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چکیده
میرزای نائینی پس از ورود اندیشه «پارلمانتیسم» به ایران ( 1324ه) ،با استناد بهه مهت
مقدس اسالم (قرآن و احادیث پیشوایان دینی) به توجیه آن پرداخت ،اما شیخ فضه اهلل
نوری با استناد به مت مقدس ،ای پدیده نوآمد را نفی و پیروانش را تکفیر کرد .چرایهی
تفاوت فتوای ای دو فقیه مسلمان درباره یک پدیده ،بر پایه چارچوبی نظهری در حهوزه
جامعهشناسی معرفت معطوف به معرفت دینی و جامعهشناسهی تهاری ی روزرهار آن دو،
پاسخ خواهد یافت .ای پژوهش در دو ب ش بر پایه نظریه پیتهر بررهر دربهاره «سهاخت
اجتماعی واقعیت» و جامعهشناسی تهاری ی عرهر مشهرو ه ،بهه تبیهی جامعهشهناختی
معرفت دینی آن دو فقیه فعّال در روزرار مشرو یت ایران میپردازد .بر پایه نظریه بررر،
آراهی (معرفت) آدمی هم در سهط «معهارف روزمهره» و ههم در سهط معهارف نها
(نظریهها) ،از عوام اجتماعی و محیطی برمیآیند ،اما صاحبان ای معارف دوباره آنها را
برای نس بعد از خودشان برونی میکنند و در ای فرآینهد ،داد و سهتدی میهان جههانی
عینی و ذهنی افراد جامعهه برقهرار میشهود .بنهابرای  ،آراهیههای آدمهی نهه یکسهره
نسبیاند و نه یکسره «داده شده» و مطلق ،بلکه دیالکتیکی میان ذه و عهی در کهار
است و معرفت دینی نیز از ای قاعده مُستثنا نیست .اینکه نائینی توجیهرر مطلو ههای
اجتماعی عرر خودش به شمار میرفت و نوری حافظ قلمرو وضع موجود جامعه خهود و
پردازندة ایدئولوژی نظام حاکم بود و سنت موجود بر اثر تضار ایه دو رونه معرفهت
آموزهای دی با توجه به استناد هر دوی آنان به مت مقدس غنیتر شهد ،از نتهای ایه
تحقیقند؛ چنانکه نس پس از آنان ،نظام پادشاهی را به هیچروی برنتافت.
کلیدواژگان
جامعهشناسی شناخت ،جامعهشناسی تهاری ی ،مشهرو یت ،معرفهت دینهی ،تطهور فقهه،
محمدحسی نائینی.

* دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب ،گروه دینپژوهی ،قم ،ایران.
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طرح مسئله

این مسئله که معرفت و آگاهی آدمی ،تا چه اندازهای خودانگیختـه ،مطقيـی و مـد ل
(دارای د یل) یا اجتماعی ،برآمده از ساختار و روابط و معلـل (دارای علـت) اسـت ،از
مسائل کانونی جامعهشطاسی شطاخت به شمار میرود و از این روی که معرفت افزون بر
دانشهای مستيل و نظاممطد ،1ایدئو وژیها و دینها یا مذاهب ،فلسفهها و اخالقیات را
در برمیگیرد ،این مسئله پدید خواهد آمد که معـار

دیطـی تـا چـه انـدازه از سـاختار

اجتماعی برمیآیطد و از آن تأثیر میپذیرند .چارچوب معطایی معرفت ـ دسـتکم نـزد
جامعهشطاسان شطاخت ـ همة گونههای آگاهی (فلسفی ،اخالقـی ،دیطـی ،علمـی) را در
برمیگیرد (اصقالح «معرفت دیطی» در بخش مفاهیم این پژوهش ایضاح خواهـد شـد).
بطابراین ،این پرسش مقرح میشود که با فرض استطاد پیداییِ معرفت (واقعیت در ذهـن
شطاسطده) به عوامل اجتماعی ،معرفت دیطی تا چه اندازه از این عوامل تأثیر میپذیرد .به
فتواهای آنان در بردارندة آموزههای اسالمیاند؛ یعطی اوامـر و نـواهی شـارق ميـد

را

بازگو میکططد و ميلدانشان مکلفطد که بدانها سربسپارند ،اما خود آنان نیـز بـه مقابيـت
بسیاری از این فتواها با گفتار شارق ميد

علم ندارند ،بلکه چطین فتواهایی ،ظطیانـد و

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

به گفته فيیهان اصو ی ،از باب «انسداد باب علـم»؛ یعطـی امکانناپـذیری دسـت یـافتن
عا مانه به واقعیت احکام شرعی ،ا تزام به همین ظُطون واجب است.
افزون بر این ،فيیهان در شماری از مسائل فيهی دیدگاه یکسـانی عرهـه نکردهانـد،
بلکه حتی گاهی فتواهایشان در وجوب و حرمت موهوق واحدی (مانطد برگزاری نمـاز
جمعه در روزگار غیبت معصوم) با یکدیگر متفاوت است تا چه رسد بـه مسـتحبات و
مکروهات .پرسشهای تحيیق چطیططد:
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گفته فيیهان مسلمان (فعالترین یا پرآوازهتـرین نمایطـدگان معرفـت دیطـی  /اسـالمی)،

«آیا معرفت دیطی (در سقح آموزهایِ آن که توهیحش در بخش مفاهیم خواهد آمد)،
در فرآیطدی تأثیرناپذیر از عوامـل محـیط بـر فيیـه؛ بـهویژه عوامـل اجتمـاعی حاصـل
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1. Discipline.
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میشود یا همچون دیگر معار

بشری از این عوامل تأثیر میپـذیرد؛ یعطـی آیـا فتـوای

فيیه را میتوان معلـولِ بـرهمکطش اجتمـاعی او و تأثیرپـذیریاش از عوامـل محـیط و
جامعهاش دانست؟»
«آیا اختال

فتواها با یکدیگر بر تأثیرناپذیریِ فرآیطد استطباطیِ فيیـه از ایـن عوامـل

گواهی نمیدهد؟»
«با فرض اثبات تأثیرپـذیری معرفـت دیطـی (در پیـدایی و دگرگـونیاش) از عوامـل
و آموزههای مسطبَط و مُصقاد از متن ميد

در کار است؟»

تأثیر علمی مدار

اجتماعی ،استطباطهای فيیهانه بیاعتبار خواهد بود یا داد و ستدی میان عوامل اجتماعی
دستیابی به پاسخ چطین پرسشهایی ،بر پایـه چـارچوبی نظـری در حـوزه اندیشـه
اجتماعی یا جامعهشطاسی (به معطای رسمیاش) امکانپذیر است ،امـا چطـین چـارچوب
جامعهشطاسی تاریخیِ برههای از تاریخ معرفت دیطـی پرداخـت و چرایـیِ اختال هـای
فتوایی را بر پایه دادههای تاریخی روزگار فيیهان ،تحلیل کرد تا بتوان درستیِ نظریـه را
سطجید .مورد پژوهشی این جستار در حوزه جامعهشطاسی تاریخی ،روزگار مشـروطیت
جدید سیاسی ـ اجتماعی و پیدایی مفاهیم نوآمـد در ادبیـات رسـانهای آن دوران بـوده
است و شیخ فضلاهلل نوری و محمدحسین نائیطی ،از فيیهان بزرگ آن روزگار هر دو در
چطین زمانهای میزیستطد .این دو فيیه ،در محضـر و مکتـب و حـوزه علمـای نجـ
سامرا تلمذ و تدر

و

کـرده بودنـد و در سـطجش بـا دیگـر فيیهـان همروزگارشـان ،از

ویژگیهای علمی فزونتـر بـا حليـهای از پیـروان و شخصـیت تأثیرگـذارتری در ایـن
پیروان ،برخوردار بودند .با توجه به این دالیل برای گزیطش دیدگاه این دو فيیه دربـاره
مشروطه در قا ب «موهوق» پژوهش و «مصداق» نظریهای که دربارهاش طرح میشـود،
صورت آشکارتر مسئله تحيیق چطین است:

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

در تاریخ معاصر ایران است .دوره مشروطه ،هطگامة آشطایی جامعـه ایرانیـان بـا مفـاهیم
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در عصر صفویه

مفهومی ـ نظـری ،بـرای حـل ایـن مسـائل خودبسـا نیسـت ،بلکـه همچطـین بایـد بـه

«آیا ناهمسانیِ فتواهای شـیخ فضـلاهلل نـوری و میـرزا محمدحسـین نـائیطی دربـاره
وابستگیهای آنان به بخشهایی از سازمان اجتماعیشـان بـود یـا آن دو از تأثیرپـذیری
محیقی برکطار بودند و به علل یا دالیل دیگری فتواهای متضادی در اینباره عرهه کردند؟»
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حکومت مشروطه (پار مانی) ،معلول و توجیهکططدة رویدادهای اجتماعی محیقشـان و

این پرسش همچطین به «چگونگی درک آنان درباره زمان و زمانه خودشان و اوهـاق
و احوال مردمانشان» یا «چگونگی تأثیرگذاری این اوهاق در بیطش و شطاخت و دستگاه
استطباطی ـ فيهیشان» تحویلپذیر است.
این تحيیق در پی تبیین جامعهشطاختی معرفـت آمـوزهایِ دیطـی اسـت؛ یعطـی ایطکـه
دستکم برخی از فتواهای فيهیِ ناظر به حوزههای اجتماق و سیاسـت یـا ـ بـا انـدکی
آسانگیری ـ بخش «معامالت» فيه ،در فرآیطـدی تأثیرپـذیر از عوامـل محیقـی ،تحيـق
یافتهاند .تا کطون کوششی برای تبییطی سازوار و در چارچوب سطتهای جامعهشـطاختی
درباره چطین ادعایی صورت نپذیرفته است .بـرای نمونـه ،گفتـه میشـود فتـاوای شـاذ
فيیهانی مانطد سید حسین فضـلاهلل بـهویژه در موهـوعات اجتمـاعی ،از حضـور او در
کشوری با تطوق فرهطگی و سازمان اجتماعی ـ دیطی متکثر سرچشمه میگیرد ،اما چطـین
بطابراین ،ميصود اصلی این پژوهش بررسی رابقه آگاهی اجتماعی با باورهـای دیطـی
است ،اما با این توجیه که به گزارش مطابع تاریخی دوران مشروطه ،دیدگاههای دو فيیه
یاد شده در مسئلهای بسیار تأثیرگذار در سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی ایرانیان و گسترده
(به معطای مبتالبِه بودنش) به نام «پار مانتیسم» یا «تشـکیل مجلـم ملـی» بـا یـکدیگر
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

مختل

یا حتی متطاقض بود« ،مورد» پژوهشی این جُستار ،ميایسه و تبیین معرفت دیطی

(فيهی) این دو و کاربستِ ا گوی نظری پیشطهادی دربـاره دیگـر اختال هـای فتـواییِ
فيیهان بهویژه در حوزه «معامالت» به معطای فيهیاش توجیهپذیر اسـت ،امـا بـه دالیـل
پیشگفته (اجتماعیتر بودن و مهمتر بودن موهوق فتواها) ،آن ا گو در اینباره بـه کـار
بسته میشود.
چطین تالشی در سقح دعاوی کالنتر در حوزه جامعهشطاسی معرفـت نیـز صـورت
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گفتارهایی به دالیلی مطقبق با سطتهای پذیرفته جامعهشطاختی مستطَد نیستطد.

نپذیرفته است .شماری از متفکران ،همزمان با پیدایی جامعهشطاسی و حتی پـیش از آن،
به پرسشهایی درباره ارتباط معرفتهای بشری با زمیطهها و اوهاق و احـوال اجتمـاعی
106

اندیشه بشر پیشرفت میکطد؟» یا «چه ارتباطی میان معرفت جامعهای خاص بـا سـازمان
اجتماعی آن جامعه وجود دارد؟» بطـابراین ،دربـاره رابقـه اوهـاق اجتمـاعی و عوامـل
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متفقن شدند .این پرسشها چطین درونمایهای داشـتطد کـه «بـر اثـر چـه رویدادهـایی

معطوی ،بحثها و گفتوگوهای فراوانی درگرفت ،اما به گفته برگر و همکارش وکمان کـه
دیدگاههایشان درباره ساخت اجتماعی واقعیت (معرفت) مبطای نظری ایـن پـژوهش اسـت،
جامعهشطاسان در چطد دهه گذشته درباره ارتباط و وابستگی جامعه و شطاخت به یـکدیگر،
جز به «کلیگویی» نپرداخته و از مرز مباحث بسیار کالن در این زمیطه فراتر نرفتهاند.
او و همکارش به انگیزه نشان دادن فرآیطـدهای تأثیرپـذیریِ ذهـن (فـرد) انسـانی از
برهمکطشهای «واقعیت» اجتماعی و جزئیات و خردهکاریهای نظری در این حوزه ،بـه

تأثیر علمی مدار

نوشتن ساخت اجتماعی واقعیت پرداخته و کوشـیدهاند از کلیگوییهـای نسـل سـلَ

خود برکطار بمانطد .آنان میگویطد« :آنچه مورد نیاز است ،پیش رفـتن از چطـین گفتـهای
است به سوی تعیـین مشخصـات فرآیطـدهای دیـا کتیکی در چـارچوبی عيلـی کـه بـا

در عصر صفویه

سطتهای بزرگ جامعهشطاختی سازگار باشد» (برگر و الکمن ،ص  .)256چطـین کـاری
درباره معرفت دیطی بسی فوریتر و هروریتر مینماید؛ زیرا مسائل مقـرح در ادبیـات
نمونه ،کمابیش این گفته یا ادعای استاد مرتضی مقهری پذیرفته شده ،اما برای تبیین آن
کوششی صورت نگرفته است:

این پژوهش بـا بهرهگیـری از نظریـه یـاد شـده ،بـه دنبـال تبیـین چگـونگیِ تأثیرگـذاری
برهمکطشهای اجتماعی در معرفت آموزهایِ دینشطاسان (در اینجا فيیهان) است و دسـتکم

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

اگر کسى فتواهاى فيها را با یکدیگر ميایسه کطد و همطاً به احوال شخصیه
و طرز تفکر آنها در مسائل زندگى توجه کطد ،مـىبیطـد کـه چگونـه سـوابق
ذهطى یک فيیه و اطالعات خارجى او از دنیاى خـار در فتواهـایش تـأثیر
داشته؛ به طورى که فتواى عرب بوى عرب مـىدهـد و فتـواى عجـم بـوى
عجم ،فتواى دهاتى بـوى دهـاتى مـىدهـد و فتـواى شـهرى بـوى شـهرى
(مقهری ،20 ،ص )181
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کطونی این حوزه خاص ،کمابیش به «کلیگویی»هـایی از همـین دسـت میمانـد .بـرای

به اندازه تبیین این چگونگی در زمیطه مقلقِ معرفت ،هروری و توجیهپذیر مینماید.

