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عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده

به رغم بنیادهای متباین دین و دولت ،با برآمدن صفویه به عنوان نخستتین دولتت ملتی در
ایران که به پیوند دین و دولت منجر گردید ،بنیادهتای ستلننت از مشتروعیتی دینتی برختوردار
گشتند و روحانیت و علمای شیعه نیز در این جایگاه از نقشی بنیادین در تتروی فرهنت تشتیع،،
بسترسازی برای عمل به قوانین و احکام فقهی شیعه ،احیای امتر بته معتروف و نهتی از منکتر،
تأمین مصالح عامعه و دفاع از حقوق مردم و سرانجام تعمیت و بست مباحت علمتی در تمتامی
حوزههای علمی و تمدن عظیم ایرانی ت اسلامی مشارکت نمودند؛ تا جایی که روحانیتت توانستت
با تاسیس نهاد مرجعیت به نیرویی سیاسی تبدیل گردد .علیرغم پیوندهای تنشزای ایتن دیتن و
سلننت ،امتا ایتن نیتروی سیاستی بتا منشتأ مشتروعیت مجتزا از ستلننت تتا دورهی قاجاریته
کارویژههای خود را در حوزهی عمومی -سیاسی ایران تداوم بخشید؛ امتا بتا انقلتا مشتروهه و
نقش فعالی که درآن ایفا نمود به بازخوانی در گفتمان تجتدد استلامی کمت شتایانی نمتود؛ تتا
جاییکه از هری ایجاد چالش در نظتام ستلننتی در انقلتا بعتدی ایتران و در قالتب گفتمتان
بازگشت به خویشتن اسلامی ،خود به تنهایی دست به نوسازی انقلابی زد .مقاله حاضر بتا نگتاهی
اجمالی به نقش نهاد مرجعیت و روحانیت شیعه در گفتمان مشروهه خواهی ایران از هری روش
اسنادی پرداخته است.
واژگان کلیدی :انقلا مشروهه ،روحانیت ،مذهب تشی ،،حوزههای علمیه ،نهاد مرجعیت.
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مقدمه
از جمله موضوعاتی که کمتر کسی در اهمیت آن تردید روا داشته و نقش بیبدیل و تاریخساز
آن را در تحولات شگرف و بیسابقه ایران را انکار نموده ،وقوع انقلتا مشتروهه در آغتاز قترن
بیستم میلادی است که انبوهی از موضوعات و مسائل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگتی را
که تماما برای جامعه ایران تازگی داشتند به ارمغان آورد .بررسی ابعاد مختلف این پدیده یگانته و
استثنایی تاریخ معاصر از سوی اندیشمندان ،صاحبنظران و تحلیلگران مسائل ایران به وفور مورد
توجه قرار گرفته است که در پژوهش حاضر نیز به دلیتل علاقتهمنتدی نگارنتده بته ایتن حتوزه
تحقیقات تلاش شده تا برخی مسائل مهم آن باز و در آن تامل و تفحص شود.
در فرهن ما ایرانیان روحانی به عالمان علوم دینی که اهل مسائل روحی و معنوی هستتند
اهلاق میشود که غالبا به لباس خاصی ملبس هستند .این لباس ،رسالت و تکتالیف الهتی را بته
صاحبان آن تکلیف میکند ،در نتیجه انتظار میرود که آنان به عنوان افراد متعهد و متقی ،مبلغ و
مروج دین و ارشادکننده مردم در مسیری باشند که وحی توصیه کرده استت .روحتانی همینتین
میکوشد به پیروی از امامان در تمامی شئون سیاسی ،فرهنگتی و اجتمتاعی جامعته ارزشهتای
مذهبی – اسلامی را حاکم کند ،بدین ترتیب روحانی براساس نقشی که در جامعه ایفا میکند بته
مثابه ی نهاد اجتماعی تلقی میشود .خلاصه آنکه روحانیت تشتی ،،امتر حکومتت و دخالتت در
سیاست را امری دور از صلاحیت ذاتی خود نمیداند ،بلکه به صراحت مدعی و رقیب هر حکومتی
است (آل احمد)00 :5011 ،
پس میتوان گفت روحانیون از عوامتل متو ر ستاخت قتدرت سیاستی متیباشتند و لتذا بتا
برختتورداری از ویژگتتیهتتایی توانستتتند در حرکتتتهتتای ضتتد حکتتومتی و ضتتد ختتارجی نقتتش
تعیینکنندهای داشته باشند .این مقاله به روش اسنادی به نقش نهاد مرجعیت و روحانیتت شتیعه
در گفتمان مشروههخواهی ایران میپردازد.
زمینههای شکلگیری انقلاب مشروطه
حکومت مشروهه به حکومتی گفته میشود که در آن ،اختیار شتاه و دربتار محتدود شتده و
رواب دولت و ملت در چارچو خاصی بر هب قانون اساسی معین میشتود .جنتبش مشتروهه
مردم ایران ،جنبشی بود برای محدود کردن سلننت و استبداد و تحق حکومت قانون ،چترا کته
بیقانونی و ناامنی در کشور بیداد میکرد .هر ی از اوامر پادشاه ،حکام ،شاهزادهها و غیره برای
کشور ،قانون محسو میشدند .جان و مال و ناموس و امنیتت کشتور در گترو اراده ملوکانته و
نزدیکان به حکومت بود و هیچ دستگاهی برای رسیدگی وجود نداشتت .بته هتور اجمتال ،علتل
شکلگیری انقلا مشروهه را میتوان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد.
◊ 2

نقش نهاد مرجعیت و روحانیت شیعه در گفتمان مشروطهخواهی ایران◊

الف .عوامل داخلی شکلگیری نهضت مشروطه
به هور اجمال میتوان از عوامل داخلی نهضت مشروهه به موارد ذیل اشاره داشت:
 -5مبارزات و اندیشههای سید جمال الدین اسدآبادی در ایجاد اتحاد بین دنیای اسلام
 -9خنر تسل و تجاوز دولتهای استعماری انگلیس و روسیه برای کسب امتیازات
 -0تحصن عدهای از روحانیان و مردم در حرم حضرت عبدالعظیم در  7رمضان 5910
 -0الهامپذیری از تفکر ضد استبدادی و ضد استعماری اسلام با پرچمداری روحانیت
ب .عوامل خارجی شکلگیری نهضت مشروطه
به هور خلاصه میتوان از عوامل خارجی نهضت مشروهه به ارتباط تحصیل کردگان و تجار
ایرانی با کشورهای اروپایی ،شکست روسیه از ژاپن ،اعزام دانشجویان به خارج ،مشروهیت ژاپن،
سلنه بیگانگان بر اقتصاد کشور و تا یرات فکری انقلا فرانسه اشاره داشت.
نتیجه اینکه پس از مبارزات پیگیر و مستمر مردم ،روحانیت ،روشنفکران و آزادی خواهان در
روز  50مرداد  5901شمسی ،مظفرالدین شاه نخستین فرمان مشروهیت را امضا کرد و این کتار
باع شد برای اولین بار در تاریخ ایران ،قدرت پادشاه محدود و مشروط شود .در فرمان جدید که
چند روز بعد ،یعنی در تاریخ  51مرداد  5901شمسی صادر شد ،عبارت «منتخبین ملت» نیز آمده
بود و به این ترتیب ،دستور نهایی مشروهیت و تشکیل مجلش شورای ملی ،داده شد.
