
و علوم سياسي، دوره  ���-196 صفحات،1392بهار،1، شمارة43فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

و آخوند خراساني،  امر سياسي فقه

∗ منصور ميراحمدي

و علوم سياسي دانشيار گروه علوم سياسي  دانشگاه شهيد بهشتيدانشكده اقتصاد
)20/10/90:تاريخ تصويب–23/8/90:تاريخ دريافت(

: چكيده

دي درباره آخوند خراساني، انديشمندي اصولي است كه با نگرشي عقل گرايانه به تأمل اجتها

به.پردازدامر سياسي مي وبسترمقاله حاضر، با اشاره ورزي فقهي سياسي فكري انديشه هاي عيني

د وو به منطق دروني انديشه فقهي سياسي وي راه يافته اردوي، تالش امر از اين طريق پيوند فقه

ف. سياسي را نشان دهد ونگارنده به طور مشخص ديدگاه فقهي وي در باره واليت را قيه مشروطيت

ويو بررسي كردههترين مصاديق امر سياسي اين دور به مثابه مهم بر اين باور است كه ديدگاه

و .اردديفقهي وي سازگار در اين باره با نگرش اصولي

: واژگان كليدي

 واليت فقيه، مشروطيت ه، امرسياسي،آخوند خراساني، فق

         Email: M_Mirahmadi@sbu.ac.ir 22431591:سفاك*
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 مقدمه
از فقيهان نوگراي خراسانيمعروف به آخوند)ق1255–1329( محمد كاظم خراساني

و عمل نيز از جايگاه و اصول بلكه در عرصه سياست نه تنها در عرصه فقه ياسالمي است كه

و بطور خاص در جوامع شيعي برخوردار است به. خاص در جهان اسالم مقاله حاضر با توجه

و،چنين جايگاهي در نگاهي گذرا  را در انديشه سياسي وي مورد امر سياسي ارتباط فقه

مي دهد ميهايي از اين قبيل پرسشاين هدف، در قالب. بررسي قرار هاي بستر:دشودنبال

 عيني تأثيرگذار بر انديشه ورزي وي كدام است؟ آخوند خراساني در كدام سنت فكري 

ومي به مثابه مهم انديشيد؟ ديدگاه وي در باره واليت فقيه مصاديق امر ترين مشروطيت

؟هسياسي در دور  وي چيست

منوشتار حاضر در پاسخ به پرسش ور در نگاهي دو سويه به تحوالت سياسيزبهاي

وهاجتماعي دور و انديشههاي عيني نظريهبستر آخوند خراساني واورزي پردازي بهباو اشاره

به منطقميدر اين سنت فكري، تالش آخوندو جايگاههدورآن سنت فكري حاكم بر  كند

كه آخوند خراساني انديشمندي. انديشه ورزي وي راه يابددروني مدعاي مقاله اين است

و عقل و در اصولي كه در سنت عقالني اجتهاد و تحوالت آن با بسترگراست  مشروطيت

و انديشه و سياست، افكار و مشروطيت به مثابهدررا هاي خود پيوند اجتهاد باره واليت فقيه

. ده استكرمطرح در اين دوره ترين مصاديق امر سياسيهمم

 آخوند خراساني، انديشمندي اصولي.1
 زندگي.1.1

اي1255محمد كاظم خراساني فرزند مال حسين در سال و در خانواده ق در خراسان

آممذهبي مه پدر وي آخوند مال حسين هروي در جواني براي ادا.)27: 1373سماك اماني،(دبه دنيا

و همانجا ماندگار شد به مشهد مقدس هجرت كرد محمد.)12: 1386دريابيگي،( تحصيل از هرات

و اصول فقه را نزد كاظم  بيش از شش سال در حوزه علميه مشهد، ادبيات عرب، منطق، فقه

مه پس از گذراندن دور.)28: 1373سماك اماني،( استادان ورزيده فرا گرفت ور، قصدزب شش ساله

و بهره گيري از اساتيد فلسفه در آن زمان راهييه، پس از توقفسفر كرد  كوتاه در سبزوار

و. تهران شد چه آخوند خراساني قصد اقامت در تهران نداشت ولي تمام شدن ره توشه اگر

و سفر او را سيزده ماه اقامت حدود.)1386:14دريابيگي،( كردناچاربه اقامت موقت در تهران زاد

 مغتنم بود اما با فراهمي فلسفه فرصتدرسو شركت در كالس هاي مدرسه صدر در در تهران 

و به سوي نجف حركت كرد بستر شدن و. مسافرت به نجف، تهران را ترك كرد دو سال

به رحمت ايزدي پيوستكرداندي در نجف خدمت شيخ مرتضي انصاري تلمذ  . كه آن جناب
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و اصول را تكميل بعد از آن در خدمت آيت اهللا آقا مير :1378قوچاني،( كردزا حسن شيرازي فقه

كه از افزون بر اين دو فقيه بارز.)11 ق را شامل1291تا1278، در مدت تحصيل در نجف

و)ق1283.م( از محضر اساتيد بزرگ ديگر همچون آيت اهللا سيد علي شوشتري؛شودمي

 اهللا سيد مهدي مجتهد قزوينيو آيت)ق1290.م(اهللا شيخ راضي ابن محمد نجفي آيت

به سامرا، محمد كاظم.)38: 1373سماك اماني،( بهره برد)ق1300م(  پس از هجرت ميرزاي شيرازي

مي شد به سامرا هجرت كرده در درس ميرزاي بزرگ كه از اين پس مال محمد كاظم خوانده

مي كرد  نه ماه در سامرا ماند. شركت از.)1378:12قوچاني،( قريب  رحلت ميرزاي شيرازي، پس

كه در اين دور به تدريج به حلقه درسي مال محمد خراساني هطلبه هاي حوزه علميه نجف

ش ناميد"آخوند" به گفته آقا نجفي قوچاني، گونهبه؛نشان دادند اقبال گستردهد،ه مي كه اي

مي" كه در حوزه درس و مجتهدين بودندتالمذ آن جناب و غالب از فحول ، بالغ بر نشستند

به عنوان يكي از شخصيت هاي علمي شيعي.)همان("شدندهشتصد الي هزار مي  بدين ترتيب،

و تدوين آثار علمي آغاز فعاليت علمي خود به عنوان جانشين كردرا در عرصه تدريس و

و بزرگ شد ميرزاي شيرازي و زعيم دنياي تشيع در آن عصر شناخته  ترين مرجع تقليد

 مشهورترين شاگردان آخوند خراساني، سيد ابوالحسن اصفهاني، شيخ.)18: 1386دريابيگي،(

ا و شيخ عبد  بودند لكريم حائري يزدي ضياء الدين عراقي، شيخ محمد حسين اصفهاني

، مجلس فتوايي تشكيل آخوند خراساني با استفاده از جمعي از شاگردان.)22:همان(  برجسته اش

ها. داد مي شد، هدفش تنظيم اين مجلس كه شب  پس از درس اصول در خانه او بر پا

مي پرسيد از گوشه هاي مسائلي بود كه مقلدينجواب در.ندو كنار عالم تشيع از وي آخوند

و  مي گذاشت و شاگردانش در ميان و رأي فقهي خود را با زبدة اصحاب اين مجلس، فتوا

از. قيق در مباني فقهي مي پرداختضمن تبادل نظر با آنان به دقيق ترين وجه به تح برخي

شيخ عبداهللا گلپايگاني، ميرزا حسين نائيني، سيد: اصحاب اين مجلس عبارت بودند از 

و  ، شيخ ضياء الدين عراقي، شيخ عبد الكريم حائري يزدي .)25-26:همان( ...ابوالحسن اصفهاني

بر دوم بر رسائل شيخ انصاري،و تعليقه اول ه ري،كفاي مكاسب شيخ انصافوائد، تعليقه

و في شرح تكمله التبصره ترين چند رساله فقهي مهم االصول، تكمله التبصره، اللمعات النيره

مي دهند ذي.)54-57:همان(آثار فقهي اصولي وي را تشكيل آخوند خراساني در سحرگاه بيستم

و دوازدهم دسامبر1290 برابر با بيستم آذرماه 1329الحجة الحرام  م در نجف1911ش

به؛)42:همان( اشرف در گذشت كه وي از قبل، اين روز را براي حركت خود از نجف  در حالي

به منظور مقابله با دخالت نظاميان و سپس به ايران به كاظمين و از آنجا سوي مسجد سهله

