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  یآخوند خراساناندیشه سیاسی  ادبیات و پیشینۀ تحقیق دربارة بررسی انتقادي
  

    Javadi4@qabas.netعضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی/ علیرضا جوادزاده 
 9/6/1393 ـ پذیرش: 30/2/1393 دریافت:

  دهيچک
ست:  سه نوع منبع قابل ذکر ا سانی،  سی آخوند خرا سیا شه  سی حیات و اندی شتاري آخوند در 1در برر . تألیفات و آثار نو

سی؛  سیا صۀ  صرانِ آخوند دربارة . نقل2عر شانهاي معا . آثار تحقیقی و تحلیلی دربارة آخوند (با تأکید بر حیات و 3؛ ای
از  م وجود دارد: گروهیمهطیف ســیاســی آخوند، دو  ۀی دربارة اندیشــمنابع تحقیقی و تحلیلمیان ۀ ســیاســی). دراندیشــ

هایی لیلها و ارائۀ تحدانند، با تکیه بر برخی اسناد، گزارشرا خواست مردم می که مبناي مشروعیت حکومتنویسندگان، 
شروطیت، تالش کرده ضت م سی آخوند در دورة نه سیا ضع  شان رااز موا سازگار اند تفکر ای شه به نوعی،  هاي با اندی

ــاالر غربی، و در تقابل با اندیشــمردم ــیعه قرار دهند. در نقط ۀس ــیاســی دیگر فقهاي ش  مقابل این رویکرد، دیدگاه و ۀس
ـ وجود دارد که آخوند را همچون فقهاي دیگر، موافق انحصار مشروعیت حکم ـ و البته صحیح  رانی به تفسیري متفاوت 

ششروطهفقیهان در عصر غیبت بیان کرده، م سی که مبتنی بر اندی سیا سی  ۀخواهی آخوند را (به عنوان یک الگوي  سیا
  نماید.آن معرفی میست)، در طول ـ و نه در عرض ـ ه فقهاثابت دربارة والیت عامّ

  .، آخوندمشروطیت حکومت، والیت فقیه، نهضت سیاسی، مشروعیت اندیشه ها:کلیدواژه
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۲۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

  مقدمه
ـــانی یک قرن پیش بود.  حدود ، از فقیهان و مراجع تقلید بزرگ شـــیعه آخوند مالمحمدکاظم خراس

صیتِ علمی و » نظیرتدریس کم«، »ت و نوآوري علمیقوّ«زمینۀ سه توان در میـــــ فقهی وي را شاخ
  .ذکر کرد »االصول کفایۀنگارش «

اي هفعالیتزمینه، د و در این کرنهضـت مشـروطیت ایران، از آن حمایت جریان در  این فقیهِ بزرگ
ــان زیادي انجام داد. اقدامات  ــتهایش ــد عمالًبا توجه به جایگاه اجتماعی برجس در دورة  اش، موجب ش

شروطۀ دوم، به یکی از مهم صغیر و اوایل م ستبداد  سوم به ا صیتمو شخ ن هاي تأثیرگذار در میاترین 
  گردد. خواهان مذهبی را پذیرا رهبري مشروطهتبدیل شود و حامیان نظام مشروطه 

سیاسی)مزبور هریک از دو ویژگی  ست تا موجب اهمیت یافتن یک شخصیت (علمی و   و کافی ا
هاي سیاسی وي شود. با این حال، اگر در کنار این دو ویژگی، مواضع تاریخی و اندیشه ۀبررسی اندیش

آن  هايو از اندیشه یک شخصیت، مرتبط با حیات فعلی یک جامعه در عرصۀ سیاسی شناسانده شود
سی حیات د، طبیعی است که بررگرددر تثبیت یا نقد نظام سیاسی خاصِ حاکم بر جامعه استفاده  متفکر

  .یافتخواهد  يبیشتر ۀ وي، اهمیتو اندیش
شد، اهمیت موضوع  ساس آنچه ذکر  سانی ۀبررسی اندیش«بر ا سه » سیاسی آخوند خرا ه جنبرا از 

  توان بیان کرد:می
  تاریخ اجتهاد شیعه؛ در آخوند. برجستگی علمی 1
  رهبري ایشان در نهضت مشروطیت ایران؛. 2
  .ا وضعیت سیاسی حال و آیندة ایرانبایشان سیاسی  ۀموضع و اندیش ارتباط. 3

ش سی  ۀدر دهۀ اخیر، اهتمام به زندگی و اندی سانیسیا ست، افزایش چشمآخوند خرا . گیري یافته ا
سیاسی  ۀحیات و اندیش قالب مقاله و کتاب دربارة شده دردر همین زمینه، شاید بتوان گفت، آثار نوشته 

  کند.با آثار نوشته شده در این موضوع در مدت قریب یک سدة قبل از آن برابري میدر دهه اخیر  آخوند
شینۀ تحقیق،  ست محور بحث با توجه به عنوان مقاله، در بیان ادبیات و پی شاند«طبیعی ا سی  ۀی سیا

  ز اهمیت است:یدیگر در این زمینه حاع وموضاما دو د؛ باش، »آخوند خراسانی
دیگر وي و  هايتواند بدون توجه به اندیشهنمی سیاسی یک متفکر ۀ. تبیین صحیح و جامع اندیش1

  )...هاي گوناگون (سیاسی، اخالقی، اجتماعینظر داشتن ابعاد شخصیتی و رفتار او در عرصه نیز بدون در
شتري در  شمند، جایگاه و اهمیت بی سی اندی سیا ضع و رفتار  صورت پذیرد. در این میان، آگاهی از موا
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فصیلی سیاسی یک متفکر، تحقیق ت ۀدر تبیین اندیشروي، . بدینسیاسی وي دارد ۀشناخت اندیشزمینۀ 
  رود؛شمار میامري الزم به از حیات سیاسی وي

ــی نقل. 2 ــورتو پژوهش هادر بررس ، ارائۀ تفکیک دقیق میان حیات و آخوندگرفته دربارة هاي ص
ش سی ۀ اندی شهآخوند سیا صیتی و اندی شخ شکل با ابعاد  هاي دیگر وي (علمی، اخالقی و اجتماعی) م
توان مرزبندي روشــن و شــفافی در این زمینه در در برخی از این آثار و تحقیقات، نمیویژه به ، واســت

  نظر گرفت.
نمحور بحث ، مزبورنکته، گرچه ذیل عنوان با توجه به این دو  یات و پیشـــی یان ادب یق در تحق ۀب

ود، شمنابعی که ذکر میاز است، با این حال، برخی  آخوند خراسانیسیاسی  ۀخصوص حیات و اندیش
  دارد.ارتباط ها یا زوایایی از آن، به صورت غیرمستقیم با موضوع چند بُعدي بوده، بخش

  ، سه نوع منبع قابل ذکر است:آخوند خراسانیسیاسی  ۀدر بررسی حیات و اندیش
  در عرصۀ سیاسی؛ آخوند. تألیفات و آثار نوشتاري أ
  دربارة وي؛ آخوندهاي معاصرانِ . نقل ب

  سیاسی). ۀ(با تأکید بر حیات و اندیش آخوند. آثار تحقیقی و تحلیلی دربارة  ج
  شود:انتقادي پرداخته می به اختصار، به معرفی این منابع با رویکرددر ذیل، 

  تأليفات و آثار نوشتاري آخوند در عرصة سياسيأ. 
  ي کرد:بندتوان در دو قسم دستهرا می آخوندیا منتسب به  آخوندمانده از جايآثار نوشتاري سیاسی به

  هاي تأليفي ويهاي سياسي آخوند در ضمن کتاب. مطالب و ديدگاه۱

شد، نمی، کتابی آخوندمیان تألیفات در  ست پرداخته با سیا ستقل به  صورت م سکه به  در  یم؛ اماشنا
  :پی ببریمایشان هاي سیاسی توانیم به برخی دیدگاههایی از چند کتاب فقهی ایشان، میبخش

شترین منبع بیانمهم سی ۀکنندة اندی شیۀ  آخوند سیا شروعیت حاکم، حا شان در حوزة م بحث  برای
سه ضی اگانۀ والیاتِ  صاريشیخ مرت سالدر  ن ست. ب مکا شیۀ خویش بر  آخوندا در این بخش از حا
ستادش، دیدگاهکتاب مزبور شیعیان ۀ اطهاررا دربارة والیت ائمخود  ، به تبع ا ، والیت فقیه و والیت 

ر تۀ ایشان مهمگانه، دو حاشیدر بحث والیات سه آخوندحاشیه شانزده عادل مطرح کرده است. در میان 
ست:  شیه، ا سته، امعصوم ۀ، والیت ائماوالً آخونددر یکی از این دو حا ن را منحصر در امور عمومی دان

روایی  ۀ، داللت ادلّپذیرد؛ ثانیاًامور شخصی افراد را ـ برخالف مشهور علماي شیعه ـ نمی والیت آنها بر

۲۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

ـــ93ص، ق1406خراسانی، داند (امور عمومی را قاصر میوالیت فقیه در  بر شمول در حاشیۀ  اما). 95ـ
  نویسد:شود)، میتعبیر می »دلیل حسبه«به از آن قدر متیقن (که  ک بهدیگر، وي با تمسّ

ست که توان به ۀ روایی] میلکن از این ادله [= ادلّ سانی ا ست آورد که فقیه، قدر متیقن از میان ک د
شرت یا اذن و نظر آنها شوداحتمال داده می صرفات  مبا ضروري و در حوزة عمومی] معتبر در ت ]
شد؛ همچنان شان  که مؤمنین عادل دربا صرف ستند که ت سانی ه صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از ک
  ).96 ، صهمان( مشروعیت دارد

هان در رانی به فقیاز راه قدر متیقن و حسبه، انحصار حقانیت و مشروعیت حکم آخوند طبق این حاشیه،
  پذیرد.عصر غیبت را می

ی برخدربردارندة ، ان نگاشـــتهدر آنها به ذکر فتاواي خویش براي عمل مقلد آخوندایی که هکتاب
، وند خراسانیفقه فتوایی آخدر کتابی با عنوان  آثار فتوایی ایشانایشان است. بیشتر هاي سیاسی دیدگاه

م و علو(توسط پژوهشگاه  »بزرگداشت آخوند خراسانی ةکنگر«، به مناسبت 1390در سال  در سه جلد،
  آوري و منتشر شد.فرهنگ اسالمی در قم) جمع

، به آقانجفی قوچانیو  د آقازادهمیرزا محمّکه توســـط را نیز،  آخوند »قضـــاء«دو تقریر از مباحث 
، خوندآتوان در همین قسم، یعنی آثار نوشتاري ـ میـ با تسامحاستصورت مستقل به نگارش درآمده 

ــا«از بحث جا در دو  آخوندجاي داد.  ــبت، ادلّ»قض ۀ روایی والیت فقیه را ذکر و داللت آنها بر ، به مناس
ـــ17، ص1391امور عمومی را بررسی و نقد کرده است (خراسانی، در شمول والیت  ـــ30و  18ـ ؛ 31ـ

ــع در  آخوند، آقازادهبا این حال، طبق تقریر  )232و  220-219، ص1386نجفی قوچانی،  دوم، به موض
با  ).31ــ30، ص1391(خراسانی، داده است تمایل نشان  حنظلهبن عمر ۀروایتِ مقبولپذیرشِ عمومیتِ 

شیه  سبفرض عدم قبول روایات نیز، طبعاً دیدگاه آخوند در حا سک به قدر متیقنننن مکا و  مبنی بر تم
 دلیلی حسبه باقی بود.

