
   ۱۳۷ يه مشروطه؛ آخوند خراسانيفق يول

  

  یه مشروطه؛ آخوند خراسانیفق یول

  فقها) يژه حکومت برایه و اعتقاد به حق ویت فقی(اعمال وال

 
    ahmadikahah@chmail.irمؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیعاصر گروه تاریخ ماستادیار /  خواه علی احمدي

  20/12/1394: پذیرشـ  24/6/1394: دریافت

  چكيده

بـا   کننـد.  یه معرفیت فقیرا ضدوالایشان ند نک می یسعبرخی  ،»هیت فقیوال«به  یاهللا آخوند خراسان تیآرغم اعتقاد  علی

ـ د تحریان جدین جریاپایبندي ایشان به این اصل اذعان کرد. به توان  می  ایشان،ح یو سخنان صراندك تأمل در آثار،  ف ی

ـ معتقد بـه وال  یو هم عمل يرا مرحوم آخوند، هم به طور نظریزاست؛  خیتار آن هـم درسـت مثـل امـام      ،ه بـود یـ ت فقی

، ير سلمان رشـد یخلع محمدرضاشاه، تکف يه، رهبریت فقیگاه والیاز جا ینیامام خم  .شانی، نه مقابل و مخالف اینیخم

نیـز   یمرحوم آخوند خراسـان و ن مسائل را یو امثال ا یمذهب یصدر به عزل، حکم ارتداد گروهک موسوم به مل ید بنیتهد

ـ  يزاده از مجلـس شـورا   ی، اخـراج تقـ  یاالسالم عثمـان  خی، هشدار به شید سلطان عثمانیشاه، تهد یخلعِ محمدعل و  یمل

ـ   ییق، بـازگو یـ ن تحقی. هدف ادر کارنامه خود دارد راروشنفکران سکوالر همۀ ر او و یتکف آخونـد   يو نظـر  یاعتقـاد عمل

ژة یـ حـق و «بـت معصـوم،   یت را در عصـر غ یـ وال شـان یا .است يو اسناد یفی، با روش توص»هیت فقیوال«به خراسانی 

  دانند. یم» هانیفق

زاده،  یشـاه، تقـ   یه، محمـدعل یسـالم ه، نهضت مشروطه، سـلطنت ا یت فقیابت عامه، والی، نیآخوند خراسان ها: کلیدواژه

  .یسلطان عثمان

۱۳۸      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  مقدمه

دگاه و مواضـع برخـی   یـ خ مشروطه اسـت. نسـبت بـه د   یاز مسائل مهم تار» هیت فقیوال«مسئلۀ 

از  یکه بعضـ  يا وجود دارد؛ به گونه یبرخ يبرا ییها ن مسئله ابهامیبزرگ آن عصر در ا يعلما

ـ قرار داده، آنـان را منکـر وال   ینیبزرگ آن عصر را در مقابل امام خم يعلما هـان جلـوه   یت فقی

است. » یآخوند خراسان«معروف به  محمدکاظم یمولاز آن علماي بزرگ، مرحوم  یکیدهند!  می

ـ اسـت. در ا » هیـ ت فقیـ وال«در بحـث   یآخوند خراسـان شه و عملکرد یق، اندین تحقیمسئلۀ ا ن ی

ا نه؟ اگر یه اعتقاد داشت یت فقیه والب یآخوند خراسانم که ین سؤال هستیپاسخِ ا ینوشتار، در پ

ه از نظر ایشان تا کجاست؟ بـه عبـارت دیگـر، و بـه     یت فقیارات والیاعتقاد داشت، محدوده اخت

فقهـا در حکومـت قائـل     يبـرا  يا ژهیچ حق وی، هیآخوند خراسانا یاز معاصران، آ یبرخ يادعا

ـ ائـل بـود؟ آ  فقهـا ق  يرا بـرا   »ت و حکـم یـ وال«ن حـق  ینکه باالتریا اینبود؟  ا ایشـان در طـول   ی

ت نمود؟ نظر ناظران و یژة فقها استفاده کرده و اعمال والین حق ویخود، از ا یاسیس يها تیفعال

در آن تحـوالت و   یآخونـد خراسـان  ست و خـود  ین مسئله چیدر ا یحاضران آن عرصۀ اجتماع

رگـذار و  یجـع تأث ک مریـ کـرد؟ نقـش    فا مـی یا یبودند و چه نقش یها، داراي چه منزلت یدگرگون

  ک مقلد و محکوم؟یا نقش یحاکم، 

زیـرا بـه نظـر    ن سبک، سابقه ندارد؛ یاما به ا ،ق شدهی، تحقوضوعن میهرچند به طور پراکنده دربارة ا

، کمتـر از  باشده نیت فقیمدافع و معتقد به وال ینیش از امام خمیدر عمل ب یآخوند خراساناگر  رسد می

ـ یاز جملـه مخالفـت بـا امـام خم    ، خاص خود يو اعتقاد یاسیاض ساغرا بست. مخالفان یشان نیا و  ین

ـ ، عالوه بـر ب آخوندبا اندك وارسی آثار مرحوم  اند. خ زدهیشان، دست به انحراف تارینهضت ا ، یان قـول ی

  .به والیت فقیه معتقد و پایبند بوده استز یدر عمل ن

 اسـت. وي از  یند خراسـان آخوف شده، مرحوم یشان تحر که سند و سخن یاز جمله بزرگان

ز یـ غیبت بوده، بلکه در عمل خود ن عصر در فقیه والیت به نه تنها معتقد است که یهانیفق جمله

ـ نویسـندگان و جر  از برخی عمل کرده است. اما» هیفق یول«ک یدر قامت  سـکوالر، بـا    يهـا  انی

 قـرار  خمینـی  امـام  اهدیدگ برابر در وي را دیدگاه کنند تا یتالش م سیاسی، ها و اغراض انگیزه

ـ ، به مبارزه با اول»ابرار يعلما«که با طرح  اي گونه کنند. به یوالیت فقیه معرف منکر را او داده،  يای

نادرست  ي) منکران وي، سه ادعا102- 92ص ، 1385ور، یاند (کد رفته خاص خدا، ائمۀ اطهار

  اند: زده یآخوند خراسانو سه نسبت ناروا به 
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 47، ص 1384ور، یکـد فقهاست ( يژه برایت و هر گونه حق ویمطلقاً منکر وال ،ی. آخوند خراسان1

 )؛252- 249، ص 1388، یرحی؛ ف121و  59، ص 1376؛ همو، 1385؛ همو، 247و 

ث هم تنهـا دال بـر   یث منزلت است که آن حدی، همان حدآخونده از نظر یت فقیل والین دلی. بهتر2

  )؛250، ص 1388؛ همو، 208ص   ،1384، یرحیففقهاست ( يغ براینقش تبل

  داند. یات مذهب میرا از ضرور» ت حکومت با جمهوریمشروع«، یآخوند خراسان. 3

ـ فقها است و بـا وجـود فق  » ژةیحق و«بت، یت در عصر غیحکومت و وال ،آخوندبه اعتقاد مرحوم  ه ی

ـ بـر پا  ،ه بـوده یـ فقت یۀ والی، بر پاآخوندمرحوم  یو عمل يرة نظریسکه  . ازآنجاییرسد یر نمینوبت غ ۀ ی

  .شوند یه صادر نمیفق یزد که بجز از ول یه، دست به صدور احکامیت فقیوال یهمان مبان

ه؛ یـ ت فقیـ دربارة وال یآخوند خراسان يدگاه نظری: الف. دتدوین شده است، در سه بخش مقالهن یا

  ت مخالف.اینظر ی؛ ج. بررسدیال مبسوطه یفق یک ولیگاه یدر جا یآخوند خراسانب. عملکرد 

  هيت فقيدربارة وال يآخوند خراسان يدگاه نظريالف. د

  هانيژة فقيابت عامه، حق وين. ۱

 ي، علَـم مخالفـت برافرازنـد و بـرا    عصريت را دارد که مخالفان آن در هر یظرفاین ه، یت فقیمسئلۀ وال