و انگلستان از جنوب بر ايران اعالم كرده بود  .روسيه از شمال



 1392بهار،1شمارة،43 دوره، فصلنامه سياست 180

اص.1.2  وليميراث دار سنت
مي"اجتهاد شيعي" آخوند خراساني ميراث دار سنت عقلي است كه از آن به كه تعبير شود

اكثر پژوهش هاي انجام. فقيهان شيعي شكل گرفتبوسيلهبه تدريج با فرا رسيدن ايام غيبت 

به نام شيعي، انتقال كانون آنان را در دوره صفويه از عراق  و تبار مجتهدان گرفته درباره مكان

ميب به عراق نشان و مجدداً در دوره قاجاريه از ايران كه.دهده ايران از زمان ابن دريس" چرا

و تحصيالت عالي همه آنان در عراق  تا صاحب معالم، تمام مراجع تقليد شيعه عرب تبار بوده

و تحصيالت او در عراق بوده است- بوده است كه ايراني  ليك از اوائل–غير از محقق اردبيلي

درس و تحصيالت عالي خود را لطنت صفويه تا فروپاشي آن، تمام مراجع تقليد ايراني بوده اند

با سقوط سلسله صفويه مجدداً مرجعيت تقليد چه از نظر محل تحصيالت. اصفهان گذراندند

به عتبات عاليات در عراق انتقال يافت و همين طور محل اقامت آنان "عاليه مراجع
 آنچه كه مهم مي نمايد حاكم بودن اصول مشترك اجتهادي بر فعاليت فقيهانه.)1387:16تبرائيان،(

تبار اين سنت عقلي به مكتب بغداد. واحد را شكل داده است"سنت عقلي"آنان است كه

فعاليت فقيهان شيعه در اين ديار جلوه]با[حدود يك سده پس از غيبت كبري"مي رسد كه 

و عالمان به عرصه بزرگ چونيگر شد و شيخ طوسي پا ، سيد مرتضي ، سيد رضي  شيخ مفيد

به عصر آغاز اجتهادهو دور)23:همان("نهادند كه از آن  اي از اجتهاد شيعي را بوجود آوردند

و عناصر مشترك اجتهاد)1375:136گرجي،(  تعبير)1372:213جناتي،(و عصر تدوين قواعد اصولي

و قواعد شده كه در آن فقه از محدوده نق به كار گيري اصول به مرحله و ل اصول خارج شد

و علمي در آمده به صورت فني . است)1364:34آصفي،( فقهي

به نجف، تأسيس با اين وجود، و جمعي از شاگردانش از بغداد نقل مكان شيخ طوسي

عقليكه ميراث دار سنت)1387:23تبرائيان،( نخستين حوزه علميه رسمي تشيع را موجب آمد

ميياگرچه با ظهور ابن ادريس در حله مكتب.اجتهاد بغداد بود و با وفات نوين شكل گيرد

و ظهور شهيد اول، مكتب اجتهادي شيعه از حلّه به  عالمه حلي از علماي بسيار مهم اين مكتب

و در برهه اي با ظهور فاضل مقداد كربال از چنين جايگاهي جبل عامل منتقل مي شود

و در نهايتشوميبرخوردار  مي،د در؛سازد شهيد ثاني دو مرتبه جبل عامل را با اهميت  اما

م ور، سنت عقالني اجتهاد به عنوان سنت فكري مستمر حضور داشته، وجهزبتمامي مكاتب

توان پذيرش اجتهاد به مثابه الگوي روش شناختي اين تفكر اشتراك تفكر فقاهتي را مي

. دانست

و تحكيم پايهترديد، عالمه بي هاي آن در كربال وحيد بهبهاني در تقويت اين سنت اجتهادي

و دوازدهم. كردنقش اساسي ايفا  و اصوليون در قرن يازدهم وي در گردونه نزاع اخباريون

هجري، با مبارزه فكري با علماي اخباري به ويژه يوسف بحراني صاحب كتاب الحدائق 
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ايالناضره نقش و تثبيت مكتب اصولي ايفا كرد بسزا در تضعيف مكتب و تقويت  خباري

و شاگردانيتربيتبه، عالوه بر اين،وحيد بهبهاني.)144: 1384ميراحمدي،( دراقدام نيرو كه  كرد

و پس از وي نقش دريصف مقدم مبارزه با اخباريان قرار داشته  بسزا در تثبيت مكتب اصولي

سي( فقه اماميه داشتند  يكي از شاگردان بال واسطه وي، ميرزا ابوالقاسم قمي.)1384:67 غفور،دآل

به ميرزاي قمي به موازات آن مورد)ق1231(معروف و است كه توانست قم را در كنار نجف

و سنت عقالني اجتهاد را در آن زنده نگه دارد  ا. توجه قرار دهد ط از چنانابرتوي در اين

: 1387تبرائيان،(ر علم اصول امروزين ناميده انداهميتي برخوردار است كه برخي وي را بنياد گذا

و ديگر شاگردان مستقيم وحيد بهبهاني، شاگردان آنان همچون شريف.)24  پس از ميرزاي قمي

مو)ق1245(العلما محمد شريف بن حسن عاملي جواهرو صاحب)ق1245(لي احمد نراقي،

آن)ق1266( و تحكيم :1375گرجي،( نقش اساسي داشتنددر زنده نگه داشتن اين سنت عقالني

را)ق1281– 1214(و سپس شيخ مرتضي انصاري صاحب جواهر.)235 حوزه علميه نجف

و  و از اين طريق سنت عقالني اجتهاد را بيش از پيش تقويت به اوج شكوفايي رساندند

بو.دنكردتحكيم  درود آخوند خراساني در اين ميان بيشتر تحت تأثير شيخ مرتضي انصاري

به مدت دو سال در نجف در درس وي تلمذ  از افكار،)11: 1378قوچاني،(هكرداواخر عمر شيخ،

و اصولي بي و بديع شيخ مرتضي انصارفقهي از.فراوان بردهي بهرسابقه البته، نمي توان

و انديشه بر افكار آخوند)ق1230-1312( هاي آقا ميرزا حسن شيرازيتأثيرپذيري افكار

مي)12:همان( ترديد حضور قريب شش سال در درس ميرزاي شيرازيبي. ساني غفلت كردخرا

و اصولي آخوند خراساني بر جاي گذاردي تأثيرتوانست ،اين با وجود. بسزا بر افكار فقهي

آ كه مي نويسدقهمان طور از":ابزرگ تهراني ميرزاي قمي، شيخ آخوند خراساني، بيشتر

و م انصاري راوكردسائل فلسفه را وارد علم اصول صاحب فصول در نتيجه، مباحث آن علم

ترين تأثير چنين رويكردي در مباحث مهم.)1383:15نمازي فر،("تحت تأثير فلسفه قرار داد

كه درصدد اصولي آخوند خراساني را مي كه بر خالف بسياري از فقها توان در اين نكته دانست

به استدالل"، وي برخي محققينبه گفته. ارائه استدالل بود وي در صدد؛استناد سازي بودند

و به دنبال استناد نيستخيلي توجه مي مي. كند اين.)360: 1386دريابيگي،("دانداساس را استدالل

ميخاص نگرش،مهم آنآوراصولي را براي وي بدنبال كه در  افزون بر ويرايش سنتد

دو اصولي پيشين، با سبكي ايجاز گونه، به علم اصول گرايانه شيوه رويكردي عقلحداقل به تر

:بخشدمي
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 عقل به مثابه منبع استنباط حكم شرعي:اول
 سه گانه را بنديآخوندخراساني، در مقصد ششم از كفاية االصول در اين باره، تقسيم

وي. كندمطرح مي مي]به حكم واقعي[ يا براي مكلف قطع"از نظر و يا حاصل  شود

و يا ندارد] به حكم واقعي[ در صورت دوم يا طريق معتبري. شودنمي ".دارد
.)258:)الف(1412خراساني(