حکام نامشروع و قیام شیعیان:
پس ا ز رحلت حضرت رسول اکرم (ص) به بعد شیعیان ا نی عشری فق امامان خود را یگانه
منادیان مشروع و راستین دین اسلام میدانستهاند و حکومت تمام خلفا ،سلاهین و حکامی را کته
از آن زمان به بعد بر مسند قدرت نشستند ،حکومت نامشروع میدانستهانتد .شتیعیان تتا امامتان
حضور داشتند به دستور آنان رفتار میکردند ،ولی پس از غیبت کبری به دو گروه فکری تقستیم
شدند :گروهی که اعتقاد داشتند باید در غیا امام دوازدهم با این حکام نامشروع سازگاری کترد
و صبر و تحمل پیشه نمود و انتظار کشید تا امام زمان ظهور کند ،گروه دیگر اعتقاد داشتند که با
حکام غاصب باید مبارزه کرد و پیشوایان دین در غیا امام دوازدهم نایب عام امام غایب هستند
و وظیفه دارند رهبری مردم را در قیام علیه حکام ستمگر به دست گیرند .قیتامهتای شتیعیان از
ابتدا تا به امروز همگی از هرف هرفداران مبارزه با حکام ستمگر صورت گرفته است و به همتین
دلیل در این چهارده قرن ،پیشوایان دین (علمای مبارز) از هر موقعیتی که بر ایشان فراهم شتده،
برای سرنگونی این حکومتهای نامشروع استفاده کردهاند که میتوان از قیام مختار قفی ،قیتام
زید پسر امام زین العابدین ،قیام ابو مسلم خراسانی و  ....و در انتها قیام امام خمینی (ره) نام برد.
◊ 3

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و هفتم ،تابستان 8931

ویژگیهای روحانیون
در تاریخ سیاستی و متذهبی ایتران روحتانیون بتا برختورداری از چنتد ویژگتی توانستتند در
حرکتهای ضد حکومتی و ضد خارجی نقش تعیینکنندهای داشته باشند که عبارتند از:
 -5روحتتانیون در مقایستته بتتا ستتایر اقشتتار و نیروهتتای اجتمتتاعی و تشتتکلهتتای سیاستتی،
سازمانیافتهترین و منجسمترین نیروهای اجتماعی جامعه ایران را تشکیل میدهند .روحانیون از
دیرباز دارای سازمان نسبتا استوار و سلسله مراتبی بودند و با داشتن رفتار مصالحهجویانه و رواب
و همبستگیهای داخلی ،در برابر نظام سیاسی با استقلال عمل متیکتردهانتد .روحتانیون منتاب،
قدرت متعددی داشتند .روحانیون از مساجد ،حسینیهها ،مراکز متبرکته و بستیاری از مسسستات و
انجمنهای اسلامی به مثابه کانون تجم ،و ابراز خواستههای مردم و همینین بسی سیاسی آنان
به بهترین نحو استفاده میکردند.
 -9دومین منب ،اصلی قدرت روحانیون ،مالکیت است .اوقاف بقاع متبرکه ،مساجد و متدارس
علمیه ،نذورات و خمس و زکات از مهمترین مناب ،مالی دستگاه روحانیت ایران به شمار میآینتد.
استقلال مالی روحانیون از دولت موجب شده بود که آنان به عنوان نهادی در مقابل دولتت قترار
گیرند.
 -0سومین منب ،،قدرت داشتن شخصیت روحانی است که به پشت گرمی تعهتد ،ستازمان و
مالکیت قوت می گیرد .منب ،قدرت روحانیون ،نفوذ آنان در مسائل اجتماعی و فردی است ،زیرا از
آنجا که مسلمانان در بیشتر اعمال فردی و اجتماعی ،ختود را مقیتد بته رعایتت اصتول شترعی
میدانند ،برای داشتن ملاک و معیار در مشروع بودن کارهایشان به مراج ،رجوع میکننتد و ایتن
امر نفوذ مراج ،را در حینه وسیعی از مسائل اجتماعی و فردی مردم گسترش میدهد و موجتب
بس نفوذ دینی آنان میشود.
روحانیون ،عامل مؤثر ساخت قدرت سیاسی در ایران
بعد از استقرار سلسله صفویه ،حکومتی در ایران شکل گرفت که ختود را بته متذهب شتیعه
متصل می کرد با این وصف ،مردم ایران نیز در فضایی که بتا اعتقتادات و آدا و رستوم شتیعی
همراه بود ،زندگی میکردند( .الگار )3-53 :5011 ،از جمله پیامدهای غیبت امام دوازدهتم بترای
مذهب شیعه پیدایش فقهایی بود که پاسداری و تفسیر دینی مذهب تشی ،را بتر عهتده داشتتند.
(حائری .)71 :5013 ،بدین ترتیب روحانیت در حینه عوامل مس ر ساخت قدرت سیاسی قاجاریته
پیش از مشروهه قرار گرفت .نظریه سیاسی شیعه هییگاه قدرت دنیوی را نپذیرفته و تنها امامان
شیعه حاکمان حقیقی قلمداد میشتدند (حتائری )090 :5013 ،امتا در هتی قترون متمتادی بته
خصوص دوره صفویه و قاجاریه علمای شیعه وظیفه رهبری زنده و مداوم برای امتت استلامی را
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برای خود محفوظ داشتند و مفهوم مجتهد نمود یافت و از این هری قدرت و نفتوذ روز افزونتی
در جامعه یافتند و مجتهدان مظهر رهبری امت شدند و به همتین دلیتل در دوره قاجاریته نفتوذ
سیاسی و اجتماعی ع ظیمی یافتند .با وجود اینکه حکومت شاهان مشروعیت نداشت ،اما به دلیتل
مواجه با چالش قدرت دنیوی با مذهب ،با حکومت دنیوی مدارا میشد .علمای عصر قاجار بترای
حفظ و افزایش قدرتشان با شاه و بازیگران اصلی قدرت و عامل مس ر بر قدرت سیاسی به انحای
مختلف در کشمکش و یا موافقت دائم به سر میبردند و همین کم و کیف و میزان تأ یرپذیری و
تأ یرگذاری آنان بر ساخت قدرت سیاسی را تعیین مینمود .تحصن علما در بقاع متبرکته و ارائته
خواسته های بر ح آنان از قبیل تأسیس عدالتخانه و داشتن قانون و مجلس در کشور و رهبتری
مهاجرت کبری در جهت برپایی انقلا مشروهه از جمله مسائلی است که میتوان منرح نمتود.
