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Abstract 
Two of the Behbahan intellectuals who were involved in the Constitutional 

Revolution were AbutalebBehbahani and MirzaMoin al-Islam Behbahani. 

AbutalebBehbahani has spoken of lawmaking, parliament, and the 

constitution in his book, "The Manhajul al-Ali" or "A Treatise on the Rule of 

Law", and has tried to encourage and stimulate the Qajar king Nasser al-Din. 

Mu'in al-Islam Behbahani also addressed the political ideas of the 

constitutional period and afterwards with the book Miftafa al-Tamdani fi 

Sayyid al-Mudn, or the Keys to Advancement in Social Policy. He has 

studied the political and social issues of the constitutional era and concepts 

such as the emergence of the nation, the "national army", the "national 

lawyers", the reforms in Iran and the constitutional challenges after its 

victory. The question of the present study is what role did Abu Talib and 

Moin al-Islam Behbahani, the intellectuals of Behbahan, play in the 

Constitutional Revolution? And this research is based on the assumption that 

Aboutaleb Behbahani as a theorist, in formulating the principles and 

formation of constitutional concepts, and Mirza Moin al-Islam Behbahani as 

a reformer have played a key role in formulating ways to improve and 

reform the constitutional system. The research method used in this article is 

descriptive and analytical and has a qualitative nature . 
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 ان بهبهان در انقالب مشروطهنقش روشنفکر
 

 نیابابلي حیدر
 بوشهر فارس خلیج دانشگاه اسالمي دورة ايران تاريخ دکتري دانشجوي

 1نیاسعیدي اهللحبیب
 بوشهر فارس خلیج دانشگاه تاريخ گروه دانشیار

 (237تا ص  215)از ص 

 18/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 29/04/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 هچکید
االسالم ابوطالب بهبهانی و میرزا معیندو نفر از روشنفکران بهبهان که در انقالب مشروطه نقش داشتند 

-حکومت قانون«، از قانون ۀای دربار. ابوطالب بهبهانی با کتاب »منهاج العلی« یا »رسالهبودند بهبهانی

پادشاه قاجار  شاهاصرالدینن میان آورده و سعی در تشویق و تحریکخواهی، مجلس و مشروطه سخن به

مفتاح التمدن فی با کتاب »هم االسالم بهبهانی به انجام اصالحات و تغییر و تحول داشته است. معین

های سیاسی دوران مشروطه و پس از « یا کلیدهای پیشرفت در سیاست اجتماعی، اندیشهالمدن هسیاس

دوران مشروطه و مفاهیمی چون »پیدایش قرار داد. وی مسائل سیاسی و اجتماعی  توجهآن را مورد

های مشروطه بعد از پیروزی آن را ملت«، »ارتش ملی«، »وکالی ملی«، اصالحات در ایران و چالش

االسالم بهبهانی ابوطالب و معینسؤال پژوهش حاضر این است که . مطالعه و بررسی قرار داده استمورد

 این پژوهش بر این فرض مبتنی است، و .اندداشتهطه در انقالب مشروچه نقشی بهبهان روشنفکران از 

-پرداز، در تدوین مبانی و تشکیل مفاهیم مشروطه، و میرزا معینابوطالب بهبهانی به عنوان یک نظریه

های بهبود و اصالح نظام مشروطه نقش اساسی گر در تدوین راهاالسالم بهبهانی به عنوان یک اصالح

های تکنیک در این مقاله، توصیفی و تحلیلی است و ماهیتی کیفی دارد،روش تحقیق حاضر  اند.داشته

 ای بوده است.کتابخانه ۀاین تحقیق نیز با توجه مقتضیات، بیشتر به شیو
 

 ، مجلس، دولت ملی.اساسی قانونمشروطه، بهبهان،  کلیدي: هايهواژ
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 مقدمه. 1

تجدد در ایران  جهت های جدی و گسترده درتوان آغاز تالشنوزدهم را میۀ سد

دیگر  استعمار در ایران است و از طرف ۀجانبرواج و نفوذ همهطرف عصر از یک ؛دانست

ها، صدها تن از دانشجویان، دیپلمات .یکباره گسترش یافتزمین بهارتباط ایران با مغرب

به غرب سفر کرده و با فرهنگ و تمدن و تجدد  ،بازرگانان، سیاحان و درباریان قاجار

اجتماعی و اقتصادی اروپا  سیاسی هایسو با پیشرفتنتیجه از یکرد شدند؛غرب آشنا 

نتیجه منجر به ماندگی خود پی بردند که درو از سویی دیگر به ضعف و عقبآشنا شدند 

کردگان، طلبانه گردید. اروپا و غرب در دیدگاه تحصیلاصالح ۀپیدایش اندیش

 ی از پیشرفت، ترقی، دموکراسی، آزادی و برابری بود.اطلبان، آمیزهاصالح ،روشنفکران

های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و همزمان با اوضاع نابسامان ایران در عرصه

احساس کردند که نظام حاکم در ایران  ،قاجار، اندیشمندان ایرانی ۀاجتماعی در دور

-ش و ثبات برخوردار میناپذیر است و باور داشتند هنگامی ایران به امنیت و آسایتحمل

گونه همانند غرب دموکراسی ۀکن و یک نظام مشروطشود که حکومت استبدادی ریشه

 ؛جایگزین آن شود

 توان به دو دسته تقسیم نمود:روشنفکران عصر مشروطه را می

گرا، که دل در گرو غرب داشتند و دلدادۀ فرهنگ و آداب غربی روشنفکران غرب .1

-باختۀ غربیان بودند. چنین میتاثیر پذیرفته بودند و شیفته و دلبودند. آنان از غرب 

است. افرادی چون آخوندزاده  عیارشدن تمامپنداشتند که سعادت ایران و ایرانی در غربی

 خان.و ملکم

اسالم و  ۀدلداده و شیفتکه خواهان مذهبی، گرا یا مشروطهروشنفکران اسالم .2

-های آن میتعالی کشور را در عمل به اسالم و آموزههای آن بودند و ترقی و آموزه

 (. 21-20: 1390)مزینانی،  دانستند. آزادی و مساوات را در چارچوب اسالم خواستار بودند

گرا بودند. با این تفاوت االسالم بهبهانی از روشنفکران اسالمابوطالب بهبهانی و معین

از فرهنگ و افکاری اقتباس با مبانی آن، که ابوطالب بهبهانی در عین اعتقاد به اسالم و 

االسالم تمدن غرب که با اصول اسالمی سازگاری داشته باشد موافق بود؛ ولی معین

بهبهانی بیشتر دل در گرو بازگشت به اصول اولیۀ اسالمی، توسل به احکام و دستورات 

 داشت.اسالمی 
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ب بهبهانی، نویسنده دو تن از روشنفکران تأثیرگذار انقالب مشروطه، یکی ابوطال

کتاب »مفتاح التمدن« ۀ االسالم بهبهانی نویسندکتاب »منهاج العلی« و دیگری معین

است که هر دو سهم بسزائی در نظام مشروطه داشتند. ابوطالب بهبهانی با لحنی مالیم 

االسالم در قالب پند و اندرز، نظام حکومتی را به تغییر و تحول تشویق نمود معین

های بعد از های سیاسی مشروطه و چالشاندیشه ،با کتاب »مفتاح التمدن«بهبهانی 

 .دهدمیتجزیه و تحلیل قرار  استقرار مشروطه را مورد
 

 تجدد و نوگرايي ايرانیان ۀپیشین. 2

 ۀتجدد، نوگرایی و مدرنیته، اشاره به تغییراتی در جامعه و ساختار آن، به نحوی که جامع

سازد. در اینکه نوگرایی در ایران از چه زمانی فته و مدرن میآمد، پیشرمزبور را کار

های زیادی شده است که در آغاز شروع و چه کسانی پیشگامان این تحول بودند، بحث

 شود.به این مقوله توجه می

-اند. او بود که میعباس دانستهاوج تالش خودجوش تجدد در ایران را در زمان شاه

، نظر خویش کندرت ایران و نمود ساخت و بافت قدرت موردخواست اصفهان را نماد قد

 ۀسازی، اسلحبعضی از لوازم و وسایل تمدن جدید از قبیل کشتی .(14: 1378)میالنی، 

گرم و نظام اروپایی در ایران راه یافت ولی نشر این فنون سیر مداوم و مستمری پیدا 

 نکرد.
المللی بوجود آمد که سیاست بینبا آغاز قرن نوزدهم میالدی، تحوالت جدیدی در 

تأثیر خود قرار داد. تجاوزهای سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران را مستقیماً تحت

