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میرزاعلی ثقهاالسالم تبریزی و مشروطه ایرانی
تاریــخ دور و دراز ایــران
زمیــن ،نقــاط عطــف و تحــول
بســیاری بــه خــود دیــده اســت؛
حادثههــا و رخدادهایــی کــه
سرنوشــت ایرانیــان را رقــم زده
و آنهــا را پیــش بــرده اســت.
بــدون هیــچ تردیــدی حرکــت
مشــروطهخواهی ایرانیــان در
احسانشاکریخوئی
ســیر تاریخــی حیــات ایرانیــان،
دبیرعلمیهمایش
ســهم عمــدهای داشــته و مظهــر
بینالمللی«تبریز و انقالب
آگاهیهــای جمعــی و عمومــی
مشروطهایران»
ملــت ایــران بــوده اســت .اگرچــه
بســیاری از نمادهــا و نهادهــای مطــرح شــده در انقــاب مشــروطه،
برآمــده از فضــای تجــدد بــود و برخــی از پژوهشــگران و حتــی فعــاالن
نهضــت مشــروطه ،ایــن پدیــده را متاعــی غربــی و مأخــوذ از تجــدد
میدانســتند ولیکــن علمــا و روحانیــت شــیعه از موضعــی اجتهــادی
و انتقــادی بــا مشــروطه رویــارو شــده و رســالههای متعــددی در
پذیــرش یــا رد و نقــد مشــروطه خلــق کردنــد .یکــی از مهمتریــن
و جدیتریــن عرصههــای فعــال و پویــا در عصــر مشــروطه،
مجــادالت و رویاروییهــای نظــری و فقهــی علمــای شــیعه در بــاب
مشــروطه و لــوازم و ملحقــات آن بــوده اســت .آذربایجــان بــا محوریت
تبریــز از کانونهــا و مراکــز مهــم مشــروطهخواهی در ایــران بــود.
دارالســلطنه تبریــز بــه دلیــل حضــور ولیعهــد و رجــال سیاســی
و علمــی و نیــز بــه دلیــل مــراودات منطقــهای و جهانــی ،در فضایــی
متکثــر و پویــا بــا مشــروطیت مواجــه شــد .عالوهبــر نقــش ممتــاز
مجاهــدان و رزمنــدگان راه مشــروطه در آذربایجــان و تبریــز ،بــه
تالشهــای فکــری و نظــری علمــا و روشــنفکران ایــن خطــه در
حرکــت مشــروطهخواهی نیــز بایــد امعاننظــر کــرد .بنابرایــن
تبریــز هــم در ســاحت نظــر و نظریهپــردازی و هــم در عرصــه عمــل
و مجاهــدت بــرای حفــظ و تــداوم مشــروطه بــا ســایر مناطــق ایــران،
همــگام و بلکــه پیشــگام بــود .میــرزا علــی ثقهاالســام تبریــزی از
جملــه رجــال و عالمــان فکــری و مذهبــی تبریــز بــود کــه بــا خلــق
آثــار قلمــی و نظــری جــدی و ســرانجام بــا نیکفرجــام خــود ،بــه
چهــرهای مانــدگار و ارزشــمند در عرصــه مشــروطهخواهی ایرانیــان
تبدیــل شــد .ثقهاالســام در  1277قمــری و در تبریــز متولــد شــده
و بعــد از طــی دروس مقدماتــی ،رهســپار حــوزه عــراق و عتبــات
میشــود .او بــا اخــذ مــدارج عالــی علمــی و کســب اجــازه اجتهــاد بــه
دیــار خــود بازمیگــردد.
ثقهاالســام هــم در مجموعــه رســائل ،مکتوبــات ،نامههــا
و نوشــتههای خــود و هــم در جریــان اســتبداد صغیــر و در مقابلــه
بــا خشــونت و تعــدی محمدعلــی شــاه و عمالــش ،پایــداری کــرده و
نهایتــا در ســال  1327قمــری در دفــاع از کیــان و تمامیــت ارضــی
ایــران و در برابــر هجــوم قــوای روس در مقابــل دیــدگان مــردم تبریــز
و در روز  10محــرم (عاشــورا)  1330قمــری بــه دســت متجــاوزان و
قــوای اشــغالگر روس بــه دار آویختــه و بــه فیــض شــهادت نائــل
میشــود .پیکــر ایــن عالــم عامــل و مظلــوم راه جهــاد ،بــه نشــانه
نــدای وجــدان ملــت ایــران ،روح آزادیخواهــی و عدالتطلبــی
و نمــاد اســتقالل ملــی و مبــارزه بــا اســتبداد و اســتعمار ،چــون
دیهیمــی ســرافراز بــر بــام ســرای آذربایجــان و تبریز برافراشــته شــد.