الف) مشروطه

بر پایه خاطرات سید محمد طباطبایی ( 1221ـ  ،)1299او نخستین کسی بود که واژه
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مفاهیم

«مشروطیت» را بر مطبر به کار برد؛ چطانکه مینویسد از آغاز ورودش بـه تهـران (1312
ق  1273 /ش) ،در اندیشــة مشــروطه کــردن ایــران و تأســیم مجلــم شــورای ملــی
بــوده و در ســخطرانیهایش از آن ،چیزهــا میگفتــه اســت (دو تآبــادی ،ص .)12
بطــابراین ،کلمــة «مشــروطه» یــا «مشــروطیت» یــا «حکومــت مشــروطه» کــه معــادل
«Government

 »Constutionalبه کار میرفت و در شمار واژگان فرهطگ سیاسی آن روز

فظی غریب و موهوم مینمود (سلیمانی ،ص )147؛ دستکم از اواخـر سـده سـیزدهم
خورشیدی به ادبیات سیاسی ایرانیان درآمده است.
نویسطدگان تاریخ نو ایران این واژه را معادل « »Constutionalismیا حکـومتی اسـتوار
بر شا وده قانون اساسی و نظام پار مانی به کار بردهاند .واژگان مشروطه یـا مشـروطیت
در ایران ،در معطای آن نظام حکومتی به کار میرفت که پم از  1324پیدا شـد ،امـا در
میبرند (حائری ،ص  .)252سرچشمه تاریخی پیدا شـدن مفهـوم مشـروطیت در ایـران
چطین است:
ناپلئون پادشاه فرانسه در  1798مصر را تصر

کرد و برای دستیابی به هطدوسـتان

از راه زمیطی نيشه کشید .بطابراین ،قدرتهای بزرگ اروپا (فرانسه ،انگلیم و روسیه) به
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

ایران متوجه شدند و عبا

میرزا ،شاهزاده قاجاری و همکـارش میـرزا ابوا ياسـم قـائم

ميام (م  1251ق  1835 /م) دریافتطد که پیشرفتهای علمی و فطـی در جطـگ و دیگـر
ویژگیهای زندگی ،به برتری اروپا بر ایران انجامیـده اسـت و چطانچـه ایـران بخواهـد
زندگی کطد ،ناگزیر خواهد بود که به پایهگذاری رشته نوسازی دست بزنـد .نوسـازی و
نوگرایی بدین معطا بود که امور اداری نو ،ارتـش نـو ،یـک حکومـت مرکـزی ،سـامانه
(سیستم) ما یاتی نو ،آموزش و پرورش نو و وسایل حمل و نيل نو و ارزشهای نو بـه
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کشورهای عربی واژه «دستور» و در هطد و پاکستان واژه «آیین» را به جـای آن بـه کـار

ایرانیان معرفـی شـود .پیشـروان نوخـواهی و نوسـازی ایـران کوشـیدند کـه نهادهـا و
روشهای تازهای را از باختر (اروپای غربـی) بـه ایـران وارد کططـد (حـائری ،ص .)11
108

و شکططده دو ت قاجار را با جامعه ایران هعی

کرد .نفوذ اقتصـادی غـرب ،بازارهـای

شهری را تهدید و آرام آرام بازرگانان پراکطده محلی را در قا ب طبيه متوسط فرامحلـی،
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بطابراین ،نفوذ و تأثیر غرب در نیمه دوم سده نوزدهم به دو شیوه متفاوت روابط سست

یکپارچه میکرد .نفوذ فکری و ایدئو وژیک از راه نهادهای نوپدید آموزشـی ،زمیطـه را
برای روا مفـاهیم و اندیشـههای جدیـد و گرایشهـا و پیشـههای نـو فـراهم آورد و
طبيهای متوسط و حرفهای به نام روشنفکر پدید آورد (آبراهامیان ،ص  65ـ .)66
دانشجویانی در سالهای  1226و  1231قمری به انگلستان فرستاده شدند .همچطـین
نظام جدیدی در ارتش نوپدید ایران با نام «نظام وظیفه» بطیاد گذارده شد و چاپخانهای

تأثیر علمی مدار

در تبریز پدید آمد ( .)1227کسانی همچون میـرزا صـا ح شـیرازی و میـرزا جعفرخـان
مشــیرا دو ه تبریــزی از دانشگاههــای انگلســتان فــارص ا تحصــیل شــدند و بــا تأســیم
چاپخانه و روزنامه در ایران ( ،)1252این فرآیطد نوسازی را پی گرفتطد .میـرزا صـا ح
در خاطرات خود ( 35ـ  )1231انگلیم را «والیت آزادی» و مجلم عوام آن کشـور را
کشور] آزادی مقلق دارند که نمایطدگان خود را انتخاب کططد و نمایطدگان نیز حق دارند
عيیده خویش را در پار مان آزادانه بیـان کططـد و کسـی بـه آنـان در اینبـاره اعتـراض
نخواهد کرد .نمایطدگان مجلم عوام نیز فرمان پادشاه یا مجلم اعیان را با فرض ایطکـه
سهگانهای» پدید میآید که به اداره کشور میپردازد (حائری ،ص .)12
بطابراین ،در دومین دهه سده نوزدهم میالدی اندیشه رژیم مشروطة ساخته و پرداخته
بورژوازی را از انگلستان به ایران آورد و اصول گوناگون این مفهوم جدید را شرح داد؛
یعطی درباره «آزادی بیان»« ،آزادی انتخابات»« ،حاکمیت پار مان» و ،...به توهیح و بسط
مفهومی پرداخت.
بطابراین ،مشروطیت در معطای نفی و سـلب اسـتبداد و خودکـامگی شـاهانه بـه کـار
میرفت و ویژگیهایی اثباتی مانطد تأسیم مجلم (پار مان) بـرای توزیـع قـدرت نیـز
داشت .با پیروزی انيالب مشروطیت ایران (نخستین نهضت سراسری هد اسـتبدادی در

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

به سود مردم نباشد ،معلق میسـازند .بطـابراین ،از جمـع پادشـاه و دو مجلـم« ،قـوای
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در عصر صفویه

«مشورتخانه» و نمایطدگانش را «وکیـل ا رعایـا» خوانـد و توهـیح داد کـه مـردم آن

این کشور) ،ایرانیان بر پایه مشارکت و همراهی اکثریت قشرها و طبيات گوناگون جامعه
 ،)1285نظام سلقطتی حاکم بر ایران به نظام سیاسی جدیدی مبتطی بر حاکمیـت مجلـم
شورای ملی بدل شد و به کوشش مشروطهخواهان و آزدایطلبـان ایرانـی ،بـه صـورت
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ایرانی در عهد سـلقطت مظفرا ـدین شـاه قاجـار ( 14جمـادی االول  14 / 1324مـرداد

«فرمان مشروطیت» در چهاردهم جمادی ا ثانی  1324به صحة مظفرا ـدین شـاه رسـید
(توکلی ،ص .)45
هد

این نهضت و آرمان مردم و رهبران این جطبش هد استبدادی این بود که پـم

از سرنگونی نظام استبدادی حاکم ،ارادة نمایطدگان قشرهای مردم در ادارة کشور دخیـل
باشد و حاکمیت ملی ،جایگزین تصمیمات و اختیارات مقلـق فـردی شـود ،امـا کوتـاه
زمانی پم از صدور فرمان مشروطه و اسـتيرار نظـام مشـروطیت ،بـا ظهـور برخـی از
اندیشهها و رویکردها در این نظام جدید که به غربی و غیردیطی یا حتی هد دین بودن
متهم بودند ،آرامآرام نخستین زمیطههای اختال

میان علما و پیروان آنان پدید آمد .ایـن

اختالفات ،در دورة نگارش قانون اساسی گسترش یافت و در هطگامه تدوین و تصویب
متمم قانون اساسی ،به او رسید (زرگرینژاد ،ص .)19
ب) جامعهشناسی تاریخی

جوامع از طریق آنها تغییر یا خود را بازسازی میکططد (ربانی خوراسگانی ،ص  .)50بـر
پایه دیدگاه اسکاچول ،1سه رهیافت مهم برای مقا عات تاریخی تقبیيی وجود دارد:
 .1تعمیم ا گوی نظری فراگیر به یک یا چطد مصداق؛
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

 .2به کار بردن مفاهیم جامعهشطاختی برای دست یافتن به تعبیرهای معطادار به جـای
ایطکه به ا گوهای کلی یا فرهیههای علی توجه شود؛
 .3کش

نوعی نظم علی یا ا گوی خاص بر پایه مقا عه دقیق فرآیطدهای تاریخی یـا

نتایج تاریخی مشخص و سپم کوشش برای ارزیابی فرهیههای جـایگزین (آ ترنـاتیو)
برای توهیح این انگارههای مـطظم (سـیدامامی ،ص  .)165بطـابراین ،در جامعهشطاسـی
تاریخی ،سه رهیافت نظری وجود دارد .1 :فلسفی؛  .2تفهمی ـ تبییطی؛  .3ساختی.
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به گفته فیلیپ آبرام ،کار جامعهشطا

تاریخی ،نگاه کردن به مکانیسمهایی است کـه

این پژوهش بر پایه رهیافت نخست (فلسفی) ،به کاربست ا گوی برگرفته از اندیشـه
اجتماعی برگر و الکمن ،درباره معرفت دیطی یکی از علمای عصر مشروطیت میپردازد.

1. Theda Skocpol.
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ج) معرفت دینی

معرفتشطاسی در جایگـاه دانشـی از دانشهـا ،زمیطـهای فلسـفی اسـت کـه دربـاره
توجیهپذیری و صدق باورها دغدغـه دارد و بـر مبـاحثش بـر کـانون ماهیـت معرفـت،
روشهای دستیابی به آن ،توجیهپذیری و شروط درسـتیاش و ،...میگـردد .سـرآغاز
این دانش ،با هیئتی مطسجم و دانشوار ،نخسـتین تـأمالت دکـارت ( 1596ـ  1650م)
فیلسو

فرانسوی بود که با شکی دستوری یا روشی 1همه یيینهایش را معلق گذارد و

انگلیسیزبان ،او را نخستین معرفتشطا  2دانستهاند (.)Nicholas Bunnin, p 644

تأثیر علمی مدار

بر بطیاد اندیشة خودش ،بطیانی از معرفت عيلـی پدیـد آورد .از همـین روی ،فیلسـوفان
از زمان دکارت تا الک در معرفتشطاسی این پرسش مقرح بود که آیا معرفت دیطـی

در عصر صفویه

بخشی از ساختمان بزرگ معرفت است که معرفت جهان محسو

را نیز در برمیگیـرد

یا معرفت دیطی بطای مستيل و جداگانهای دارد؟ آیا یک ساختمان بزرگ معرفت در کار
ساختمان برای این دو نوق معرفت ،پایهای مشترک دارد یا ایطکه ساختمان ایـن دو نـوق
معرفت از یکدیگر جدایطد و هر یک پایه یا پایههای مستيل از دیگر دارد؟ دکارت پیرو
را اثبات کرد و از آن هم وجود جهان خار را اثبات کـرد .او کـل معرفـت را در یـک
ساختمان جای داد و به پایـهای مشـترک بـرای آن ،بـاور داشـت .از دیـد او سـاختمان
معرفت بطایی بسیار بزرگ دارد که بر روی تصورات خاص تردیدناپذیر بطا شـده اسـت.
معرفت کالمی (دیطی) نیـز طبيـهای میـانی و هـروری در ایـن سـاختمان اسـت .ایـن
تيسیمبطدی دکارت به اندازهای کالن و کلیگویانه است که به تدقیق در رابقـه معرفـت
دیطی با ساخت اجتماعی راه نمیدهـد .بطـابراین ،بایـد ميصـود معینتـری داشـت و در
اصقالح «معرفت دیطی» ،معطای خاصتری خواند.

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

دیدگاه نخست بود و بر اسا

تصورات واهح و متمایز که در ذهن داشت ،وجود خدا
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است که بخشی از آن معرفت دیطی و بخشی دیگر معرفت به جهان خار است و ایـن

بطــابراین ،اصــقالح «معرفــت دیطــی» از محافــل کالمــی غــرب بــه گفتمــان علمــی

2. Epistemologist.

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.11.5.1

1. Methodical Doubt.

111

اندیشهورزان ایرانی راه یافت و پرسشهای جامعهشطاختی فراوانی درباره آن مقرح شد
که کانونیترین آنها چطیططد« :آیا معرفت دیطی چیزی جز متعلق علوم تجربـی اسـت؟» و
«آیا گونة معرفت دیطی با گونههای معرفتهای مقرح در علوم تجربی متفاوت اسـت؟»
تعری

معرفت دیطی ،ناگزیر به شطاخت خود دیـن مسـبوق اسـت؛ زیـرا دیـن در ایـن

ترکیب (معرفت دیطی) صفت یا قید معرفت است .ورود به بحثهای درازدامـن دربـاره
«چیستی دین» در این تحيیق نه ممکن است نه مقلوب .امروز بـرای تعریـ

دیـن بـه

جــای عرهــه تعری هــای هطجــاری (تجــویزی) ،از روشهــای پدیدارشــطاختی بهــره
میگیرند؛ یعطی به جای داوری کردن ،تطها به مشاهده میپردازند .همه داوریها در ایـن
چارچوب« ،تعلیق» میشود .به جای بررسی یک دین ،به مقا عه همه ادیان میپردازند و
سرانجام با توجه به مشاهدات خود ،آن را تعری

میکططد (ایضاح ميصود).

و مقا عه کرد (رویکرد اتیک نه امیک .)1او میگوید بـه جـای تعریـ

دیـن بـه «امـر

متعال»« ،آخرت» و ،...باید دید که دین در تاریخ خود چه کرده و چگونه شـکل گرفتـه
است .از دید او دین هفت ویژگی دارد .1 :عملی (شعائری)؛  .2عاطفی (تجربی)؛  .3روایـی
(اســقورهای؛ یعطــی داســتانی کــه میکوشــد گوشــهای از واقعیــت جهــان را کشـ

کطــد)؛

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

 .4اخالقی یا حيوقی  /فيهی؛  .5اعتيادات  /باورها؛  .6نهادی و اجتماعی؛  .7هطری.
ميصود این ميا ه از معرفت دیطی ،بخش سوم؛ یعطی معرفـت فيهـی اسـت کـه از بـا
تأکید بر دو تن از فيهـا در چـارچوب نظریـهای جامعهشـطاختی بررسـی خواهـد شـد.
معرفت فيهی (در برابر معرفت عرفانی و فلسفی) ،همواره بر پایه نصوص دیطی اسـتوار
بوده و همیشه در اینباره از فهم و اجتهاد و تفسیر سـخن رفتـه اسـت؛ زیـرا دسـتکم
اسالم دیطی متنمحور به شمار میرود و معرفت دیطی (در اینجا فيهی) بیگمان ،بر پایه
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به گفته برخی از دینپژوهان معاصر ،برای فهم هر دیطی باید آن را بدین شیوه فهمید

1. Emic and Etic preview.
گوناگون بررسی میکططد  ،اما در رویکرد از بیرون (اتیک) ،رفتار غیر گفتاری بومیان مبطای تحلیلهـا

112

خواهد بود (برگرفته از رها خسروی« ،روشها و رویکردها و دادهها در مردمشطاسـی» ،کتـاب مـاه
علوم اجتماعی ،ش  ،6ص .)33
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در رویکرد از درون (امیک) ،رفتار اقوام را بر پایه تعری

خود آنان دربـاره رویدادهـا و کطشهـای

متن استوار خواهد شد و به همین سبب ،از «اصابت» به واقـع و «خقـا» در رسـیدن بـه
واقع سخن میرود .خوانش فيها از متن ميد  ،بخشی از معرفت دیطی آنان و موهـوق
این پژوهش است که با دیگر پارههای آگاهی آنان مرتبط میشود.
شطاخت در مفهوم گستردهاش ،در معطای آن آگاهی به کار میرود که کردار آدمـی را
در زندگی روزمرهاش هدایت میکطد .زندگی روزمره هم نـزد اعضـای عـام جامعـه در
فرآیطد ذهطی معطادار زندگیشان واقعیـت ققعـی بـه شـمار مـیرود و هـم بـه پیـدایی

تأثیر علمی مدار

اندیشهها و رفتارهای آنان میانجامد .این واقعیـت خصـا ی همچـون  .1بـدیهی بـودن؛
 .2نظمیافتگی؛  .3زمانمطدی و مکانمطدی؛  .4اشتراک (برگـر و الکمـن ،ص  36ـ )43
دارد و نســبت و رابقــه معرفــت دیطــی (فيهــی) بــا آن آگاهیهــای برآمــده از ســاختار
دینشطاسانه فيهای عصر مشـروطه (نـوری و نـائیطی) ،در معطـای سـوم از تيسـیمبطدی
اسمارت؛ یعطی معرفت اخالقی  /حيوقی (فيهی) ،به کار خواهد رفت.
چارچوب نظری

محمدحسین نائیطی درباره پدیدة نوآمد «مجلم» و توزیع قـدرت بـه نمایطـدگان مـردم
(پار مانیسم) است .این مسئله را در چارچوبی هرمطوتیک (بر پایـه فرآیطـد اسـتطباطی و
اجتهادی آن دو) میتوان پاسخ گفت ،اما چطین پاسخی ناتمام خواهد بود؛ زیـرا دوبـاره
میتوان درباره تفـاوت آن دو در اسـتطباط و اجتهادشـان پرسـید .همچطـین میتـوان در
اینباره از تفاوتهای اقلیمی آن دو سخن گفت (با توجه به ایطکه فضلاهلل ـ بیشتر ـ در
ایران و نائیطی در عراق میزیست) ،اما این پـژوهش بـهرغم ایطکـه تـأثیر اقلیمهـا را در
پیدایی انواق آگاهی انکار نمیکطد ،مدعی چطین بررسیای نیست ،بلکـه چرایـیِ تفـاوت
یاد شده را در چارچوب دیدگاهی جامعهشطاختی ـ تاریخی پاسخ میدهد.

