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تحلیلی از نقش فقها در نهضت مشــروطه درگفتوگو با رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

تالش برای حاکمیت قانون و شرع

نهضت مشروطه یکی از نقاط
عطف تاریخ سیاســی ایران
صدرا صدوقی
اســت که تا امــروز از زوایای
دبیرکالس
مختلفی مورد بررســی قرار
گرفته اســت .به گواه تاریخ
عموم مــردم ،روحانیــت و روشــنفکران هرکدام
بهنحوی در فــراز و فرود این پدیــده تاریخی نقش
داشتند؛ اما حضور پررنگ فقهای شیعه رنگ و بوی
دیگری در شــکلگیری و اتفاقات بعدی این نهضت
سیاسی داشته اســت .چیزی که مارا برآن داشت تا
به این بهانه با عزیز جوانپور ،رئیس دانشــگاه آزاد
اســامی تبریز که خود در زمینه اندیشــه سیاسی
ایران و اسالم تحقیق و تدریس میکند ،به گفتوگو
بنشینیم وتحولهای فقه و فقهای شیعه دراین ایام
را بررسی کنیم .حاصل این گفتوگو را میخوانید.
برخی معتقدند که فقه سیاســی شیعه تا
پیش از مشــروطه آنچنانکه باید گسترش
پیدا نکرده بود اما پس از مشروطیت به نحوی
شاهد توسعهیافتگی آن هستیم؛ به نظر شما
دلیل این تحلیل چیست؟

البته اینطور نیست ،در این دوره فقها با بحثهای
جدیدی مواجه شــدند ،بهویژه تجــدد و بحثهای
جدیدی مثل مجلس قانونگذاری ،مطبوعات ،احزاب،
آزادی و ...که در قبل مطرح نبوده اســت ،فقه سیاسی
درحقیقتدرپاسخبهنیازهاوبحثهایجدیدیاست
کهتوسطروشنفکرانواردکشورشدهبودوعلماخودرا
ملزمبهپاسخگوییبهاینمسائلمیدانستند.علمادر
دوره صفوی به الگوی سلطنت شیعی رسیده بودند و
آنرابهترینشیوهحکومتداریدرآنعصرمیدانسته
و تقویت میکردند؛ ولی در دوره مشــروطه این شیوه
ناکارآمد بوده و تصمیم به تغییر دیدگاه خود گرفتند.
هرچند آنها در عصر غیبت کبری ،سلطنت شیعی را
حکومت ایدهآل خود نمیدانســتند و معتقد بودند
حکومت فقیه جام ع شــرایط در عصر غیبت میتواند
حکومت مطلوب از نظر فقه سیاسی شیعه باشد ولی
در آن دوره قابل تحقق نبــوده و با دیدگاه واقعگرایانه
به دیدگاه ســلطنت شیعی رســیده بودند .نه اینکه
مثل اخباریون منتظر ظهور امام زمان(عج) باشــند و
حکومت غیرمعصوم را مجاز ندانند؛ فقهای اصولی که
در دوره مشــروطه ،حاکمیت حوزههای علمیه را در
اختیار داشتند با روش اجتهاد سیاسی خود به بررسی
شرایطزمانومکانبهمدلمشروطهمشروعهرسیدند
و تا آخر روی این حرف ایســتادند .فقــه بهویژه فقه
سیاسی شیعه در حال پویایی است وبسته به شرایط
زمان و مکان رسالتش این است که به نیازهای جامعه