  آثار نوشتاري سياسي پراکنده اعم از نامه، تلگراف و تقريظ. ۲

کوتاهی است که ایشان در آثار متعدد و در عین حال،  ،آخوندهاي سیاسی بخش قابل توجهی از نوشته
حدي عثمانی به نگارش  قالب نامه، تلگراف و تقریظ، ناظر به رخدادهاي ســـیاســـی جامعۀ ایران و تا

شتر . ستا درآورده سال آخر آثاراین بی شروطیت ایران و طی پنج  ضت م عمر ، در جریان حوادث نه
در  ندآخو، اصل اسناد و مدارك سیاسی آخوندبرخی افرادِ خاندان  ۀآخوند نگاشته شده است. طبق گفت

ایشــان ، حکومت عراق به منزل 1356شــد. در ســال در نجف نگاهداري میایشــان منزل فرزند ارشــد 
ست بردهجوم  ضمن ج سایل منزل، وو  سی و علمی،  کلیه«جوي و سیا سناد و مدارك  ت و از مکتوباا
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و در حال حاضــر، از وضــعیت آنها اطالعی در دســت نیســت  »را برداشــتند و بردند ، همهاســتفتائات
  ).122، ص1386و المسلمین عبدالرضا کفایی،  االسالمحجۀمصاحبه با (

ــیاســی    ارنمود. این آثوجو جســت را باید در منابع دیگر آخوندبا توجه به این مطلب، آثار کوتاه س
اهی متن و نگارش آنها به اقتضاي رخدادها و شرایط زمانی گوناگون طی چند سال، کثرت، کوتسبب هب

  .استها و نشریات گوناگون پراکنده در کتاب
ل و جعمســئلۀ  باید بدان توجه داشــت، آخوندســیاســی  ةمهمی که دربارة اســناد و آثار پراکند ۀنکت

سور احتما شخصیت مشروطیتدر بررسی ابعاد نهضت  ،کهآنست. توضیح لی آنهاسان هاي و موضع 
چه در ویژه آنهبـــ  هاافراد و گروه ةشده دربارسناد منتشر و شایعات ، بدون توجه به صحبرجسته در آن

ست شروطیت آمده ا شریات آن دوره و تواریخ عمومی م سناد أهمچنین بدون تالش براي یافتن  ــــن
سور و کتمان صورت طبیعمشده یا کسان شار یافته، به  صتوان به نتیجهی نمیتر انت حیح و واقعی گیري 

ضا شروطه، ف صر م ضاي ع ست یافت؛ چراکه ف شرایطیو در بود ی ناآرام و پرتنش ید ویج تر ،چنین 
اختن وارونه ستغییر و کردن یا و گزینشی عمل، سنادأکتمان حقایق و ت، و هاي نادرسشایعات و نسبت

  .رواج داشت آنها
سی پراکندة در هر حال، تعداد زیادي از آثا سیا شتاري  شر آخوندر نو شریات منت  ه در دورةشددر ن

هاي تاریخی و خاطرات و برخی کتاب )نجفو  مجلس، حبل المتینزمانی نهضــت مشــروطه (همچون 
شروطه ایران، تاریخ بیداري ایرانیاناین دوره (مانند  ورت ص«)، و نیز روزگارواقعات اتفاقیه در و  تاریخ م

  .، انعکاس یافته است»یملّمذاکرات مجلس شوراي 
اب ، کتزمینهدر همین . اندبه ثبت تعدادي از این آثار اقدام کرده آخوندبرخی اطرافیان و شـــاگردان 

ن کتاب در ای آقانجفیقابل ذکر است.  آقانجفی قوچانی، نوشتۀ املّالملک الع ۀیحیات االسالم فی احوال آ
ـ برخی نامهمؤخره و، آخوندشرح حال اي در مهـ در کنار ذکر مقدّ  ها واي در بیان کیفیت وفات ایشان 

در مسائل سیاسی دورة نهضت مشروطیت را همراه با برخی توضیحات، درج کرده  آخوندهاي تلگراف
ــ به آخوندتوسط  مورد 64تلگراف و نامۀ ذکر شده در کتاب مزبور،  95 حدوداست. از میان  تنهایی یا ـ

ـــ به صورت مشترك نگاشته شده است. از ایشان توسط دیگران در ارتباط با  مورد 31نوشته شده و ـ
ضعفمهم شی«توان به کتاب، میاین هاي ترین  سنادنکردن رعایت «و  »برخورد گزین »  توازن در ثبت ا

  گوییم).اشاره کرد (دربارة این کتاب، در ادامه، بیشتر سخن می

۲۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

سانی به روعنوان با کتابی نیز  سنادآخوند خرا شش آقاي ایت ا اطمه فو خانم  علی ططري، به کو
سانی«به مناسبت  1390سال  ، درچیترك (توسط پژوهشگاه علوم  »کنگره بزرگداشت آخوند خرا

شد. در این مجموعه،  شر  سالمی در قم) منت اجتماعی،  هايکارکرد«سند از  140قریب و فرهنگ ا
آمده است. برخی  1331تا  1320هاي سالدر فاصلۀ » آخوند خراسانیحقوقی و  سیاسی، فرهنگی

این کتاب  ه که درشدن دیگر منتشر شده بود و نیز برخی اسنادِ منتشر هايبادر کت قبالً از این اسناد
شاید کم صی افراد بوده و  شخ سائل  شار یافته، مربوط به م ین امهم شکال اهمیت جلوه کند. اانت

ـــمکتاب،  قابل چش باهات و اغالط پوکه  ـــت ـــت، وجود اش ـــی نیس از جمله در آن،  متعدد درش
  ها و ثبت تاریخ برخی اسناد است.گذاريعنوان

سی آخوند، تقریظ سیا شتههاي وي بر برخی کتاباز جمله آثار پراکندة  ستها و نو سی ا سیا . هاي 
ساله مهم ترین این تقریظیکی از مهم ص» لملۀو تنزیه ا مۀاالتنبیه«ها، تقریظ بر ر شاگرد و  شته  حابی نو

هاي گوناگون و موارد متعدد از خاص آخوند، میرزامحمدحسین نایینی است. از آنجا که نایینی در بخش
ــلم و از  ــی فقیهان را به عنوان امري مس ــیاس ــاله خویش، بحث نیابت عامه و حاکمیت س قطعیات «رس

توان بدســـت آورد: آخوند ح میذکر کرده اســـت، از تقریظ آخوند به این رســـاله، به وضـــو» مذهب
که در حاشیۀ خویش بر مکاسب  بر مبناي دلیل قدر متیقن نظر داده  بود)، بر دیدگاهش نسبت چنان(هم

  به انحصار مشروعیت حکمرانی سیاسی به فقیهان در عصر غیبت، استوار است. 

  آوري تأليفات و آثار پراکنده سياسي در يک کتابجمع

ر ارتباط با دایشان که یا منتسب به  آخوندتوجهی از تألیفات و آثار نوشتاري قابلدر سالیان اخیر، بخش 
، با عنوان 1385و در سال  آوري شددر یک مجموعه جمع محسن کدیور، با تالش آقاي استسیاست 
ه ب انتشار یافت. این مجموعه دکاظم خراسانیامحمّخراسانی: قطعات سیاسی در آثار آخوند ملّ ۀنامسیاست

  سه بخش است:داراي لحاظ محتوایی، 
زات ممیّ اهمّ«ذیل عنوان  ،مه که به اختصارویژه بخش اول مقدّهتحلیلی و توضیحی نویسنده (ب ۀ. مقدم1

  ؛)ذکر شده است» مکتب سیاسی خراسانی
صولی و فقهی بخش. 2 ست  آخوندهایی از تألیفات و مطالب ا سیا که از نظر گردآورنده، مرتبط با 

شده و  شت عنوان کلی قرار داده  ست. این مباحث ذیل ه مطالب کتاب را نیمی از  حدودبوده ا
  ؛دهدتشکیل می

سی بودهدیگر مطالبی ها و ها، تلگراف. نامه3 سیا سائل  سناد ذیل عنوان ستا که مرتبط با م  اهمّ «. این ا
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شده» لوایح و تلگرافات ست. آنچه در حدودو  تنظیم  ی از قسمت نیمی دیگر از کتاب را شکل داده ا
  گیرد.است که در بخش سوم بحث حاضر قرار می آخوند ۀمقدمه آمده، تفسیر اندیش

اط ارتب رســد برخی مطالب، به نظر میآخوندمباحث مربوط به مســائل اصــولی و فقهی  ةدربار
ستقیم سی با دیدگاه یم سیا صی به آوردن آنها در با پیش گردآورندهو  ندارد آخوندهاي  فرض خا
ــت؛ چنانمجموع ــت به ۀ مذکور اقدام کرده اس ــبت نادرس که در انتخاب برخی عناوین جزئی، نس
ست. در بخش  آخوند شده ا ـــ فارغ از آنچه دربارة لزوم بررسی » لوایح و تلگرافات اهمّ«داده  نیزـ

ـــ جعل و  کم در دست هاي گردآورندهگیريا و جهتهفرضپیش متأسفانهسانسور اسناد ذکر شدـ
سناد، تأثیرگذار بوده ست انتخاب برخی عناوین براي ا ستن از ا انت تقان و وزا؛ امري که موجب کا

  شده است. علمی کتاب

  ويهاي معاصراِن آخوند دربارة نقلب) 
سانیشده دربارة هاي تاریخی ثبتنقل صر آخوند خرا سط معا ستند به آنها اتو ن در توامی ران وي یا م