درهم کوبیدن مجلس توس لیاخوف روسی و آغاز دوره استبداد صغیر محمد علی شاهی موجتب
موض ،گیری جدی علما گردید بنوری که مراج ،بزرگ تشی ،آن زمان ماننتد آیتت اللته محمتد
کاظم خراسانی و آیت الله عبدالله مازندرانی تکلیف ملت را در برابر استبداد محمتد علتی شتاهی
قیام علیه وی دانستند( .امینی)03-13 :5011 ،
حوزههای علمیه
حوزههای علمیه در جامعه دینی ما از جایگاهی بس والا و مهم برخوردار است .کلمه حوزه یا
حوزههای علمیه اصنلاحی است رای در جهان به ویژه نزد شیعیان به معنای مرکز تحصیل علوم
دینی و به اصنلاح دانشگاهی است برای آموزش و فراگیری علوم دینی و قدیمه ،که با در اختیار
داشتن گنجینه به یادگار مانده از خاندان نبوت و عترت ،فرهن بینظیری را در تمام زمینههتای
علمی و اجتماعی و بعضاً سیاسی از خود به یادگار گذارده است .این نهاد مقدس نیز ماننتد همته
نهادهای اجتماعی به تدری و در هول سالهای متمادی شکل گرفته است که ریشه شکلگیری
آن به صدر اسلام و آغاز بعثت پیامبر اکرم (ص) باز میگردد.
تتتاریخ تأستتیس حتتوزههتتای علمیتته در ایتتران همزمتتان بتتا شتتروع غیبتتت کبتتری و ظهتتور
شخصیتهایی چون شیخ صدوق در ری و پدرش در قم است .شیخ مفید که از مسسستین حتوزه
علمیه بغداد است خود از شاگردان شیخ صدوق به شمار متیرود .رونتد تأستیس و رونت یتافتن
حوزههای علمیه در ایران در سیر تاریخ ادامه یافته و حوزههایی در اصتفهان ،مشتهد ،ری ،قتم و
شهرهای بزرگ دائر شده است که عمدتاً از لحاظ علمی تحت تأ یر حوزه علمیه نجف بودهاند .در
عصر صفوی با هجرت علماء بزرگ به اصفهان این حتوزه رونت خاصتی متییابتد .دوره جدیتد
شکوفایی حوزهها در ایران با هجرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری از نجف به قم آغاز میشود
و سپس با زعامت و مرجعیت آیت الله العظمی بروجردی رون بیشتری یافته بنوری کته توجته
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بسیاری را به سمت خود جلب میکند (علم الهدی ،)51 :5030 ،حوزههتای علمیته قنعتاً بتدون
هدف تأسیس نمیشوند و به هور اجمال دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از نهادهای مشابه
علمی و آموزشی متمایز میکند که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 -5جاذبه معنوی :فضای حاکم بر حوزههای علمیه ،اخلاص و معنویت و تقوای الهتی استت
که مهمترین شرط موفقیت و رشد و بالندگی در حوزه علمیه بوده و بته همتین دلیتل استت کته
مردم جامعه با اشتیاق و جدیت ،دنباله رو دستورات دینی آنها هستند.
 -9استقلال از مراکز قدرت در زمینههای مدیریتی ،مالی و آموزشی.
 -0رابنه متقابل و صمیمی مردم و حوزههای علمیه و اتکای آنها به یکدیگر.
 -0پرهیز از تجملگرایی و اسراف در حوزههای علمیه.
 -1انعنافپذیری حوزهها در زمینه امکان تحصیل اقشار مختلف مردم.
 -1تقارن تعلیم و تعلم و عدم محدودیت زمانی برای تحصیل.
فقه و مرجعیت شیعه:
فقه در لغت به معنای فهمیدن و درک کردن میباشد و در اصنلاح بنابر اینکه فقه ی علتم
میباشد ،به علم و استنباط احکام شرع از روی رأی و اجتهاد اصنلاحاً فقه اهلاق میشود و فقیته
در لغت به معنای دانشمند و فرد دانا گفته میشود و در اصنلاح به کسانی که احکتام شترعیه را
توس رأی و اجتهاد خویش به واسنه قرآن کریم ،سنت ،عقل و اجماع به دست میآورنتد فقیته
گفته می شود .بنابر تصریح قرآن کریم وجود علما ضرورت داشته است و با آغتاز غیبتت کبتری،
این رسالت علما و فقها سنگینتر شده است .جایگاه فقیه و مراج ،دینتی در بتین مستلمانان بته
ویژه شیعیان مشخص است چنانکه حضرت امام (ره) میفرماید :ولایت جامعته استلامی از زمتان
غیبت کبری از سوی شارع مقدس به فقیهان عادل و پارسا تفویض شده و هر زمتانی کته یت
فقیه عادل توانست حکومت اسلامی را تأسیس کند ،بر همه مردم و حتی دیگر فقها لازم است که
از وی تبعیت کنند (امام خمینی)11 :5015 ،
نقش روحانیت در انقلاب مشروطیت:
ساخت قدرت سیاسی سلننت قاجارها را میتوان ماننتد منظومتهای در نظتر گرفتت کته در
ترسیم مختصات آن در هرح هندسی شاه را در مرکز و در پیرامون آن بازیگران اصتلی قتدرت و
عوامل مو ر بر ساخت قدرت سیاسی قلمداد نمود .باور عمومی آگاهان به تاریخ ایران به درستتی
آن است که مهمترین نیروی پشتیبان انقلا مشروهیت همانا علما بودند( .انصتاری)51 :5013 ،
در پاسخ به این پرسش که چگونه این امر محق شد باید گفت که پس از سقوط صفویه در عهد
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سپری شدن دوران فترت و جاری و روان شدن امنیت در آغازین روزهتای حکومتت آقتا محمتد
خان قاجار ،علمای شیعه قدرت و نفوذی در جامعه ایرانی نیافته و تنها مقتدمات تقویتت نیتروی
خود را یافتند .مهاجرت علما به عتبات عالیات و دوری گزیدن از سلنه حکومتت آغتاز ستلننت
فتحعلی شاه امنیت و آرامش حاصل از آن و نیز تمایتل شتاه مبنتی بتر جلتب حمایتت علمتاء از
حکومت و همینین پیروزی و فتح علمای اصولی بر اخباریون و صوفیه ،نفوذ علمتای هتراز اول
شیعه در جامعه ایرانی و به تب ،آن نفوذ آنها در ساخت قدرت سیاسی قاجار پیش از مشتروهه را
موجب شد .نظریه سیاسی شیعه هییگاه ،قدرت دنیوی را نپذیرفته و تنها امامان شتیعه حاکمتان
حقیقی قلمداد میشدند .اما در هی قرون متمادی به خصتوص دوره صتفویه و قاجاریته علمتای
شیعه وظیفه رهبری زنده و مداوم برای امت استلامی را بترای ختود محفتوظ داشتتند و مفهتوم
مجتهد نمود یافت و از این هری قدرت و نفوذ روزافزونی در جامعه یافتنتد و مجتهتدان مظهتر
رهبری امت شدند و به همین دلیل در دوره قاجاریه نفوذ سیاسی و اجتماعی عظیمتی یافتنتد .بتا
وجود اینکه حکومت شاهان مشروعیت نداشت ،اما به دلیل مواجه بتا چتالش قتدرت دنیتوی بتا
مذهب ،با حکومت دنیوی مدارا میشد .در قرون اخیر تشی ،و به تب ،آن نهاد روحانیتت در ایتران
دچار تحولات و تحرک بینظیری شد به هوری که بعد از دوران صفویه هر تغییر بزرگتی کته در
ایران به وقوع پیوسته اعم از مقابله با استبداد و استعمار ،روحانیت نقتش محتوری داشتته استت.
