کنشهای فکری گفتمان تشیع
در رویارویی با بحران نوگرایی ایران دوره مشروطه
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چکیده
تحوالت بیرونی مؤثر در ایران ،افزون بر کاهش یکپاارگیی فرارس طات مط م ت ا
قاجار ،با پیایایی دور اس از مواجها انییها تهایا باا مؤ ا هاس تااز و بازانییهای
کمشگران مذهبی دربار عرض را کار براس رفا بحران نوگرایی انجامیی .گمین وضایی
ب ویژ در آطتان عصر مهروط و ده پس از آن ،موجب پویایی انییه طیاطی و ارائا
را کارهایی در قا ب نیارش رطا هاس طیاطی عا مان شیی شی .مسالت پاژوهش ایان
اطط ک آیا دگرگونی فررس این دور از عتما ،تحو ی «پارادایمی» بود یاا در گاارگو
تغییر روسکرد آنان در اوضاع بحران ت سیرپذیر اطاط ایان پاژوهش باا روش تحتیا
گ تمان و ت بیق م اهیم گ تمان دیمی عا مان شاییی بار م ااهیم نوپییای در آن عصار
جییی ،اطتمتاج میکمی ک عا مان شایی در آطاتان عصار مهاروطیط باا ح ا اواو
پارادایمی خود ب تحو گ تمانی پرداختمی و پس از مواجه با بحاران برآمای از حراور
گ تمان نوگرایی ،دو گ تمان مهروط و مهروع را طار کردنای .پیاروان هار یاک از
این دو روسکرد ،بر پای ممابا پربار تهیا و اجتهاد و ت سایر در اینباار  ،کوشایینی کا
در رویارویی با م اهیم جییای و گ تماان تااز  ،ت سایرهاس دیمای رقیبای عرضا کممای
ک حاوتش پویایی مرتب تهیا و جهاش فرارس ا فرهمیای ایرانیاان در آن اوضااع
و احوا بود و عام محرّک وقوع ان ال مهروط و پییایی کمش فرارس ا اجتمااعی
ب شمار میرفط کمشگران دیمی با طر نظری بازگهط ب اطاال اوای  ،بار میاانی
روزآمی و خوانشهاس دیمی تاز از م اهیم گ تمان دنیاس بیرونی ،ب انییز حا ّ بحاران
متمرکز شینی.
کلیدواژگان
مهروط مهروع  ،عا مان شیی  ،طت مط مهروط  ،انییه طیاطی ،ایران.
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال چهارم ،شماره پانزدهم ،پاییز 1393
صفحات 37 - 5

انایشه سیاسی تشیع در تحول اوضاع پرآشوب نیمه دوم قر سیزدهم قمری ،بلـیار
تأثیر گذارد .کرشگرا مذهبی دوره قاجـار ا نیروهـای مـ ثر اجدمـاعی ـ سیاسـی در
رویارویی جامته ایرا با مفاهیم و دانش جایا اروپایی ا

ما نهضت ترباکو تا صاور

فرما مشروطیت بودنا که با درک تحوالت برآماه ا اوضاع تا ه اجدماعی و فرهر ـی
و با توجه به ظهور گفدمـا تدـاد و افـزایش سـلیه تـام جـور ،بـه سـا ما دهی و
اسدوارسا ی روابط تاریخی دو پای اه اجدماعیِ مهم؛ یتری «ملدا» و «با ار» پرداخدرا و
نقش نُوی برای مراسبات سردی آنها در ملیر تغییـرات نوپایـا طـرر کردنـا و ا دیـا
سیاسی ـ اجدماعی در راه سدیز آشتارتر با اسدتمار و اسدبااد گام دنا (کرمانی،1363 ،
23 -22 ،1؛ اصفهانی کربالیی .)65-62 ،1377 ،مـاجرای رویـارویی انایشـه دیرـی بـا
«تتایات نظامی کفره روس»؛ سپس ورود میلیو های مذهبی و محصوالت فرن ـی بـه
ایرا  ،بر دغاغهمرای عُلما درباره اقدباسات جایا میافزود .برخـی ا نخب ـا سیاسـی
قاجار در پی فراگیری اصول و فرو جایا نظـامی ا جهـا بیرونـی ،گلـدرش روابـط
سیاسی ـ فرهر ی ،میرهسا ی برای اقدباس ا طریق ترجمه مدو و نوشدههای اروپـایی
بودنا که این خود آرامارام به تغییر در ذهریـت ی پارچـه گذشـده و پیـاایی برخـی ا
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

تقابلها میا دو چهره مدراقضِ «اسدتماری ـ تتریتی» دنیای جایا درو مر های ایـرا
اندامیا (شیرا ی .)172-168 ،1362،به هـر روی ،تـا وقـوع جرـبش تربـاکو ،موضـوع
تهایاات بیرونی همواره به تأییا گفدما عمومی جامتـه ایـرا و گروههـای مرجـع آ
درباره اکما قاجار میاندامیا ،امـا ا آ پـس ،هـم پرسـشهایی در گفدمـا جایـا
درباره ساخدار سیاسی و عملکرد تومت قاجار و مشروعیت اکمـا در چـارچوب
مفاهیم نوپایا همچو قانو  ،قوق فردی و اجدماعی ،عاا ت و برابری پیاا شا و هم
عا ما دیری با اسدراد به پارادایم فقه شیته درباره مشروعیت نظام پادشاهی میلق؛ یترـی
سلیه فردی سلیا  ،تشتی

و مفاهیمی را مانرـا « ُتـام جـور» و « ریـت ملـلمین»

عرضه کردنا .دو تمردا و شاها قاجار در این دوره رکن مهمی ا گفدما سـرتگرا
6

و ماافتا سلیرت ایرانی به شمار میرفدرا ،اما در وضع خوبی به سر نمیبردنـا؛ یـرا
«به طور سردی ،پایههای مشروعیت سلیرت ایرانی بر مذهب ،انایشههای سردی ایرانی و
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درآمد

همه این م فههای مشروعیت ا را ا دست داده بودنا» ( لیری اده.)57 ،1389 ،
وضع درونی پارادایم دینی پیش از رویاروییاش با گفتمان بیرونی

این نوشدار در پی بررسی قواعا و اصول کـال

ـاکم بـر پـارادایم شـیته و تحـول

اکمیت و مشروعیت آ در تاریخ شیته است که به روشن شا پاسخ ملئله پـژوهش
کم

میکرا .چ ونه علمای شیته در تاریخ متاصر به طرر راهکاری برای ل ملـاللی

همچو ورود گفدما غربی و بحرا داخلی پرداخدرا و این ملالل تا چـه انـاا های در
اصول پارادایمی گفدما تشیع تأثیر گذارد؟ آیا ملـالل و بحرا هـای بیرونـی بـه تغییـر
ملالل ،بررسی انایشه سیاسی شیته در تاریخ بـهویژه ا دوره قاجـار بـه بتـا ،نـاگزیر
مینمایا .باور به اصل غاصب بود

تومت ،در گفدما شیته در این دوره آشتار بود،

اما پیش آما وضع بحرانی برآماه ا رونا بلرا جرگ با روسیه تزاری موجب شـا کـه
انایشهور ا دیری به مایت ا سلیا به ان یزه « فظ بیضه اسالم» ،تمامیت ارضـی و
مقابله با سلیه بی انه تن باهرا و با تومت شاها قاجار همراهی کررا (نراقی ،بیتـا،
 .)315-319ا سوی دی ـر ،افـزو بـر تهایـاات خـارجی ،رسـو تفتـر مدصـوفه و
اخباریها در دسد اه تومت و پیاایی بحرا دیری در قا ب شتلگیری بابیه و شیخیه،
موجب شا که علمای شیته به سـوی عرصـه تـالش بـرای طـرر راهکـار در اینبـاره،
بشدابرا .علما در این بزن اه تاریخی؛ یتری هر امۀ خیـر سـلیه فرن لـدا بـر مما ـ
محروسه اسالم در سیح خـارجی و تهایـاات فرقـهگرایی داخلـی ،بـه میـاا مقابلـه
درآمانا و این رونا تا پیاایی مشروطه به ملل

سیاسی علما و کرشگری فرهر ـی ـ

سیاسی آنا در این میره ،دوام یافت .این گروه آرامآرام در قا ب تفلیر و اجدهاد دیرـی
به دنبال تغییر اصول بریادین رویکرد گفدمانیاش با توجـه بـه وضـع سیاسـی موجـود

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

اصول آ اندامیا یا هر ی

ا آنها راه خود را پیش گرفت؟ برای رسیا به پاسخ ایـن

افداد .1رشا رویکرد نقادانه در مرابع رسا هنویلی دیری و انار نامههای سیاسی ،توسـته
 .1بــرای آگــاهی دربــاره مبا ــا نظــری پــارادایم و گفدمــا  ،ر.ک ،تقــی آ اد ارمتــی« ،پــارادایم و
جامتهشراسی» ،علوم اجتماعی ،دوره جایا ،ج  ،2ش  ،3بهار  ،1372ص .53-29

7

Downloaded from journal.isihistory.ir at 21:25 +0330 on Sunday November 28th 2021

قارت شمشیر و تابیر شاها اسدوار بود که شاها قاجار در قر سـیزدهم بـه تـاری

خواسدههای عمومی ا نظام سیاسی ،م ثر بودنا .اگر تأثیر عوامل «ایالو وژی ـ رهبـری
و مردم» در پیشبرد اهااف و تحقق خواسدههای هر جربش دیری ـ اجدمـاعی پذیرفدـه
باشا ،میرهها و اوضاع میلوب در هر سه ضـلع در ایـرا چرـا دهـه پـیش ا پیـاایی
مشروطیت ،جربشسا بود؛ یرا طرر رویکرد اندقادی اسالم شیتی بر پایه مشـروعیت
دیری «سالطین جور» ،توسته و اسدواری و ه ندف و ظهور رهبرا دیری تاریخسـا ی
همچو نالیری ،آخونا خراسانی ،شیخ فضل اهلل نوری ،ما نارانی و رشا آگاهی عمومی
گروههای فتال اجدماعی شهرهای مهم ایرا درباره وضع بحرانی داخل و ترقیات جها
جایا ،تغییرات گلدردهای در گفدما عمومی درباره وضع پیشین به دنبال آورد.
ارزیابی نزاع دو گفتمان سیاسی و فرهنگی در آستانه مشروطه

گفدما شیته در دهههای آخر دوره ناصرا این شـاه ،بـا گفدمـا دی ـری برآمـاه ا
مر های ایرا مدتارض بود .مفاهیم اساسی گفدما جایا به سرعت میا درباریا  ،قشر
تحصیلکرده ،علما و کمابیش گروههای فتال اجدماعی مردشر شـا (روشـری عفرانلـو،
 .)186-195 ،1354گفدما داخلی خواه ناخواه ا این گفدمـا خـارجی نوپایـا تـأثیر
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

پذیرفت و دی در برخی ا اصـول ،ا آ ا ـو گرفـت .ایـن تـأثر سـالهای پـیش ا
مشروطیت به اوج رسیا .گفدما دگرگو کرراۀ بیرونـی گفدمـا پیشـین درونـی را بـه
اقدباس برخی ا مفاهیم تا ه واداشت (محیط طباطبایی ،بیتا .)14-10 ،برخی ا مفاهیم
گفدما جایا پیش ا مشروطیت نزد تحصـیلکردگا جایـا ایرانـی رواج یافـت و در
اندقال فتر و فرهرگ جایا بلیار تأثیر گذارد .این مفاهیم جایا در پارادایم تفتر شـیته
و گفدما علمای شیتی نیز میرر شا و انایشهور ا دیری را به با انایشی در مدـو و
عرضه تفلیر تا ه درباره مفاهیم مشابه آ در قـرآ  ،ـایا و سـیره بران یخـت .آنـا
بــرای شراســایی و ار یــابی مفــاهیم و متــانی نــو ،در پــی کشــف راههــای اصــال ی و
درو دیری بودنا .گفدما شیتی را این بار مفاهیم درو دیرـی اخباریـه ،شـیخیه و بابیـه
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تهایا نمیکرد ،بلته قلمرو نزاع گفدمانی ا

و ه فرهر ی اسالم فراتر میرفـت؛ یترـی

چا شی میا دو و ه گفدمانی مدضاد مینمود (ا ار .)168 -163 ،1359 ،اوضاع چرا
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شراخت و آگـاهی نخب ـا اجدمـاعی در تقویـت ایـن ن ـاه تـا ه بـه اوضـاع و طـرر