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

مسئله بطیادین این پژوهش ،چراییِ تفاوت فتاوای شیخ فضلاهلل نوری با فتاوای میرزا
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در عصر صفویه

اجتماعی ،بررسـی شـدنی اسـت .ایـن اصـقالح در ایـن تحيیـق بـهویژه دربـاره آرای

چارچوب تحلیلی برگزیده این پژوهش ،برگرفته از اثر اخیر برگر و همکارش الکمن
هرمطوتیک در اینباره ،به توجیه دیدگاههای فيها میپردازند؛ یعطی بـه دالیـل اجتهـادی
آنان اشاره میکططد ،اما چارچوبهای نظری جامعهشطاختی یا روانشطاختی در اینبـاره،

113
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است .در چطین چـارچوبی میتـوان آن تفـاوت را تبیـین کـرد .چارچوبهـای نظـری

به تبیین دیدگاههای فيها میپردازند؛ یعطی آنها را تعلیل میکططـد و سـهم تـأثیر عوامـل
محیقی را در پیدایی آنها توهیح میدهطد .چارچوب نظری برگزیده نیـز از نـوق اخیـر
است .بر پایه سطت اجتهادی رایج نزد فيهای مسـلمان ،فرآیطـد اجتهـاد سـه هـلع دارد:
 .1مجتهد؛  .2دالیل؛  .3واقعیت.
مجتهد بر پایه دالیل در پی کش

واقعیت حکم شـرعی اسـت و از همـین روی ،از

«تصویب» و «تخقئه» سخن میرود؛ یعطی شاید مجتهدی به واقعیت حکـم شـرعی (مـا
فی نفم االمر) دست یابد که با این فرض به کوششهای او به واقع اصابت کرده است
و شاید به واقعیت حکم شرعی دست نیابد که حتی با این فـرض نیـز فتـوای او حکـم
شرعی به شمار میرود ،اما بر اثر خقا بودن واقعی آن حکـم ،چطـین مجتهـدی پـاداش
کمتری از خداوند خواهد گرفت.
باری ،چارچوب نظری جامعهشطاختی برگزیده در تحلیل این فرآیطـد ،بـه صـواب و
ایطکه دیدگاههای فيهی مجتهدان بخشی از معرفت دیطی آنان است ،بـه تعلیـل و تبیـین
آنها و تأثیرپذیری آگاهی دیطی آنان از آن عوامل می پردازد .این نظریة مرکـب ،بـر پایـه
چطد اصل مفروض انسانشطاختی استوار است که این مجال ،جای شرح آنها نیست ،امـا
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

خود نظریه برای تحلیـل پیـدایی انـواق آگـاهی انسـان ،بـه تحلیـل زمیطـه اجتمـاعی او
میپردازد که چطین تحلیلی را درباره دیدگاههای فيهی دو مجتهد یاد شـده میتـوان بـه
کار بست و تفاوت نظری آنان را با یکدیگر تبیین کرد.
نظریه برگر و الکمن ،نظریهای انضمامی و توصیفی ـ تحلیلی است .انضـمامی اسـت
به این د یل کـه در بسـیاری از مفـردات و گزارههـایش بـه نظریـههای جامعهشطاسـان،
فیلسوفان ،روانشطاسان ،مردمشطاسان و انسانشطاسان معاصـر یـا پـیش از آن دو ،وامدار
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خقای مجتهد در این زمیطه معقو

نیست ،بلکه بر پایـه «معرفـت بـودن» فتـاوا؛ یعطـی

است؛ چطانکه خودشان در پینوشتهای توهیحی کتابشـان بارهـا بـدین نکتـه اشـاره
کردهاند (برگر و الکمن ،ص  268ـ  )271و توصیفی ـ تحلیلی است با این توهیح کـه
114

فرآیطد چرخهای (دیا کتیک) است و ناگزیر برای ایضاحش باید از نيقـهای از آن آغـاز
کرد .آنان پم از بیان ميدمات از عیطی بودن جامعه سخن میگویطد و در فصـل پایـانی
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فرآیطد پیدایی و تثبیت و تأثیرگذاری واقعیت را از دید جامعهشطاختی تبیین میکطد .ایـن

کتاب به ذهطی بودنش اشـاره میکططـد .ایـن دو بخـش اصـلی نظریـه آنـان ،دو سـوی
چرخهای به شمار میرود که نظریهپردازان آن را «دیا کتیک فـرد و جامعـه» میخوانطـد.
آنان معتيدند که تجزیه و تحلیل نيش شطاخت در دیا کتیک فرد و جامعه؛ یعطی هویـت
فــردی و ســاختار اجتمــاعی ،چشــمانداز مکمــل و قــاطعی دربــاره همــه عرصــههای
جامعهشطاسی به دست میدهد:

تأثیر علمی مدار

تحلیلهای مقلياً سـاختاریِ پدیـدههای اجتمـاعی بـرای حوزههـای وسـیع
پژوهش جامعهشطاختی ـ از بررسـی گروههـای کوچـک گرفتـه تـا بررسـی
مجموعههای بزرگ نهادی ،از قبیـل اقتصـاد یـا سیاسـت ـ کـامالً کفایـت
میکططد .مطظور ما به هـی روی ا يـای ایـن فکـر نیسـت کـه «زاویـه دیـد»

در عصر صفویه

جامعهشطاسی شطاخت معرفت] را باید به نحوی در همه این گونه تحلیلها
تزریق کرد .در بسیاری مـوارد ایـن امـر بـرای هـد ِ شـطاختیای کـه ایـن
کطیم که گطجانیدن یافتههای چطین تحلیلهایی در پیکر نظریه جامعهشـطاختی
مستلزم چیزی است بیش از حرمتی که گهگاه باید برای «عامـل انسـانی» در

این نظریـه ،بـهرغم شـیوههای رایـج در جامعهشطاسـیهای معاصـر ،تطهـا بـر «نظـام
اجتماعی» تأکید نمیکطد ،بلکه «ماهیت انسانی» را نیز مهم میشمرَد و هـم از گـرایش و
فروکاهش به جامعهشطاسی و هم از گرایش و فروکاهش به روانشطاسی بر کطار میماند.
این نظریه بر پایه روش «اثباتگرایانه»ای استوار نیست (همان ،ص  ،)257اما شایستگی
اثباتگرایی را ـ در مفهوم گستردهاش ـ از دیـد تعریـ

دوبـاره قانونهـای پـژوهش

تجربی در علوم اجتماعی دست کم نمیگیرد.
 .1پرورش نخستین و پسین (اولیه و ثانویه)

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

پشت دادههای ساختاریِ کش

ناشده قائل بود (همان ،ص .)254
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بررسیها بدان معقوفطد هروری نیست ،بلکه میخواهیم ایـن فکـر را ا يـا

کانونیترین محور نظریه برگر را پرورشهای او یـه و ثانویـه فـرد انسـانی میتـوان
همین روی ،گونهای توا ی در زندگی هر فرد وجـود دارد کـه مشـارکت در دیا کتیـک
اجتماعی در فرآیطد زندگیاش به او ا يا میشود .نيقـه آغـاز ایـن فرآیطـد درونیکـردن
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برشمرد .این فرد در جامعه زاده میشود و بـا اسـتعداد جامعهپـذیری هـمزاد اسـت .از

است؛ یعطی درک بیواسقه یا تعبیر و تفسیر رویدادی عیطی که بیانکططده معطایی باشـد
(مبین جلوهای از فرآیطدهای ذهطی دیگران باشد که از این راه برای خود او از دید ذهطی
بامعطا شود) .این درک با وارد شدن فرد به جهانی آغاز میشود که دیگران نیز در آن بـه
سر میبرند .او هطگامی عضو جامعهاش خواهد شد که به ایـن درجـه از درونـی کـردن
دست یابد .فرآیطد تکامل فردی که این کار به واسـقة آن صـورت میگیـرد« ،پـرورش
اجتماعی» نام دارد؛ یعطی کشاندن فرد (به صورت فراگیر و ساختارمطد) به درون دنیـای
جامعه یا بخشی از آن.
اشخاص صاحبنفوذی که میان فرد و این جهان قرار میگیرند ،در جریـان میـانجی
بودنشان جهان را برای او جرح و تعدیل میکططد .دنیای اجتماعی فرد از پاالیه (صافی /
فیلتر) آنان میگذرد و به او میرسد .کودک نيشها و گرایشهای ذهطـی و اخالقـی آن
از دید ذهطی ،هویتی مطسجم و موجه کسب میکطد.
درونی کردن «خردهجهان»های نهادی یا مبتطی بر نهادهـا ،پـرورش اجتمـاعی ثانویـه
است که بر پایه پیچیدگی تيسیم کار و توزیع اجتماعی دانش ،تحيق مییابـد یـا همـراه
است .میتوان گفت پرورش اجتماعی ثانویه ،کسب دانش خاصـی اسـت بـرای ایفـای
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

نيش و نيشها (مستيیم یا نامستيیم) از تيسیم کار سرچشمه میگیرند .خردهجهانهایی
که در فرآیطد پرورش اجتماعی ثانویه درونـی میشـوند ،واقعیتهـایی جزئـی در برابـر
«جهان پایه» به شمار میروند .این جهان پایه در پرورش اجتماعی او یه فراهم میشـود.
معلمان (آموزگاران رسمی در مدرسهها) ،فرادسـتانِ پـروش اجتمـاعی ثانویهانـد .همـه
واقعیتی که کودک آن را میشطاسد ،خانه است و او آن را «امری مسلم» و «گریزناپـذیر»
و «طبیعی» میداند ،اما واقعیتهای بیرون از خانه از دید او «مصطوعی»انـد و از ایـنرو،
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افراد صاحب نفوذ را میپذیرد؛ یعطی آنها را درونی میکطد و هویت خویش را مییابد و

معلمان میکوشطد که مضمونها را «به طور طبیعی به خانـه بیاورنـد»؛ یعطـی آنهـا را در
دنیای خانوادگی کودک مؤثر معرفی کططد .بطابراین ،درونیسازی دوبارهای تحيق مییابد
116

همین سرشت «مصطوعی»تر پرورش اجتماعی ثانوی واقعیت ذهطی درونیسـازیهای
آن را در برابر تعری های خردهگیرانه واقعیت آسیبپذیر میکطد .بطابراین ،واقعیتهـای
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(برگر و الکمن ،ص .)198

زندگی روزمره واقعی و بدیهی انگاشته خواهطد شد تـا زمـانی کـه بـه خردهگیریهـای
اجتماعی دچار نشوند .برای نمونه ،تغییری کمابیش نـاچیز در تعریـ

ذهطـی واقعیـت

موجب میشود که شهروندی امریکایی بدون دغدغه بدون کراوات به ادارهاش برود ،اما
تغییر بسیار بطیادیتری الزم است که موجب شود او عریان به اداره برود .تغییر نخسـت
به واسقه تغییر شغل تحيق مییابد (آمدن از روستا به پایتخت) ،اما بـرای تحيـق تغییـر

تأثیر علمی مدار

دوم انيالبی اجتماعی باید رخ

دهد.

میزان تأثیرگذاری مربیـان صـاحبنفوذ بـا تأثیرگـذاری کسـانی نـامهمتر ،در فرآیطـد
پرورش اجتماعی ثانوی متفاوت است و چطانچه میان این مردمان اختال

نظـری پدیـد

آید ،فرد به مسئله «همسازی» درگیر خواهد شد و خواهـد کوشـید بـا جـرح و تعـدیل
آنان را از ميام نفوذ و اهمیت به زیر میکشَد و بـرای تأییـد شـدن واقعیـت ،بـه کسـان
دیگری روی

میآورَد.

مهمترین وسیلة حفظ یا تغییر یا نوسازی واقعیت ،گفتگوست (همان ،ص  )207که
میکططد و مکا مه به تأیید همطی واقعیت ذهطی میپـردازد .دسـتگاه مکا مـه افـزون بـر
حفظ پیوستة واقعیت ،آن را همچطین تغییـر میدهـد و بخشهـایی را از آن تيویـت یـا
تضعی

میکطد .برای ایطکه واقعیت ذهطی مؤثر بماند ،دسـتگاه مکا مـه بایـد پیوسـته و

همساز باشد .گسیختگیهایی که در پیوستگی یا همسازی پدید میآیطد ،بطابر ماهیت امر
واقعیت ذهطی را تهدید میکططد.
 .2نهادسازی

معطای نظم از سامانیافتگی دنیای روزمره پدیـد خواهـد آمـد .سـامانیافتگی دنیـای
روزمره ،معطای ذهطی نظم را پدید میآورد .این معطا در فرآیطدی ذهطـی (تجربـه ذهطـی)

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

مکاتبات را نیز در برمیگیـرد (همـان) .کلمـات ماهیـت جهـان را تعریـ

و مشـخص
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واقعیت ،آن را حل کطد .این حل کردن گاهی بدین شیوه صورت میپذیرد که برخـی از

پیدا میشود و تظاهرات عیطیِ این فرآیطد به معطای خاستگاه پیـدایی آن معانیانـد .ایـن
این روی به جامعهشطاسی معقو

است که واقعیـت را نـه در سـقح هسـتی ،بلکـه در

سقح زندگی اجتماعی انسان برمیرسد.
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بحث از این روی فلسفی است که به پرسش درباره ماهیت واقعیت پاسخ میگوید و از

دیگران در زندگی روزمره با آدمی شـریکطد .او دیگـران را در بـرهمکطش چهـره بـه
چهره تجربه میکطد که پایه دیگر برهمکطشهای اجتماعی به شمار مـیرود .ایـن کـطش
متيابل بر پایه مفهوم یاد شده به واسقة نمادها و نشانهها ،احوال دیگـری را بـرای فـرد
روشن میند؛ چطانکه بخطد او را د یلـی بـر شـادی یـا همد ـیاش میگیـرد و از اخـم
کردنش به خشم او پی میبرد .ا بته گاهی این نشانهها واقعی نیستطد؛ یعطی بهظاهر نشانه
خشم و مهربانیاند ،اما به واقع چطین نیستطد .باری ،باز هم نزدیکترین راه به آگـاهی از
ذهطیت و احوال دیگری ،کطش متيابل چهره به چهره است (همان ،ص  46ـ  .)53کطش
متيابل یا برهمکطش اجتماعی به پیدایی دنیای اجتماعی انسان میانجامد که سه خصلت
اصلی دارد و هر یک از آن خصال ،از پم فرآیطدی پدید میآید:
یکم .جامعه فرآوردهای انسانی است (که با برونی شـدن فعا یتهـای انسـانی پدیـد
میگیرد) ()Berger, P 13؛
دوم .جامعه واقعیتی عیطی است (که با عیطیسازی به صـورت تغییرناپـذیر و بـدیهی
جلوه میکطد)؛
سوم .انسان فرآوردهای اجتماعی است (که دنیای اجتماعی را دوباره در آگاهی خـود
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

جذب میکطد).
 .3توجیهگری

به گفته برگر هر تحلیلی درباره دنیای اجتماعی بدون در نظر آوردن عوامـل سـهگانه
یاد شده (برونیسازی ،عیطیسازی ،درونیسـازی) ،تحریـ آمیز خواهـد بـود (برگـر و
وکمان ،ص  )91و افزون بر این ،تطها با انتيال دنیای اجتماعی به نسلی جدید؛ یعطی بـا
درونیکردنی که در فرآیطد اجتماعی شدن (جامعهپذیری) صورت میپذیرد ،داد و ستد

1
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میآید .برونریزی مستمر فعا یتهای جسمی و ذهطی انسان در جهان ،برونی شدن نـام

اصلی اجتماعی در کلیتش ظـاهر خواهـد شـد و در همـین مرحلـه ،دنیـای نهـادی بـه
«مشروعیت »2نیازمطد است؛ یعطی به روشهایی نیازمطد است که بـه واسـقه آنهـا بتـوان

2. Legitimation.
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1. Dialectic.

دنیای نهادی را «تبیین» و توجیه کرد .د یل این نیازمطدی ،کمتـر واقعـی نمـودن (جلـوه
کردن) دنیای نهادی نیست؛ زیرا واقعیت دنیای اجتماعی در روند انتيال خود ،سطگیطی و
پرمایگی کسب میکطد ،اما بر اثر تاریخی بودنش ،بیشتر بـه صـورت «سـطت» بـه نسـل
جدید میرسد تا در قا ب «خاطره»ای درباره تاریخچه زندگی .شطاخت نسـل جدیـد از
تاریخ نهادی از طریق شطیدهها (مسموعات) حاصل میشود و معطای اصلی نهادها از راه

تأثیر علمی مدار

خافظه برای آنان فراهم نمیآید.

بطابراین ،آن معطا به شیوههای توجیهکططدة گوناگون باید برای آنـان تفسـیر شـود و از
همین روی ،متطاسب با گسترش نظم نهادی ،سایبانی از توجیهگریهایی پدید میآید که
حفــاظی از تعبیــرات شــطاختی و هطجــاری روی آن را میپوشــاند و نســل جدیــد ایــن
تحمیل اصلی مطقق بر دنیای عیطی شدة اجتماعی از طریق زبان صورت میگیرد؛ یعطـی
توجیهگریها بر پایه زبان استوار میشوند و ابزاری اصلی آنان زبان است .مطقيی که بـا
این سازِکار به نظام نهادی مطتسب میشود ،بخشی از اندوخته دانش موجـود در جامعـه
بدل خواهد شد و از همین روی ،بدیهی به شمار خواهد رفت.
میآورَد تا به واسقه آنها معطاهای فرآیطدهای نهادی گوناگون ،یگانه و یکدست شـوند.
تجلیات عیطی درجة اول که به صورت نهادی درمیآیطد ،در فرآیطد توجیـهگری از دیـد
ذهطی «پذیرفته» یا «موجه» خواهد شد .هد

توجیهگران« ،ایجاد وحدت »1است .ایجـاد

وحدت و موجهنمایی 2ذهطی به دو سقح اشاره میکططد:
 .1سراسر نظام نهادی برای کسـانی کـه در فرآیطـدهای نهـادیِ گونـاگون شـریکطد،
معطادار و دارای مفهوم همآهطگ باشد؛
 .2سراسر زندگی فرد؛ یعطی گذشت پی در پی انواق مخل

نظام نهادی بایـد از دیـد

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

توجیهگری را «عیطیسازی درجة دوم معانی» میتوان خواند که معانی تـازهای پدیـد
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توجیهات را در همان فرایطدی که آنان را با نظم نهادی خو میدهد ،بهخوبی فرامیگیرد.

ذهطی معطادار شود.