سوی های ناپلئون بههای قرن هجدهم، پیشرفتروسیه به خاک ایران در آخرین سال

مشرق و اراده او در حمله به هند از ایران، کوشش انگلیس در نگاهداری مستعمرات خود 

های خارجی، ر آسیا، تکاپوی ایران در حفظ سرزمین و استقالل خود در مقابل تعرضد

: 1340 )آدمیت، المللی کشانیدسیاست بین ۀجملگی عواملی بودند که ایران را به صحن

22.) 
گرایی ایران بود. این نوزدهم میالدی شاهد آغاز نوخواهی و غرب ۀسد ۀنخستین ده

میرزا، همراه بوده است. گذار آن، شاهزاده عباسنام بنیان اروپایی به ۀنوگرایی به شیو

مقام به این نتیجه رسیدند که میرزا و دیگر همکارانش از جمله میرزا ابوالقاسم قائمعباس

های زندگی، سبب برتری اروپا نسبت های علمی و فنی در جنگ و دیگر جنبهپیشرفت

دگی خود ادامه دهد، ناچار باید به یک به غیر آن شده است، و اگر ایران بخواهد به زن
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سری کارهای بنیادی اقدام کند؛ بنابراین نوسازی و نوگرایی بدان معنی بود که امور 

اداری نو، ارتش نو، یک حکومت مرکزی، سیستم مالیاتی نو، آموزش و پرورش نو، وسایل 

 (.11: 1360)حائری،  های نو به ایران معرفی گرددحمل و نقل و خالصه ارزش

اندیشی، نفوذ و نیروی گسترده و میرزا، که روشنگذار نوگرایی در ایران، عباسبنیان

های موجود، دوم شخص رغم دشمنیپیوند نزدیکش با شاه، موجب شده بود تا وی را به

گیری از فن، دانش و کارشناسی غرب و از بهره  به فراوان او ستگیبدلایران قرار دهد. 

های استعماری از مسائل جهانی و  ناهمدلی او با بسیاری از برنامه همه مهمتر آگاهی او

همتا ، وی را در میان دیگر ایرانیان معاصر خود مردی بی19 ۀهای سدغرب در آغاز سال

 .(307: 1367)حائری،  ساخته بود

نام پزشکی مدرن، بسیاری از  همیرزا دریافت که به کمک دانش جدیدی بعباس

گردند؛ اما بسیاری از میاز زخمی شدن دوباره به میدان جنگ برنیروهای روس پس 

ها شوند و همچنین پی برد که نوع جنگنیروهای مجروح ایرانی عمالً از رده خارج می

ها، طرح، نقشه، استراتژی، توپخانه، یونیفورم، سازمان نظامی را عوض شده است. جنگ

های نامنظم ارتش ۀیافت که دورطلبد و در طول ده سال جنگ با روسیه نیز درمی

 .(236: 1379)زیباکالم،  متکی به ساختار قومی و قبیلگی دیگر به سر آمده است

گر وقت، امپراطور عثمانی سلطان سلیم سوم و مطابق میرزا به تقلید از اصالحعباس

برداشت خود از »نظام جدید« عثمانی به ایجاد »نظام جدید« در آذربایجان دست زد. 

متحرک و  ۀشد و به توپخاننیروها »نظام جدید« از شش هزار نظامی تشکیل میاین 

کردند، لباس متحدالشکلی های کامالً جدید مجهز بود، مقرری منظمی دریافت میسالح

-می  گزیدند و در آنجا نیز افسران اروپایی آنها را آموزشها سکنا میدر پادگان داشتند،

های لین ایرانی را به اروپا اعزام کرد تا در برخی از رشتهدادند. او نخستین گروه از محص

های مدرن سازی، پزشکی، چاپ و زبانکاربردی مانند علوم نظامی، مهندسی، تفنگ

 .(68: 1379)آبراهامیان،  آموزش ببینند

-خان امیرکبیر صدراعظم ایران است که هدف بلندطلب بعدی میرزا تقیاصالح

-اصالحات در نهادهای ایران مشخص کرد. سیاست ۀای را در زمینپروازانه و پیروزمندانه

های دولتی، دارالفنون، حسابرسی، تعادل بودجه و های خاصی نظیر ایجاد کارخانه

ها بدان منظور اتخاذ این سیاست ۀعمومی در پیش گرفت و هم ۀخدمت نظام وظیف
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های های خارجی و جنبشگردید که دولت قاجار را تقویت کند تا بتواند در برابر فشار

 .(48: 1387)فوران،  اجتماعی داخلی ایستادگی نماید

»تاریخ بیداری ایرانیان«، بیداری ایرانیان و قدم  ۀکرمانی نویسند االسالماز نگاه ناظم

خدمات امیرکبیر  ۀواقع آنچه ما امروز داریم در سایگذاردن آنها به راه تمدن و ترقی و در

 (.51-50: 1387ی، )کرمان حاصل شده است

با سواد و ممتاز ایران به  ۀساختن طبقبیداری ایرانیان و متوجه ۀامیرکبیر در زمین

معایب و مفاسد اجتماعی و اعترافات سیاسی آن عصر به سهم خود خدمت بزرگی انجام 

شاه به اعزام محصل تشویق ناصرالدین ۀداد و اساس اقتباس از فرهنگ اروپایی را به وسیل

ریزی کرد و با تأسیس دارالفنون، کانون جدیدی را برای تبادل افکار و پا طرح و پیبه ارو

 (.182-181: 1371)شمیم،  جوان به مزایای تمدن اروپایی ایجاد نمود ۀآشنایی طبق

امیر که خود سپهساالر کل سپاه ایران یعنی امیر نظام بود به سرعت به اصالح امر 

و موظف به دستیاری معلمین فرنگی درست نمود و سپاه توجه کرد و لشکریانی منظم 

به مدد آنها بر شورشیان والیات غالب شد. ساخت تفنگ و بعضی دیگر از آالت جنگی و 

لوازم لشکریان را در ایران معمول کرد و استادان ایرانی را با دادن مساعده و تشویق به 

 .(769: 1386)آشتیانی،  تقلید کارهای اروپایی در این زمینه واداشت

طلب ایران است. های دیگر تجددخواه و اصالحخان سپهساالر از چهرهمیرزا حسین

دوازده ساله که  ۀشاه رسیده بود. دوروی به مقام سفارت، صدارت در زمان ناصرالدین

سپهساالر، نمایندگی ایران را در استانبول داشت مصادف بود با تحوالت بزرگ مدنی و 

ره به اعالن حکومت مشروطه در آن مملکت منتهی شد. با سیاسی عثمانی که باالخ

قانون  ۀپاشا، نویسندپاشا و از همه نامدارتر مدحتپاشا، فوادرهبران این نهضت مثل عالی

اساسی عثمانی، دوستی و صمیمیت داشت. توقف او در عثمانی و تحوالت عمیقی که در 

ان اثر مستقیم بخشید و چون به خآن کشور در حال تکوین بود، در افکار میرزا حسین

زمامداری رسید، تالش فراوان کرد که ایران را در راه ترقی و تجدد و عدالت و مساوات و 

 .(58 :1340 )آدمیت، حکومت قانون قرار دهد

خواستند شاه را به فرنگ ببرند تا شاه میسپهساالر و دیگر متجددان دربار ناصرالدین

های خود را بر دموکراسی و تجدد و تی بگیرد و سیاستهای آنها عبرشاید از پیشرفت

 .(266: 1369)الگار،  اصالحات بنا نهد
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نویسد که: »این سفر به خارج شاهراه خصوص تشویق شاه به سفر میسپهساالر در