چا ش فراخوانا .این نزاعها ا دیا ماهیت و ا مرظـر گفدمـانی ،بـا یـ دی ر مدفـاوت
بودنا .با بررسی اصول و مبانی گفدما بیرونی و شراسایی عراصر میرر در آ میتـوا
افزو بر تیبیق آنها با م فههای گفدما مذهبی پیش ا مشروطیت به کشف نمونههای
تتارض و تضاد و نمونههای فظ اصول پارادایمی گفدما شیته دست یافـت .رواج و
توسته فرآیرا تدادخواهی که میره مهمی برای فراخوانا انایشه سردی به این چـا ش
فراهم کرد ،در و ه گفدما دیری نیز با تابیا و در برخی ا

و ههـا ،جزمیـت قواعـا

فقهی را آشتار کرد .همچرین چرخش مهمی درو گفدما دیری ر داد که با تغییـرات
چیرگی رویکرد و تفتر اصو ی بر ن رش اخباری بود .اصو یا به وا م اسداالل فردی
و اجدهاد بر پایه دانش اصول توجه میکردنا ،اما اخباریا بر اصا ت اخبار و ـایا و
ترها روایت کرد مدمرکز بودنا .و یا بهبهانی در آغـا سـاه سـیزدهم ،بـا آگـاهی بـه
نابلایی قواعا جزمی فقهی مبدری بر رویکرد اخباریگری االجدهاد و االصول را نوشت
و به متدب اصو ی دوباره جا بخشیا؛ متدبی که دو قر مرـزوی بـود .ا یـای متدـب
اصو ی و در پی آ  ،ا یای اجدهاد و تقلیا عصر جایای ا

یات سیاسی ـ اجدمـاعی

فراروی فقه شیتی آورد و میره را برای پیـاایی تفلـیرهای تـا های دربـاره سیاسـت و
ظهور و نقشآفریری مددهاا در عرصه تحوالت سیاسی بهویژه در دهههای پایانی قر
سیزدهم قمری تا تحقق مشروطیت فراهم کرد (آلغفور.)266 ،1384 ،
شیخ مرتضی انصاری ( 1214-1281ق) نیز بـا نـوآوری در اصـول و فقـه شـیتی و
تاوین فوائد االصول ،ن رش و یا بهبهانی را به نشر و توسته انایشه اصو ی،
پی گرفت .این تحرکات در رهبری و انایشه تشیع قر سیزدهم چرا دستآورد داشت:
 .1ظهور رهبرا انایشه شیتی که راهکارهای تـا های بـرای برو رفـت جامتـه ا آ

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

وضع جایا برآماه ا ورود گفدما مُار  ،همآهرگ مینمود .این تغییر درونـی پیآمـا

وضع کلا تبار عرضه کردنا ،به پیاایی تمرکزی مترـوی و مـا ی بـر مددهـاا شـیته
اندامیا که خود بریادی برای اجرای نقش اجدماعی ـ سیاسیاش در اوضاع آیراه بود؛
 .2ذهن شیتی در پی تحول خوانش روایات دیری ،آرامآرام بـرای پـذیرش تحـوالت
اجدماعی آماده شا و فقه شیتی نیز در موضوعات ملدحاثه سیاسی ـ اجدماعی بـیش ا
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تغییر کرد که مفاهیمی ا با و فرهرگ دی ری ،مفـاهیم بـا و فرهرـگ دیرـی را بـه

پادشاهی ناصرا این قاجار و ظهور شخصیت برجلدهای به نام شیخ هـادی ندمآبـادی،
کامل شا .او با نوشدن تحریر العقالء در پی فهم عقلی دیـن و انیبـاق آ بـا
نیا های ما بود .ندمآبادی در ایـن اثـر ،بـه آسیبشراسـی و بررسـی علـل انحیـا
مللمانا پرداخت و سراندام راهکارهایی برای رفع ملالل جامته مللمانا عرضه کـرد
(ندمآبادی .)62،90 ،1378 ،شیخ هادی ندمآبادی به ان یـزه طـرر مفـاهیم سیاسـی ـ
اجدماعی که جوامع مللما نشین باانها نیا داشدرا ،با رویکردی نقادانه به طـرر چرـا
مفهوم مانرا عقالنیت ،اسدباادسدیزی ،نقـادی ،روشـنگری و تلـامح پرداخـت تـا ایـن
جوامع ا میراث دیری خود برای رفع بحرا ها بهره ب یرد.
سیا جمالا این اساآبادی نیز در ما

ناگیاش درباره «ترقیات» و «سلیه غرب بر

امور مللمین» دغاغهمرا بود و وال و عقبمانـاگی جوامـع ملـلما را در سـفرهای
آگاهیبخش خود ا شبه قاره هرا تا مصر ،میدیا و همواره ن ـرا بـود کـه انایشـه و
باورهای دیری بر اثر ضتف درونی ملل مللما و تهایاهای بیرونی متاتب مادیگرا و
انایشههای علمی مبدری بر آ  ،بـه مُحـاق بـرود .او بـه نقـا انایشـه تتـرار و تقلیـا و
بیخبری یا بیاعدرایی به اوضاع و ا وال نوپایا پرداخت و بر تحـول فتـری و نقـادی
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

پیوسده انایشهها و باورهای گذشده ،تأکیا میکرد .سیا جمال ا سـویی ،بـاور و ایمـا
دیری را بریاد ستادت و ترقی انلا در تـاریخ میدانلـت و ا سـوی دی ـر ،خواسـدار
توجه و تمرکز جوامع اسالمی بر علوم تدربی و طبیتی و دنیایی بود و سلیرت عقـل و
علم را در آ دوره لاس تاریخی ،به خوبی میشراخت .سیا جمال بر این بـاور بـود
که علم بر توانایی انلا میافزایا .او علـم را سـلیا

قیقـی عـا م میشـمرد و همـه

فدو ات و پیرو یهای تاریخ جها را به علم مرلوب میکـرد (اسـاآبادی89 ،1358 ،
ـ .)90سیا جمال با رویکرد نقادانه به رونا تفتر در جها اسالم ،نظریه «پروتلدانیلـم
اسالمی» را در قا ب ا ویی اعدراضی اسالم به وضع موجود و راه برو رفـت و درمـا
درد تقلیا ا سرتهای گذشده و تقلیا ا غرب طرر و مغایرت اسالم را با علـم جایـا
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ی سره رد کرد (اساآبادی .)71 ،1348 ،برابراین ،او با طرر گللـت ا انایشـه دیرـی
قایم مللمانا  ،به ناگزیری خروج مللمانا ا بحرا عقالنیـت و بحـرا اخالقـی بـه
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گذشده ،انتیاف پذیرفت .این رونـا رشـایابراۀ تفتـر دیرـی در ایـرا بـا آغـا عصـر

اساآبادی در جوامع اسالمی و کشورهای اروپایی همـواره بـرای شـراخت و عرضـه
راهکار ل مشتالت مللمانا میکوشیا (نیمه دوم قر سیزدهم قمـری) .او بیگمـا ،
گفدما تداد اروپایی و م فههای تحول را در دنیـای جایـا میشـراخت و ا ایـنرو،
پیشگامانه به اقدباس آ اد متانی و مفاهیم و ا وهای مثبت آ و نقا ماهیت سلیهگر و
اسدتماری غرب پرداخت و در این میره بـر ملـئله اخدیـار و آ ادی و نفـی انایشـه و
اعدقاد جبری انلا تأکیـا کـرد و انلـا را در کرشگـری و سـاخدن تـاریخ ،یربرـای
تحوالت جوامع انلانی دانلت .این باور او درباره انلا  ،ا باورهای انلا گرایانه غرب
مانرا گیزو و شراخت درباره دنیای جایا ،بر این تأکیا میکرد که نیروی محرک تاریخ،
خواسدهها (امیال) و جوهر آدمی است (اساآبادی133 -119 ،1358 ،؛ مددهای،1363 ،
 .)46باور او را به آ ادی و اخدیار و ملئو یت انلا و نقـادی انایشـه جبـری و رابیـه
اراده انلا با اراده االهی ،میتوا تفلیر تا های ا آیه قرآنی «اِ اهللَ الیُغیرُ ما بِقوم َدی
یُغَیِروا بِاَنفُلِهم» دانلت .سیا جمال همسا با فضای تفتر جایا و گفدما انلا محور،
اروپا به تفلیر میراث دیری میپرداخت (یوسفی اشتوری.)129 ،1376 ،
انایشهور ا شیتی و عا ما دیری ایرا در دهههای پایانی قر نو دهم میالدی ،بـر
پایه شراخت ملالل جامته دیری و آگاهی ا قوتها و ضتفهای دنیای جایا بیرونـی،
به اسدخراج و طرر ملالل جوامع مللما نشین و دردشراسی یات سیاسی ـ اجدماعی
آنا ا طریق میا ته تاریخ ملتهای مللما پرداخدرا و بر ا میا رفـدن چرـا متضـل
این جوامع مانرا تقلیا ا سرت و تقلیا ا غرب ،سلیه عقیـاه جبـری (قضـا و قـار) و
ضرورت خروج ا آ با هاف شراخت تواناییهای خود ،توسته تتامل با دنیای جایا،
پیاایی ن رش نقادانه برای اقدباس ا وهای مثبت و طـرد رویکـرد سـلیهگرانه غـرب،

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

و گفدما جایا آ سرچشمه میگرفت .او بر پایه ا وپذیری ا مدفترا مخدلف اروپـا

ذف اسدبااد (خصلت ضا فیرت انلا و فاساکرراه و مرحرفکرراه جوامع و افراد)،
با گشت به اسالم اصیل و توجه به عقالنیت جایا ،تأکیا و هر تقابلی را میا اسـالم و
علم جایا ،نفی کردنا .این تغییر و تحول را پیشگاما دیری پیش آوردنـا کـه برآیرـا
خوانش تا ه آنا درباره میراث بزرگ اسالمی همسو با نیا های ما و شراخت مفاهیم
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ان یزه فظ هویت دیری ،فدوا داد (ر مانیا .)121 ،1382 ،

مفاهیم و مؤلفههای اصلی گفتمان نوگرای اروپا

گفدما تداد اروپا ا عصر رنلانس و روشنگری آغا شا و مفاهیم کلیـایاش بـه
تحوالت اجدماعی ،فرهر ی و سیاسی اروپا اندامیا که عقالنیت و علم جایا ،ا مفاهیم
اصلی آ بود .عقالنیت در انایشه عصر روشـنگری جای ـاه بـاالیی داشـت؛ چرا کـه
انلا (موجود دارناۀ عقل) میتوانلت به شراخت قانو های ـاکم بـر تـاریخ دسـت
یابا .چرین انایشهای به میرهای برای شراخت انایشه علمی و محور ترقـی فرهر ـی و
اجدماعی بال شا (آشوری .)101 -94 ،1376 ،ا سوی دی ر ،علم جایـا و عقالنیـت،
ابزاری برای درک و کشف قیقت به شمار میرفت و انلـا میتوانلـت بـه پشـدوانۀ
علم و عقالنیت ،به رکت تاریخ شداب بخشا و سیر تاریخ را ضبط و مهار کرا .هاف
علم جایا هم کشف قواعا و اصول کلی اکم بر ناگی و تاریخ انلا بود و بـر اثـر
چرین تصویری درباره آیراه ،دستیابی به پیشرفت اجدماعی .انایشهور ا ایـن عصـر
نیز بر عقالنیت و اصول علمی و سودمرای اجدماعی آ تأکیا میکردنا.
ترقی نیز ا مفاهیم عصر روشنگری و بر پایه عقالنیت و علـم جایـا اسـدوار بـود.
تأکیا بر ایرته انلـا بـا تواناییهـای عقلـی خـود میتوانـا رویدادهـا را با سـا ی و
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

با انایشی کرا ،محور عقالنیت جایا به شمار میرفت .مفهوم عقالنیـت در ایـن دوره،
مرفتل نبود ،بلته مفهومی فتال و سا ناه و بریـاد یـات انلـانی شـمرده میشـا (آ اد
ارمتی .)82 -76 ،1379 ،این مفهوم بر این ن رش اسدوار بود که شراخت بشری درباره
قایق به مترای با تاب بخشی ا عیریات مردقل شاه به سا ِکارهای لی بشری است.
نمونه دی ری ا مفاهیم گفدما تداد غربی برخاسده ا عصر روشر ری ،انایشه آ ادی
بــود کــه مدتلقــاتی گلــدرده همچــو فردگرایــی ،ستوالریلــم و برابــری داشــت و
انایشــهور ا برهــههای گونــاگو بــر توســته یتــی ا آنهــا تأکیــا میکردنــا
(میرسپاســی39 ،1380،؛ فــالر توتتــار .)199 -194 ،1380 ،مفــاهیم تــا های همچــو
عقلگرایی ،علمگرایی ،انلا گرایی ،فردگرایی ،آ ادی ،برابـری و قـانو خواهی آرامآرام
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در گفدما تدـاد صـورت پـذیرفت و مـوج ایـن گفدمـا سـاۀ نـو دهم مـیالدی بـه
سر مینهای اسالمی همچو مصر ،عثمانی و ایرا رسیا و بحرا های فرهر ی و علمی
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و متانی گفدما جایا غرب بود.