گذشته از اینها یکی دیگر از عوامل مهم توجه علما به سیاست ،نظام سیاسی و تغییرات آن پتس
از دوران صفویه بود که حکومتها برای مشروعیت بخشیدن به ختود بته شتدت احستاس نیتاز
می کردند .به همین لحاظ بود که نهاد روحانیت در دوران قاجار اهمیتت بستزایی پیتدا متیکنتد.
(الگار )507-900 :5011 ،در این دوران علما به عنوان رهبتران اجتمتاعی و حتافظ شتریعت بته
تدری منزلتی یافتند که فقدان قدرت سیاسی کارآمد در سراسر دوران قاجارها نیز موض ،علمتای
تشی ،را محکمتر میکرد( .زیباکلام )937 :5013 ،روند اقتدار روحانیت حتی پس از سقوط صفویه
و تغییر عمده در بافت سیاسی ایران رو به افزایش نهاد .نیتاز ستلننت قاجتار بته برختورداری از
حمایت علما به ویژه در جن های با روسیه که به شدت به کاهش محبوبیتت آنهتا انجامیتد از
علل مهمی بود که افزایش اعتبار موقعیت علما را به دنبال داشته است .جنت ایتران و روس در
دوره قاجار ،زمینههای اجتماعی تازهای برای افتزایش قتدرت روحتانیون در کنتترل حکومتتهتا
فراهم آورد .فتحعلیشاه برای بسی مردم علیه لشکرکشتیهتای روس بته پشتتیبانی و حمایتت
روحانیون نیاز داشت .مجتهدان با حکم جهاد علیه کفار روس به حمایت شاه برخاستتند و متردم،
به خصوص روستائیان را به نف ،او در جن با روس عملا این فرصت تاریخی را به روحانیون داد
که در سرنوشت سیاسی کشور مداخله فعال داشته باشند و کم کم شتاه و قتدرت حکومتت را در
قبضه حمایت و اقتدار خود بگیرند .قدرت و نفوذ و اعتبتاری کته روحتانیون در دوره صتفوی بته
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دست آورده بودند با حکومت افشاریه و زندیه رو به کاهش نهتاد ،امتا در دوره قاجتار بته جهتت
تمایلات شیعی و مذهبی شاهان این سلسله و جن های ایران و روس ،روحانیون شیعه بار دیگتر
قدرت یافتند و روز به روز بر اعتبار کار آنها افزوده شد و در عمل به قدرت سیاسی تازهای دست
یافتند که تا آن زمان بیسابقه بود .تسل سنتی علمای دینی ایران بر بسیاری از مراکز و مسائل
حقوقی ،قضایی ،عهود و عقود زناشویی ،وصایا و معاملتات ،بهترهمنتدی از امتیتاز بستتنشتینی،
سیاست حمایت از مردم در برابر ظلم و ستم کارگزاران حکومتی ،مقابله با نفوذ و دستتیازیهتای
سلنهجویانه قدرتهای خارجی در ایران و برخورداری از مناب ،مالی و درآمدهای ناشتی از ستهم
امام ،تولیت مدارس و مساجد و اوقاف دینتی ،سرپرستتی امتوال مجهتول ،دارایتیهتای ایتتام و
مجانین و نذورات شرعی مردم برخی از زمینههای مهمی بود که تحکیم و گسترش مبانی نفتوذ
فکری ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی علما در جامعه را به دنبال داشت.
دیولافوا 5در شرح خاهرات خود از ایران عصر قاجاریه ،چنین نوشته است:
«علمای روحانی و پیشوایان مذهبی که عموما آنها را مجتهتد متیگوینتد همیشته در نتزد
ایرانیان ی مقام و منزلت بسیار عالی داشته و دارند .میان احترام و نفوذ علما در میان تودههتای
اجتماعی ،با تلاش علما برای حمایت از مردم در برابر ظلتم و ستتم کتارگزاران حکتومتی پیونتد
نزدیکی وجود داشت» (دیولافوا)519 :5001 ،
پولاک 9نیز در سفر خود به ایران دوره قاجار مینویسد:
« ملاها بین محرومین و فرودستان جامعته هرفتداران بستیاری دارنتد .امتا دولتیتان از ملاهتا
میترسند ،زیرا میتوانند قیام و بلوا برپا کنند .اما این را هم نمیتوان منکر شد که ترس از آنهتا
وسیلهای است کته استتبداد و زورگویتان را تتا انتدازهای محتدود و تعتدیل متیکنتد» (پولتاک،
 )5011:510تا قبل از ورود تجدد به ایران ،اکثریت علمتا در راستتای اجترای شترعیات ،امتر بته
معروف و نهی از منکر و ذکر وظایف شرعی حکومت عمل مینمودند ،اما با ورود به عصر جدیتد
که با اصلاحات عباس میرزا ،قائم مقام ،امیر کبیر و سپهسالار آغاز شد و توس تحصیل کردگتان
از فرن برگشته جنبههای فکری آن نیز وارد ایران گردید ،این بار روحانیتت بتا مستائل بستیار
پیییدهای مواجه شد که میتوان از آن به عنوان ستیز میان سنت و تجدد یتاد نمتود .رویتارویی
علما با مسائل ،قبلا در درون سنت اتفاق افتاده است در حالی که از این به بعد ،بیشترین مواجهته
علما با مسائل ،بیرونی بوده که موارد غیر دینی را چون اومانیسم ،عقلانیت ابزاری ،تجربه گرایی،
نسبی گرایی ،سکولاریسم و صدها مساله و سوال دیگر در با مستائل فکتری ،دینتی ،سیاستی،
فرهنگی و اجتماعی جدید (حدود آزادیهای بیان و قلم ،آزادیهای اجتماعی چون نتوع پوشتش
1. Dieulafoy
2. Pulak
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زنان و مردان و رواب میان آنها ،موسیقی ،حقوق زنان و )...و اقتصادی را در بر میگرفت.