شود. در این سفر، تنها پادشاه ایران به بزرگی است که از برای ترقیات ایران گشوده می

رحقیقت تمام دولت ایران به جهت نجات این ملک به تفحص رود، دفرنگستان نمی

 .(133 :1378 )میالنی، رود«اوضاع دنیا می

خان که آرزو داشت ایران از نعمت تمدن نوین برخوردار شود، سعی میرزا حسین

-وجود آورد و برای این منظور چند نفر صاحبهنمود قشون منظمی چون ممالک اروپا ب

 .(174: 1383زاده، )ملک برای تربیت قشون استخدام کرداتریش را منصب کاردان از کشور 

دولتی، اهمیت دادن به  ۀتشکیل دارالشوری کبری، تأسیس دارالترجمه، چاپخان

ها و مطبوعات، انتظام جنگ و وزارت جنگ، تشکیل هیئت وزراء تأسیس روزنامه

ت هر یک، تقسیم کار ها و مسئولیها به سبک اروپا، تقسیم کار وزارتخانهوزارتخانه

از خدمات  ف آنیساعات کار ادارات دولتی و ترتیب مراجعات مردم، تشکیل دربار و وظا

 .(257: 1363)نصر،  دیگر وی است
 

 »نقش روشنفکران بهبهان در انقالب مشروطه«. 3

نام ابوطالب بهبهانی صاحب کتاب هدر این قسمت نقش دو روشنفکر بهبهانی یکی ب

 همفتاح التمدن فی سیاساالسالم بهبهانی صاحب کتاب »و دیگری معین»منهاج العلی« 

 گیرد.بررسی قرار می« موردالمدن

شاه تعدادی از روشنفکران ایرانی که از اوضاع ناصرالدین ۀ: در دورابوطالب بهبهانی .1

داخل و خارج ایران اطالع داشتند در قالب روزنامه، وسایل و کتب به نقد از وضعیت 

کردند. از جمع آثاری که می اقدام ،های خردمندانه به شاهو گاه به شکل توصیه موجود

»منهاج العلی«  ۀآن دوران باشد رسال لئرسامحتواترین ترین و پرآید از مهمبه نظر می

نویسنده  .در مصر نوشته است( قه.1392)اثر ابوطالب بهبهانی است که نویسنده در سال 

و عراق  حجازاستانبول و و سیاحت در هند، روسیه، مصر، سالیان درازی را به سیر 

کسب اطالع از بالد و دیدن میزان ترقی و افول  ،سفراین گذرانید و هدف خود را از 

منبع علوم و  سال در مصر که به نظرش همچنین دوازده کرددیگر ذکر  یهاتمدن

آشنا  یع قدیم و جدیدتواریخ و صنا با و در آنجا کرده استاقامت  ،قوانین و رسوم است

به آثار غربی که در این  ،های ترکی استانبولی و عربیزبان با اشیخاطر آشنایه و ب، شده

عشق به وطن و ایمان و تعصب به مذهب و نتیجه در ،زمان ترجمه شده دسترسی داشته

این رساله را برای آگاهی شاه و اولیای امر دولت  مؤلف تاای شده انگیزه ،ملت اسالم
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هایی برای انجام اصالحات حلبهبهانی دردهای ایران را شناخته و راه بنویسد.ایران 

صدد تشویق شاه و حال انتقادی درپیشنهاد نموده است. وی با لحن مالیم و در عین

 صدراعظم برای اصالح امور برآمده است.

جلس بسیاری از مطالب و پیشنهادات وی مانند تأسیس م ،با بررسی کتاب بهبهانی

-وسیله حاکمیت، قانونه مجریه و مقننه، ایجاد و بسط عدالت ب ۀشوری، تفکیک قو

وسیله دولت، حذف نظام ه مداری، توجه به حقوق ملت و شناسایی آن بخواهی و قانون

، ه در ایراننظام مشروطه، با پیروزی انقالب مشروط ایجاداستبداد یا »دیسپوتی« و 

 (.101-73: 1389انی، )بهبه خود گرفتندهجنبه عملی ب

بسیاری از مفاهیم و موضوعاتی که در نوشتن قانون اساسی مشروطه آمده است 

باشد کنایات، اشارات و توجهات ابوطالب بهبهانی در کتاب »منهاج العلی« می نزدیک به

نویسندگان قانون اساسی مشروطه، با آگاهی از مطالب بهبهانی و دیگر  زیادو به احتمال 

اند؛ زیرا بسیاری از مباحث قانون زمان، قانون مربوطه را تنظیم و تدوین کردهل آن ئرسا

گذاری، تفکیک ها، مجلس شورای ملی و سنا، مجالس قانوناساسی، چون انواع حکومت

-کننده قانون اساسی، شرایط نمایندگان مجلس، عدمقوا، نقش شاه به عنوان امضاء

-ید بر حضور فقهاء و علما بر مجلس قانونمغایرت قوانین مجلس با شرع اسالم، تأک

ها، ایجاد عدالتخانه، همه و همه مطالبی هستند که گذاری، وظایف و کارکرد وزارتخانه

-اند و بارها نیز تکرار شدهتصریح و تأکید فراوان قرار گرفته بارها در کتاب بهبهانی مورد

 (.51-31: همان) اند

توجه موردبه احتمال زیاد منهاج العلی  مطالب کتابتوان گفت که نتیجه میدر

 .بوده استقانون اساسی مشروطه، کنندگان و تدوین نویسندگان

بهبهانی از نخستین روشنفکران عصر ناصری بود که کوشید تا با الهام از واقعیت 

های غربی، از حقوق متقابل ملت و دولت سخن گفته و کشورهای فرنگی و آموزش

رورت توجه به حقوق ملت بر گردن دولت و حکومت متوجه سازد. حاکمان قاجار را به ض

داران قاجار نوشته بود و به حکومت ۀشاه و تغییر روی ۀمطالع ۀخود را به انگیز ۀاو رسال

-نظمی دستگاه دیوان را اصلیسیاسی نوین پرداخته است. وی بی ۀطرح وسیع اندیش

 (.5: همان) داندماندگی کشور میترین دلیل واپس

نظمی و نداشتن قانون در ایران نسبت به سایر کتاب، از بی ۀبهبهانی در مقدم

های عالج و درمان آنها را بیان کشورهای دیگر گالیه کرده و معایب زیادی از کشور و راه
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سامانی نوکر، تعدیّات حکام به نظمی و بیبی نموده است. از جمله معایب به پریشانی و

و قدرت  ء، نبود قانون و قاعده در دخل و خرج دولت، استیالدلخواه خود به رعیت ۀنحو

 (.6-5: همان) اشاره نموده است خارجهآحاد 

وی معایب ذکر شده را دالیل عقب ماندگی ایران دانسته و راههای درمان و اصالح 

 عقب ماندگی آنها را نیز در چهار قسم به قرار ذیل اعالم می نماید:

وند و قانونی جدید تدبیر و تمهید نمایند که رفع عقالی دولت و ملت جمع ش .1

حکام قاجار رسوم  .2اختالل و اغتشاش کند و موجب تأمین عامه و تأسیس عدل شود. 

و آداب سالطین پیشین ایران همچون پیشدادیان، سامانیان و ساسانیان تا ایام سالطن 

استقرار  .3 پردازندصفویه در پیش گرفته و طبق قواعد سبک و سیاق آنها به حکمرانی ب

و استحکام قوانین شریعت اسالم به جهت اعمال سلطنتی و دولتی قانون قرار دهند، 

 نویسد: چنانچه در صدر اسالم به همین نحو مقرّر بوده است. وی می
»پس در این صورت واضح و مشهود است که خواه از حیثیّت تمدن و عمران و 

ورع و تقدس و احکام اخروی، در دنیا بهتر از  احکام ظاهری دنیوی و یا به جهت زهد و

اولی که  ۀاسالم تا زمان خلفا و طبق قانون شریعت اسالم قانونی نیست، چنانکه در صدر

را در دست گرفتند و عمل  )ص( بدون اختالف و تغییر و تبدیل قانون احکام نبوی

 :همان) دست آوردند«ه کردند، آن همه فتوحات بزرگ حاصل شد و ممالک عظیمه ب

11-14.) 

تأسی و پیروی به اعمال دول خارجه و اخذ رسوم و آداب و قواعد دول فرنگستان  .4

شمارد که مغایر و منافی مذهب و شریعت اسالم نباشند. در این را تا آنجا مجاز می

 گوید:زمینه می
»آنچه در این ازمنه و ایام بتوان معمول داشت و از آن فایده و نتیجه برداشت تا 

موجب ترقی دولت و رفع کسالت و مذلّت و آسایش ملّت و افزونی ثروت و مکنت شود، 

تأسی و پیروی به اعمال دول خارجه و اخذ رسوم و آداب و قواعد دول فرنگستان است 

اند بر کل دول روی زمین در ترقیّات و تمدّن و صنایع و ثروت، متابعیت که تقدم جسته

 (.16: همان) غایر با مذهب و شریعت اسالم نباشد«کنند تا به جایی که منافی و م
ها که تأسی به قوانین فرنگستان را مساوی با رفتهوی از رفتار و عقاید برخی فرنگ

 کند:علمان مدعی معرفی میدانستند، انتقاد کرده، آنها را بیزدایی میاسالم
اند، ه خارج نگذاشته»دور نیست که برخی از کسانی که بلد ّیت ندارند و از ایران پا ب

رفتار و اطوار چند نفر از جهّال را که یک مرتبه به فرنگستان رفته و چندی مانده و 

دیانت نمایند و چنان بدانند که ناشی به افعال و مذهبی و عدماند، دلیل بیبرگشته

اعمال آنها البّدمنه است از اینکه هر کس اختیار کند، باید ترک اسالم گوید و دست از 
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مذهب و کیش بشوید. ال و اهلل! نه چنین است، بلکه اگر به کنه اعمال آنها برخورند، از 