ایـن  جملـۀ   از .نـد یتمسـک جو  یا اسـناد جعلـ  یـ ات و ههان، به متشـاب یت فقیخود با والمخالفت د ییتأ

، مقدمه و پشـت  1384کدیور، اند ( بسته یآخوند خراسانبر  ییکه افتراهاهستند معاصران  یبرخمخالفان، 

  ).209- 207، ص 1384، یرحی؛ ف1385جلد؛ همو، 

ـ او را در مقابـل قرائـت وال  سـپس  ؛ هدرک یه معرفیت فقیرا منکر والوي ان، ابتدا شیا ه قـرار  یـ ت فقی

 قرائـت ضـد   يگـر یو د یهمان قرائت سنت یکی :ددهن ارائه میدو قرائت فقیه، . ایشان از والیت دهند یم

  ت که مدرن است.یوال

خ اعظـم  یشـ  خـویش  بر کتاب اسـتاد  يا هی، حاشخود از فوتپیش سال  11حدود  یآخوند خراسان

اسـت  ده ینظـر اسـتادش را بـه نقـد کشـ      یحتـ و  ،هان بر امور عامه سخن گفتـه یت فقیو از وال ه،شتگان

  ).38- 35، ص 1391دزاده، جوا(

ـ زننـد، وال  یک قلم، رقم میشان را با یکه تمام مواضع اول و آخر ا یبر خالف کسانوي  ه را یـ ت فقی

انـد، امـا    ه، اشکال گرفتهیت فقیات باب والی، بر روامکاسببر خود  هیشان، هرچند در حاشیا .قبول دارد

ه که قـدر  یت فقیات والیمۀ همان اشکالشان به رواادا یکی زند.پردا میه یت فقی، به اثبات والموضعدر دو 

۱۴۰      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

دانسـتن   ي، در انحصـار مکاسبۀ یدر حاشوي داند. عبارت  یهان میت فقیات را، والین روایقن از همیمت

الفقیه، هو القدر المتیقن من بـین مـن احتمـل اعتبـار     « ن است:یچنبت به فقها، یحق حکومت در زمان غ

اسـت کـه    یان کسـان ین از میه، قدر متقی)؛ فق96ق، ص 1406خراسانی، آخوند » (مباشرته أو إذنه و نظره

ـ ، شود که خودشان به مباشرت حکومت کننـد  یاحتمال داده م ا اذن و نظـر آنهـا معتبـر در تصـرفات و     ی

  حکومت باشد.

  »جعله االمام حاکماً يه [ هو] الذيالْفق«. ۲

ح یسـائل مملکـت و حکومـت تصـر    ه به وسعت میت فقیوالبه نقش در بحث قضا، هم  آخوندمرحوم 

ان مقبولـۀ  یـ ل بیـ در ذ آخونـد فرزند  خ محمدیشرات یمسائل حسبه و محدود. طبق تقردر نه  است کرده

را همـان حکومـت و   » کم حاکمایقد جعلته عل« :ح به فرمودة معصومیضمن تصر آخوند، عمربن حنظه

  :است دهورر آیاز آن تقر یدانسته. در بخش يدار مملکت

ـ االوسع من ذالک [القضـاوة]. بح  یالمعن» کم حاکمایقد جعلته عل«   انّ المساق من قوله یدعیبل ربما  ث ی

ـ انّ جم يمن شـئون الحـاکم و ظائفـه، بـدعو     –مع ما لها من الشّئون عرفاً  - تکون القضاوة  ـ ع الوالی ات ی

ـ  یمفهمومه عرفاً، أو  یۀ داخلۀ فیاسات الکلیالس یالراجعۀ ال ه کـذالک بتمامهـا أو   کون من شـئونه و وظائف

 يجعله االمام حاکمـاً، بـدعو   يه الذی]، للْفقید من ذالک [الشئون القاضیاز يبعضها... قد عرفت امکان دعو

ۀ ما لـه  یدیۀ مفهومه عرفاً من مفهومه، أو بأزیاما بأوسع» یالقاض«نسق من لفظه یانّ المساق منه ما اوسع مما 

 م الـبالد یاسات العامۀ من اجراءالحدود و تنظیالس یرجع الیع ما یجم حکم بانّیمن الشئون من شئونه عرفاً؛ ف

 اق سخن امـام یبلکه چه بسا، بتوان گفت که س یعنی ).30- 31ق، ص 1435، یآخوند خراسان( هیال راجع

ـ  یی، معنـا »ه را حاکم شما قرار دادم و منصوب کـردم یمن، فق«که فرمودند:  ، تـر از قضـاوت اسـت    عیوس

 .ره] از شئون حاکم و وظـائف اوسـت  یحدود و غ ي[مثل اجرا قضاوت و مسائل متعلق به آن که يا گونه به

حال چه تمام امـور  ، است» حاکم«داخل در مفهوم   ، عرفاًیات کلیاسیات راجع به سینکه تمام والیابیان به 

  از آنها. يا ا پارهی یاسیس

ه را حـاکم قـرار داده؛   یـ ن فقی؛ چرا که امام، ااز قضاوت قائل شد  شیبشأنی ه، یفق يتوان برا یمرو،  ازاین

تـر از   عیفراتر و وس يزیاق سخن و لفظ حاکم، چیح که از سین توضی؛ با ا»االمام حاکماً  جعله يالذ  هیفق«

بـه  از نظـر عـرف   » یقاضـ «از مفهـوم  » حـاکم «وسعت مفهوم اعم از اینکه  .شود یم  دهیفهم »یقاض«لفظ 

ـ باشد جهت این از » حاکم«رة مفهوم ین وسعت دایا ایو  آید دست می ش یکه از نظر عرف، شئون حاکم ب

ل یـ گـردد از قب  یاست بـر مـ  یکه به س يد حکم کرد که تمام اموریکه، باحاصل این ،است یاز شئون قاض

ـ  یع ما یحکم بأنّ جمیف«شود  یه سپرده میت کشور، به فقیریو مد يدار حدود و مملکت ياجرا  یرجـع ال

  ).همان( »هیم البالد راجع الیمن اجراءالحدود و تنظاسات العامۀ یالس
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ه یت فقیز واقعاً ایشان به والین يد که از لحاظ نظریآ یبه مقبوله بر م آخوند يها از استدالل 

گـر داللـت   یات دیـ ن مقبوله داللت نکنـد، روا یاگر ا«د: یگو یمعتقد بودند؛ زیرا به صراحت م

ارات یـ د: از اختیگو ی، م»کم حاکماًیقد جلعته عل«ث: یدن فراز از حیان ایاو ضمن ب». کنند ینم

. یفقط قاض یعنینگفته، حاکم  یچ کسیدانند. ه یو شئون حاکم هم عرفاً معلوم است و همه م

، یحدود و قضـاوت اسـت (آخونـد خراسـان     ياز شئون حاکم، اجرا یکیمعلوم است که  یبل

  ).31- 30ق، ص 1435

  ينيائن »هانيت فقيحاکم«نظريه د ييتأ. ۳

ـ را تأ ینینـائ ، کلِّ کتاب مرحـوم  یآخوند خراسانمرحوم  گـران  یسـتۀ آمـوزش بـه د   یآن را شا ،د کـرده یی

بـوده و از  » ژة فقهـا یـ ه به عنـوان حـق و  یت فقیاثبات وال«ل آن، سخن از یکه از صدر تا ذ ی؛ کتابددان می

ابـت  ین«کتـابش، آن   اسرسرو در سخن به میان آورده، » بتیابت عامه در عصر غین بودن نیات دیضرور«

کـه فراتـر    يزیچ یعنی؛ است داند که غصب شده یم» هیفۀ امامیات و مسلمات مذهب طایعامه را از قطع