: آخوند خراساني در مورد قطع مي نويسد

آن هيچ شبهه" و نيز در لزوم حركت بر طبق اي در وجوب عمل بر طبق قطع از نظر عقل

و فعليت و در اينكه موجب تحقق تكليف و بطور حتمي به واقع  يافتن در صورت رسيدن

و قاصر و معذور بودن در صورت خطا كردن و عقاب در صورت مخالفت با آن استحقاق ذم

دبودن مي و تأثير قطع .)همان("ر تمامي اين موارد الزم استشود، وجود ندارد

مي همانطوري عق شود، آخوند خراساني مهمكه مالحظه ل ترين دليل اعتبار قطع را حكم

مي. داندمي و حكم شرعي در صورت حصول قطع عقل بطور مستقل به تبعيت از آن حكم كند

و موافقت با آن، تنجيز. فعليت مي يابد در اين فقرات، افزون بر ضرورت تبعيت از قطع

به عبارت ديگر و به ديگر سخن، در اين. آن نيز مطرح شده است"حجيت" تكليف با قطع

درعبارات، حجيت قطع امر و واقع، حجيت براي قطع قابل جعلي حتمي دانسته شده است

به جعل جاعل نيست زيرا جعل در مورد فقدان بكار مي و قطع فاقد حجيت نيست تا رود

مي از اين.)1373:47فاضل لنكراني،( واجد حجيت شود : نويسد رو، آخوند خراساني

كه از نظر عقلي وضع شده" وجود ندارد، نه از جهت شخصي تفاوتي] بدست آمده[قطعي

و علت قطع نه از جهت سبب و نه از جهت مورد قطع و نه عقالً. كه براي او قطع حاصل شده

نه اثباتاً جعل– كه واضح است–تفاوت وجود دارد و نه نفياً نه شرعاً زيرا به آنها] شارع[و

.)270:همان("يابد راه نمي

ش:دوم  رعي عقل به مثابه روش فهم حكم
به مثابه روش فهم حكم شرعي نيز نگرش اصولي آخوند خراساني  با پذيرش عقل

ميعقل و آموزهعقل. نمايدگرايانه به مفهوم پذيرش فهم عقالني شريعت هاي گرايي در اينجا

به  كه از آن مي"اجتهاد"شرعي است آخوند خراساني در بخش پاياني كتاب.دشو نيز تعبير

از. به اين بحث مهم پرداخته استكفاية االصول به دو تعريف معروف وي در اين بحث

مجتهد در راه("استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي": كنداجتهاد اشاره مي

 االجتهاد ملكه تقتدر بها علي استنباط"و"تحصيل ظن به حكم شرعي طاقتش را بذل كند 

به وسيله آن اجتهاد ملكه""او قوة قريبةالحكم الشرعي الفرعي من االصل فعالً  اي است
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مي توان به استنباط حكم شرعي فرعي از يك اصل پرداخت ".به طور بالفعل يا نزديك به آن
و تعريف دوم به شيخ بهايي نسبت.)463:)الف(1412خراساني،( و عالمه به حاجبي  تعريف نخست

و مانع" ندانستن ايرادآخوند خراساني با وجود وارد. داده شده است  نبودن اين"جامع

كه بهتر است تعبير؛)همان( تعاريف مي افزايد حكم"به تعريف نخست اين نكته را به در"ظن

به اعتقاد وي، مالك در اجتهاد،، تغيير يابد"حجت بر حكم"اين تعريف به تحصيل زيرا

ظن هم كساني كه مطلقاً ظن را حجت مي دانند.)همان( حجت است كه به حجيت و هم كساني

آخوند خراساني با توجه. در زمان انسداد باب علم اعتقاد دارند، دنبال تحصيل حجت هستند

م و نيز با توجه به اينكه بهتر است در تعريف اجتهاد،زببه تعاريف در"تحصيل حجت"ور  را

به نقد ديدگاه اخباري د از سوي آنان را نادرست ها در اين باره پرداخته، انكار اجتهانظر گرفت،

وي. داندمي : به گفته

ميدر؛هيچ راه فراري از آن وجود ندارد"  تواند در حجيت بعضي از نهايت اخباري

و صحت گفته به اتفاق نظر مبني بر درستي و اين و آنها را نپذيرد هاي اصوليون مناقشه كرده

به اين معني ضرر نمي اس] زيرا[ زند اجتهاد رخ] اين مطلب[ت گاه بين اخباريون هم بديهي

مي دهددهد همانمي و اخباريون نيز رخ كه بين اصوليون .)464:همان("طور

د به بايآخوند خراساني، سپس با اشاره بهدگاه شيعه در  ره تخطئه، در نقد ديدگاه تصويب

هن كنداين نكته مهم اشاره مي و استنباط احكام معقول نيست مگر كه براي يك كه اجتهاد گامي

و سنت(مسأله حكم واقعي وجود داشته باشد تا مجتهد از ادله  ندكآن حكم را استنباط) كتاب

طبق.اين نكته بيانگر پيش فرض زبان شناختي مهم اجتهاد از نظر آخوند خراساني است.)همان(

و نمايان ساختن معناي واقعي خود به و زبان در جايگاه كشف  مثابه اين پيش فرض الفاظ

به معناي مذكور راه پيدا كند و مجتهد با بكارگيري قواعد زباني مي تواند از. اراده الهي هستند

و در صدد كشف واقع استاين آخوند خراساني با تكيه بر نكته. رو، اجتهاد روشي واقع نما

و هيچگاه ور از استنباطزبم و البته در چارچوب قواعد اصولي دفاع مي كند مسير هاي جديد

آ كه بيانگراستنباط را مسدود نمي داند و جايگاه باالي ن در فهم احكام شرعي اهميت عقل

. است

و واليت فقيه.2  آخوند خراساني
به انكار نظريه واليت عام فقيه از سوي آخوند خراساني  كديور،( برخي از محققين با اشاره

ازبر اين باورند كه وي در آثار متقدمش؛)هيجده: 1385 بر پس اشكال در داللت تمامي ادله

، جواز تصرف فقيه در  و غير استقاللي فقيه همانند ديگر منكران واليت فقيه واليت استقاللي

مي پذيرد اما، خراساني در رأي متأخرش با ترديد در اجراي.امور حسبيه را ازباب قدر متقين
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 يا آنها را براي؛ به فقها بسپارداصل عملي از باب قدر متيقن بجاي اينكه امور حسبيه را

آن؛ديگران متقدم بدارد مي كند متصدي و ثقات مؤمنين معرفي .)نوزده:همان( را عقالي مسلمين

از نظر نگارنده، داوري در باره اين ديدگاه مستلزم بررسي آثار آخوند خراساني در تعليقات

و و مكاسب دو لوايح .ت نگارش يافته اندزمينه متفاو نامه هاي وي است كه در

 واليت فقيه در تعليقات مكاسب.2.1
، ذيل و حاشيه اش بر مكاسب ديدگاه آخوند خراساني درباره واليت فقيه در تعليقات

و بررسي است سه منصب فتوي. ديدگاه شيخ انصاري قابل فهم به شيخ انصاري با اشاره

و انفس، بحث وال و تصرف در اموال يت فقيه را ذيل منصب سوم مورد دادن، قضاوت كردن

مي. دهدبررسي قرار مي اما،.داندشيخ انصاري اين قسم از واليت را در دو وجه قابل تصور

ق دوشيخ انصاري ميوجه بل از بررسي اين از نظر وي اصل. پردازدبه توضيح مقتضاي اصل

م و از اين اصل در خصوص پيامزببر عدم ثبوت واليت در وجوه و امامان معصوم ور است بر

تا( با ادله اربعه خارج مي شويم مي.)45: انصاري،بي و رواياتي به آيات پردازد كه اطاعت وي ابتدا

و مخالفت با آنان را حرام مي و امامان معصوم را واجب  آخوند خراساني با نقد. دانداز پيامبر

و روايات كه تنها از اين آيات به دست استدالل شيخ بر اين باور است  مي توان اولويت را

و شيخ انصاري در اينجا ظاهر.)92:)ب(1406خراساني،( آورد  نخستين اختالف آخوند خراساني

به عقل آشكارتر استمي به. شود اما اين مخالفت در استدالل شيخ انصاري پس از استدالل

و اجماع به عقل استدالل مي ه. كندآيات، روايات و هم غير از نظر وي عقل قطعي م مستقل

مي كنند و امامان معصوم داللت حكم عقل قطعي مستقل از نظر وي،. مستقل بر واليت پيامبر