 (.جاهمان) استحضارند«قواعد و قوانین فرنگستان هم بی

او همچنین مخالفت جناحی از روحانیون را در ایجاد حاکمیت قانون و تنظیمات 

ین قوانین را موجب ثروت و داند؛ زیرا ااساس میجدید و اخذ قواعد تمدن فرنگستان بی

داند و عالوه بر این، معتقد است که این قوانین ترقی و عظمت کشورهای اسالمی می

 نویسد:چندان تضادی با قوانین اسالمی ندارد؛ چنانچه وی می
فرمایند که بنیان قوانین تنظیم اهالی یوروب، جمیعاً »مگر علما مشاهده نمی

 (.18: همان) مأخوذ از احکام شریعت ما است«

کارگیری قوانین و رسوم غرب که با اسالم مغایرتی گرا، با بهوی از روشنفکران اسالم

خویش آورده است: »لهذا شمّه از قوانین و نداشته باشد، موافق است؛ چنانچه در کتاب 

رسوم فرنگستان که موجب ترقی دولت و ملت و کسب راه ثروت و مکنت است و از 

یابد، در طی دو باب و یک خاتم مرقوم مذهب و شریعت راه نمی تأسی به آن خللی به

  (.19)همان:  شود«می

فرنگستان را منحصر به صنایعی دانسته که در دست مردم  هایبهبهانی علت ترقی

 نویسد: ت و آسایش و ثروت آنها شده است. او میغاست که ظهور این صنایع سبب فرا
دانند که ترقیات دول و ملل فرنگستان نان می»اولیای دولت و عقالی ملت ایران چ

منحصر است به همان صنایعی که از آنها بروز و ظهور کرده است و در دست مردم 

است نه چنین است، بلکه ظهور و بروز این صنایع حاصل فراغت و آسایش و ثروت و 

مکنت آنها است و تحصیل این آسایش و مکنت صورت امکان ندارد الّا به تنظیم 

  (.23: همان) ستگاه دولت و آیین تمدن و تربیت مردم«د

داند وی قواعد تنظیم حکومت را که باعث ترقی و پیشرفت در فرنگ شد قانون می

که در تمام کشورهای اروپایی معمول است و استقرار این حکم و قانون را واجب و الزم 

 (.25-24: همان) شمردمی

دولت  ۀجهت تنظیمات امور و حفظ اداربهبهانی همچنین از ضرورت وجود مجلس 

 (.31: همان) کندیاد نموده است و در آغاز از فرانسه شروع می

مجالسی که در مرکز مملکت و پایتخت تشکیل  .1وی به دو مجلس اشاره دارد: 

گیرند. بهبهانی، سپس مجالس پایتخت را مجالسی که در والیات شکل می .2شوند. می

ند مجلس اول: سلطنتی و مجلس دوم: مجلس قانونی است. کمی تقسیمبه دو مجلس 

وی مجلس سلطنتی را مجلسی دانسته که بعد از ظهور ناپلئون در فرانسه شکل گرفت و 

کند »مجلس قانون است که روح کل داند و ذکر میمجلس دوم را مجلس قانون می
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مکنت خواهد تنظمیات و ترقیات دولت و ملت و موجب تأمین عامه و افزونی ثروت و 

بود، چون اساس ارتفاع و ارتقای دولت و بنای تنظیمات عدّلیه و سیاسّیه منوط به وجود 

 (.33: همان) این مجلس است«

پردازد. و در این خصوص به حریّت یا آزادی می کتاب خودوی در قسمت دوم از 

 گوید:می
ی و ثروت ترین اساسی است که فرنگستان به جهت ترق»نیکوترین وسیله و محکم

اند، حریّت است، مقصود از این حریت به و مکنت دولت و ملت و آبادی مملکت دریافته

چه خواسته کس هراصطالح دول یوروپ، معنی لغوی نیست که آزادی مطلق باشد، هر

 (.45: همان) بکند«
سپس نویسنده آزادی را اساس تحصیل علم و ثروت دولت و آبادی مملکت معرفی 

 (.جاهمان) کندمی

به نظر او بعد از قانون، مهمترین تفاوت ایران با بالد فرنگ در حریت و آزادی است. 

ل است آزادی فردی، آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی یا ئوی برای آزادی سه وجه قا

نویسد: »آزادی تجاری. بهبهانی آزادی فردی را اساس امنیت اجتماعی دانسته و می

کافه مردم، از خواص و عوام از جان و مال و عرض و  شخصیّه عبارت است از امنیت و

ناموس و کسب و تجارت و منافع و مداخل مردم و تساوی آحاد و افراد ناس در 

 (.46: همان) محاکمات و محاسبات و معامالت«

نماید و در همه کشورهای اروپایی معمول حدود این نوع آزادی را قانون مشخص می

 (.47: همان) و شناخته شده است

های فرنگیان او با رد مغایرت آزادی با مبنای شریعت اسالمی، برخی از رفتار و رویه

نماید، نه محصول آزادی، که »از لوازم مذهب را که از دیدگاه اهل اسالم غریب می

 (.46: همان) داندنصاری« می

ل سیاسی را داشته باشد ئنظر و گفتگو در مساآزادی سیاسی، یعنی ملت حق اظهار

نویسد: »آزادی سیاسیه یعنی ملت آزاد است در اینکه مداخله داشته باشد و او می

مباحثه و گفتگو کند در احکام سیاسیّه که در جمع و خرج و جمیع کارهای دولت 

 (.49 :همان) «مداخله کند

رکن سوم آزادی، آزادی اقتصادی است، این نوع آزادی پایه و اساس آبادانی و ترقی 

تیجه رفاه جامعه دانسته، معتقد است که مردم باید با اطمینان از امنیت، مملکت و در ن
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داری به خود را در جهت اختراعات، اکتشافات، تجارت و سرمایه ۀاستعداد، ثروت و سرمای

 (.48: همان) کار اندازند

جمله عدل و عدالت شورا و  نویسنده ریشۀ بسیاری از اصول و معیارهای غربی؛ از

داند. او علت تقدم اروپا بر سایر دوّل جهانی را ناشی از ا از اسالم میمجلس شورا ر

استقرار عدل سیاسی و نشر آن دانسته است و توجه به عدل و عدالت در دین اسالم نیز 

الدین« عدل مایۀ عزّت  فرمایند: »العدل عزّمی)ص( تأکید شده است. چنانچه رسول خدا 

 (. 72)همان:  دین است

ا، مشورت و مجلس شورا را از مهمترین اصول و قوانین شریعت دانست. بهبهانی شور

 نویسد:او می
دلیل محسوس و نیکوترین برهان مخصوص این است با اینکه هم  ینتر»خجسته

وحی الهی و هم به سبب کماالت الیتناهی که خداوند در وجود رسول اهلل  ۀبه واسط

رت فرموده، حکم»شاورهم فی االمر« را ودیعه گذاشته بود. باز خداوند، امر به مشو

 (.73)همان: نمودند تا سنت باشد به جهت حکام بعد« 

گویند در آغاز می نویسنده در بیان ادای حقوق انسانیت که فرنگی »کونستستیون«

تصریح دارند به اینکه در آسیا مردم از حقوق خود بر دولت که آن را »کونستستیون« 

 نویسد:ینامیده اطالعی ندارند و م
»در اغلب آسیا، خاصه در سمت مشرق زمین، مطلقاً نه سالطین، نه ملت به این 

اند که دولت و سلطنت از رعیت چه طلب دارد و حقوق دولت بر ملت معنی برنخورده

داند که فریضه ذمّه دولت به چه اندازه چه چیز و به اندازه است، و همچنین ملت نمی

 (.95: همان) و ملت چه حق بر دولت دارد« است که در حق ملت رعایت کند

 داند که دولت باید آنها را ادا کند:وی حقوق ملت بر دولت را در سه چیز می

حفظ استحقاق ملی: یعنی دولت حافظ خاک و امنیت کشور در مقابل تجاوز  .1

 خارجی باشد.