هـان در  یت فقیـ وال«در اثبـات   ینینائاست بر حکومت فقها و اصرار  يدییظ، تأین تقریاز اجماع است. ا

ه یت فقیز هفت فصل آن، در اثبات والادو فصل که  ی؛ کتاب»ژهیک حق مسلم و ویبت به عنوان یعصر غ

عمـوم، نشـر آن در زمـان     يبودن مطالب بـرا  یو تخصص ینیسنگدلیل به باشد. این دو فصل کتاب،  می

، بلکـه بـا مشـورت دوسـت     آخوندآن را نه با مشورت است. به همین دلیل، ده بون تصلحممشروطه به 

ظ و مهـر  یتقـر  ینینـائ ن مطلب یبر انظریه  در تأیید این یآخوند خراساناست. مرحوم د، حذف کرده خو

  :یسدنو می ینینائمرحوم  .است د زدهییتأ

 يابـت فقهـا  یگر هم در اثبات نین فصول خمسه، دو فصل دین رساله، عالوه بر همیاول شروع در نوشتن ا

ـ فیاست امور امت و فروع مرتبتـه بـر وجـوه و ک   یف راجعۀ به سیبت در اقامۀ وظایعدول عصر غ ت آن، ی

ه که در آنها تعرض شده بود، بـا  یب، و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود...؛ [اما چون] مباحث علممرت

مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسـه   یشوند، ب ید عوام هم منتفع مین رساله که بایا

  ).142- 139ق، ص 1374، ینینائ( میاقتصار کرد

آخونـد  کـه بـه     یسـاختگ  يهـا  اصران پس از نگـارش حـرف  مع ی، برخینینائن نظر یرغم ا علی

داننـد، امـا در    یه میت فقیرا طرفدار وال يرفته و با آنکه و ینینائبه سراغ   نسبت داده، یخراسان

 یبه درسـت  ینینائاند:  ی، مدعینینائح خود یگفته، برخالف نظر صر شیعلت حذف آن دو فصل پ

بـت در  یثبات فقها عـدول عصـر غ  «و فصل مربوط به از د امام عصر«ند که یب یم یخواب صادق

؛ لذا، آن را حذف کرده اسـت (کـدیور،   »ستین یراض  است امور امت،یف راجعه به سیاقامۀ وظا

۱۴۲      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 نائینیگونه توضیحات، ادعایی بیش نیست و برخالف کالم صریح مرحوم  نی). ا248ص  ، 1384

  است و هیچ سندي بر آن اقامه نشده است.

  ينيبر سخن نائ يدييظ تأيتقر. ۴

که از خواص اصـحاب او بـوده،    ،ینیعالمه نائ الملۀ هیاالمۀ و تنز هیتنببر رسالۀ  یخراساناهللا  تیظ آیتقر

ـ بـر ا  ید مـوثق یو مؤ» هانیفق یاسیت سیوال«بر  یمبن آخوندبر ثابت ماندن نظر مرحوم است  يشاهد ن ی

ظ یتقـر  االمه هیتنبشان بر رساله ی، اآخوندکوك مرگ مشپیش از سال  نکه دویت به ایبا عنا. آخوند  يمبنا

عصـر  «هـان را در  یفق یاسـ یت سیـ کـه وال ، ینینـائ ات ید نظرییتأو همچنین  اند د کردهییتأآن را اند و  زده

 آخونـد ز مطالب خـود  ی) و ن46و  42، 41ق، ص 1374، ینینائ( دانسته» هیات مذهب امامیببت از قطعیغ

ان یـ را در م» ینیقیقدر «، آخوند، ن است که اوالًید ایمؤهمگی قضا،  شان بر مکاسب و بحثیه ایحاشبر 

ـ دانـد و بـا وجـود فق    یه مـ یـ ت فقیا جمهور علما، والیجمهور مسلمانان  مشـروع   را یتیچ حـاکم یه، هـ ی

  .است امدهی، به وجود نیآخوند خراساندگاه ین دیدر ا يرییاً، تغیداند. ثان ینم

 یاسـ یت سیـ ابت عامه فقها و حاکمین«مکرر و مؤکد،  ینینائ ۀرسال جاي جايدر که  رو، ازآنجایی ازاین

ـ نـه از د را دانسـته و آن   یمسلم و قطع يرا امر» شانیا شـناس؛ بلکـه بـه عنـوان      اسـالم  یدگاه شخصـ ی

 يبـرا  یی، جـا یآخونـد خراسـان  به خـط و قلـم    يا ن رسالهید چنییظ و تأیتقر ،»هیات مذهب امامییقطع«

 ،تعلـم  ،میتعلـ «خواهان  آخوندکه در آن، مرحوم  یظید و تقرییتأویژه  بهگذارد؛  ینم یباقو توجیه ل یتأو

  :نویسد است. میبوده » گرانیبه د ینینائن رساله یم و تفهم ایتفه

ـ فۀ تنبیم، رسالۀ شـر یاهللا الرحمن الرح بسم ـ األمـه و تنز  هی األمـه، کـه از افاضـات جنـاب مسـتطاب       هی

ـ ین، العالم العامـل، آقـام  یاالسالم و المسلم ن ثقۀیالفقهاء و المجتهد مدار، صفوة عتیشر ن یرزا محمدحس

بـه   – یشـاءاهللا تعـال   إن –د و سزاوار است کـه  یاست، اجل از تمج –دامت افاضاته  – يالغرو ینیالنائ

قـت  یعت محقّه اسـتفاده و حق یت را از شریم وتفهم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطیم و تعلم و تفهیتعل

ـ  » انـا یننا و اصلح ما کان فسد من دنیاهللا معالم د االتاکم علّمنابمو«کلمۀ مبارکۀ  ـ یال نیرا بـه ع ن ادراك یق

  ).1ق، ص 1374 ،ینی(نائ یشاءاهللا تعال ند. إنینما

آخونـد  بـا   ینینـائ ژة یـ سو ارتباط و کی، از آخوندظ یصرف نظر از تقر«از محققان،  یکیبه قول رو،  ازاین

ت بـوده  یان مشـروط یدر جر آخوند يها و تلگرافها  سندة نامهیو نو که مشاور خاص يا به گونه یخراسان

در رسـالۀ مـذکور دربـارة     ینینائحات متعدد یگر، تصرید ي، و از سوآخونداستفتائات  يو عضو ارشد شورا

ت یتواند با انکار مشـروع  یکرده است، نم یه] تلقیکه آن را از مسلمات [مذهب امام يا ت فقها، به گونهیوال

  ).45، ص 1391 قابل جمع باشد (جوادزاده، » یآخوند خراسان يهان از سویفق یاسیس تیحاکم
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هم در تمام مسائل مملکـت   ه معتقد است؛ آن یت فقیبه وال یآخوند خراساننکه، یحاصل ا

ژة فقهـا  یـ ت فقیه نبود، بلکه آن را حـق و یه. وي منکر والیو امور حکومت، نه فقط امور حسب

  دانسته است. یم

  ديال    مبسوط؛ فقيهي يکرد آخوند خراسانعملب. 

