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Abstract  
Ayatollah Mirza Sadeq Aqa Tabrizi is one of the scholars of the constitutional era that 
according to his remaining texts appears to have a different approach to the two popular 
intellectual currents of that time. In the political thought of Mirza Sadeq Aqa Tabrizi, the 
sovereignty and legislature are exclusive to God, and, by His permission, the infallible 
authorities (Imams) are responsible for these affairs; in the era of absence of Imam, and all 
governances except them are illegitimate and they are an example of oppression. He defines 
despotism, as opposed to the common term, individualism in ruling, and does not perceive 
it as evil in itself. The only criterion of the ugliness of government is its oppression. 
According to the above, Mirza Sadeq Aqa concludes that the oppressive tyrannical 
government was preferred to the constitution of that time; since oppression had been 
multiplied and become generalized in the constitution. In his view, the constitution is a 
Western gift that inevitably leads to the destruction of Islam; the scholars who have 
accepted it have been deceived by the West and become their instruments. Mirza Sadeq 
Aqa Tabrizi considers the West and modernity inseparable in nature and rejects them with 
all their accessories. 
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 چكيده

مانده از ايشان، نگرشي متفاوت از دو   جاي  آقا تبريزي، يكي از علماي عصر مشروطه است كه بنابر ظاهر متون به  اهللا ميرزاصادق  آيت
گذاري منحصراً از آنِ خداوند است   آقا تبريزي، حق حاكميت و قانون  ميرزاصادقي سياسي   جريان فكري معروف آن دوره دارد. در انديشه

الشرايط منحصراً حق اعمال آن را دارند و تمام   دار اين امور هستند؛ در عصر غيبت، فقهاي جامع  و به اذن او، اولياي معصوم(ع) عهده
كند و آن را   راني تعريف مي  ن استبداد را برخالف اصطالح رايج، تفرّد در حكماند. ايشا  ها، غير از اين، نامشروع بوده و مصداق ظلم  حكومت

نتيجه   اين  آقا به  بودن آن است. بر اساس فوق، ميرزاصادق  پندارد؛ تنها معيار قبح حكومت از ديدگاه ايشان، ظالمانه  نفسه قبيح نمي  في
روزگار ترجيح دارد؛ زيرا در مشروطه، ظلم تكثيريافته و عموميت پيدا كرده ي آن   رسد كه حكومت استبداديِ ظالمانه، بر مشروطه  مي

اند، فريب   شود؛ علمايي هم كه آن را پذيرفته  اي غربي است كه الجرم به نابودي اسالم منجر مي  نظر ايشان، مشروطه تحفه  است. به
داند و آن را با   ديگر مي  ب و مدرنيته را ماهيتا غيرقابل تفكيك از يكآقا تبريزي، غر  اند. ميرزاصادق  ها شده  غرب را خورده و آلت دست آن

 كند.  تمام لوازمش رد مي
 

 آقا تبريزي، عدل، ظلم، غرب.  استبداد، مشروطه، ميرزاصادق هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
هاي مختلف متفاوت بوده است؛   هاي غاصب در دوره  استراتژي علما در قبال حكومت

طور رسمي حمايت   هاي وقت به  اين تدابير، حتي در مواردي كه از حكومت ي  وجود در همه  بااين
گاه از اعتقاد اصيل خود (انحصار حق حاكميت فقيه در عصر غيبت) دست بر   كردند، هيچ  مي

 ي قاجار نيز اين مسأله صادق بوده است، اما در  همين منوال، اگرچه در اواخر دوره  اند. به  نداشته
كند كه از حيث پژوهشي حائز   هاي مشهودي خودنمايي مي  ترِ سياسي، تفاوت  هاي جزئي  نگرش

كه  ي نظري داشتند، اما زماني  هاي عميق اگرچه در سطح علما صرفاً جنبه  اهميت است. اين تفاوت
 آوردند.  شدند، از تكفير و تبعيد و ترور و ... سر درمي  در سطح عموم مردم ظاهر مي

توان در دو جريان سياسي اصلي   بندي، علماي عصر مشروطه را مي  يك تقسيمدر 
رغم   وجود، هر دو جريان علي  ديگر متمايز كرد؛ بااين  طلب) از يك  خواه و مشروطه  (مشروعه
اند. در   نظر داشته  اتفاق -مثل مجلس و ...  -شان، در اصل پذيرش مشروطه و لوازم آن   اختالفات
توان شناسايي كرد كه اگرچه از لحاظ   جريان اصلي يادشده، طيف ديگري از علما را نيز ميكنار دو 

رسند، اما جايگاه قابل قبولي در بين   پاي اين دو گروه نمي  ي مطرح علمي به  شهرت و رتبه
شان از دو جريان قبلي   داشتند كه انديشه -حداقل در مناطقي خاص  -هاي زيادي از مردم   گروه

ي بارز فكري ايشان اين بود كه اساساً مشروطه را از اصل، خالف شرع   فاوت است؛ مشخصهمت
آقا مجتهد تبريزي است. هرچند   ها، ميرزاصادق  پذيرفتند. يكي از اين شخصيت  دانسته و آن را نمي

وي  طلبان است، ولي مخالفت  تر از مشروطه  خواه بسيار بيش  وجوه مشترك ايشان با جريان مشروعه
خواهان اصل مشروطه را قبول داشتند ولي با لوازم   با مشروطه از سنخ اين جريان نيست. مشروعه

اي غربي   آقا از ابتدا مخالف مشروطه بود و آن را تحفه  غربي آن مخالف بودند، اما ميرزاصادق
 اصالح است.  كرد كه اين جريان از بنيان غيرقابل  دانست و تصريح مي  مي

حاضر درصدد است ابتدا ديدگاه اين عالم تبريزي در ارتباط با رخداد مشروطه را ي   مقاله
آقا مجتهد تبريزي در قبال مشروطه   ميرزاصادق«بررسي نموده و به اين سوال اصلي پاسخ دهد كه 

و » اگر مخالف اين پديده بود، ماهيت اين مخالفت چگونه بوده است؟«؛ »چه موضعي داشته است؟
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در كنار ». توان تعريف كرد؟  هاي سياسي آن دوران مي  ايشان را در كدام يك از جريان«كه   نهايتاً اين
كه برخي رويكردهاي ايشان در قبال حوادث جاري   جايي  ها، از آن  گويي به اين پرسش  پاسخ
و هاي ايراني (مانند دكتر فرديد) در قبال غرب   ي، شباهت قابل تأملي با رويكرد هايدگري  زمانه

ديگر نيز   ي اين دو طرز تفكر پرداخته و نسبت اين دو انديشه را با يك  مدرنيته دارد، به مقايسه
 تبيين خواهيم كرد.