در این که واقعته رژی و مداخلته میترزای شتیرازی و روحتانیون در آن متاجرا ،مهمتترین و
مو رت رین بخش مداخلات و قدرت نمتایی سیاستی روحتانیون را در عصتر ناصتری بته نمتایش
میگذارد ،تردیدی نیست .موفقیتی هم که در این اقدام نصیب روحانیون شده است بر اهمیت آن
می افزاید .از دوره ناصری ،مداخلات مجتهدان و روحانیون در امور مملکتی ،رن و بوی سیاستی
بیشتری به خود گرفت ،حوزه قدرتشتان افتزایش یافتت و در شتهرهای بتزرگ حاکمتان واقعتی
مجتهدان بودند .در جامعهای کهنه احزا سیاسی وجود نداشت و نه متیتوانستت وجتود داشتته
باشد و نه شراینی برای تشکیل احزا و دستهها فراهم بود ،روحانیون بتانفوذ و اقتتدار بتیش از
اندازهای که در دوره قاجار به دست آورده بودنتد ،تنهتا جریتانی بودنتد کته متیتوانستتند نقتش
اپوزیسیون حکومت را به خود اختصاص دهند و داعیه حکومت هم داشتهاند و اگر چه در عمل با
سلننت همکاری می کردند ،اما این همکاری مشروط بود .از این جهتت مشتروط بتود کته اگتر
حکومت را مناب میل و خواست ختود متیدیدنتد بتا مشتروع جلتوه دادن آن بتا آن همکتاری
می کردند و اگر قدرت ایستادگی در برابر حکومت نداشتند و امکان سرکشی هم فراهم نبتود ،راه
سازش مصلحتی پیش میگرفتند .روشنفکران در مبارزه با استبداد قاجار و در جهت برپایی نظتام
پارلمانی در ایران ،رهبری سیاسی روحانیون را در انقلا پذیرفتند.
حامد الگار در این مورد به تلاش عباس میرزا برای اعلان جهاد اشتاره متیکنتد کته چگونته
امیدوار بود با اعلان جهاد پای برادران خود را برای جن باز کند و نتایجی را که در نظر داشتت،
بدست آورد .او مینویسد:
«شاید عباس میرزا با اعلان جهاد امیدوار بود که به اجبار پای برادران را به میتدان بکشتد و
آنان را ناگزیر کند که از این دو ش یکی را برگزینند ،یا آشکارا از انجتام وظتایف متذهبی ختود
غفلت ورزند یا از دستانگری علیه او دست بردارند» (الگار)11 :5011 ،
تحصن علما در بقاع متبرکه و ارائه خواستههای برختی آنتان از قبیتل تاستیس عدالتخانته و
داشتن قانون و مجلس در کشور و رهبری مهاجرت کبری در جهت بر پایی انقلتا مشتروهه از
جمله مسائلی است که میتوان منرح نمود.
نفوذی که علما و روحانیت در ساخت قدرت سیاسی یافته بودند ،از جمله عواملی بود که شاه
و بازیگران اصلی قدرت در هنگام بازی و توزی ،قدرت میباید جایگاه خاصی را بترای روحانیتت
در نظر می گرفتند و این امر موجب بوجود آمدن ناسازگاری در ساخت قدرت سیاسی میشد.
نگاه به نقش هبقات گوناگون متفکرین جامعه نیتز در ایتن رویتداد متفتاوت استت .عتدهای
مهمترین نقش را به علمای جامعه از قبیل «سید محمد هباهبایی» و «سید عبداللته بهبهتانی»
میسپردند و نقش علمای بزرگ نجف را هم بسیار پر رن و مو ر میدانند و بخشی را مواف و
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پارهای دیگر را مخالف مشروهه قلمداد مینمایند .انقلا مشروهه که نقنه آغازین ورود ایران به
عصر جدید و تعارض جدی و رسمی میان سنت و مدرنیته محسو میگردد ،سبب شد که میان
نیروهای سیاسی و از جمله روحانیت شکاف بزرگی در رابنه بتا ستنت و تجتدد و انقلتا شتکل
گیرد .در حالی که سنت و مدرنیتته از نظتر بنیادهتای فلستفی ،سیاستی ،اقتصتادی ،اجتمتاعی و
فرهنگی با یکدیگر دارای تعارض ماهوی میباشند ،چنتین تعارضتی همته جامعته را در اشتکال
مختلف ذهنی و عینی در بر گرفت .از جمله ،یکی از عمدهترین نهادهایی که در نقنه آغتازین و
اصلی این تعارض واق ،شد ،دین و روحانیت بوده است .روحانیت که تا قبل از تجدد تنها از منظر
دینی و تفاسیر مذهبی قابل دستهبندی بود ،پس از آن با مسائل جدیدی مواجته گردیتد کته نته
درون دینی بلکه برون دینی بودهاند و اصل دین و اعتقادات سنتی را مورد هدف قرار داده بودند.
وظیفه اصلی روحانیون در انقلا مشروهیت بسی تودهها بوده است که در مقابل تحولات جدیتد
به گروههای مختلفی تقسیم میشوند که بسته به نوع برداشتشان از مسائل دینی و جدید به سته
دسته شریعتمداران ،عدالت محوران و نوگرایان دینی تقسیم میشوند.
گفتمان شریعت محور
رویارویی میان گفتمان شریعت محور با مدرنیته نسبت به سایر رویاروییها ستختتتر بتوده
است .نماینده برجسته این دیدگاه در سنح مجتهدان تهران شیخ فضل اللته نتوری ،و در ستنح
مرجعیت نجف ،سید محمد کاظم هباهبایی یزدی بود که از موض ،شیخ فضل الله دفاع میکرد،
ولی به هور مستقیم خود را درگیر نمیکرد .این گفتمان که در قالب گفتمان کلی علمتای شتیعه
قرار داشت در اندیشه میرزای شیرازی که فتوای تحریم تنباکو را پیشتر صادر کرده بتود ،ریشته
داشت که حوزه سامراء را پایهریزی کرد .هرفداران گفتمان شریعت محور به رهبری شیخ فضتل
الله نوری درگیر و دار جنبش مشروهه بودهاند ،گرچه در ابتدای امر بتا مشتروههختواهی همتراه
شدند ،ولی پس از مدتی به علت آشکار شدن ماهیت مشروهه و ظهتور جلتوههتای مدرنیتته در
مساله قانونگذاری ،مذاکرات مجلس ،مقالات و روزنامهها به مخالفت با آن پرداختند و در ائتلتافی
با گفتمان سلننت هلبی هبقه حاکم با گفتمان مشروهه هلبی مخالفت کردنتد (رهبتری:5017 ،
 )533میتوان گفت دلیل اصلی روی گردانی این دسته ،اعتقاد آنان مبنی بر ناسازگاری مشروهه
با مبانی شریعت بود( .زیباکلام )015 :5013 ،شیخ فضل الله که در مهاجرت دوم علما به قتم ،بتا
آن ها همراه شد ،به همراهی خود با مشروهه هلبان اذعان نموده کته نشتان از نارضتایتی وی از
وضعیت کشور چون بیعدالتیها و نابرابریها و فقر مردم داشته است.