، 1384دهد (کدیور،  قرار  ینیرا مقابل امام خم یآخوند خراسانکند  یانی که تالش میبرخالف جر

ـ یکه امام خم يطور بود! همان يگرید ینی، خمآخوند)، 252-249، ص 1388، یرحی؛ ف247ص   ین

صدر به عـزل،   ید بنی، تهدير سلمان رشدیفت، بعدها عمالً به خلع محمدرضاشاه، تکیمعتقد به وال

ن مسـائل  یـ قصـاص بودنـد و امثـال ا    یحۀ شـرع ی، که منکر الیصدور حکم ارتداد حزب و جناح

ـ ، تهدشـاه  یمحمدعلاز این دست کارها کرده بودند: خلع  یآخوند خراساندست زدند،  سـلطان  د ی

ز یـ ر او و نیـ و تکف یملـ  يشـورا  از مجلس زاده یتق، اخراج یاالسالم عثمان خیش، هشدار به یعثمان

حکم «، »دیال  ه مبسوطیفق یول«رو، از موضع  فکران سکوالر و همفکران آنان. ازاین ر همۀ روشنیتکف

عملکـرد  «ن مدعا، بـه عنـوان   یه عادي. اثبات ایک فقی ي»فتوا«کرد، نه  یعزّ اسمه را صادر م» یااله

ها، مربوط به قبول  ن افتراقیها در ع اشتراك شک د. بییآ یشان میهمراه با اصل دست خط ا  »آخوند

  ».ژة فقهایحق و«ه است؛ آن هم به عنوان یت فقیاصل وال

عملکـرد   مـا شـمارد. ا  یم» ژة فقهایه را قبول دارد و آن را حق ویت فقیوال« یآخوند خراسان بنابراین،

بلکـه  ، دهنـد  یشان نسبت میهان به ایرا از فق يا ژهیکه سلب هر حق وکسانی تنها پاسخ است به  شان نهیا

در  ،آخونـد . مرحوم ه استیت فقیشان به والیا یبر اعتقاد عمل یلیبد یل بی، دلآخوند یعمل ةریمنش و س

بـه   ،شـد  یه صادر نمیفق یزد که بجز از ول یه، دست به صدور احکامیت فقیوال یۀ همان مبانیعمل بر پا

. برخی عملکـرد  کردند یرا صادر م  »یاحکام«چنان که  دانستند یم» هیفق یول «شان خود را یاعبارت دیگر، 

  ایشان عبارتند از:

  ن مسائل شدميوارد ا از ائمة يرويمن به پ. ۱

 ،مشـکالت  ،یاسـ یدخالت در امور سگوید:  می ،مصائب صدر مشروطه یان برخیاز بپس  آخوندمرحوم 

همـۀ  «فرماید:  میدم و قبول کردم. انجام دا از ائمۀ معصوم يرویو پ یآن را به تأس يامدهایمصائب و پ

 »طاقـت عمـل خـواهم کـرد...      ده و فوقیتکاهل نورز کنم و ... یبر خود هموار م اً به ائمهینها را تأسیا

 ).171، ص 1359  ،ییکفا(

۱۴۴      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  و همفکران او  زاده ير تقيشاه و تکف يمحمدعل خلع. ۲

را به نظـر مراجـع،   یه حق دانستن آن؛ زو ب زاده یتقر یان حکم تکفیاز بپس ، در نور یمرگمؤلف کتاب 

. رنـگ یر و نیـ اسـت تزو یفساد و مفسدان و آدمکشـان و س  ينه جا، عدالت و رفع ظلم بود يمجلس جا

ر یـ حکـم تکف  يمثـل اجـرا  ، شـان یو اجرا کردن اوامـر ا  آخوندالسلطنه از  بیت ناید تبعییدر تأرو،  ازاین

و  آخونـد که دخالت  ،تیدون آدمیفربه  یو...، در پاسخ یاسیان سیشاه، آزاد ساختن زندان  ، خلعزاده یتق

  :یسدنو می، آخوندو علت حکم  تیآدمپاسخ ح کرده، در یتقب یاسیرا در امور س یمقام روحان

ـ مقـام من  يب امام زمان بود، و به اقتضـا یان و نایعیقدر ش یآنکه آن مرد، مرجع عال يبرا ـ یع خـود؛ [ ی ] یعن

خائن کند تا چـه رسـد    ین اعتبار حق داشت که حکم به خلع پادشاهیو به اکرد  ین] میه... [چنیت فقیوال

  .)223- 224ص   همان،( زاده ی؛ مثل تقیخاط يا ندهیبه اخراج نما

ها و سرداران عظام، چنـین هشـدار و    جان، انجمنیخطاب به مردم آذربا یخود در تلگراف آخوند

- 207، ص 1359(افشـار،  » ن حکم استیکند، در هم یهمراه زاده یتقهرکس از «اخطار دادند: 

ر اعتـراف کـرده اسـت    یـ ن حکم تکفیز به این زاده یتق). خود 439- 440، ص2536  ن،ی؛ رائ208

  ).155، ص 1368 زاده،  ی(تق

  مردم ياين و دنيحفظ د. ۳

 ياند که قابـل تأمـل و دقـت جـد     به کار رفته ی، کلماتیآخوند خراسان ياز سو زاده یتقر یدر حکم تکف

فـۀ  یا وظیـ ن و دنیمردم؛ حفظ د ينه شور و رأ ،ه استیفۀ االهیحکم است نه فتوا؛ وظ«: اند ؛ نوشتههستند

ناظر بـر مصـوبات مجلـس     ير اصل نظارت فقهایدر تفس یطور که برخ ، نه آنینیماست، نه تنها امور د

؛ همـو،  29 ، ص2ج  ، 1390، یرحـ یف(» و مـالی  ياست نـه اقتصـاد   ینیاند که تنها در امور د شده  یمدع

 ).265و  256، ص 1388؛ همو، 213ص   ،1384

ـ نا الملـک  رضاخان عضد یعلبه  يا نامه یط آخوندمرحوم  ، از فسـاد مسـلک   احمدشـاه السـلطنه   بی

ود و حـدود  یـ و الغـاء ق  یمسلک ملعون المـذهب «، نشر »ثشیب مسلک خبیتعق« ي، تالش او برازاده یتق

  د:نویس و میو...، پرده برداشته، » هیاسالم

 ... رسـاند:  یبه عرض م. «..ستیز نین جایش از ایب ،»هین مادة فاسده شقاقلوسیسکوت و اغماض در برابر ا

  ن شعر است:یمصداق ا... زاده  یدحسن تقیوسته آنکه وجود آقا سیق وضوح پیآنچه به تحق

  ا و جلّتیالرزا لقد عظمت تلک    ۀًیفکانت رجاء ثم صارت رز

ن یمـاب یس فیکه مملکت پـار  نکه همچنانیسالمت مملکت و شوقش با ن اسالم ویت مسلکش با دیضد

ـ ن قسم ایود مذهب تنصر[،] مسلم و معروف آفاق است، همیبالغاء ق يممالک نصار ن یمـاب یران هـم ف ی
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داشـته   يازیه امتیانت اسالمیده تا به حال به حفظ اساس دییو حسن تأ یه به حمداهللا تعالیممالک اسالم

ـ و الغاء ق ین مسلک ملعون المذهبیهم ن به بعدیاست. از ا ـ ه را اختیود و حـدود اسـالم  ی ـ ار نمای د و ی

نما و ممتـاز   ت انگشتین و حدود نصرانیه بعدم التزام به قوانیحین ملل مسیمابیف  س فعالًیکه پار همچنان

شت نمـا و  انگ یاذ باهللا تعالیطور ایران هم فیمابین ملل اسالمیه به همین لکۀ ننگ و عار الع  نیاست؛ هم

  ممتاز گردد.

