي جناحهاي مختلف سياس��ي و تجاوزكاريها و مداخالت تمامناشدني روسيۀ
تزاري و انگلس��تان در شئون مختلف كشور نش��أت ميگرفت ،مانع از بهوجود آمدن اجماعي
بسنده در ميان اولياي امور در سطوح گوناگون دولت و مجلس شده ،دامنۀ يأس و سرخوردگي
عمومي در دفاع از دستاورهاي مشروطيت را افزايش داده ،موقعيت نظام مشروطه را شكنندهتر
كرد .با تمام ايناحوال ،باالخص آخوند خراساني كه در روند پيروزي و استقرار نظام مشروطه و
تحكيم جايگاه حقوقي -سياسي و نظري مشروطيت نقش برجستهاي ايفا كرده بود و در برهۀ
موسوم بهاستبداد صغير ،قاطعانه ،حكومت مستبدانۀ محمدعليشاه و حاميان او را مورد انتقاد
قرار داده و از ضرورت بازگشت نظام مشروطه دفاع نموده بود ،ب ه رغم تمام بحرانهاي دامنگير
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