
 

 

 

 

 

ی واکاوی جامعه شناختی نقش علما در تحوالت اجتماعی و سیاسی جامعه

 معاصر ایران

 **مهرداد جواهری پور / *سید سیاوش موسوی رکعتی

 چکیده

شده، سعی شده است   در این پژوهش کیفی که با روش هرمنوتیکی تهیه 

ی تا به  این سوال پاسخ داده شود که، نقش علما در تحوالت معاصر جامعه

هتای ایتران و   ایران چیس ؟ که برایند آن بدین قرار شد؛ در جریان جنت  

وواستتار   قاجارها بته علت  ناامیتدی او عوامتخ داولتی و وتارجی،       روس،

تسلط بیگانگان  علما هم به واطر دفع وطر مشارک  علما در جن  شدند.

کته متردم مشتتاقانه و     ی مسلمین، فتتوای جهتاد صتادر کردنتد.    بر جامعه

اما با این نگرش که مبادا، ایتن   ها پاسخ مثب  دادند.صمیمانه به فتوای آن

ها به نام علما ثب  شود، فرماندهان قاجار، عقب نشستند و عهدنامهپیرووی

برابر امتیاوات عصر ناصتری، در  اما، علما در  های ننگینی را منعقد نمودند.

کنار مردم قرار گرفتند و با صدور فتوا، نخستین جنبش اجتمتاعی معاصتر   

ستاو  کته ومینته   ایران را علیه استبداد داولی و استعمار وارجی رقم ودند.

علما در انقالب مشروطه با قرائ  جدید و تفسیر نو او  انقالب مشروطه شد.

پایتان شتاه، انتدکی در    تا اوتیارات بی به مشروطه رسمی  بخشیدند دین،

در دوران پهلوی، علما در برابر سیاس  غیر دینی کردن  جامعه تقلیخ یابد.

جامعه، توسط پادشاهان پهلوی ایستادند، بنابراین کشته، ونتدانی و تبعیتد   

انقتالب   توانس  بتا اههتام او جنتبش تنبتاکو،     شدند. سرانجام امام ومینی،
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ی سیاسی علمتا،  و، و برطرف نمودن ضعف اندیشهقیام چهخ و د مشروطه،

 ی والی  فقیه، انقالب بزرگ ایرانیان را به رهبری علما رقم بزنتد. به مثابه

هتا در  آن ی قاجار، نقش اصالحی را ایفاء کردنتد. علما در دوره در مجموع،

یک تقلیخ جامعه شناوتی، پادشاهان را به جای نایب امام، وواندند که این 

ی کاهش اوتیارت شاه در اموردنیوی و معنوی مردم بتود. امتا   مثابهامر به 

پرداوی مبنی برانتخاب شاه، توسط گروهی او علما با نظریه در دوره پهلوی،

علمای برجسته، نقش اپوویسیون قدرت را بر عهده گرفتند. که این نقتش،  

 ها وتم شد. سرانجام به حاکمی  سیاسی علما و رهبری آن

 یواژگان کلید

 .شاه، رهبری قاجاریه، پهلوی، علما، 

 لهو بیان مسئ مقدمه

توانیم دریابیم که علما از زمـان ااجـار تـا اراخـر پهلـوی در در      ی جامعه شناختی تاریخ، میبا مطالعه

گرا نامیـد ر نن را بـدی    توان، جریان علمای سنتاند. مسیر ارل را میمسیر به فعالیت خود ادامه داده

 سید محمد کـامم یـزدی، ت.   حاج مال علی کنی، پ. ، ب.سید محمد مجتهد الف. مود؛گونه ترسیم ن

توان که می اما مسیر درم، نیت اهلل بررجردی. نیت اهلل نوراهلل اصفهانی ر ج. شیخ فضل اهلل نوری، ث.

میـرزا   مال احمد نرااـی، ب.  توان بدی  گونه، ترسیم نمود. الف.نن را جریان علمای نوگرا نامید، را می

نیـت اهلل   سـید حسـ  مـدرج، ج.    سید محمد طباطبایی، ث. نخوند خراسانی، ت. حس  شیرازی، پ.

گرا، سنتی اندیشیدن ر مخالف هر تفسیر جدیدی از دی  بوده ی علمای سنتکاشانی. ریژگی ر مولفه

اسـیر  ی اصلی جریان علمای نوگرا، مدرن اندیشیدن ر پذیرش تفهاست. در صورتی که ریژگی ر مولف

ها در رااع ای  تفکرات متنوع دینی ر سیاسی علما، باعث شده بود تا حکومت جدید از دی  بوده است.

تـوان در  ها در نوع نگرش اتخاذ کنند. بنابرای ، با رریکرد جامعه شناسی سیاسی مـی هم نسبت به نن

ود.یکی نگـاه ااجـاری بـه    ها، از تاریخ معاصر ایران، استخراج نمـ نوع نگاه به علما را از منظر حکومت

ای  در نوع نگاه در رریکرد ر عملکرد علما در جامعـه تـاریر    علما، ر دیگری نگاه پهلوی به علما. اطعاً

زیرا؛ در نزد پادشاهان ااجاریه، علما بسیار مورد احتـرام بودنـد. نـون پادشـاهان      فرارانی داشته است.