ـ ه مترتبه بر تعقب اینیاست عالوه بر تمام مفاسد د یهیچون بد ـ ن مسـلک خب ی ث، بـاالخره جـز انقـالب    ی

الء یت و ذهـاب مملکـت و اسـت   یم مشـروط ین با اصل اساس قـو یت تمام علماء و مسلمیو ضد یعموم

ا جهالً کـار  یزاده] را عمداً  یتق که او [= یده کسانیمترتب نتواند بود. لهذا اصابه و صحت عق ياجانب اثر

ـ  یاست. در ا یهیبد، شمارند یکن خارجه م حت او تشـبث  ین مدت چند ماه به تمام وسائل ممکنـه در نص

  د نشد.یشد و اصالً مف

ـ ه را با این ماده فاسده شقاقلوسین چنین سکوت و اغماض درباره ایاده بر ایاکنون ز ـ یفـه و تکل ین وظی  یف

به انقـالب   ياناً مؤدیو ع یم منافیه در عهده داریانت ممالک اسالمین و صیمسلم ياین و دنیکه در حفظ د

ـ یفۀ الهیم. لهذا باداء وظینمائ یالء اجانب شدن را مشاهده میو است یعموم  یه عزّ اسمه مبادرت و حکم قطع

ن ماده فاسـده  یاعزّ اسمه که بدون غائله  ین حکم الهیه مقدمات اظهار ایب و تهیفاد شد. ترتیصادر و لفّاً ا

ئـت  یو ه یجنـاب مسـتطاب عـال    يپرور و وطن یپرست نیت و دیت و درایاالثر گردد به عهده کفا مقطوع

ـ ر امراء و سرداران عظام موکول، و بـه عنا یو سا يمعظمه و وزراء عظام و امناء محترم دارالشورا ت امـام  ی

از هرگونه مداخله و افساد ممنـوع و از   یکل گونه غائله به چیب هیم که بدون ترتیدواریزمان ارواحنا فداه ام

ـ یهر قسم اثر داشتن در مملکت بالمرّه ساقط شود، انشاءاهللا تعال  12کم و رحمـۀاهللا و برکاتـه (  ی، والسالم عل

  ).302- 300، ص 1381فقیه،  یو حقان ی... (نجفیمحمدکاظم الخراسان ی). من االحقر الجان1328 یالثان عیرب

  ن است:یو اخراج او از مجلس، ا زاده یتقه فساد مسلک دربار يوگر یتلگراف د

ـ      االسالم، دامـت  ابت عظما و حضرات حججیع نیمقام من نـۀ وزارت،  ی، کابیبرکـاتهم، مجلـس محتـرم مل

ت مملکـت و  یب نموده است با اسالمیزاده که جداً تعق یدحسن تقیت مسلک سیسرداران اعظم! چون ضد

اش علنـاً پـرده برداشـته اسـت؛ لـذا از       ثابت و از مکنونات فاسـده  انیعت مقدسه بر خود داعین شریقوان

و شـرعاً    ه خـارج و قانونـاً  ی[،] بالکل  عیۀ الزمۀ آن مقام منیت امانت نوعیو قابل یت مجلس مقدس ملیعضو

ـ و مداخله در امور مملکت و ملت بـر عمـوم آقا   یمنعزل است. منعش از دخول در مجلس مل ان علمـاء  ی

ـ و قاطبۀ امرا و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمـۀ مل  يکبر يامور و امناء دارالشورا اءیاعالم و اول ه و ی

ران فـوراً الزم اسـت و انـدك    یدش از مملکت ای[،] واجب و تبع زیدهم اهللا بنصرةالعزیران ایطبقات ملت ا

  عت.یبا صاحب شر ی[،] حرام و دشمن مسامحه و تهاون

المسلک انتخاب فرمـوده[؛ و] او را مفسـد    حی[و] صح خواه پرور[،] ملت ن[،] وط پرست نین دیاو، ام يبه جا

ـ هم ا یتیو وال یالتیا يها ر انجمنیجان و سایور آذربایشناسند و به ملت غ [کنندة] مملکت [ب] و فاسد ن ی

ن حکم است... قد صـدر الحکـم   یکند، در هم یند و هرکس از او همراهیاسمه را اخطار فرماعزّ  یحکم االه

  ).440، ص 2536 ن، ی؛ رائ208- 207، ص 1359(افشار، » بذالک یمحمدکاظم الخراسان ین االحقر الجانم

۱۴۶      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  زاده و هفکران او ير تقيآخوند و تکف ييحکم وال. ۴

داننـد،   یه میت فقیبه وال یآخوند خراسان  را شاهدي بر اعتقاد زاده یتقر یکه تکف یبر خالف برخ

 آخونده است؛ زیرا خود یت فقیبر وال آخوندو عملکرد  یتاد عمللِ اعقیر دلیرسد، تکف به نظر می

 يایـ ن و دنیـ کـه در حفـظ د   یفیفه و تکلیوظ«اند:  ر فرمودهیدر آن حکم تکف یمازندرانبه همراه 

ه عزّ اسـمه مبـادرت و   یفۀ الهیم...؛ لهذا باداء وظیه در عهده داریانت ممالک اسالمین و صیمسلم

 یمحمـدکاظم الخراسـان   یاد شد. قد صدر الحکم مـن االحقـر الجـان   فیصادر و لفّاً ا یحکم قطع

اند:  ح کردهیتصر ییف والیگر به همان تکلید ی)؛ زیرا در تلگراف207، ص 1359(افشار، » بذالک

همان تکلیفی را که در هدم اساس استبداد ملعون سابق مقتضی بود، در هدم مقتضـی و عشـاق   «

 ـ عزّ اسمه ـ درباره آنها طور دیگر اقتضا کنـد، بـه سـمت      آزادي پاریس قبل از آنکه تکلیف اهللا

، 2ق، ص 1328رجـب   16، 140، ش 3(روزنامـه مجلـس، س  » معشوق خود رهسـپار، [شـوند]  

ه نباشد، باید آن را چـه نامیـد؟   یت فقیاز باب وال آخوندن کار مرحوم ی). به راستی اگر ا4ستون 

او از وکالت، بدون مشورت با موکالن او، حکم به و اخراج او از مجلس، عزل  زاده تقیآیا تکفیر 

، مقابل هم قرار ، با تکفیر سلمان رشدي از سوي امام خمینیآخوندخلع سلطان مملکت توسط 

  ).247، ص 1384مقدمه؛ همو، 19، ص 1385دارند؟! (کدیور، 

زاده  یکـه تقـ  مـردم را   ينکه رأینه ا یعنیاز مجلس و کشور،  زاده یتقاخراج مبتنی بر  آخوندحرکت 

ـ بلکه به حکم وال شود، ید نمییذ و تأیدند، تنفیرا به وکالت برگز اسـت. بـه همـین دلیـل     ت، آن باطـل  ی

 زاده یتقـ د مسلک و عمـل  ی؛ چون ضد»ن حکم استیکند، در هم یکس از او همراه ره به«نویسند:  می

  .ستیبخش ن تیت، مشروعیاکثر يصرف رأ .ان سکوالر با اسالم مطرح استیجر و

  يعثمان ياالسالم امپراتور خيهشدار به شآخوند و . ۵

 یمحمـدعل که مـن بـه خلـع     همچنان«د: یگو یخطاب به او م یاالسالم عثمان خیشبه  يدر هشدار آخوند

ه دخالـت و  یـ خـواه ترک  يان نهضـت آزاد یرا خلع کن و در جر دیعبدالحمحکم دادم تو هم سلطان  شاه

  ).131، ص 1386، یگیابیدر( »ده حذف و محو نشودنیان حکومت آین از جرینظارت کن تا د

  آخوند و تهديد سلطان عثماني. ۶

بـه   یکـه آن مرحـوم در تلگرافـ   کنـد   مینقل ، یآخوند خراساناز شاگردان ، احت شرقیسمؤلف کتاب 

  :د کردیبه خلع تهدچنین ، او را یسلطان عثمان



   ۱۴۷ يه مشروطه؛ آخوند خراسانيفق يول

ـ م از آن ناحیمخالفـت بـا قـرآن کـر     يبود کرد که یز به سلطان عبدالحمیدآمیتهد یآخوند تلگراف يآقا ه ی

م یم شود؛ و اال از عرش خالفت تو را سـرنگون خـواه  ید جبران و ترمیرسد؛ البته در صورت صدق با یم

  ).131، ص 1386، یگیابی؛ در175، ص 1359 ، ییکفا( نمود

  هيو اذن فق يين شاه و حکم والينامه آخوند خطاب به مظفرالد. ۷

) سـخن  ی(آخونـد خراسـان   قاجار و جدش ن شاهیمظفرالدان یسؤال و جواب م ، ازیآخوند خراساننوة 