سو بر   اي است. از يك  تحليلي و مقايسه -روش تحقيق اين نوشتار تركيبي از روش توصيفي
ي ايشان، مواضع اين   ي مشروطه  رسالهويژه تحليل دو   آقا، به  مانده از ميرزاصادق  جا  اساس آثار به

ي   ديگر، به مقايسه  ي مشروطه روشن خواهيم ساخت؛ از سوي  عالم تبريزي را در مورد مسأله
 هاي ايراني خواهيم پرداخت.  رويكرد ايشان در قبال مشروطه با رويكرد هايدگري

 . توضيح برخي واژگان1

 . مشروطه1,1
ي آن، بين سردمداران نهضت مشروطه با انديشمندان   ريشهدر تبيين مفهوم مشروطه و بررسي 

17Fاز لفظ فرانسوي الشارت» مشروطه«نظر وجود دارد. برخي معتقدند: لفظ   اين حوزه، اختالف

1 

از اروپا به » الشارت«ي   شان اين است كه واژه  استدالل». شرط«ي عربي   گرفته شده است، نه از واژه
جا ساخته شد؛ سپس وارد ايران گرديد.   در آن» مشروطيت«لفظ ي عثماني راه يافت و   تركيه

 .معناي فرمان است  به» الشارت«
اعالم » مشروطه«نشستن، طي نطقي، حكومت تركيه را   سلطان عبدالحميد ثاني هنگام برتخت

دهد كه عبدالحميد، دولت  كرد. مشيرالدوله كه در آن زمان سفير ايران در عثماني بود، گزارش مي
قرار  -نامند  مي 18F2»كونستيتيوسينل«اصطالح خودشان   كه به -ماني را مثل دول مشروطه فرنگستان عث

                                                           
1 .Lacharte. 

2 .Constitutional. 



 143 آقا مجتهد تبريزي اهللا ميرزاصادق بررسي ديدگاه آيت استبداد يا مشروطه؟

خان سپهساالر در سال  بار، ميرزا حسين  رسد كه براي نخستين نظر مي  ). به245: 1379زاده،   داد (تقي
خالل برخي از ، هنگامي كه سفير ايران در دربار امپراتوري عثماني بود، اين واژه را در 1285

 هاي خود به ايرانيان معرفي كرده است. گزارش
ي واقعي و   ي انقالب مشروطه، اين واژه را بدون درنظرداشتن ريشه  تر نويسندگان دوره  بيش

تلقي كرده و به بحث حول آن پرداختند؛ هركس به » شرط«ي عربي   خاستگاه اصلي آن، از ريشه
معناي واقعي اين   چيزي مشروط كرده است و توجهي به اقتضاي مذاق فكري خود، سلطنت را به

رفته و از ظنّ خود يار مشروطيت شده است  نوع حكومت در غرب نداشته و راه خود را مي
 ).252: 1387(حائري، 

 . استبداد1,2
معنا در كتب لغت نيز بيان شده   معناي تفرد است؛ همين  ي تبدد گرفته شده و به  استبداد از ماده

استبداداً إذا تفرّد به   استَبد باألمر يستَبِد به  يقال«نويسد:  ) در معناي استبداد مي1367اثير (  ابن است.
). طبق اين معنا، حكومت استبدادي، نظامي است كه 105، 1 ج»(دون غيره؛ و قد تكرر

قرار دارد كه بر ي اصلي امور مملكت يك شخص است و در مقابل آن، حكومتي   گيرنده  تصميم
 ).136، 2ق: ج1429االرزق،   شود (ابن  گيري جمعي اداره مي  اساس مشورت و تصميم

نظر ايشان تا هنگامي كه افعال   معنا گرفته است. به  همين  ي استبداد را به  آقا، واژه  ميرزاصادق
ارد كه حكومت حكومت جزء مصاديق ظلم نباشد، آن حكومت قبيح نيست؛ بنابراين ايشان ابائي ند

اي كه خواهد آمد،   بيت(ع) را نيز از موارد استبداد قلمداد كند! بر همين اساس و طبق ادله  اهل
 دهد.  آقا استبداد را بر مشروطه ترجيح مي  ميرزاصادق

ي فرد يا   استبداد، سلطه«استبداد در اصطالح علوم سياسي، معنايي با بار ارزشي منفي دارد:
و حكومت و تصرف در حقوق مردم، بدون لحاظ قانون و نظر زيردستان و گروهي در يك نظام 

 ).12، 1389راد،   (افشاري» بدون ترس از بازخواست است

 . ظلم1,3
معناي قراردادن اشيا و امور، خارج از جايگاه خودشان است و در مقابل عدل   ظلم در لغت به
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ء في غير موضعه  ، بالضم: وضْع الشي لْمالظُّ«گيرد. عدل يعني وضع الشيء في موضعه.   قرار مي
ترِ ظلم را   آقا با قبول اين معناي لغوي، مصداق ملموس  ). ميرزاصادق106، 4: ج1415(فيروزآبادي، 

داند؛ اين معنا شامل هر حكومتي   در رسائل خود، معادل قرارگرفتن قدرت در دست غير اهل آن مي
 شود كه به اذن الهي نباشد.  مي

 آقا  نامه و مبارزات سياسي ميرزاصادق  زندگي .2
قمري در تبريز متولد گرديد. تحصيالت  1274آقا مجتهد تبريزي، سال   اهللا ميرزا صادق  آيت

تر از   مقدماتي را در زادگاهش زير نظر پدر و برادر بزرگشان سپري نمود. وي در حالي كه كم
همراه برادرش عازم نجف اشرف شد و   ي، بهقصد تكميل تحصيالت علم  بيست سال سن داشت، به