پاسخ دهد؛ پس از مشروطیت ما شاهد توسعهیافتگی
فقهسیاسیبودیم،ازایننظرکهسوالهاازفقهوفقهابا
ظهوربحثهایجدیدبیشترشد.
آیا میتوان گفت پس از مشــروطه شاهد
شکلگیرینوعیاجتهادجدیددرفقهسیاسی
هستیم؟
اجتهاد در فقه سیاســی شــیعه از دیدگاه فقهای
اصولی ،روش خاص خود را دارد کــه در عصر غیبت
کبری شــکل گرفته اســت و امر جدیدی محسوب
نمیشود بلکه در مقابل اخباریون که در دوره صفوی-
قویتر شــکل گرفته بودند ولی در برخــی حوزهها و
اشــخاص هنوز دیدگاه اخباریگــری حضور ونفوذ
داشت-برخی علما اهل احتیاطی بودند و کمجرات؛
که از این منظر مســاله قابل تامل اســت .ولی قبل از
مشروطه ،فتوای میرزای شیرازی در جنبش تنباکو
نمونه بارزی است از اینکه ما در آن دوران همان روش
اجتهادی میرزا را ادامه دادیم و شــیوه جدیدی شکل
نگرفته بود ولــی از نظر ورود به عرصــه قانونگذاری و
تشکیلمجلس،مسالهمهمیبودکهدرگذشتهسابقه
نداشتهاست.
برخوردمردمبااینپدیدهچگونهبود؟
علتاصلیاعتراضمردمبهحکومتقاجارازلحاظ
اقتصادی بود؛ چون در مســائل معیشتی مشکالت
عدیدهایداشتند؛ایناعتراضبهتبعیضوبیعدالتی
بود و اینکه از حاکمان قاجار به دلیل اعطای امتیاز به
دول غربی و استعماری بهخصوص در صنعت تنباکو
بســیار ناراحت بودند .مردم به دنبال ایــن بودند که
عدالتخانه شکل بگیرد تا جلوی ظلم گرفته شود؛ ولی
مدل خاصی نداشتندو چون غربیها مدل مشروطه را
قبال تجربه کرده بودند ،همین که این مدل مطرح شد،
مورد استقبال مردم و روحانیت قرار گرفت .مردم فکر
میکردندبااینروشازظلمواستبدادجلوگیریشده
و جلوی قراردادهای استعماری گرفته میشودو یقینا
وضع آنها سامان پیدا میکند؛ علما ه م چنین تصوری
نداشــتند و در مقابل مردم نبودند؛ بلکه در کنار آنها
حرکتمیکردند.
به نظر میرسد نزاع درگرفته میان آخوند
خراســانی و ســید کاظم یزدی در جریان
مشــروطه از حوزه فقاهت خــارج و به نوعی

اختالف اجتماعی تبدیل شد؛ تبعات این نزاع
چهبود؟
با طرح مشروطیت در آن دوره چون یک گفتمان
مشــترکی بین علما و روشنفکران شــکل نگرفت،
هم روحانیت و هم روشــنفکران از مفهوم مشروطه
برداشتهایمختلفیداشتندواینبرداشتهاموجب
اختالفدیدگاهشدکهبهسطحجامعههمکشیدهشد.
ابتدا علما در بحث مجلس قانونگذاری ،بحث شرع را
مطرح کردندکه نقد کامال درســتی بود و مورد قبول
قرار گرفــت و در قالب متمم به تصویب رســید .ولی
روشنفکران به دانشهای خود تاکید کردند و در قالب
کتاب،مجلهونوشتهبهنوعیمخالفتشانرابامذهب
و آموزههای دینــی علنی کردند که مــورد اعتراض
علما قرار گرفت .برخی علما از حمایت مشروطه کنار
کشیدند و روشنفکران با آنها با تندی برخورد کرده و
آنها را متهم به طرفداری از اســتبداد و حتی مجبور
به ترک بالد کردند .علما نمیتوانســتند در آن دوره
ساکت بمانند؛ البته به نظر خیلیها روشنفکران هم
فهم درستی از مشروطه نداشــتند و فکر میکردند
مشروطهخواهینبایدهمراهبامذهبودینباشد.
دراین دوره فقهایی چون آخوند خراسانی
تا چه سطحی موجبات کمرنگشدن تعصبات
دینی و ایجــاد فضای بــاز را در جامعه فراهم
کردند؟
البتهفضایحوزهعلمیهنجفباعنایتبهاینکهاین
حوزه تحت ســیطره قدرت عثمانی بود؛ با حوزههای
ایران تفاوت داشت ،افکار جدید جلوتر از ایران در نجف
شکل گرفته بود و علمای آنها از این منظر روشنتر از
علمای ایران بودند .ولی از نظر تئوری -فکری تفاوتی
بین علمای نجــف و ایران وجود نداشــت .نائینی هم
معتقد اســت که قبول حکومت مشروطه سلطنتی
از بابت دفع افسد به فاسد اســت و حکومت مطلوب
شیعه نیست؛ اما در نحوه برخورد با حکومت مشروطه
و مشروطهخواهان با هم اختالف دارند .البته بنا به نقل
معتبر ،نایینی و علمای نجف پــس از وقایع مربوط به
مشروطهخواهان سکوالر و اعدام شیخ فضلا ...نوری و
کنار زدن علما از حمایت خود پشیمان شده و استغفار
کردند.پسنمیتوانگفتشیخفضلا...نوریمخالف
مشروطهایبودکهآخوندخراسانیبهوجوبآنحکم
داده بود بلکه با مشروطهخواهان سکوالر مخالف بود؛
ایندوموضوعبایدازهمدیگرتفکیکشود.