هـا را مـل   ر علما هم به پاج ای  احتـرام، نن د، گرفتنااجاریه، مشررعیت سیاسی شان را از علما می

احترامـی  هـا بـی  نامیدند. اما پادشاهان پهلوی نگاه مثبتی به علما نداشتند ر حتی نسبت بـه نن اهلل می
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به هر حال، ای  در نوع نگاه  احترامی را دیدند ر نشیدند.ی ای  بیها بعدا نتیجهکردند. که پهلویمی

ی تواند مبـی  ایـ  گـزاره   دهد. که برنیند نن، میها را تشکیل میسبت به ننبه علما، نگاه حکومتی ن

-ها مورد احترام علما بـوده ی معاصر ایران، حکومتتا مادامی که در جامعه» جامعه شناختی باشد که،

اند، نـه تنهـا ربـات    اند، اما هنگامی که ای  احترام را از دست دادهاند، حیات سیاسی خود را حفظ کرده

بنابرای  «. ها رر به انحطاط رفته استها با نالش مواجه شده است، بلکه حیات سیاسی ننسیاسی نن

تـر ر  هـا، باعـث شـد، تـا مـا بـه صـورت جزیـی        بدیل علما در حکومـت نقش حساج، راهبردی ر بی

 ی معاصر ایـران، را مـورد کنـدرکار   ها را در تحوالت اجتماعی ر سیاسی جامعهتر، نقش نناختصاصی

هـای ایـران ر ررج.   توان در الف، نقش علما در برابر جنـ  ارار دهیم. که اهم ای  کندرکارها را می

نقش علما  ب، نقش علما در برابر امتیازات عصر ناصری. پ، نقش علما در برابر انقالب مشررطه. ت،

د. که در ادمـه بـه   در برابر اادامات رضاشاه. ث، نقش علما در برابر اادامات محمدرضاشاه را دنبال کر

 پردازیم.ها، در تحوالت مطررحه ر مربوطه میها ر راکنشراکاری ای  نقش

 های ایران و روسالف. نقش علما در برابر جنگ

کردند،زیرا معتقد بودند مشررعیت دینـی، فـوم مشـررعیت    شاهان صفوی خود را نایب امام تلقی می

به کار گرفتند تا با ترریج مذهب در جامعه، مشـررعیت  سیاسی ارار دارد. در نتیجه تمام تالش خود را 

بنابرای  با ترریج مذهب شیعه در جامعـه، نـه تنهـا تحـولی شـگر  در       دینی خود را سامان ببخشند.

ب ر ی ایرانی پدید نرردند ر به نن هویت جدیدی بخشیدند، بلکه با معرفی خود به عنـوان اعقـا  جامعه

ها نامیدند. بدی  گونه بـود کـه پادشـاهان صـفوی     ود را نایب نن، خبازماندگان امام هفتم شیعیان

 - 39؛1925 )مـورقی،  شـد. مـی  تلقی امامها، اطاعت از شدند ر اطاعت از نننایب امام خوانده می

ی یـ  موجـود زنـده در حرکـت اسـت، شـاهان       اما از نن جایی که تاریخ رابت نیست ر به مثابه (31

بـا فـراز ر    زیرا؛ مشررعیت دینی ر سیاسی خـود را از دسـت دادنـد.    شدند،صفوی از اسب تاریخ پیاده 

بـه   سواری ای  اسب ادرت، به ااجارها رسید. ااجارها به تبعیـت از اسالفشـان،   های اسب تاریخ،فررد

دنبال کسب مشررعیت دینی بودند. تا به راحتی بتوانند بر جامعه حکمرانی کنند. بنابرای  بـا مشـورت   

ها مل اهلل هستند.ای  گونـه شـد کـه پادشـاهان تـاریخ      یون به ای  نتیجه رسیدند که ننعلما ر ررحان

 از مفهوم نیابت امام غایب، به مفهوم مل اهلل بر رری زمی ، تقلیل پیدا کردند ر عقب نشسـتند.  ایران،

اهان کردند که ادرت دینی را به پادشـ زیرا، علما دیگر مثل گذشته فکر نمی (12 - 22؛1923 )فوران،

نقش پادشاهان را از نیابت امام غایب، بـه مـل    ها با کمی تسامح،در رااع نن ااجاری تفویض نمایند.



911         52، ش 77، تابستان 7فصلنامه علمی ت پژوهشی انقالب اسالمی، س 

هـای  تا نه تنها خود در جامعه نقش بیشتری داشته باشند، بلکه بـا ایـ  ررش، نمـوزه    اهلل تقلیل دادند،

یکـی اـدرت    اـدرت شـد.   بنابرای  با ای  نظریه، جامعه صاحب در منبـع  دینی را رعایت کرده باشند.

 سیاسی ر دیگری ادرت دینی. ادرت سیاسی، رهبری دنیوی جامعه را بر عهده داشت ر ادرت دینـی، 

دانستند که ( در رااع ااجارها می31 - 111؛1921 )نجودانی، رهبری معنوی جامعه را بر عهده گرفت.

مشـررعیت بخشـی بـه    بـه همـی  جهـت بـرای      شناسند.شان را به رسمیت نمیسلطنت مردم ایران،

شان حفظ ی ایرانی تسلط یابند ر حاکمیتبر جامعه ها،تا در پناه نن به علما پناه نرردند، حکومت خود،

هـا را گرامـی   نن نغامحمد خان ااجار با بسیاری از ررحـانیون دیـدار کـرد،    ای  گونه نیز شد. که شود.