  بندي کرد:موارد ذیل دسته

  در تراجم علماي شيعهايشان ن اآخوند توسط معاصر شرح حال مختصر. ۱

ه به یکی از س ها غالباًهاي متعددي در شرح حال علماي شیعه به نگارش درآمده است. این کتابکتاب
  صورت نگارش و انتشار یافته است:

  صورت تفصیلی؛نگاري دربارة عالمی خاص به . تک1
  ؛مربوط به دورة زمانی خاصی هستند مثالً؛ . نگارش تراجم گروهی از علما که ویژگی خاص دارند2
علماي بزرگ شــیعه (بدون اینکه عنایت به ویژگی خاصــی غیر از  ۀ. نگارش شــرح حال هم3

شد) صورت اخیر، نوعاً .شهرت و تأثیرگذاري زیاد در میان با صورت  در دو  شرح حال به 
  شود.صر ارائه میمخت

سانیدربارة  سه نوع شرح حال وجود دارد: هم کتابآخوند خرا هاي مستقلِ متعدد دربارة ایشان ، هر 
صِ شیعۀ شاخ هایی که به صورت ویژه در معرفی علما و فقهاي نسبتاًهم در میان کتاب، نگاشته شده است

شرح حا سیزده و چهارده هجري (قمري) به نگارش درآمده، به  شان قرن  شده ل ای ست، و هم در توجه  ا
یعه ـ دربارة علماي بزرگ شص غیر از شهرت و تأثیرگذاري زیادبدون عنایت به ویژگی خا ـهایی کهکتاب

  ، ترجمۀ وي آمده است.است آخوندو تاریخ نگارش آنها نیز پس از وفات  نوشته شده

۳۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

اما دربارة آثار نوع دوم و سوم، باید آثار مهم از نوع اول، در ادامۀ نوشتار حاضر معرفی خواهد شد. 
 شــوند. منابعبه عنوان منابع درجه دوم محســوب می ها اصــیل و برخی دیگرگفت: برخی از این کتاب

اصلی تراجم علماي شیعه که به صورت ضمنی یا به صورت مستقل ـــ والبته در صفحات محدود ـــ به 
ــیزده و چهارده هجري ــیعۀ قرن س توســط برخی محققان  پرداخته، عمدتاً شــرح حال علما و فقهاي ش

ها را ترین این کتابتهیه شده است. شاید بتوان مهمایشان از جمله چند نفر از شاگردان  آخوندمعاصرِ 
 )ۀشیعطبقات أعالم ال(بخشی از  نقباء البشر؛ سیدحسن صدرنوشتۀ ، تکملۀ أمل اآلملعبارت دانست از: 

اب ، در کتآخونددربارة  آقابزرگ تهرانیشـــیخخی مطالب (همچنین بر شـــیخ آقابزرگ تهرانینوشـــتۀ 
شرقآمده اسـت)؛  ۀالذریع شیع؛ دامین امامی خوییصـدراالسـالم محمّنوشـتۀ ، مرآة ال   ۀنوشـت ،ۀاعیان ال

سیدمحمدمهدي  ۀنوشت ،احسن الودیعهو ؛ د حرزالدینمحمّ شیخ ۀنوشت ،معارف الرجال؛ سیدمحسن امین
  .موسوي اصفهانی کاظمی

  ايشانهاي تفصيلي برخي شاگردان آخوند دربارة نوشته. ۲

ــالم فی أحوال آترین اثر در این زمینه، کتاب رســـد مهمبه نظر می  نوشـــتۀ ،امالملک العلّ ۀیحیات االس
ست. تا آنجا که تحقیقات نشان میآقانجفی قوچانی( سیدمحمدحسن نجفی قوچانی ر در دهد، این اث) ا

شیخنا الکاظمطی العوالم فی کنار کتاب  تقلِ ، اولین آثارِ مســشــهرســتانی ســیدهبۀالدیننوشــتۀ  ،أحوال 
ق و اوایل 1329رود (هر دو کتاب در اواخر ســـال شـــمار میبه آخوند خراســـانی ةیافته دربارنگارش
بغۀ ذکر شد، ص ـ نوشته یا تکمیل شده است). چنانکه قبالً آخوندق ـ مدت کوتاهی پس از وفات 1330

س آخوند خراسانیهاي سیاسی گیريسناد مرتبط با موضعا...، ثبت االسالم حیاتکلی کتاب  ت. با این ا
ات خصــوصــیویژه به ،آخوندتوضــیحاتی دربارة شــخصــیت و زندگی  حال، در ابتداي کتاب، مطالب و

شان، علمی و اخالقی  سین روزهاي عمر ای ست. در اواخر کتاب نیز، واپ شده ا (در جریان  آخوندذکر 
.  تشده اسذکر و برخی مسائل مرتبط در این زمینه، ایشان مهاجرت به سوي ایران) و چگونگی وفات 

صري که  ضیح مخت سناد، افزون بر تو سبت ذکر ا شت آقانجفیهمچنین به منا سند نو ه، در در ابتداي هر 
درج شده  هاها و نامهنکات و وقایع تاریخی و برخی توضیحات دربارة تلگراف ،برخی موارد، به تفصیل

 رمضانعلی شاکري، به کوشش آقاي 1378ـــ خطی باقی مانده بود، در سال ـــ ظاهراًکه ،است. این کتاب
سبت بزرگ شت به منا شر هفت در تهران) در  آقانجفی قوچانیدا سط ن شر صفحۀ وزیري  152(تو منت
خبر داده شــده، اما اغالط  از تصــحیح کتاب شــاکريمۀ آقاي که در شــناســنامه و مقدّشــد. با وجود آن

ی برگ ؛عنوان اصلی کتاب را تغییر داده و بدین صورت آورده است ،حمتعددي در آن وجود دارد. مصحّ
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کاظم دامحمّملّ پیرامون شخصیت و نقش آخوند) امالملک العلّ آیۀحیات االسالم فی احوال ( از تاریخ معاصر
  .خراسانی در نهضت مشروطیت

ـ که به بیان خاطرات و وقایع زندگی خود  سیاحت شرقدر کتاب مشهور  همچنین آقانجفی قوچانی
ـــپرداخته ع ، فضاي سیاسی نجف و وقایآخوند خراسانیویژه فصل پنجم)، دربارة هدر برخی فصول (ب ـ

و  نگاشته شده 1307در سال  سیاحت شرقمشروطیت، مطالب و توضیحاتی را ذکر کرده است. کتاب 
  د.منتشر گردی ،)توسط نشر امیرکیبر(، رمضانعلی شاکريمۀ آقاي تصحیح و مقدّبا  1351در سال 

ـــدت ارادت وي به  آقانجفیرغم ارزش باالي این دو کتاب، برخی روحیات منفی به آخوند و ش
سانی صفانه انعکاس نیافته، گزارشخرا صحیح و من صورت  ست تا واقعیات به  شده ا از  ها، موجب 

که از همراهان  ،هاکه به برخی افراد و جریانبیان گردد؛ چناندارانه جانبطرفی خارج شــده، موضــع بی
شتند، نقدها و ح آخوند ستگی ندا ست (ر.ك: نبوده و به وي واب صورت گرفته ا اده، جوادزمالت تندي 
  ).405ـ390و  380ـ378، 369ـ368، ص 1383

سته ، که فردي برجراسانیآخوند خ(از دیگر شاگردان  ) حسینی شهرستانیهبۀالدینسیدمحمدعلی (
وال حاطی العوالم فی )، نیز کتابی در شــرح حال اســتاد خویش به نام به او عنایت داشــت آخوندو بود 

 دعلیمحمّ عبدالرحیماین کتاب انتشار نیافت و بنا به گزارش برخی محققان ( اما. نگاشت شیخنا الکاظم
اســت. با این حال، شــده )، مفقود 145، ص دکاظم الخراســانیالمصــلح المجاهد الشــیخ محمّدر کتاب 

ــــ که  العلممهم  ۀ، در ســه شــماره از مجلآخوندبالفاصــله پس از وفات  هایی از مطالب کتاببخش ـ
  ــــ درج شد. مجموع صفحاتی که در این سه شمارهساختآن را به صورت ماهانه منتشر می شهرستانی

هایی از این صفحات که البته قسمتاست حه صف 20، کمتر از شده پرداخت آخوندبه تمجید و معرفی 
ــی  ــتپردازي اي عبارتگونه، و بهدربرنداردنیز اطالعات خاص ــده اس با این حال، همین میزان کم، . ش

ست اول و نزدیک به زمان حیات سبب به سانیارائۀ گزارش د شاگردان آخوند خرا سوي یکی از  ، از 
  برجسته و مورد عنایت وي، ارزشمند است.

  ايشاننگاران معاصِر آخوند دربارة الب برخي خاطراتمط. ۳

صر  صورت روزنگار یا غیر آن) را که خاطرات زندگی خود ، آخوندبرخی افراد معا شته(به  ، داننگا
.  اندردهبیان ک آخوندشخصیت، زندگی و مواضع سیاسی راتشان، مطالبی را در ارتباط با ضمن خاط

  ؛تاریخ بیداري ایرانیاندر کتاب مشــهور ، االســالم کرمانیمحمد ناظم ترین این افراد عبارتند از:مهم
شام سلطنهمحمودخان احت شر ال شاموي با عنوان شدة در خاطرات منت سلطنهخاطرات احت  یحیی ؛ال

۳۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

سی؛ حیات یحییاش با عنوان در خاطرات چند جلدي آباديدولت سن اعظام قد ) الوزاره اعظام( ح
شر سالاش با عنوان ية دو جلدشددر خاطرات منت صد  میرزا قهرمان؛ ایران ۀخاطرات من یا تاریخ 

ار یافته انتش السلطنهخاطرات عین ۀروزنام) در خاطرات بسیار بلندي که با عنوان سالور( السلطنهعین
ــت، و در نهایت،  ــده ابراهیم زنجانیاس ــرش ــیخ ابراهیم اش با عنوان در خاطرات منتش خاطرات ش

جانی تاب مهم  .زن ـــاي دین در حفظ ایرانک مات رؤس قدا به ایران و ا ـــن اثر  ،هجوم روس  حس
ـــــ که در ابتداي کتاب، به مواضـــع و اقدامات  زادهالدیننظام در جریان  آخوند خراســـانیرا نیزـ

ــال  ــکو1329اولتیماتوم معروف روس در اواخر س ــائل مربوط به آن ، فوت ناگهانی و مش ك و مس
  قرار دارد. در همین قسمتتوان ـ میپردازدمی

 واسطه توسط خاندان آخوندهاي تاريخي بانقل. ۴

صاحب کتاب  سانی  سیلۀ آقاي هب ،هکفایمرگی در نور؛ زندگانی آخوند خرا سین مجیدکفاییو که ( عبدالح
فروشی (توسط انتشارات کتاب 1359نوشته شده و در سال  اند)بوده آخوندهم پدر و هم مادر وي نوادة 