اذیت حفظ حقوق جانی: یعنی اینکه احدی نتواند در هر صورت ممکن به آزار و  .2

 درازی نماید.جانی مردم دست

باشد، دولت می ۀها ملت بر عهدحفظ اموال و دارایی ۀحفظ حقوق مالی: وظیف .3

 نویسد:بهبهانی در این خصوص می
دولت فرض است و اگر اولیای هر دولتی در  ۀ»این حقوق از ملت و رعیت بر ذم

الفور گرفتار اشد ماید، فییکی از سه تکلیف به قدر ذره در ادای آن مسامحه و غفلت ن

 (.96: همان) شود«عقوبت می
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ها و بهبهانی در ضرورت وضع قانون بر این باور بودند که در محافل و مجالس حرف

شود که اگر قانون بیاید علما باید از ایران خارج شوند و سخنان خالف قانون گفته می

انون باعث اقتدار کشور و دهد؛ اما من تأکید دارم که قاقتدار سلطنت را کاهش می

نویسد: »نمونه و عالمتی از قانون راستا چنین می این شود وی درشوکت پادشاه می

کند و بر شود که قانون سلب اختیار و اقتدار اشرار را از ظلم و خرابی مینوشته می

نویسنده در این بخش به دو  .(102: همان) افزاید«قدرت و شوکت و اقتدار پادشاه می

گذاری اشاره دارد، یکی مجلس تنظیمات و دیگری مجلس مشورت. مجلس مجلس قانون

این مجلس نوشتن و وضع قانون  ۀتنظیمات: رئیس این مجلس پادشاه خواهد بود. وظیف

داند؛ ولی است. افراد انتخاب شده برای این مجلس بیست تا پانزده نفر را کافی می

شریعت باشند و یک نفر از علمای  ند که عاقل، مجرب، مهذّب و تابع قانونافرادی باش

 نویسد:فقه نیز که از مسائل فقهی آگاه باشد در مجلس مزبور حضور داشته باشد و می
»باید به موجب قانون شریعت باشد، لهذا الزم است در وقت نوشتن آن تنظیمات، 

و در  ]حاضر باشد[رشته و ربط باشد ا سریک نفر از علمای فقیه که از مسائل فقهیّه ب

کتب فقه به قدری عالم باشد که سایر علما در این ماده معتقد به علم و فقاهت او 

 (. 103)همان:  باشد«

وی همچنین معتقد بودند که جهت ترقی دولت و ملت باید از قواعد دولت و قوانین 

مشورتی هستند که در ه دول فرنگ دارای یک مجلس ۀفرنگ پیروی کنیم؛ زیرا هم

گوید: »پس الزم است که درک این معنی هم کنند و میمسائل دولت و ملت گفتگو می

کل امور دول فرنگستان بر مشورت و شوری است و بر سر هر  ۀکرده شود که ادار

 (.107: همان) دستگاه دولت، یک مجلس مشورتی است«

 

 االسالم بهبهانيمیرزا محمد معین. 4

-مشروطه محسوب می ۀم بهبهانی از دانشمندان، نویسندگان و ناطقین دوراالسالمعین

کرد، وی عضو »کوکب ناصری« را منتشر می ۀشود. مدتی در بمبئی هندوستان روزنام

خواهان به مبارزه حزب دموکرات شیراز بود و در جنگ جهانی اول به همراه دیگر آزادی

ز نویسنده، کتب زیادی باقی مانده است که با بیگانگان پرداخت و مدتی هم زندانی شد. ا

 « است.المدن همفتاح التمدن فی سیاسیکی از مهمترین آنها »

ای از همزمان با وقوع انقالب مشروطه در ایران و گسترش ارتباط با جهان غرب، عده

گیری از تغییر و تحوالتی که در دنیای روشنفکران و سیاستمداران ایرانی، با بهره
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-های دنیای سنتی را به چالش میهای سیاسی و ارزشوقوع پیوست و ایده مدرنیته به

لی در مورد حاکمیت، حق مردم بر دولت، حدود حکمرانی، قانون ئکشاند، کتب و رسا

های کشورداری، تشکیل مجلس و نظام مشروطه و تدوین قانون مداری، عدالتخانه، شیوه

االسالم بهبهانی است که دو سال معین اساسی به نگارش درآوردند. از جمله این افراد

« را در مورد »تاریخ المدن همفتاح التمدن فی سیاسپس از استقرار مشروطیت رساله »

سیاسی و سیاست اجتماعی« در قالب چهل و سه جلد و در چهار جلد بر اساس آنچه 

 باقی مانده است تألیف نمود.

فیلسوفان و  ۀنوشت سیاسی و سیاست اجتماعی از ۀمؤلف در بحث از اندیش

اندیشمندان غربی همچون ماکیاولی، توماس هابز، جان استوارت میل، فرانسیس بیکن، 

مونتسکیو، جان الک، آدام اسمیت، هر برت اسپنسر، توماس مالتوس و روشنفکران 

خان و فتحعلی آخوندزاده استفاده کرده است استفاده از ایرانی چون میرزا ملکم

ی« »وکالی ملی« »مجلس ملی« »اتحاد ملی« »پیدایش مفاهیمی چون »خاک مل

دولت در آزادی ملت«  ۀملت« »ارتش ملی« »حقوق مردم بر دولت« »میزان مداخل

االسالم از اقتصاد سیاسی و سیاست اجتماعی است. کتاب نشان از دانش باالی معین

توان »کلیدهای پیشرفت در سیاست « را میالمدن همفتاح التمدن فی سیاس»

تاریخ »اندیشه سیاسی« و  ۀل با اهمیت در زمینئجتماعی« ترجمه کرد که از رساا

ل سیاسی و اجتماعی آن ئآید که مسا»سیاست اجتماعی« دوران مشروطه به حساب می

 بررسی و کنکاش قرار داده است.دوران را بازگو و مورد

م و توجه به گرا است. او روی بازگشت به اسالمعین االسالم از روشنفکران اسالم

قوانین و اصول اسالمی تأکید زیادی دارند. نویسنده در ابتدای کتابش پرسشی را مطرح 

کند که چرا ملت امروزی ایران که عالوه بر اسالم، دست غیب صاحب الزمانی با می

دهد که: مسلمانان از کتاب های دیگر و جدید نیازمندند؟ او جواب میآنهاست به تمدن

کند؛ اگر میوری جسته و به اختالف و درگیری روی آوردند و تصریح و سنت پیامبر د

اسالمیه که همگی را به نصّ کتاب و سنت اطفال مسلمین  ۀ»از قوانین و نوامیس الهی

عمالً حاضر نمایند و خود را متخلق به آن احذاق  ورد زبان دارند به مقتضای عصر حاضر،

ت این نوامیس آسمانی تخت دول بشر ساخته ربانیه نمایند، البته بار دیگر، با جوهری

  (.18: 1385االسالم بهبهانی ،)معینروی زمین را به تزلزل خواهند آورد« 
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-اسالمی خارج شدند که با همان اصول، تمدن ۀعالوه بر این مسلمانان از اصول اولی

های قیصر و کسری، مصر، یونان حتی تا چین و جبل الطارق را مقهور خویش ساختند 

به  (.19)همان:  هم نوردید فرهنگ و تمدن اسالمی تمام دنیای متمدن آن زمان را در و

غیر از این دوّل اروپایی جهان اسالم را از بیم اتحاد و متحد شدن به جان همدیگر 

دیگری  ۀها، هجوم مغول به جهان اسالم نیز ضربها با ایرانیانداختند، مانند اختالف ترک

»هر گاه آن اصول مقدسیه را پاک و آراسته  ساخت. با این وجود به تمدن اسالمی وارد

عرب معمول داریم البته، محتاج به اشخاص  ۀکنیم به همان سالمت و صرافت اوّلی

 (. 21)همان:  فرنگی نخواهیم بود«

های سیدعبداهلل داند و به تالشنویسنده دخالت علما را در ادارۀ امور مثبت می

اطبایی در انقالب مشروطه اشاره کرده است که در روند پیروزی طب بهبهانی و سیدمحمد

 (. 27 -26)همان: اند انقالب مشروطه مؤثر بوده

-معارف، مالیه، نظامی و کشاورزی می ۀاصالحات را در چهار مقول ۀوی آغاز نقط

 .(28: همان ) دانست

-ورود به بچهبینند: عدم حق ل میئمعارف را در این مسا ۀمهم ترین مشکالت ادار از

جات توسط امرای موروثی، عدم یادگیری زبان خارجی های تحصیل کرده جدید به اداره

آموزان ایرانی، عدم تحصیل صنایع در مدارس جدید؛ زیرا صنایعی که ما برای دانش

خورد از اینکه آیند و نویسنده غبطه میآن از کشورهای خارجی می ۀداریم مواد اولی

نویسند: »کجایند روند و میانی کمتر دنبال یادگیری صنایع میآموختگان ایردانش

جوانان اشرافی که دامن همت به کمر زده، لباس چرم و کرباس پوشیده، بروند در 

کشی نمایند تا استادکار ریزی و بلورسازی و غیره، ذغالبافی و توپقماش هایهکارخان

 .(29: همان) شوند«

داند اعتقاد به مالیه را در ذیل معارف می ۀه اداراالسالم بهبهانی ضمن آنکمعین

کامل از علم سیاست ثروت نیازمند  ۀاصالحات در امور مالیه داشته و معتقد بود یک دور

مهم و باریکی بوده است که دانشمندانی چون آدام  ۀثروت آنقدر مسئل ۀباشد و مسئلمی

بنام »اصول سیاست ثروت«  اسمیت کتابی بنام »ثروت ملل« و جان استوارت میل کتابی

 .(31: همان) اندگران از آنها تقلید کردهاند و دینوشته

-امور نظامی را به علت قانون شمارش سپاهیان و ترتیب آموزش ۀوی همچنین ادار

داند و مالیه و معارف می ۀهای نظامی و مشخص نمودن محل مصارف سپاه، زیرمجموع
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-شمارد و میعلم بلکه فداکاری را نیز واجب می تنهابرای تغییرات در امور نظامی نه