و  كه آنان اولياء نعمت هستند حكم عقل به وجوب شكر منعم بعد از شناخت اين نكته است

حكم عقل قطعي غير مستقل نيز اين است كه مقتضاي پدر بودن وجوب اطاعت از پدر بر 

تا( ند است امامت به طريق اولي مقتضي وجوب اطاعت مردم از امام استفرز .)46: انصاري،بي

به عقل را نيز نمي پذيرد از نظر وي حكم عقل تنها وجوب. آخوند خراساني اين استدالل

رااطاعت را ثابت مي به نفوذ تصرف اولياء نعمت حكم مي كند. كند نه واليت عقل مستقل

به عقل غيرمستقلزيرا آنان واسط و اما نسبت و مردم هستند  اگر از طريق؛ه خداوند متعال

و امامان معصوم نداشتيم به واليت پيامبر و روايات  از طريق عقل قطع به آن حاصل؛آيات

و.)92:)ب(1346خراساني،( كرديمنمي مي شود، آخوند خراساني واليت پيامبر همانطوريكه مالحظه

ميامامان معصوم را تن و روايات قابل اثبات و روايات نيز اولويت ها با آيات و از اين آيات داند

مي؛هكردرا برداشت  .داند بر اساس آن واليت آنان را قابل اثبات



و امر سياسي  185 آخوند خراساني، فقه

به بررسي ادله شيخ انصاري در ادامه، براي خروج از اصل عدم واليت درباره واليت فقيه،

و عدم استقالل غير ولي در تصرف واليت فقيه در دو عرصه استقالل ولي در تصر ف

. پردازدمي

تنها با روايات) استقالل فقيه در تصرف(از نظر شيخ انصاري واليت فقيه به نحو استقاللي

مي باروي ضمن اشاره به برخي از روايات در اين. قابل بحث است از": نويسده انصاف بعد

و ذيل آنها مقت ضي يقين كردن به اين است كه اين روايات در مالحظه سياق روايات يا صدر

كه آنان مانند پيامبر صل نه از اين حيث اهللا عليه مقام وظيفه فقيهان از حيث احكام شرعي است

به اموال مرد كه نسبت و امامان عليهم السالم هستند در اين پس....م بر آنها اولويت دارندو آله

، اثباتش خرط اقامه دليل بر وجوب اطاعت فقيه مانند كه دليل خارج مي كند  امام بجز آنچه

تا("است} دونه خرط القتاد{قتاد  آخوند خراساني در شرح اين ديدگاه شيخ.)48:انصاري،بي

مي كند مبني بر اينكه آنچه امام به يك حكم كلي اشاره ندارد، فقيه قطعاً در دوره)ع(انصاري

و آنچه كه امام دارد اثبات .)93:)ب(1406خراساني،(ش براي فقيه اشكال دارد غيبت ندارد

از،بر اساس اين حكم كلي مي آخوند خراساني . پردازددو جهت به بحث واليت فقيه

كه امام در آن واليت ندارد: جهت اول در امور)ع(شكي نيست كه امام"از نظر آخوند.آنچه

كه وظيفه رئيس جامعه است، د كلي سياسي به اشخاص واليت دارد اما ر امور جزئي مربوط

و غير آن از تصرف در اموال مردم، اشكال وجود دارد بدليل عدم نفوذ مانند فروش خانه

و اينكه هيچ مالي حالل نمي باشد مگر با  تصرف هيچ فردي در ملك ديگري مگر با اذن او

و سيره پيامبر صل اهللا عليه وآله وسلّم كه با اموال مردم ما نند ديگر مردم رضايت مالك آن

و رفتار مي و آله مي كند بر اينكه پيامبر صل اهللا عليه و رواياتي كه داللت و نيز بدليل آيات كرد

و. امام نسبت به مؤمنان اولويت دارند  ، قرابت به سبب خاصي مانند ازدواج و اما احكامي كه

ن... شكي در عدم عموميت واليت در آن ها ، مي شود النبي"و آيه ... يست به اشخاص مربوط

كه مؤمنين داراي اختيار هستند،"اولي بالمؤمنين و آله در آنچه  بر اولويت پيامبر صل اهللا عليه

كه در آنها اختيار ندارند نه در احكام تعبدي .)همان("داللت مي كند

. پذيردآخوند خراساني بدين ترتيب، واليت امام معصوم را تنها در امور كلي سياسي مي

و نواهي امامو مي كند كه آيا بر مردم واجب است كه اوامر به اين پرسش اشاره ي پس از اين

و احكام از امور عادي پيروي نند يا اطاعت از آنان تنها در اموركرا مطلقاً ولو در غير سياسات

به قدر  و از اين رو مي داند ؟ آخوند خراساني اطاعت مطلق را مشكل و احكام است سياسي

ميمتي و روايات استناد در"كند كه قن از آيات و امام است  وجوب اطاعت مردم از پيامبر

 بر اساس حكم كلي.)93-94:همان("خصوص آنچه كه از جهت نبوت يا امامت صادر مي شود

كه پيامبر ، حال به اينو گذشته به امور جزئي واليت ندارد پس فقيه نيز نسبت امام نسبت
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كه آنچه امام نداردامور واليت ندارد  در نتيجه همانطوري. فقيه قطعاً در دوره غيبت ندارد؛ چرا

 كه واليت امام شامل حقوق خصوصي نمي شود، واليت فقيه نيز شامل حقوق خصوصي

. شود نمي

كه امام در آن واليت دارد: جهت دوم  آخوند خراساني به بررسي چند، در اين جهت.آنچه

نخست روايتي كه فقيه را به منزله انبياء بني. آنها را توضيح مي دهد روايت پرداخته، داللت

از نظر وي، قدر متيقن از منزلت در تبليغ احكام بين مردم است افزون. اسرائيل معرفي مي كند

كه مجاري امور)94:همان( بر اينكه واليت مطلق انبياء بني اسرائيل ثابت نشده است و اما روايتي

چه اين تعبير عبارت ديگري از واليت آنان است اما. داندميرا بدست علماء از نظر وي، اگر

و حرامه«تعبير  در اين روايت ظهور دارد در اينكه مقصود امامان» العلماءباهللا االمناء علي حالله

.)همان("معصوم هستند

ت به و قاضياً را ناظر و آخوند خراساني در بررسي روايات ديگر، تعبير حاكماً بيين احكام

و درباره توقيع شريف اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي«قضاوت در منازعات مي داند

و انا حجه اهللا  مي كند» رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم  احتمال دارد،اوالً.به چند نكته اشاره

م و مقصود اين استيور، اشاره به حوادثزبحوادث  كه فروعاتي خاص دارد كه در سؤال آمده

به اين حوادث ارجاع داده شود  حجيت از ناحيه،ً ثانيا.كه در اخبار حكم آنها مشخص نشده

و نه نه عقالً و واليت امام كه در روايت آمده مستلزم واليت مطلق آنها نيست زيرا بين حجيت

.)95:همان("عرفاً مالزمه اي نيست

م ميزببا كنار هم قرار دادن دو جهت به اين جمع بندي رسيد كه از نظر ور، اكنون توان

در، اوالً؛آخوند خراساني نه  امام معصوم تنها در امور كلي سياسي از جهت امامت واليت دارد

و بنابراين، فقيه نيز در دوره غيبت در امور شخصي به نحو مطلق واليت ندارد .امور شخصي

در،ثانياً كه درباره ثبوت واليت فقيه و رواياتي امور كلي( محدوده واليت امام معصوم ادله

بر اين.ندكتواند واليت را در اين محدوده براي فقيه ثابت نمي؛وارد شده است) سياسي

به اين نتيجه يااساس، مي توان مفتگيري دست ور تنهازبكه آخوند خراساني از روايات

ت مي و در نتيجه مي پذيرد و قضاوت را وان تا اينجا ديدگاه وي را واليت فقيهان در عرصه فتوا

به موجب آن واليت فقيه تنها در  كه در قالب نظريه واليت مقيده در برابر واليت عام قرار دارد

و دراختيار گرفتن دو و شامل شأن سوم يعني اداره جامعه و قضاوت قابل اثبات است شأن فتوا

ر. امور كلي سياسي نمي شود  ا بطور كلي مخالف واليت بدين ترتيب تا اينجا نمي توان وي

مي؛فقيه دانست مي توان در عرصه استقالل بلكه وي واليت شرعي فقيهان را و بنا براين پذيرد