آیا فقها دراین دوره رفتار و اندیشه سیاسی
خودراازقالبفقهیجداکردندیااینکهباهمان
قالبهافکرسیاسیخودراپیشبردند؟
علمای دوره مشــروطه پس از شکســت نهضت،
رفتار سیاسی متفاوتی داشــتند که در فقه سیاسی
شــیعه ریشــه دارد .آنها از اول دنبال حکومت دینی
بودند اما چون یک حکومت سکوالر شکل گرفته بود
نمیتوانستند با حکومت ســکوالر همکاری کنند؛
البته جایگاهی هم در حکومت نداشــتند .اما از حوزه
سیاســت کنارهگیری نکردند ومبــارزه با حکومت
ســکوالر را در دســتور کار خود قرار دادند یا اینکه در
قالب اپوزیســیون در مجلس و فعالیتهای سیاسی
حضور داشــتند؛ مانند مرحوم مدرس و دیگر علمای
تهران که البته از مشروطه مشروعه هم سودی ندیدند
ونتوانستندآنراپیادهکنند؛لذااندیشهسیاسیشیعه
که همان تاسیس حکومت اسالمی بود ،در دستور کار
علما قرار گرفت و بعدها این جریان در قالب مخالفت
بارضاخان ادامه پیدا کرد و حکومت اســامی دردوره
پهلوی دوم متبلور شــد که نتیجه آن به ثمر رساندن
انقالب اســامی شــد .تاســیس حکومت اسالمی
توســط فقها و اندیشه سیاســی آنها بعد از مشروطه
هدفگذاری و درادامه اندیشــه سیاسی شیعه پویاتر
شدهاست.
پــسازمشــروطهچهعواملــیموجب
ناکارآمدیاینحرکتشد؟
نهضت مشــروطه یــک حرکت مردمــی بود
و با بســیج مردم در کنــار روحانیــت و همراهی
روشنفکران که با فشــار به نتیجه رسید؛ ولی بعدها
با دخالت دول بیگانه مثل روس و انگلیس و نفوذ این
دو کشور در صفوف نهضت آن را به انحراف کشیدند
و آنها توانستند با اختالف انداختن بین روحانیت و
روشــنفکران هدایت امر انقالب را به دست بگیرند؛
روحانیت و مردم را کنار زدند و نهضت را به نفع خود
مصادره کردند تا همان مشروطه انگلیسی سکوالر
حاکم شود.
روشنفکران به اســتعمار انگلیس اعتماد کردند؛
چون از حمایت مــردم و روحانیت ناامید شــدند و
این خیانت بزرگــی بود که آنها در حــق مردم ایران
انجام دادند تا اینکه حکومت  50ســاله پهلوی  -که
مشخصه اصلی آن ســکوالر بودن آن بود -روی کار
آمد .به نظر یکی از متفکران معاصر ،این روشنفکران
بودند که درک درستی از مشروطه نداشتند و اتفاقا
روحانیت درکشان درست بود؛ برای همین مرحوم
نائینی در اثبات مشــروطه مشــروعه کتاب نوشت.
روحانیت توانست بین مشــروطه و دینداری آشتی
برقرار کند چون منافاتی بین این دو امر نمیدیدند.
البته برخورد روحانیت با روشــنفکران متفاوت بود؛
علمای پایتخت ،روشنفکران را کامال از نزدیک رصد
میکردند و برای آنها روشن شــده بود که آنها دنبال
نظام سکوالرهستند .لذا با مشروطهخواهان مخالفت
کردنــد ،بنابراین دعــوای بین مشــروطهخواهان
سکوالر و مشروطهخواهان دینی (مشروعه) بود ،در
خود مشروطه اختالف نبود اما به گفتمان مشترکی
نرســیدند ،لذا با هــم تقابل کردند کــه نتیجهاش
شکست نهضت شــد ،درحقیقت روشنفکران برای
پیروزشدن به استعمار انگلیس پناه بردند و درنهایت
مشروطه سکوالر حاکم شد.