پیـرری کـرد ر کـار ار را دنبـال نمـود.      فتحعلـی شـاه از عمـویش     ها را تملق گفـت. حتی نن داشت،

ی نبـرد  توانست سپاهیان خود را خالصانه ررانهها داشت. نون نمیمخصوصا در در جنگی که با ررج

ایرانیان را صمیمانه رارد جنـ  بـا کفـار     تا بلکه بتواند با گرفت  فتوای جهاد، به علما رری نررد، کند،

ایران ر ررج عمال ای  فرصت تاریخی را به علما داد تـا  از طرفی، جن   (44 ؛1924 )نفیسی، نماید.

شـاه ر   ی فعال داشته باشـند ر کـم کـم،   در سرنوشت اجتماعی ر سیاسی جامعه ر کشور خود مداخله

علمـا   های ایران ر ررج،بنابرای  در جن  ی حمایت ر ااتدار خود بگیرند.ادرت حکومت را در ابضه

شیخ  بزرگتری  مجتهد زمان، ابراز داشتند. ی اسالمی ایران،جامعهی رهبری رااعی نظر خود را درباره

ی نشان داد کـه سـر نشـمه    ها،با اعالم رجوب جن  علیه ررج م،1219جعفرکاشف الغطاء در سال 

نگرش علمای شیعه نسبت به درلت را بـه   ی کاشفی،اعالمیه ی اسالمی در کجاست.ااتدار در جامعه

 بـه حـاکم،   هسـتم  امـام اگر م  دارای اجتهاد ر الیق نیابت » نویسد؛ار می دهد.ررشنی نشان می

شـود، منبـع ااتـدار الهـی     که مشاهده میننان «.دهمها را میی جهاد علیه ررجاجازه فتحعلی شاه،

بیان شده است، ااتـدار علمـا در جامعـه ر     ،«دهمی جهاد میم  به حاکم اجازه» شیخ که در عبارت،

کند که کارهای سیاسی پادشاهان ر درلت بایـد توسـط   سیاسی را مشخص می ها به ادرتنگرش نن

هـا  ااتدار علما در رابطه با درلت بیش از نن که تنها بـه دسـتگاه فرهمنـدی نن    علما مشررعیت یابد.

بـر ایـ  اسـاج علمـا ر      (29 ؛1921 )کمـالی،  ها با بازار اتکاء داشت.متکی باشد به ررابط نهادمند نن

هر نه در توان داشتند مصرر  داشتند، که نتیجه هم گرفتنـد ر   ر کنار هم ارار گرفتند،شاهزادگان د

 اما حسادت ر دسیسه، بار دیگر کارسـاز شـد،   ها را پس گرفتند.های اشغالی توسط ررجتمام سرزمی 

ممکـ   زیرا، ای  نگرش در بی  فرماندهان ااجار که اتفااا همه از شاهزادگان بودند رراج پیدا کرد، که 

که دیگر مردم به طوری ها ربت ر ضبط شود،ها به علما نسبت داده شود ر به نام نناست ای  پیررزی

از نل ااجار تبعیت نکنند ر حق سلطنت ر پادشاهی را از دست بدهند. در نتیجـه یـ  دل سـردی در    
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بلکـه انعقـاد عهـد    ی ایرانیان بود، ی نن نه تنها شکست مفتضحانهها به رجود نمد، که نتیجهبی  نن

ها ر ایرانیان رام خورد کـه در تـاریخ هـیم مملکتـی هماننـد      نمیزی برای ننهای ننگی  ر فاجعهنامه

فلـذا   «.علما نیز از نشم مردم افتادنـد »در نتیجه افقاز از دست رفت ر  (135 ؛1921 )نجودانی، ندارد.

 احمـد نرااـی از دسـت رفـت.    های  علمای مجاهد، همچون ناـا سـید محمـد مجتهـد ر مـال      تالش

(Bakhiash,1978;68) ایرانیان شکست خورده بودنـد ر سـرزمی    کرد،حاال دیگر ارضاع فرم می-

-بنابرای  به ای  نتیجه رسیدند تا با دیپلماسی، اندکی از سـرزمی   های بسیاری را از دست داده بودند.

-تر از نن بودند که ایرانیان مـی تها سر سخاما ررج های از دست رفته را پس بگیرند ر صلح کنند.

های ننگینی را رام زدنـد ر خسـارت سـهمگینی را    بنابرای  مجبور به صلح شدند ر عهدنامه پنداشتند.

بر ای  اساج باید گفت که، بدرن تردید بخشی از علـل ر   (135، 1، 1929 )بینا، هم پرداخت نمودند.

سـاخت از مصـلحت   دیکی ر حمایت از شاه ااجار میهایی که علمایی نون نراای را رادار به نزانگیزه

کرد، بـود. بـه ریـژه خطـر دسـت      ی اسالمی را تهدید میاندیشی ناشی از برخی خطرهایی که جامعه

زیـرا، علمـا دفـاع از     خواسـت. های خارجی همانند ررسیه بود، بر مـی ی ادرتگرایانههای سلطهیازی

در ادامه بـه   (91 ؛1931 )نجدانی، دانستند.ر ضررری میکیان اسالم را در برابر خطرات خارجی الزم 

 پردازیم.بررسی راکنش ر نقش علما در برابر امتیازات عصر ناصری می

 نقش علما در برابر امتیازات عصر ناصری ب.