تنها علم الزم است بلکه، جوش فداکاری و حب وطن و نویسند: »در این مرحله، نه

 (.همانجا) شخصی ژاپونی الزم است« ۀگذشت از فاید

و دانست تر میجات دیگر آساناالسالم اداره و سازماندهی ارتش را از ادارهمعین

بود همچنین فوج ارتش منظم  چهلتشکیل و  ی موجودنظامساختار ن زدهممعتقد به بر

سواره، پیاده، توپچی و مشتاقان ماهر را از ژاپن به ایران آورد و در تمام  معتقد بود باید

 افراد داوطلب نظامی را از ایالت گرفته تا شهری و روستایی را آموزش داد ،مملکت

 (.32: همان)
هزار مرد جنگی تربیت  24تواند با نیروی ایران میکند که نویسنده پیشنهاد می

ز کهگیلویه و بهبهان، ، شانزده هزار نفر ا«شیخ خزعل»شده به طرز جدید سردار ارفع 

تنها جلوی پیشروی بیست هزار نفر از ایالت بختیاری و بیست هزار از الوار پشتکوه، نه

را نیز مالک شود و در آخر عثمانی و انگلیس را در خاک ایران بگیرد بلکه عراق عرب 

خواهی و واسطه اینکه، تربیت وطنهفعالً عسکریه نداریم، ب اخورد از اینکه: »والّتأسف می

 (.همانجا) مالیه نداریم و علت مالیه نداشتن این است که معارف نداریم«

زیرا پیشرفت کشاورزی دانست شاورزی را هم در ذیل معارف میبهبهانی فالحت یا ک

، رشناسی نیاز دارند و به انتظاماتبذ الت آن به دانش ساخت قنات، پل، سد وحصوو م

-پلیس، امور نظامی و مالی بستگی دارند. اشکال کار را در این می ۀامنیت منطقه، ادار

یا وزیر گفت که رعایای شما محکوم شما نیستند و باید در  نتوان به خاکه »نمی دانست

زراعت باید توسط مهندسین دولتی اداره شود و از آب و زمین شریک باشند و امور 

 (.34: همان) «عایدات ترتیب مالیات را بدهند ۀرطرف ادا

خواهی و : »عقل و علم و وطنباشود مگر نهایتاً اینکه اوضاع فعلی ایران درست نمی

 .(36: همان) مال و فداکاری جانی و مالی نشود هیچ در بساط نباشد«

همه بر اصالحات آموزشی یا معارف تأکید دارند و آن را مادر بیش از االسالم معین

دانند زیرا کشاورزی می ،ارتش ،تمام اصالحات و حالل مشکالت دیگر از جمله مالیه

 دارند.تمام این امور به دانش و معارف نیاز 

از نظر وی منشأ اتحاد ملت مذهب است. قبله و دین واحد را باعث اتحاد یک ملت 

بس محکم و عروه به غایت  ۀگوید:»قبله و عقاید واحدۀ مذهبی تنها، رشتمیشود و می

و اتحاد مذهبی را  مستحکم است در متحد داشتن افراد و اقوام مختلفه اهل هر زبان«

داند، چنانچه الفت مذهبی باعث اتحاد اعراب، ایرانیان و ترکان باعث وحدت ملی می
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فریقا را به زیر آتوانستند از ترکستان تا گردید که تمدن اسالمی را تشکیل دادند و 

 سیطرۀ خویش درآوردند

 (. 57-56)همان: 
 

باشد ایشان میحقوق بشر بحث  ،االسالممعین ۀاندیش ۀیکی دیگر از مباحث عمد

حق طبیعی را حقی که داند یکی طبیعی و دیگری سیاسی، را دو گونه میحقوق بشر 

هستند، در آن حق، هیچ مالحظه بزرگی و داند که همه بدون تفاوت مستحق آن می

، مساوی و توان کرد، در حقیقت حق طبیعیکوچکی و جهل و دانش و بینش را نمی

 (.71: همان) وق همه افراد نسبت به یکدیگر استیکسان گرفتن حق

قانون اساسی، محافظت  ۀوی جایگاه خاصی داشته مقولۀ مطلب دیگری که در اندیش

ادیان از آغاز زندگی بشر تاکنون در تمام این باور است که  بروی  بودو عمل به آن 

در این ها، قانون اساسی بوده و ، سلطان مطلق تمام قانونجهان چه آسمانی و چه زمینی

نویسد: »از آغاز تاریخ بشر تاکنون، در تمام ادیان عالم، چه آسمانی و چه میخصوص 

همانا قانون  ،ملل ۀبر حق در میانزمینی، کالً و طراً، سلطان مطلق و حاکم جوهری 

 «اندحفاظ بودهفقط  ،ام و آورندگان قانونفخ اوصیایو  یانبیای گرام ؛اساسی بوده است
 (.79: همان)

ملت حاکم قانون اساسی است و دولت برای محافظت از آن قانون به وی معتقد بود 

پس قانون اساسی د: »نویسمی ی امین ملت نیازمند است. و در این زمینهمشورت وکال

 ،حتم، کمک به جهات عظمت و اقتدار دولت ،نام دارالشورای ملیه ب ،واجب و مجلس

شود الزم اسالمیه که شاهنشاه خوانده می ۀهیئت جامع ۀفرض و مقدس داشتن نمایند

 .(80: همان) «است

انواع دولت و  ۀتوجه قرار گرفته مسئلایشان مورد ۀز دیگر مطالب که در اندیشا

و نیز وظایف شخص ، شرایط و وظایف دستگاه دیپلماسی ف آن در قبال ملتوظای

مرو کشور و حکومت از تصرف دولت را حفظ قل ۀنخستین وظیفپادشاه است وی 

 داند.می قلمرو، حفظ حقوق ملکی و ملتی و حفظ جان و مال افراد ساکن در آن دیگران

بلکه بیشتر به  ؛در ایران نداردوی اعتقادی به حکومت جمهوری مانند آمریکا و فرانسه 

نویسد: »اساس معاش و میدر این زمینه و  است حکومت پادشاهی مشروطه دل بسته

اند که به آرای اشراف قدم و امضای آسایش ملی خود را بر همین شالوده محکم نهاده

 (.81: همان) نمایند«پادشاه واجد رفتار می
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تر ری کند که مملکت همیشه شاداباز وظایف دیگر دولت این است که باید کا

دست آورد، و اگر جنگی برای ایران پیش هخویش را بدون جنگ ب ۀباشد، حقوق مشروع

آید نیروی دریایی طوری عمل کند که تنگه هرمز را چون سدی محکم ببندند و اجازه 

 ندهد که دشمن نیروی خود را در سواحل خلیج فارس پیاده کند. وی بر این باور بود که

نظام درستی که بر اصول سیاسی باشد و عموم وزیران و نمایندگان مجلس، ذاتاً مخالف 

روی و نابرابری و عدم مساوات هستند در زمان صلح و دوستی با ملت خویش کمال زیاده

 (.83: همان) همکاری را دارند

وی معتقد بود که برای اعضای وزارت خارجه سیاستمدارانی باهوش دارای صالحیت 

می و شایستگی و لیاقت و کارآمدی انتخاب شوند. دولت باید دیپلماسی را بر جنگ عل

ترجیح دهد و جنگ آخرین تدبیر دولت باشد، زمانی که سیاست و دیپلماسی از حل آن 

نویسد: »چه که، سپاه بری و بحری فقط آالت آخرالدوا هستند که دول عاجز باشند و می

 ر از حیطه تدبیر و اختیار مردم سیاسی خارج باشد«عالم ذخیره کنند برای وقتی که کا

 (.91-87: همان)
را )ایرانی( اهل وطن  ،مؤلفاهل وطن نیز بر این باور بود که خاک و وی در خصوص 

