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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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پیشگفتار
تحوالت متعدد دوره ناصری نشان دهنده عصر گذار جامعه ایرانی از حالت 
سنتی به دوران مدرن بود. در این راستا ابتدا منورالفکرها به طرح مساله نوسازی 
پرداختند و به تدریج برخی از روحانیون و مراجع سرشناس نیز منادی این تغییرات 
شدند. برقراری قانون اساسی و مجلس شورای ملی از مهم ترین خواسته  های مورد 
نظر دو دسته مزبور بود. گرچه پیشینه اصالحات به دوره فتحعلی شاه و ولیعهدی 
عباس میرزا باز می گردد، ولی با آغاز سلطنت ناصرالدین شاه موتور این حرکت با 
قدرت بیشتری با هدایت میرزا تقی خان فراهانی )امیرکبیر( به چرخش درآمد. 
در تاریخ ایران، انقالب مشروطیت رخداد بسیار برجسته ای است که سرفصل 
دگرگونی های تازه و آغازگر زندگی نوین اجتماعی و سیاسی برای ملت ایران به 
شمار می رود. واژه مشروطه، به عنوان معادلی برای واژه انگلیسی کنستیتونالیسم1 
به معنای حکومتی که بر شالوده قانون اساسی و نظام پارلمانی بنیاد شده باشد، 
به کار برده شد. به نظر می رسد اولین کسی که در ایران به فکر مشروطه افتاد، 
امیرکبیر بود. واژه مشروطه را نخستین بار میرزا حسین خان سپهساالر در سال 
1868م/ 1285ق هنگامی که سفیر ایران در دربار عثمانی بود در خالل برخی 
از گزارش های خود به ایران معرفی کرد.2  در میان انبوه تالش ها، و مجاهد ه های 

1- constitutionalism
2- آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون )عصر سپهساالر(، تهران: انتشارات 

خوارزمی، 1354، ص 223
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گسترده اقشار گوناگون ایران، برای برقراری نظام سیاسی بر پایه عدالت و قانون، 
علمای مقیم عتبات عالیات نقش مهمی در روشنگری و بسیج همگانی مردم بر 
ضد استبداد سلطنتی و مشروعیت بخشیدن به مبارزات داشته اند.در میان علما 
آیات  یعنی حضرات  نجف  روحانی  و سران  تقلید  مراجع  از  تن  نام سه  عتبات 
خلیلی  حسین  میرزا  حاج  کفایه(،  )صاحب  خراسانی  کاظم  محمد  مال  آخوند 
طهرانی و مال عبداهلل مازندرانی بیش از دیگران به چشم می خورد. این سه تن 
این سه  یافتند.  یا »ارکان ثالثه« هم شهرت  به »آیات ثالثه«، »مراجع ثالثه« 
نفر معموالً به صورت هماهنگ مواضع خود را در قالب بیاینه، اعالمیه و ... برای 
مجاهدین مقیم ایران ارسال می کردند. در تاریخ نگاری یکصد سال اخیر نقش 
خراسانی بیش از دو نفر دیگر مورد توجه بوده است که این امر  احتماالً به علت 
جایگاه مرجعیت و اعلمیت ایشان و هم چنین به دلیل سخنان صریح در حمایت 

از مشروطه یا مخالفت با استبداد باشد.
مال عبداهلل مازندرانی همراه و همگام با آخوند خراسانی و حاج میرزا حسین 
خلیلی طهرانی با ارسال نامه و تلگراف هایی برای رهبران دینی و سیاسی ایران، 
جنبش مشروطیت را تأیید کرد و به دفاع از مشروطه خواهان پرداخته و با نشر 
اعالمیه های روشنگرانه نسبت به رویدادهای سیاسی و اجتماعی آن دوران موضع 
گیری می کرد. پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار و 
افتتاح مجلس شورای ملی در سال )1324ق(، عبداهلل مازندرانی به همراه آیات 
احکام  صدور  با  پیوسته  و  گفت  تبریک  را  مجلس  گشایش  نامه ای  طی  عظام 
قوانین  تصویب  و  تهیه  برای  نمایندگان مجلس  به  را  فرامین دستورات الزم  و 
را  آن  از  پشتیبانی  ضرورت  مجلس  قوانین  به  التزام  بر  تأکید  با  و  صادر  مهم 
اعالم می کرد. ایشان در این باره طی نامه ای خطاب به شاه و ولیعهد این گونه 
می نویسد: »... در باب ترتیب و قرار انعقاد مجلس شورای ملی که بنا شد حسب 
منعقد  ایران  عظیمه  بالد  در  ملکه  تعالی  ایداهلل  شاهنشاهی  اعلیحضرت  االمر 
شود از قراری که از طهران نوشتند، سیماً )به ویژه( بعضی از عقال و معتبرین و 
معتمدین خالی از اغراض و امراض نوشتند، نهایت موجب شکر گذاری حضرت 
اقدس  اعلیحضرت  البریه و دعای دوام عمر و دولت  العزه جلت آالئه علی  رب 