پس از نن که ناصرالدی  شاه انحصار کامل تولید خرید، فررش ر صادرات تمام تنباکوی ایـران را بـه   

  دهی ار بـه ارج خـود رسـید.   ناخرسـندی علیـه سیاسـت امتیـاز    گلیسی راگـذار کـرد،   ی  انی  تبعه

(Amanat,1997:56)  .امـا در اراخـر سـال     البته خبر اعطای امتیاز تا مدتی مخفی نگاه داشته شـد

در رااع ( 942 ؛1923 )نرری، ی اختر نشکار گردید ر مورد اعتراض رااع شد.توسط ررزنامه ش،1913

ی نـون دامنـه   ش، نخست به ارج ر سپس به حضیض خود رسـید. 1913دهی در سال سیاست امتیاز

ی ای  امتیاز محدردتر از امتیاز بدفرجام رریتر بـود، امـا بـرخال  امتیـاز رریتـر ارتبـاط نن بـا توسـعه        

کـرد.  ااتصادی نانیز، یا ناموجه بود ر تنها جیب شاه ر رزیران ار را با حق داللی ر سود سهام پر مـی 

 گرفـت. گـذاری در راه نهـ ، معـدن کـاری ر غیـره را نیـز در بـر مـی        الره امتیاز رریتر، سرمایهبه ع

(Abrahamian,1982:69)    .که در نن زمان هیم فعالیت داخلی مشابه نن در ایران رجـود نداشـت

تیـاز  ها طبیعتا با امکرد. ررجهای موجود تولید ر تجارت را از عرصه حذ  میاما امتیاز تنباکو فعالیت

ها کامال به خطر افتاده ها موافق بودند، زیرا؛ منافع ننتنباکو مخالف بودند. تاجران تنباکو با نظر ررج
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نمدند ر ها پیوستند. علما هم به سبب نن که حامی ملت به حساب میهای دیگر هم به ننبود. صنف

 ن ایرانـی برخواسـتند.  ی بیگانگان بر کشـور بـه حمایـت از تـاجرا    -هم به علت خو  ر بیم از سلطه

جمعـی از عقـالء خـدمت    » کند؛ای  گونه که نامم االسالم کرمانی بیان می (129 ؛1931 )کاتوزیان،

ی ای  امتیـاز را بـه ایشـان عرضـه داشـتند ر      میرزا حس  نشتیانی رسیده ر معایب متضمنه ر مستتره

ند. در نتیجه میرزا حس  نشـتیانی  پسانگاه مضرات ر نتایج ای  امتیاز را به سایر علمای اصفهان نگاشت

البته  حکم منع استعمال دخانیات را نوشتند ر نن را به میرزا حس  شیراز نسبت دادند ر منتشر نمودند.

ابل از انتشار مراومه، شرح نن را به جناب شیرازی که در سامرا بودند ر ریاسـت امامیـه را بـر عهـده     

ر حکم به انتشار دادند ر همـه اطاعـت کردنـد ر تـر       داشتند، نوشتند که ایشان هم امضاء فرمودند

ی انحصاریه توتون ر تنباکو ( اانون اداره19 ؛1921 )نامم االسالم کرمانی، استعمال دخانیات نمودند.

که توسط میرزا حس  خان اعتمادالسلطنه تهیه شده بود. در نه فصل نوشته شد ر به شاه تقدیم شد ر 

نون حال بدی   (919 ؛1925 )ررهرام، رانجام بدی برای ار به دنبال داشت.شاه نن را تایید کرد. اما س

شاه هم  به ناصرالدی  شاه شکایت برد. - رزیرامورخارجه –منوال شد کمپانی رژی توسط اوام الدرله 

عبداهلل خان رالی را خدمت میرزای نشتیانی فرستاد که یا باید در مالء عام الیان بکشید ر یا از ایـران  

کنم. راتی میرزا عازم حرکـت شـد تمـام مـردم نـدای      که ار گفت راه درم را انتخاب می خارج شوید.

راشریعتا سردادند ر به دنبال ار را افتادند ر اصر سـلطنتی را محاصـره کردنـد. سـربازان هـم شـلی        

کره گرفـت.  کردند ر تعدادی از مردم را کشتند. راتی شاه ای  کشتار را دید، نگران شد. تصمیم به مذا

بنابرای  عضدالمل  ر میرزا عیسی رزیر را خدمت میرزای نشتیانی فرستاد کـه از مسـافرت منصـر     

شود ر مجلسی در دربار منعقد شود ر عقالی ملت ر رزرای درلت در ای  امر به مشاررت پرداختند. در 

منعقد گردید ر پس از ی ای  عقب نشینی مردم متفرم شدند، بازارها باز شد ر مجلسی در دربار نتیجه

بحث ر گفتگو به ای  نتیجه رسیدند که امی  السلطان از طر  علما رکالت گرفت ر متعهد شد که در 

فسخ ر ابطال ارارداد رژی، مجدانه در نزد شاه کوشش نماید، مشررط بر ای  که علما پس از رفع ای  

 555، 9 ؛1954 )رارندی، ررا ندارند.ی دخانیات ر تکذیب اعالن جهاد مضایقه امتیاز در خصوصه اباحه

های سیاسی ر نشر کتب ر مطبوعات ر ایجـاد  ( در رااع به غیر از فعالیت مخفی احزاب ر دسته551 -