حدود چهل سالگي به تبريز بازگشت. بر خالف دوران حيات ايشان در نجف كه اطالع چنداني در 
شان   هاي علمي، اجتماعي و سياسي  خاطر فعاليت  آقا در تبريز به  دست نيست، از احوال ميرزاصادق

ايشان هم در بعد علمي به مدارج بااليي دست  تري وجود دارد. در مدت يادشده،  اطالعات جامع
طوري كه از   اي را حاصل كرده بود؛ به  يافته بود و هم از لحاظ معنوي و عرفاني مراتب نوراني

توجهي از علماي معاصر نقل شده است (سيد   حاالت، مكاشفات و تشرفات وي مطالب قابل
اند كه رياست عام و   لماي ايران برشمرده). از حيث علمي، ايشان را از كبار ع53: 1390علوي، 

 ).366، 7ق: ج1403مرجعيت تام و تمام در تبريز داشتند (امين، 
كارآمدن پهلوي، براي مردم   ي ميرزا در اواخر قاجار، مخصوصاً با روي  گرانه  اقدامات روشن

ماهيت ها به   تبريز مشهود و ملموس بود؛ وي با شجاعت و بصيرت تمام در عصري كه خيلي
زده و حاكمان پهلوي پي نبرده بودند، بر روي منابر از رضاشاه مستبد و   اقدامات روشنفكران غرب

ها طول كشيد تا به   برد؛ واقعيتي كه اكثر مردم سال  عنوان دزدان ممالك اسالمي نام مي  آتاتورك به
هاي   خانه  ها به سفارت  ). در عصر مشروطه و زماني كه خيلي48: 1390آن دست يابند (سيد علوي، 

تنها ذلت زير بار پرچم كفر رفتن را نپذيرفت، بلكه با   شدند، حاج ميرزاصادق نه  بيگانه پناهنده مي
 ).687: 1369ها را حفظ كرد (كسروي،   دادن به كثيري از مؤمنان در منزل خود عزت آن  پناه

آقا و مرحوم انگجي   ميرزا صادق با تسلط عمال رضاشاه بر امور شهر، در ماجراي قيام تبريز،



 145 آقا مجتهد تبريزي اهللا ميرزاصادق بررسي ديدگاه آيت استبداد يا مشروطه؟

ترتيب به قم و مشهد تبعيد شدند؛ مرحوم انگجي بعد از مدتي با عفو عمومي به تبريز بازگشت،   به
علت بيماري   ولي ميرزا ترجيح داد در قم بماند. ايشان چند ماه بعد از سكونت در اين شهر به

به  -شمسي  1311مصادف با  -قمري  1351ي سال   القعده  الريه، در شب جمعه ششم ذي  ذات
 ).874، 14ق: ج1430رضوان الهي شتافت (طهراني، 

 آقا مجتهد تبريزي  ي سياسي ميرزاصادق  . انديشه3
توان به   مانده از ايشان، صرفاً مي  آقا، از ميان آثار باقي  ي سياسي ميرزا صادق  براي بررسي انديشه

19Fدو رساله

ي ايشان استناد كرد؛ هرچند كه اين عمق انديشه   ي عمليه  الهشان بر رس  ي كالمي  و مقدمه 1
بود، قطعاً آثار متعددي با تنوع   هاي سياسي و اجتماعي آن دوره نمي  دهد اگر گرفتاري  گواهي مي

 ماند.  ارمغان مي  تر، از اين عالم برجسته براي آيندگان به  موضوعي بيش

 وم(ع). حاكميت انحصاري خداوند و خلفاي معص3,1
از  مجلس شوراي آسمانيي رمانتيك   ي خود، در جواب مقاله  آقا در ابتداي رساله  ميرزا صادق

حسب ذات خود، محدود به حدي، و هر حدي   داغي، نوشته است: هر چيزي به  عبدالرحمن قراجه
حسب   مخصوص به حكمي است و استحقاقِ خالق متعال بر سلطنت هم حكمي است كه به

االمر بر خداوند ثابت است؛ چراكه او خالق و در نتيجه سزاوار اين سلطنت است. ايشان چه   نفس
اي مفصل در دفاع از مشروطه و   ي دوم، كه آن هم در جواب مقاله  در اين رساله و چه در رساله

اين  -اهللا تقوي تهراني است  از جناب سيد نصرت - فوايد مجلس شوراي مليمجلس با عنوان 
، اضافه نموده است كه خداوند اين حق را صرفاً به تأكيدا چندين بار تكرار كرده و ضمن مطلب ر

ها داده و هر سلطنتي كه از اين رشته خارج و بيرون از اين   رسوالن و خلفاي خود و نواب آن

                                                           
كند، معتقد   اين دو اثر صحبت ميوقتي از  تبيان صادقي كتاب   دليل است كه نويسنده  اين  . منتسب خواندن اين دو رسانه به1

ها نامي از نويسنده نيست. به اعتقاد وي   آقا است و لذا در آغاز و پايان آن  قلم ميرزاصادق  به است كه اين دو رساله ظاهراً
 ).175: 1390بودن متن رساله است (سيد علوي،   خاطر ناقص  دليل اين مسأله به
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، 247، 241، 236، 187: 1390طريقه باشد، ظلم و محرّم و باطل و نامشروع است (سيد علوي، 
 و ...). 311، 261

جا كه صرفاً خداوند و به تبع او اوصيا و خلفاي او   ايشان در مورد وضع قوانين معتقدند از آن
ي بندگان نيز   الهياند، وضع قوانين فقط در انحصار اين گروه است. وظيفه آگاه به حدود و احكام

 ).249ن ندارند (همان: صرفاً اين است كه از اين قوانين تبعيت كنند؛ لذا بندگان حقي در وضع قانو

 ي واليت فقيه  . انديشه3,2
ي حدود و احكام را از مصاديق عبث و لهو   آقا تبريزي، عدم جعل خليفه براي اقامه  ميرزاصادق

هاست كه هميشه براي   داند كه قُبح آن منحصر به زمان خاصي نيست؛ پس بر خالق انسان  مي
 احكام آن، حاكمي منصوب كرده باشد.مراقبت از دين خود و حفاظت از اجراي 