و یا شیخ در دفاع از مشروهههلبی خود میگوید:
« ایها الناس من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم .بلکه من مدخلیت ختود را در
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تاسیس این اساس بیش از همه کس میدانم .صریحا میگویم همه بشتنوید و بته غتائبین هتم
برسانید که من آن مجلس شورای ملی را میخواهم که عموم مسلمانان آن را میخواهند .به این
معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی میخواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف قترآن
و برخلاف شریعت محمدی (ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری قانون نگذارد .من هتم چنتین
مجلسی میخواهم» (ترکمان.)901 -901 :5019 ،
شیخ فضل الله که در ابتدا با مشروهه هلبان همراه شد ،آشکارا نسبت به قدرت ظالمانه شتاه
و ظلم و تعدی درباریان و خرابی اوضاع مملکت و وابستگی آن به بیگانگتان شتکوه متینمتود و
اعلام کرد که خرابی در مملکت ایران از بیقانونی و ناحسابی دولت است و باید از دولت تحصیل
مجلس شورای ملی کرد که تکالیف دوایر دولتی را تعیین و تصرفشان را محدود نماینتد( .همتان
منب .) 91 ،،حمید عنایت نیز در مورد شیخ مدعی است که شیخ هرگز در فضتیلت و فوائتد وجتود
مهار قانونی بر قدرت شاه و دربار ش نداشته است (عنایت.)919 :5079 ،
علت حمایت اولیه شریعت هلبان از مشروهیت ،عمل نکردن حکام به قوانین اسلامی است و
در نهایت علت پیوستن و اتحاد گفتمان شریعت مداری با حکومت ،احترام آنها به علمتا و دیتن
است ،گرچه به دین عمل نمیکنند.
اختلاف آنان با مشروهیت از زمانی آغاز شد که از دید گفتمان شریعت محور تنها بتا اجترای
قوانین اسلامی میتوان به اهداف مشروهه یعنی دادگری ،نظم ،امنیت و پیشترفت نائتل آمتد در
حالی که گفتمان متجددان رادیکال معتقد بودند کته دیتن پاستخگوی نیازهتای جامعته نیستت
(رهبری)530 :5017 ،
شیخ فضل الله و گفتمان شریعت محور با نفی سکولاریسم یعنتی عرفتی ستازی سیاستت و
مدیریت جامعه ،نقش عقلانیت بشری و مادی در تدوین قوانین را ناقص دانسته و تنها معتقد بته
ی عقل یعنی عقل الهی و ی قانون یعنی قانون شرعی بودند .آنان در مخالفت بتا اومانیستم،
تشخیص مصالح افراد را تنها توس شارع مقدس ممکن دانستته کته افتراد بشتر را از آن راهتی
نیست( .انصاری )593 :5013 ،لذا شیخ بر این عقیده بود که اصل قانونگذاری با اکثریت آراء ولتو
در امور مباح چون بروجه التزام (ملزم داشتن مردم به عمل بدان) استت ،بلکته بته ختاهر اینکته
عده ای مسلمان کتابی بنویسند و بگویند این قانون اسلام است و هب آن افراد را مجازات کننتد،
خود این کار خلاف اسلام و بدعت است .از نظر او جایی که قرآن وجود دارد و علما به رت و فت
امور میپردازند ،لزومی ندارد که قانون اساسی باشد (حائری)013 :5013 ،
در ی کلام ،اسبا و علل مخالفت مرحوم شیخ فضل الله نوری بتا مشتروهه را متیتتوان
اینگونه جم،بندی نمود:
 -5تضعیف قدرت پادشاه
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 -9اصل تفکی قوا
 -0تساوی آحاد مردم در برابر قانون
 -0آزادی بیان و قلم
 -1قانونگذاری
 -1دخالت و کلا در امر ولایت شرعی
 -7تصمیمگیری بر مبنای قاعده اکثریت و اقلیت (زیباکلام.)031 :5013 ،
گفتمان عدالت محور
در مقابل گفتمان شریعت محور دسته دیگری از روحانیت وجود داشتند که پیروزی مشروهه
بیشتر مدیون تلاش آنا ن بوده و گرچه هر دو چهره مدرنیته را (آزادی و پیشرفت) پذیرفتته بودنتد
ولی هرگز حاضر به پذیرش بنیادهای مدرنیته مانند خردبتاوری ،سکولاریستم ،اصتالت تجربته و
اومانیسم نشدند .آیت الله سید محمد هباهبایی ،آیت الله بهبهانی ،آخوند خراسانی ،شیخ عبداللته
مازندرانی و جمعی از علمای ایران و نجف در زمره این دستته متیباشتند کته از آنتان در قالتب
«گفتمان عدالت محور مشروهه هلب» تعبیر میشود .در حالی که گفتمان عدالت محور بیشترین
تا یر را در پیروزی اولیه انقلا مشروهه داشت ،نجات مشروهیت نیز در غلبه بر استتبداد صتغیر
توس همین عدالت مداران مشروهه خواه انجام گرفت (کستروی .)703 :5073 ،فتتوای علمتای
نجف در پشتیبانی از مشروهه ،یادآور فتوای میرزای شیرازی در خصوص نهضت تنباکو بود .هیچ
چیز به اندازه این نوع فتواها نمیتوانست به جنتبش مشتروهه بترای احیتای ختودانگیزه دهتد و
حکومت استتبدادی قاجتار و استتعمارگرایان روس و انگلتیس ،در حتالی کته از هتیچ مستئلهای
هراسناک نبودند ،بسیار از این امر وحشت داشتند ،زیرا تحت زعامت علمتای هتراز اول گفتمتان
عدالت محور ،که به پیروی از آنها توس علما در سایر شهرها متیانجامیتد ،جنتبش تتودهای و
سراسری کشور را فرا میگرفت .هرفداران گفتمان عدالت محور همیون گفتمان شریعت محور،
بهترین روش برای ظلم و بیعدالتی و نابسامانی کشور را اجرای شرع میدانستتند .قتانون متورد
نظر آنها نیز قانون شرع بود.
هرفداران گفتمان عدالت محور ،تحت تا یر ارتباط با روشتنفکران ایرانتی ختارج از کشتور و
همینین منالعه روزنامههایی که در خارج چاپ میشد به ویژه روزنامه قانون و عروه التو قی بتا
نهادهای سیاسی و حقوقی غر آشنا شده و برقراری آنها را در کشور عامل ترقی میدانستتند.