جامعیت نسبی داشته  . این کتابگردیده استصفحه منتشر  460 حدودفصل و  32در ار در تهران) زوّ
اولین که سبب آن. بهبه بحث پرداخته است آخوندۀ و دربارة ابعاد گوناگون شخصیت و زندگی و اندیش

سی دربارة  شده به زبان فار شر سانیکتاب منت سندهآنویژه به بوده، آخوند خرا   خوندآاز خاندان  که نوی
اي، هخاندر نگارش کتاب، عالوه بر پژوهش کتاب مجیدکفاییشــهرت زیادي یافته اســت. آقاي ، هبود

جام داده یدانی ان قات م قل تحقی یان، ن عددي دربارة جدّو در این م ندان و  هاي مت قل از فرز به ن خود، 
) ذکر کرده و این هبۀالدین شهرستانیسیدهمچون  ،آخوند(و نیز برخی شاگردان  آخونداعضاي خاندان 

ضوع  ضعف ايدر اعتبار یافتن کتاب، تأثیر ویژهمو ست. با این حال، کتاب داراي  شته ا هاي برجاي گذا
ـــت که از آن جمله می ئۀ برخی تحلیلجدي اس ها و توان به مخدوش بودن برخی اطالعات آن، ارا
ست، ادبیاتِ رمان سیرهاي نادر شخیص مطالب ذهنی از گونۀ برخی مطالب کتاب (که موجب عدم تتف

 هاي شفاهی و مکتوب، اشاره کرد. شایان ذکر استشود)، و عدم تعیین دقیق مستندات نقلواقعیات می
صلی این کتابکه  شتاري کم ،شاکلۀ ا سی، با نحجم و چاپ نو شم سی  سنده در دهۀ  شده بود که نوی

  ، به نگارش درآورده بود.کندآفتابی که غروب نمیعنوان 
یگر (نوادة د عبدالرضــا کفاییهایی نیز از آقاي ها و مصــاحبهمهم، نوشــته اثر نســبتاً در کنار این

مقاله و مصــاحبۀ  ترین آنهاشــاید مهم .ها و نشــریات متعدد منتشــر شــده اســت) در کتابآخوند
ــر ــدمنتش ــمتی از کتاب مجموعه گفتار ش ــیاســی، اجتماعی و فرهنگی آخوند ة وي در قس حیات س
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خشی در ب )،الکفایۀصاحب  سیرةالی  الهدایۀ(با عنوان شده اي مفصل و تکمیلمقاله، و نیز خراسانی
باشــد (توضــیحات دربارة  دکاظم خراسـانیامحمّعلمی و عملی آخوند ملّ ةسـیري در سـیراز کتاب 

  شود).هاي این دو کتاب، در ادامه ذکر میویژگی
گاه کلی می  هاي، مطالبی به نقل از کتابآخونددة توان گفت: گرچه در آثار این دو نوادر یک ن

ــ همچون نوشته ــ آمده و همچنین برخی مطالب نیز تحلیلآقانجفی قوچانیهاي دیگرـ  ها و تفسیرهايـ
هاي شــفاهی از فرزندان، حال، بخشــی از مطالب، نقلاي ندارد، با اینکه اعتبار ویژه نویســندگان اســت

  ز اهمیت است.یبخش حابوده و همین شاگردان و افراد مطلع 

  هاي تاريخي باواسطه توسط غير خاندان آخوند. نقل۵

ــی، اجتماعی و فرهنگی آخوند ترین اثر در این زمینه، کتابِ مجموعه گفتار مهم احتماالً ــیاس حیات س
 ۀتحقیقات و توسع ۀ(توسط مؤسس محسن دریابیگیبه کوشش آقاي  1386است که در سال  خراسانی

سانی در تهران) ا شار یافت. این کتابِ علوم ان شفاهی  اي،هصفح 650 تقریباًنت صورت تاریخ  شتر به  بی
اخالقی،  هاي علمی،جنبه ةبیست مصاحبه با افرادي است که مطالبی را دربار حدودداراي و  تنظیم یافته

ـ ذکر و هم در قالب تحلیلواسطه ـ هم در قالب نقل باآخوندسیاسی و خانوادگی  ها و تفسیرهاي خود
  ندارند. یخاصاعتبار  ها و تفاسیرست، و تحلیلهاداشته باشد، نقلاعتبار تواند آنچه می طبعاً .اندهکرد

سمتکتاب دیگري که نام آن را می ست توان در این ق هاي اهدیدگحجیم با عنوان  ذکر کرد، کتابی ا
سانی و شاگردانش (یادي از پیشواي روحانی جنبش مشروطه) اي، توسط صفحه 930. این اثرِ آخوند خرا

در مقام انتشار آن (توسط نشر طرح نو در تهران)  1389نوشته شده است. وي در سال  اکبر ثبوتآقاي 
شار مجوز انت ها ـــو عدم اثبات آن نسبت آخوندنسبت دادن مطالب خاص به سبب بهـــ اما کتاب، برآمد

ــمی نیافت ــرفاً هرس ــورت کپی و فایل  و ص ــترس برخی  Pdfبه ص ــتافراد قرار گرفتدر دس   البته. ه اس
ید شــاا به صــورت رســمی انتشــار یافته اســت، هدر برخی نشــریات و کتاب هایی از این کتاببخش

ــانیدر کتاب مجموعه گفتار  ترین این مواردمهم ــی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراس ــیاس ـ  حیات س
ــــمعرفی ــده در بند قبل ـ ــد؛ همچنان ش ویژه به هاي تکثیري وجزوهدر قالب  که برخی مطالب آنباش

  منتشر شده است. به صورت غیررسمی جهانی اینترنت ۀهاي متنی در فضاي شبکفایل
صلی کتاب سنده،  شاکلۀ ا سیار که به ادعاي نوی ست با جزئیات ب سانمطالبی ا طی  یآخوند خرا

سبت سات متعدد و به منا ـــ عمدتاًهاي گوناگونجل شروطیت ـ ضت م ـــدر دورة نه ، و بیان کرده ـ

۳۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

ســال  پنجاهقریب آنها را شــنیده و با تمام جزئیات به خاطر ســپرده و پس از  آقابزرگ تهرانیشــیخ
ست. مطالعۀ کتاب اکبر ثبوتبراي آقاي  ــــ با وجود اطالعات زیاد در دیدارهاي متعدد نقل کرده ا

سنده که با نوعی روان سط نوی سازي خاص تو ضا شده و ف سی از خوانندگانِ مفروضارائه   شنا
ست ـــصورت گرفته ا سانیتنها سازد که نهخواننده را به این نتیجه رهنمون می ـ ه ، بلکآخوند خرا

ارت و به عب »تفویض حکومت به علماي دین«مخالف  ااحمد نراقی!بسیاري از علما و فقها، حتی ملّ
  رانی فقیهان بودند.دیگر، مخالف حکم

سنده شروع و جایز ا صرفاً نوی ست نپرداخته، بلکه آخوندز دیدگاه به بحث نوع حکومتِ م فاده از با ا
و  دآخونهاي دیگر ها و ادعاهایی نیز دربارة برخی اندیشهتوانمندي علمی و گسترة اطالعاتی خود، نقل

ویسنده، ذکر کرده که از نظر ن آخوندـ فرهنگی شاگردان مستقیم یا باواسطۀ هاي سیاسینیز بعضی دیدگاه
  پذیرفته و از جمله، مخالف حاکمیت فقیهان بودند. یر عمیقیتأث آخوندهاي از اندیشه
  :مهم دربارة پنج دستهی نکات

  ذکر است: ۀشایستگانۀ مذکور، نکاتی دربارة مجموعۀ پنج 
    هاها و مطالب منقول از کتاباعتبار خاص تحلیل. فقدان یک

تاریخ نقلی و مشـــاهدات ســـبب به ، عمدتاًمزبورهاي که اشـــاره شـــد، اعتبار مطالبِ کتابچنان
سندگان شنیده نوی سطهیا  شها و اطالعات دقیق آنها از وا صیت، زندگی و اندی شخ   آخوندۀ ها، دربارة 

ست.  سندگان، همچنین نقلدر نتیجه، تحلیلا سیر این نوی شدهاي آنها از کتابها و تفا شر ة در هاي منت
ــی  ــترس، ویژگی و اعتبار خاص ها و توجهی از آنچه در برخی کتابب قابلندارد. از این زاویه، مطالدس

حیات و نیز کتاب  آخوندهاي دو نوادة ذکر شــده اســت (به صــورت خاص، نوشــتهمزبور هاي نوشــته
سانی سی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خرا که » وندآخآثار تحقیقی و تحلیلی دربارة «) باید به عنوان سیا

  عنوان بخش بعد است، در نظر گرفته شوند.
  در ناقالن »انصاف«و » ت ضبطقوّ«، »وثاقت«لزوم احراز سه شرط . دو
  ـناقالن آن احراز شــود؛ امري که» ت ضــبطقوّ«و » وثاقت«براي اســتفاده از منقوالت تاریخی، باید  

د. ندر علوم حدیث بدان پایبند اندیشـمندان اسـالمیبیشـتر ـــــ نگاران از آنف برخی تاریخرغم تخلبه
سومی نیز  شتن مهم به نظر میویژگی  سد و آن دا صاف«ر ست  »ان ست (هرچند ممکن ا در نقل وقایع ا

شود» وثاقت«این ویژگی، به نوعی در  صورتی.گنجانده  سطه نق که منقول تاریخی) در ل با دو یا چند وا
 با در نظر داشتن این دیدگاهِ احراز شود. ناقالن  ۀسلسل ۀهمدر ت ضبط و انصاف، شود، باید وثاقت، قوّ
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ت ضــبط و انصــاف نویســندگان و ناقالن اخبار روشــن و عُقالیی، در بحث حاضــر نیز باید وثاقت، قوّ
  احراز شود. آخونددربارة 

ــته آثار معرفیدر این زمینه، به نظر می ــد از میان پنج دس ــتهرس ــتۀ اول (نوش ــده، مطالبِ دس  هايش
  ) اعتبار بیشتري دارد.آخوندنویسانِ معاصرِ تراجم

ستفاده شته در ا ستۀ دوم (نو شاگردان از مطالب د صیلی برخی  اط تیي باید اححدّ)، تا آخوندهاي تف
ــاگردان نمود؛ چرا ــدید برخی ش ــانبه  آخوندکه ارادت ش ــورت خاص ایش ، آقانجفی قوچانی، و به ص