كند: نقش  مجتهد جامع شرايط كسي است كه در دوران غيبت در دو نقش ايفاي مسئوليت مي
عنوان مستنبط احكام شرعي بر اساس آيات و روايات ائمه هدي(ع) و بيان آن احكام براي   اول به

مسئوليت را حضرت مردم؛ و نقش دوم، سرپرستي و حكمراني بر مردم هر عصر، كه اين 
ها محول نموده است. ايشان در   صورت عام به آن  االعظم(عج) در توقيع شريف خود به اهللا بقية

چنين الزام   الشرايط در اعمال حكومت و هم  ي فقهاي جامع  استفاده از اين توقيع در اثبات وظيفه
 ).260-259برده است (همان: حنظله نيز بهره   بن  ي عمر  ها، از مقبوله  مردم به پيروي از آن

ي واليت فقيه را محدود دانسته و بعضي   ) دامنه553، 3ق: ج1415بعضي همانند شيخ انصاري (
آقا از كساني است كه   دانند. ميرزاصادق  ) آن را مطلق مي142، 1ق: ج1409نيز همانند عالمه كركي (

ي خود، حقيقت منصب   از رساله وضوح پيداست. ايشان در قسمتي  شان به  اين اطالق از كلمات
گيرد   واليت فقيه و شرايط و لوازم آن را تنزيل در مقام و از مراتب مقام عصمت دانسته و نتيجه مي

كه رأي و حكم ولي فقيه، حجت و نافذ است و تمرّد از احكام او معادل سرپيچي از احكام 
مطلق ذكر نموده است (سيد صورت   آقا اين مطلب را به  معصوم و حكم خداست. ميرزاصادق

تنها در تحاكم، بلكه در هرگونه حكمي نظر   ). طبق عبارت ايشان، نه260-259: 1390علوي، 
الشرايط نافذ است و اين امر جز با حاكميت او در تمام امور سياسي و اجتماعي و...   مجتهد جامع
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ي واليت   ديگري از انديشهشود؛ اين توضيح بيان   نمي پذيرش اين حاكميت از طرف مردم محقق
 ي فقيه است.  مطلقه

 . استبداد يا مشروطه؟3,3
در تقابل  -در نگاه اول  -بنابر باور جريان غالب زمان مشروطه و ديدگاه رايج علماي آن عصر 

20Fاي  مشروطه با استبداد، برتري مشروطه بر استبداد نمايان است؛ با اين وجود از كالم عده

از  1
آيد كه برخالف موج آن روزگار، اين گروه اخير استبداد را بر مشروطه   نين برميصاحبان انديشه چ

آقا تبريزي است كه سرسختانه با   ها مرحوم ميرزاصادق  اند! يكي از اين شخصيت  ترجيح داده
 مشروطه به مقابله برخاست.

، يعني ظلم و ستم طلبان با استبداد  ترين دليل مخالفت مشروطه  ميرزا معتقد بود كه اگرچه عمده
شود؛ اما اشكال كار   سمت عدل و داد محسوب مي  شاهان، هدف مقدسي است و حركت به

صفت اسالم   وار از دشمنان شيطان  شكل طوطي  طلبان اين است كه اين هدف را به  مشروطه
اساس باور وي، اگرچه در نگاه نخست   ). به245اند، نه از اصول و مباني دين (همان:   فراگرفته

يابي به عدالت است؛ ولي اين   طلبان حركت عليه استبداد و مبارزه با ظلم و دست  توجيه مشروطه
چشم بصيرت و بر اساس عقل و دين نظر شود، مشخص   سرانجام است، بلكه اگر به  تنها بي  كار نه

ين نخواهد تنها ظلم از ب  ي عكس خواهد داد. يعني با مشروطه نه  خواهد شد كه اين امر نتيجه
ي   تري نيز در جامعه حاكم خواهد شد. وي در تعليل اين عقيده  رفت،بلكه ظلم و انحراف بيش

 ي معنايي و مصداقي آن پرداخته و معيارهاي ظلم و  خود ابتدا به بيان معني عدل و ظلم و گستره

                                                           
المراد من المشروطة و   كشفي   اكبر تبريزي در رساله  مانند شيخ محمدحسن بن عليتوان به اشخاصي   . از آن جمله مي1

 دالئل براهين الفرقان في بطالن قوانين نواسخ محكمات القرآني   و شيخ ابوالحسن نجفي مرندي در رساله االستبداد
به پايان حوادث مشروطه است،  ها مربوط  گيري بعضي از علماي مخالف مشروطه و رسائل آن  اشاره كرد. هرچند موضع

حدي روشن و شديد است كه نشان از مخالفت قبلي دارد.   خواهي در اين آثار به  ولي حدت تكفير مشروطه و مشروطه
 تر به تبيين مواضع خود بپردازند.  اند پيش  دليل جو حاكم آن روزگار نتوانسته  رسد كه اين گروه از مخالفين به  نظر مي  به



148   98 بهار، 24، شماره 7سياست متعاليه، سال 

مكان بررسي آورد تا ا  كند؛ سپس به تشريح مفهوم استبداد و مشروطه روي مي  عدل را بيان مي
ميزان اتصاف هركدام از صفات عدل و ظلم بر مشروطه و استبداد، بيش از پيش فراهم شود. ميرزا 

 نويسد:  آقا در بيان معناي عدل و ظلم مي  صادق
عدل، استقامت و استقرار هر چيز است در اندازه و حد خود، كه حكم او در آن 

 ).245از اوست (همان: مرحله بر آن مترتب شود؛ و ظلم، انحراف و تعدي 
بر اساس اصل مسلّم ميرزا، كه هر چيزي حدي و هر حدي حكمي مخصوص به خود را دارد، 
هم سلطنت مخصوص خداوند و اولياي منصوب وي است و هم وضع قوانين در حيطه علم و 

ظلم چه غير از اين باشد،  جا يعني رعايت اين حدود؛ و هر آن  هاست. عدل در اين  اختيارات آن
) 19، 2 ق، ج1407بيت(ع) (كليني،   محض است. وي براي تأييد اين مطلب به رواياتي از اهل