99پیشگفتار

از قرار آن نوشته  اعتاب عرش قباب )جمع قبه( گردیدو  این  پادشاه اسالم در 
جات معلوم می شود که فوائد عظیمه برای ملت و دولت است...«.1  

 پس از به توب بستن مجلس توسط محمد علی شاه و آغاز قیام مردم آذربایجان، 
و در زمان محاصره تبریز که وضع بر مردم سخت شده بود، مازندرانی به همراه 
آخوند خراسانی تلگرافی به این مضمون برای سپهدارو صمصمام السلطنه ارسال 
کرد »جناب سپهدار اصفهان جناب صمصام السلطنه تبریز محصور حمایت فوری 

دفاع عاجل بر هر مسلم واجب محمد کاظم خراسانی، عبداهلل مازندارانی«. 2   
ضدیت با استبداد نخستین بار از ناحیه اهل تبریزی ها، بختیاری ها و رشتی ها 
شروع شد و از آنجا به تمام کشور سرایت کرد. احکام آقایان خراسانی، مازندرانی، 
طهرانی، که از علمای درجه اول نجف و مقلد مردم بودند به اینها ضمیمه شده 
است.3  هم چنین آن دو با ارسال نامه ای به مسلمانان روسیه از آنان درخواست 
و  مازندرانی  دوم،  مجلس  تشکیل  از  بعد  کردند.  را  تبریز  انقالبیون  به  کمک 
سیاسی  سران  عملکرد  از  السطنه  نائب  ناصرالملک،  به  نامه ای  طی  خراسانی 
مشروطه به شدت انتقاد کردند و در خصوص شکل گیری استبدادی به مراتب 

خطرناک تر از استبداد قاجاریه تحت عنوان آزادی و مشروطیت هشدار دادند.
 از زندگانی چهرهای »مثلث رهبری« در کتاب های دوران مشروطه جز اشاره 
به اعالمیه های آنان، شرح حال و خبر جامع دیگری نمی توان یافت. در تحقیقات 
تاریخی نیز بیشتر به آخوند خراسانی توجه شده است و بعضی برخی از مورخین 
سعی دارند تا چهره دیگری از این پیشوایان بزرگ ارائه دهند.4  ابراهیم صفایی 
بدون سندی موثق در جایی می گوید: »در هنگامه اختالف مجلس و دربار وقتی 
مرحومان آخوند مال کاظم خراسانی و مال عبداهلل مازندرانی و حاج میرزا حسین 

1- روزنامه انجمن تبریز، س 1. ش 43، 1324ق، صص 4-3
2- کسروی، احمد، تاریخ مشروطه، تهران، امیرکبیر، 1369، ص730. خلعتبری، امیر 

عبدالصمد،  تصحیح محمود تفضلی، تهران، نوین، 1362، ص80.
3- مستوفی، عبداهلل، شرح زندگانی من، ج2. تهران: زواره، 1371، صص263-262

مازندرانی«،  ابوالفضل، »زندگانی سیاسی و اجتماعی آخوند مال عبداهلل  4- شکوری، 
مجله یاد، شماره 28، 1371، ص 5
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تهرانی تلگراف خود را برای حمایت مجلس و تضعیف شیخ نوری تهیه کردند، 
تلگراف را نزد سید کاظم بردند که او هم امضا کند؛ او از امضا خودداری کرده و 
گفته بود: آخوند خراسانی عالم است ولی دین ندارد، حاج میرزا حسین دین دارد 
ولی علم ندارد، مازندرانی نه دین دارد و نه علم و من از چنین کسانی پیروی 
نمی کنم«1  این گونه اظهار نظر کردن در مورد رجالی چون مال عبداهلل مازندرانی 
دور از حقیقت تاریخی است. آقا بزرگ تهرانی رجال شناس بزرگ عصر حاضر 
در مورد مازندارنی این گونه صحبت می کند: »شیخ عبداهلل مازندرانی عالمه ای 
محقق، فقیهی ارزشمند و اصولیی ماهر بود و یکی از چهره های برجسته امامیه و 
از جمله مشایخ ثالثه در نجف بود«2  در هر حال مازندارنی که در منابع تحقیقی 
بسیار محجور مانده و عموما در سایه آخوند خراسانی قرار دارد از سوی محققان 
مورد قضاوت های مختلف قرار گرفته است و با توجه به شرایط و زمانه ای که 
در آن زندگی می کرد تفاوت دیدگاه ها و قضاوت ها امری طبیعی و رایج به شمار 
می رود. همین امر باعث شده است تا چنین شخصیت-هایی که کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اند بار دیگر مورد تحقیق قرار گرفته و اثر مستندی در رابطه با آن ها 