  :است ن برود، گفتهیشان از بیاز خانۀ ا يب شده اسنادموجکه  یاز اظهار تأسف از حوادثپس گفته و 

شان نوشته بود که من مقلـد شـما   ین شاه به ایدم که مظفرالدید يا ادم است که در مشهد نامهیبه طور مثال 

ن قصـرها  ید تا تصرفات من در این امالك را به من اجاره دهید. شما ایدان یشما دولت را مالک نم هستم و

ن نامـه  یۀ همیدر حاش آخوندمرحوم ». االجاره را در چه مورد صرف کنم د که مالین کنییمشروع باشد و تع

  .)122، ص 1386، یگیابیدر( »صرف کنند ياالجاره را در چه مورد جواب دادند و اجازه دادند که مال

  ات مخالفينظر يبررس .ج

کننـد و او را در مقابـل قرائـت     ه معرفی مییت فقیرا مطلقاً منکر وال آخوندان مخالف، ابتدا یاما جر

همـان قرائـت    یکیدهند. سپس معتقدند: دو قرائت از والیت فقیه وجود دارد:   ه قرار مییت فقیوال

هاي نـاروایی بـه    ت که مدرن است. در این راه نسبتیالقرائت ضد و يگریه. دیت فقیاز وال یسنت

  اند. داده آخوندمرحوم 

فقهـا اسـت،    يژه بـرا یـ ت و هر گونه حـق و ی، مطلقاً منکر والیآخوند خراساننسبت نخست: 

تر  ه که پیشیفق يژه وي برایه و حق دخالت ویت فقیبه وال یآخوند خراسانهرچند مبانی اعتقادي 

، عبـارت محکـم و   یاسـ یو س يا غفلت، و یا اغـراض اعتقـاد  یتغافل و  ياز رو یگذشت، اما برخ

هـم بـه     آن -را بـه امـور حسـبه    یه به قدر مسائل مملکتیدربارة وسعت حکومت فق آخوندروشن 

اند و منکـر قبـول هـر     محدود کرده -سرپرست و مانند آن یافراد ب یل سرپرستیخاص، از قب يمعنا

شـۀ  ی). در جـایی اند 47ص   ،1384ور، یانـد (کـد   شـده  آخونـد ن فقها از زبا يبرا يا ژهینوع حق و

بـت، حکومـت بـه جمهـور     ی، در زمان غیآخوند خراساناند: به نظر  ف کرده، نوشتهیرا تحر آخوند

ه یـ ت فقیـ ه، مطلقاً بـه وال یت فقها در امور حسبیوال یبا نف یخراسان«ن وصف یض شده و با ایتفو

  ).19و  18، مقدمه، ص 1385ور، ی(کد» ستیقائل ن

هان قائل یفق يبرا یژه را در حوزة عمومیو  ن حقیعه، کمتریهان شیان فقیدر م یآخوند خراسان

 یه است و حتیت فقیکه مطلقاً منکر وال یخراساناست...؛  ینیخم اماماست. او درست در نقطۀ مقابل 

۱۴۸      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

و در مجموع هر نوع داند  یه نمیقن در جواز تصرف در امور حسبیمتأخرش قدر مت يهان را در رأیفق

  ).1385؛ همو، 247 ص  ،1384(کدیور،  فقها منکر است يبرا یمعمورا در حوزة  يا ژهیحق و

 - 249 ، ص1388، یرحـ ی(فاسـت    تکـرار شـده  از سوي برخـی دیگـر   ناروا، مکرر  يها ن نسبتیا

مختلـف و   ياهـ  انیبلکه هم از باست. گفته ن ین سخنانیچن آخوندگونه که گذشت  آنکه  یحال در. )252

  ثابت شد. ادعان ی، خالف اینینائبر متن نوشته  يظ ویو هم از تقر ره و سنتیهم از س

ـ األمه و تنز هیتنبکتاب در آغاز فصل دوم  ینینائمرحوم از سوي دیگر،  ار یبسـ  ی، در عبـارت الملـه  هی

ه روشن ساخته و امـور  را با امور حسب ییها توهم  گونه نیف ایتکل ،قرار گرفته آخوندد ییکه مورد تأ، مهم

ات و یـ قطع«از آن را ف نموده و یتعر یاسیامور س یاز جامعه؛ حتیحسبه را به وسعت تمام مسائل مورد ن

  ).46 ص ق،1374، ینی(نائاست  شمرده» عهیمسلمات مذهب ش

ـ تبل يث منزلت است کـه بـرا  ی، همان حدآخونده از نظر یت فقیل والین دلینسبت دوم: بهتر غ ی

دانـد، نـه    یمـ  مقبولـۀ عمـر بـن حنظلـه    ل را ین دلیر پسرش، بهتریطبق تقر آخوندوم باشد. مرح یم

اسـت  یکه به س يد حکم کرد که تمام امورین مقبوله، بایطبق ا«فرمایند:  شان مییا». منزلت «حدیث 

شـود؛   یه سـپرده مـ  یـ ت کشـور، بـه فق  یریو مـد  يدار حدود و مملکت يل اجرایگردد، از قب یبر م

  »هیـ م الـبالد راجـع ال  یمـن اجراءالحـدود و تنظـ    العامـۀ اسـات  یالس یرجع الیع ما یحکم بأنّ جمیف«

  ).30-31ق، ص 1435، ی(آخوند خراسان

ل همانـا  یـ ن دلیبهتـر « یخراسـان از نظـر  نویسند:  می ،ده گرفتهیرا ناد آخوندسخن  ی، برخحالن یبا ا

غ احکـام  یـ ن، تبلیـ قن از ایمت قدر«: دیگو یهم م آخوند .)208 ص  ،1384، یرحی(ف »ث منزلت استیحد

ل یـ ن دلیست و بهتـر ی، درست نآخوندها به  ن نسبتیکه ا یدر صورت. )250 ، ص1388، یرحی(ف »است

 .)31ق، ص 1435، ی(آخونـد خراسـان   اسـت، نـه منزلـت   » مقبولۀ عمر بن حنظله« ، همانآخونداز نظر 

ز بـه  یرا ن مقبولۀ عمر بن حنظله... ینآخوند خراسا«د: یگو یم ین است که مدعیمنظور از منزلت هم، نه ا

  ).265 و 264 و 250 ، ص1388؛ همو، 208 ص  ،1384، یرحی(ف »دهد و... یح میتوض يگریگونۀ د

ات یاز ضـرور   ،ت حکومـت بـا جمهـور باشـد    یمشـروع اینکه ، یآخوند خراساناز نظر نسبت سوم؛ 

  .دشاب یمذهب م

هان را قبـول  یت فقیان مشروعه خواه، والیکس جر، بعیآخوند خراساننویسند:  در طرح این شبهه می

. دلیل اینها، تمسـک بـه   ، پشت جلد)1385ور، ی(کد داند یت را از آن مردم مین والیت ایندارد و مشروع

  م:یپرداز یدو تلگراف م یل به بررسیدر ذها و اسناد مشابهی است که دستکاري شده است.  تلگراف



   ۱۴۹ يه مشروطه؛ آخوند خراسانيفق يول

ـ  یط 1326نجف اشرف در دوم رجب  ياز به توپ بسته شدن مجلس، علماپس   یمحمـدعل بـه   یتلگراف

و مـذهب   يرا قرار بود قانونش طبق شـرع محمـد   یال آنکه شاه، مجلسیبه خ .، سخت بر او تاختندشاه

 اسـت.  ب کـرده یبگذرد را تخر» رائت نظیه«ا همان ی ،ر نظر ناظران شرعیباشد و مصوباتش از ز يجعفر

 ين تلگراف علمـا یدر کمال تعجب از ا شاه یمحمدعلکه  يطور .وشتندد و تند ننن لحاظ، بر آشفتیبه هم