 استناد كرده است.
21Fميرزا در بيان معناي اصطالحي

كند كه در حكومت استبدادي،   استبداد و مشروطه بيان مي 1
. وي مشروطه را عليهم نقشي ندارند  تنهايي امور دولت را در دست دارد و مسلط  شخصِ مسلط، به

داند كه در آن، مردم نيز داراي حق دخالت خواهند شد و استقالل حاكم   نوعي از حكومت مي
ي ديگر. طبق   نحو تشكيل مجلس باشد يا به هر شيوه  محدودتر خواهد گرديد؛ حال اين دخالت به

اذن الهي در صورتي كه از طرف و به  -هم مشروطه و هم استبداد  -بيان ميرزا، هر دو روش 
سمت مشروطه از ظلم   گيرند و با خروج از استبداد و حركت به  نباشند، تحت مصداق ظلم قرار مي

كنند؛ بلكه يك مرحله   همين مقدار بسنده نمي  ). ايشان به267: 1390شويم (سيد علوي،  رها نمي
 شمرند.   تر از ظلم استبداد برمي  جلوتر رفته و ظلم مشروطه را حتي بيش

                                                           
تر از آن چيزي است كه ميرزا بيان   طور كه گفته شد، بار ارزشي استبداد در اصطالح علوم سياسي، بسيار منفي  . همان1

دارد. بر اساس برداشت ميرزا و بدون توجه به معناي اصطالحي استبداد در علوم سياسي، ايشان حكومت   مي
خاطر همين برداشت، برخي اختالفات ايشان با مدافعان   به نمايند. شايد  را نيز از مصاديق استبداد قلمداد مي (ع)معصومين

 ها مبناي لغوي داشته است.  مشروطه قابل توجيه باشد. اگر اين تحليل را بپذيريم، بايد اذعان كنيم كه اختالف آن
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آقا اين است كه اگر در شكل حكومت پادشاهي، يك نفر مباشرِ غصب حق   الل ميرزاصادقاستد
نحو عمومي حق   شوند و به  ي مردم در اين ظلم شريك مي  الهي است، در حكومت مشروطه، همه

اي است كه   شامل مصاديق روايات متواتره -ي ميرزا   گفته  به -كنند؛ اين عموميت   الهي را غصب مي
هاي ظهور حضرت حجت(عج) وارد شده و زمين را پر از ظلم و جور دانسته است   نشانهدر 

 ).268(همان: 

اند، ولي   سر برده  شود كه اگرچه شيعيان در طول تاريخ عمالً تحت ظلم حكام به  وي يادآور مي
فرج، بر اين  اند و در انتظار امر  دانسته  در اعتقاد خود، سلطنت را حق اولياي برگزيده خداوند مي

عنوان تنها معتقدان اين حقيقت، با پذيرش   اند. لذا اگر امروز شيعيان نيز به  كرده  ستم شكيبايي مي
ي مردم حق دخالت در امر حكومت و وضع قانون را دارند، وارد   كه همه  مشروطه و اقرار به اين

ي   صداق روايات متواترهجرگه ظالمان به حق الهي شوند، اين ظلم عموميت خواهد يافت و به م
 ).269-268هاي ظهور دامن خواهد زد (همان:   نشانه

ميرزا در جواب پرسش از چرايي سكوت و حتي حمايت برخي از علما از حاكمان زمان خود، 
كند كه مبناي تأسيس حكومت صفوي،   در طول تاريخ و مخصوصاً در عصر صفوي، تصريح مي

دنبال اين هدف بودند كه تبعيت از احكام خداوندي را   ها به  عصبيت ملي و اتحاد مذهبي بود؛ آن
طور كه شاه طهماسب   توسعه داده و اصول مذهبي را بيش از پيش حفظ كنند. لذا در اصل، همان
)، 361، 4ق: ج 1391خطاب به محقق كركي اين حقيقت را بر زبان آورده است (خـوانساري، 

ها   نيابت از آن  قرار داده شده بودند و سالطين عصر بهروساي مذهب (يعني مجتهدين) صاحب امر 
چه مد نظر   ي تعامل بين سالطين و فقها اگرچه تمام آن  كردند. اين نحوه  در امور مردم مداخله مي

چون علماي وقت اين وضع سلطنت را اقلّ ضرر براي مذهب «كرد، اما   نمي تأمينعلما بود را 
تر مالحظه نمودند، مردم را   ي آن بيش  عشري و قوه  واج مذهب اثنيديدند، بلكه منفعت او را در ر

 ).241: 1390(سيد علوي، » ردع و منع نكرده، طريق سكوت پيمودند

 آقا  . علماي مشروطه از ديدگاه ميرزاصادق3,4
تر علما با اين جريان همراهي   خواهي، يك جريان غالب شده بود و بيش  در عصري كه مشروطه
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پرداخت و آن را انقالبي عظيم   شدت با اين رخداد به مبارزه مي  آقا به  د، ميرزا صادقكردن  مي
هاي فريبنده به   ي خود را در لباس  اند مقاصد كفريه  شمرد كه در پي آن، شياطين مجال يافته  برمي

ثه، عصر خاطر اين حاد  خورد مردم متدين و مذهبي بدهند و حتي بعضي علما را نيز بفريبند. وي به
نظر ايشان، بعد از غصب خالفت   ). به239ناميد (همان:   ها مي  ترين زمان  ترين و نحس  خود را شوم

ي بزرگ تاريخ اسالم برشمرد؛ ميرزا تصريح   ي جانگداز كربال، بايد مشروطه را سومين فتنه  و حادثه
 كند كه دور نيست سومي، اعظم از دو مورد اول باشد؛ زيرا:  مي

لي اگرچه به تأسيس آن اساس، كه اختيار و واليت امور خلق را از خلفاي در او
الهيه مسلوب نموده، ... و در دومي به آن افعال و اعمال شنيعه مرتكب شدند كه 

جاي خود نگه   ها خون گريست، لكن توحيد و نبوت و معاد را به  زمين و آسمان
شود (همان:   ها پاك شسته مي  ي اين  داشته بودند؛ اما در اين اساس اخيري، همه