ا از جایی دیگر به ایران مهاجرت کرده و یکه در مملکت ایران ساکن است و کسی است 

. و دتواند آب و زمین بخرایران می دولت ایران است و به مشروعیت تبعیت ۀاکنون تبع

 (.119: همان) باشداین فرد دارای حق رأی در انتخاب وکیل می

خاک ملی و زمین باید در میان همه به تساوی تقسیم گردد. و نباید اقطاع وتیول، 

نویسد: »بر اینکه ای خاص داده شود او میسیورغال و خالصجات مانند گذشته به عده

خیز در دست گروهی قلیل بماند و عامل فی السابق اراضی حاصل نباید گذارد کما

عموم  ۀچین، هوا و هوس ایشان باشند، بلکه ضمناً باید کاری کرد که زمین بهرخوشه

 (.271: همان) باشد و در میانه همگی تقسیم عادالنه شود«

 وکیل ملیانتخاب و وظایف وکالی مجلس نیز بر این باور بود  در موردبهبهانی 

 ۀادراک و بصیرت کاملکند: »وکیل ملی به حسنرا چنین معرفی میمجلس(  ۀ)نمایند

عالوه اینکه به تمام اخالق و به شودمی ارباب حل و عقد از میانه افراد وطنیان انتخاب

 (.121: همان) ه و از اختالف صفات پیراسته است«استرحسنه آ

خالص العقیده باشد که ملت و ح اهر الصالظ ،پاک ،وکیل باید مسلمان، از نظر او

اسالم را اهل و عیال خود داند. سواد فارسی و عربی، فقه و مباحث الفاظ و مبادی علم 

برای  که بندی اطالع کافی داشته باشدکشی و تجارت و بودجهجغرافی، هندسه، نقشه
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دول رود برای عقد معاهدات با رود بلکه »میخواست فالن حاکم یا وزیر به مجلس نمی

خارجه از حیث امور سیاسی و گمرک خانه و مال التجاره و امتیاز اشیایی که به خارجه 

 (.123-122: همان) شود«داده می

داند و به آغاز زندگی انسان بر روی زمین در زمان آدم و حوا میمشروطه را  وی آغاز

به آدم  بارنخستین ،فطرت بشری بداند ۀقانون شریعتی که حریت و مساوات را الزم

طور ادامه یافت تا به دوران اسالمی رسید و مشروطه از طرف تعلیم داده بود و همین

مسلمانان به طرف اروپا رفت و انگلیس اولین دولتی در فرنگ بود که مشروطه را برقرار 

بدون توسل به مشروطه آزادی و استقالل  د به فرانسه و سپس به آمریکا رفت.کرد بع

 نویسد: کن نیست او میبرای هیچ تمدنی مم
»امروزه به حکم اصول جوهری اسالم و فصول اتفاقیه متحدانه دانشمندان عالم 

مدنیت، این مطلب از مسلمات بدیهیه عالم زیست و زندگانی بشر گردید، که بدون اخذ 

و عالم تمدن، حریت و استقالل و بقا و زیست و  حاضرو عمل به اصول مشروطه عصر 

تمول عمومی و نادر شجاعت عمومی ممکن نیست، بلکه  قارونلت ایست برای هیچ م

 (.212: همان) حال و ممتنع است تا یوم القیامه«م

را )ع(  و شهادت امام حسین )ع( ، شهادت امام علی)ص( های زمان پیامبروی جنگ

در این و  هی نظام مشروطه دانستورکه برای آزادی و مساوات جنگیدند در جهت بار

ت حضرت رسول و شهادت حضرت امیر و یسد: »مخاطرات و تحمالنومیخصوص 

را همگی به جهت اعال کلمه  (علیهم سالم اهلل)هدی  ۀفدویت حضرت سیدالشهداء و ائم

 (.213: همان) مساوات به جان خرید«

به پیدایش زندگی انسان بر روی زمین  را پیدایش مشروطه ،االسالم بهبهانیمعین

ر خون و ذات انسان دریت و مساوات که شعار مشروطه است زیرا حُ ؛مرتبط دانسته

درخت مشروطه در دامن اسالم و با شهادت امام علی و امام حسین  .سرشته شده است

او  حریت و مساوات جنگیدند و شهید شدند. ۀبرای اعتالی کلم)ع(  چون ائمه ؛بارور شده

خواه ملت آبیاری مشروطه: »مشروطه درختی است که باید با خون جوانان معتقد بود

 . شود و با خون پادشاه و امرای مملکت بارور گردد«

اش جنگ، درگیری، مشروطه یاد کرده که همه زماناالسالم از اوضاع معین

 نویسد:کشی است و میخونریزی، آدم
نها شاه کشتن و وزیر سوزانیدن بوده آبیان اسم مشروطه، ورد زبان  ی کهاز روز»

شته شد گفتند خبری نشده، در مشروطه باید خونریزی بشود، فالن است و هر کس ک
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همان وزیر منافق بود خوب شد که کشته مستبد بود خوب شد که کشته شد، ب امیر

 (.215: همان) گیرد«شد، کوه استبداد بود ، شاه تا کشته نشود مشروطه انجام نمی
توان صفات اصلی ه نمیکطوری هبنام گشته کند امروزه مشروطه بدوی یادآوری می

 نویسد: مشروطه که حریت و مساوات است را دید و می
اند، ابداً عملی که »امروزه که به اسمی بدون مسمی تغییر وضع را خواستگار شده

شود به جز بالمره دیده نمی ،بتوان از صفات خالصه مشروطه و ثمر مختصه مساوات

تو خود  ! خدایا .خود را به هدر دادنشرف و ناموس نوع  ،فحاشی به همدیگر، و خون

 )همانجا(. ایم«دانی ما چیزی ندیده و نشنیدهمی

گوید: »در هر شهری داند و میخواه مشکل میاو تشخیص مستبد را از مشروطه

گویند مستبدین آن جماعت هم برگشته به جماعتی به جمع یکی از نوع خودشان می

 (.216: همان) گویند بابی«آنها می

-خواه است و مشروطه و عدالتایرانی بالفطره مشروطه بر این باور بود که شانای

 ،توان بدست آوردمی بدون خونریزی و درگیری دانسته کهخواهی را از اصول اسالم 

 :ژاپن در کسب مشروطه انجام دادندکاری که ملت 

-ه و بیقن با آن فقر و فانمائید چه واقع شده بود، که دولت ژاپ»هیچ مالحظه نمی

المللی، همین که خواست مشروطه بشود به رسمیت حقوق بینعلمی عمومی ملی و عدم

آیا  ؟آیا فرشته بودند ؟ه اندک زمانی شد و هرج و مرج و خونریزی نشد، چرا و برای چ

هیچ کدام ! نه واهلل  ؟نداهکان تازه از زمین روییده و گیاه عصر جدید عالم نباتات بوداس

اسباب فقیر بودند که حس احتیاج و حس مشرف به ملت بیچاره بیمشتی  .نبودند

 هالکت خود شدن آنها بیدار شده بود«. 

خواهان امروزی کار را به جایی رساند که انسان گوید حرکات مشروطهدر آخر هم می

 (.218-217: همان) کندپاک اعتقاد را از دین و ایمان خارج می

مداخله دولت در حدود  ۀو نحومیزان نی بحث بهبها ۀیکی دیگر از مبانی اندیش

دخالت دولت در امور ملت باید طوری باشد که حقوق معتقد بود  است وی آزادی ملت

: »با این که هیئت حاکمه از نویسددر این زمینه میآزاد مشروع فرد را غصب نکند و 

قرر داشت طوری واضح و روشن بباید مملت و برای ملت است و حدود مداخله او را به

 مشروع طبیعی ملی را، غصب ننماید یا نتواند غصب کند« ۀکه سرمویی حقوق آزادان
 (.226: همان)
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که هیأت حاکمه باید از فشار زیاد بر مردم خودداری کنند و  بوداالسالم معتقد معین

گاه ملت برای کسب حقوق خویش کش خویش نباید غافل بمانند و هراز ملت زحمت

 (.255: همان) آنان برخورد سخت نشودشورش نمود با 

االسالم بهبهانی دو نفر از روشنفکران عصر مشروطه معینبنابراین ابوطالب بهبهانی و 

روشنفکران عصر مشروطه قرار گرفت توجه از بهبهان بودند که آثار و افکار آنها مورد

وی ز بهبهان بود نیز ا عبداله بهبهانیسید البته یکی دیگر از پیشگامان انقالب مشروطه

 سیدمحمدوی با یکی از رهبران فعال انقالب مشروطه بودند که از همان ابتدا همدستی 

آن دو رهبر، (. 49: 1370)کسروی، آغاز جنبش مشروطه دانست توان میرا  طباطبایی

نظیر در تقویت مبانی مشروطیت کوشش نیت و پشتکار بیبهبهانی و طباطبایی، با حسن

: 1383زاده، )ملکحقیقت محور دستگاه نوین و حافظ اصول شریعت بودند  کردند و درمی

السلطنه منصفانه اعتراف دارند که آقا سیدعبداهلل بر مشروطیت، حقوق احتشام(. 406

 ۀ. هم(290تا: )آدمیّت، بیحق، از ارکان مشروطیت محسوب بود انکار داشت و بهقابلغیر

یکی از پیشوایان و  بهبهانیدارند که سیدعبداهلل نظران در یک مطلب اتفاق نظر صاحب

)بامداد، شماری را در این راه متحمل شد مؤسسین مشروطیت ایران است که زحمات بی

1371  :288 .) 