1. Integration.
2. Plausibility.
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توجیهگری ،نظام نهادی را با نسبت دادن اعبتارِ شـطاختی بـه معطـای عیطـی شـدهاش

«تبیین» میکطد .همچطین مشروعیت نظام نهـادی را بـا نسـبت دادن شـأن هطجـاری بـه
فرمانهای عملیاش ،اثبات خواهد کرد .بطابراین ،مشروقسازی ،تطها به حـوزه ارزشهـا
مرتبط نیست ،بلکه همواره بر شطاختها نیز دال ـت میکطـد .بـرای نمونـه ،مشـروعیت
ساختار خویشاوندی تطها از طریق گزارههای هطجاری (اخالقی) درباره ممطوعیت زنا بـا
محارم اثبات نمیشود ،بلکه نخست باید گونهای شطاخت درباره نيشهایی پدید آید که
هم رفتارهای درست و هم رفتارهای نادرست را در درون ساختار مشخص کطد؛ یعطـی
توجیهگری نه تطها به فرد میگوید چرا باید چطین کطد یا چطین نکطد ،بلکه به او میگوید
چرا چیزها چطانطد (همان ،ص  .)131توجیهگری دستکم در چهار سقح صورت میپذیرد:
 .3-1سطح زبانی

هطگامی که ساختاری از جلوههای عیطی زبانیِ تجربه انسانی بـه نسـل پَسـین مطتيـل
نسل بعدی به ساختار خویشاوندی مشروعیت خواهد داد؛ یعطی توهیحات توجیهگرانة
بطیادین برای آن نسل در واژگان رخ مینمایطد و هر کودکی فرامیگیرد که کودک دیگر،
کسی از «خویشاوندزادگان» اوست و رفتار آن کودک با این خویشاوندزاده بر پایه همین
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

اطالق و شطاخت ،مشروعیت خواهد یافت .این سقح توجیـهگری را سـقحی «مـا قبـل
نظری» میتوان نامید که ا بته شا ودة شطاخت بدیهی همه نظریههای بعدی است.
 .3-2سطح نظریههای نخستین

دومین سقح توجیهگری ،پیشگزاردههایی نظری در شکلی ابتدایی در بردارد کـه بـه
نتیجههای عملی وابستهاند؛ یعطی مستيیم به اعمال مشخص و جزئی مرتبقطـد« .هـرب
ا مثل»ها« ،پطدهای اخالقی» و «گفتارهای حکیمانه» و افسانهها و داستانهای عامیانـهای
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میشود« ،توجیه او یه» تحيق خواهد یافت .برای نمونه ،انتيال واژگان خویشاوندی نـزد

که در شکلهای شاعرانه رخ مینمایطـد ،در ایـن سـقح رایجطـد .بـرای نمونـه ،کـودک
میآموزد که برادران یا پسرعموها یا خویشـان دیگـر« ،گوشـت هـم را میخورنـد ،امـا

120

 .3-3سطح نظریههای صریح

در این سقح ،بخش نهادی خاصی بـر پایـه مجموعـهای از دانـش مشـخص توجیـه
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استخوان هم را دور نمیریزند».

میشود .توجیهات متخصصان مبانی کمابیش جامعی برای هر یک از بخشهـای رفتـار
نهادی فراهم میآورند .آنان این توجیهات را از طریق روشهای تشریفاتی و رسمی ،به
دیگران مطتيل میکططـد .بـرای نمونـه ،دربـاره خویشـاوندزادگی ،حيـوق و تعهـدات و
شیوههای اجرایی آن ،نظریه اقتصادی مطظمی وجود دارد.
با کمال یافتن نظریه های توجیهگرانه تخصصی و به کـارگیری آنهـا ،توجیـهگری از
 .3-4سطح قلمرو نمادی

قلمروهای نمادی ،مجموعههایی از سطتهای نظریاند که حوزههای مختل

تأثیر علمی مدار

مرز کاربرد عملی فراتر میرود و به «نظریه ناب» بدل میشود.

معطـا را

با هم یگانه میکططد و نظام نهادی را در «کلیتی نمادی »1در برمیگیرند .همه بخشهـای
قا ب همه معطاهایی انگاشته میشود که عیطیت اجتماعی دارند و از دید ذهطی ،واقعیاند.
کل جامعه تاریخی و کل زندگینامه فرد ،وقایعی به شمار میرود که درون ایـن قلمـرو
در گذرَند .برای نمونه ،رؤیاها را میتوان با نظریهای روانشطاختی تبیین کرد و میتـوان
بسیار جامعتری استوار است .دانش «خویشاوندزادگی» در مثال پیشین ،در این سـقح از
توجیهگری ،خود جزئی از مجموعه بسیار وسیعتر نظریهای است که کمابیش نظریـهای
کلی درباره جهان هستی و نظریهای کلی درباره انسان ،در دل آن جای دارنـد .بطـابراین،
توجیه غاییِ رفتارهای درست ،تعیین موقعیت آنها در چارچوب داوری جهانشطاختی و
انسانشطاختی است؛ یعطی بد بودن زنای با محارم ،بـه گطـاه و سـرپیچی از نظـم االهـی
جهان و سرشت الهوتی انسان ،تفسیر میشود.
حدود این توجیهگری غایی ،با بسط دامطه بلطـدپروازی نظـری و ابتکـار توجیـهگران
(تعری کططدگان مُجاز و معتبر واقعیت) گسترش مییابد .ا بتـه گطجانـدن بخشهـایی از

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

آنها را با نظریه تطاسخ «تبیین» و «توجیه» کرد و هر یک از این دو نظریه بر بطیـاد قلمـرو
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نظام نهادی در این سقح ،در چارچوب داوری جامعی ادغام میشـوند .قلمـرو نمـادی،

نظام نهادی در بافت کیهانی ،خود انواعی دارد کـه شـاید خـود معلـول مسـائل عملـی

1. Symbolic Totality.
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خاصی برآمده از مشاوره توجیهگران با یکدیگر یا پیشرفتهای مستيل در اینباره یا،...

باشطد.
 .4هویتیابی

هویت پدیدهای است که از دیا کتیک فرد و جامعه سر برمـیآورد (برگـر و الکمـن،
ص  .)237انواق هویت نیز فراوردههایی اجتماعیاند و از عطاصر کمابیش ثابت واقعیـت
اجتمــاعیِ عیطــی شــده بــه شــمار میرونــد .هویتهــا درون قلمــرو نمــادی خــاص و
توجیهگریهای نظری آن ساخته میشوند .ممکن است تثبیت اجتماعی هویت و نیروی
واقعیتآفرین همزمان با آن ،در پی شـماری از شـباهتها میـان نظریـهپردازان و مطـافع
مختلــ

اجتمــاعی حاصــل شــود .ســو اســتفادههای عمــدی و ســطجیده عيیــدتی

(ایدئو وژیک) گروههای دارای نفع ،یکی از زمیطههای تاریخیِ تغییر هویت است.
کاربست نظریه

پذیرفته ،اما پارهای از مسائل اجتماعی و فکـری آن دوران هطـوز در پـرده ابهـام مانـده
است .افزون بر اشارتی به زندگینامه دو تن از فيهای تأثیرگذار در ماجرای مشـروطیت
نظام سیاسی ایران ،به مهمترین مفاهیم مقرح در آثار آن دو بایـد پرداخـت تـا زمیطـهای
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

برای کاربست ا گوی نظری پیشگفته درباره جامعهشطاسـی شـطاخت آن دو از مطظـری
دینشطاختی فراهم آید:
 .1خاستگاه اجتماعی نائینی

میرزا محمدحسین غروی نائیطی ،فرزند شیخاالسالم حا میرزا عبدا رحیم نـائیطی ،از
روحانیان شهیر و رهبران فکری شیعه در روزگـار مشـروطیت در  1277قمـری (1860
میالدی) در نائین ،از توابع اصفهان و در خانوادهای معرو

به دانش و نیکنامی دیده به

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-01-17

درباره مشروطیت و رویدادهـای عصـر قاجـار پـژوهشهـای گسـتردهای صـورت

جهان گشود (حائری ،ص  .)153پدرانش نیز در آن دیار از شـمار پـیشگامـان دانـش،
ادب و تيوا بودهاند .وی پم از فراگیری ميدمات علوم دیطـی در زادگـاهش ،در هفـده
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علمی شیعه در ایران بود .وی در  1303قمری برای گستردن سقح علمی خـود ،راهـی
عتبات شد و پم از توق

کوتاهی در نج

اشر  ،به حـوزه سـامرا رفـت کـه در آن
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سا گی ،به انگیزه فراگیری علم به اصفهان رفت که در آن روزگار پـرآوازهتـرین حـوزه

زمان با حضور میرزای بزرگ شیرازی حیات علمی تازهای یافته بـود و از حـوزه در
استادان بزرگ آنجا همچون سید مجدد شیرازی ،سید اسـماعیل صـدر و سـید محمـد
فشارکی اصفهانی بهره برد (نائیطی ،ب ،ص .)375
 .2پرورش نخستین و پسین نائینی

پدر نائیطی حاجی میرزا عبدا رحیم و پدربزرگ او حاجی میرزا محمـد سـعید ،یکـی

تأثیر علمی مدار

پم از دیگری« ،شیخ االسالم» نائین (زادگاه او) بودند .نـائیطی در دوران جـوانیاش بـه
اصفهان رفت و نزد خانواده حـاجی شـیخ محمـدباقر اصـفهانی (م  1301ق  1883 /م)
زیست .اصفهانی از کسانی بود که حدود اسالمی را در اصفهان اجرا میکرد و کسانی را
به اتهام «بابیگری» میکُشت .قدرت و نفوذ شخصی و خانوادگی او موجب میشد کـه
صادقه به شیخ محمدباقر بر اثر درگیریاش در شـورش  1295قمـری ( 1878مـیالدی)
سخت حمله کرد .شیخ محمدباقر این شورش را بـر هـد کسـانی بـه راه انـداخت کـه
میخواستطد بهای ارزاق را باال ببرند ،اما از این روی که پطهـانی بـا ظلا سـلقان حـاکم
ورود نائیطی به اصفهان همزمـان بـود .فرزنـد محمـدباقر شـیخ محمـدتيی معـرو

بـه

آقانجفی (م  1332ق  1913 /م) نیز از روحانیـان بـانفوذ و ثروتمطـد و پولدوسـت و
مستبد بود که به سبب نافرمانی از دو ت و کشتار جمعی از مردم ،به اتهـام بـابیگری او
را دو بار به تهران بردند ( 1307و  1323ق).
نائیطی که چطد سال پم از وقوق قحقی و کمیابی در اصفهان بدانجا رفته بود ،بر اثر
پیوند نزدیکش با این خانواده ،نزد آنان میزیست ،اما باور مردم آن روزگار دربـاره ایـن
خانواده چطین بود:
آقانجفی در آن قحقی ميدار زیادی از ارزاق را احتکار کـرده بـوده اسـت...

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

اصفهان توافق کرده بود ،ناگزیر از پشتیبانی مردم سر باز زد .ایـن شـورش کمـابیش بـا
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در برابر دو ت مرکزی و عوامل حکومت تا اندازهای استيالل حم کطد .نویسطده رؤیای

و] حاجی محمدجعفر ،شهردار اصفهان را که از آقانجفی به خـاطر احتکـار
بابیگری متهم و در پیشگاه عموم او را تطبیه کد (حائری ،ص  153ـ .)154

بیگمان نائیطی نیز مستعد جامعهپذیری و درونی کردن واقعیتهای جامعهاش بهویژه
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غله انتياد و برای مـردم نـاتوان و گرسـطه ابـراز دلسـوزی کـرده بـود ،بـه

در دوران پرورش او یه بود .چطانکه گفته شد نائیطی در سـالهای نخسـتین عمـرش در
اصفهان نزد خانواده محمدباقر اصفهانی بود .خـود اصـفهانی و فرزنـدش آقـانجفی ،در
برابر دو ت (حاکمیت) بودند .سرکشی و نافرمانی یا حتی جطـبش و اسـتيالل در برابـر
نظام سیاسی ،نه تطها روا داشت که ادبیاتی برایش پدیـد آمـده بـود و از همـین روی،
میتوان گفت نائیطی به صورت فراگیر و ساختارمطد ،به درون دنیای جامعه نخستیطش یا
بخشی از آن وارد شد و آن را درونی کرد .اندیشـه مشـروطیت و تيییـد قـدرت مقليـه
دو ت در نوشتهها و گفتههای او بر پایه این تحلیل ،از درونی کردنِ هطجارها و نهادهای
جامعــه نخســتین او سرچشــمه میگیــرد .اشــخاص صــاحبنفوذ میــان او و جهــان
اجتماعیاش ،محمدباقر اصفهانی و فرزند آقـانجفی (خـانواده اصـفهانی) بودنـد کـه در
روند میانجی بودنشان ،جهان را برای او جرح و تعدیل کردند .دنیای اجتماعی نائیطی از
نائیطی در پرورش نخستین خود (دَه سال در اصـفهان ،از  1277تـا  1303ق) ،جهـان
پایهای داشت که در آن ،خوب بودن استيالل از حاکمیت و بد بودن قدرت مقلق شـاه؛
یعطی استبداد (خودکامگی) شاهانه در او درونی شـد« .دیگـران تعمیمیافتـة» او ،کسـانی
بودند که در این راه به جطبش نیز دست میزدنـد ،امـا واقعیـت دیگـر در ایـن دوره از
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

زندگی او ،استبداد خود این روحانیان و استياللطلبان بود؛ چطانکه نيل شد« :آقـانجفی
از روحانیان بانفوذ ،ثروتمطد ،پولدوست و مستبد بـود» .او بـهرغم مخـا فتش بـا شـاه
ميتدر ،خود به کارهای مستبدانهای دست میزد .باور عمـومی ایـن بـود کـه «او ميـدار
زیادی از ارزاق را احتکار کرده است .او حاجی محمد جعفر شهردار اصفهان» را بر اثـر
نيد این کار و «ابراز دلسوزی برای مردم ناتوان ،به بابیگری متهم و در پیشـگاه عمـوم
او را تطبیه کرد» (حائری ،ص .)154
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پاالیه (صافی  /فیلتر) آنان گذشت و به او رسید.

نائیطی در  28سا گی برای پیگیری تحصیالتش به عراق رفـت ( 1303ق  1885 /م)
و پم از توق

کوتاهی در نج  ،به سامرا سفر کرد .بزرگترین مرجع تيلید آن زمـان؛
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دیگر مجتهدان آن شهر سید اسماعیل صدر و سید محمد فشـارکی اصـفهانی میرفـت.
نائیطی افزون بر ایطکه در جایگاه شاگردی از شاگردان میرزا به او نزدیک بود ،در اواخـر
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یعطی میرزای شیرازی (م  1312ق 1896 /م) در آنجا میزیست .نائیطی به در

میرزا و

عمر خود محرر او بود .بطابراین ،گمان میرود که از داستان مبارزات مربوط به تطباکو که
با فتوای میرزای شیرازی بر هد امتیاز به پایان رسید ،باخبر بوده و بر اثر نزدیکیاش بـا
شیرازی ،از اندیشههای سیاسی بهویژه مبـارزات سـید جمالا ـدین اسـدآبادی بـر هـد
استبداد ناصرا دین شاهی تا اندازهای آشطا بوده باشد؛ زیرا نامههایی در مطـابع ایـن دوره
ثبت شده است که بر پایه آنها ،اسدآبادی میرازی شیرازی را به خیزش بر هـد اسـتبداد

تأثیر علمی مدار

قاجار و امتیاز تطباکو فراخوانده است.