چنانکه آیت الله هباهبایی ارتباط علما با روشنفکران را ضروری میدانستت( .فراستتخواه5077 ،
 )070:اما نکته مهم آنجاست که آنان گرچه برقراری مجلس ،کابینه و سایر لتوازم مشتروهیت را
پذیرفتند ،اما هرگز به بنیادهای مدرنیته اعتقادی نداشتند .از نظر آنها آزادی ،پیشرفت ،برابتری،
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عدالت و ...می بایستی منافاتی با قوانین شرع نداشته باشد .آنان که استبداد را مضر به حال دیتن
میدانستند گمان میکردند که با برقراری مشروهه و مجلتس بته واقت ،بته حفتظ دیتن کمت
میکنند .الگار معتقد است که علمایی چون هباهبایی حکومت قتانونی و مشتروهه را وستیلهای
برای اجرای شریعت پنداشتهاند( .الگار)910-910 :5011 ،
کسروی نیز معتقد است:
«ی دسته از علما که شادروانان بهبهانی و هباهبایی و همراهان ایشان آخونتد خراستانی و
حاجی تهرانی و حاجی شیخ مازندرانی بودند ،چون به کشور دلبستگی داشتتند و آن را در دستت
دربار خودکامه قاجاری رو به نابودی میدیدند برای جلوگیری از آن مشروهه و مجلتس شتورا را
بایست میشتماردند و در همتان حتال یعنتی مشتروهه را چنتان کته ستپس دیدنتد و دانستتند
نمیدانستند و آن را بدان سان که در اروپا بود ،نمیهلبیدند» (کسروی.)913 :5073 ،
«آیت الله هباهبایی» نیز با درک معنای واقعی مشروهیت میگوید:
«از حکومت جز دادگری نمیخواهد ،هدف او بنیادگذاری مجلسی استت کته بته وستیله آن
بدست آید که چه اندازه مردم بییاره ایران از ستم حکومتهای محلی رن میکشند .او میگوید
که دادگری ،اجرای قانون اسلام و تاسیس مجلسی کته بتا پادشتاه و گتدا یکستان رفتتار بکننتد
میخواهد .او مشروهه و جمهوری نمیخواهد» (حتائری .)531 :5013 ،گرچته هباهبتایی ماننتد
بسیاری دیگر از علما هواخواه آموزش جدید است و حتی به برخی علما انتقاد متیکنتد کته چترا
پیوندی با دانش نو ندارد .اما می بایستت گفتت کته ایتن پتذیرش مدرنیتته بتدون بنیادهتای آن
(عقلانیت بشتری ،نستبیگرایتی ،سکولاریستم ،تجربتهگرایتی و اومانیستم) استت .ایتن اندیشته
دموکراسی ،پیشرفت ،برابری و عدالت را گرچه همانند متفکران مدرن متیپتذیرد ،امتا آن را بتر
بنیادهای دینی استوار میسازد( .حائری )531 :5013 ،این جمله او نیز که متا مشتروهیت را کته
خودمان ندیده بودیم و آنهایی که ممال مشروهه را دیدهاند به ما گفتند که مشروهیت موجب
امنیت و آبادی مملکت است ،ما هم شوق و عشقی حاصل نموده ،تا ترتیب مشروهیت را در ایتن
مملکت برقرار نمودیم( ،آدمیت )991 :5011 ،نشان میدهد که آشتنایی آنهتا بتا غتر از روی
اجبار و گزارشات نقل شده در با پیشرفتها و نهادهای غربی بوده است.
«شیخ عبدالله مازندرانی» و «شیخ محمد کاظم خراستانی» از رهبتران مشتروهه و علمتای
نجف ،در تعریف مشروهیت ابراز میدارند:
« مشروهیت هر مملکت ،عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات ستلننتی و دوایتر دولتتی
است به عدم تخنی از حدود و قوانین موضوعه ،بر هب متذهب رستمی آن مملکتت» (همتان،
.)011
در مجموع گفتمان عدالت محور مشروههخواه ،با چهرگان مدرنیته چون مجلتس ،انتخابتات،
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اکثریت آراء ،وض ،قوانین ،مدارس و علوم جدید ،برابری و عتدالت متدرن و ....مشتکلی نداشتته،
بلکه علاوه بر استوار ساختن این عناصر بر بنیادهای سنتی و دینی نه مدرن ،با تفکی میان امور
شرعیه و امور عرفیه ،خواهان عدم سازگاری آنان با امور شرعی بودهانتد .نتیجته اینکته اختلتاف
میان مشروهه هلبان که نمونه آن ترور آیت الله بهبهانی بود ،وبه ویژه برآورده نشتدن انتظتارات
جامعه در خصوص برقراری نظم و امنیت ،رفاه ،برابری و عدالت و دف ،بیگانگتان بعتد از انقلتا
مشروهه مجبور به کنارهگیتری از سیاستت و مشتروهه شتدند ماننتد آیتت اللته هباهبتایی کته
خانهنشینی را برگزید.
گفتمان نوگرایی دینی
این گفتمان برای نخستین بار با حرکتی به رهبری سید جمال الدین اسد آبادی و شتاگردش
شیخ محمد عبده در جهان اسلام آغاز گردید که قصد داشتند از هری رجتوع دادن مستلمین بته
قرآن و همینین اخذ دستاوردهای جدید غربی ،از ی سو با جداسازی اسلام از وضت ،مستلمانان
به لحاظ عقبماندگی و شکست ،دین را از چهرگان افراهی ،غیرسازگارانه ،خرافی و بد فهمیهتا
برهانند و آن را تبدیل به چهرهای متدرن ،ستازگار ،جهتانی و انستانی نماینتد و از ستوی دیگتر
مدرنیته را بومی سازند که با ساختار فکری و فرهنگی مسلمین سازگار گردد تا از جوانتب مثبتت
آن برای پیشرفت بهره مند گردند .برای گفتمان نوگرایان دینی ،خود مشروهیت هدف بوده است
که به وسیله آن میتوان به نفی ظلم ،برقراری شریعت و عدالت مبادرت ورزیتد .آنهتا بته ختود
مشروهیت و درستی آن اعتقاد داشتهاند و همراهی آنان با مشروههخواهی به علتت مخالفتت بتا
استبدادیون و حل معضلات موجود و اجرای احکام شرعی چنانیه بترای گتروه گفتمتان عتدالت
محور اینگونه بوده است ،نبود .بلکه از روی اعتقاد به درستی مشتروهیت و محتدودیت قتدرت و
لزوم برقراری آن در کشور بوده است .در حالی که روش گفتمتان عتدالت محتور بترای دفتاع از
مشروهیت صرفا کلامی فقهی بود ،اما برای گفتمان نوگرایان دینی ،روش فوق کلتامی فقهتی و
استدلالی بوده است .آنها گرچه مانند دسته نخست از احادی و روایتات و آیتات بترای دفتاع از
مشروهه استفاده مینمودند اما تنها بدانها محدود نبوده ،بلکه از روش عقلی و استدلالی نیتز در
دفاع از مشروهیت ،توجیه آن و نفی استبداد بهره میگرفتند .گفتمان عدالت محور در حتالی کته
به نفی ظلم می پرداختند ،گفتمان نوگرایان دینی به نفی استبداد و نته ظلتم پرداختنتد کته ختود
مستلزم آگاهی از انواع نظامهای سیاسی و فلسفه سیاسی متدرن بتوده و حکایتت از بکتارگیری
روش استدلالی توس آنها دارد .برای بسیاری چون ملکم خان و مستشارالدوله ،سازگاری میتان
اسلام و مدرنیته از روی مصلحت اندیشی و برای پیشبرد نوسازی و ترقی کشتور بتوده استت تتا
بتوانند موان ،موجود در سر راه تجدد را بدون چالش بردارند( ،وهتن پرستت )013 :5010 ،بترای
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گفتمان نوگرایان دینی ،چنین تلاشی به منظور سازگاری اسلام با تحولات و اندیشههای جدیتد از
روی اعتقاد عقلیشان به این مساله بوده است و نه از سر ضرورت .گفتمان عدالت محتور قصتد
اسلامی نمودن و یا اسلامی نشان دادن مشروهیت را داشتهاند ،از جمله برخی آن را نشانه ظهتور
حضرت مهدی (ع ) دانسته و یا مشروهیت نبوده ،بلکته رستالت اصتلی تنبیت میتان استلام و
مدرنیته ،اسلام و مشروهیت و یا نشان دادن عدم تعارض میتان آنهتا بتوده استت .آنهتا قصتد
داشتند مشروهیت و تجدد را با اسلام سازش دهند و با مبنای دینی قائل شتدن بترای آنهتا بتا
روش کلامی -فقهی و استدلالی ،به نوعی با واقعیتات جدیتد همتراه شتده و از ستوی دیگتر بته
آنهایی که اسلام را قادر به برآوردن انتظارات جدید نمیدانستند ،پاسخ داده باشند .از دید جریان
روشنفکری نقادی بسیار مهم تلقی میشد .از دید آنها میبایست بتا معیارهتای عقلتی بته نقتد
سنت ،سیاست ،دین ،فرهن و همه آنیه را که بر عرصه ذهنی و عینی جوام ،حاکمند پرداخت.