ـ  «ان برداشتن یخواه نجف، خود را به جهت از م ثالث مشروطه سـتۀ کرامـت   یشا» مـذهبان  یبـدعت مزدک

خود را در محضر صاحبِ شرع، هم مستوجب اجر مجاهـدان و مجـددان    يو .د، نه در خور مالمتید یم

  ).277 ، ص1362، یف کاشانیشر ؛228- 227، ص 4 ، ج1362،ی(کرمان شمرد ین، مید

ـ ، در عبـارات پا نـه  گر که خطاب بـه شـاه مخـابره کـرده    ید یثالث نجف اشرف، در تلگراف يعلما  یانی

  اند: ه واقع شده، نوشتهیت فقیالمخالف وکه مورد استناد افراد ، تلگراف

تـا   ،ایـم  عـدل الهـى بگـردن گرفتـه      هداعیان نیز بر حسب وظیفه شرعیه خود و آن مسئولیت که در پیشگا

خبر و اعاده حقوق مغصـوبه مسـلمین    آخرین نقطه در حفظ مملکت اسالمی و رفع ظلم خائنین از خدا بی

بـت حضـرت   ین در عهـد غ یمذهب است که حکومت مسـلم  يخودداري ننموده، در تحقق آنچه ضرور

م کـرد و عمـوم مسـلمین را بـه     یخـواه االمکان فروگذار ن ین) بوده، حتی(مسلم با جمهور الزمان صاحب

، يآبـاد  دولت؛ 187- 188 ، بخش دوم، ص1362 ،ی(کرمان و...  ساخت  و خواهیم  تکلیف خود آگاه ساخته

  ).32- 31 ، ص3  ، ج1371

  ينقد و بررس

ز ظهـور  یـ ن تلگـراف و ن یـ رسد که با توجه به مأخذ متعدد ا یمحققان، به نظر م یبه قول برخ

ـ ترد –ب بـه مـردم   یـ ت حکومـت در عصـر غ  یمشروع یعنی - آن مدعا یدالل در صـحت   يدی

 يدیـ رود و شـک و ترد  ین مینان از بین اطمیست. اما با تأمل و دقت، این سند نیاستدالل به ا

نکـه در  ی)؛ یعنـی ا 48، ص 1391(جـوادزاده،  » دیآ ین استدالل به وجود میا یدر درست يجد

ن سـخن،  یـ مذهب اسـت؟! ا  يا ضرورمردم باشد، آی يت حکومت به رأیبت، مشروعیعصر غ

عتاً نزد یه و طبینزد مذهب امام يست، بلکه ضروریگر همفکرش نیو دو عالم د آخوندنظر تنها 

بـت بـا مـردم    یت حکومت، در زمـان غ یباشد. به همین دلیل، اگر مشروع یعه میش يتمام فقها

با فقه  یعموم یینااندك آش یندارد، بلکه هرکس یبه تخصص فقه يازین ادعا نیباشد؛ بطالن ا

 یهان بزرگـ یعه مخالف است؛ زیرا فقین نسبت با اساس فکر شیند که ایب یعه داشته باشد، میش

فقاهـت بـه    يه نباشد، بویت فقیکه قائل به وال یهیهر فق«فرمایند:  می جواهرهمچون صاحب 

را ت حکومـت  یو شاگردان ایشان، مشـروع  ینی؛ و امام خمیکرکا محقق ی؛ »مشامش نخورده

  ).48، ص 1391دانند، نه مردم (جوادزاده،  یه میت فقیبت، به حاکمیدر زمان غ

۱۵۰      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 یآقـانجف  يشـود کـه جنـاب آقـا     یمـ  يقو ین تلگراف، زمانیاحتمال تحریف ا  گر،ید ياز سو

ن تلگراف را نقل نموده، یاو را و از جمله هم يها [از شاگردان مرحوم آخوند]، که تلگراف یقوچان

با جمهور  ب بودن حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمانضرورى مذه«عبارت 

 ،نیبنـابر  ).48، ص 1391؛ جـوادزاده،  39-40، ص 1378، یرا بیان نکرده اسـت (قوچـان  » مسلمین

  باید گفت:ن، یافزون بر ا وجود دارد.ن تلگراف یو جعل در اتخریف احتمال 

الـبطالن دربـارة    یهیبـد  ید و گزارشیعه سخن بگویش ات فقهیهیتواند بر خالف بد ینم یآخوند خراسان... 

ـ ا بایپس  .بت ارائه دهدیت حکومت در عصر غیعه، از موضوع مشروعیهان شیدگاه فقید ـ د ای  ن تلگـراف ی

عبـارت    از منـابع،  یکه در برخ چنان –باشد  ی(که عبارت مذکور در آن است) جعل از آن یا بخشی(همه 

  .)39- 40، ص 1378، یقوچان(است  مورد استناد ذکر نشده

ا آنکه جملۀ مذکور بـه  یدانند؛ و  یم ین تلگراف را جعلیشناسان، ا از آخوند ین دلیل برخیبه هم

» اسـت » جمهـور «از واژة  یمتفـاوت  يبر معنـا  یکه مبتن يریر باشد؛ تفسیقابل تفس يگرید یمعان

 یکـه برخـ  وجـود دارد   يخ مشـروطه، شـواهد  ی)؛ در متـون تـار  49- 48، ص 1391(جوادزاده، 

 االسالم ثقۀاند؛ مثالً، مجتهد  گفته، نکرده یکه مدع ییرا به معنا» جمهور«مجتهدان آن عصر، واژة 

، آن هـم  »ينواب ائمـۀ هـد  «به  یاد کرده و زمانی» تیجمهور«با واژة  یگاه» هانیابت فقین«از 

  سد:ینو ی، نه به نظر خود. او م»به اصطالح«

ل خارجه دربارة اسالم و سعمشروطه بعد از حس کردن افکار دآنها در زوال آن و وجـوب محافظـت    یو

ـ   یکین امر [= استبداد و ظلم]، یند عالج ایگو یکه م –ن یآن بر کافۀ مسلم ل ی، تبـد یاز دو کار اسـت: اول

کـه آن را بـه اصـطالح،     امـر سـلطنت شـوند...    يمتصـد  ه کـه نـواب امـام   یسلطنت به سلطنت شرع

 ).23، ص 1389، يزیتبر سالمثقۀاال( ندیگو ت...یجمهور

 ی، واژگـان دقت شود یمازندرانو مرحوم  آخوندسوي از  زاده یتقاگر در متن تلگراف هشدار و اخطار به 

ـ معتقـد بـه وال   يعلمـا سـایر  و  ینینـائ و  آخوندد سخن یکه مؤوجود دارد  ه اسـت؛ آنجـا کـه    یـ ت فقی

االسـالم   ناظم( »ایم عدل الهى بگردن گرفته  گاهداعیان نیز بر حسب... آن مسئولیت که در پیش«سند: ینو یم

 ).32- 31، ص 3 ، ج 1371 آبادي، دولت ؛188- 187، ص 1362،یکرمان

در » ابـت عامـه  ین«انـد، همـان    شگاه خدا بر عهده گرفتهیکه علما در پ یتیرسد، مسئول به نظر می

 آخونـد گراف تند است که در تل یمانیت، همان حفظ اسالم و وطن این مسئولیبت است. ایعصر غ

جمهـور   يسـت، بلکـه جـا   یجمهـور مـردم ن   يان شده است. آنجـا، جـا  یالسلطنه ب بیخطاب به نا

ن یـ د يات دین باشـد، چـه ضـرور   یعلماست. به راستی اگر جمهور مردم و نظر جمهور از ضرور

  دهد: یحکم م آخوندن یکوتاه، هم یاست که پس از مدت



   ۱۵۱ يه مشروطه؛ آخوند خراسانيفق يول

تکلیفی را که در هدم اساس استبداد ملعون سابق مقتضـی   حفظ بیضه اسالم و صیانت وطن اسالمی همان