کتمان است و او قابلبه هر صورت نقش سیدعبدا... بهبهانی در انقالب مشروطه غیر

مشروطه را برافراشت و با حرکت وی ها و ستون انقالب بود. مشعل انقالب یکی از پایه

ها مبارزه کرد و در همین راه جان خویش را از دست داد و شروع شد. در این راه سال

ولی با اینکه این سه نفر انقالب مشروطه با نام سیدعبداهلل بهبهانی، گره خورده است. 

زمینۀ رهبری  بهبهانی بودند ارتباط چندانی با هم نداشتند. سیدعبداهلل بهبهانی که در

کرد. ابوطالب بهبهانی نیز پیوسته در بالد انقالب مشروطه فعال بود در تهران زندگی می

االسالم که از دو نفر دیگر اسالمی از جمله مصر، هند و ترکیه در سفر بوده است. معین

برد. ابوطالب بهبهانی زمانی که در تر بود مدتی در هند و سپس در شیراز به سر میجوان

عبداهلل بهبهانی بر کرد، نام سیدلیف میأشاه و در مصر کتاب خویش را تناصرالدین ۀورد

االسالم در کتاب خویش از سیدعبدا... بهبهانی ها نیفتاده بود. با این وجود معینسر زبان

دهد نظام تعریف و تمجید کرده است. آن چیزی که این سه نفر را به هم پیوند می

خواهان مذهبی، گرا یا مشروطههر سه نفر از روشنفکران اسالم چرا کهمشروطه است. 

های آن بودند و ترقی و تعالی کشور را در عمل به اسالم و آموزه ۀکه دلداده و شیفت



 نقش روشنفکران بهبهان در انقالب مشروطه /236

 دانستند. آزادی و مساوات را در چارچوب اسالم خواستار بودند.های آن میاسالم و آموزه

 (. 21-20: 1390)مزینانی، 
خواه قبل از انقالب از طریق فکر و نی به عنوان روشنفکر مشروطهابوطالب بهبها

داشت، سیدعبدا... بهبهانی به عنوان یکی اندیشۀ خویش در جهت تحقق مشروطه گام بر

از رهبران نظام مشروطه به صورت عملی در میدان مبارزه با استبداد قرار داشت. و 

های نظام پیروزی انقالب، چالش االسالم بهبهانی، یکی از روشنفکران بعد ازمعین

 داد.مشروطه را مورد نقد و بررسی قرار می
 

 نتیجه. 5

-سیدطرف از یک چرا کهداشتند انقالب مشروطه و متفکران آن نقش بارزی در بهبهان 

نفوذ و شخصیت  د.شومی و ارکان مشروطیت محسوب رهبرانز اعبداهلل بهبهانی 

و از  وزی انقالب مشروطه را تسریع نمودوند پیردر میان مردم داشت ر که ییکاریزما

از اهمیت زیادی متفکر و روشنفکر در جریان انقالب  دوبا  اشفکری همراهی طرف دیگر

ای در باب یکی ابوطالب بهبهانی، صاحب کتاب »منهاج العلی« یا »رساله برخوردار بود

مفتاح التمدن فی االسالم دارای کتاب »محمد معینحکومت قانون« و دیگری میرزا

 « یا »کلیدهای پیشرفت در سیاست اجتماعی«. المدن هسیاس

مداری، مجلس شورای ملی، مشروطه، قانون ابوطالب بهبهانی مروج نظام قانون

ها و مفاهیم اندیشه اساسی، حقوق ملت، وظایف نمایندگان مجلس بوده است. جا پای

االسالم بهبهانی که توان دید. معینمی کتاب بهبهانی را در قانون اساسی نظام مشروطه

های کتاب خویش را تدوین کرد از اندیشه ،سال پس از استقرار نظام مشروطه دو

برای  در واقع وشروطه سخن به میان آورد های م، سیاست اجتماعی و چالشسیاسی

اولین بار از زبان و کالم وی مفاهیمی چون »خاک ملی« »ارتش ملی« »هویت ملی« 

هر دو متفکر در تشکیل و تداوم انقالب  مطرح گردیدلت« »وظایف دولت« »حقوق م

 مشروطه نقش داشتند. 

نظام حاکم را به پذیرش نظام مشروطه و  ،ابوطالب بهبهانی با توصیه و نصیحت

 ۀپرداز در اندیشاالسالم به عنوان یک نظریهمخالفت با نظام استبدادی واداشت و معین

های دوران مشروطه و ها و بحرانسیاست اجتماعی، چالشسیاسی، اقتصاد سیاسی و 

بررسی قرار داد. وی با شناخت افکار اندیشمندان غربی و متفکران پس از آن را مورد

های سنتی برآمد. پس نقش های سیاسی مدرن با ایدهایرانی سعی در تطبیق اندیشه



 237/ 1400، بهار 1،  شمارة 13پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

کی در رهبری آن و دیگری ی :باشدبررسی میجنبه قابل دوبهبهان در انقالب مشروطه از 

که توسط این دو اندیشمند  در تدوین ایدئولوژی، اندیشه و تفکرات نهضت مشروطه

 صورت گرفت.
 

 منابع
ششم،  چاپابراهیم فتاحی، محمدی و محمداحمد گل ۀ، ترجمایران بین دو انقالبرواند، یآبراهامیان، 

 .1379نشر نی، 

 تا.، چاپ اوّل، روشنفکران، بیلد دوم، جت ایرانایدئولوژی نهضت مشروطیآدمیت، فریدون، 

 .1340تهران، سخن، ، نهضت مشروطیت ۀدمفکر آزادی و مق ،ـــــــــــــــ

 .1386 کتاب، ، چاپ چهارم، تهران،، نگارستانتاریخ ایران پس از اسالماقبال آشتیانی، عباس، 

 . 1369توس، پ دوم، تهران، چااسم سری، ابوالق ۀ، ترجمدین و دولت در ایرانالگار، حامد، 

 .1371، تهران، زوّار، لد چهارمبامداد، مهدی، شرح رجال ایران، ج

 .1389، کتوبم میراثتهران، ، به کوشش حوریه سعیدی، منهاج العلی بهبهانی، ابوطالب،

، تهراناصغر حقدار، به کوشش علی المدن همفتاح التمدن فی سیاس االسالم،محمد معینبهبهانی، میرزا

 .1385، نشر مهرنامگ

 .1360 امیرکبیر،تهران،  چاپ اول، ،تشیع و مشروطیت در ایران حائری، عبدالهادی،

چاپ اول، ، ربگران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غهای اندیشهنخستین رویارویی، ــــــــــــــــــ

 .1367 امیرکبیر،تهران، 

 .1379تهران، روزنه،  ،چهارمچاپ انی، شریف کاش، سنت و مدرنیتهکالم، صادق، زیبا

 .1371چاپ سوم، تهران، علمی و شرکت چاپ، ، سلطنت قاجار ۀایران در دوراصغر، شمیم، علی

 .1387رسا، چاپ ششم، تهران، د تدوین، احم ۀ، ترجممقاومت شکنندهفوران، جان، 

 .1387کبیر، امیرچاپ هشتم، تهران، ، نتاریخ بیداری ایرانیااالسالم، کرمانی، ناظم

 . 1370، چاپ شانزدهم، تهران، امیرکبیر، ایران ۀتاریخ مشروطکسروی، احمد، 

، چاپ گرا و با تطبیق آن بر انقالب اسالمیخواهان مذهبی و غربتمایز مشروطهمزینانی، محمدصادق، 

 .1390بوستان کتاب،  ۀدوّم، قم، مؤسس

 .1383سخن، ، چاپ اول، تهران، اول تا پنجم جلد، تاریخ انقالب مشروطیت ایرانزاده، مهدی، ملک

 .1378نشر آینه، چاپ اول، تهران، ،  ی در ایرانتجدد و تجدد ستیزمیالنی، عباس، 

ؤلفان و مترجمان ایران، شرکت مچاپ اول، تهران، ، ایران در برخورد با استعمارگرانتقی، نصر، سید

1363. 