آنان با قائل بودن به نسبیت حقیقت و تساهل ،عرصته نقتد را پهنته گستتردهای متیبیننتد کته
نمی توان برای آن محدودیتی قائل شد .آنیه گفتمتان نتوگرایی دینتی را بتا روشتنفکری پیونتد
میدهد اعتقاد آن به نقادی است اما آنیه که آنهتا را از هتم جتدا متیستازد ،اعتقتاد گفتمتان
نوگرایان دینی به نقادی همراه با ملاحظات و اعتقاد به منلقیت حقیقتت استت .اولتین نتوگرای
دینی که میتوان از او یاد کرد« ،سید جمال الدین اسد آبادی» میباشد که قصد داشت دین را از
چهرگان افراهی ،غیر سازگارانه ،خرافی ،جهل و بدفهمیها برهانتد و آن را تبتدیل بته چهترهای
مدرن ،سازگار ،جهانی و انسانی نماید( .اسدآبادی )10 :5011 ،سید جمتال بته عنتوان نخستتین
اصلاحگر و نوگرایی دینی ،از هری چاپ روزنامه ،برپایی جلسات بحت و منتاظره بته ویتژه بتا
اندیشمندان غربی ،گفتگو با حاکمان به ویژه سلاهین اسلامی بر بیداری مردم مسلمان دنیا تتا یر
شگرف گذاشت و در ایران همه نام او را میدانستند( .محتی هباهبتایی )531 :5073 ،از دیگتر
علمای برجسته هم عصر اسدآبادی که تلاش بسیاری برای هماهنگی میتان استلام بتا تحولتات
جدید به عمل آورد ،اما قبل از همه به اصلاح دینی برای دسترسی به ترقی و رفت ،نابستامانیهتا
توجه نمود شیخ هادی نجم آبادی است .وی از تقلید کورکورانه ،عادات و رسوم منفی مردم را به
شدت نهی میکرد (حائری« .)39 :5013 ،علامه محمد حستین نتائینی» ،نظریتهپترداز بتزرگ و
نوگرای دینی در عصر مشروهیت نیز یکی از علمای اصلاح هلب بود که رساله مهم و مشهورش
«تنبیه الامه و تنزیه المله» را در دفاع شرعی از مشروهیت و پاسخگویی به علمای دینی مخالف
مشروهیت به نگتارش درآورد .سترانجام در جبهته گفتمتان نتوگرایی دینتی عصتر مشتروهیت،
میبایست از «حاج شیخ اسد الله ممقانی» یاد نمود که برخی او را بزرگترین و مهمترین روحتانی
اصلاح هلب دینی میخوانند( .آجدانی )930 :5010 ،وی که نویسنده رساله «مستل الامتام فتی
سلامه الاسلام» است ،چهار حوزه معرفت دینی ،نهادهای دینتی ،آدا و رستوم دینتی و عملکترد
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روحانیت را به نقد کشانده و با توجه به تحولات مشروهه ،ریشههای عقتب مانتدگی مستلمین را
معرفتی و ناشی از درک نادرست آنها به ویژه برخی علما از تحولات جدید و عدم همتاهنگی بتا
آن میداند .می توان اشاره داشت نگاه گفتمان نوگرایی دینی به دین و مدرنیته ،نه پراگماتیستی و
از سر ضرورت ،بلکه از روی ایمان به مذهب و اعتقاد بته ضترورت متدرن شتدگی بتوده استت،
مذهبی مدرن که پاسخگوی نیازهای جدید باشد ،و مدرنیتهای بومی که در ضدیت بتا اعتقتادات
دینی جامعه نباشد .در واق ،این گفتمان به دنبال رونوشتی دینتی از نظتام مشتروهه غربتی بتود
(حسینیزاده.)10 :5011 ،
نتیجهگیری:
فلسفه وجودی تشکیل نهاد روحانیت ،پیروی از حرکت انبیتاء و نجتات انستانهتا از گتردا
ضلالت و گمراهی بوده است ،از این رو ،روحانیت تشی ،در هتی قترون متمتادی بتا مجاهتدت و
تلاش خستگیناپذیر سعی در تروی معارف دین و پاسداری از حریم آن نمودهاند .عالمان دین در
عصر غیبت ،پرچم هدایت دست گرفتته و ستکاندار کشتتی نجتات و رستتگاری شتدهانتد .ایتن
هلایهداران عرصه علم و دانش با تروی حقای اسلام نتا محمتدی و ژرف نگتری در فقته آل
محمد (ص) و معارف دین از مرزهای ایدئولوژیکی و جغرافیایی دنیای استلام پاستداری نمتوده و
فریادرسی دلسوز برای مظلومان و مستضعفان در سراسر گیتتی بتودهانتد .روحانیتت بته عنتوان
مهمترین عامل در ساماندهی جامعه ایران در زمان انقلا مشروهه بوده است .البته روحانیت بته
مثابه ی هبقه مو ر در انقلا مشروهه به دلیل وابسته نبودن به هیات حاکم و حضور این قشر
در میان تمام گروههای مردمی ،یکی از عوامل مهم تاریخ معاصر ایران به حستا متیآیتد کته
موجب شد در مواق ،حساس با جهتگیری صحیح ،بر خواستههای مردم حرکتت کننتد و نتبض
خیزش های مردمی را در دست داشته باشند .براساس مدارک و منتاب ،فتراوان تتاریخی ،رهبتران
دینی نقش اساسی و بنیادین در انقلا مشروهه داشتند ،به هوری که مرجعیت شیعه و مستقر در
نج ف ،به رهبری آخوند خراسانی ،میرزا عبدالله مازندرانی و میرزا خلیتل تهرانتی ،مستئولیت اداره
انقلا را بر عهده داشتند .در تهران ،عالمانی چون سید عبدالله بهبهانی ،سید محمد هباهبتایی و
شیخ فضل الله نوری به عنوان عالمان هراز اول در داخل کشور به پیشتبرد امتور انقلتا همتت
گماشته بودند .همینین در اصفهان ،آقانجفی و حاج آقا نورالله اصتفهانی ،در فتارس ،محلتاتی و
مجتهد لاری و در تبریز مجتهد تبریزی و قه الاسلام در تهیی و بسی مردم فعال و کوشا بودند.
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مشروطه ایرانی ،تهران :موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
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