مدارج جدید ر رفت ر نمد مردم به اررپـا، رااعـه رژی ر مـرا ناصـرالدی  شـاه، انگیـزه ر هیجـان        

 ؛1939 دی نزادیخواهان فراهم نمـود. )کـدی،  شدیدی در مردم پدید نررد ر زمینه را برای مطالعات بع

ی ایران ااجاری رام زد. هویـت  ی اراده ی جمعی را در جامعهی رژی زمینهدر رااع، رااعه (12 - 12

 ی ایرانیان در عصر ااجار با ای  رااعه، به ماهیت جمعی منسـجم مبـدل شـد. )خلیلـی،    جمعی پراکنده
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له را بـه  توان ای  مسـئ ه ر نقش علما در ای  انقالب، می( با رررد به انقالب مشررط19 - 95 ؛1931

 تری مشاهده نمود.صورت عینی

 نقش علما در برابر انقالب مشروطه پ.

تا ابل از انقالب مشررطه، هیم حزب ر یا تشکل سیاسی که بتواند در جامعه نقش اپوزیسـیون را بـه   

نن جایی که علما مرجـع مـردم، در    اما از  (Bakhiash,1978:47)عهده داشته باشد، رجود نداشت.

بـا ایـ    ی مردم ر اـدرت اـرار گرفتنـد.    امر اضارت بودند. رفته رفته ای  نقش را پذیرفتند، ر راسطه

ی سیاسی ر دینی تقسیم شد. بـه همـی    تر ر نشکارتر از ابل به حیطهه، ادرت به صورت عینیمسئل

-مراجع ر مجتهدان به ررسای ملت تعبیر میعلت از شاه، صدراعظم ر رزرایش به ررسای درلت ر از 

شـدند، یکـی   ررسای درلـت ر ملـت در در پـارادایم متمـایز مـی      (115 - 111 ؛1921 )نجودانی، شد.

پارادایم سیاسی ر دیگری پارادایم اضایی. درلت مردان، حاکم پارادایم سیاسی، ر علما، حاکم پـارادایم  

جود داشت تا ای  که انقالب مشررطه رام خـورد  ای  راابت ر  (Amanat,1997:71)اضایی بودند.

ی اـدرت شـد. حریـف جدیـد کسـی جـزء مشـررطیت نبـود. در رااـع          ر حریف دیگری رارد منازعـه 

ی ایران را به هم ریخت، ر توانست با رضـع  مشررطیت با اوانی  تازه، ساختار ادرت کالسی  جامعه

 ؛1921 )نبراهامیـان،  را به نالش بکشـد. اانون اساسی، ادرت سیاسی سلطنت ر ادرت اجتماعی علما 

هـای اصـلی مـدنیت غربـی بـود کـه       حکومت مشررطه یا حکومت مردم یکی از بنیان (112 - 199

ی ررشنفکران ر معتقدان به مسل  ترای نرردند، ر به نشر نن پرداختند. سپس عناصـر متراـی طبقـه   

با تفسیر اصولی ر شرعی به پشتیبانی از ررحانی که همان علمای نوگرا بودند، به نن گرایش یافتند، ر 

ما مشـررطیت را  » دهد؛خواه یعنی سید محمد طباطبایی ننی  گواهی مینن برخاستند. مجتهد نزادی

هایی که ممالـ  مشـررطه را دیـده بـه مـا      که خودمان ندیده بودیم، رلی نن نه شنیده بودیم، ر نن

هم شوم ر عشقی حاصل نموده، تا ترتیـب   گفتند مشررطیت موجب امنیت ر نبادی مملکت است. ما

رسـد نگـاهی علمـای    به نظر می (991 ؛1921 )ندمیت، «.مشررطیت را در ای  مملکت برارار نمودیم

از مشررطیت ر مفهوم نن نندان نبوده است. اما همی  اطالعات اند  هم علمای  درران مشررطیت،

ی سـیدمحمدطباطبایی ر سـیدعبداهلل   بـه نوگرا را جذب کرده است. اطعا نقش علمـای نـوگرا بـه مثا   

بهبهانی در تهران بسیار مهم بود، رلی دفاع ااطع علمای بزرا نجف از ای  مدل حکومتی، بـه ریـژه   

تـری  تـاریر را داشـته    نظیر ر اطعیپس از کودتای محمد علی شاه بر ضد مجلس ر اانون اساسی بی

خواه ایرانی ساک  ی مشررطه میت نقش علمحمد کسرری در بیان اه( ا111 ؛1939 است. )کاتوزیان،
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 اگر فتواهـای علمـای نجـف نبـود،    » نویسد؛نجف در حمایت ر پشتیبانی از مشررطیت، ای  ننی  می

پرداخت، زیرا؛ مجاهدان تبریز که ای  همه در راه مشررطه کوشـش  کمتر کسی به یاری مشررطه می

نمودنـد. همـان ریـیس    ر دیـ  پیـرری مـی   ر جان فشانی نمودند، در رااع از فتواهای علمای نجـف  

حکـم علمـای نجـف را اجـراء     » نررد که م ،مجاهدان یعنی ستارخان، بارها ای  جمله را بر زبان می

فرسـتادند، بیشـتر شـان، از    هم ننی  بازرگانان توانگر که پول به عنوان اعانه به تبریز مـی «. کنممی

ی نـوگرای  ( در رااع مراجـع سـه گانـه   39 ؛1931 )نجدانی،«. کردندفتواهای علمای نجف پیرری می