و آخوند خراساني را يكسان دانست آخوند خراساني نيز. ولي در تصرف نظر شيخ انصاري
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 شرعي همچون شيخ انصاري، واليت فقيه را بر اساس روايات تنها در محدوده احكام

و وجوب اطاعت از فقيه مانند امام را بر نميمي .تابند پذيرند

شيخ انصاري در صدد بررسي اين مسأله"عدم استقالل غير ولي در تصرّف"بحثدر اما

توانند بدون اجازه ولي است كه آيا افراد در تصرف كردن بايد از ولي اجازه بگيرند يا خود مي

اياري در اين باره به بيان ضابطشيخ انص نند؟كتصرف  ميه هر. پردازد كلي از نظر وي درباره

كه در خارج انجام گيرد مي دانيم شارع اراده كرده است كه وظيفه؛كار معروفي كه  اگر بدانيم

مشخص است مثل رأي پدر درباره مال فرزند صغيرش يا وظيفه صنف خاص است مانند

و قضاوت كردن يا وظيف به معروففتوي دادن كه بتواند آن را انجام دهد مثل امر ؛ه هر كسي

و. آيددر اين صورت هيچ اشكالي در اين موارد پيش نمي اگر چنين علمي نداشته باشيم

به نظر فقيه است كه وجود يا وجوب آن كار مشروط  واجب است در اين كار؛احتمال بدهيم

تا("به فقيه مراجعه كنيم .)49: انصاري، بي

ند خراساني در حاشيه بر اين نظر شيخ انصاري، وجوب مراجعه به نظر فقيه در اين آخو

مي كند وي.موارد را مشروط به تأثير وضعي كه« از نظر به فقيه در مواردي وجوب مراجعه

كه  شك در تأثير آن موارد بدون اجازه فقيه داشته باشيم، خواه اين اثر گذاري از مواردي باشد

و در غير اينبه سبب تحصيلش  واجب باشد يا خير، بدليل اصل عدم تأثير بدون اجازه فقيه

به فقيه واجب نيست بدليل اصالت برائت يا اصل جواز  .)96:)ب(1406خراساني،("موارد، مراجعه

كه اثر وضعي، حالت اول:كنددر واقع، آخوند خراساني ميان دو حالت تفكيك مي ، جايي است

فيعمل به اجازه در اين حالت اگر شك در تأثير بدون اجازه فقيه داشته. قيه است مشروط

ب و اجازه وي واجب استه باشيم، .دليل اصل عدم تأثير بدون اجازه فقيه، مراجعه به فقيه

كه اثر به اجازه فقيه نيست هر چند كه اثر وضعي آن مشروط حالت دوم، جايي است

به اجازه فقيه باشد  اگر شك در تأثيرگذاري،در اين صورت. تكليفي اش ممكن است مشروط

به فقيه؛وضعي عمل بدون اجازه فقيه نداشته باشيم  بدليل اصالت برائت يا اصل جواز مراجعه

 ديدگاه آخوند خراساني با ديدگاه شيخ انصاري از اين جهت متفاوت بنابراين.واجب نيست

مي كند كه ديدگاه آخوند خراساني ميان اين دو تفكيك به. است بهر حال، هر دو اصل مراجعه

كه آخوند خراساني اين وجوب را مشروط به اثر گذاري فقيه را واجب مي دانند هر چند

.كندوضعي عمل مي

ا به بررسي روايات پرداخته شيخ انصاري پس از به ديدگاه خود  در نهايت، واليتوشاره

مي اين فقيه در امور حسبيه را اي«:گيردگونه نتيجه كه كه ذكر شد روشن شد ن ادله از آنچه

ث ميباواليت فقيه را در اموري و جواز انجام آنها در خارج غير قابلت كه مشروعيت كنند

كاي كه اگرگونهترديد است به به نحو وجوب را فقيه هم نباشد فايي بر مردم واجب است آنها
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به ازدواج.ا دارندبپ و كه شك در مشروعيتش براي غير امام وجود دارد مانند حدود اما آنچه

و جد و فسخ در آوردن نابالغ از سوي غير پدر و واليت در عقد معامله بر مال انسان غائب

و و معامله خياري از سوي او  غيره، از اين ادله مشروعيت انجام آنها براي فقيه ثابت عقد

.)50انصاري،بي تا،("»شودنمي

كه شيخ انصاري براي آخوند خراساني در شرح اين ديدگاه، ضمن اشكال بر داللت ادله اي

:كند، مي نويسدوجوب مراجعه به فقيه ارائه مي

و اشكال بر داللت ادله بر شد}فقيه{يغيراستقالل واليت استقاللي  لكن اين ادله؛روشن

و نظر آنها دانسته فقيه را قدر متيقن در ميان كساني }در انجام امور حسبيه{كه مباشرت يا اذن

و نظر عدول مؤمنين معتبر همانطوري؛معتبر است كه در صورت فقدان فقيه، مباشرت، اجازه

م.)96:)ب(1406خراساني،("»است ثا،ورزباز فقرات مي واليت فقيه د اما در امور حسبيه،شوبت

مي شود و شيخ انصاري ديده كه ميان ديدگاه آخوند خراساني در؛ تنها تفاوتي كه اين است

مي آورد آخوند كه شيخ انصاري واليت فقيه در امور حسبيه را از روايات بدست  حالي

كه قدر  نين در انجام امورمتقين از مؤم خراساني، داللت روايات را تنها از اين جهت مي پذيرد

را،در كتاب مكاسبدوهر،بنابراين، اوالً. حسبيه، فقيه جامع شرايط است  واليت عام

كه داللت ادله نيابت عام را تمام نمي دانندنمي  واليت فقيه را در امور حسبيه، ثانيا؛پذيرند چرا

كه آخوند خراساني واليت مي فقيه در امور حسبيه را از پذيرند اما اختالف آنها در اين است

مييقباب قدر مت  به ديگر سخن، آخوند خراساني اذن فقيه در امور حسبيه را الزم.داندن

متقين از مؤمناني هست كه خداوند انجام امور داند اما از اين رو كه فقيه جامع شرايط قدرمي

 استنباط آخوند خراساني اين ديدگاه مبتني بر اين. حسبيه را از آنان درخواست كرده است 

كه انجام امور حسبيه بر همگان واجب است . اما عقالً فقيه جامع شرايط قدر متقين است؛است

مي شوددر اينجا نيز نگرش عقل و ادله واليت فقيه روشن آخوند. گرايانه وي در فهم روايات

ري درباره واليت همسو با شيخ انصااي خراساني بدين ترتيب در حاشيه كتاب مكاسب نظريه 

مي پذيردفقيه اتخاذ مي و همچون وي واليت فقيه در امور حسبيه را  اما نگرش؛كند

ميعقل كه برداشت شيخ انصاري از اين روايات را گرايانه وي در فهم روايات موجب شود

.د بطور كامل نپذيرفته، تنها از باب قدر متقين، اذن فقيه را در امور حسبيه واجب بدان

و مكاتبات. 2.2  واليت فقيه در لوايح
در اكنون اين پرسش با توجه به آنچه گذشت، كه آيا آخوند خراساني مطرح است

و از همه مهم بر جاهاي ديگر و اعالميه هاي خود در جريان مشروطه و مكاتبات تر در لوايح

م  ور خود باقي مانده است؟زبديدگاه
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شدبطور كلي در جريان مشروطه، در  ديدگاه: خصوص واليت فقيه دو ديدگاه مطرح

مي شناسد به رسميت . نخست، واليت عام فقيه را پذيرفته، نيابت عام فقيه در دوره غيبت را

به هنگام تبيين ادله يكي از علماي معروف مخالف مشروطه شيخ فضل اهللا نوري به عنوان

ح كه در به اين ماده قانون اساسي و اجراي هيچ مجازاتي حرمت مشروطه از جمله  كم

به موجب قانونعمل كرد شودنمي مي،مگر مي اشاره و :نويسدكند

اين حكم مخالف مذهب جعفري عليهم السالم است كه در زمان غيبت امام عليه السالم«

و بعد از تحقيق موازين،  به يد ايشان است و مجاري امور مرجع در حوادث فقهاء شيعه هستند

و ابداًاحقاق حقوق مي نمايند و در ...... منوط به تصويب احدي نخواهد بودو اجراي حدود

و استنباط از كه نواب امام عليه السالم هستند رجوع كنند وقايع حادثه بايد به باب االحكام