بود، در هدم مقتضی و عشاق آزادي پاریس قبل از آنکه تکلیف اهللا ـ عزّ اسمه ـ درباره آنهـا طـور دیگـر      

اقتضا کند، به سمت معشوق خـود رهسـپار، و خـود و ملتـی را آسـوده، و ایـن مملکـت ویـران را بـه          

فقیـه،   یور حقـان  ینجف؛ 4، ستون 2، ص1328رجب  16، 140، ش 3س  روزنامه مجلس،( خوارانش... غم

  .)306، ص 1381

  يريگ جهيو نت يبند جمع

نـد.  یب یک بنگـرد، روشـن مـ   یـ ره پـاك کنـد و ن  یش را از غبار غرض و غیکه چشم خو یهرکس

ژة یـ ت را حـق و یـ وال«، ي، عالوه بر اینکه از لحاظ نظـر یآخوند خراسانگونه که گذشت:  همان

در نهضت مشروطه و در اجتماع حضور داشته » هیفق یول«شمرده، در عمل هم به عنوان » هانیفق

گـاه  یه، احکام صادر کرده است. نه اینکه از جایفق یگاه ولیعمالً از جا یعنیت کرده است یو فعال

ن، آن یکـرده اسـت. بنـابر   » صـادر  یحکـم الهـ  «ه، فتوا داده باشد، بلکه به قول خـودش:  یک فقی

از لحـاظ   آخونـد دلیل است؛ چون  ه، بییت فقیبه وال آخوندان، دربارة عدم اعتقاد یدعم يادعاها

 و علمی به والیت فقیه معتقتد و پایبند است. ينظر

۱۵۲      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 س بودن اویزاده و عاشق پار یبر فساد تق یمبن یخ عبداهللا مازندرانیو ش یر دستخط آخوند خراسانیتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   ۱۵۳ يه مشروطه؛ آخوند خراسانيفق يول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

۱۵۴      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  زاده یر تقیبر تکف یمبن او ییو حکم وال یآخوند خراسان یاهللا العظم تیر دستخط آیتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   ۱۵۵ يه مشروطه؛ آخوند خراسانيفق يول

  منابع

ـ  ، صحیح و تعلیق سیدمهدي شمسحاشیۀ المکاسبق، 1406  ، مال محمدکاظم،یآخوند خراسان جـا، وزارت   یالدین، ب

 .یارشاد اسالم

 ن.یخ محمد فرزند آخوند، چ دوم، قم، جامعه مدرسی، نگارش شرات قضا)یالقضا (تقر یبحوث فق، 1435، ـــــ 

 ، تهران، گستره.رانیت ایو نهضت مشروط یاجتماع یفکر دموکراس، 1388 دون، یت، فریآدم

 دان.ی، تهران، جاوزاده یت و نقش تقیاب مشروطی اوراق تازه، 1359رج، یا  افشار،

 تهران، محمدعلی علمی.  ، به کوشش ایرج افشار،دگی طوفانی یا خاطراتزن، 1368زاده، سیدحسن،  تقی

ـ   يزیتبر ثقۀاالسالم یرزاعلیم یاسیرسائل س  مجموعه، 1389، یرزاعلی، ميزیتبر ثقۀاالسالم اصـغر   یبه کوشـش عل

 ، تهران، چشمه.حقدار

امـام   یو پژوهش یمؤسسه آموزش، قم، یدگاه آخوند خراسانیهان از دیفق یاسیت سیحاکم، 1391رضا، یجوادزاده، عل

 .ینیخم

، تهـران: مؤسسـه   (مجموعۀ گفتـار)  یآخوند خراسان یو اجتماع ی، فرهنگیاسیات سیح، 1386، محسن، یگیابیدر

 .یقات و توسعه علوم انسانیتحق

 ، چ ششم، تهران، عطار.ییحیات یح، 1371، ییحی، يآباد دولت

  دان.ی، چ ششم، تهران، جاورانیس در ایانگلران یبگ شاهنشاهی، حقوق 2536ل، ین، اسماعیرائ

 .یاسالم ي، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورا1376روزنامۀ مجلس، 

ـ ، بـه کوشـش منصـوره اتحاد   واقعات اتفاقیـه در روزگـار  ، 1362کاشانى، محمدمهـدى،   شریف روس یو سـ  یه مـاف ی

 ان، تهران.یسعدون

ـ     ،1384، داود، یرحیف اهللا  انی فکـري و اجتمـاعی مشـروطیت ایـران: بزرگداشـت آیـت      مجموعه مقـاالت همـایش مب

ـ از د یخـواه  مشـروطه  یفقهـ  یمبان«محمدکاظم خراسانی،  ، دانشـگاه تهـران و مؤسسـۀ    »یدگاه آخونـد خراسـان  ی

 تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی.

 ، تهران، رخداد نو.ن و دولت در عصر مدرنید، 1388، ـــــ 

ـ از د یخـواه  مشـروطه  یفقهـ  یمبان«، 2، ج یند خراساننامۀ آخو شناخت، 1390  ،ـــــ  بـه  » یدگاه آخونـد خراسـان  ی

  .ی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیربان يو هاد يزیمهرر يکوشش مهد

ـ یۀ الملک العلّام) پیاحوال آ یاالسالم ف اتیخ معاصر، (حیاز تار یبرگ، 1378، ی، آقا نجفیقوچان ت و یرامون شخص

 ، تهران، هفت.يح شاکری، به تصحتیدر نهضت مشرو یکاظم خراسان نقش آخوند مالمحمد

هاي محرمانۀ وزارت امور خارجۀ انگلیس دربارة انقالب مشروطه ایران)، به کوشش احمد بشـیري،   کتاب آبی (گزارش

 ، تهران، نو.1362

۱۵۶      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  .یننشر ، تهران، عهیدولت در فقه ش يها هینظر، 1376ور، محسن، یکد

، مجموعۀ مقاالت همایش مبانی فکري و اجتماعی مشروطیت ایـران:  »یشۀ سیاسی آخوند خراسانیاند«، 1384، ـــــ 

 ، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی.»اهللا محمدکاظم خراسانی بزرگداشت آیت

ـ اول ی، تلق"ابرار يعلما "ۀ ینظر یقرائت فراموش شده؛ بازخوان«، 1385، ـــــ  ، »"امامـت "از اصـل   یعیم شـ ۀ اسـال ی

  .102- 92، ص 3، سال اول، ش مدرسه

ـ صاحب کفا یدر آثار آخوند مالمحمدکاظم خراسان یاسی؛ قطعات سینامۀ خراسان استیس، 1385، ــــــ   ه، بـه  ی

 ر.ی، تهران، کوتین سالگرد مشروطیکصدمیکوشش ستاد بزرگداشت 

 چ چهارم، تهران، آگاه. ،تاریخ بیدارى ایرانیان، 1362کرمانى، ناظم االسالم، 

  ، تهران، زوار.مرگی در نور؛ زندگانی آخوند خراسانی صاحب کفایه، 1359د، یکفایی، عبدالحسین مج

اهللا  ، بـا مقدمـه و توضـیحات آیـت    الملۀ یا حکـوت از نظـر اسـالم    االمۀ و تنزیۀ تنبیۀق، 1374نائینی، محمدحسـین،  

  .سیدمحمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار

، چ دوم، تهـران، مؤسسـه مطالعـات تـاریخ     تاریخ تحوالت سیاسى ایـران ، 1381نجفى، موسى و موسى حقانى فقیه، 

 .معاصر

ـ اول ی، تلقـ "ابـرار  يعلمـا "ۀ ینظر یقرائت فراموش شده؛ بازخوان«، 1392ور، یمحسن کد یت رسمیوب سا ۀ اسـالم  ی

 .http://kadivar.com، "امامت"شیعی از اصل 

  