ی های خود به مراجع سه گانـه نجف، یعنی نخوند خراسانی، حاجی تهرانی ر شیخ مازندرانی با تلگرا 

ای را مـورد حمایـت اـرار دادنـد، ر بـا صـدرر       ایران یعنی حجج االسالم، طباطبایی، بهبهانی ر افجه

بـه حمایـت از   «. محـارب اسـت  طیت باشـد، مفسـد ر   هر کس با هر عنوان، مخالف مشـرر »فتوای، 

ی ( بنابرای  در ی  فراتحلیـل بایـد گفـت کـه، جامعـه     155 ؛1925مشررطیت بر خاستند. )کسرری، 

سنتی ایران در عصر ااجار، با افکار جدید ر مفاهیم مدرن رربرر شد، کـه بسـیاری از علمـا بـا ارا ـت      

امـا    (Abrahamian,1982:78)یم مـدرن رفتنـد.  جدید دینی به استقبال ای  افکار جدیـد ر مفـاه  

بسیاری دیگر از علما، نظیر ابوالقاسم امام جمعه ر شیخ فضل اهلل نوری در برابـر ایـ  افکـار جدیـد ر     

مبنی بر ایـ  کـه هـر امـر جدیـدی،      » مفاهیم مدرن ایستادند ر مخالف هر گونه تفسیر جدید از دی ،

ی سیاسـی ایـ  عالمـان ر نـاتوانی از در  مـدل      شـه ، شدند. در رااع ضـعف اندی «مخالف دی  است

-ها در برابر مشررطه بایستند ر علم مخالفت برافرازند. به طـوری حکومتی جدید، باعث شده بود تا نن

که بعضی دیگر از ای  عالمان، همانند ناا سـید علـی یـزدی ر سـید محمـد یـزدی در بـاالی منبـر،         

 - 531 ؛1921 خواندنـد. )ملکـزاده،  ا کافر ر بابی مـی مشررطه خواهان رمشررطیت را مخالف دی ، ر 

دیدند، زیـرا؛  ای  در حالی بود که علمای نوگرا، هیم گونه تضادی میان مشررطیت ر اسالم نمی (521

ی ی  امر مشورتی، در دی  نیز رجود دارد، ر اانون همـان احکـام شـرع    معتقد بودند مجلس به مثابه

ی شود. در رااع اانون شکل امررزی شـده ی، برای جامعه رضع میباشد که در ی  فراگرد اجتماعمی

های جدید بـه جامعـه   بندی جدید ر در االب مدلها را در ی  دستهتوان نناحکام شرع است که می

خواه معتقد بودند، مشررطه به عنوان ی  مدل حکـومتی جدیـد   تجویز نمود. در رااع علمای مشررطه

رای جلوگیری از استبداد مطلق ر خوی مهارناشدنی پادشاه مستبد باشـد. در  تواند، افسار ر ابزاری بمی

تواننـد جلـوی نـاامنی را    رااع علمای نوگرا به ای  نتیجه رسیدند که با ای  مدل حکومتی جدیـد مـی  

( اما در مقابل 32 - 191 ؛1921 )نبراهامیان، بگیرند ر جان، مال ر شر  مسلمانان را بهتر حفظ کنند.

گرا، با ای  تفاسیر به شدت مخالف بودند، زیرا؛ معتقد بودند مدل حکـومتی جدیـد یعنـی    تعلمای سن
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نررد که به ضرر اسالم است. مثال مشـررطیت باعـث   هایی را فراهم میها ر فرصتزمینه مشررطیت،

کنند، کـه ایـ  اـوانی     شود تا مجلس رضع شود. در نتیجه نمایندگان مجلس هم اانون رضع میمی

است با شرع اسالم ناسازگار باشند ر حتی با شرع مقدج هم خـوانی نداشـته باشـند. بنـابرای      ممک  

ضرر حکومت مشررطه بیشتر از حکومت استبدادی است. در رااـع علمـای سـنت گـرا، پـا را از ایـ        

 را معصـومی  ی ما سنت داریم ر حتی ما سیره ما ارنن داریم،» تحلیل هم فراتر گذاشتند ر گفتند،

تواند اوانی  مورد نیاز ما را تشکیل دهد. بنابراب  ها خودش اانون است ر مییم که هر کدام از ای دار

ای  برداشت ر تفسیر از دیـ  باعـث   «. گذاری ر یا حکومت مشررطه نیازی نداریمما به مجلس اانون

بان بـه شـدت   طلخواهان ر مشررعهگرا در االب مشررطهی علمای نوگرا ر علمای سنتشد تا منازعه

( در رااع انقالب مشررطه، نوعی فریاد نوگرایی ر تجددخواهی 199 - 151 ؛1925 )نفاری، ادامه یابد.

 پادشاهان مستبد ر علمای سنتی بود. ی ایرانی، به رهبری علمای نوگرا در برابردر جامعه

 نقش علما در برابر اقدامات رضاشاه ت.

 ، به ادرت علما ر مذهب شیعه در ایران نگاهی داشت. رضاخان از نغاز کارش در کسوت رزارت جن

بنابرای  از همان ابتدا کوشید تا اعتقادات شیعی خود ر احترام به علمای برجسته را به نمایش بگـذارد.  