و جعل  نه تقنين و سنت نمايد در("»كتاب .)271-1387:272زرگري نژاد،:شيخ فضل اهللا نوري

و براي اين ديدگاه در  اوائل قاجاريه از نظر فقهي به تفصيل از سوي صاحب جواهر تبيين

در. ده بودش مال احمد نراقي در عوائد االيام به طور مستقل مدون بوسيلهنخستين بار اما

مشمقابل، به عنوان ديدگاه روطه از سوي علماي طرفدار ، نظريه واليت فقيه در امور حسبيه

د.دشودوم مطرح مي چه اين به بحث واليت فقيه نپرداختهبه طور سته از علما اگر اند مستقل

ني،اما مفهوم آن به اين دليلست انكار واليت فقيه  بلكه عدم طرح واليت فقيه به شكل مستقل

به مشروطيت به عنوان دغدغه اصلي خود پرداختند  اما در البالي؛است كه آنان در اصل

م هايي از ديدگاه آنان درباره واليت فقيه را مشاهده توان نشانهيديدگاه آنان درباره مشروطيت

از. كرد به مناسبت بحث به عنوان نمونه، سيدعبدالحسين الري، از علماي مشروطه خواه،

به اين نكته اشاره مي و مشروعيت آن، كهمجلس در":كند و ساير مؤمنين وظيفه عدول مؤمنين

و رخ كه. صت با عدم حضور حاكم شرع استكليه امور حسبيه در صورت اذن به اين معني

در("در طول حاكم هستند نه در عرض .)2:88همان،: عبدالحسين الري

مي رسد، در جريان مشروطه، علماي موافق آن با تفكيك امور دنيوي از امور ديني، به نظر

و يا فقيهان قرار داده، نسبت  به امور دنيوي بر اين امور ديني را منحصراً در اختيار حاكم شرع

كه از آنجا كه آن"باور بودند به احكام شرعيه را در و جهل مدخليتي] امور دنيوي[علم

مي؛)2:235همان،، محالتي("نيست اما امور دنيوي. كنندغير فقيهان حق دخالت در اين امور را پيدا

به دو دسته تقسيم كردرا مي د:توان كه بر آنها عنوان دسته اول، آن دسته از امور نيوي هستند

مي يابد  را. امور حسبيه انطباق كه شارع وظيفه همگان اين دسته از امور دنيوي، اموري هستند

و پرداختن به آنها دانسته است آخوند خراساني همچون ديگر علماي مشروطه. تصدي آنها

ا مي دانند هر چند كه آخوند ين دخالت را از باب خواه، دخالت در امور حسبيه را حق فقيه
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از. قدر متيقن دانسته است به موجب اصل واليت فقيه در امور حسبيه، در اين دسته از اين رو،

كه مأذون از سوي فقيهان باشندننكتوانند دخالت امور دنيوي غيرفقيهان تنها در صورتي مي .د

كه،دسته دوم از امور دنيوي با.ديستننحسبيه قابل تطبيق با عنوان امور اموري هستند

توان خروج اين دسته از امور توجه به خروج اين دسته از امور دنيوي از امور حسبيه مي

به ديگر سخن، اين دسته از امور. دنيوي را از محدوده واليت فقيه در امور حسبيه نتيجه گرفت

درشودنيوي از قلمرو واليت فقيه خارج مي و از اين رو، دخالت غير فقيهان اين امور ند

كه از نظر علماي مشروطه خواه در انجام اين.ستمستلزم اذن فقيهان ني به اين دليل است

و و مردم بدون اذن فقيهان به احكام شرعي مدخليت ندارد و جهل دسته از امور دنيوي، علم

مي توانند در آنها دخالت  . نندكبرخورداري از علم به احكام شرعي

به تبع بحث شيخ انصاريرسد، در حاشيبه نظر مي و،ه مكاسب آخوند خراساني  حكومت

را؛حكمراني به مفهوم حق واليت در امور حسبيه را مي پذيرد  هر چند بر خالف وي، اين حق

مي داند ، حكومت غيرفقيه تنها در صورتي موجه است. براي فقيه از باب قدر متيقن بنابر اين

ب و در نتيجه به دليل عدم بسطهكه فقيه جامع شرايط يد امكان تشكيل حكومت نداشته

 اما آنچه كه بر پيچيدگي ديدگاه آخوند خراساني درباره واليت فقيه. دهدغيرفقيه اذن مي

و آيت؛افزايدمي كه آخوند خراساني به همراه آيت اهللا ميرزا خليل اهللا وجود مكتوبي است

مي استبداد صغير خطابهعبداهللا مازندراني در دور و از او كهبه مشيرالسلطنة نوشته خواهند

: در اين تلگراف آمده است.دبه محمد علي شاه برسان

كه حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت" در تحقق آنچه ضروري مذهب است

"صاحب الزمان عجل اهللا فرجه با جمهور مسلمين است حتي االمكان فرو گذار نخواهيم كرد
.)2:231، 1357،ناظم االسالم كرماني(

بههدر اين فقره، حكومت مسلمين در دور و  غيبت از آن جمهور مسلمين دانسته شده

اگر اين برداشت درست باشد، حكومت از دايره. ضروريات مذهب استناد داده شده است

مي  از ديدگاه نگارنده فهم اين فقره از مكتوبات آخوند خراساني تنها.دشوواليت فقيه خارج

وتربسدر  با. با توجه به ديدگاه وي درباره واليت فقيه امكان پذير است تحوالت مشروطه

مي چنين مفروضاتي به هنگام به نظر و كه آخوند خراساني در جريان تحوالت مشروطه رسد

و ارسال اين تلگراف، فهم و صغراي استدالليتدوين به مثابه موضوع  خاص از مشروطيت

كه بر اس مي كنده خاص از حكومت در دورياس آن، برداشتفقهي خود دارد ؛ غيبت پيدا

كه با موضوع شناسي وي در كتاب حاشيه بر مكاسب شيخ انصاري تفاوت دارد اما. برداشتي

آخوند خراساني. اين تفاوت به زعم نگارنده، تحول در نگرش فقهي وي به حساب نمي آيد

ق به واليت فقيه در امور حسبيه از باب به عنوان ديدگاه فقهي خود اعتقاد همچنان در متيقن
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و عدم بساطت يد وي، حكومت مشروطه؛دارد  جمهور بوسيله اما در فرض عدم تمكن فقيه

و از... مسلمين را نيز صغراي كبراي كلي وجوب رفع ظلم، حفظ بيضه اسالم و  مي داند

مي پذيرداين تب. رو آن را ، پس از يين ديدگاه وي در باره مشروطه توضيح بيشتر در اين باره

.در نتيجه گيري مقاله خواهد آمد

و مشروطيت.3  آخوند خراساني
ساز بيداري بسترنيروهاي مختلف در دوره معاصر بود،مشروطيت كه محصول تالش

و عملكرد آن  به ماهيت سلطنت از،هعلماي شيعه در اين دوربي ترديد،.دشايرانيان نسبت

و نقش در شكل گيري مقدمات علماي شيعه مرحله نخست،در. بودند برخوردارممهيجايگاه

و بسيج مردم ازطريق آگاهي بخشي نقش داشتند  هر روز"به گفته كسروي،. جنبش مشروطيت

به شيوه واعظان، آيه اي يا حديثي عنوان و حاجي شيخ محمد يا واعظ ديگري به منبر رفتي

و در اين ميان از ستمگري حكردي و از خودكامگي عينهاي و از گرفتاريكمرانان هاي الدوله

و آزادي در ميان نبود ولي براي نخستين بار،كساني. مردم سخن راندي  هنوز نام مشروطه

مي  به توده و دل سوزي .)1363:68كسروي،("ند كردآزادانه سخن از بديهاي دولت رانده

به مطالبات درمرحله دوم، و درخواست هاي مردمي نقش ايفا علماي شيعه در جهت دادن

 چند نفر از مراجع تقليد چون آخوند مال كاظم خراساني، حاجي"زادهبه گفته ملك.ندكرد

و شيخ عبداهللا به طرفداري از مشروطميرزا حسين،حاجي ميرزا خليل يت قيام كردند مازندراني

و با احكام اكيده مردم ايرا به طرفداري از اصولو پيشوايي نهضت ملي را عهده دار شدند ن را