درباره ایطکه نائیطی اسدآبادی را دید ،دیدگاهی ققعی نمیتـوان عرهـه کـرد ،امـا بـا
توجه به ایطکه مجله عروةا وثيای اسدآبادی در عـراق روا داشـت و از سـوی دیگـر
نائیطی با میرزا نزدیک بود ،گمان میرود که به اندیشههای اسـدآبادی آگـاه بـوده باشـد.
با او به کربال رفت ( 1314ق  1896 /م) و تا  1316قمـری ( 1898مـیالدی) در آنجـا
ماند؛ سپم به نج

بازگشت و در جرگـه دانشـجویان ویـژة آخونـد مـال محمـدکاظم

خراسانی (م  1329ق  1911 /م) جای گرفت .آخوند مرجع بزرگ تيلیـد و از رهبـران
خراسانی در زمیطه این انيالب به شمار میرفت .آشطایان با زنـدگی نـائیطی گفتهانـد کـه
حتی متن تلگرا ها و بیانیـههای عمـومی خراسـانی ،طهرانـی و مازنـدرانی را دربـاره
انيالب مشروطیت ،نائیطی انشا میکرده است.
افزون بر آشطایی نائیطی با اندیشههای اسدآبادی ،وی در معرض عطاصـر روشـنگرانه
دیگر محیط خود نیز بود .نائیطی نزد رهبران بلطدپایـه مـذهبی ،معتمَـد بـود و بـه سـبب
نزدیکیاش با آن علما هم در نیکنامی آنان همباز بود و هـم از انتيـاد و ابـراز دشـمطی
دشمطان مشروطه در امان نبود (حائری ،ص  .)156نائیطی در آن هطگام با نـام مجتهـدی
فاهل به اندازهای از دانش دست یافت که به حاهر شدن در در

عمـومی خراسـانی

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

انيالب مشروطیت ایران بـود .بـه گفتـه آقـابزرگ تهرانـی ،نـائیطی نزدیـکترین رایـزن
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نائیطی پم از مرگ شیرازی پژوهش خود را به کمک صدر در سامرا پی گرفت و همراه

نیاز نداشت .او از همراهان و دوستان ویژة خراسانی بود که تطهـا در بحثهـای مهـم و
اعالمیهها و فتواهای آن سه مجتهد طراز یکم گمارده شده بـود .ایـن عوامـل ،بـه گفتـه
برادر نائیطی ،دشمطی رقیبان علمی و دشمطان سیاسی نائیطی را درباره او برانگیخت .ا بتـه
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حسا

علمی و مذهبی وی شرکت میکرد .از دید آگاهیهای سیاسی ،نائیطی انشاکططده

این پیآمدها و رویدادها بهزودی در روش نائیطی در انيالب مشروطه تـأثیر نگـذارد و
در پشتیبانی آن علما از نائیطی بیتأثیر بود ،بلکه در همین دوران نائیطی کتاب مهـم خـود
را درباره مشروطیت نوشت و خراسانی و مازندرانی ،دیـدگاههای او را بـا نامـههای در
بردارندة تيریظهایشان ،تأیید و تصویب کردند (همان ،ص .)157
پرورش اجتماعی ثانویه او که بر پایه چارچوب نظری یاد شده ،کسب دانش خاصـی
است برای ایفای نيش و نيشها و از تيسیم کار سرچشمه میگیرند ،بیشـتر بـه واسـقة
معلمان رسمی؛ یعطی «فرادستانِ» پرورش پسین تحيق مییابد .آموزگاران رسمیِ نـائیطی
در عراق بودند .او نخست به سامرا و پم از آن به نجـ

رفـت .درونیسـازی دوبـاره

دنیای اجتماعی نائیطی ،در این کشور صورت پذیرفت ،اما گویی اخـتال

نظـری میـان

مربیان صـاحبنفوذ پـرورش او یـه وی و آموزگـاران رسـمیاش وجـود داشـت .ایـن
«همسازی» با یکی از این دو و جرح و تعدیل واقعیت پرداخت .راه حل او نیز چطانکـه
برگر گفته است ،با فروکشیدن گروه نخست از ميام تأثیرگذاری و نفوذشان به سـرانجام
رسید و به آموزگاران رسمیاش روی آورد .خاستگاه او خانواده «شیخاالسالم»هـا بـود؛
يبی که روحانیان آن را از دربار میگرفتطد و ایطکه گفتهانـد« :پـم از تـرک اصـفهان از
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

طبية اصلی خود جدا شد و خود را در ردة آن روحانیان درآورد که رهبر طبیعـی مـردم
شیعه بهویژه طبيه متوسط؛ یعطی بازرگانان ملی و صاحبان حرفهها و صط های داخلـی
به شمار میآمدند» (حائری ،ص  ،)154اشارتی مبهم به فرآیطد انتيـال از دوره پـرورش
او یه به پرورش ثانویه نائیطی است.
 .3نوسازی و حفظ واقعیت

گفتوگوی نائیطی با استادانش بـهویژه آخونـد خراسـانی و مکاتبـات او بـا مـردم و
علمای تهران که نائیطی آنها را تحریر میکرد ،واقعیت جدید و جهان تـازه او تعریـ
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آموزگاران هر اسـتبدادی حتـی اسـتبداد روحانیـان را نمیپذیرفتطـد .نـائیطی نـاگزیر بـه

و

مشخص میکرد .مکا مات او بـا شـاگردانش نیـز بـه تأییـد هـمطی واقعیـت ذهطـی او
126

از آن تيویت یا تضعی
مدرسهای و علمی را پا

میکطد .بهویژه ایطکه نائیطی کتابت را مهم میشمرد و سطتهای
میداشت (حائری ،ص .)196
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میانجامید .مکا مه افزون بر حفظ پیوسته واقعیت ،آن را تغییر میدهد و بخشهـایی را

نائیطی درباره روزگار گذشته و زمانه خود آگاه بود و در عصری که حوزههای علمـی
شیعه به دانشهای محدود (فيه و اصول) میاندیشیدند ،وی از تاریخ در شـرح مقـا بی
علمی ،سیاسی و اجتماعی بهره میگرفت و شـاگردان خـویش را بـه تطاسـب موهـوق
بحث ،با نکتههای تاریخی آشطا میکرد .پیش از میرزای نائیطی ،نگاشـتن در

اسـتاد در

حوزههای علمی رایج نبود و استادان بدین کار توجه نمیکردند ،اما نـائیطی بـه هـبط و
میخواست که مقا ب در

تأثیر علمی مدار

نگارش در

و یادداشت مقا ب علمی ،بسیار توجه میکرد و بارها از شـاگردان خـود
را بـدون کـم و کاسـت تيریـر کططـد .از ایـنرو ،بـیشتـر

شاگردان وی ،مقا ب را با دقت مینوشـتطد و چطـد روز یکبـار آن را بـر اسـتاد خـود
عرهه میکردند و استاد نیز بهانگیزه رشد یـافتن آنـان و برخـوردار شدنشـان از کمـال
آقا را دارم .من حدود سی سـال در خـدمت

مرحوم نائیطی بودم و تا آخرین روز در

ایشان آمـدم و همـه را یادداشـت

کردم (نائیطی ،ب ،ص .)378
 .4جامعهپذیری و درونیسازی

یعطی مطابع و مآخذ آگاهی فراوانی پیرامون نائیطی وجود داشت که او میتوانسـت بـرای
تأسیم دیدگاههای سیاسی خود از آنها بهره بگیرد؛ زیرا او در کشوری عربی میزیست
(عراق) و به روزنامهها و مجلههای عربزبانی همچون ا هالل و ا مطار دستر

داشـت.

این رسانهها ،مباحثی درازدامن درباره مشروطه و اصـول و چـارچوب آن و دو تهـای
مشروط مقرح میکردند (واقعیتهای عیطیشـده) .آشـطایی نـائیطی و آگـاهی او از ایـن
اندیشهها ،بهنیکی در شیوه نویسطدگی وی (اصقالحات سیاسـیِ عربـی) دیـده میشـود
(حائری ،ص .)221

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

نائیطی در زمانهای میزیست که اندیشههای نوگرایانه در جامعـه او روا یافتـه بـود؛
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علمی ،آنان را راهطمایی میکرد .آقا سید جمال گلپایگانی در اینباره چطین گفته است:

همچطین اندیشههای نوگرایان عرب و ترجمههای عربی برخی از کتابهای اروپـایی
بود .برای نمونه ،کتاب طهقاوی که در بردارنده مفاهیم نوآمد سیاسی و مباحثی دربـاره
نهادهای سیاسی فرانسه داشت ،از این دست آثار به شمار میرفت .نویسطدگانی همچون
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درباره تاریخ ،جغرافیا ،فلسفه ،مطقق ،مردمشطاسی و سیاست نزد خوانطـدگان عربزبـان

احمد فار

ا شدیاق ،فرانسیم مراش ،محمد بیـرام و خیرا ـدین پاشـا نیـز در جامعـه

عرب به کمک رسانههای مکتوب ،همان موهوقها را دنبال میکردنـد .انـدکی پـیش از
این ،عبدا رحمان کواکبی کتابی با نـام طبـایع االسـتبداد و مصـارق االسـتعباد را نوشـت
( 1323ق  1905 /م) که نخست در قاهره به عربی و دو سال بعد در ایـران بـه فارسـی
مطتشر شد .کواکبی در این کتاب به طرح پرسشهایی درباره حکومت قـانون ،دادگـری،
شیوه درست حکومتداری و ...پرداخت.
نائیطی معانی «اینجایی» و «اکطونی» خودش را در قا ب زبان میریخت (زبان گفتار و
زبان نوشتار) .اینجا و اکطونِ زندگی روزمره نائیطی در عراق ،در

و بحـث و تلمـذ از

علما و دیدار با آنان بود و زبان این دنیا ،او را به پذیرش ا گوهای آن جهان وامیداشت.
ســطخبطدیها و نمونــهپردازیها در عبــارات روزنامــههای آن دوران نمایــان میشــد و
بهترین د یل تأثیرپذیری نائیطی از این اندیشهها بهویژه کتاب کواکبی ،بـه کـار رفـتن
برخی از واژههایی است که او در تطبیه االمه در برابر «استبداد» آورده اسـت .او اسـتبداد
را مراد

«استعباد»« ،اعتسا »« ،تسلط»« ،تحکم» و مسـتبد را مـراد

«حـاکم مقلـق»،

«حاکم به امر»« ،ما ک رقاب» و «ظا م قهار» ،میداند و مردمی را که زیر سلقه حکومت
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

استبدادی میزیَطد« ،مستصغرین» و «مستطبتین» میخواند و همه این واژگان بـا معـانی و
شیوه استدالل کمابیش همانطد ،در نوشتههای کواکبی آمده است (همان ،ص .)223
 .5هویتهای نائینی

هویت پدیدهای است که از دیا کتیک فرد و جامعه سر برمـیآورد (برگـر و الکمـن،
ص  .)237انواق هویت نیز فراوردههایی اجتماعیاند و از عطاصر کمابیش ثابت واقعیـت
اجتمــاعیِ عیطــی شــده بــه شــمار میرونــد .هویتهــا درون قلمــرو نمــادی خــاص و
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«اندوخته دانش اجتماعی» را به او مطتيل میکرد.

توجیهگریهای نظری آن ساخته میشوند .ممکن است تثبیت اجتماعی هویت و نیروی
واقعیتآفرین همزمان با آن ،در پی شـماری از شـباهتها میـان نظریـهپردازان و مطـافع
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(ایدئو وژیک) گروههای دارای نفع ،یکی از زمیطههای تاریخیِ تغییر هویـت اسـت .بـر
پایه نظریه برگزیده این ميا ه ،هویت پدیدهای است که از دیا کتیک فـرد و جامعـه سـر
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مختلــ

اجتمــاعی حاصــل شــود .ســو اســتفادههای عمــدی و ســطجیده عيیــدتی

برمیآورد (برگر و الکمن ،ص .)237
 .3-1اصولی

نائیطى اصو ى (کارشطا

دانش اصول فيه) بود و مهمترین ویژگی اصو یان ـ در برابر

اخباریان ـ بهرهگیری آنان از روشهای عيلی در استطباط احکام فيهی اسـت .بـه گفتـه
اصو یان ،رسیدن به حکم شرق یا از طریق رسول ظاهرى (قرآن و سـطت) یـا از طریـق

تأثیر علمی مدار

رسول باططى (عيل) صورت میپذیرد ،بلکه طریق دوم قوىتر از طریق اول است؛ زیـرا
راه دوم ققع میآورد و طریق اول ظطى است .ویژگىهاى زیـر را در ایـن روش فکـری
میتوان یافت .1 :مطبع بودن عيل از دید معرفتی؛  .2ناظر بودن عيل به شرق؛  .3حجیت
ظاهر قرآن؛  .4توجه به زمان و مکان؛  .5بهرهگیرى از قواعد؛  .6گسترش فروق دیـن در
نائیطى در چارچوب مطقق اصو ی و بسـتر اجتمـاعی نواندیشـى دیطـى بـه اسـتخرا

احکام شرعی میپرداخت .ایـن هویـت او (همچـون دیگـر افـراد جامعـه) فـراوردهای
اجتماعی بود و از عطاصر کمابیش ثابت واقعیت اجتماعیِ عیطی شده آن روزگار به شمار
شده بود .شماری از شباهتها میان نائیطی و دیگر نظریهپردازان اصو ی و مطافع مختل
اجتماعی آنان ،به تثبیت اجتماعی هویت او انجامید.
 .3-2نوگرای دینی

نائیطی را کمابیش از نخستین کسانی میتوان برشـمرد کـه بـا اندیشـههای جدیـد در
حوزههای اجتماعی ـ سیاسی آشطا شد و نه تطها از آنها نگریخت کـه بـه تـأ ی

کتـابی

ناظر به آنها پرداخت (حسطیفر ،ص  .)95ميصود از این اندیشهها ،مفاهیم و آموزههـاى
جدیدی است که در قا ب اصقالحات و ترکیبهای نوپدیـد یـا دسـتکم متفـاوت بـا
مفاهیم پیشین ،از غرب جغرافیایی به ایران آمد و بهرغم مسبوق بودن فيها بدین ادبیات،

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

میرفت که درون قلمرو نمادی خاص اصو یان و توجیـهگریهای نظـری آنـان سـاخته
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در عصر صفویه

عرصه اجتماق؛  .7نوآورى در زمیطه تو ید مفهوم.

مفاهیم دیگری در آنها خوانده میشد یا از آنها قصد میشـد .مانطـد «آزادى»« ،قـانون
حافظ مطافع انسانها و شهروندان»« ،قانون اساسى محـافظ انسـان در برابـر دو ـت و
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عامل محافظت از انسانها در برابر یکدیگر و جامعه»« ،حکومت مشروط یا محـدود

تعیینکططده حدود دو ت و شهروندان»« ،ما کیت معیار صیانت ذات»« ،آزادى اندیشـه
و تفکر و عيیده زمیطه رشد استعدادها انسان»« ،عيالنیت یا عيـلگرایـى سرچشـمه
سعادت آدمی»« ،ترقـى  /پیشـرفت مـادى هـد

انسـان در ایـن دنیـا» و «فردیـت و

فردگرایى مبطای حيوق افراد».
سرچشمه ورود این اندیشههاى جدید به ایران ،هطگامه جطـگهـاى ایـران و رو
مجلم گفتوگوى عبا

و

میرزا ،فرمانده سپاه ایران با ژوبر فرانسـوى بـود؛ چطانکـه از

این گفتوگو با عطوان «شروق خودآگـاهى ایرانیـان» یـاد کردهانـد (حسـطیفر ،ص 96؛
حائری ،ص )11؛ زیرا از این زمان به بعد حاکمان به اهمیت رشد فطى و ابـزارى بـراى
ایرانیان بهویژه دستگاه حکومت ،متفقن و ملتفت شدند و افرادى را برای تحصیل علوم
جدید به غرب فرستادند.
تغییر ساختار سیاسى و پیدایی ویژگىها ،اوهاق و ادبیـات جدیـدی انجامیـد؛ چطانکـه
بحث قانون ،قانون اساسى ،آزادى ،مساوات و برابرى ،حکومت مشروطه و ،...در همـین
زمان طرح شد که گاهی از آن با نام اندیشه تجدد یا «مدرنیته» نیز یاد میکططد .کمـابیش
سه گروه را در مواجهه با این پدیده نوآمد میتوان در تاریخ ایران معاصر دید:
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

 .1موافيان «مدرنیته» یا تجدد؛
 .2مخا فان «مدرنیته» یا تجدد؛
 .3کسانی که بهانگیزههای دیطی و میهطی 1میخواستطد از اندیشهها و دسـتآوردهاى
غربی بهره گیرند.
محمدحسین نائیطى از نخستین کسانى بود که بر اثر تحوالت اجتماعی دوره خودش،

با مفاهیم و آموزهها و نهادهاى جدید آن روزگار مواجه شـد و بـا نوشـتن تنبیه
االم

و تنزی

المل  ،در اینباره دیدگاهی اثباتی مقرح کـرد .بطـابراین،

از پژوهش به آمیختگی مفهـومی آن بـا پـارهای از مباحـث آیطـده (دگرگونیهـای مفهـومی واژگـان
کهن همچون ملت و دو ت و امت) خواهد انجامید .ا بته شـاید واژه جـایگزین از بـار معطـایی ملـی
برخوردار نباشد.
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 .1واژه «میهطی» عامدانه به جای «ملی» به کـار رفتـه اسـت؛ زیـرا اسـتفاده از ایـن واژه در ایـن بخـش
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از اینرو ،افزون بر سقح ابزاری ،تحـوالتی در سـقح فرهطگـی کشـور رخ داد و بـه

برای بررسی آرای او در چارچوب نظرى یاد شده ،گزیری از شطاخت جامعـه دوران او
نیست (جامعهشطاسی تاریخی).
بر پایه سـطخبطدیهای کطـونی دربـاره دینپژوهـان یـا دینشطاسـان معاصـر ،نـائیطی
را در جرگه «نوگرایى دیطى» نیز میتوان جـای داد .مـاجرای ایـن نـوگرایی یـا «تجـدد
فکــر دیطــی» از ســده ســیزدهم خورشــیدی (نــوزدهم مــیالدى) بــر پایــه کوشــشهای

تأثیر علمی مدار

جاللا دین اسدآبادى و محمد عبده آغاز شد و مشروطهگرایان مذهبى همچـون نـائیطى
نیز آن را در ایران پی گرفتطد و پایهگذارى کردند (برای آگاهی بیشتر در اینبـاره ،ر.ک:
عطایت ،ص  77ـ .)183

این نواندیشان معتيد بودند که مسلمانان به واسقه بهرهگیرى (اقتبا ) از غرب ،توانا
دنیاى جدید چطدان تبایطى با اندیشه اسالمی ندارد و آنچه غرب در روزگار کطـونى ،بـه
کمک آن پیشرفت کرده است و اکطون به آن افتخار مـىکطـد ،در مـتن شـریعت اسـالم
وجود دارد ،اما دریغ میخوردند که مسلمانان به علل گوناگونى از آن غفلـت کـردهانـد
فرهطگ دیطى (اسالمی) نبود ،بلکه کوششى برای همسازى اسالم و مدرنیسم برای رفـع
عيبماندگى مسلمانان به شمار میرفت .هد