ثقهاالســام در آثــار سیاســی و اجتماعــی خــود و خصوصــا در رســاله
«الالن» بــه ابعــاد مختلــف مشــروطه پرداختــه و از واژه و اصطــاح
«مشــروطه ایرانــی» ســخن بــه میــان م ـیآورد .رســاله مهــم و پرنغــز
«الالن» در ســال «  1326ق ،از تبریــز بــه حضــور مبــارک حضــرات
آیــتا ...حججاالســام عــرض و بــه نجــف اشــرف فرســتاده شــد».
(ص  )11ثقهاالســام بــا اذعــان بــر برداشــتها و تفاســیر مختلــف
موجــود از «زبــان مشــروطه بیزبــان» همیــن مســاله را منشــأ
برخــی از سوءبرداشــتها و کژفهمیهــا از مشــروطه میدانســت.
ثقهاالســام بــا درک چنیــن معضــل و مســالهای ،پرســش از

حقیقــت و معنــای باطنــی و نهفتــه مشــروطه میکنــد .پاســخ
بــه ایــن پرســش اساســی و جــدی ،در قالــب «رســاله الالن» داده
میشــو د .
از نظــر شــیخ شــهید ،دس ـتکم ســه رویکــرد اصلــی را در تفســیر
و معنــای مشــروطه میتــوان احصــا کــرد.
رویکرد روشنفکران و متجددان
نخســت ،رویکــرد روشــنفکران و متجــددان درخصــوص مشــروطه
اســت .در ایــن نــگاه ،کالبــد و روح مشــروطیت از غــرب و دنیــای مدرن
اخــذ شــده و خاســتگاه و محتــوای مشــروطه نســبتی بــا فرهنــگ و
نــگاه بومــی و اعتقــادی مــا نــدارد .در ایــن نگــرش بحــث از مشــروطه
ایرانــی یــا اســامی یــا ایــده مشــروطه مشــروعه و مشــروطه
هماهنــگ و همخــوان بــا شــریعت و دیــن ،امــری ناممکــن و چنیــن
مفاهیــم و اصطالحاتــی متناقــص تلقــی میشــوند .ثقهاالســام
بــا امثــال سیدحســن تقــیزاده در تبریــز بــه دلیــل اتخــاذ چنیــن
مواضعــی نســبت بــه مشــروطه زاویــه پیــدا کــرده بــود .شــیخ در
اظهارنظــری دربــاره تق ـیزاده میگویــد« :وقتــی کــه تق ـیزاده وارد
تبریــز شــد ،مــن از او دیــدن کــردم ،گــرم گرفــت و او بــا مــن مــراوده
کــرد تــا  18مــاه ربی ـعاالول  1327کــه انجمــن و ســردار و ســاالر بــه
خانــه مــن آمدنــد ...او در باطــن ایامــی کــه مــن در باســمنج بــودم بــا
بعضــی خــواص خــود کــه آنهــا را بــا خــود همــراه کــرده بــود ...اســباب
چینیهــا میکــرده و یــک ابلهــی را وادار کــرده بــود کــه بــر ضــد
مــن بعضــی اشــتهارات بدهــد و بــه نجــف آنچــه توانســته بــود نوشــته
بــود( ».ص )201
مشروطه کاال و متاعی ویرانگر
در رویکــرد دوم ،مشــروطه کاال و متاعــی ویرانگــر و مخــل مبانــی
شــرعی و دینــی تلقــی میشــود .در ایــن نــگاه کــه بــه ســنتگرایان
و مخالفــان مشــروطه تعلــق داشــت ،مشــروطیت چــون غیــر و
ضــدی علیــه مذهــب ،شــریعت و ســلطنت تصــور میشــد .بنابرایــن
پذیــرش مشــروطه بــه معنــای از دســت رفتــن ســنت و ضایــع و تبــاه
کــردن ســنت قدمایــی بــود .رویکــرد ســوم ،کــه مطلــوب و مختــار
شــیخ اســت ،در عیــن بهرهگیــری از تجربیــات مــدرن و غربیهــا ،روح
مشــروطیت از دل ســنتهای اســامی -ایرانــی برآمــده یــا مخالفتــی
بنیادیــن بــا فرهنــگ خودمــان نــدارد .مشــروطه از نظــر ثقهاالســام
ریشــه در خــاک وطــن داشــته و در طــول هویــت اســامی -شــیعی و
ایرانــی معنــا پیــدا میکنــد.
شاخصههایمشروطهایرانی
در رســاله الالن ،مولفههــا و شــاخصههای مشــروطه ایرانــی در
چنــد محــور اصلــی تبییــن میشــود کــه بــه اختصــار عبارتنــد از:
 -1مشــروطه ایرانــی تــداوم مســیر و حرکتــی اســت جهــت حفــظ
میــراث فرهنگــی و شــیعی .آغــازگاه چنیــن میراثــی ،از عصــر
صفــوی بــوده اســت مشــروطیت ایرانــی از نظــر ثقهاالســام ،جهــاد
روحانــی و شــرقی در جهــت بازیابــی هویــت مذهبی و شــیعی ماســت.