و حكومت ملي مكلف .)1363:209ملك زاده،("ند كردمشروطيت

و صدور فرمان آن، در و مرحله سوم، پس از پيروزي مشروطيت در علماي مشروطه خواه

 رأس آنان آخوند خراساني در كنار تأكيد بر ضرورت انطباق قانون اساسي مشروطه با شريعت،

و تالش براي عدم بازگشت به استبداد پيشين نيز تأكيد بر ضرورت مبارزه پيوست ه با استبداد

آ رو،از اين.ندكرد كه شيخ درهكه در دور–ا بزرگ تهرانيقآنگونه و محضر مشروطه در نجف

هاي كساني آخوند خراساني به كثيري از عملكرد":مي گويد–آخوند خراساني حضور داشت 

بهكه پس از خلع محمدعلي شاه قدرت  و انتقادهاي خود را بدست گرفتند ايراد داشت

و تلگراف هاي متعدد آشكار ساخت و بارها در نامه ها علي("عملكردهاي آنان را نيز صريحاً

به مفهوم حمايت از حكومت سلطنتي، اينبا وجود.)1386:597دريابيگي، اكبر ثبوت در اين انتقادات

كه  از"و استبدادي محمد علي شاه نبود چرا كه پس و تلگراف هايي به نامه ها با يك نگاه

و اندي بعد  و آنجا– هنگام در گذشت آخوند–عزل محمد علي شاه تا دو سال  به اينجا

و شخص محمد علي كه او موضع خود را در مخالفت با استبداد ارسال داشته مي توان دريافت
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ح و حكومت استبدادي وي همچنان و روسي هاي حامي او و هرگز درصدد باز شاه فظ كرده

و اصل نهضت مشروطيت را همچنان تقد و محمد علي شاه نبوده سيگرداندن استبداد

و اگر ايرادي داشته به عملكردمي نه به اصل نهضت هاي قدرتكرده يافتگان جديد بوده

رو.)597-598:همان("مشروطه به اين جمع از اين كه آخوند خرامي توان ساني بندي رسيد

فهم چرايي اين حمايت مستلزم بررسي ديدگاه فقهي. همواره از اين جنبش حمايت كرده است

.وي در باره مشروطيت است

و ديدگاه آخوند خراساني درباره مشروطيت بيشتر در لوايح، تلگراف  ها، مكاتبات

مي شود اعالميه م" رساله،در اين ميان. هاي وي يافت از"هلكهضرورت عالج عاجل امراض
كه. ويژه برخوردار استيجايگاه به گفته برخي از محققين، اين اثر تنها نوشته مستقل است

و پشتيباني جدي نظام مشروطيت در ابتداي دوره استبداد  و حامي آزادي اين مرجع بيدار دل

مراجعه از اين رو در بررسي ديدگاه آخوند خراساني.)2:171، 1387زرگري نژاد،( صغير نوشته است

و مكاتبات وي ضروري مي نمايد آخوند خراساني، از نظر.به اين رساله در كنار ديگر لوايح

و دواير دولتي" و مشروطه بودن ادارات سلطنتي مشروطيت هر مملكت عبارت از محدود

و قوانين موضوعه، طبق مذاهب رسمي آن مملكت  به عدم تخطي از حدود .)294:همان("است

به همين دليل به نظر بر اساس اين و تعريف، مشروطيت مترادف با محدوديت است

كه عبارت از  آخوند خراساني، اين نوع حكومت در مقابل حكومت استبدادي قرار مي گيرد

و حاكم]و[و خودسري است)يي( رها" و فاعل مايشاء و دواير دولتي آزادي سلطنتي است

و غير مسئول از  و قاهر بر رقايب .)همان("هر ارتكاب بودن آنهاست در مملكتمايريد

، برداشتي است كه و سلطنت مترادف بودن مشروطيت با محدوديت قدرت در حكومت

مي توان مشاهده كرد مشروطيت دولت،": در رساله ضرورت عالج عاجل امراض مهلكه نيز

و قصر تصرفات جائرانه متصديان امور است از  ارتكاباتبه عبارت اخري، از تحديد استيال

در("به قدر امكان غيرمشروعه، .)178: همان خراساني

با چنين موضوع شناسي، آخوند خراساني با استدالل هاي متعدد در صدد اثبات مشروعيت

طب. ضرورت استترين آنها، ادعايمهم. آن است و آخوند خراساني ق نگرش اصولي

كهعقل و قصر تصرفات وجوب": گرايانه خود بر اين باور است اهتمام در تحديد استيال

و منكر  كه مقدور باشد، از اظهر ضروريات اسالم و به هر عنواني به هر وجه كه ممكن مذكور،

و مطلق االختيار بودن  اصل وجوبش در عداد منكر ضروريات محسوب است فعال ما يشاء

.)همان("غيرمعصوم را هم هركس از احكام دين شمرد، الاقل مبتدع خواهد بود

قومب" افزون بر ادعاي ضرورت،وي و اصول صحيحه آن را از شرع "يم اسالم مأخوذاني
و)176:همان( داندمي و در جايي ديگر با اشاره به اينكه مذهب رسمي ايران دين قويم اسالم
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مي نويسد پس حقيقتاً":طريقه حقه اثني عشريه است، در استدالل خود بر مشروعيت آن

و  و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه مشروطيت آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت

و مليه  و حفظ نواميس شرعيه ، عزاسمه، و بنيه بر اجراي احكام الهيه و عامه مستفاده از مذهب

و و سد ارتكابات خود سرانه و محو مباني ظلم و اشاعه عدالت و منع از منكرات اسالميات

به صيانت بيضه اسال و صرف مأخوذه ماليه از ملت در مصالح نوعيه راجعه و حوضه مسلمين م

و سد ثغور مملكت خواهد بود و حفظ .)295:همان("نظم

م به لحاظ فني،زبدقت در عبارات هاور، واستدالل قواعد فقهيي متعدد را بر پايه اصول

هااين. سازدآشكار مي به مثابه برداشت آخوند خراسباره نيز در استدالل اني از مشروطيت

و مليه است. محدوديت قدرت قابل فهم است  اين اصل. اصل نخست، حفظ نواميس شرعيه

"مشروطيت مبتني بر نواميس شرعيه"به مثابه كبري كلي است كه با كنار آن قرار دادن صغري 
مي گيرد وي. است، استدالل فقهي آخوند شكل و چون مشروطيت مبتني بر احك،از نظر ام

و قوانين الزم است و حفظ اين احكام و؛قوانين شرعي است  پس اساس مشروطيت واجب

ا مي. اصل دوم، منع از منكرات اسالميه است.ستالزم داند جلوگيري از آنچه كه اسالم منكر

را. واجب است به موجب ادله نهي از منكر مي توان كبري كلي براي قضيه اين اصل نيز

جل" و بدين ترتيب، مشروطيت"وگيري از منكرات استمشروطيت موجب  در نظر گرفت

 ده كه همچون ديگر مصاديق آن واجب دانستهشيكي از مصاديق مهم نهي از منكر تلقي

به.شودمي كه آخوند خراساني در دفاع از مشروعيت مشروطيت اصل سوم، اصل عدالت است

مي  و آن را موجب اشاعه عدالتجويآن تمسك مي داندرعاي/د كه:ت حقوق افراد  از آنجا

به پا داشتن عدالت نيز و مي شود به پا داشتن عدالت و مشروطيت موجب رعايت حقوق افراد

و سد ارتكابات خود سرا. واجب است، پس مشروطيت واجب است نه در محو مباني ظلم

م به اصل فقهيزبفقرات مي"تقليل ظلم" ور وبه موجب اين اصل،. كند اشاره تقليل ظلم

و تحديد. تحديد آن واجب است مشروطيت از جمله عوامل مهم است كه موجب تقليل ظلم

و در  مي شود و سد ارتكاب خود سرانه به تعبير آخوند موجب محو مباني ظلم و بلكه آن

م به موجب اصل مي شودزبنتيجه . ور واجب تلقي

 اسالم است كه در ادبيات فقهي اصل حفظ بيضه اصل پنجم در عبارات آخوند خراساني،

و مقصود از آن حراست از كيان اسالمي به عنوان گاه ازآن به اصل حفظ نظام نيز تعبير شده

اين اصل بر مشروطيت در تطبيق.)7: 1378 نائيني،( يكي از احكام سياسي اسالم دانسته شده است