در برابر چا ش جایا در پی پاسخگویی و طرر جایگزین بودنا.
گفدما دیری مشروطهخواه در تتامل اناک خود با گفدما بیرونی ،به دنبال شـراخت
مبانی انلا شراخدی ،هلدیشراخدی و مترفتشراخدی مارنیده و تحول رویکـرد آ بـه
دنیای جایا نبود و ا سوی دی ر ،در به دست آورد ایـن شـراخت ،بـه فقـر بـانی و
تدربههای تاریخی دچار بود که این خود به تفلیر برخی ا مفاهیم تا ه و اندقال آنها به
ساخدار مدن سرت دیری ،اندامیا .این عوامـل در اقدبـاس ـااقلی ا متـانی و مفـاهیم
جایا ،در گفدما دیری تأثیر گذارد .این گروه ا تحولخواها در گفتوگوی خـود بـا
تاریخی ،سیاسی و اجدماعی جامتهشا فهمیانـا و در تفلـیر دیرـی و بـومی خـود در
اینباره که ا ساخدار فرهر ی و اجدماعی جامته مدأثر بود ،به توضیح مفـاهیم بـر پایـه
درک اضااد آ پرداخدرا؛ چرا که آ ادی مار را به ضاش؛ یترـی اسـدبااد بـا تتریف
کردنا .چیزی که به مبا ثه گفدمانی دیری مشروطهخواه با گفدما بیرونـی و دریافـت و
درک کرشگرا مذهبی ا مفاهیم جایا صورت میبخشـیا ،نیا هـای اجدمـاعی عیرـی
انلا دیریِ ایرانی بود.
نبود اجماع فراگیر درباره واژگا  ،متانی و تغییر و تحول مترایی آنهـا ،ا علـل سـو
فهم و مرا عه در اوضاع گفتوگوی تـاریخی ایـن دو گفدمـا بـا یـ دی ر بـه شـمار
میرفت؛ یرا هر گاه کرشگـرا دیرـی در ایـن میرـه بـا گفدمـا بیرونـی بـه تـوافقی
نمیرسیانا ،برخورد و درگیری ر مینمـود و هـر گـاه چـارچوب مفهـومی واژگـا
بهویژه واژگا و مفاهیم جایا ترقیح و تحایا میشا ،مرا عات گفدمـانی تـا ه کـاهش
مییافت .مهمترین راهکار در این میره ،محور دانلدن فرهرگ سیاسی بومی بود.
کرشگرا دیری که در رویارویی با گفدما وارداتی هم به فقرِ « بانی ـ واژگـانی» و

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

گفدما وارداتی (ا ما ناصرا این شاه تـا مشـروطیت) ،مفـاهیم مارنیدـه را در بلـدر

هم فقرِ «تدربههای تاریخی» در طرر گفتوگوی دو گفدما با ی دی ر دچار بودنا ،به
چرا کار دست دنا:
 .1واژگا بومی را با پیشیره تاریخیشا در با دیری ،به جای مفاهیم نـو نشـانانا.
این کار موجب شا که واژگا تفلیرپذیر و میرهسا مرا عه شونا؛
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در آ جا پایا آورد و نظم و ی پارچ ی ا وی بومی را ا میا برد؛ چرا که مدفتـرا

مفاهیم نو ،غربت آنها کم و بـه مفـاهیم خودمـانی ،بـاَل و در ادبیـات دیرـی ا مترـا و
مشروعیت برخوردار شونا.
مشروطهخواهی عا ما مشروطهخواه به مترـای آ ادیخـواهی و ملـاواتخواهی و
تدادخواهی نبود ،بلته آنا کوشیانا در چارچوب مترفت دیرـی و مفـاهیم و ادبیـات
مبدری بر آ  ،افق تا های بر پایه نیا های مانی ب شـایرا و بحـرا نـوگرایی را ا میـا
ببرنا .کلروی خود با تأکیا بر ایرته ایرا برای پذیرش نظام مشروطه آمـاده نبـود ،بـه
نامه ناصرا مل

به سیا محما طباطبـایی اشـاره کـرده؛ نامـهای کـه ناصـرا مل

در آ

گردایی و توا ایرانیا را برای جذب مفـاهیم و نهادهـایی همچـو مدلـس مبتوثـا ،
قانو  ،ملاوات و ریت ،کم توصیف کرده و کلروی با تأییا ضمری محدوای این نامه
بر این باور بوده است که ایرانیا بیش ا هر چیز به گلدرش علم نیا دارنا (کلـروی،
.)94 ،1363
بازتاب مفاهیم و معانی در گفتمان نوگرایی ایران عصر قاجار

روابط فرهر ی ،اجدماعی و سیاسی ایرا با دنیـای بیرونـی ،ا آغـا سـاه سـیزدهم
هدری گلدرش یافت و گفدما تداد ،نخلدین بار ا کانو هـای گونـاگو جرـوب و
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

شمال خود را به دو تمردا ایرانی نشا داد .ایرانیـا در جرگهـای دوره نخلـت بـا
روسها به سب

سردی و با سالرهای قایم میجر یانا؛ کاری که کارسـا نبـود و بـه

شتلت ایرانیا اندامیا و آنـا دریافدرـا کـه میبایلـت سـاخدار نظـامی را دگرگـو
میکردنا .این شتلتها نـگ خیـری را در گـوش رجـال سیاسـی قاجـار نواخـت؛
چرا که ا آ پس ملئله عقبماناگی و جلتوجو در علل آ  ،به دغاغه ذهری دربـار
نایب ا للیره بال شا (قـالم مقـامی17-14 ،1320 ،؛ ژوبـر .)248 -221 ،1347 ،مـوج
نخلت تداد ،دو تمردا ایرا را در برابر پیشرفتهای غرب به کرنش واداشت و ا
این پس ،س عقبماناگی ا علم و صرتت جایا در آنا پایا آمـا؛ چرا کـه بـرای
یافدن راه گریزی ا آ  ،چارهجویی میکردنا .تالش آنا برای یافدن علل عقبمانـاگی
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تاریخی ایرانیا  ،با درک سیحی همراه بود و به همین سبب ،با محوریت و ه نظـامی
در پی اقدباس و آمو ش ااقلی بودنا.
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 .2نااشدن تدربههای تاریخی موجب شا که با کاسدن (تقلیل) و فروکاسدن (تحلیل)

علوم جایا و اسدخاام ملدشارا خارجی به ان یزه اصالر کارهای اداری ،اقدصـادی و
نظامی آغا شا .نخلدین گروه دانشدویا  1226 ،قمری به ان للدا رفدرـا .گروههـای
اناکی ا طبقات باالی جامته و فر ناا

ُتام برگزیاه شـانا تـا بـاا جا برونـا .ایـن

فرآیرا نوجویی به پیاایی نهادهـای تـا ه و گلـدرش مخاطبـا آگـاهی و علـم جایـا
اندامیا؛ چرا که «دار ا فرو »؛ یتری نخلدین مارسه به سب

جایا غـرب بـه کوشـش

میر ا تقیخا امیرکبیر تأسـیس شـا ( 1266ق) و اسـدادا اتریشـی در ـو ه نظـامی،
پزشتی و جرا ی و داروسا ی ،میرهسا ترجمه آثار گوناگو بودنـا (آدمیـت،1351 ،
پیشرفتهای جایا ،ا چرا با ترجمه شا .این تالشها برای تأسیس مراکز آمو ش
جایا ،رشا سفرهای خارجی ،نشر رو نامه و ترجمه آثار در عصر ناصری ،بـر آگـاهی
عمومی گروههای اجدماعی بهویژه قشر باسواد جامته ایرا درباره گفدما جایا غربـی
افزود و گفدما نوگرایی اروپا ،خود را بیشدر به گفدمـا سـردی نمایانـا .علـم و تفتـر
جایا دی به درو متدبخانههای قایم راه یافـت کـه آنهـا را عُلمـا اداره میکردنـا.
برابراین ،ماارسی پا گرفدرا؛ یرا متدبخانهها و نظام آمو ش قـایم در پاسـخگویی بـه
ملالل جایا و نیا های جامته توانا نبودنا .متدبخانهها قر هـا برنامـهریزی درسـی و
شیوه آمو ش خود را تغییر نااده بودنا و باین سبب ،شوق و شور اجدماعی برای رفدن
به ماارس جایا فزونی گرفت (کرمانی.)243 ،1363 ،
محاکم شرعی سردی بهویژه ا دوره صفویه در دست عُلمـا بـود و ا اواخـر صـفویه
بهویژه در دوره نادرشاه ،ضتیف و اواخر دوره ناصری ،به گونـهای گلـیخد ی قضـایی
دچار شانا (دو تآبادی53-50 ،1 ،1362 ،؛ کر  )588 ،1 ،1362 ،و بر پایـه سـاخدار
موجود در آ عصر ،ق مظلوما ادا نمیشا .برابراین ،برخی ا اصول گفدمـا تدـاد،

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

 .)18کدابهای تاریخی ،جغرافیایی ،طبی و سـفرنامهها بـه ان یـزه آشـرایی ایرانیـا بـا

اصول فرعی پارادایم فقاهت و ساخدار قضایی را تهایا میکردنا .بـرای نمونـه ،شـتل
تومت در عصر غیبت در پارادایم شیته به سبب ورود مفاهیمی مانرا «نظام مشروطه»،
«مدلس قانو گذاری گروههای اجدماعی»« ،برابری» و آ ادی انلا » ا گفدما تداد به
گفدما سردی ،آسیبپذیر مینمود .علما در چرا اوضاعی میبایلت بـه اصـالرگری و

15
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موج دوم گفدما تداد در دوره قاجار ،با فرسداد دانشدو به خارج بـرای تحصـیل

میخواسدرا این تهایاات را در درو دین ا میا ببرنا یا با تو یا متانی دیری یا خلـقِ
پیشیره مذهبی برای مفاهیم تا ه ،سرت را فظ کررا .مقاومت در برابر مفـاهیم جایـا و
نیا های مانی بر پایه گفدما دیری محال بود و با تفلیر دیری با هاف کاربلت سـرت
در چارچوب اصالر اجدماعی و «ترقیات ال مه» صورت پذیرفت .این ا ـوی اقدباسـی
به برگرفدن مفاهیم جایا و اندقال آنها بـه درو فرهرـگ خـودی و با تفلـیر متـانی و
واژگا مریبق بر گفدما مللط مذهبی ،اندامیا.
برابراین ،گفدما تداد آرامآرام ا طریق نهادهای جایا و وارد شـا مفـاهیم تـا ه،
نــزد ایرانیــا بــرای خــود جــایی بــا کــرد (کرمــانی )162 ،1363 ،و گفدمــا بــومی
را بــه خوانشپــذیری تــا ه واداشــت .پــارادایم فقــه ا شــتل ســردی خــود بــه ســوی
عرضه تفلیرهای جایا فقاهدی پیش رفت و افزو بـر فـظ پـارادایم اصـلی شـیته و
جلوگیری ا فروریخدن آ  ،توانلت گفدما تا های برای پاسخگویی به ملـالل و رفـع
متضالت برآماه ا پارادایم جایا ،پایا آورَد که با گفدما گذشده و ن رش درونـی آ
مدفاوت بود.
ورود و نشر م فههای گفدما جایا بهویژه ا دوره ناصـری ،بـه گلـدرش آگـاهی
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

درباره دستآوردهای مَانیت و رشا مفاهیم درباره مراسبات ساخدار سیاسـی و قـوق
اجدماعی میا گروههای جامته ،اندامیا .ن رش بیشدر مردم تا آ