بر ای  اساج ار در مجالس سوگواری امامان ر از جمله مراسم تاسوعا ر عاشـورا کـه مـردم بـه طـور      

در رااـع رضـاخان از     (Cronin,1997:123)یافـت. ، حضـور مـی  کردنـد گسترده در نن شرکت می

اهمیت شرکت در مراسم عزاداری عاشورا نگاه بود ر حتی به صورت خـا  ر اابـل تـوجهی شـرکت     

نمود. لشکر ازام در ی  صف منظم با مارش عزا ر اسب ر تجهیزات نظامی به سوی بازار حرکت می

هنه ر صـورت نغشـته بـه پوشـال در جلـوی لشـکر ر       کرد، در حالی که رضاخان خودش با سر برمی

کردنـد. رضاشـاه بعـد از فررنشـاندن مـاجرای شـیخ خزعـل در        افسران ازام پشت سر ار حرکت می

ی نجف ر کربال رفـت. راتـی در عـرام انقـالب     خوزستان، برای شکرگذاری به زیارت اماک  مقدسه

هـا را کنـار   ها استقبال نمود ر ننه گرمی از ننافتاد ر علمای نجف ر کربال را به ایران تبعید نمودند ب

علمای ایران در ام جای داد. شهر مذهبی اـم در ایـ  زمـان تحـت رهبـری مجتهـد بـزرا شـیخ         

کـرد، حتـی در جریـان انقـالب     عبدالکریم حا ری ارار داشت. حا ری سـخت از سیاسـت درری مـی   

( در رااع 154 ؛1921 )کمالی، عرام رفت.مشررطه ایران را تر  کرد ر برای زیارت اماک  مقدسه به 

توان به ای  نتیجه رسید که رضاخان برای تغییر نظام سیاسـی در ایـران بـه پشـتیبانی علمـا نیـاز       می

خواهی افتاده بود تصمیم گرفت تـا  ی جمهوریداشت. رضاخان که تحت تاریر حوادث ترکیه در زمینه
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رای  ابتدا به ام رفت تا نظر علما را جلب کنـد. امـا علمـا    ای  مدل سیاسی را در ایران پیاده نماید. بناب

 دیدند ای  مدل سیاسی به جدایی دی  از سیاست در ترکیه ختم شده اسـت، مخالفـت نمودنـد.   که می

ای که توسط نیت اهلل اصفهانی ر نیـت اهلل نـا ینی ر نیـت اهلل    ( در نامه199 - 191 ؛1911 )طلوعی،

تاده شد ای  موافقت رسما اعالم شد. در ای  نامـه، ایـ  ننـی  نررده    حا ری برای علمای تهران، فرس

ی شکل حکومت جمهوری بیان شده بود که خوشایند مردم ر مناسب ای  فکرهایی درباره»شده بود؛ 

ی علما به ام نمـد از ار تقاضـا کـردیم کـه بـا      کشور نیست. لذا هنگامی که نخست رزیر برای بدراه

ی مردم باید از ایـ   ای  موضوع خاتمه دهد. ار تقاضای ما را پذیرفت. همه اعالن به سراسر کشور به

( امـا بـا اـدرت گـرفت      155 ؛1921 )کمـالی،  موضوع شاکر باشند ر از ای  حرکت ادرشناسی نمایند.

رضاخان ر تثبیت ادرت ار در جامعه، ار دیگر رضاشاه شده بود. بنابرای  ماهیت رااعی خـود را نشـکار   

ــ  ــت ب ــرد ر دس ــان داد.      ک ــنش نش ــه راک ــه را ب ــه جامع ــا، بلک ــا علم ــه تنه ــه ن ــداماتی زد ک ه اا

(Banani,1961:132) پردازیم.در ادامه به نندی از اادامات ار، ر راکنش علما می 

 قانون نظام وظیفه  الف. ت.

از ی ایـران را  ی اانون نظام رمیفه بود. ای  اانون جامعـه ی تقابل رضاشاه ر علما، مسالهارلی  عرصه

ش، بـا عنـوان   1914کـرد. ایـ  اـانون در تیرمـاه     ساختار سنتی خارج ر ی  ارتش منسجم ایجاد می

ش، اانون نظام اجبـاری از تصـویب   1914اانون سربازگیری مطرح شد. سپس در شانزدهم خردادماه 

که علمای اصفهان به رهبری مجلس گذشت. ای  اانون راکنش مردم ر علما را بر انگیخت به طوری

ج ناا نوراهلل اصفهانی جهت اعتراض به ای  اانون، تصمیم به مهاجرت به ام گرفت. علمای مشهد حا

از حرکت علمای اصفهان حمایت کردند. سرانجام درلت برای مذاکره با علمای اصفهان رارد ام شـد  

ی درلت باعـث شـدتا معترضـی  بـه تـدریج بـه شـهرهای خـود         جویانهی راکنش مسالمتکه نتیجه

 - 139 ؛1924 دند. اما حاج ناا نوراهلل اصفهانی به طـرز مشـکوکی در اـم درگذشـت. )اکبـری،     بازگر

 پردازیم.در ادامه به درمی  اادام رضاشاه ر راکنش علما می (131

 ب. قانون لباس متحدالشکل ت.