279.( 

، مسئوليت علما   هاي راستان، لباس حق بر اندام پوشانده  در فضايي كه باطل براي رخنه در دل
رود كه از علم خود بهره برده؛ جامعه و مؤمنان آن   شود و از عالم با بصيرت انتظار مي تر مي سنگين

ي علما با اين ترفند دشمن   روياروييِ سخت، عمدهرا از انحراف نجات بخشد. حال اگر در چنين 
ي اسالمي خواهد آمد؟ اين همان چيزي است كه ميرزا در مورد   فريفته شوند، چه بر سر جامعه

ي مسلمان،   ي كفر در جامعه  ترين دليل نفوذ جبهه  افزايد كه عمده  عصر مشروطه معتقد است و مي
اشتباه فهميدند و هم آن را ترويج نمودند (همان،  خوردن علما است كه هم مشروطه را  فريب
280.( 

ظاهر   ي كار غربيان ملحد براي فريب مؤمنان و مخصوصاً علما اين بود كه داليلي به  شيوه
آويزهايي را براي توجيه مشروعيت مشروطه بيان كردند؛   دست -آقا   تعبير ميرزاصادق  به -شرعي و 

ي ديگر. ايشان در   بيت(ع) و بعضي ادلّه  ني و روايات اهلتوجيهاتي از جنس بعضي آيات قرآ
ها طبق مبناي  تك آن  عنوان نمونه برشمرده و به تك  ي يادشده را به  مورد از ادله 10ي خود   رساله

 خود پاسخ داده است.
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 خواهان ي مشروطه  آقا به ادله  . پاسخ ميرزاصادق3,5
ي ميرزا)   مشروطه، يكي از موارد (مورد ششم در رسالهي موافقينِ   ميرزاي تبريزي در بين ادله

كاري علماي عظام برشمرده است؛ موردي كه قبالً   ترين اسبابِ اغواي عوام و اشتباه  را عمده
جا   داران مشروطه مطرح گرديد، ولي در اين  ي اصلي طرف  عنوان انگيزه  صورت خالصه و به  به
 شود:  ه ميتري بيان و پاسخ داد  نحو كامل  به

ششم، ... مركّب است از صغري و كبري. اما صغري، عبارت از اين است كه 
سلطنت استبداديه، ظلم است و مشروطه و مجلس شوراي ملي، ضد و دافع او 
است؛ و كبري عبارت از اين است هر آن چيزي كه دافع ظلم باشد، حق است. پس 

شروطه و مجلس شوراي ملي آيد كه م  نتيجه از اين شكل قياس، چنين بيرون مي
 ).308حق است (همان: 

دهد و هم پاسخ حلّي.   گويي به اين دليل، هم پاسخ نقضي ارائه مي  آقا در مقام پاسخ  ميرزاصادق
ها، يك   كند كه در آن  در جواب نقضي، كه در اصل اشكال به كبراي قياس است، چند مورد نقل مي

لي كه كبراي اين استدالل اين بود كه هرچه دافع ظلم طرف دافع ظلم است، ولي حق نيست؛ در حا
است، خود، حق است. در قسمت دوم، بعد از بيان توضيحي مختصر، دليل موافقين مشروطه با 

شده است   هاي مطرح  اي از توضيحات و پاسخ  شود. نكات ذيل خالصه  هشت جواب، پاسخ داده مي
 ، مخصوصاً در رابطه با مشروطه، كارساز است:  ي سياسي ميرزا  كه براي دريافت بهتر انديشه

. اجتماع و توافق آرا بر كسي يا چيزي و اتّباع و انقياد از آن، چه از روي ميل و رغبت باشد 1
االمريه شد،   اگر از روي جهت نفس«كند بلكه   و چه به اجبار، حقانيت و اهليت براي آن ايجاد نمي

ي كسي داراي چنان جهتي نيست كه مستلزم سزاواري و   و ارادهحق خواهد بود و اال باطل؛ و رأي 
 ).310(همان، ...» استحقاق مطاعيت براي سايرين باشد، مگر خالق يكتا تعالي شأنه 

ي   بودن آن نيست، تا از طرفي همه  . مناط و مالك ظلم و جور بودن يك حكومت، استبدادي2
ستيزي   معناي ظلم  چنين هر حركتي بر ضد استبداد به  هاي استبدادي ظالمانه باشند، و هم  حكومت

باشد؛ بلكه ظلم و جور بودن، ناشي از عدم مشروعيت حكومت است؛ يعني عدم حاكميت خداوند 
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 )311و  236، 187و اولياي او (همان: صص 
بودن، برحق نيز باشد؛ مانند حكومت خلفاي   . ممكن است يك حكومت در عين استبدادي3

چنين ممكن است حكومت استبدادي نباشد، ولي ظالمانه باشد؛ مانند   ها. هم  واب آنصالح(ع) و ن
 ي خداوند و اولياي او.  ي مردم است، نه بر عهده  گذاري بر عهده  اي كه حق قانون  حكومت مشروطه

كه   شرط آن  اي را دفع كنيم، خوب است، ولي به  پيشه  كه بخواهيم حكومت استبدادي ستم  . اين4
به جايش حكومتي جايگزين شود كه اهليت دارد. لذا اگر حكومت از يك ظالم گرفته و بين 

 صورت مساوي تقسيم شود، چه حسني دارد؟!  چندين ظالم ديگر و به
كه مال كسي را از غاصبي گرفته، يا او را از استقالل انداخته، ميان جمعي   نظير اين

حروماً تماشا كند. اين معني، اكثار از غاصبين مشتركاً قسمت شود و صاحب مال م
كند (همان:   ي فساد است و عاقل، آن را به دفع ظلم موسوم نمي  ظلم و اشاعه

312.( 
. مقابله با استبداد قاجار توسط مشروطه، دفع ظلم با ظلمي برابر، بلكه اشد از آن است و اين 5

چنين كاري حداقل دفع ظلم به كفر،  قابل قبول نيست. بر فرض كه اين مسأله را هم ناديده بگيريم،
 ).312و ارتداد جميع مسلمين است (همان: 

ها اين   ها نيست؛ آن  . هدف ملحدان غربي و داخلي در مبارزه با قاجاريه، استبداد و ظلم آن6
ي) قاجاريه، كه   ي (استبداديه  سلطنت استقالليه«دانند.   سلطنت را مانع از رسيدن به اهداف خود مي