مـا  ،بـر م فـههای

تقایرگرایی و خرافهپرسدی و دی ر مفاهیمی اسدوار بـود کـه با تـابی ا ن ـرش انلـا
سردی بودنا .عوامل و میرههای فراوانی در اندقال سرتها و رویکردهـای تـا ه یـات
اجدماعی به ایرا م ثر بودنا .گاهی رویکرد مدراقض مردم با محصوالت دنیای بیرونـی
ا بی انهسدیزی آنا مدأثر میشا ،اما انایشهور ا نوگرا کار اندقال مفاهیم جایـا را بـر
عهاه گرفدرا .تحوالت در قا ب گزارشهای سفرنامهای و مدو ترجمهای رو نامهها ،به
اعضای جامته با میتابیا.
مفهوم «قانو » ا مهمترین مفاهیمی بود که ا گفدما جایا به ادبیات سیاسـی دوره
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ناصرا این شاه درآما؛ یتری مبرایی برای طرر اندقادهای گوناگو درباره ساخدار سیاسی
و ا وی امور اداری .تمرکز رجـال عا یرتبـه تومـت همچـو محما لـن اعدمـاد
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به ملالل میرر ،پاسخ میگفدرا تا چارچوب اصلی پارادایم فقاهت را ن اه دارنا .آنـا

ترجمه خرنامه ا فرانلوی به فارسی ،بـه نقـا اوضـاع داخلـی ایـرا پرداخـت و
مبا ا مهمی را درباره قانو و مفاهیم قوق جایا در قا ب کدابش به اعضای جامتـه
مردقل کرد .پس ا آ  ،طرر مفهوم ملت ـ دو ت در جامته ایرا با نشر ترجمه و اندقال
مفهوم آ و نشر رو نامه «وطن» بر دامره اندقاالت جایا ا درو گفدما جایا غـرب،
افزود .این مفهوم میا تودههای اجدمـاعی خودآگـاهی ملـی پایـا آورد و بـا شتلـدن
ساخدار کهره جامته ایلی و دگرگونی ویژگیهای هویدی پیشین آنـا  ،بـه بهرهگیـری ا
مرابع انلانی ایرانیا اندامیا .در چارچوب این مفهوم بر تأثیر ملت و دو ت در آبـادانی
ایرانیا  ،بریادهای پیاایی دو دی مُار و قوی را اسدوار کررا .برای توسته رویکردهـای
جایا بر پایه اندقال مفاهیم و متانی نوپایا ،میکوشیانا ا مفهوم وطن ،ملـت و ایـرا
در قا ب اسدتارههای پُرمترا در اینباره بهره ببرنا .مانرا پیتـر مادرانـه وطـن و درخـت
ترومرا وطن .وطن در گفدما سیاسی جایا ،کاربردی اسدتاری و مَدا ی داشت؛ یترـی
وطن همچو خانهای به بزرگی ایرا که پادشاه (پـار) ایـرا (خـانواده) بـود و وطـن
همچو خانه و خانواده که این ن رش به پرورش س وطندوسـدی اندامیـا (تـوکلی
طرقی.)75 ،1382 ،
طرر مفهوم ملت به مترای «ناسیونا یلدی»اش آرامآرام مفهومی قوقی ا آ ساخت
که به طرر وظـایف دو ـت دربـاره ملـت اندامیـا .ایـن مفـاهیم و متـانی در جای ـاه
خواسدههای مهمتر در ملیر رویدادهای پیش ا تحقق مشـروطه میـرر شـانا .بـرای
تتوین مترای قوقی مفهوم ملت ،کوشیانا مفـاهیم قـوق شـهرونای ،فوایـا عامـه،
مرافع عمومیه ،تربیت عامه ،رفاه و آسایش عباد اهلل ،قوق عمومیه افراد وطـن ،قـوق
اداری وطن ،طرر شود .ناصرا این شاه درباره آ ادی جا و مال افراد و اعالم عمـومی

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

یا ویرانی سر مینها تمرکز و تالش میکردنا با صـورت بخشـیا بـه هویـت جمتـی

آ فرما داد ( 1303ق) تا همه براهای هشـتگانه آ بـر پایـه قـانو اسـدوار شـود و
مأموررا دو دی (محدلبا ما یاتی ،نیروهای نظامی) ا آ درن ذرنـا و قانو مرـای در
اجرا و گرفدن ما یاتها ،متیار کار باشا (کـر  .)599 ،1380 ،ایـن اندقـال مفـاهیم کـه
بیشدر برای ایداد تحول اجدماعی و ساخت و ه عمومی صورت میگرفت ،در فـراهم
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ا للیره بر این مفهوم ،آرامآرام آ را به « ل ا ملالل» ایرا بال کرد .اعدماد ا للیره با

دیری و جایا ،بلیار تأثیر گذارد .درافداد گفدما تا ه و اندقال متانی و مفـاهیم آ بـه
گفدما بومی ،بهآسانی صورت نپذیرفت و دی گاهی بـا شـراخدی خودبلـا و ژرفـای
مترایی فراوا  ،همراه نبود ،اما به گللت انایشه پیشین و رشا خودآگاهی اجدمـاعی و
پیاایی بحرا در میرههای سیاسی ،اجدماعی و فرهر ی و گشایش افق فتری و توسته
جها بیری گروههای فتال اجدماعی اندامیا.
تکثّر و تحول گفتمانی اندیشه شیعه در آستانه مشروطیت

نمودهای گفدمانی شیته درباره ماهیت تفتر سردی و نوع اکمیت در تاریخ تشـیع ا
ما غیبت تا آسدانه مشروطیت ،تغییر نیافده بود؛ یتری این ق بر پایه اصول پارادایمی
شیته ،ا آ امام متصوم بود ،اما اواخـر سـاه نـو دهم در آسـدانه مشـروطیت ،بـر اثـر
بحرا های مترفدی برآماه ا انایشههای نوپایا اروپایی ،چرین انایشـهای بـهرغم عمـر
بلراش ،دگرگونی پذیرفت .این تغییر نه در ماهیت ذاتی ق اکمیت ،بلتـه در مفهـوم
اکمیت فردی و جمتی صورت پذیرفت (نـالیری .)43-39 ،1361 ،علمـا تـا پـیش ا
مشروطیت درباره مشروعیت یا نامشـروعیت اکمیـت سیاسـی فـردی سـلیا بحـا
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

میکردنا ،اما در آسدانه مشروطیت با توجه به اوجگیری ظلم شاها و اکما قاجـاری
و ورود افتار و مفاهیم تا ه اروپایی همچو

جایای بر ملالل و مبا ا فقاهدی گذشده درباره اکمیت افزوده شا و چرین ملاللی
در آ محیط مترفدی نو ،پیش آمانا :آیا تومت فردی در پارادایم شیته بـه تومـت
ملت بال میشود و آیا چرین روش اکمیدی ،با انایشه تومت امام غایـب ناسـا گار
نیلت؟ پاسخ به این ملالل ،شتل تومت را تتیین میکـرد .بـا فـرض عرضـه پاسـخ
مثبت به این ملالل یا بایا بریاد نظام پادشاهی ا میا میرفت یا ایرته سلیا بایا ملت
را در اکمیت خود شری

میکرد .این ملـالل ،پرسـشها و دغاغـههایی درو دیرـی

نبودنا ،بلته در آسدانه مشروطه ا بیرو
18

ق ملت ،اندخابات و آ ادی ،پرسـشهای

و ه میراث دیری و فقهی بـه پـارادایم تفتـر

شیته راه یافدرا؛ یرا ظلم و چیرگی غارتگرانه اکما  ،شاها و وا یا پیشتر ا این،
بیش ا ظلم و غارتگری قاجاریا بود ،اما این ملـالل هرگـز در تغییـر شـتل سـردی
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آما آگاهی اجدماعی درباره قوق خود و تأسیس نظـام انایشـهای مرکـب ا مفـاهیم

براناا ی شاه ،بهدر میدانلدرا و بر پایه همین تفتر اصو ی و به تم عقل ،به تومت
پادشاهی ملدزم نشانا ،بلته به تومت میلقه پادشاه تن دادنا تا نظـم محقـق شـود و
هرج و مرج ،ا میا برود .جای زیری بهدر ا این در تفتر سردی یافت نمیشـود .بـاری،
پس ا نفوذ تفتر جایا ،موضوع ظلم به ملت روا شمرده نمیشود و این خود میرـه را
برای تغییر پارادایم پیشین فراهم میکرد.
برابراین ،ملـئله اکمیـت در قـا بی نـو و تـالش بـرای تغییـر اکمیـت فـردی ،ا
بلدر دیرـی یـا ا درو مر هـای ایـرا پیـاا نشـا (امـین ا او ـه،)136-132 ،1370 ،
یافت .این تحول انایشه علما در سیح گفدمانی؛ یترـی نـوع اکمیـت سیاسـی ،هرگـز
تحو ی در ماهیت ق اکمیت به شمار نمیرفـت کـه در پـارادایم شـیتی ا آ ِ امـام
متصوم بود .گروهی ا علما که در قا ـب پایفشـاری بـر اکمیـت مـردم بـا امیـا
اکمیت فردی پادشاه و سلیا در نزاع بودنا ،برای فظ دین و شیتیا بـاین تحـول
گفدمانی تن دادنا.
گونه جایا باور به اکمیـت در پـارادایم شـیته مفـاهیم تـا های همچـو مدلـس،
ریت ،برابری و قانو گذاری به همراه داشت و در عمل به پیاایی نهاد نـوی همچـو
مدلس برای اجرای اکمیت میاندامیا (عرایت .)288 -287 ،1362 ،برابراین ،علما در
آسدانه مشروطه و سالهای پس ا آ  ،در سه صف مهم جای گرفدرا :گروهی در ملـیر
اکمیت جایا گام می دنا و آ را با شـرع میـابق میدیانـا و ا شـتارهایش دفـاع
میکردنا؛ گروهی بیخبر ا غایت و عاقبت اکمیت جایا ،درباره آسـیبپذیری دیـن
دغاغهمرا بودنا و برای اطمیرا بیشدر ،پلونا «مشروعه» بر اکمیت مشروطه افزودنا؛
گروه سوم ا

اکمیت پادشاهی دفاع میکردنا که به آ خویگر بودنا.

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

بلته خاسد اه طرر این موضـوع ،بیرونـی بـود ،امـا در بلـدر دیرـی و فقهـی پـرورش

برابراین ،انقالب مشـروطیت اصـول و مبـانی پـارادایم فقاهـت را تغییـر نـااد و بـه
فروریخدن پارادایم پیشین و تأسیس پارادایم دی ری نیاندامیا ،بلته بر اثر اوضاع جایا
و در چارچوب هما پارادایم ،گفدما موجود را مدحـول کـرد؛ یترـی ماهیـت انایشـه
پیشین علما آسیب نایا ،بلته مفاهیم جایا ،بخشی را ا تفتر سردی علما درباره گونـۀ
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قارت فردی اکم ،توانا نبودنـا؛ چرا کـه ظلـم شـاها را ا هـرج و مـرج برآمـاه ا

تا ه موجب شا که علما کارایی انایشه سردی را درباره اکمیت فردی ،کمتر ا کارایی
اکمیت در قا ب ا وی جایا باانرا .آنا سالهای پیش ا مشـروطه ،ملـئله اجـرای
عاا ت را ا وظایف مغفول پادشاه شمردنا تا باین شیوه ،نقص ساخدار پیشین قضـا و
پاس نااشدن عاا ت را با جایگزیری به نام عاا تخانۀ برآماه ا میراث اسالمی ،جبرا
کررا ،اما شاه این اصالر ااقلی را نپذیرفت و آنا با همکاری روشنفترا  ،خواسـدار
اصال ات بیشدری در این میره بودنا و بر تحرکات اجدماعیشا افزودنا .مشـروعیت
ساخدار سلیرت در انایشه علما ،ا دیا کارکردی کمبودهای فراوا داشت .نظام جایـا
پیشنهادی آنا  ،با پذیرش مشروعیت پادشـاهی ،نهادهـای جایـا قانو گـذار مردخَـب
مردم (ملت) را با ا وی تـومدی سـابق بـرای اداره امـور شـری

میکـرد .برـابراین،

انقالب مشروطه هرگز مشروعیت نظام سیاسی سلیرت را نفی نترد ،بلته در پی تحایا
آ بود.
جایگزین درخوری برای تومت پادشاهی که در سایه آ امریت بر جامتـه ـاکم
شود ،تا اواخر دوره قاجار پایا نیاما .علما به شتل سردی تومت و ا وی پادشاهی ـ
دی ظا م ـ تن دادنا و در اندظار اکمیت فردیِ امام غایب برای رهـایی آنـا ا ظلـم
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