ز صورت گیرد، و ا مبالغه آخوندها و عملکرد در بیان شخصیت، ویژگیسو، موجب شده است تا از یک
  به شدت تخریب شوند.، آخوندمنتقدان و مخالفان مشی سیاسی سوي دیگر، 

سوم (مطالب برخی خاطرات ستۀ  ضاوت دربارة د صر ق سانِ )، یعنی خاطراتآخوندنگاران معا نوی
  حکم کرد.شان درباره، متفاوت است و باید جداگانه آخوندمعاصر 

شفاهی  هادر مواردي که نقل)، آخونداواسطه توسط خاندان هاي تاریخی بمطالب گروه چهارم (نقل
ــت، ــت؛ اما براي اعتبار منقول، باید در هر آخونداز جهت ناقل آخر (یعنی دو نوادة  اس  ،مورد) معتبر اس

سطه سطه یا وا شرط مذکور در وا شود. طبعاًسه  سطهها احراز  توان به خبر ها، نمی، با مجهول بودن وا
  و شاهد دیگري در میان باشد که موجب اطمینان به خبر شود. که قرینهآناعتماد کرد، مگر 

هاي تاریخی باواســطه توســط شــده در دســتۀ پنجم (نقلدر نهایت، دربارة مطالبِ دو کتاب معرفی
  شویم:ل میی)، تفکیک قاآخوندغیرخاندان 

جتماعی و فرهنگی آخوند حیات سیاسی، اشده و مقاالت مندرج در کتاب هاي پیادهمصاحبه . دربارة1
ند (البته به استثناي چگفتیم  آخوندکه دربارة مطالب دو نوادة خواهیم داشت را ، همان موضعی خراسانی

ست که ناقالن آخر، از آنچه در  مورد صاحبهاین کتاب آمده ا سندیعنی م مقاله، یا خالف  ةشونده و نوی
شان عدم قوّسبب بهاند یا واقع گفته ضبط، نقل سهت  شروط  ستیم  ست و یا نتوان گانه را در آنها دقیق نی

  .احراز کنیم)
ـــت که مطالب هاي آخوند خراســانی و شــاگردانشدیدگاه. دربارة کتابِ 2 ما این اس ، داوري 
 خوندآهاي خود را با واسطه به ، خالف واقع بوده، و گزارشگر، مطالب و تحلیلآخوندشده به دادهنسبت

ست. سبت داده ا ستناد مطالب به دالیل  ن ستی ا شواهد نادر سانیو  توان به اجمال، در را می آخوند خرا
سازگاري اول.  بیان کرد:نکته هفت  شت زمان طوالنی«نا شفاهیدقیق «و » گذ صیلی    ؛»بودن گزارشِ تف

در زمان نهضــت  آقابزرگ ۀبرجســت. فقدان ســه ؛هاي شــفاهیدر نقل تهرانیآقابزرگ  نکردندقتم. دو

۳۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

تغییر و افزایش مطالب گزارش در طول م. پنج ؛آخوندناســازگاري مطالب با روزگار م. رچها مشــروطه؛
تن نداشم. تناسبهفت ؛آخوندبا مقام علمی  هاها و ناسازگاري آنبودن استدالل سطحیم. شش چند سال؛

  رانی فقیهان.زمان مشروطه با پیشنهاد حکم
برخی  براي دریافتنیازمند نوشتاري جداگانه است (که شرح و بسط آن با توجه به این هفت نکته، 

ضیحات، ر.ك ـــ69، ص 1391جوادزاده،: تو ستاد علینقی منزوي«؛ 77ـ صاحبه با ا  )،437، ص1386، »م
تحقیقی  آثار(«و در بخش بعدي آید شمار میبه هاي شخصی نویسندهمطالب کتاب، تحقیقات و تحلیل

  د.گیرقرار می») و تحلیلی دربارة آخوند
    هاي متضادسه) شیوة برخورد با گزارش

ضابط جاهایی در  ضادکه میان مطالبِ ناقالن ثقه و  ست يت ـــــ همانند مواجهۀ وجود دارد، الزم ا
ـــ ر . دبرآییمد و در مرحلۀ اول، در مقام جمع میان آنها شوبه دقت بررسی  فقیهان با دو روایت متضادـ

عوامل رجحان، یک دیدگاه را انتخاب و دیدگاه دیگر را کنار  امکان جمع، باید با استفاده ازنبود صورت 
سباب ترجیح. بگذاریم ضاد، در علم  ا صول فقه«یک نقل بر نقل مت سی » ا صیل برر ست. از ده شبه تف ا

دگاه ت ضبط ناقل آن دینقل نسبت به دیگري، و قوّ م یک دیدگاه، کثرت ناقالن آنترین عوامل تقدّمهم
  .استبر ناقل دیگر 

  سياسي)ة آثار مهم تحقيقي و تحليلي دربارة آخوند (با تأکيد بر حيات و انديشج) 
ترین این به مهمدر ذیل، تعداد این آثار زیاد اسـت. غالب آنها در دو دهۀ اخیر به نگارش درآمده اسـت. 

  شود:آثار اشاره می

  و برخي آثار عربي» دکاظم الخراسانيالمصلح المجاهد الشيخ محّم«. کتاب ۱

ی، به زبان عرب دعلیعبدالرحیم محمّنوشتۀ مرحوم ، دکاظم الخراسانیالمصلح المجاهد الشیخ محمّاب کت
 248این کتابِ  النعمان در شهر نجف) منتشر شد. ظاهراً مطبعۀ(توسط  1351ق/ 1392م/ 1972در سال 
ستقلِ چاپصفحه سانیشده دربارة اي را باید اولین کتاب م د شای همچنین. آورد شماربه آخوند خرا

ن کتاب، در ای به زبان عربی ارزیابی نمود. نویسنده آخوندترین کتاب در شرح حال بتوان این اثر را مهم
ــته ــات و حیات اخالقی، علمی، در بخشو  رویکردي تاریخی داش ــخص هاي متعدد کتاب، به بیان مش

ـــ از تتبع برخی مسائل رغم زحمات نویسنده در تحقیق وپرداخته است. به آخونداجتماعی و سیاسی  ـ
نیز  ، وۀ االصولکفاین انویسان و شارح، حاشیهآخوندجمله استقصاي اسامی تعداد زیادي از شاگردان 
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ــ گردآوري مراثی بر ر دویژه به هاییداراي اشتباهات و نارساییندارد و نوآوري زیادي  کتاب اما آخوندـ
ست سیر وقایع و رخدادهاي مشروطیت ایران ا لبته این ایراد منحصر به کتاب مذکور نیست، ا. توضیح 

ـــ که در مقام توصیف موضع حوزة نجف و مراجع آن از  ـــ حتی دست اول ـ بلکه منابع عربی متعدد ـ
اند، در بیان رخدادهاي مشروطیت نسبت به نهضت مشروطه ایران، مطالبی نوشته آخوند خراسانیجمله 

هاي توان به یادداشتنمونه، می. براي اندـ شدهفاحشی ضاًـ بعهاي تاریخیو خلط هاایران، دچار اشتباه
. با ) اشاره کرداست درج شده شعراء الغري(که در کتاب  سیدهبۀالدین شهرستانیاي مرحوم صفحهدچن

ـــفضاي فکري بارةمطالب مفید را دربرخی توان میاین حال، از این منابع،  صر ع سیاسی حوزه نجفِ ـ
  .دست آوردهب مشروطیت

  »نقش ايرانيان مقيم عراق ع و مشروطيت وتشّي«کتاب  .۲

(توسط  1360در سال  عبدالهادي حائري دکترنوشته  ،تشیع و مشروطیت و نقش ایرانیان مقیم عراقکتاب 
شر امیرکبیر) در  ستقیماً صفحه 400 حدودن شهور، م شار یافت. این کتابِ م سانیدربارة  انت  آخوند خرا

  و »رهبران مذهبی«اســت که واکنش  آن نویســد، هدفمه مینویســنده در مقدّگونه که آن بلکه، نیســت
مذهبی« ماي طراز اول  مک«را  »عل یث ک چه از ح نان در چه از نظر درگیري عملی و  هاي فکري آ

مرحوم هاي ســـیاســـی خواهی و نوشـــتههاي مشـــروطهدر چارچوب فعالیت« ،مشـــروطیت »انقالب
ــین ــی بر مورد، نایینی میرزامحمدحس ترین که مهمبا توجه به این). 1، ص1364 ،(حائري »قرار دهدرس

ـــ استاد آخوند خراسانیخواه، رهبر مذهبی و عالم طراز اول مشروطه ـــ بوده است، این میرزاي نایینیـ ـ
. از تاسخواهی از مشروطه وي و هدف آخوندکنندة دیدگاه سیاسی کتاب به صورت غیرمستقیم، بازگو

سنده، اند شمنظر نوی شروطه ۀی شمندان غربی از جمله  خواهی علماي عراقم ستحت تأثیر اندی  کیومونت
ناپذیر ســرنگونی اســتبداد را اجتناب ند،بین بودرغم آنکه در مبارزه با اســتبداد واقعبوده اســت و آنها به

حت ت عمالًو  دانستندرا نمی »گريمعناي واقعی و هدف بنیادي مشروطه« ،اما از سوي دیگر ،دانستندمی
یران (و در اخواهانی قرار گرفتند که در پی حاکمیت ســکوالریســم کاري برخی از مشــروطهتأثیر فریب

  ).299ـ298و  225ـ221ص ،1364حائري، عثمانی) بودند (
خواه نجف به ریاست و حوزة مشروطه نایینیشناسی در نقد غرب حائريدیدگاه  کهبا وجود آن

خواهی آنها نادرســت اما نگاه و تحلیل وي دربارة مشــروطهاســت، قابل پذیرش  آخوند خراســانی
صرفاً واسطه و دانسته، آنها را  اصالت فکريفاقد را افرادي مشروطه رهبران مذهبی  حائرياست. 