داري اين مالحده بود؛ و اال اصل مقابله و   اند، مانع و حاجز از ميدان  زم به دين و شريعتمستل
 ).314(همان: » ي اين امر، بالذات با دين و شريعت است  مدافعه

. ظلم سلطنت قاجار در فروع دين، از قبيل اجحاف در گرفتن ماليات و گمرك و ... بود، ولي 7
خواهي، انحراف در اصول   دين و مذهب بودند؛ ولي ظلمِ مشروطه خود، مسلمان و ملتزم به اصول

 ).314برد و هم فروع را (همان:   دين و مذهب است كه وقتي آمد، هم اصول را با خود مي

 ي مشروعه!  . مخالفت ميرزا با مشروطه3,6
شده   مطرحي عدم پذيرش و تأثيرگذاري قيود   اهللا نوري با مشاهده ، شيخ فضل بنابر تحليل شايع
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ي غربي، به مخالفت جدي با آن پرداخت و آن را تحريم نمود. بر اين   در تصحيح انحراف مشروطه
اهللا جاي داد؛ چراكه وي از ابتدا و از اصل   ي شيخ فضل  توان در جبهه  آقا را نمي  اساس، ميرزاصادق

 با مشروطه مخالف بود.
برده   ماهيت غربي و كفرآميزبودن مشروطه پي مطابق تحليل ديگر، اگرچه شيخ شهيد از ابتدا به

كه فضاي غالب   آمده و براي آن  و از ريشه با آن مخالف بود، ولي بنابر اقتضائات پيش
رسيد (جمعي   نظر مي  خواهي به يك آرمان عمومي تبديل گشته بود و پيروزي آن قطعي به مشروطه

طور   طلبان به  معايب آن، در مقطعي با مشروطهرساندن   حداقل  ) براي به324: 1383از نويسندگان، 
22Fمقيد همراهي كرد؛

طلبان مأيوس   خواهي توسط مشروطه  لذا هنگامي كه از پذيرش قيود مشروعه 1
الضمير واقعي خود   شد، شجاعانه و براي دفاع از كيان اسالم در مقابل اين مولود تمدن غرب، مافي

اهللا با مبناي   ار ماند. در اين تحليل، اصل ديدگاه شيخ فضلرا علني كرد و پاي آن تا پاي دار پايد
ها تفاوت وجود دارد؛ شيخ   هاي مقطعي آن  گيري  آقا يكي است؛ ولي در موضع  ديدگاه ميرزاصادق

تربودن به متن نهضت و تشخيص پيروزي آن، براي تقليل مفاسد آينده قدم   خاطر نزديك  اهللا به  فضل
ي اين   آقا ضروري ندانست. امروزه دنباله  كه اين اقدام را ميرزاصادق  اليبه ميدان گذاشت، در ح

اهللا مصباح يزدي مشاهده   توان در تفكر آيت  ي مشروعه) يا حداقل شبيه آن را مي  روند (مشروطه
ي با دشمن (غرب)، به ايجاد   كرد. اگرچه جريان فكري ايشان براي حفظ كيان دين در مواجهه

هاي  ثيرگذاريأرغم ت  خطر نفوذ فرهنگ مهاجم اهتمام ورزيده است؛ ولي علي حصار در برابر
كه در   خورد: نخست آن  چشم مي  ي ضعف اساسي در آن به  مدت، دو نقطه  قبول در كوتاه  قابل

شكل حداقلي استفاده   هاي فرهنگ اسالمي به  مواجهه با تهاجمات شديدتر رقيب، از ظرفيت
گيري حداكثري از   هاي الزم براي بهره  رقيب نيز فاقد مكانيزم تأثيرگذاري بر فرهنگكند؛ ثانياً در   مي

 هاست. اين ظرفيت

                                                           
اي از علما با   هچرا در ابتداي حركت، عد"ي دوم خود در جواب به اين سوال كه   آقا نيز در قسمتي از رساله  . ميرزاصادق1

 ).353: 1390(سيد علوي،  ، جوابي شبيه به همين داده است"خواهان همراهي كردند  مشروطه
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 آقا و ترجيح استبداد بر مشروطه  . ميرزاصادق3,7
جايي كه اين نوع   آقا، تنها حكومت خلفاي صالح عادالنه است و از آن  نظر ميرزاصادق  به

پذيرد (سيد   شود، سلطنت حق را در شكل استبدادي مي  قق مينحو استبدادي مح  حكومت لزوماً به
جايي كه حق حاكميت فقط منحصر در اين صالحان است،   چنين از آن  )؛ هم315: 1390علوي، 

نظر   برخالف حق بوده و قابل پذيرش نيست. به -چه مشروطه و چه استبدادي  -هرگونه سلطنتي 
ذاتاً خالف مباني اسالم و بر اساس مباني غرب و كفر و  ميرزاي تبريزي، از بين اين دو، مشروطه

داري استبدادي، كه اين محذوريت در آن نيست، بر آن   خاطر روش حكومت  همين  دهريون است؛ به
23F).330برتري دارد (همان: 

1 

 آقا و غرب  صادق  . ميرزا3,8
رود و غرب را منشأ   ه ميسمت اروپاييون نشان  آقا بيش از همه نوك پيكان خود را به  ميرزاصادق

كند.   مشروطه و تمام لوازم آن و مشكالتي كه در پرتو آن در ايران پديد آمده است، معرفي مي
گرا است؛ اين   كار مقابله با آن، يك رويكرد هولستيك و كل  رسد نگاه ميرزا به غرب و راه  نظر مي  به

دست آورد. براي مثال؛ در عبارتي، در نقد   توان به  ي ايشان مي  مطلب را از چندين قسمت رساله
خواهان، دليل اول خود در رد مشروطه و مجلس را مطابقت اين   يكي از توجيهات مشروطه

آيد كه   دست مي  ). از بعضي عبارات به300سازوكارها با روش اروپاييان عنوان كرده است (همان: 
بودن مدرنيزاسيون است. ايشان در جواب اين   تفكيكي  مبناي ايشان در نگاه به غرب و مدرنيته، غير