نشلده بودنا ،اما پس ا ورود و توسته مفاهیم جایای مانرا مدلس ،ق مردم ،آ ادی،
قانو (ترکما  )251 ،1373 ،اواخر دوره قاجار ،بـر اثـر تتامـل فرهر ـی ،اجدمـاعی و
اقدصادی ایرا با دنیای جایا که آغا گرانش سرا درباری و ملافرا خـارجی بودنـا،
آگاهی علما و گروههای فتال اجدمـاعی آرامآرام فزونـی گرفـت و جـایگزین دی ـری
برای اکمیت فردی پیش نهادنا؛ یتری اکمیت قانو و ق اندخـاب .میـر ا یوسـف
ملدشار ا او ه در یک کلمهه بـه دنبـال گلـدرش انایشـه اکمیـت قـانو میـا
گروههای اجدماعی و نشا داد پیآما اجرای قانو و اکمیت مردم؛ یترـی توسـته و
ترقی جوامع غربی بود (ملدشارا او ه.)67 -62 ،1363 ،
برابراین ،س ا ی بر اثر تتامل فرهر ی نظام سردی با مفاهیم غربی ،میرر شا که پاسخ
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به آ قارت قاجاریا را ا میا میبرد .بر پایـه انایشـه سیاسـی علمـای شـیته ،ـق
اکمیت ا آ ِ امام متصوم است ،اما آنا در دوره غیبت به اکمیت فردی پادشاه تـن
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اکمیت ،به چا ش کشانا ( رگرینژاد .)107 -103 ،1374 ،پیـاایی اوضـاع و ا ـوال

اسدبااد و ظلم اکمیت فردی پادشاه که مقامی مغصوب دارد ،آیا نمیتوا به اکمیت
مردم تن داد که بهرغم غاصبانه بودنش ،به تحقق نظـم و امریـت و عـاا ت میاندامـا؟
م یاا شیوه جایا میکوشیانا در اوضاع اضیراری ،برای جلوگیری ا اجحاف درباره
مردم ،میا با ( اکمیت مردم) و باتر ( اکمیت فردی پادشاه) که هیچکـاام اکمیـت
آرمانی متصوم نبود ،به تم عقل ،با را برگزیررا تا بر اثر آ  ،ظلم کمتری درباره مردم
صورت پذیرَد (نالیری .)47 ،1361 ،دیت عقل در چرین وضـتی علمـای شـیته را بـه
برداشت تا های درباره تومت واداشت؛ یرا آنا به تم عقل بـه تومـت پادشـاه
هرج و مرج اکمیت شاه را پذیرفده بودنا .پس در اوضاع اضیراری ،اصـل اکمیـت
مغصوب بر جای مانا ،اما ا وی فردی آ به ا وی جمتی بال گشت .این شتل تـا ه
اکمیت سیاسی عصر مشروطه که اکمیت مردم بر مردم بود ،خود سرچشمه مرا عـه
تا های میا علمـا بـه شـمار میرفـت (دو تآبـادی .)329 -326 ،1 ،1361 ،اکمیـت
جایا با خود مفاهیم آ ادی ،قانو گذاری و برابـری را بـه همـراه آورد و بـرای تحقـق
عملیاش ،ناگزیر میبایلت نهاد مدلس بر پا میشا .ا اینرو ،مبا ا تا های در و ه
دینشراسی میرر شا.
پیش آما اوضاع جایا موجـب شـا کـه علمـا در کـارایی انایشـه سـردی دربـاره
اکمیت سیاسی فردی پادشاه ش

کررا و خواها گونه جایای ا

اکمیت با کارایی

بیشدر باشرا .به همین سبب ،در دوره پیش ا مشـروطه ،نخلـت بـر وظیفـه کـارکردی
تومت (پادشاه)؛ یتری عاا تور ی و تأسیس عاا تخانه تأکیا میکردنا (کلـروی،
 .)431 -430 ،1363آنا میخواسدرا نقص ا وی سـردی را بـا ابـزاری سـردی ا درو
فرهرگ اسالمی ـ ایرانی؛ یتری عاا تخانه ا میا ببرنا ،اما پیگیـری رفـع ایـن نقـص

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

ملدزم نبودنا ،بلته جایگزین بهدری ا آ در ذهن نااشدرا و ترهـا بـرای جلـوگیری ا

کوچ  ،به مقابله پیروا ا وی تومت فردی اندامیا و ا اینرو ،با گروههای فتری
و فتال اجدماعی ،ایداد تغییرات مهمتری را پی گرفدرا و مشروعیت کل نظام پادشـاهی
را ا دیا کارکردی ،نپذیرفدرا .ا بده این مشروعیت ،کامل ا میا نرفت ،بلتـه آنـا بـه
دنبال ابزاری درخور برای مهار سلیرت دامگلیخده پادشاهی بودنا.
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داده بودنا .س ال تا ه این بود :با فرض دوام دوره غیبـت امـام متصـوم ،بـرای کـاهش

درباریا  ،تحصیلکردگا و عا ما بر پایه آگاهی ا اوضاع دنیای جایا ،بـه میا تـه
تحوالت آ و عرضه راهکاری برای پیشرفت ایرا پرداخدرا .گرایش ناصرا این شاه به
نوشدن قانو و دسدور او برای برپایی مدلس تحریـر قـانو پـس ا سـفر سـومش بـه
فرنگ ،تالش میر ا ملتم برای توافق میر ا لینخا سپهلـاالر بـه ان یـزه آگـاهی ا
اطالعات جایا درباره ابزارهای فنآورانه جایا ،پشدیبانی سیا محما طباطبایی ا نظـام
آمو شی جایا و نقاش درباره علما به سبب ناآشرایی آنا با دانش نو و ناانلدن بـا
خارجی و ناآگاهیشا ا

قوق ملل ،ریاضیات و تـاریخ ،ا نشـانههای تأثیرپـذیری ا

گفدما جایا بود که برای ترقی جامته به کار گرفده میشا.
این ملالل را در قا ب نیا های جایا ،عا می دیری در سرت دیری میرر میکـرد کـه
بیپیشیره بود و دی مخا فتهـای سـخدی در اینبـاره صـورت گرفـت (دو تآبـادی،
 ،)328 ،1361اما این نیا هـا بـا توجـه بـه ا ـزام عصـریِ اواخـر قـر نـو دهم ،بـرای
ترقیبخشی به جامته ،ا درو گفدما غربی بر گروههای مخدلـف تحمیـل شـاه بـود؛
یتری چرین نیا هایی پیش ا ورود مظاهر تما غربی بـه جامتـه دیرـی ،در نوشـدههای
آنا یافت نمیشود .برای نمونه ،تل رافی به شاه قاجار ( 1320ق) ا گفدمـا جایـا و
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

مفاهیم آ مدـأثر بـود؛ یـرا برپـایی مدلـس نمایرـاگا را بـرای اصـالر فلـاد اداری
میخواست (.)Keddie, 1969, 20-23
پس ا ایرته عین ا او ه مانع اجرای فرمـا شـاه دربـاره تأسـیس عاا تخانـه شـا،
هر ام «مهاجرت کبـرا» و تحصـن در سـفارت ان للـدا  ،میرـه بـرای پیشنهـاد ابـزار
نیرومراتری به نام نظـام مشـروطه فـراهم شـا .ایـن جـایگزین مهـار سـر ینتری بـر
دامگلیخد ی اکمیـت بـود ،امـا ا فرهرـگ بـومی و سـرتهای اسـالمی ـ ایرانـی
برنمیآما و گروههای فتال اجدماعی همچو علما ا مبـانی و اصـول آ آگـاه نبودنـا.
برابراین ،ناگزیر میبایلت نظـام مشـروطه و همـه ـوا مش بـه ـو ه فرهرـگ شـیتی
درمیآما و در برخورد با فرهرگ دیری و بومی صیقل میخورد و بـه شـتلی بـومی بـه
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مردم عرضه میشا (سیار محالتی .)563 -558 ،1356 ،نظام مشروطه و وا م آ درو
پارادایم ثابت شیته ،دو گونه تفلیر پذیرفت که هـر دو بـا مفهـوم نخلـدین و واقتیـت
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رویکرد علمای مشروعهخواه به نمودهای تمدن نوپدید

پارادایمی خود همچو نصب و غصب اکمیت در دوره غیبت ،اصل نظم و جلوگیری
ا ظلم و تتای و فظ اسالم ،پایبرا مانا و کرشگرانش در قا ب گفدمانی اصـال ی،
پارههایی را ا اصول گفدمانی خود ،ا گفدمـا تدـاد اقدبـاس کردنـا کـه در گفدمـا
فقاهدی شیته پیشیرهای داشت .اصول جایا در دسد اه فتری علما با تفلـیر شـا ،امـا
رخصت ورود چرین مفاهیم برآماه ا درو گفدما «غیر» ،بر گونهای ا تلـاهل دیرـی
دال ت میکرد.
علمای مشروعهخواه پس ا قبض و بلـطهای گونـاگو سـراندام بـر سـر اصـالر
 .1به جوا برپایی نهادهایی تم دادنا که ا گفدما غیربومی غربی برمیآمـا و بـا
اصول کلی پارادایم شیتی سا گار بـود و نقصهـای نظـام سـلیرت را جبـرا میکـرد
(نوری)31 -26 ،1362 ،؛
 .2به ان یزه کاهش یافدن سدم پادشاه و عامالنش ،و فراگیر شا نظم در امور ،نظـام
سلیرت مشروطه را به جای نظام سلیرت میلقه پذیرفدرا .این پذیرش باین مترـا نبـود
که نظام مشروطه ی سره ا اصول نظام و مفاهیم غربی پیـروی کرـا ،بلتـه میبایلـت
نظام مشروطه اسالمی میبود (نوری ،به نقل ا رگرینژاد)154-150 ،1374 ،؛
 .3برپایی مدلس اسالمی ،ا اصول نظام سلیرت مشروطه اسالمی بـود ،امـا مدلـس
شورای ملی ا گفدما غربی سرچشمه میگرفت که هرگز در سرت اسـالمی ـ ایرانـی
پیشیرهای نااشت .اسالمی کرد چرین مدللی به این وابلـده بـود کـه علمـای اسـالم
(ملئوال

فظ عقایا مردم) ،بر موضوعات و مقررات آ نظارت کررا تا مادهای خالف

شرع مصوَب نشود (ترکما )243-240 ،1 ،1373 ،؛
 .4و ه اخدیارات مدلس ا دیا مشروعهخواها  ،ترها «امور عرفی» و تتیین ـاود

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

برخی ا اصول گفدمانی توافق کردنا:

سلیرت و ادارات تابته آ بود و نمیبایلت در امـور شـرعی بـه وضـع قـانو یـا هـر
دخا ت دی ری در این و ه میپرداخت؛ یرا بشر در این میره ا خود هیچ اخدیـاری
ناارد (نوری ،به نقل ا هما  .)152-149 ،1374 ،آنا متدقـا بودنـا کـه چـو
عمل این مدلس امور عرفی است ،مخا فت با آ به دین آسیب نمیرسانا؛

ـو ه
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مشروطه در گفدما تداد غربی ،مدفـاوت بودنـا .پـارادایم شـیتی پیوسـده بـه اصـول

اسالمی میبود نه برگرفده ا ا وی غربی .همچرین مدلس با نظارت پادشاه اسـالم ،بـه
اجرای ا تام شرعی و اندظام و اصالر کارهای مملتدـی موظـف بـود .برـابراین ،آنـا
برپایی مدلس مشورتی سلیردی را پیش نهادنا؛ چرا که پیش ا مشـروطه در تل رافـی
در تل رافی ا شاه ،مدلس خواسدرا و آ را «مدلـس مظفریـه» نامیانـا کـه بیشـدر بـا
سلیرت مرتبط بود نه مردم و ویتیال آ ا طبقات باال (ترکما .)134 -130 ،1373 ،
گفدما مشروعهخواهی به رهبری فتری شیخ فضلاهلل نوری ،نظریـهای مقـوم بـرای
فاظت پارادایم شیته بود که با تأثیرپذیری اناکی ا گفدمـا تدـاد ،پایـا آمـا .ایـن
گفدما و مُرادیانَش ،به نصب االهی اکم و مغصوب بود

تومت عصر غیبـت بـاور

داشدرا و بر فظ بیضه اسالم و مذهب شیته در قا ب تومت فردی ،تأکیا میکردنا.
این گفدما  ،مفاهیمی را که ا گفدما تداد با ادبیـات دیرـی تفلـیر شـاه بـود؛ یترـی
برپایی مدلس ،باور به ـق قانو گـذاری در امـور عرفـی و آ ادی و برابـری در برابـر
قانو  ،نمیپذیرفت .شیخ فضلاهلل ا مرظر دیری به پشدیبانی ا مشروعهخواهی پرداخت،
اما مایت رجال دربار قاجار بهویژه خـود محمـاعلی شـاه ا ایـن رویکـرد ،سراسـر
سیاسی بود و به ان یزه تضتیف دیاگاه مشروطهخواها صورت پذیرفت.
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