اصلی آنان «پیشرفت»« ،ترقى» و رهـایى

از بطد «عيبماندگى» و «استبداد داخلى» بود و از همین روی ،در چطین چارچوبی برای
نشان دادن همانطدیهای آموزههـاى دیطـى بـا آموزههـای نوآمـد غربـی مانطـد «شـورا»،
«آزادى»« ،برابرى»« ،حکومت مشروط»« ،قانون و قانونگرایى» تالش میکردند (عطایت).
نواندیشان مسلمان همچطین بهرغم مستشرقان بر این باور بودنـد کـه عيـبمانـدگى
مسلمانان از ماهیت اسالم (دین) سرچشمه نمیگیرد ،بلکه اسالم دیطى مترقى ،پیشـرو و
عيلپذیر است و از دیـد تـاریخى دنیـاى اسـالم را از غـرب و اسـالم را از مسـیحیت

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

(برای نمونه ،ر.ک :نائیطی ،ا

) .ا بته از دید آنان ،تعامل با غرب به معطاى نادیده گرفتن
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میشوند و در چطین چارچوبى ،بسی استدالل مىکردند که آمـوزههـا و دسـتآوردهاى

میتوان جدا کرد .عامل اصلى انحقاط جوامع اسالمى در نظر آنان ،دین و آموزههاى آن
میانجامید یا انجامیده بود .از اینرو ،نوگرایان بهرغم گروه سکوالر که مدافع کطار نهادن
دین شمرده میشـد ،راه برونرفـت را از آن وهـع ،بازگشـت بـه اصـل دیـن ،احیـاى
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نبود ،بلکه بىاعتطاى مسلمانان به علم ،تعيل ،تفکر اجتهادى و نوآورى بـه عيبمانـدگی

خردورزى و تعيل در شریعت ،اجتهاد ،انقباق دین با ميتضیات زمانه و تحدیـد قـدرت
مقليه حاکمان مىدانست.
نوگرایان دیطى از این مطظر مخا

انفکاک دین از سیاست بودنـد و اصـول و مبـانى

دین را در گذار به توسعه راهگشا مىدانستطد نه مانعی فرارویِ آن .مصلحان دیطى که به
دنبال عرهه پاسخی خردپذیر به چرایی انحقاط جوامع مسلمان بودند ،بر پایه باورشـان
بــه راه نیــافتن زوال و فســاد بــه دیــن اســالم ،بــه نيــد تفکــر و نگــرش مســلمانان بــه
دین (معرفت دیطی مسلمانان) و دگرگونى ماهیـت راسـتین دیـن بـر اثـر ورود و غلبـه
بدعتها پرداختطد.
این نواندیشان دیطى همچطین به اصالح تـدریجى و درونـى جوامـع اسـالمى معيتـد
بودند و وهع موجود و مستير را در جهان اسالم نيد میکردند و شـیوه حکومـتدارى
سامان خواهطد یافت و از همین روی ،تالش میکردند که حاکمـان مسـلمان و مردمـان
جامعه خود را به هرورت چطین اصالحاتى و به کارگیرى ایدههاى تـازه خـود تشـویق
کططد .ویژگیهای زیر را در اندیشه (کارها و کوششهای عملی و مکتوبات) ایـن گـروه
میتوان دید:
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

 .1سازگاری اسالم با مدرنیسم؛
 .2هرورت احیاى تفکر دیطى؛
 .3سازگارى احکام دین اسالم با آموزهها و مفاهیم جدید برآمده از تفکر غربى؛
 .4امکانپذیری دستیابى به پیشرفت با بهرهگیرى از اندیشههاى دیطى جدید؛
 .5مخا فت با جریانهاى سکوالر داخلى و خارجى و گذشتهگراى محض؛
 .6توانایى اندیشهورزى دیطى براى همه زمانها و همه مکانها با بهرهگیرى از مطقـق
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رایج را در آن دوران نمىپسطدیدند ،اما بر این بـاور بودنـد کـه بیبسـامانىهـا آرامآرام

فکرى درست؛
 .7نيد وهع موجود جهان اسالم و شیوه حکومتدارى رایج؛
132

 .6مشروعسازی و توجیهگری واقعیت

در چارچوب نظری یاد شده ،واقعیت دنیای اجتماعی در روند انتيال خـود ،سـطگیطی
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 .8امکانپذیری سامانمطد شدن اوهاق با اصالح تدریجى و درونى جوامع اسالمى.

و پرمایگی کسب میکطد ،اما بر اثر تاریخی بودنش ،بیشتر به صورت «سـطت» بـه نسـل
جدید میرسد تا در قا ب «خاطره»ای درباره تاریخچه زنـدگی .نـائیطی در دوران کوتـاه
محمدعلی شاه درست چطد ماه پم از ایطکه شاه مجلم را به توپ بست و به کشـتار و
شکطجه مشروطهخواهان پرداخت؛ یعطی در دوران معرو

به «استبداد صغیر» ،به نوشتن

کتاب مهم خود درباره توجیه رویدادهای اجتماعی ـ سیاسی روزگـار خـود پرداخـت.
این دوران ،از مقا بات تازه پُر بود و نهادهای مقلوب جامعه بـه توجیـهگریهای مـؤثر

تأثیر علمی مدار

نیاز داشت.

شطاخت نسل جدید از تاریخ نهادی از طریق شطیدهها (مسموعات) حاصل میشود و
معطای اصلی نهادها از راه حافظه برای آنان فراهم نمیآید .بطابراین ،آن معطا به شیوههای

در عصر صفویه

توجیهکططدة گوناگون باید برای آنان تفسیر میشد و از همین روی ،متطاسب با گسـترش
نظم نهادی ،سایبانی از توجیهگریهایی پدید میآمد که حفاظی از تعبیـرات شـطاختی و
را با نظم نهادی خو میداد ،بهخوبی فرامیگرفتطد.

او در چطین دورانی به توجیه نهادهای مقلوب جامعه در مهمترین کتابش پرداخـت؛
اندیشههای سیاسی نائیطی است .صاحبنظران و آگاهـان بـه تـاریخ زنـدگی وی ،بـاور
دارند که او نویسطدة اعالمیهها و فتواها و تلگرا های آخوند خراسانی و دیگر علمـای
مشروطهخواه ساکن عراق بوده است (حائری ،ص  )6و از ایـنرو ،همـه آن مطـابع نیـز
دستمایه نیکویی برای کاوش در اندیشه سیاسی و دیطی نائیطی خواهد بود ،اما مقا ـب
و نکات بطیادی همه آن نوشتهها به صورت بحثـی مـرتبط در تطبیـه االمـه آمـده اسـت.
بسیاری از کتابها و کتابچههای دربردارندة دیدگاه مخا فـان مشـروطه پـیش از انتشـار
کتاب نائیطی میان مردم پراکطده شده بود و گمان میرود که او در نوشتن کتاب خـود از

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

یعطـی تنبی

االم

و تنزی

المله کـه تطهـا کتـاب در بردارنـدة
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هطجاری روی آن را میپوشاند و نسل جدید این توجیهات را در همان فرآیطدی که آنان

آنها بهره برده و کتابهای فارسی فراوان آن دوران را درباره نوخواهی و نوسازی ،دیده
تحمیل بطیادی مطقيی بر دنیای عیطی شدة اجتماعی ،از طریق زبان صـورت میگیـرد؛
یعطی توجیهگریها بر پایه زبان استوار میشوند و ابزار اصلی آنها زبان است .مطقيی که
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بوده باشد (همان ،ص .)7

با این سازِکار به نظام نهادی مطتسب میشود ،بخشی از اندوخته دانش موجود در جامعه
بدل خواهد شد و از همین روی ،بدیهی به شمار خواهد رفـت .کتـاب نـائیطی در ميـام
عرهة چطین مطقيی بود .این کتاب آکطده از فتواهای شرعی است و فتوا ـ بطابر تعریـ
ـ معرفت آموزهای دین است .این فتواها در فرآیطد بـرهمکطش اجتمـاعی نـائیطی فـراهم
آمد ،اما بطابر دیا کتیک یاد شده درباره حوزه ذهن و عین ،دوباره به جامعـه برگشـت و
در آن تأثیر گذارد .سقح پیدایی آنها ،یک سوی این دیا کتیک و سقح تأثیرگذاری آنهـا
سوی دیگر چطین داد و ستدی است.
توجیهگری را «عیطیسازی درجة دوم معانی» میتوان خواند که معانی تـازهای پدیـد
میآورَد تا به واسقه آنها معطاهای فرآیطدهای نهادی گوناگون ،یگانه و یکدست شـوند.
تجلیات عیطی درجة اول که به صورت نهادی درمیآیطد ،در فرآیطد توجیـهگری از دیـد
وحدت و موجهنمایی 2ذهطی ،به دو سقح اشاره میکططد:
 .1سراسر نظام نهادی برای کسـانی کـه در فرآیطـدهای نهـادیِ گونـاگون شـریکطد،
معطادار و دارای مفهومِ همآهطگ باشد؛
 .2سراسر زندگی فرد؛ یعطی گذشت پی در پی انواق مخل

نظام نهادی بایـد از دیـد

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

ذهطی معطادار شود.
توجیهگری ،در چهـار سـقح «زبـانی»«« ،نظریـههای نخسـتین»« ،نظریـههای نـاب و
صریح» و «قلمرو نمادی» ،نظام نهادی را با نسبت دادن اعبتارِ شطاختی بـه معطـای عیطـی
شدهاش «تبیین» میکطد که سقح زبانی و سقح نظریههای ناب در توجیهگریهای نائیطی
نمایان است:
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ذهطی «پذیرفته» یا «موجه» خواهد شد .هد

توجیهگران« ،ایجاد وحدت »1است .ایجـاد

 .6-1سطح زبانیِ توجیهگری نائینی

مفاهیم و آموزههای جدیدی که از غرب جغرافیایی و فرهطگی به ایران آمد ،به بطیـاد
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1. Integration.
2. Plausibility.

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.11.5.1

مدرنیسم یا تجدد و تمدن بدل شد و نزد کسانی همچون نائیطی در قا ب اصول و مبانى

مشخصى بومی گردید .آزادى در همه حوزهها (بیان ،مقبوعات ،اندیشه ،ما کیـت و)...؛
برابرى؛ فردگرایى؛ قانونگرایى؛ حکومت مشروط؛ ترقى مبتطى بـر فـنآوری (تکطیـک)؛
علمگرایى؛ عيلمحورى؛ تساهلگرایى؛ انسانمحورى؛ رفاهگرایى دنیوى؛ موجـودگرایى؛
امکانپذیری دستیابى انسان به شطاخت؛ روششطاسى تحصلی (پوزیتیویستى) ،از ایـن
دست مفاهیم بود که دیدگاههاى نائیطى ناظر به آنها بررسی خواهد شد.

تأثیر علمی مدار

بســیاری از ایــن مفــاهیم نخســت در ســقح زبــانی در آثــار روشــنفکران و عا مــان
مشروطهخواه به کار رفت و در مخزن دانش اجتمـاعی مـردم آن عصـر اندوختـه شـد.
مهمترین مفهوم در این زمیطه« ،ملت» است که یک معطای متيـدم و یـک معطـای متـأخر
دارد و کاربردش در رسانههای آن روزگار و بعدها در آثار و افواه افـراد یـاد شـده ،بـه
گویی خود نائیطی درباره تأسیم معطای تـازه در کلمـه «ملـت» تأثیرگـذار نبـوده یـا
دستکم مؤسم آن نبوده ،اما بهرغم نام کتابش (تطبیه االمه و تطزیه ا مله) که به تصریح
خودش ميصود از ملت در آن شریعت و دین است (نائیطی ،ص  ،)38بارهـا «ملـت» را
جدیــدش ،همــان توجیــهگری در ســقح زبــانی اســت کــه در آثــار دیگــر توجیــهگران
مشروطیت نیز دیده میشود و توجیهات نظری صریح دربـاره نهادهـای مقلـوبی مانطـد
مساوات ،به همین توجیه زبانی درباره ملت (به معطای واحد جغرافیایی) مسبوق اسـت.
هطگامی که اندیشه مشروطهخواهی و قانونطلبی پدید آمـد ،در ترجمـه « »Nationفـظ
«ملت» را به کار بردند؛ زیرا جامعه ایران آن روز مسلمان بـود و روشـنفکران زبـاندان
ناگزیر بودند عالیق اسالمی مردم را در نظر بیاورند و به گفته ملکم خان« ،فطاتیک اهـل
مملکت» را پا

دارند .از سوی دیگر ،ملت به معطای مجموق پیروان شریعت ـ نه خود

شریعت ـ به گونهای با مفهوم « »Nationنزدیک بود .ملـت در ایـن ترجمـه ،در معطـای

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

در معطای نوپدیدش ـ در آن روزگار ـ به کار بـرده اسـت .کـاربرد ایـن واژه در معطـای
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در عصر صفویه

مشروعیت معطای جدیدش انجامید.

«قوم ایرانی و رعایایی دارای حيوق سیاسی و اجتماعی و شهروندی» به کار میرفت که
پیشرفت اندیشه مشروطهخواهی گسترش یافت و به آاثار و نوشتههای دیگـران و حتـی
اندیشه سیاسی زمانه راه یافت .ملت پیش از این در معطای شریعت و پیروانش بـه کـار
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نخست در نوشتههای روشنفکران عهد ناصـری پیـدا شـد (آجـودانی ،ص  )190و بـا

میرفت؛ چطانکه کاربردهای قرآنی این واژه ،1به همین معطا تفسیر میشد .برای نمونـه،
ميصود از «ملت ابراهیم» شریعت او بود نه قوم و نژاد مطسوب به او.
ناسیونا یستها ،نخستین کسانی بودند که حتی بـه جـای علمـا و مجتهـدان ،شـاه را
«رئیم ملت» یا «پدر ملت» خواندند؛ زیرا چطانکـه ملـت در معطـای شـریعت بـه کـار
میرفت ،ریاستش از آنِ مجتهدان میشد ،اما کاربرد این واژه در معطای تازهاش (قـوم و
نژاد و رعایا در حوزه جغرافیایی خاص) ،بیگمان بـر شـاه دال ـت میکـرد .اخـتال

و

تفاوت ملت (شریعت) با دو ت (سلقطت) در جامعه عصر ناصـری و دوران مشـروطه،
بخشی از وجدان و شعور اجتماعی مردمی بود کـه بـا مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی آن
روزگار درگیر بودند؛ چطانکه در ماجرای جطبش مشروطیت و حتی پم از آن ،علمـایی
را مانطد طباطبایی و بهبهانی ،رئیم ملت میخواندند و مفهوم ملت در این کاربرد ،همان
کرمانی نوشته است« :اعضای انجمن مخفی چطین صالح دیدند که از طر
آقای طباطبایی تلگرافی به پادشان ژاپون مخابره شود» .این تلگرا

رئیم ملت

با ایـن امضـا پایـان

مییابد« :رئیم ملت اسالم در ایران ،محمد ا حسیطی ا قباطبایی».
همچطین سه مرجع بزرگ تيلید آن روزگار؛ یعطی خراسانی و مازندرانی و طهرانی در
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

اعتراض به جطایات محمدعلی شاه ،به واسقه سفیر هلطد در بغداد به کطفرانم حاکمیت
الهه نامهای فرستادند و چطین نوشتطد« :این ورقه فعالً ورقه رسمی ملت ایران به شـمار
میرود ...ماها که رؤسای روحانی ملت هستیم  ...وکیل به ابالص هستیم که.»...
ملت یا ملیت و حيوق ملیت در کاربردهایی از این دست ،بر ایران در قا ب «واحدی
سیاسی با حکومتی ملی» به معطای امروزیطَش دال ت نمیکرد؛ چطانکه مسلمانان هر شهر
نیز «ملت» خوانده میشدند .برای نمونه ،در تلگرافـی از علمـای شـیرازی آمـده اسـت:
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مفهومی بود که از ساختار شریعت در برابر دو ت برمیآمد .بـرای نمونـه ،ناظماالسـالم

«علمای ملت هر شهر به حکومت شورش کردند» یا «ایطک قریـب پطجـاه روز اسـت ...
ملت فار

 .1قرآن کریم هشت بار کلمه ملت را به کار برده است که هی یک از آنها بر مفهـوم سیاسـی یـاد شـده
دال ت نمیکططد ،بلکه به معطای شریعت یا پیروان شریعت است :بيره ،آیـه 135؛ آلعمـران ،آیـه 95؛
نسا  ،آیه 125؛ انعام ،آیه 161؛ یوس  ،آیه  37و 38؛ نحل ،آیه 123؛ حج ،آیه .78
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به مرکز سلقطت قاهره ،تظلم نمودیم» (آجـودانی ،ص  .)201ملـت در ایـن

کاربردها ،بر «مردم» ( )Peopleدال ت نمیکرد ،بلکه بیشتر «مسلمان بـودن»شـان در نظـر
میآمد .میرزا ابراهیم مجتهد شیرازی در نامهای در همین دوران نوشته است:
در روزگار استبداد چطان رفتار کردند که نزدیک بود اسمی از دیـن و ملـت
محمدی (صلی اهلل علیه و آ ه) باقی نگذارند .امـا امـروز] ،نـور شـریعت و
تمدن و ملتپرستی و دینداری و معد ت و مساوات و اتفاق دو ت و ملت
و اتحاد کلمه ،آفاق را روشن کرد (به نيل از آجودانی ،ص .)201