ــن ــتمیان در فکران ابزار روش ــت که الگوي ذهنی آنها از . مردم معرفی کرده اس این در حالی اس

۳۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

دهندة تعبیر کرد، نشان »اسالمی ۀمشروط«به  توان از آنکه میرا، تفسیرشان از مشروطه  مشروطه و
، آگاهی به عبارت دیگر باشد.می بیانگر اصالت فکري آنها بوده،فکران تفاوت و امتیاز آنها از روشن

شود که ـ از غرب جدید، موجب نمینایینیو  آخوندـ و در رأس آنها خواهناقص علماي مشروطه
صالتها و نوآوري سی انتقادي کتاببراي (هاي آنها را نادیده بگیریم ا .ك: ر ،اطالع از محتوا و برر

  ).65ـ23، ص1385جوادزاده، 

  »تجدد در ايران حوزه نجف و فلسفة«. کتاب ۳

(به صورت مشترك،  1379، در سال موسی نجفیدکتر نوشته ، د در ایرانتجدّ ۀنجف و فلسفة حوزکتاب 
سط دو مرکز علمی در ش«تهران:  تو شگاه فرهنگ و اندی سالمی ۀپژوه س«، و »ا س مطالعات تاریخ  ۀمؤ

توان نیز به صورت غیرمستقیم، می منتشر شد. از مطالب این کتاب صفحه 830 حدود ) در»معاصر ایران
ارائۀ دیدگاه  دســت آورد. هدف و رویکرد اصــلی کتابهبرا  آخوندخواهی نگاه نویســنده به مشــروطه

شروطه سانیاه نجف و در رأس آن خوحوزة م سالمی و غرب با تأکید بر  آخوند خرا سبت به تمدن ا ن
سیاسی ست نظام  ، متن را صفحه) 830صفحه از  600 حدودتوجهی از حجم زیاد کتاب (. بخش قابلا

ــی ــریات فارس ــروطنش ــال ۀزبان حوزة نجف در مش ــکیل می1330-1328هاي دوم (س دهد. این ) تش
شریات ( شر  آخوندتاحدي تحت نظر  )النجفو  جفدرة الن، الغرين  هايها و نامهتلگرافو  شدمیمنت

هاي شتهنو بارةدر ـدکتر حائريـ در نقطه مقابل رسید. نویسندة کتابدر آنها به چاپ می آخوندسیاسی 
  معتقد است: آخوند خراسانیخواه نجف به ریاست حوزة مشروطه

ــت غرب ــراحت نظریه، نگرش جدید به عالم و آدم و دنیاس اما در ؛ اندپردازي نکردههرچند این را به ص
سبت به دنیايالبه شکار غرب ن ضاد آ ست. الیه الي مباحث آنان ت سالمی نمایان ا سکوالریزم، ا هاي 

لهی در این رسائل مورد نقد قرار ا، تساهل و مدارا نسبت به حقوق اهستیزي، نسبیت اخالق و ارزشسنت
  ).20ـ19ص ،1379 ،داند (نجفیذات فرهنگ و سیاست غرب میو گرفت و نجف اینها را جز

  کههم اثبات این ل و نقد است؛ زیراــ قابل تأمّبودهدوم ۀ ــ که ناظر به مشروطاین مطالبرسد به نظر می
سیدر مجال سن«زبان نجف، ت فار سبیت اخالق و ارزشتسکوالریزم،  ساهل و مدارا ستیري، ن ها و ت

سبت به حقوق الهی سبت داده »ن ست، را به غرب ن شکل ا و نجف اینها را جز« کهو هم ادعاي آناند، م
ست غرب می سیا ست، »داندفرهنگ و  ست. نقدهاي نادر ، ، غالباًدر این مجالت بر غرب شدهمطرح ا

ستعماري غرب و بر غرببارة در ستماهیت ا  ن غربینه از این حیث که تمد، زدگی و تقلید از غرب ا
هاي مســیحیت و ســازگار با که فرهنگ آنان را بر اســاس آموزهنظر بلکه از این ، تبریده از شــرع اســ
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ــته ــاع آنان دانس ــرفۀ اند و در نتیجه، با جامعاوض ــعیت ایرانی که ص نظر از اختالف دینی، داراي وض
  دانستند.تاریخی و فرهنگی دیگري است، مناسب نمیـ جغرافیایی

  »اهللا محمدکاظم خراسانيیتآمجموعه مقاالت ... «دو مقاله در کتاب . ۴

ـــال  ــروطیت ایران: ، کتاب 1384در س ــی مبانی فکري و اجتماعی مش مجموعه مقاالت همایش بررس
شت آبزرگ سانییتدا ضت اهللا محمدکاظم خرا سالگرد نه صدمین  شت یک ستاد بزرگدا شش  ، به کو

عنوان جود با وتحقیقات و توسعۀ علوم انسانی) منتشر شد.  ۀمشروطیت (توسط دانشگاه تهران و مؤسس
به  مقاالت محدودي ندارد، و تنها آخوند خراسانی ارتباطی با کتاب، موضوع بیشتر مقاالت این مجموعه

شه  صیت و اندی سانیشخ شنداپرداخته آخوند خرا سی ۀ . در این میان، دو مقاله دربارة اندی ند آخوسیا
اي از ) مقاله2؛ سیاسی آخوند خراسانی ۀاندیشبا عنوان  محسن کدیور دکتر اي ازله) مقا1است:  خراسانی

  ه. رویکرد این دو مقالآخوند خراسانیخواهی از دیدگاه مبانی فقهی مشروطه«با عنوان  داود فیرحیدکتر 
ام آن هستند در مق و نویسندگان آنهااست سیاسی خراسانی  ۀارائۀ تحلیل و تفسیري دموکراتیک از اندیش

ط ئالشـرارانی فقیه جامعمشـروعیت حکمبه فقیه را نپذیرفته، ۀ والیت عامّ ۀاندیشـ آخوندت کنند اثبکه ا
ا ب ،بلکه از منظر وي، مشــروعیت حکومت و تصــرف در حوزة عمومی در عصــر غیبتمعتقد نیســت، 

یا خالصــه یا  ورت کاملاســت. مطالب این دو مقاله (به صــ» ناثقات مؤمن«و  نانامســلم» جمهورِ«
، کدیورآقاي  هاي دیگر نیز آمده اســـت؛ از جملهدو)، در برخی نشـــریات و کتاب هایی از آنبخش

  آورده است. خراسانی ۀنامسیاستمۀ کتابِ خود را در بخشی از مقدّ ۀاي از مقالخالصه
د آخوندر اثبات نظر خود، دو عبارت در دو تلگرافِ صــادرشــده از ســوي  کدیورگاه ترین تکیهمهم

سانی سوم به  خرا صغیر«در دورة مو ستبداد  ست »ا سخ ب«و » شاهدعلیتلگراف به محمّ(« ا ه تلگرافِ پا
شده که این دو عبارت، در پشت جلد کتاب آورده شده است. عبارت استناد؛ چنان»)سؤال مردم همدان

ست: چ در تلگراف اول ضرت «... نین ا سلمین در عهد غیبت ح ست که حکومت م ضروري مذهب ا
سالم کرمانی »با جمهور بوده... الزمانصاحب سخ به 230ص ،دوم بخش ،1377 ،(ناظم اال ) در پا

؛ بوده است »فقها«در برخی موارد استعمال در عصر مشروطه، معادل » جمهور«گوییم: واژة این استناد می
 آخوند خراسانیکه خطاب به علماي نجف و در رأس آنها ، »الالن«در رسالۀ  تبریزي سالماالثقۀکه چنان

متصدي امر سلطنت شوند و  اب امامنوّ«نوشته، آورده است:  »استبداد صغیر«در همان دورة موسوم به 
ــرع را محو کنند که آن را  ــطالحبهـــــ اجراي عدل مذهبی نمایند و تمامی بِدَع و امور مخالفۀ ش  ـاص

). عبارت استنادشده در تلگراف دوم نیز چنین است: 430ـ429ص ، 1355، (فتحی، جمهوریت ... گویند

۴۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

ست و  به عُقالي، امور حسبیه در زمان غیبتموضوعات عرفیه و  «... مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض ا
ل در مطالب قبلی با تأمّ). 52ص ، 1378، قوچانینجفی ...». (ي کبري بودهامصــداق آن همان دارالشــور

جود و، اي که قبل از عبارت اســتنادشــدهتمســک کرد؛ زیرا جملهموردنظر  توان به عبارتتلگراف، نمی
با «قبل از عبارت باال، این جمله آمده است: . اي عملیاتی استنوشته دهد مطلب یادشدهمی دارد، نشان

الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکلیف فعلی عامّۀ نظر به مصــالح مکنونه، باید مطویّات خاطر را لمصــلحه
سلمین را بیان می ضوعات عرفیه...م شان می این جمله». کنیم که مو سانیکه دهد ن  از جنبۀ آخوند خرا

اشیه در ح کهچنان ؛رانی در عصر غیبت به فقیهاننظري دیدگاه دیگري داشت (انحصار مشروعیت حکم
ــال اما چون در مقام تحریک مردم براي برقراري نظام مشـــروطه و ســـرنگونی  ).بیان کرده بودب مکاس

ند که اش را ذکر ککرد، نه آنکه دیدگاه نظريرا بیان می» تکلیف فعلی«بایســـت اســـتبداد بود، طبعاً می
جب اي نداشته باشد، بلکه موتنها ثمره، نه»استبداد صغیر«ممکن بود بیان عمومی آن در شرایط حادّ دورة 

  شبرد اهداف مخالفان مشروطیت شود.پی
سانینامۀ به هاي خویش، ضمن تحلیل نیز فیرحیدکتر   انیعبداهللا مازندرشیخبه همراه  آخوند خرا

شروط شوراي ملّ ۀدر م صل دوم متمّجهت در  ،دربارة معرفی فقها به مجلس ،یدوم به مجلس   متحقق ا
ستناد، باستجسته قانون اساسی تمسک  موضوع  و »والیت فقیه«موضوع اید گفت: . در بررسی این ا

ـ مستقل از هم هستندـ به»م قانون اساسیاصل دوم متمّ« توان در نتیجه، نمی. رغم ارتباط با یکدیگر، اما
نسـبت به اصـل دوم، دیدگاه ایشـان را دربارة محدودة والیت و اختیارات  آخونداز تفسـیر و برداشـت 

  )101ـ99، ص1391بیشتر، ر.ك: جوادزاده، توضیح براي دست آورد (فقیهان به 

  ..).(دوازده جلد کتاب و» آخوند خراساني ةکنگر«منشورات  .۵

شت« ةکنگر سانی بزرگدا شمسی وفات  »آخوند خرا سالگرد  سبت یکصدمین  سان(به منا   )یآخوند خرا
سالمی حوز سته به دفتر تبلیغات ا سالمی واب شگاه علوم و فرهنگ ا سط پژوه سال  رقم، د ۀعلمی ةتو

  برگزار شد. 1390
ــ ــدر کنار انتشار دو شماره خبرنامه و یک جلد چکیده مقاالت در قالب این همایش ـ دوازده جلد  ـ

ـــار یافت زار اف، نرم»مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اســـالمی نور«همکاري با  همچنین. کتاب انتش
ــانیاي خانهکتاب ــد. این آخوند خراس ــورات کنگره (دوازده جلد کتاب، عالوه بر من افزارنرم تهیه ش ش