شیخ فضلاهلل هم در متاتبات و گفتوگوهایش پیش ا تحقق مشـروطیت و هـم در
نامههای پرسشمحور خود به وُکالی مدلس و هم در ن ارش وایح ،درباره شـتارها و
برخی ا ارکا مشروطه و میزا انیباق آنا با شـرع مقـاس ،تردیـا میکـرد (نـوری،
 .)44 ،1362او طرر مفهوم «آ ادی تامه» و « ریت میلقه» را ا بُن نادرست و ا مرظـر
اسالم» ،کفر» میشمرد .همچرین ،تردیا او درباره وضع قانو بـا طـرر ایـن اسـدربا و
تفلیر که «قانو اهل اسالم را هزار و سیصا و انای سال قبل نوشدهانا و تتیین ـاود
برای شرع غلط است» ،چرین کاری را در کشور اسالمی جتل قانو میشمرد (ملدوفی
تفرشی ،بیتا .) 26 ،1 ،باری ،دوام پیگیریها برای تاوین قانو اساسی بـا تالشهـای
شیخ فضل اهلل نوری و همراهانش بـرای ثبـت خواسـدهها و دیاگاههایشـا در مـدمم و

24

مصوب پایانی درباره نبود تضاد قانو با شریتت اسالمی ،همراه بود ،اما اخـدالف نظـر
آشتاری میا دو گروه بر جای مانا که خود سرآغا تقابلهـای بتـای بـود .پیوسـد ی
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 .5مدلس و مشروطه میبایلت قانو اساسـی میداشـدرا و ایـن قـانو میبایلـت

بینیا ی به جتل قانو در کشـور اسـالمی و چا شهـای دوسـویه مشـروطهخواها و
مشروعهخواها موجـب شـا کـه محمـاعلی شـاه در نامـهای نـزد برخـی ا علمـای
مشروعهخواه مدحصن در رم عباا تظیم لری مدتها شود در فـظ بیضـه اسـالم و
قانو محمای کوتاهی نمیکرا و مصوبات مدلس شورای ملی نیز ترها به امور دو دی و
تومدی ناظرنا و ا تام شرع مقاس را در جای خود محدرم و مبارک خواهرا شمرد.1
محما لین بنعلیاکبر تبریزی ا

امیا مشروعهخواهی با نوشدن رسـا ه «کشـف

ا مراد» بر نظریه مشروعه تأکیا کرد و به طرر نقاهایی دربـاره مشـروطه پرداخـت کـه
ما یات در مدلس شورای ملـی و ظلـم تلقـی کـرد آ  ،ـرام شـرعی شـمرد اخـذ
گمرکات ،خالف شرع دانلدن قوه مقرره و مُدریه در مملتت اسالمی ،ـرام و خـالف
شرع شمرد

تم مدلس درباره نر گـذاری بـر اجرـاس و ،...خـالف شـرع دانلـدن

سرشماری انلا و یوا  ،ا این دست نقاها درباره مشروطه بود .مشـروعهخواها بـا
طرر مخا فت خود بـا وضـع قـانو جایـا و سـاخدار و نهادهـای جایـا مشـروطه و
با گشت به تفلیر دیری میراث اسالمی دربـاره مفـاهیم آ ادی ،برابـری (ملـاوات) بـه
ان یزه نزاع با اقدباس و کاربلت مفاهیم گفدمـا بیرونـی ،بـه کرشگـری دیرـی دربـاره
باورهای خود پرداخدرا؛ چرا که در رسا ه «تذکره ا غافل» آماه اسـت« :ای بـرادر عزیـز
م ر نمیدانی که آ ادی قلم و با ا جهات کثیره مرافی با قانو ا هی است؟» .نویلراه
گُمنام این رسا ه در نقا مشروطه مینویلا« :اگر بخواهم مفاسـا و کفریـاتی کـه مرشـأ
اشاعۀ آنها ،بلته سبب وقوع آنها ،این اساس مشـ وم (مشـروطه) شـاه برمـایم ،مثرـوی
هفداد من کاغذ شـود .»...او در نقـا مفـاهیم جایـا مانرـا آ ادی و برابـری مینویلـا:
«هری

ا این دو اصل موذی خراب ،نمایراه رکن قویم قانو االهی اسـت؛ یـرا قـوام

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

بیشدر دربردارناه «اجرالیات» و مخا فت با وضع قانو در امور جاریه بود .نقا تصـویب

اسالم به عبودیت است نه به آ ادی» .محما لین تبریزی نیز در رسا ه «کشف ا مـراد»
 .1مدن کامل نامه محماعلیشاه در غالمحلین رگرینژاد ،رسائل مشروطیت ،تهرا  ،اندشـارات

کویر ،1374 ،ص  ،25پانویس ،به نقل ا محماترکما  ،شهی
است.

شهدید ،ج  ،2ص  ،50-49آمـاه
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تردیا علمای مشروعهخواه دربـاره مبایرـت قانو گـذاری بـا خاتمیـت دیـن محمـای،

قرآ که قانو کلیه االهیه و مشدمل بـر ا تـام مدتلقـه بـر امـور دنیـوی و
اخرویه است  ...مع هذا چ ونه شایلده و رواست بـه کلـانی کـه خـود را
متدقا به قرآ میدانرا ،فریب چرا نفر شییا انلا نما را خورده ،بـه جـای
کتبه مدلس پار مرتنما را قرار داده ،عوض قرآ  ،قانو بخواهرا و ا تـام
نبوی را کهره خواناه ،نظامنامه اساسی میا به کررا.

او همچرین درباره کار وُکالی مدلس؛ یتری رأی داد به وضـع قـانو دربـاره امـور
جاریه نوشده است:
اما مشروطه ،مثالً وقدی که ما یات و گمرک را در قـانو و نظامنامـه صـحه
گذاشدرا و رأی دادنا  ،...به تم این است که نمایراه جمیع افراد ملـت ...
میدانرا و مخا فت او را مخا ف قانو و ملدحق مدا ات خواهرا دانلـت.
در این ال ،تم انتار کرد ضروریات شرع پیاا خواها کرد که ملـدلزم
کفر است نه متصیت و فلق (تذکره ا غافل ،به نقـل ا رگرینـژاد،1374 ،
177-178،181؛ تبریزی به نقل ا هما .)136 ،125 ،1374 ،

بریاد مخا فت این گروه ا علمای دیری با م فههای «مُار سا ی» ،ا ن رش آنا بـه
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

26

گفدما مار مدأثر بود .آنـا ایـن گفدمـا را مـروج «نـوآوری مـادی ـ فنشـراخدی،
مدمرکزسا ی ،عرفیسا ی ،عقالنیسـا ی دسـد اه اداری ،ایدـاد تتـارض فرهر ـی ـ
فتری» میدیانا (ریر ر.)287 -286 ،1381 ،
دغاغه مذهبی ـ سیاسی گفدما علمـای مشـروعهخواه و همسـلتا مشـروطهطلب
آنا  ،ا ملالل گوناگونی همچو مشروعه ،مدلس شورای اسـالمی بـه جـای مدلـس
شورای ملی ،قانو گذاری عرفی به جای قانو االهی و شرعی و ا تام قرآ  ،ملـاوات
قانونی یا قوقی ،تضاد آ ادی با براگی (عبودیت) و ناهمخوانی تفتی

قوا با امر قضا،

سرچشمه میگرفت.1

هر
هت در ع ه
هو و دوله
 .1بـرای آگــاهی ا پارههــای خردتـر نــزاع ،ر.ک ،بــاقر مـ مری ،دیه
مشروطیت ،تهرا  ،نشر بارا  ،1372 ،ص .322 -313 ،237-211
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به اندقاد ا تأسیس نهادهای جایا مشروطه پرداخده است:

این گروه در سردش با مشروعهخواها  ،در برابر انایشههای وارداتی تلامح بیشدری
داشدرا .رویکرد آنا ا دیا مبانی و ماهیت ،با رویکرد علمای مشروعه مدفاوت نبـود،
بلته در فروعات ،بیش ا آنا ا گفدما بیرونی تأثیر پذیرفدرا .آنا در با تفلیر مفاهیم
غربی همچو مشروعهخواها رفدار کردنا ،اما بر اثر انتیافپـذیری بیشدرشـا  ،میـا
انایشههای خود با آ مفاهیم ناسا گاری نمیدیانا .ا اینرو ،با مفاهیم تا ه سـاخدرا و
در تفلیر دیری و تثبیت آنها کوشیانا .علما و مراجع ندف همچو آخونـا خراسـانی،
ما نارانی ،نالیری و تهرانی ،پیشروا این گفدما بودنا .نالیری در اقدباس مفاهیم جایـا
اروپاییا بر اثر ممارست در اسدربا و اسـدخراج ا مرـابع اسـالمی توانلـدرا اصـول و
مفاهیم جایا را کشف کررا و خودشا باین متدرفدرا:
اصول تما و سیاسات اسالمیه را ا کداب و سرت  ...و غیرها را اخذ و در
تواریخ سابقه خود به این امر اعدراف کردهانا و آ چرـا ترقـی و نفـوذ ا
سیاسات اسالمیه اخذ کردنا  ...و مللمانا به عروا «مترضـین ا کدـاب و
سرت» به قهقرا برگشدرا (نالیری.)7 -2 ،1361 ،

این گروه درباره وضع بحرانی جامتـه بـر ایـن بـاور بودنـا کـه «ملـلمانا آرامآرام
بریادهای تاریخی خود را فراموش کردنا و تمتن نفوس مللمین را ا چرین اسـارت و
رقیت و شیانه ا وا م اسالم پرااشدرا و ا تام آ را با تما و عاا ت کـه سرچشـمه
ترقیات است ،مرافی و با ضرورت عقلی مخا ف شمردنا» (هما .)61 -58 ،
عوامل گرایش علمای مشروطهخواه به اقتباس مفاهیم نوپدید

علمای مشروطهخواه متدقا بودنا که دنیای جایا بیرونی با به کارگیری عقل و قـوه

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

کوشیا و چرین نمود که آ مفـاهیم ا تمـا اسـالمی اسـدخراج شـاهانا .او میگفـت

اسدرباطش ،خود را ا براگی رها کرده و به اوج ترقی رسیاه است .این گـروه نـوگرای
رو انی بر این باور بود که مشتل و متضل اصلی مللمانا  ،نابرخورداریاش ا تتقـل
و گرفداریاش در برا طاغوتهاست .آنا بهرغم غربیا به تتقل نپرداخدرـا و در مدـو
دیری «تتمق» نتردنا و به همـین سـبب ،بـه انحیـا رسـیانا .علمـای مشـروطهخواه
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رویکرد علمای مشروطهخواه به اصول گفتمان نوگرایی

مالعباا رسول کاشانی ،اسماعیل محالتی ،نور اهلل ندفی اصفهانی ،عماد ا تلما خلخا ی،
سیا نصراهلل تقوی ا این دست عا ما بودنا که هر ی

مشروطه را در نوشدههای خود

ا مرظری دیری مین ریلت .آنا بر این باور بودنا که مللمانا اصول آ ادی ،مشورت
و ملاوات ا صار تاریخ اسالم پاس داشده میشاهانا ،اما پـس ا چیرگـی متاویـه بـه
سلیرت اسدباادی موروثی گرفدار آمانا و در پاسداشت این اصول ،به انحیـا دچـار
شانا .باری ،مانی که اروپاییا ا برا اسارت رهایی یافدرا ،به سوی ترقی روی آوردنا
و این اصول را ا مدو مللمانا اقدباس کردنا و پیشتـر بردنـا و انحیـا در دنیـای
مللمانا فزونی گرفت (محالتی ،به نقل ا رگرینـژاد532-529 ،1374 ،؛ ندفـی ،بـه
نقل ا هما  .)425 -423 ،آنـا تأکیـا میکردنـا کـه اصـول مشـروطیت در اسـالم و
قرآ و سرت بوده است و غربیا در این میره وامدار مللمانانَرا .امیا ایـن دیـاگاه،
همچرین مللمانا را بر اثر درنگ نتـرد در میـراث خـود ،سـر نش میکردنـا و بـه
اقدباس این اصول و قواعا ا غربیا فرامیخوانانا؛ یرا متدقا بودنا کـه آنـا در ایـن
راه بلیار پیش افدادهانا.
میزان پایبندی علمای مشروطهخواه به اصول پارادایم شیعه
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