تدوین شود.  
به  نگاهی  این  اول  فصل  در  است،  شده  تنظیم  فصل  چهار  در  تحقیق  این 
زندگی مازندارنی از بدو تولد تا مرجعیت خواهیم داشت و  حیات علمی او نیز از 
نظر خواهد گذشت. با توجه به نیاز به پیشینه وضعیت فقه شیعه در فصل دوم 
به روند شکل گیری فقه تشیع با تاکید بر فقه سیاسی پرداخته شده است. فصل 
سوم با عنوان علما و نهضت مشروطیت به بررسی نقش و کارکرد روحانیت در 
حوادث قبل از مشروطه، جریان مشروطه و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
ایران قبل از  مشروطه به عنوان پیش زمینه آشنایی به بحث و بررسی گذاشته 
و  مازندرانی   عبداهلل  اندیشه های  و  آراء  عنوان  اثر تحت  آخر  است. فصل  شده 
اندیشه  ایشان،  نظر  مورد  مشروطه  مشروطه،  از  مازندرانی  حمایت  انگیزه های 

سیاسی او می پردازد. 

1- صفایی، ابراهیم، رهبران مشروطه، تهران: انتشارات جاویدان، ج1، 1362، ص 543
2- حرزالدین، محمد، معارف الرجال، قم: مکتبه آیت اله مرعشی، ج2، 1405ق، ص 18 
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نظرات  نقطه  آماده شنیدن  بودن تحقیق حاضر  ناقص  به  اذعان  با  نویسنده 
ارزنده خوانندگان و پژوهشگران محترم در این عرصه می باشند. امید است در 

چاپ های بعدی کاستی های تحقیق حاضر برطرف گردد.

مسعود بهرامیان  
پاییز 1398  



فصل اولفصل اول

مال عبداهلل مازندرانی مال عبداهلل مازندرانی 

از تولد تا مرجعيتاز تولد تا مرجعيت



فصل اولفصل اول

مال عبداهلل مازندرانی مال عبداهلل مازندرانی 

از تولد تا مرجعيتاز تولد تا مرجعيت





زیست نامه و حیات علمی مازندرانی 
نجفی؛  مازندرانی  گیالنی  محمود  بن  محمد  بن  نصیر  محمد  بن  عبداهلل 
سال  در  شیعه  علمای  اکابر  از  گیالنی،  دیوشلی  نصیر  محمد  شیخ  فرزند 
جهان  به  دیده  قاجار  شاه  محمد  حکومت  با  همزمان  1219ش(  ق/   1256(
برخی  است؛  روایت  های مختلفی ذکر شده  تولد وی  گشود. در خصوص محل 
یارشاطر  شد.1  زاده  مازندران  فروش(  )بار  بابل  شهر  در  او  که  باورند  این  بر 
نیز  ای   عده  است.2  کرده  ذکر  آمل  شهر  را  مازندرانی  تولد  محل  اشتباه  به 
تولد وی را دیوشل گیالن می  دانند. نکته مهم آن است که وی اصالتاً گیالنی 
به  و  افکند  اقامت  آن سرزمین رحل  در  و  کرد  مهاجرت  مازندران  به  که  بوده 
را  اظهارات فوق  زیر،  اما مطلب  به »مازندرانی« شهره شد.3  همین دلیل شیخ 
آیات  از  نقل می کرد  اهلل محفوظی  آیت  قرار می  دهد.  تردید  مورد   تا حدودی 

بهجت )دامت برکاته( و حاج شیخ عبدالحسین فقیهی رشتی شنیدم:
»مال عبداهلل مازندرانی در قریه دیوشل لنگرود متولد گردید و آن منزل بعد 
از گذشت سالیان متمادی هنوز هم به یادگار مانده است. مرحوم پدرم )آیت اهلل 

1- حرزالدین، معارف الرجال، ج 2. ص18.  
ایرانیکا، ج1، 1985م، ص202؛ عظیمی، حبیب  المعارف  دایره  یارشاطر، احسان،   -2
اله، تاریخ فقه و فقها، تهران: اساطیر، 1385، ص 354؛ سرتیپ پور، جهانگیر، نامها و 

نامدارهای گیالن، رشت: گیلکان، 1371، ص 334
 3-  پیشین، ص334.  
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