تأثیر علمی مدار

آرامآرام ملت به معطای اجماق رعایا یا مردم به کار گرفته شـد ،امـا بـر پایـه سـاختار
همان مفهوم قدیم و معطای شرعیاش استوار بود؛ چطانکه از ملـت هـر شـهری سـخن
میرفت و ميصود از آن رعایای هر شهر بود .مانطد ملت آذربایجان ،ملت طهران و . ...با
پیروی از شریعت اسـالم نیـز در آن خوانـده میشـد ،امـا از اواخـر دوره قاجـار ملـت
در معطای «مردم ایران» به کار رفـت و قیـد شـرعی و مـذهبیاش را از دسـت داد و در
ميام «واهع قانون» بـه جسـتوجوی حيـوق اجتمـاعی از دسـت رفتـهاش پرداخـت؛
مطحر

میخواند:
صدور احکام حجج اسالمِ نج
وجوب تحصیل این مشروق ميد

اشر

که رؤسای شیعه جعفری مذهبطد بر

و تعيبِ آن به فتـوای مشـیخه اسـالمیه

اسالمبول که مرجع اهل سطتطد ،برای برائت ساحت ميدسـه دیـن اسـالم از
چطین احکام جوریة مخا فه با هرورت عيلِ مسـتيل ،حجتـی شـد ظـاهر و
سان عیبجویان را ميقوق ساخت ،کن دسته گرگان آدمیخوارِ ایران چون
برای ابيایِ شجره خبیثه ظلم و استبداد و اغتصاب رقاب و امـوال مسـلمین
وسیله و دستآویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتطد ،هذا بـه سـطت ملعونـه
فرعونیه که «اَخا

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

چطانکه نائیطی درباره انگیزه سـاماندهی کتـاب ،دیـدگاه موافيـان شـاه را بـدعتآمیز و
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گذشت زمان ،ملت بیشتر و گاه تطها در معطای رعایای ایران به کار گرفته شد که معطـای

أن یبدِّلَ دیطکم» گفت ،از این اسم بیمسما و فظ خـا ی

چون به ميتضای حدیث صحیح «اذا ظهرت ا بدق فعلی ا عا م أن یظهر علمه
و ا ا فعلیه لعنة اهلل» ،سکوت از چطین زندقه و ا حاد و عب به دین مبین
و عدم انتصار شریعت ميدسه در دفع این هیم و ظلم بین ،خال

تکلی

و
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از معطا ،رفع ید نکرده ،با فراعطه ایران همدسـت و کردنـد آنچـه کردنـد ...و

بلکه مساعدت و اعانتی در این ظلم است (نائیطی ،ا

 ،ص  37و .)38

کاربرد ملت در معطای تازهاش ،نمونههای فراوانی در کتاب نـائیطی دارد .او در جـای
آورده است:
 ...گمان کردند طهران ناحیه ميدسه امـام زمـان (ارواحطـا فـداه) اسـت  ...و
مطتخبین ملت  ...به یکی از آن دو مرکز برای مداخله در آن خالفت حيه یـا
والیت مقليه مبعوثطد (نائیطی ،ا

 ،ص .)110

اول و اهــم همــه ،عــال جها ــت و نــادانی طبيــات ملــت اســت (همــان،
ص .)159

بیگمان ،ملت در ترکیب «مطتخبین ملت» یا «طبيات ملت» ،در معطای آیین و کیش و
دین به کار نرفته است.
در این سقح ،بخش نهادی خاصی بـر پایـه مجموعـهای از دانـش مشـخص توجیـه
میشود .توجیهات متخصصان ،مبانی کمابیش جامعی برای هر یک از بخشهـای رفتـار
نهادی فراهم میآورند .آنان این توجیهات را از طریق روشهای تشریفاتی و رسمی ،به
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

دیگران مطتيل میکططد .برای نمونه ،درباره آزادی مدنی و برابری اجتمـاعی و شـیوههای
اجرایی آنها ،نظریه مطظمـی فـراهم میآیـد و بـا کمـال یـافتن نظریـههای توجیهگرانـه
تخصصی و به کارگیری آنها ،توجیهگری از مرز کاربرد عملی فراتر میرود و به «نظریـه
ناب» بدل میشود .گستردهترین کار نائیطی را در برهمکطش اجتماعیاش ،عرهه همـین
توجیهات نظری درباره رفتارهـای نهـادی جامعـه مشـروطهخواه میتـوان دانسـت کـه
نمونههایی از آنها گزارش میشوند:
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 .6-2سطح نظری توجیهگری نائینی

یکم .آزادى
بــر پایــه مــتمم قــانون اساســی مصــوب مشــروطهخواهان ،همــه شــهروندان ایــران
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به واکطش شدید شماری از علما در برابر انيـالب مشـروطیت انجامیـد .از دیـد نـائیطى،
آزادى «ميصود مشترک تمام ملل» ،هد

و وظیفهاى بـراى انبیـا و «بـه نـص آیـات و

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.11.5.1

از آزادی برخوردار و در برابر قانون برابر بودند و همـین دو مسـئله (آزادی و برابـری)

اخبار ،رفع اسـارت و رهـا شـدن از بطـدگى اسـتبداد» و از دسـت فراعطـه و ظا مـان و
«عبودیــت پادشــاهان و قدرتمطــدان خودســر» و ســتم و ظلــم دیگــران و دو ــتهــاى
استبدادى است نه خرو از بطدگى خداوند و عدم پیروى از احکام شریعت و کتابى که
بدان تدین دارند:
با جمله چطانچه اسا

قسم اول از سلقطت؛ یعطی سلقطه مقليه] بر استعباد

تأثیر علمی مدار

و استرقاق رقاب ملت در تحت ارادات خودسرانه و عدم مشارکت ـ فضـال
از مساواتشان با سلقان ـ مبتطی و عدم مسـئو یت هـم متفـرق بـر آن اسـت،
اسا

قسم دوم از سلقطت؛ یعطی سـلقطت ميیـده] هـم بـر آزادی از ایـن

عبودیت و مشارکت و مساوات آحاد ملت حتی با شـخص و ـی نـوعی در

در عصر صفویه

جمیع نوعیات مبتطی و مسئو یت هـم از فـروق آن اسـت و در کـالم مجیـد
االهی ـ عز اسمه ـ و فرمایشات صادره از معصومین ـ صلوات اهلل علیهم ـ
«عبودیت» که نيقه ميابل این حریت است ،تعبیر و پیروان دین اسالم را بـه
تخلیص رقابشان از این ذ ت هدایت فرمودهاند .چطانچه در کیفیت اسـتیالی
نطموده ،از این جهت در مصر معذب و محبو

و از رفتن به ارض ميدسـه

ممطوق بودند ،مع هذا در سوره مبارکه شعرا از سان حضرت کلـیم ـ علـی
نبیطا و آ ه و علیه ا سالم ـ به فرعون میفرماید« :و تلک نعمه تمطها علـی أن
عبدت بطیاسرائیل» و در ایه مبارکه دیگر از سان قوم فرعون میفرمایـد« :و
قومهما طا عابدون» از آیه مبارکه دیگر هم که از سان آنان میفرماید« :و انـا
فوقهم قاهرون» ظاهر است عبودیت اسرائیلیان عبارت از همـین ميهـوریتی
است که بدان گرفتار بودند (نائیطی ،ا

 ،ص .)52

از دید نائیطی ،پیامبران پیشواى آزادی و با آزادىاى که بهمعطاى بىبطدوبارى و زیر پـا
گذاردن حدود دین است ،در دو جهت مخا

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

فرعون بر بطیاسرائیل با ایطکه هرگز او را مانطد قبقیان بـه ا وهیـت پرسـتش
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در مواقع عدیده همین ميهوریت در تحت حکومت خودسرانه جائرین را به

بودند« .استبداد» مهمتـرین مـانع آزادی

آیات قرآن و اخبار سابيه و سیره پیامبران مقرح مىکطد.
آزادى قلم و بیان از نظـر وى «رهـا بـودن از قیـد تحکمـات طواغیـت» و نتیجـه آن
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است و او این دیدگاه را در چارچوب دین و احکام دین و شریعت اسالم و باتوجه بـه

«بىمانعى در موجبات تطبیه ملت» و «باز شدن چشم و گوش امت» و «پـىبردنشـان بـه
مبادى ترقى و شر
«تحفظ بر نامو

استيالل وطن و قومیتشطاسى» و «اهتمامشـان بـه حفـظ دیـن» و
اکبر کیش و آیین» و«اتحادشـان در انتـزاق حریـت موهوبـه ا هیـه» و

«استطياذ حيوق مغصوبه ملیه» و «برخوردشان به تحصـیل معـار

و تهـذیب اخـالق و

استکماالت نوعیه» است.
او به تعبیر و تفسیر آزادی از دیدگاه مخا فانش اعتراض میکطد:
حریت مظلومه مغصوبه ملت از ذُل رقیت جـائرین را کـه دانسـتی از اعظـم
مواهب االهیه ـ عز اسمه ـ بر این نوق و اغتصابش در اسالم از بـدق شـجره
ملعونــه بطیا عــاص و اســتطياذش از غاصــبین از اهــم مياصــد انبیــا و او یــا
(علــیهم ا ســالم) بــوده اســت] ،بــه موهــومش خوانــدن قطاعــت نکــرده و
به صورت بیمانعی فسيه و ملحدین در اِجهار به مطکران و اشـاعه کفریـات
ا

 ،ص .)64

دوم .برابرى  /مساوات
مساوات از دید نائیطی ،از ارکان حکومت اسالمى و «اشر
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

از سیاسات اسالمیه» و مبطا و اسا

قـوانین مبارکـه مـأخوذه

عدا ت و روح تمام قانونهاسـت؛ زیـرا مسـاوات،

به معطای «مساوات آحاد ملت با همـدیگر و بـا شـخص وا ـى در جمیـع نوعیـات» بـه
شمار میرود:
یعطى] هر حکمى که بر هر موهوق و عطوانى بهطـور قانونیـت و بـر وجـه
کلیت مترتب شده باشـد ،در مرحلـه اجـرا نسـبت بـه مصـادیق و افـرادش
با سویه و بدون تفاوت مجرا شود؛ جهات شخصیه و اهافات خاصـه رأسـاً
غیرملحوظ و اختیار وهع و رفع و اغماض و عفو از هرکم مسلوب اسـت
و ابواب تخل

و رشوهگیـرى و دلبخواهانـه حکمرانـى بـه کلـى مسـدود

برای نمونـه ،د یلـی از دالیـل نـائیطی بـر مسـاوات حيـوق شـهروندان بـا حاکمـان
چطین است:
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مىباشد (نائیطى ،ص 9ـ.)68
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و تجری مبدعین در اظهار بِدق و زندقـه و ا حـادش جلـوه دادنـد (نـائیطی،

اما مساوات در قوا و حيوق و سایر نوعیات را که شـطیدی اشـر
(ص) محض استحکام این اسـا

کایطـات

سـعادت امـت ،کت هـای مبـارک را در

چطان حال شدت مرض برای استیفای قصاص ادعایی گشود و حضرت شاه
والیت (علیه افضل ا صاله و ا سالم) ـ هم برای رفـع یـد نفرمـودن از آن و
تسویه فیمابین سابيین بدریین با ایرانیانِ تازهمسلمان آن همه محطتها کشید
تا عاقبت در محراب عبادت شربت شهادت نوشید ـ بـه صـورت مسـاوات
و بلکه مساوات اصطا

تأثیر علمی مدار

مسلمین با اهل ذمه در ابوابِ توارث و تطاکح و قصاص و دیاتش درآوردنـد
مکلفـین مانطـد بـا غ و نابـا غ و عاقـل و مجطـون و

صحیح و مریض و مختار و مضقر و مؤسر و معسر و قادر و عاجز ا ی غیـر
ذ ک از آنچه اختال

تکـا ی

آنها مطشـأ اخـتال

و احکـام و بـه داسـتان

 ،ص .)65

سوم .مدارا  /تساهل

از دید نائیطی ،یکسان نبودن احکام برای افراد نه تطها در اسالم بلکـه هـر مسـلک و
که] به اختال

قدرت و عجز و اختیار و اهـقرار و دارایـى و تمیـز و عاقـل بـودن و

نبودن و امثال ذ ک است که] هـر صـطفى وظیفـه خاصـه و حکـم مخصوصـى دارد]
(نائیطى ،همان) ،اما اصل مدارا و تحمل در قا ـب قاعـدهایـى هـرورى در زمـان طـرح
موهوعات جدید از دیدگاه نائیطى استطباط شدنی است.
چهارم .حاکمیت قانون  /قانونگرایى
نائیطى دربـاره «حاکمیـت قـانون یـا قـانونگرایـى» میگویـد اهمیـت وهـع قـانون
بهویژه در حـوزه «غیرمطصـوص»؛ یعطـی جـایى اسـت کـه حکـم شـرعى در آن زمیطـه
وجود نـدارد .او بـر ایجـاد و بهـرهگیـرى از نهادهـاى جدیـد مانطـد قـانون اساسـى و

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

آییطی وجود دارد .در اسالم گرفتن «اختال

اصطا

مکلفین نسـبت بـه انحـا تکـا ی

قانون و نهادهاى مرتبط با آن مثل قانون اساسى و مجلم ،برای تحيق محتواى اسـالمى
آنهــا پذیرفتــه خواهــد بــود .از دیــد نــائیطى احکــام دیــن اســالم تغییرناپذیرنــد و اگــر
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مجلم براى ایجاد فضاى قانونمطدى و حاکمیت قانون تأکید میکطـد .اصـل حاکمیـت

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-01-17

(نائیطی ،ا

در عصر صفویه

مشروطیت و استبداد از فلک اطلم ،اَبعد است را هم از ميتضیاتش شمردند

وهع قانون یـا تغییـرى ا بتـه بـا نظـارت مراجـع دیطـى در قـانون بـه وجـود آیـد ،در
حوزه «غیرمطصوص» راه خواهد یافت .وى وجود قانون اساسـى را الزم میشـمرَد ،امـا
وجود آن را شرعى تعبیر مىکطد و این همان استخرا حکـم شـرعى از مطـابع دیـن بـا
روش اصو ى است:
مرتب داشتن دُستوری که به تحدید مذکور و تمیز مصا ح نوعیة الزم االقامه
از آنچه حق مداخله و تعرض نیست ،کامال وافی و کیفیت اقامه آن وظـای
و درجه استیالی سلقان و آزدی ملت و تشخیص کلیه حيوق طبيـات اهـل
مملکت را موافق ميتضیات مذهب به طـور رسـمیت متضـمن و خـرو از
وظیفه نگهبانی و امانتداری به هر یـک از طـرفینِ افـراط و تفـریط چـون
خیانت به نوق است ،مانطد خیانت در سایر امانات رسما موجب انعزال ابدی
و سایر عيوبات مترتبة بر خیانت باشـد و چـون دسـتور مـذکور در ابـواب
معامالت و نحوهما و اسا

حفظ محدودیت مبتطی بـر عـدم تخقـی از آن

است ،هذا نظامنامه و قانون اساسیاش خوانطـد و در صـحت و مشـروعیت
آن ،بعد از اشتمال بر تمام جهـات راجعـه بـه تحدیـد مـذکور و استيصـای
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

جمیع مصا ح الزمه نوعیه ،جز عدم مخا فـت فصـو ش بـا قـوانین شـرعیه،
شرط دیگری معتبر نخواهد بود (نائیطی ،ا

 ،ص  46ـ .)47

پنجم .دولت محدود  /مشروط
از نظر نائیطى ،حکومت اسالمى باید محدود باشد .عامل محدودیت آن بهرهگیـرى از
نظرات مردم است و وجوب این مشورت بـر پایـه نـص قـران و سـیره پیغمبـر اثبـات
میشود .او با استطاد به «و شاورهم فى االمر» میگوید :همیر «هـم» همـه عيـالى قـوم
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سیاسیه و نظامات نوعیه به مطز ه رسائل عملیه تيلیدیه در ابـواب عبـادات و

(نوق امت و قاطبه مهاجرین و انصار) را در برمیگیرد نـه «اشـخاص خاصـه» و آیـه «و
امرهم شورى بیطهم» از این خبر مىدهد که وهع امورات مـردم چطـین اسـت (نـائیطى،
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مىکطد ،مشکل دارد ،اما با قانونگـذارى در مجلـم و نظـارت علمـا ،حيـوق االهـى و
مردمى اعاده مىشود (نائیطى ،ا

 ،ص  76ـ .)90
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ا

 ،ص  .)84حکومت مشـروطه از ایـن روی کـه حـق امـام را در حکومـت غصـب

از وظــای

الزمــه سیاســیه تجزیــه قــواى مملکــت اســت کــه هــر یــک از

ُشــعب وظــای

نوعیــه را در تحــت هــابقه و قــانون صــحیح علمــى

مطضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجـاوز ميـرره بـه عهـده
کفایت و درایت مجرمین در آن شعبه سپارند و اصل این تجزیه را مـورخین
فُر

از جمشید دانستهاند ،اما] حضرت سید اوصیا (علیـه افضـل ا صـالة

و ا سالم) هم در طی فرمان تفویض والیت مصر به ما ک اشتر (رهـوان اهلل

تأثیر علمی مدار

علیــه) آن را] امضــا فرمــوده ،میفرمایــد« :و اعلــم ان ا رعیــه طبيــات ال
یصلح بعضها اال ببعض و الغطی ببعضها عن بعض» (نائیطی ،ا ـ  ،ص 138
و .)139