گفدما علمای مشروطهخواه درباره گفدما غربی ،مدلامح و مدلاهل بود و در میره
ل بحرا پیشآماه در پارادایم فتری شـیته میکوشـیا؛ یـرا ایـن پـارادایم در نظـام
پادشاهی کارکردپذیر بود و میبایلت خود را با نیا ها و اوضاع تحول ای ما سا گار
میکرد ( الری295-291 ،1364 ،؛ بشـیریه و جمـال اده .)196-195 ،1377 ،پـذیرش
اصو ی ا گفدما غربی که سرچشمه اسـالمی یـا عقلـی داشـدرا و بـه تحقـق مصـا ح
مللمانا کم

میکردنا ،ا اصول گفدما علمای مشروطهخواه به شمار میرفت .ایـن

گروه ا علما ،در اقدباس مفاهیم ا گفدما غربـی ،غربـال اسـالم و عقـل را بـه کمـ
میگرفدرا .برابراین ،مفاهیم تا ه را بر اساس طرا و میـزا سـا گاری آنهـا بـا اسـالم و
28

عقل ،با تفلیر میکردنا .آنا افزو بر گزیرش گفدما غرب بر پایه طرا هـای ار یـابی
(اسالم و عقل) ،تضادهای محدمَل گفدما جایا را بـا دیـن و جامتـه رفـع میکردنـا.
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میکوشیانا ارکا و اصول مشروطیت را برگرفده ا اسـالم بشـمرَنا .کلـانی همچـو

گفدما خـود بـر ـزوم اسـدفاده ا عقـل و اجدهـاد شـیتی بـرای ـل ملـالل جامتـه
تأکیا میکردنا.
برای نمونه ،نالیری با تحریض علما به زوم اسدفاده ا عقل و اجدهاد شـیتی ،دیـاگاه
سردی غاصب شمرد

تومتها را در ما غیبـت نمیپـذیرفت ،بلتـه بـر اسـدربا و

اجدهاد علما در این میره تأکیا میکرد و به « ُلن اسدربا و اجدهاد غربیهـا» (نـالیری،
 )59 ،1361درباره اکمیت رَش

میبرد .او با تأییا تأسیس تومت بر پایـه وجـوب

عقلی ،بر رفع ظلم و طَرد تومت اسدباادی و اقدبـاس تومـت مشـروطه مقیـاه بـه
قانو در مدلس مشروطه ،بهره میبرد و باین شـیوه مشـروعهخواها را کـه ایـن کـار
مدلس را باعت میدانلدرا ،ا مرظری عقلی پاسخ میگفت و ادعای آنا را که مدلس
نهادی در برابر نهاد نبوت است ،ا دیا عقلـی رد میکـرد .او عوامـل پیـاایی و پایـایی
اسدبااد و راههای رفع آ را هفت چیز میدانلت .1 :جها ت و بیعلمـی ملـت دربـاره
وظایف سلیرت؛  .2اسدبااد دیری (ستوت در برابر ظلم و اسدبااد ،متاونت اسدبااد)؛ .3
نفوذ داد شاهپرسدی؛  .4ا قای خالف فیما بین امت و تفریق کلمه ملت؛  .5قوه اِرهـاب
و تخویف و تتذیب؛  .6ارتتاب رذیله اسدبااد و اسدتباد رقاب ضـتفا و یردسـدا ؛ .7
اغدصاب قوای افظه ملیه من ا ما یه و ا تلتریه (هما 119-109 ،؛ ر مانیـا ،1382 ،
.)217 -213
نصر اهلل تقوی هر گونه وضع قانو را در و ه سیاسی ،کارِ عقـل میشـمرد .عمـاد
ا تلما خلخا ی نیز بر خودبلایی تم عقل در قانو گذاری بـرای امـور عرفـی تأکیـا
میکرد و بر این باور بود که تأییا یا تتذیب این چیزها ،با دین پیونای ناارد (تقوی ،به
نقــل ا رگرینــژاد269 ،1374 ،؛ خلخــا ی ،بــه نقــل ا همــا 323-320 ،1374 ،؛
جمال اده 48 ،1377 ،و  .)50-56ضااسدباادی بود

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

تم ثابت گریزناپذیر عقل ،تأکیا میکرد و ا این تم بـرای اثبـات ضـرورت وضـع

تومت ،ا اصول گفدما علمای

مشروطهخواه بود .برتری این ویژگی بر دی ر ویژگیهای تومت در گفدما مشروطه،
به محاودیت قارت پادشاه ا طریق وضع و اجرای قـانو  ،میاندامیـا .برـابراین ،ایـن
گروه ا علما ،ا مشروطه سخن میگفدرا؛ یرا نظام مشـروطه را بـا مفـاهیمی همچـو
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باری ،متیار پذیرش علمای مشروعهخواه ،ترها شـریتت اسـالمی بـود .آنـا در ترسـیم

اجحاف به رعیت ،مال م میدیانا و این ویژگیها ،امیابخش و مردمپلرا بودنا .نالیری،
مشروطیت را همین محاودیت اسدبااد میدانلت؛ چرا که چرین درکی ا تالشهای او
برای توضیح مشروطه در برابر اسدبااد میلقه ،آشتار میشود .برابراین ،مفهوم مشـروطه
گفدما غربی در قاموس گفدما مشروطهخواهی علمای شـیته ،شـتل اصـلیاش را ا
دست داد و با تبییری دیری ،همـراه شـا؛ یترـی تبیـین ضااسـدباادی آ  ،بـر تبیینهـای
قانو خواهی و آ ادیخواهی ،میچربیا .نالیری در تبیـین دیرـی اسـدبااد آ را «مراتـب
شرک به ذات ا ایت» (نالیری )23 -17 ،1361 ،خواناه است .برابراین ،مشروطهای کـه
علمای مشروطهخواه به آ ملدزم شـانا ،همـا مشـروطه گفدمـا غربـی یـا میلـوب
روشنفترا ایرانی نبود.
رویکرد علمای مشروطهخواه نیز بر دو پایه «مدلس» و «قانو اساسی» اسـدوار بـود
که هر دو ا گفدما غربی سرچشمه میگرفدرا ،امـا تغییـرات درو گفدمـانی مبدرـی بـر
اصول مذهب شیته در آنها پایا آما .نهاد مدلس ا پایـههای اصـلی گفدمـا غـرب و
تدلی ق و اراده مردم بود .علمای مشروطه این پایه را بر میرـه اسـداالالت عقلـی و
تفلیر و فهمی درباره درو مایه پارادایم شیته ،اسدوار کردنا که ایـن خـود ،بـر اجدهـاد
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

سیاسی این گروه دال ت میکرا .مدلس در ایـن گفدمـا  ،افـزو بـر ایرتـه میبایلـت
نهادی ناظر بر قوه مدریه میبود ،همچرین میبایلت دو مشروعیت هم بـرای خـود بـه
دست میآورد تا در جای اه نهادی نظـارتی و قانو گـذار ،برشـیرا :مشـروعیت دیرـی و
مشروعیت سیاسی (دهخورقانی ،به نقل ا

رگرینژاد؛  .)663 ،1374مدلس میبایلت

مشروعیت دیریاش را با نظارت و ا ترفیذ فقها میگرفت و مشروعیت سیاسیاش را ا
رای و با نظارت مردم .مدلس میبایلت در قا بی شرعی جای میگرفـت و ا ایـنرو،
علمــای مشــروطهخواه اصــل دوم مــدمم قــانو اساســی را تــاوین و تأییــا کردنــا تــا
مشروعیت دیری آ را توجیه کررا .همچرین بـرای تـأمین مشـروعیت سیاسـی مدلـس
میبایلت مردم بر آ نظارت میکردنا تا اسدبااد گروهی ا میا برود .ا اینرو ،اصـل
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پردم را ترظیم کردنا تا اصل نهی ا مرتر در قا ب واجبی دیری محقق شود.
اصل آ ادی ا اصول قانو اساسی و وا م برپایی نهاد مشـروطه پار مـانی بـود کـه
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آ ادی ،برابری ،اندخابات و ق رأی ،وضـع قـانو  ،مدلـس و محـاودیت سـلیا در

هم بر پایه آیات و ا ادیـا ،رن ـی اسـالمی ـ شـیتی گرفـت (محالتـی ،بـه نقـل ا
رگرینژاد .)524-520 ،1374 ،آ ادی در گفدما غربی ،آ ادی در و ههای گوناگو ،
آ ادی ا اسدبااد ،آ ادی ا مذهب ،آ ادی بیا و عقیاه برآمـاه ا تفتـر اومانیلـدی بـه
شمار میرفت (عرایت ،)174 ،1363 ،اما این مفهوم در قا ب تشیع ،نـه ترهـا بـه مترـای
رهایی ا قیا و مر نبود که مترایش به تقیا بیشدر تغییر یافت .جز مترای ضا اسدباادی
آ ادی ،دی ر متانیاش در پارادایم شیتی با تفلیر شا .نالیری کوشـیا بـرای مخا فـانش
توضیح باها که رواج ا حاد و بیدیری ،به آ ادی مرتبط نیلت .او به «برتـری سیاسـت
دنیای بیرونی را باعا ترقی برشمرده است و در مواردی بـه میـر املتم خـا  ،قرابـت
فتری پیاا کرده است» (ر مانیا .).221 ،1382 ،
ملئله برابری و ملاوات ،اصل و مفهوم مهم دی ر میرر در گفدما غربـی و قـانو
اساسی بود که ا گفدما غربی برمیآما .گفدما مشروطه ا این دو مفهوم نیز تفلـیری
درو دیری عرضه کرد .سرچشمه برابری در گفدما غربی ،قوق طبیتی ملدخرَج بـود؛
یتری انلا ها برابر اده میشونا؛ پس بایا قوق برابر اجدماعی نیز داشـده باشـرا ،امـا
گفدما مشروطه شیتی ،سرچشمه قوق طبیتی اصل برابری را به سرچشمهای دیری و
موهبدی االهی بال کرد؛ یتری به تحایا مترای میلق اصل برابری پرداخت و ترها مترای
محاود آ را پذیرفت .علمای مشروطه به دو گونه ا برابـری (عرفـی و شـرعی) بـاور
داشدرا .برابری عرفی در این تقلیمبرای در ـو ه قانو هـای عرفـی جـای میگرفـت
(بهرــام)180 ،1375 ،؛ یترــی قانو هــای نــاظر بــه سیاســات نوعیــه و نظــم مملتــت و
جلوگیری ا ظلم و سدم و تحایـا اسـدبااد ،امـا قانو هـای شـرعی دربـاره گروههـای
گوناگو  ،ی سا نیلـت .برـابراین ،مفـاهیم آ ادی و برابـری در چـارچوب شـریتت،

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

علمی باور داشده و نبود آ در جوامـع اسـالمی را عامـل عقبمانـاگی و بـود آ در

با تفلیر شا؛ چرا که مال عباا رسول کاشانی در رسا ه «انصافیه» به تفلیر ملـاوات در
قا ب تتبیر برابری در قوق پرداخت و نالیری با اسدراد بـه اصـل شـورا ،بـر ضـرورت
دخا ت مردم در فرآیراهای سیاسی تأکیا و دی این ملئله را طرر کرد مردم بـه د یـل
پرداخت ما یات ،ا

ق نظارت و مراقبت برخوردارنا (کاشانی 1328 ،ق110،؛ نـالیری،
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خاسد اه غربی داشت ،اما هم در دسد اه فتری علمای مشـروطهخواه با تفلـیر شـا و

وفاداری به دالهایی ا گفدما شـیتی ،در گفدمـا علمـای مشـروطهطلب همچـو
گفدما علمای مشروعهخواه ،دوام یافت .باری ،مشروطهخواها جلوه اجدهـاد سیاسـی
و اجدماعی درباره مفاهیم برگرفده ا گفدما غربی بودنا؛ یرا به پشدوانۀ عقـل ،اصـول
فقه ،قرآ و سرت ،به اجدهاد درباره مفاهیم جایـا گفدمـا غربـی در چـارچوب نظـام
مشروطه پرداخدرا تا تشیع را با اصول عقلـی گفدمـا غربـی سـا گار کررـا .ملـالل و
مبا ا نوپایا برآماه ا بحرا مترفدی یاد شاه ،پارادایمی فراگیر در جامته ایرا پایا
آورد ،اما به انقالب پارادایمی نیاندامیـا ،بلتـه تحـو ی گفدمـانی در چـارچوب فـظ
پارادایم اصلی پیاا شا.
نتیجه

نفوذ گفدما دنیای جایا ا مهمترین علل خارجی بود که تحول گفدمـانی پـارادایم
شیتی را در ایرا عصر قاجار ناگزیر مینمود .ا دیا مشروطهخواها  ،سبب تأثیرپذیری
گفدما شیتی ا این گفدما وارداتی ،سا گاری ذاتی انایشه مشروطهخواهی با انایشـه
شیتی ،نزدیتی ا وی سلیرت مشروطه به ا وی سردی نظام پادشاهی ،وضـع ذهرـی و
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