كنيم و مواد آن از خود ما و دين   ما فقط هيأت مشروطه و مجلس را از غرب اخذ مي"توجيه كه 
كند و معتقد است   ي ذكرشده را قبول نمي  بندي، ايده  ضمن عدم پذيرش اين تقسيم ،"اسالم است

 ).369شود، هادم بنيان دين است (همان: چه از از اصول غرب و اروپاييان گرفته   هر آن
هاي جريان معروف به هايدگر ايراني يا جريان   توان در انديشه  نظير اين نگاه به غرب را مي

ي يونان   ي فلسفه  ها مشاهده نمود. غرب در نظر سيد احمد فرديد نيز همان تمدن زاده  فرديدي

                                                           
 ي سياسي خود در زمان غيبت را بيان كرده است.  آقا در اين قسمت رساله، در چند سطر، اندكي از انديشه  . ميرزاصادق1



 155 آقا مجتهد تبريزي اهللا ميرزاصادق بررسي ديدگاه آيت استبداد يا مشروطه؟

ه و حجاب حقيقت گرديده است. ايشان ي بشري سايه افكند  است كه هزاران سال بر انديشه
ي اومانيسم و   داند و اين شدت را ناشي از غلبه  ي جديد اين سيطره را بسيار بدتر از قبل مي  دوره

كند. اومانيسم موجب شده است كه در مدرنيته، بشر، محور   نفسانيت در دنياي مدرن عنوان مي
آقا آن را در مقابل   سم غربي است كه ميرزاصادقي فعل و انفعاالت و افكار شود. همين اوماني  همه

 گيرد.  شدت موضع مي  بيند و در مخالفت با آن، به  اسالم و خدامحوريِ آن مي
آقا و سيد احمد فرديد در نگاه به غرب، هر دو   البته بايد توجه داشت كه اگرچه ميرزاصادق

24Fرويكرد هولستيك

بودن مدرنيزاسيون   مبناي غيرتفكيكيالظاهر بر   دارند و مبناي هر دو نيز علي 1
رسند؛ اما خاستگاه   بندي پاسخ يكسان مي  استوار است، در نهايت در رابطه با غرب نيز به يك جمع

ديگر متفاوت است. ميرزا بر اساس مباني كالمي و فقهي و   مباحث اين دو انديشمند كامالً با يك
ب و مدرنيته رسيده است؛ در حالي كه فرديد ي سياسي تشيع، به اين موضع در قبال غر  انديشه

تعبير   خيزد، جاي پا در همان تمدن و مباني آن محكم كرده و به  پا مي  وقتي به مقابله با غرب به
25Fكند  خودش، با فلسفه بر ضد فلسفه جهاد مي

 ). 453: 1368(ديباج،  2
ديگر متفاوت است.   نيز با يككنند،   ، جنس مسائلي كه اين دو انديشمند مطرح مي  براين  عالوه

ي   ي غرب و رسيدن به جايگاه شايسته  ساله 2500ي عبور از مدرنيته و فرهنگ   سخن فرديد، نحوه
)؛ ولي سخن 276فرداست كه موقع ظهور امام زمان است (همان،   انسان، يعني همان پس

ي   مشخص كند تحقق خواستهدنبال آن است كه   ي سياسي است و به  آقا بحث از انديشه  ميرزاصادق
 داري ممكن است.  ي حكومت  شريعت و ظهور دين حق در كدام نحوه

                                                           
صورت   ي مورد نظر به  هاست كه بر اساس آن، پديده  ويكرد به پديدهنگر، نوعي نگرش و ر  گرا يا جامع  . هولستيك يا كل1

 شود.  جزء بررسي و تحليل مي  كلي و نه جزءبه

عرفان نظري و حكمت  .1اند، در سه مورد:   شان نقل كرده  گونه كه بعضي از شاگردان  . هرچند مبادي تفكر فرديد را آن2
ثير زياد ايشان از تفكر أتوان احصا كرد، ولي ت  شناسي، مي  مبادي اسم. 3. تفكر مارتين هايدگر و 2انسي اسالمي، 

 ).76: 1383هايدگري امثال وي در تقابل با غرب، قابل انكار نيست (هاشمي، 
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 بندي  جمع
اي است كه حق   آقا مجتهد تبريزي، مشروطه، حكومت ظالمانه  بر اساس ديدگاه ميرزاصادق

 گردد و ظلم در آن، عام و فراگير  اش خارج مي  گذاري در آن از ريل حقيقي  حاكميت و قانون
خاطر حكومت استبدادي قاجاري، كه فقط يك نفر ظالم در آن وجود دارد، بر   همين  شود؛ به  مي

اي غربي است كه اروپاييان براي نابودي   مشروطه ترجيح دارد. طبق نظر ايشان، مشروطه، تحفه
 اند؛ علمايي هم كه آن را پذيرفتند، در دام فريب غرب  كامل اسالم و شريعت به سوغات آورده

 اند.   گرفتار شده
توان در تفكر فرديدي نيز   بودن آن را مي  آقا به غرب و هولستيك  اگرچه نوع رويكرد ميرزاصادق

ي علماي بعد از   صورت كامل در انديشه  مشاهده نمود، اما از لحاظ نظري، چنين رويكردي به
اين مساله در گروه اندكي از صورت عملي،   ايشان قابل مشاهده نيست. البته در بين مردم عامه و به

اي از حاميان تفكر ايشان نسبت به تمدن   طرفداران ايشان دنبال شده است. بعد از وفات ميرزا، عده
اي گرفتند. اين افراد بعد از مشروطه به طالقان مهاجرت كردند و محل   غرب موضع كامالً مقابله

ها از تمام محصوالت غرب،   گرديده است. آنمعروف » آباد  ترك«يا » كوي منتظران«شان به   زندگي
سواري حرفه آنهاست و اسب خاصي را براي   كنند، اسب  شدت احتراز مي  از جمله تكنولوژي، به

26Fكنند و...  امام زمان(عج) تربيت مي

1 . 
  

                                                           
 گويي به شبهات حوزه علميه قم.  . برگرفته از سايت مركز مطالعات و پاسخ1
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