و، آخوند خراسانياز نظر و سلطه  جلوگيري از استيالي مشروطيت به موجب تحديد قدرت

كه شريعت تأمين و موجبات جلوگيري كردحاكمان، حقوق اساسي مردم را مي بخشد ه، تحقق

مي سازد  و بدعت ها در اسالم را فراهم از اين رو، مشروطيت موجب حفظ. از انحرافات
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به"و حوضه مسلمين"ن عبارتد آخوند خراساني با افزو،افزون بر اين.دشوكيان اسالم مي
اين نكته اشاره دارد كه تقويت نظام اسالمي مسلمانان با مشروطيت موجبات صيانت حوضه

ميهدشمسلمين در برابر بيگانگان  .دشوو از اين حيث نيز واجب تلقي

م طبق اين. ور، اصل مصلحت استزبآخرين اصل مورد توجه آخوند خراساني در فقرات

كه  ،"عه آدابي است كه از نظر عقل پسنديده استمجمو"تعريف از مصلحت در فقه شيعه
تا حكيم،( و آن را مورد نياز نوع مردم بداند،)384:بي مي تواند هر آنچه كه عقل نيك دانسته

م.دشومصداق مصلحت تلقي اززببا توجه به اصول ور، مي توان گفت كه برداشت خاص وي

ا و دله فقهي براي آخوند مشروطيت، موضوع شناسي خاص را در جهت انطباق اصول

كه در نتيجه اين فرايند است فتواي  مي سازد خراساني به عنوان مجتهدي عقل گرا فراهم

كه  مي دارد : معروف خود را در جهت حمايت از مشروطيت اينگونه ابراز

و مقصد" به] مشروطيت[ اقدام در اين مطلب و اهتمام در اين باب و بذل جهد مقدس

به آن حضرت است منزله جهاد در ركا و مسامحه به منزله خذالن در("ب نبوي است : خراساني

.)1387:345زرگري نژاد،

به منزله محاربه امام زمان دانسته، يا در جايي ديگر، مخالفت با اساس مشروطيت را

به.ه است كرد از اين طريق، ضرورت دفاع از مشروطيت را به پيروان خود گوشزدو)288:همان(

 آنچه كه از اين فقرات بدست مي آيد دغدغه هميشگي آخوند خراساني در دفاع از هر حال،

و بعد از مشروطيت از آن دفاع.مشروطيت است و كردآخوند خراساني قبل، حين ه است

اين نكته نويد مدعاي نوشتار. شودهيچگونه تغييري در نگرش وي نسبت به آن ديده نمي

 آخوند خراساني در مقايسه با علماي مخالف مشروطه حاضر مبني بر موضوع شناسي متفاوت

كه برخي محققين نه آنگونه و و انسان شناسي متفاوت آنان را سبب صرفا است دين شناسي

.)1374:1،40آباديان،( اختالف آنان دانسته اند

 نتيجه
و  بر اساس آنچه گذشت، وجه اشتراك مباحث آخوند خراساني درباره واليت فقيه

از. ت، روش استداللي وي استمشروطي و در تمامي مباحث خود وي مجتهدي عقل گراست

به بحث مي آن. پردازدچنين جايگاهي و ديدگاه وي در گرو قرار دادن از اين رو، فهم استدالل

ب. در زمينه مباحث فقهي وي است بابدر حث واليت فقيهاستدالل فقهي آخوند خراساني در

شنظريه مي كند با بررسي ديدگاه وي، نظر پردازي فقيهانه كه تالش يخ انصاري قابل فهم است

به واجب،بستريدر چنين.ندكخود را درباره واليت فقيه تبيين  آخوند خراساني با توجه

دانستن انجام امور حسبيه، فقيه را قدر متيقن از مؤمنان دانسته در نتيجه واليت فقيه در امور 
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مي داندحسيبه را بر وي از باب قدر حكم همانطوري. متيقن واجب كه روشن است، متعلق

م از.ر امور حسبيه استزبوفقهي امور حسبيه دارد،به موجب برداشتي كه آخوند خراساني

به ديگر. كند كه خاستگاه شرعي داردفقيه حق دخالت در آن دسته از امور دنيوي پيدا مي

كه شارع مقدس نسبت به انجام آنها اهتمام سخن، امور حسبيه آن دسته از امور دنيوي است

از نظر آخوند خراساني، فقيه افزون بر امور بنابر اين،. ترك آنها را جايز ندانسته استه،كرد

و قضاوت( شرعي و اعمال واليت پيدا) افتاء در امور دنيوي در قالب امور حسبيه حق دخالت

شي.مي كند و اعمال اگر چه در برداشت آخوند خراساني همچون خ انصاري چنين دخالت

و حكمراني جاي نمي گيرد ي اما بي ترديد، قلمرو؛واليتي در قالب مفهوم اصطالحي حكومت

مي سازد .گسترده از دخالت در عرصه عمومي را براي فقيه واجد شرايط فراهم

.اما استدالل فقهي وي در بحث مشروطيت با توجه به موضوع شناسي وي قابل فهم است

و حكمراني در آخ وند خراساني همچون ديگر علماي مشروطه خواه، با قرار دادن حكومت

به ديگر سخن. عرصه امور دنيوي، امكان سخن گفتن از حق جمهور مردم را فراهم مي سازند

و استدالل فقهي آخوند خراساني از امور به مثابه موضوع اجتهاد و حكمراني محدود حكومت

مي  بي نيازي از اعتبار شرعي آن نيست؛دشودنيوي عرفي تلقي به مفهوم دراين. اما اين امر

مييراستا، استدالل فقهي آخوند خراساني در قالب قياس آنشو منطقي قابل فهم كه صغراي د

و" و حفظ بيضه اسالم آن"است... مشروطه موجب رفع ظلم هر امري كه موجب"و كبري

و حفظ بيضه اسالم   از كنار هم قرار گرفتن اين دو مقدمه،."، واجب استگردد ... رفع ظلم

به مثابه".مشروطه واجب است"شود كه اين نتيجه حاصل مي  وجوب مشروطه در دوره غيبت

مي آورد به مثابه متعلق اين حكم بدنبال و استنباط شده، مشروطه را اين. حكم شرعي استنتاج

به موجب آن متعلق حكم بر پايه موضوع شناسي خاص آخوند خرا كه ساني قابل فهم است

كه قدرت در آن محدود است بي. حكومت مشروطه، حكومتي است شك با تحديد قدرت

به اين اعتبار آخوند خراساني از  و مشاركت مردم امكان پذير است كه و دخالت وجود قانون

دالل كنار هم قرار دادن اين دو است. گويدحكومت جمهور مسلمين در عصر غيبت سخن مي

و فقهي، اين نتيجه را بدنبال مي به لحاظ متعلق حكم كه هر يك از اين دو استدالل آورد

و هيچيك از اين دو از اين جهت نمي تواند نفي كننده حكم ديگر  موضوع آن متمايز بوده

حكم متعلق حكم وجوب واليت فقيه، امور حسبيه است در حالي.دشوتلقي  كه متعلق

 از اين رو، از پذيرش وجوب مشروطيت.ت محدود مردم استوجوب مشروطيت، حكوم

و حكم به تحول نگرش نمي توان عدم وجوب واليت فقيه در امور حسبيه را نتيجه گرفت

بنابر اين، آخوند خراساني در كنار پذيرش واليت فقيه در امور. فقهي آخوند خراساني كرد 

و البته از باب قدر متيقن، حكومت محدود  و مشروطه رانيز در دوره غيبت به رسميت حسبيه
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پذيرش اين دو در كنار هم نوعي دو گانگي در امر حاكميت را در نظريه فقهي. شناسديم

به. دهدسياسي آخوند خراساني نشان مي در واقع آخوند خراساني با چنين تحليلي حاكميت

كه مراد از قانون. بيندمفهوم اعمال قانون را دو گانه مي و آنگاه ، قانون شرعي است حاكميت

كه مقصود قانون عرفي است، حق اعمال اين قانون از آن فقيه جامع و آنگاه الشرايط است

و. يابندجمهور حق حاكميت مي و شريعت آن اين نتيجه گيري الجرم مسأله رابطه قانون تأثير

كه  مي آورد ازحوصله مقاله بر ديگر مؤلفه هاي انديشه سياسي آخوند خراساني را بدنبال

.حاضر خارج است
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