فرهر ی اکم بر علما بود که تغییر را همسو با نیا های ما ناگزیر میدانلدرا .آنا به
ان یزه جلوگیری ا فروپاشی پارادایمی  ،خود را بـا نیا هـای مـا سـا گار کردنـا و
لاس نبود این دسده ا علما درباره شتل تومـت و نامشـروعیت تومتهـا در
عصر غیبت ا مرظر شیته و ناکارایی نظام پادشاهی قاجار اواخر ساه سـیزدهم و اوایـل
ساه چهاردهم هدری ،ا علل محدمَل گـرایش آنـا بـه تحـول گفدمـانی بـرای فـظ
پارادایم بود .باری ،این گفدما نوگرا بر اثر تالش تحصـیلکردگا جایـا کـه بـه نشـر
رو نامه و کداب در این و ه میپرداخدرا ،راهی به درو گفدما دیری ایرا با کرد و
ا طریق کارهای اصال ی برخی ا صـار اعظمهـا همچـو امیرکبیـر و سپهلـاالر در
و ه گلدرش مفاهیم و متانی نوپایا در چارچوب پشدیبانی ا توسـته ترجمـه مدـو
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اروپایی ،ذهریت نخب ا دیری ـ فتری را درباره همسویی با ضروریات ما  ،تغییر داد.
عوامل داخلی ایـن تحـول مانرـا گلـدرش سـدمور یهای تومـت قاجـار ،چیرگـی
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.)53،78 ،1361

شاه نیز به پیاایی وضتی بحرانـی در ایـرا اندامیـا؛ چرا کـه شـتل تومـت فـردی
پادشاهی پذیرفده در پارادایم سردی علمای شیتی ،تهایا شا؛ یتری اکما قاجار بر اثر
نامقیا بودنشا به اجرای وظایف کارکردی اکمیت؛ یتری رفع سـدم ،ایدـاد امریـت و
فظ اسدقالل ،آرامآرام به وضتی بحرانی در مقبو یت و مشروعیت خود گرفدار آمانـا.
گفدما های مشروطه و مشروعه تفلیر ویژهای دربـاره دیـن و نظـام سیاسـی و مفـاهیم
مرتبط با آ عرضه میکردنا ،اما هـر دو ،درو گفدمـا مـذهبی شـیته میگردیانـا و
ا وها و مفاهیم تا ه را با مَح

دین میسردیانا؛ چرا که دیرـی شـا ایـن مخاصـمه
کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

گفدمانی ،به آتش مرا عات آ دو دامن می د.
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اقدصادی و اسدتماری روسیه و بریدانیا ،سفرهای پرهزیره ناصرا این شـاه و مظفرا ـاین

ـ **آدمیت ،فریاو ( .)1351اندیشه ترقهی و کوومهت قهانو ،
تهرا  ،خوار می.
ـ آ اد ارمتی ،تقی( .)1379اندیشهه نوسها د در ایهرا  ،تهـرا ،
اندشارات دانش اه تهرا .
ـ آ اد ارمتی،تقی( .)1372پارادایم و جامعه شناسهی ،مدلـه علـوم
اجدماعی ،دوره جایا ،جلا دوم ،شماره .3
ـ آشوری ،داریوش( .)1376ما و مدرنیت ،تهرا  ،خامات فرهر ی کیا .

ـ آل غفور ،محلـن( .)1384جایگاه سیاسی عالم دینهی در دو
موتب اصولی و اخبارد ،قم ،دفدر تبلیغات اسالمی.
ـ اساآبادی ،سیاجمال ا این ا حلـیری( .)1348اسالم و علهم ،بـه کوشـش و
مقامه محما میااهلل یارآبادی ،ترجمه سیاهادی خلروشاهی،تبریز ،ستای.
ـ اساآبادی،سیاجمالا این( .)1358مقاالت جمالیه ،گردآوری میر ا یف اهلل
خا اساآبادی ،تهرا  ،اندشارات اسالمی.
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

ـ اصفهانی کربالیی ،لین بن علی( .)1377تاری
جتفریا  ،قم ،ا هادی.

ـ ا ار ،امـا( .)1359دیو و دولت در ع هر قاجاریهه ،ترجمـه
ابوا قاسم سری ،تهرا  ،توس.
ـ امین ا او ه ،میر اعلی خا ( .)1370خهاطرات سیاسهی ،بـه کوشـش ـافظ
فرمانفرمالیا  ،تهرا  ،امیرکبیر.

ـ بشیریه ،لین و جما زاده ،ناصـر( .)1377اشوال گفتمهانی علمهاد
شیعه ا

صفویه تا مشروطیت ،مدله مارس علوم انلانی ،شماره 8

.
34

دخانیه ،تصـحیح رسـول

ـ بهرام ،جمشیا( .)1375ایرانیا

و اندیشه تجّ
دد ،تهرا  ،فر ا .

ـ تبریزی ،محما لین بن علی اکبـر ،کشف المراد مو المشروطه و
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کتابنامه

تهرا  ،کویر.
ـ تذکره الغافل و ارشهاد الجالهل ،در؛ غالمحلـین رگـری
نژاد( ،)1374رسائل مشروطیت ،تهرا  ،کویر.

ـ ترکما  ،محمـا( .)1373برگلایی ا

تاری ؛ تاری

ایرا  ،تهرا  ،موسله پژوهش و میا تات فرهر ی،کداب

معاصهر

ششم.

ـ تقــوی ،نصــراهلل ،مقالههه سههوال و جههوا  ،در؛ ر گــری نــژاد،
غالمحلین( ،)1374رسائل مشروطیت ،تهرا  ،کویر.
تهرا  ،نشر تاریخ ایرا .

ّع گفتمانی علماد شیعه در ع ر
ـ جما زاده ،ناصر( .)1377تنو
مشروطیت ،مدله دین و ارتباطات ،شماره 6و .7

ـ الری ،عبـاا هادی( .)1364تشهی
نقش ایرانیا

و مشهروطیت در ایهرا

و

مقیم عراق ،تهرا  ،امیرکبیر.

ـ لیری اده ،سـیامحماعلی( .)1389اسالم سیاسهی در ایهرا  ،قـم،
اندشارات دانش اه مفیا.

ـ خلخــا ی ،عمادا تلمــا  ،بیهها

معنههی سههل نت ،در؛ رگــری نــژاد،

غالمحلین( ،)1374رسائل مشروطیت ،تهرا  ،کویر.

ـ سیار محالتی ،اج محمـاعلی( .)1356خهاطرات کهاس سهیاا یها
دوره خوف و وکشت ،به کوشش میا سیار ،تهرا  ،امیرکبیر.
ـ شیرا ی ،میر اصـا ح( .)1362سهفرنامه ،ویـرایش همـایو شـهیای ،تهـرا ،
اندشارات سپهر.

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

ـ توکلی طرقی ،محما( .)1382تجّ
دد بومی و با اندیشی تاری ،

ـ دو تآبادی ،یحیی( .)1361کیات یحیی،تهرا  ،اندشارات عیار و فردوسی ،جلا
اول.
ـ دهخورقــانی ،شــیخ رضــا ،رسههاله توحههیا مههرام ،در؛ غالمحلــین
رگرینژاد( ،)1374رسائل مشروطیت ،تهرا  ،کویر.
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االستبداد ،در؛ غالمحلین رگری نژاد( ،)1374رسهائل مشهروطیت،

ماندگی ایرانیا

و مسلمیو ،تبریز ،اندشارات دانش اه تبریز.

ـ روشری عفرانلو ،قارتاهلل( .)1354امیرکبیر و دارالفنو  ،تهـرا ،
کدابخانه مرکزی و مرکز اسراد دانش اه تهرا .

دیههو و گفتمهها

ـ ریر ــر ،مونیتــا( .)1381آمههو

اصههالا

فرلنگی ،ترجمه مهای قیقت خواه ،تهرا  ،ققروس.
ـ رگری نژاد ،غالمحلین( .)1374رسائل مشروطیت ،تهرا  ،اندشارات کویر.

ـ ژوبر،پیر آمـاه( .)1347مسافرت در ارمنستا

و ایرا  ،ترجمـه

علیقلی اعدماد مقام ،تهرا  ،بریاد فرهرگ ایرا .
ـ عرایت ،میـا( .)1362اندیشه سیاسی در اسالم معاصر ،تهـرا ،
خوار می.
ـ عرایت ،میـا( .)1363سیرد در اندیشه سیاسهی رهر  ،تهـرا ،
امیرکبیر.

ـ فالرتوتتار ،دت(بهار .)1380عدالت ا
دورا

دیدگاه اندیشهگرا

ناصرد (1313-1264لجهرد قمهری) ،ف هلنامه

سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

فرلنگ اندیشه ،سال اول ،شماره .1

ها
هام در جده
هائم مقه
ـ قــالم مقــامی ،جهــان یر( .)1320قه

اد

و

سیاست ،تهرا  ،بی نا.
ـ کاشانی ،مالعباا رسول(1328قمری) .ان افیه ،کاشا  ،میبته ثریا.

ـ کلروی ،ا ما( .)1363تاری

مشروطه ایرا  ،تهرا  ،امیرکبیـر ،چـاپ

چهاردهم.

ـ کر  ،جورج( .)1380ایرا

و قضیه ایرا ،ترجمه و یا ما نـارانی،

تهرا  ،اندشارات علمی فرهر ی ،جلا اول.

ـ مددهای ،کریم( .)1363سیدجمال الدیو اسدآبادد و تفوهر
36

جدید ،تهرا  ،نشر تاریخ ایرا .

ـ محالتی ،شیخ اسماعیل( .)1374اللئالی المربوطه فهی وجهو
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ـ ر مانیا  ،داریـوش( .)1382تاری

ّ
علت شناسی انح اط و عقب

ـ محیط طباطبایی ،محمـا(بیتا) .مجموعه آثار میهر املوم ،تهـرا ،
اندشارات علمی.
ـ ملدشارا او ه ،میر ا یوسف( .)1363یک کلمهه ،بـه کوشـش صـادق سـدادی،
تهرا  ،نشر تاریخ ایرا .

ـ ملدوفی تفرشی ،میر ا نصراهلل خا (بیتا) ،تاری

انقال

ایرا  ،تهرا ،

کدابخانه مل  ،نلخه خیی ،شماره  ،3819جلا.1
ـ مومری ،باقر( .)1372دیو و دولت در ع ر مشروطیت ،تهـرا  ،نشـر

ـ میرسپاسی ،علـی( .)1380روشهنفورا

ایرانهی و مدرنیتهه،

تهرا ،اندشارات با  ،چاپ اول.

ـ ناظم االسالم کرمانی ،محمـا( .)1363تاری

بیهدارد ایرانیها ،

تهرا  ،امیرکبیر.
ـ نالیری ،میر امحما لین( .)1361تنبیه االمه و تنزیه الملهه،
مقامه سیامحمود طا قانی،تهرا  ،شرکت سهامی اندشار.
هافر ،بــه کوشــش
هیم و مسه
هات مقه
ـ ندفــی ،نــوراهلل( ،)1374موالمه
غالمحلین رگرینژاد ،رسالل مشروطیت ،تهرا  ،کویر.
ـ ندمآبادی ،شیخ هادی( .)1378تحریرالعقالء ،به ستی و اهدمام مرتضی ندم
آبادی ،تهرا  ،و ارت فرهرگ و ارشاد.
ـ نراقی ،مال ا ما (بیتـا) .معهراس السهعاده ،تهـرا  ،سـا ما اندشـارات
جاویاا .
ـ نوری ،شیخ فضل اهلل( .)1374رساله کرمهت مشهروطه؛ در غالمحلـین

کرشهای فتری گفدما تشیع در رویارویی با بحرا نوگرایی ایرا دوره مشروطه

بارا .

رگری نژاد ،رسائل مشروطیت ،تهرا  ،کویر.
ـ نوری ،شیخ فضل اهلل ( .)1362لوایا ،به کوشش هما رضوانی ،تهرا  ،نشر تاریخ
ایرا .

ـ یوسفی اشتوری ،لن( .)1376دراد قافله (لفهت مقالهه در
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المشروطه ،به کوشش غالمحلین رگرینژاد ،رسالل مشروطیت ،تهرا  ،کویر.

 ـKeddie ,Nikki. R (1969(. Iranian Politics 1900- 1905 Background
to revolution, Middle Eastern Studies.
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معرفی نهدگی آثار و افوهار سهیدجمال الهدیو
 چاپخش،  تهرا،)اسدآبادد
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