، تعداد زیادي از آخوند خراســانیخبرنامه شــماره اول و چکیده مقاالت)، شــامل تمام آثار منتشــرشــده 
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شده بر کتاب  شته  شی نگا شر ، وکفایۀ االصولشروح و حوا صویر متن برخی مقاالت منت ده در شنیز ت
  اند.بوده خراسانیآخوند که به نوعی مرتبط با هاست نشریات و کتاب

صل از آن، سبت به این همایش و تولیدات علمی حا دوازده  ۀمجموعویژه به در مقام داوري جامع ن
  علمی را به سه بخش تقسیم کرد: جلدي، باید تولیدات و آثار

شته1 سط . گردآوري آثار نو سانیو تقریرات درس وي (از جمله:  آخوندشده تو  فقه فتوایی آخوند خرا
  در یک جلد)؛ آخوند خراسانی به روایت اسناددر سه جلد، و 

مده دربارة . جمع2 ثار علمی فراهم آ مان (تا آن آخوندآوري و معرفی آ ند شــناختز مه آخو نا
  در سه جلد)؛ خراسانی

ضۀ تحقیقات نو دربارة آخوند (از جمله:  .3 سه جلد، و  مجموعه مقاالت کنگرهعر شدر  سی  ۀاندی سیا
  در یک جلد). آخوند خراسانی

ست: از  سه بخش، چنین ا سط؛ از زاویۀ دوم، خوب  اول، درزاویۀ ارزیابی کلی ما دربارة این  سطح متو
ضعیف (ب سوم،  شی و جهتدار)؛ و از بُعد  سی، تاحدي گزین سیا  یات وح ویژه در زمینۀه(البته در بخش 

شا سوي دیگر، وجود اغالط و ا ۀندی سی). از  ضاً فاحش، در مجموعۀ دوازده سیا شتباهات متعدد و بع
ه (ب اندرکاران همایش استمی الزم دستدقت کافی و احاطۀ علنبود دهنده تعجیل، و نشانکه جلدي، 

تقابل و تعامل آخوند مال محمد کاظم خراسـانی و سـید محمدکاظم «مقاله مقایسـه شـود، عنوان نمونه، 
ــروطه اي با همین عنوان با مقاله ،مجلد نهم از مجموعه مقاالت کنگره ، در» یزدي در جریان انقالب مش

  در مجلد سوم).
شبا عنوان  جلد آخر و دوازدهم از مجموعۀ مذکور سانی ۀاندی سی آخوند خرا سط  سیا صور تو من

تنها  این کتاب اســت. ظاهراًبه چاپ رســیده در قطع رقعی ه صــفح 200و در  نگارش یافته میراحمدي
ست که با عنوان  شکتابی ا سانیۀ اندی ست.( سیاسی آخوند خرا شده ا شر  ا این برخی مقاالت ب گرچهمنت

جالل اي دهدـ توسط آقبود: اولین مقاله با این عنوان ـ تاآنجاکه تتبع نگارنده نشان می عنوان منتشر شده
نسبت دادن و  دارصورت جهت منتشر شد که به 1377، خرداد و تیر 42 ه، شمارکیانۀ در نشری توکلیان

با همین  ـ معرفی شد که قبالًـ نیز محسن کدیور ۀمقال تدوین یافته بود. همچنین آخوندمطالب کذب به 
  .)عنوان منتشر گردیده است

سفانه شة و دیدگاه وي دربار دکتر میراحمديمطالب  متأ سی ۀ این نکتۀ محوري در اندی  وندآخسیا
صرف در حو«که:  شروعیت ت صر غیبت از آنِ فقیه جامعآیا م شرازة عمومی و حق حاکمیت در ع  طئال

۴۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

نویســنده میان برخی مطالب  رســدابهام جدي دارد. به نظر می »؟ن عادل و یا مطلق مردمأاســت یا مؤمن
سی آخوند شتاري یا تقریرات در شیدر آثار نو سالۀ اش (یعنی آنچه در حا ضا آمده ب مکا و تقریرات ق
ي هاو میان فعالیت )در حوزة عمومی اســت »والیت فقیه«دهندة اعتقاد یا تمایل وي به که نشــان اســت

بیند و تالش دارد تا این دو را جمع کند؛ اما نتیجۀ جمع، روشن خواهی ایشان، نوعی تضاد میمشروطه
ست. برخی عبارات کتاب شفاف نی شروعیت مردم در حوزة عموم ،و   ی ومعنایی جز پذیرش حق و م

  رانی ندارد.حکم

  نشريات دربارة آخوند هاينامه. ويژه۶

  هايالدر سایشان، ابعاد سیاسی ویژه به، آخوند خراسانیهایی را دربارة نامهویژه ،برخی نشریات کشور
 161(ش حوزه  ۀفصلنام)، 1387مرداد  20، 58(ش  شهروند امروزنامه اند؛ همچون هفتهداده اخیر انتشار

، کتاب ضمیمه با عنوان 1390، بهمن و اسفند 22و  21ش (زمانه  ۀ)، ماهنام1390یز و زمستانی، پا162و 
ّ تبیین بی ص سانیتع صاحبهدربردارندة ها، نامه). این ویژهب آخوند خرا سخنرانیمقاالت، م ها ها و برخی 

  است.ایشان ابعاد سیاسی ویژه به، آخوند ۀهاي گوناگون شخصیت و اندیشدربارة جنبه

  برخي موارد ديگر .۷

) ایشان یاسیس ۀ(با تأکید بر حیات و اندیش آخوندترین آثار تحقیقی و تحلیلی دربارة آنچه ذکر شد، مهم
ــت. تا آنجا که  بود. غیر از موارد مذکور، چند کتاب و تعداد زیادي مقاله در این زمینه ــده اس ــر ش منتش

شهاي دیگري که دربانگارنده اطالع دارد، برخی کتاب ضع و اندی صیت و حیات علمی و موا شخ   ۀرة 
سی  سانیسیا سانی: آفتاب نیمهبه نگارش درآمده (همچون  آخوند خرا  )سیناي دانشیا  شبآخوند خرا

  فاقد تحقیقاتِ جدیدِ درخور توجه هستند.
 هانامهها و فرهنگنامه، دانشهاالمعارفدائرةدر میان مقاالتِ بســیار منتشــرشــده، مقاالتی در برخی 

ــالمدایرة(مانند  ــیع، المعارف بزرگ اس ــر ایرانو  دایرةالمعارف تش )، یا در برخی فرهنگ ناموران معاص
انتشار یافته  )علماي مجاهدو  گلشن ابرارهاي متأخر در معرفی و شرح حال علماي شیعه (مانند مجموعه

گاشته بر اساس منابع دیگر ن عمدتاً ـبه لحاظ کمّی و کیفی ،ررغم تفاوت با یکدیگـ بهاست. این مقاالت
ــت و نمی ــاهده کرداس ــی در آنها مش ــاید نتوان انتظار  هرچند از چنین مقاالتی، توان نوآوري خاص ش

  تحقیقات جدید داشت.
ش سی  ۀاز جمله آثار در زمینۀ حیات و اندی سانیسیا سی آخوند خرا ، برخی تحقیقات به زبان انگلی
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که موارد زیادي از این تحقیقات و رغم آناست. به آخوند خراسانینجف عصر مشروطه و  ةحوز دربارة
  هایی دارند.ل و نقد است، اما برخی از آنها نیز نوآوريها، محل تأمّتحلیل

»  هاي تاریخی معاصـــرانِ آخوند دربارة وينقل«هایی از آثاري که در بخش دوم با عنوان قســـمت
شد، مطالب من ست. طبعاًقول از منابع دیگر یا تحلیلمعرفی  سندگان یا گویندگان ا سیر نوی ین ا ها و تفا

ضر . نفسه ندارندیت فیو حجّ مطالب، اعتبار ویژه در نتیجه، این قسمت از مطالب آن آثار، در بخش حا
  گیرند.(آثار تحقیقی و تحلیلی) قرار می

هایی از برخی و نیز بخش آخوندســـیاســـی  ۀدر میان برخی مقاالت دیگر دربارة حیات و اندیشـــ
دست ههاي جدیدي بتحلیل توان نکات ومی اند،پرداختهکه به موضوع مشروطه و عالمان دینی ها، کتاب
واســـطه و هاي با، برخی نقلآخوند خراســـانیهاي قابل اعتنا دربارة ، از نوشـــتهزمینهدر همین ، آورد

هاي مهم وي درباره ســـت که در ضـــمن کتابا ی (منذر)اســـتاد علی ابوالحســـنهاي مرحوم تحلیل
ضلشیخ ضاًةعروصاحب ( ی یزديئدکاظم طباطباسیدمحمّو  اهللا نوريف صورت مق ) آمده، یا بع الۀ به 

ست. همچنین شار یافته ا ستقل، نگارش و انت سیرفقی ۀی والیت مطلقتجلّ«برخی مقاالت (مانند  م ة ه در 
سانی صلنامه صادق مزینانیمحمدنوشته ، »عملی آخوند خرا سالمی، مندرج در ف ) در 59 ش، حکومت ا

ـــ بهرانی در عصر غیبت به فقیهان، منتشر شده کهاثبات اعتقاد آخوند به انحصار مشروعیت حکم رغم ـ
  .استنکات مفیدي داراي ـ برخی اشتباهات

 انی، و اندیشه سیاسی آخوند خراس زندگی  ارتباط با شده در از جمله آثار تحقیقی و تحلیلی منتشر
ــت.  کتابچۀ چند مقاله ــوي نگارنده اس ــی فقیهان از دیدگاه آخوند «و یک کتاب از س ــیاس حاکمیت س
  1391در سال  مؤسسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیانتشارات توسط  ــ که در حجم کم »خراسانی

 اسیکمرانی سیوند خراسانی، مشروعیت حدر مقام اثبات این نکته است که از نظر آخ ـ   به چاپ رسید
صر غیبت،  شد. پس از ارائۀ دو دلیل بر این مطلب،با فقها میدر ع سناد و با  در ادامه، به ارزیابی برخی أ

هاي مطرح شده در تنافی با دیدگاه مذکور، پرداخته شده، و اشکاالت داللی و سندي آنها روشن گزارش
ست. سناد و مهم شده ا سانی و گزارش آقاي اکبر گزارشترین این أ سند تلگرافی از آخوند خرا ها، دو 

  آقابزرگ تهرانی است.ثبوت به نقل از شیخ
نگارنده، در تکمیل تحقیقات خویش دربارة آخوند خراســـانی، طرحی تفصـــیلی را در خصـــوص 