تفکیک قواى سهگانـه ميططـه ،قضـائیه و مجریـه از یـکدیگر ،از ارکـان مشـروطیت

در عصر صفویه

است .د یل این تفکیک ،جلـوگیرى از تمرکـز قـدرت در دسـت شـخص یـا اشـخاص
رأى خواهد بود .بطابراین ،نظر نائیطى درباره «دو ت محدود یا مشـروط» ایـن اسـت کـه
وى مشروط و محدود بودن حکومت را مىپذیرد و این پـذیرش را بـا قبـول نهادهـاى
سیره پیامبر (ص) و آیات قرآن و سیره عيال همراه مىکطد (همان) .ا بته محتـواى شـرط
در دیدگاه نائیطى ،از احکام اسالم و قانونی برمیآید که در مجلـم و بـا نظـارت علمـا
وهع مىشود.
ششم .حاکمیت عقل و علم
از دید او «عيل نوق انسان ناقص است» و سعادت حيیيى را نمىتواند فهم کطـد ،امـا
بهرغم چطین دیدگاهی ،بر تأثیر عيل در شـطاخت احکـام شـرق در زمـانى کـه حکمـى
شرعی در کار نیست و حتى برترى آن بر برخی از مد ولهای قرآن و سطت با توجه بـه

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

جدید مانطد قـانون و مجلـم و تفکیـک قـوا در قا ـبهـاى متفـاوت آن بـا تکیـه بـر
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و پخش آن در مجارى متعـدد اسـت کـه غایـت آن ممانعـت از خودسـرى و اسـتبداد

ظطى بودن آنها ،تأکید میکطد:
اختال

مصا ح و ميتضیات ،مختل

و از ایـن جهـت در شـریعت مقهـره

غیرمطصوص و به مشورت و ترجیح «من ه والیة ا طظـر» موکـول اسـت.
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قسم دوم از سیاسیات نوعیه در تحت هابط و میزان معین ،غیرمطدر و بـه

قوانین راجعه به این قسم ... ،ال محا ه مختل
است (نائیطى ،ا

و در معـرَض نسـخ و تغییـر

 ،ص .)137

از دید او عيل نوق بشر قصور دارد؛ یعطى ناقص است و از وصـول بـه سـعادت بـه
تطهایى قاصر (ناتوان) است .بطابراین ،اصول آن را بایـد از کتـاب و سـطت و فرمانهـای
«صادره از حضرت شاه والیت علیه افضل ا صلوه و ا سالم و غیرها و در تواریخ سـابيه
با نگاهى مجدد و ا بته با روش عيلى أخذ کـرد»« .علـم» نیـز از نظـر نـائیطى از اهمیـت
فراوانی برخوردار است و حتى آن را هرورتی امـروزى و تـاریخى مـىدانـد؛ چطانکـه
پیآمدهای مطفى جها ت را «ام ا شرور و االمراض» میخواند .ایـن علـم ،علـم مقلـق و
مطحصر به فهم انسانى بدون بهرهگیرى از مطابع دیطى و االهى نیست ،بلکه علم و دانشى
معقو

به «مطبع سرشار دین» است .بطابراین ،بهرغم اهمیت و هرورتش ،الزم است در

علم را با حذ

استبداد همراه مىداند (نائیطى ،ا

 ،ص  36و .)37

هفتم .پیشرفت  /ترقى
ميصود نائیطی از «ملل متمدنه» (نائیطى ،ا

 ،ص « ،)101ملل اروپـا»یـی اسـت .ایـن

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

«تمدن» به ترقى «تکطو وژیـک» و پیشـرفت در حـوزههـاى نظـامى ،صـطعتى و سیاسـى

میانجامد .ا بته نائیطى در ساماندهی تنبی

االم

و تنزی

المله

در پی رسیدن به پیشرفت و جلوگیرى از خرابى و ویرانى بیشـتر ایـران اسـت .اصـول
نظریة سیاسی نائیطی در این کتاب و فرآیطد این توجیهگری را چطین میتوان برشمرد:
 .1بطیان حکومت مشروطیت؛ یعطی حریت و مساوات آحاد ملت بـا سـلقان (همـان،
ص  )60 ،49از کتاب خدا ،سطت و سیرة پیامبراکرم و سـایر پیشـوایان معصـوم بـهویژه
سخطان حضـرت علـی (ق) گرفتـه شـده اسـت و بـه همـین د یـل چطـین حکـومتی از
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چارچوب دین فزونی بگیرد .ا بته نائیطى تحصیل علم را سیاسى تعبیر مـىکطـد و رشـد

هروریات دین اسالم به شمار میرود (همان ،ص  83ـ)93؛
 .2غربیان با استفاده از این اصول پیشرفت کردند و مسـلمانان بـا غفلـت از آنهـا بـه
144

 .3ظلم و استبداد مانطد زندقه و ا حاد مخا

با هروریات دین اسالم است (همـان،
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قهيرا رفتطد (همان ،ص  35ـ  91 ،36ـ )93؛

ص  37ـ  )38و بر همین اسا

طرح نظریة مشروطیت ،احیای ميتضیات دیـن حطیـ

اسالم و تالش برای برپاداشتن سیاست اسالمی است؛
 .4بر مبطای تشخیص عيل سلیم انسانی و شرق اسالم ،حکومت امری هروری است
که برای تحيق دو وظیفة اساسی تشکیل می شود« :حفظ حاکمیت و نظام داخلی کشور
و تربیت مردم و رسانیدن هر صاحب حيی به حق خود و جلوگیری از تعدی و تجـاوز

تأثیر علمی مدار

برخی از افراد جامعه به حيوق افراد دیگر» و «جلوگیری از مداخله و نفـوذ بیگانگـان و
آگاهی از حیلههای رایج در عرصة سیاست بینا ملل و تدارک نیروی دفاعی و امکانات
رزمی الزم (حفظ بیضة اسالم) (همان ،ص  39ـ )40؛

 .5بهترین نوق حکومت مشـروطه اسـت کـه در آن اعمـال قـدرت حـاکم بـه عـدم
و «غصــب انــدر غصــب» اســت ،رجحــان دارد؛ زیــرا

«استیالی جور» تـا حـد ممکـن ،محـدود و ميیـد میشـود .بطـابراین ،سـازِکاری مانطـد
مشروطه که میتواند با «ترتیبات عملی » و «گماشـتن هیئـت نظـار» تـوان «تصـر » و
استبدادی هم غصب حق االهی است و هم غصب ميام والیت و امامت و هـم غصـب
حق افراد و ظلم در حق بطدگان خداست ،مشروطه تطها غصب ميام امامت است (همان،
ص  75ـ )79؛
 .6وظای

حکومت در جامعه بر اسا

دین اسالم دو نوق است« :امور مطصوص که

در شرق به صورت روشن و در قا ب احکام او یه یا اصول و ميررات ثابت بیان شـده و
وظیفة عملی در قبال آنها مشخص است» و «امور غیرمطصوص که بیانگر ميررات متغیر
یا احکام ثانویه و احکام حکومتی است و وظای

عملی درباره آنها بـر اسـا

تـرجیح

متو ی امور عمومی (نایب عام امام معصوم) یا شخص مأذون از سـوی او و باتوجـه بـه

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

اِعمال قدرتش را محدود و ميید کطد ،واجب است (همان ،ص  69 ،43ـ  .)81حکومت
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اســتبدادی کــه ظلــم مضــاع

در عصر صفویه

تجاوز از حدود مشروط میشود و این نوق حکومت با آنکه غصبی است ،بر حکومـت

مصا ح جامعه و ميتضیات زمان تعیین میگردد» .شور و تبادل نظـر دربـاره ایـن امـور،
سیاستهای نوعیه چطیططد (همان ،ص 133ـ )138؛
 .7تجزیه (تيسیم) قوای حکومتی از وظای

سیاسی و هروری است؛
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هروری است و ا زام آنها جز اختیارات حکومت است .از نظر نائیطی بخش فراوانی از

 .8در ادارة امور حسـبیه ،تصـدی مسـتيیم شـخص فيیـه یـا مجتهـد الزم نیسـت و
وجود شماری از مجتهدان عادل و یا نمایطدگان آنها در میان مطتخبـان مـردم و موافيـت
آن مجتهدان با مصوبات ،در کسب صحت و مشروعیت آن کافی است (همـان ،ص 48
ـ  113 ،49ـ  114و)...؛
 .9ایجاد و پایداری حکومـت مشـروطه بـه دو امـر اساسـی وابسـته اسـت :تـدوین
قانون اساسی که متضـمن «کلیـة حيـوق طبيـات اهـل مملکـت ،موافـق بـا ميتضـیات
مذهب» و «فصو ش با قوانین شرعیه» موافـق اسـت و ایـن قـانون در سیاسـت جامعـه
و ادارة آن «بــه مطز ــة رســا ه عملیــه تيلیدیــه در ابــواب عبــادات و معــامالت» خوهــد
بود (همان ،ص  47ـ  )48و نظارت نمایطدگان مجلم شورای ملی بر اجـرای وظـای
دو ت (قوه مجریه) که خود تطها مانع تبـدیل «سـلقطت والیتیـه» ،بـه «ما کیـت مقليـه»
 .10ویژگیها و شروط نمایطدگان مطتخب مـردم چطـین اسـت :اجتهـاد در سیاسـت،
آگاهی از حيوق بینا ملل ،خُبرگی در اجرای وظای

نمایطدگی و آگـاهی از ميتضـیات

عصر ،بیغرهی و بیطمعی و شجاعت و بخشطدگی ،تعصب و خیرخواهی درباره دیـن
و دو ت و سرزمین اسالمی و همه شهروندان مسلمان و خیرخواهی درباره وطن و نـوق
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

بشر درباره شهروندان غیرمسلمان (همان ،ص  124ـ .)126
نتیجه

با توجه به بطیادهای نظریِ یاد شده در بخش «چارچوب نظری» و گفتارهـای مطيـول
از مرحوم نائیطی در بخش «کاربست نظریه» ،سخطان او را از مطظر نظری چطین میتـوان
صورتبطدی کرد:
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است (همان ،ص .)48

 .1نائیطی در سالهای نخسـتین عمـرش در اصـفهان نـزد آقـانجفی بـود و سرکشـی
آقانجفی را در برابر دو ت (حاکمیت) دیده بود (پرورش او یه)؛
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بسیار نزدیک شد (پرورش ثانویه)؛
 .3نفی مقلقِ استبداد و محدودیت دو ت در اندیشههای مربیان دوره دوم زنـدگی او
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 .2سپم به سامرا و پم از آن به نج

نزد مرحوم آخوند خراسـانی رفـت و بـه او

برجسته بود (همسازی با صاحبان نفوذ دوره دوم زندگی و تأیید واقعیت ذهطی)؛
 .4بسیاری از مفاهیم نوآمد به ایران در چارچوب معطایی کطشگران روشنفکر کشور
در آن روزگار ،با آن واقعیت ذهطی همساز بود (جرح و تعدیل واقعیت)؛
 .5گفتوگوهای شفاهی و مکتوب آخوند که میرزا آنها را تطظیم میکـرد ،بـه تثبیـت
واقعیت ذهطی او و گسترش جهان وی انجامید؛
بازتعری

تأثیر علمی مدار

 .6واقعیت ذهطی او با اندیشههای نوگرایان عراق و ایران یکسان بود (همسـازی در
واقعیت)؛

 .7پم از انهدام مجلم ،نائیطی کتاب تنزی

المل را نوشـت (توجیـهگری

واقعیت)؛

گفتوگوها رخ مینمود ،جهانی دیگر فراروی او پدید آورد (واقعیتآفریطی زبان)؛

 .9فتواهای فيهی (معرفت دیطی) او از واقعیتهای عیطی جامعهاش تـأثیر پـذیرفت و
«قلمرو نمادی» آن را توجیه میکرد (دیا کتیک دنیای ذهطی و دنیای اجتماعی).

اسا

مکتب تشیع و پاسخ به اشکاالت و شبهات مخا فان مشـروطه بـود .نویسـطده در

سراسر کتابش ،با دیدگاهی کـه اسـالم را توجیهکططـدة اسـتبداد و حاکمیـت اسـتبدادی
میداند ،به سختی مخا فت کرد .به عيیدة او مطکران و مخا فان آزادی ،مساوات ،شورا و
قانون از قوای استبداد بودند .از ایـنرو ،افـرادی را کـه در «زی روحانیـت» بودنـد و از
جهل مردم به سود خویش سو استفاده میکردند ،از دید او «شـعبة اسـتبداد دیطـی» در
کطار «شعبة استبداد سیاسی» خوانده میشـدند (نائیطی ،ا

 ،ص  56ـ  142 ،95 ،58ـ

 145و .)...از دید او استبداد دیطی و قوای نفرین شـدة آن ،از همـه جطبـههای اسـتبداد،

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

هد

اصلی کتاب نائیطی ،نفی استبداد و اقامة د یل بر درستی حکومت مشروطه ،بـر
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در عصر صفویه

 .8مفاهیم نوپدیـد در جامعـه (واقعیـت عیطـی) او کـه در قا ـب جرایـد و نامـهها و

برای جامعه خقرناکتر و ميابله با آن نیز مشکلتر و «در حدود امتطـاق اسـت» (همـان،
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ص  161ـ .)162

کتابنامه

 .1آبراهامیان ،یروانـد ( ،)1384ایران بین دو انقهب  ،ترجمـه احمـد
گلمحمدی و محمدابراهیم فتاحی و یالیی ،چاپ یازدهم ،تهران ،نشر نی.

 .2آجودانی ،ماشا اهلل ( ،)1382مشروط

ایرانی ،تهران ،اختران.

 .3برگــر ،پیتــر و دیگــران (بریجیــت برگــر و هانســفرید کلــز) ،)1387( ،ذهههن
بيخانمان؛ نوسازي و آگاهي ،ترجمه محمـد سـاوجی ،تهـران،
نشر نی.
 .4ـــــــ و تومــا

الکمــن ( ،)1387سههاخا امامههااي وا؛عیهها؛

رسال اي در مامع شناسي شناخا ،ترجمـه فربیـرز مجیـدی،
تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهطگی.
نقش ایرانیان مقیم اراق ،تهران ،مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

 .6زرگرینــژاد ،غالمحســین ( ،)1377رسهها م مشههروطیا ؛ هج ه
رسال

و الیح

دربار

مشروطیا ،تهران ،کویر.

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

 .7سید ،رهوان ( ،)1383اسبم سیاسى معاصر در كشاكش هویا
و تج د ،مجید مرادى ،تهران ،مرکز بازشطاسى اسالم و ایران.

 .8عطایت ،حمیـد ( ،)1385سیری در ان یش
حمل

ناپلئون ب

سیاسهی اهر

از

مصر تا منگ مههانی دوم ،چـاپ

ششم ،تهران ،امیر کبیر.

 .9مقهری ،مرتضی ( ،)1380مجموا
 .10نــائیطى ،محمدحســین ،ا ـ

آثار ،تهران ،صدرا.

( ،)1382تنبیهه

االمهه
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 .5حائری ،عبدا هادی ( ،)1381تشیع و مشهروطیا در ایهران و

و تنزیهه

المل  ،تصحیح جواد ورعی ،قم ،بوستان کتاب.
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 .12تــوکلی ،احمــد (فــروردین و اردیبهشــت « ،)1328ورقــی از تــاریخ مشــروطه»،

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.11.5.1

 .11نائیطی ،مهدی ،ب (پاییز « ،)1383گذری بر شخصـیت علمـی ،اخالقـی و سیاسـی

یادگار ،ش  48و .49
 .13حسطیفر ،عبدا رحمان (پاییز « ،)1389بررسی رویکرد محمدحسین نـائیطی نسـبت
به مفاهیم و آموزههای جدید» ،سیاست ،ش .3
 .14دو تآبــادی ،حســاما دین (آذر « ،)1350روحــانی بزرگــوار ســیدمحمد طباطبــایی
سطکلجی ،زعیم مشروطیت ایران» ،خاطرات وحی  ،ش .2

تاریخی» ،دانشک

تأثیر علمی مدار

 .15ربانی خوراسگانی ،علی (بهار « ،)1377بررسی سه رهیافت نظری در جامعهشطاسی

ادبیات و الوم انسانی دانشگا

اصفهان ،ش .12

 .16سلیمانی ،جواد (پاییز « ،)1383مبانی و ممیزات نظـام مشـروطه در رسـا ه سیاسـی
(پــاییز « ،)1374روشهــای تــاریخی تقبیيــی در آثــار تیــد

اسکاچپول و چارتیلی» ،فصمنام
صادق ،ش .1

پژوهشی دانشگها

امهام

جامعهشطاسی معرفت دیطی فيیهان عصر مشروطه

18. Bunnin, Nicholas & E. P. Tsui-James (2003), The Blackwell Companion
to Philosophy, Blackwell Publishing company.
19. Berger. L. peter, (1969), The Sacred Canopy: Elements of a Sociological
Theory of Religion, London, Faber and Faber.

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.11.5.1
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 .17ســید امــامی ،کــاوو

در عصر صفویه
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