اهمیــت عصــر صفــوی و مشــروطیت را در تــداوم آن میــراث دیــدن ،از
نــگاه اعتقــادی ،مکتبــی و ملــی ثقهاالســام حکایــت دارد .بــه بیــان
مرحــوم ثقهاالســام« :هــان نمیگوییــم کــه جهــاد جســمانی
کنیــم ،بلکــه جهــاد شــرقی روحانــی بنماییــم و جهــاد اکبــر کنیــم تــا
بتوانیــم در آینــه ،حفــظ اســتقالل خــود را بنماییــم و نامــوس مذهبی
و ملــی خــود را محافظــت کنیــم .آیــا چــاره آن جــز مشــروطه شــدن
دولــت امــری دیگــر هســت؟ ...آیــا الزم نیســت کــه در حفــظ شــرف
مذهبــی ایــران کــه نتیجــه زحمــات علمــای ربانــی و پادشــاهان
صاحــب قــدرت اســت ســعی نماییــم و ســلطنت شــیعه را کــه بــه زور
بــازوی صفویــه در ایــران اســتقرار یافتــه مصــون داریــم( ».ص .)19
 -2مشــروطه ایرانــی ،حرکــت در ســیر مبــارزات مــردم ایــران علیــه
تســلط و اســتیالجویی بیگانــگان و اســتعمارگران اســت .ثقهاالســام
بــا اشــاره بــه قراردادهــای اســتعماری و امتیازهــای خفتبــار در عصــر

ناصرالدیــن شــاه ،از مبــارزات مــردم در جنبــش تنباکــو یــاد کــرده و
مشــروطه ایرانــی را مقابلــه بــا تســلط کافریــن بــر مســلمین و مصداق
آیــه شــریفه «لــن یجعــلاهلل للکافریــن علــی المومنیــن ســبیال»
میدانــد .بــه تعبیــر شــیخ «آوخ و افســوس کــه در اســتقراض
بیجــا و مســافرتهای نابهنــگام و خرجهــای الابالیانــ ه گــزاف
و گــرو گذاشــتن گمــرکات کــه معایــب و مفاســد شــرعیه و ملکیــه
و پولتیکــهاش هــزاران هــزار از رژی تنباکــو بیشــتر اســت ســکوت
شــد ...حــاال عمــوم بــر حقــوق خــود واقــف شــده و ماننــد مســاله رژی
نفــع عاجــل را بــه ضــرر آجــل نمیخواهنــد بفروشــند( ».صــص -17
 )16مشــروطه ایرانــی مقابلــه بــا نفــوذ و دخالتهــای اروپاییهــا و
فرنگیهــا بــه ممالــک اســامی و از جملــه ایــران اســت .دلمشــغولی
اصلــی در مشــروطه ایرانــی ،حفــظ اســتقالل مــادی و معنــوی ایــران
در مقابــل اجانــب اســت :اجانبــی کــه درصــدد رخنــه انداختــن
بــه مذهــب اســام هســتند .از نظــر ثقهاالســام «فعــا کــه قــوه
جهــاد ظاهــری نداریــم آیــا واجــب نیســت کــه الاقــل خندقــی بــر
دور مملکــت اســامی بکنیــم و در حفــظ حصــار اســام بــا قــوای
معنویــه خــود بکوشــیم؟ آیــا الزم نیســت کــه نظیــر اســلحه مــادی
و معنــوی خصــم کــه فعــا اســباب غلبــه و نفــوذ ایشــان اســت بــه
حکــم آیــه شــریفه «واعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوه و مــن ربــاط
الخیــل» تحصیــل نماییــم( ».ص  )15در جایجــای رســاله الالن
بــا توســل بــه آیــات قــرآن ،مشــروطه ایرانــی تفســیر شــده اســت.
 -3مشــروطه ایرانــی ،محــدود و مقیــد نمــودن قــدرت اســتبدادی
و تمامیتخواهانــه پادشــاه و مهــار اراده دلبخواهانــه اوســت .شــیخ
شــهید در حــوزه عرفــی و امــور عمومــی ،تفکیــک قــوا و توزیــع قدرت
را ممکــن دانســته و جهــت تحدیــد قــدرت مطلقــه و اســتبدادی،
تاســیس دارالشــوری و شــور بــا عقــا و امنــا ملــت را تجویــز
میکنــد .بــه بیــان ایشــان ،مشــروطه «محــدود و مقیــد ســاختن
ســلطنت حاضــره و امنــای ملــت را بــر آن ناظــر گماشــتن و تاســیس
دارالشــوری دادن و در امــورات عرفیــه بــا شــور عقــا و امنــا راه رفتــن و
رشــته امــورات را از دســت اســتبداد گرفتن اســت ...اســاس مشــروطه
منــع اراده شــاهانه و لــزوم شــوری اســت در امــور عرفیــه و مــدار آن بــر
ســه قــوه اســت :قــوه مقننــه ،قــوه قضائیــه ،قــوه مجریــه و افتــراق و
امتیــاز ایــن ســه قــوه از همدیگــر( ». ...صــص  23و )25
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