در اندیشــه ســیاســی در دســت تدوین دارد. در کنار، ارائۀ مباحث جدید، و بســط مباحث مطرح شــده 
شه آخوندجنبه ستند  و متقن هاي گوناگون حیات و اندی صورت جامع، م    هايترین نوآوريمهماز ، به 

۴۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

ساس آن می سی آخوند بر ا سیا شد. چکیدة این طرح، فراهم آوردن چارچوب نظري و طرح دیدگاه  با
  چنین است:  دیدگاه نگارنده در این طرح،

المحمدکاظم خراسانی در عرصۀ مشروعیتِ حکومت ماندیشه سیاسی آخوند«پاسخ به این سؤال که 
ه ، مبتنی بر توجه ب»خواهی وي داشـت؟در عصـر غیبت چه بود، و این اندیشـه چه نسـبتی با مشـروطه

نتیجۀ  ، و»اندیشه سیاسی ثابت«ورزي سیاسی است: نتیجۀ یک مقام را وجود دو مقام و مَنظَر در اندیشه
هاي ، عبارت است از مجموعه گزاره»اندیشه سیاسی ثابت«کنیم. ی، بیان م»الگوي سیاسی«منظر دیگر را 

ست؛ در مقابل،  سی نی سیا صالتا، ناظر به محیط  ست که ا سیا الگوي «انتزاعی، کلی و دائمی در حوزة 
، بخشی از اندیشه سیاسی است که با توجه به مبانی و اندیشه سیاسی ثابت، اصالتا در پاسخ به »سیاسی

  شود.میمحیط سیاسی ارائه 
سانی در حوزة مشروعیت حکومت سیاسی ثابت آخوند خرا ساس، اندیشه  ه (بر مبناي آنچ بر این ا

ــتندات دیگر) ــب آمده، و  نیز برخی مس ــیۀ آخوند بر مکاس ، مراتب چهارگانۀ طولی حاکمیت: در حاش
ل از مرحلۀ اودهد؛ در نتیجه، الشرایط، شیعه عادل و مسلمان فاسق را تشکیل میمعصوم (ع)، فقیه جامع

  الشرایط است. حقّانیت حکومت در عصر غیبت، منحصر به فقیه جامع
از یک سو، با در نظر داشتن این اندیشه سیاسی ثابت دربارة مشروعیت حکومت،  آخوند خراسانی،

سی ثابت (همچون:  لزوم دفع و تقلیل ظلم، وجوب نفی  سیا شه  صول دیگر اندی و نیز توجه به برخی ا
وجوب امر به معروف و نهی از منکر، و حُسن مشورت)، و از سوي دیگر، با نظر به محیط   سلطه کفار،

شرایط و امکان عملی حکمرانی فقهاي  شخیص داد  ضمن آن که ت شروطیت،  صرِ م سی ایرانِ ع سیا
الشرایط در آن زمانه وجود ندارد، با برداشت و تفسیري اسالمی از قانون اساسی مشروطه ایران و جامع

م آن، به حمایت و سپس رهبري نهضت و نظام مشروطیت اقدام کرد. تفسیر اسالمی وي ـــ و دیگر متم
گردید. این » مشروطۀ اسالمی«خواه ــــ از نظام مشروطیت، موجب تولد الگوي سیاسی علماي مشروطه

(که قبل از مشروطه برقرار بود)، ضمن کاستن   »سویهدو حاکمیت «الگو، در مقایسه با الگوي سیاسی 
 ،نمود، و ثانیاً ، مردم را در نظام سیاسی و امور کشور وارد میاوالً کردن اختیارات شاه و دربار،ظلم و کم

هوري جم«ســازي الگوي ســیاســی کرد؛ چنان که به لحاظ تاریخی، در زمینهاختیارات فقها را بیشــتر می
  است.  تأثیرگذار بوده » اسالمی

ــت، و نیز گزارش ــده اس ــتنباط ش ــناد اس  کند: آخوند،هایی که بیان میها و تحلیلآنچه از برخی أس
مخالفِ انحصــارِ مشــروعیتِ حکومت در عصــر غیبت به فقیهان بوده، (و از نظر وي، مالك حقّانیت 
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سو مبتنی بر خلط میان  ست)، از یک  ست مردم ا سی «حکومت در این دوره، خوا سیا شه  و » ثابتاندی
  باشد.، و از سوي دیگر، داراي ایرادات سندي و داللی می»الگوي سیاسی«

  بنديجمع
سانی، سه نوع منبع قابل ذکر است: . 1 و آثار  تألیفاتأ) در بررسی حیات و اندیشه سیاسی آخوند خرا

سی؛  سیا صۀ  شتاري آخوند در عر صرانِ آخوند دربارة وي؛ نقل ب) نو و آثار تحقیقی ج) هاي معا
  تحلیلی دربارة آخوند (با تأکید بر حیات و اندیشه سیاسی). 

کنندة اندیشــه ســیاســی آخوند در حوزة مشــروعیت حاکم، تعلیقات وي بر بحث ترین منبع بیانمهم. 2
سه ستن والیاتِ  صر دان شی  آخوند، وي به رغم قا ست. طبق حوا سب ا صاري در مکا شیخ ان گانۀ 

یت فقیه در عصــر غیبت، اما، از راه قدر متیقن (که به دلیل حســبه داللت ادلۀ روایی بر عمومیت وال
گوید پذیرد. و در ادامه میشود)، انحصار مشروعیت حکمرانی در عصر غیبت به فقها را میتعبیر می

صورت فقدان فقیه، نوبت به مؤمنین عادل می سالدر  سد. تقریظ و تأیید مکتوب آخوند در  هاي ر
ــ که توسط صحابی خاص ایشان میرزامحمدحسین نایینی نوشته شده  مۀاالهآخر عمر بر رسالۀ تنبی ـ

سلم و از و در بخش شروعیت حکمرانی فقیهان، به عنوان امري م ساله، م قطعیات «هاي گوناگونِ ر
مورد نظر، تغییر ذکر شده است ـ حکایت از آن دارد که اگر در نقد ایشان بر داللتِ روایات  »مذهب

ار متیقن، پابرجا و استوکم، در اثبات حکمرانی فقیهان از راه حسبه و قدردستحاصل نشده است، 
  است.

 ها، اوالً توان به پنج دسته تقسیم نمود. در بررسی این نقلرا می هاي معاصرانِ آخوند دربارة  وينقل. 3
ــت که تحلیل ؛ ویژه ندارد ها، اعتبار خاص وهاي ناقالن و مطالب منقول آنها از کتابباید توجه داش

، در  ، احراز شود؛ ثالثاًناقالنسلسله در »انصاف«و » قوت ضبط«، »وثاقت«شرط  ، الزم است سه ثانیاً
در مرحلۀ اول، در مقام جمع بایست گرفته،  میهاي صورتهاي متضاد میان نقلبرخورد با گزارش

 حان، یک دیدگاه را انتخابعوامل رج با رجوع به ر صـــورت عدم امکان جمع،و د میان آنها برآمد.
  .کرد

ــندگان که به نظام برخی.  4 ــی دموکراتیک غربی نویس ــیاس ــروعیت هاي س گرایش دارند و مبناي مش
 ها از مواضع سیاسیها و تحلیلر برخی اسناد، گزارشکیه بدانند، با تحکومت را خواست مردم می

شروطیت،  ضت م شهاند به نوعی تفکر کرده تالشآخوند در دورة نه سازگار با اندی شان را  اي های

۴۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

قام که آخوند در م؛ بویژه آنفقهاي شیعه قرار دهند سیاسیو در نقطه مقابل دیدگاه ، ساالر غربیمردم
عمل، از نظامی حمایت نمود که بظاهر، در عرض نظام مبتنی بر والیت فقیه بوده اســـت.  بر مبناي 

یافته طه، نسبت به نظام جمهوري اسالمی، تکاملاین رویکردِ تفسیري به اندیشه آخوند، نظام مشرو
شـــده در ایرانِ پس از بود و به رغم عدم تحقق عملی مشـــروطۀ مورد نظر آخوند، اما، نظام محقق

  باشد. قهقرایی در نسبت با مشروطۀ ذهنی آخوند میانقالب اسالمی، نوعی سیر 
اه و تفسیري وجود دارد که آخوند را  (بر  . در نقطه مقابل رویکرد فوق به اندیشه سیاسی آخوند، دیدگ5

شتۀ فقهی شتهمبناي نو سب و نیز برخی نو شیۀ مکا سی کوتاه)، همچون فقهاي  هاي اش در حا سیا
ی خواهدیگر، موافق انحصــار مشــروعیت حکمرانی در عصــر غیبت به فقیهان بیان کرده، مشــروطه

ــ آن معرفی می ــ و نه در عرض ـ بر اساس این رویکرد به اندیشه سیاسی  نماید.آخوند را در طول ـ
اتب طولی چهارگانه: حاکمیت معصوم، آخوند، اندیشه ثابت شیعه در حوزة مشروعیت حکومت، مر

ساق میفقیه جامع شرایط، عدول مؤمنین و ف شیعه، ال شۀ ثابت، علماي  شتن اندی شد. با در نظردا با
ـــ به لحاظ الگوهاي متعددي را در طول تاریخ، تدارك دیده یا مورد عمل قرار داده اند؛ این الگوها ـ

شه سیري تکاملی را طی کرده، به مشروابتنا بر اندی ـــ  سهاي ثابت و نیز میزان کارآمدي ـ پس طه و 
جمهوري اسـالمی رسـیده اسـت. و البته دلیلی بر توقفِ تکامل آن نیز وجود ندارد؛ اما آنچه مسـلم 
است: بر مبناي اندیشه آخوند، بازگشت به الگوي مشروطه، و حذف یا محدود کردن نقش سیاسی 

  باشد، بلکه، سیري نزولی و قهقرایی خواهد بود. فقیهان، نه تنها سیر تکاملی نمی
ه بیان هایی کها و تحلیلآنچه از برخی أسناد استنباط شده است، و نیز گزارشبر مبناي رویکرد دوم،  .6

کند: آخوند، مخالفِ انحصارِ مشروعیتِ حکومت در عصر غیبت به فقیهان بوده، (و از نظر وي، می
ه اندیش« مالك حقّانیت حکومت در این دوره، خواست مردم است)، از یک سو مبتنی بر خلط میان

  باشد.، و از سوي دیگر، داراي ایرادات سندي و داللی می»الگوي سیاسی«و » سیاسی ثابت
   



   ۴۷ و پيشينة تحقيق دربارة انديشه سياسي آخوند خراساني بررسي انتقادي ادبيات
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