 های ایران رای فرهنگی مدرنیسترضاشاه، پس از تحکیم ادرتش، در جهت افکار خود، اجرای برنامه

ش، 1911گرفت. در پـاییز سـال   ه اررپایی کردن لباج ایرانیان را نیز در بر میکه ای  مسئل نغاز کرد،

هـای محلـی یـ  مـاه     شایع شد که لباج غربی برای همه اجباری خواهد شد ر در رشت بـه خیـاط  

بایست تنها مطـابق مـد جدیـد    های موجود را تمام کنند ر پس از نن میفرصت داده شد که سفارش
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کسـانی  » درختند در نبان ماه شعارهایی با ای  مضمون در مطبوعات محلی به نـاپ رسـید؛  لباج می

سـرانجام در  «. پرستی کنندتوانند ادعای میه کنند، نمیکه برای متحدالشکل شدن لباج تالش نمی

ش، نخستی  مقررات لباج پوشـیدن از تصـویب مجلـس هفـتم گذشـت ر بـه       1911نهارم دی ماه 

( پسانگاه اانون به صورت بخش نامـه بـه ادارات فرسـتاده    131 ؛1931 )اتابکی، ون درنمد.صورت اان

ی اضات به جزء، اضات شد ر همه مومف به اجرای بخش نامه شدند. در ای  بخش نامه لباج کلیه

بایست متحدالشکل شود. جالب ای  کـه عدلیـه سـازمانی بـود کـه ررحانیـت بـر نن        محاکم شرع می

شـد. در رااـع سیاسـتی کـه     حال ای  ارلی  جایی بود که در اتحاد لباج پیش ادم میسیطره داشت. 

لباج عالمان دینی را نشانه گرفته بود ر از ای  پس ارار بود از نابسـامانی در پوشـیدن نن جلـوگیری    

تـری   در رااع با اانون لباج متحد الشکل، حکومت در خصوصی (Bashiriyeh,1989:127). شود

د ررحانیت که همانا لباج بود، دخالت نمود. سـرانجام اجـرای ایـ  اـانون بـا راکـنش ر       ی نهالهمسئ

مقارمت رربه رر شد. بنابرای  سیاست اتحاد لباج، تنها ررحانیون را نشانه نگرفتـه بـود بلکـه تمـامی     

 ( در ادامه به سومی 113 - 125 ؛1939 گرفت. )مختاری،جامعه ر خاصه ایالت ر عشایر را نیز در می

 پردازیم.تضاد علما با پهلوی ارل می

 پ. قانون اصالحات قضایی ت.

ی اصالحات اضایی برداشته شد. در ایـ   لهدید ادرت اجتماعی ر سیاسی، در مسئگام بعدی برای تح

اانون که در ماده داشت، طبق یکی از مواد نن، تصریح شده بود که تنها برای رسیدگی به دعـاری  ر  

بق اصول محاکمات حقوای ر جزایی ر اوانی  دیگر بـه محـاکم شـرع راگـذار     انسجام اموری که مطا

ی رسـیع امـور   کـه طبـق ایـ  مـاده حـوزه       (Cronin,1997:78)شود، ننان حق مداخله دارنـد. می

شد. همچنـی  طبـق   ها سلب میاجتماعی ر حقوای که محل رجوع مردم به علما بود، به نوعی از نن

که دعوای راجع به اصل نکاح یا طالم، طبق تقاضای مدعی العمـوم  ی دیگری تصریح شده بود ماده

دهد که مسـاعل مربـوط بـه ازدراج یـا     عمل خواهد شد. یعنی مدعی العموم یا دادستان، تشخیص می

طالم به نه دادگاهی ارجاع داده شود. در رااع رضاشاه با رضع ای  گونه اوانی  ر مقررات عمال رارد 

ها را در جامعه کاهش ها کاست تا عمال نفوذ ننی نفوذی ننشد ر از حیطه ی ررحانیون ر علماحیطه

های غیـر دینـی رضاشـاه اعتـراض     ( بنابرای  مردم ر علما در برابر خواسته139 ؛1924 )اکبری، دهد.

ها پاسخ گفـت، ر در مسـجد گوهرشـاد مـردم را بـه      کردند که رضاشاه هم سرسختانه به اعتراض نن

زیـرا؛ بـه سـرزنش زنـان دربـار کـه        با متولی حرم حضرت معصوم درگیر شـد.  خا  ر خون کشید ر
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( در رااع رضاشاه با راگـذاری  514 - 515 ؛1931 )نجفی، سربرهنه رارد حرم شده بودند، پرداخته بود.

کارهای محاکم شرع به محاکم حقوای ر اضایی، از نفوذ ررحانیون کاست ر نقش ننـان را در جامعـه   

 تقلیل داد.

 ت. قانون اوقاف ت.

ی راف ر رسیدگی به اراا ، یکی از رمایف ررحانیون بود که از ی  سو منـابع مـالی مناسـبی    حوزه

شد ر از سوی دیگـر مواعیـت، منزلـت ر ااتـدار اجتمـاعی ر سیاسـی ننـان را        برای ننان محسوب می

ی ااتـدار خـود   ش، دامنه1919کرد. درلت با تصویب اانون اراا  به تاریخ سوم دی ماه مشخص می

اداره کردن مواوفاتی که متـولی  » دارد که؛ی ارل ای  اانون بیان میی اراا  کشاند. مادهرا به حوزه

نظـارت کامـل رزارت معـار  ر    » ی درم،مـاده «. ندارد یا مجهول التولیه است با رزارت معار  اسـت 

اانون درلت نظارت خـود را بـر    دهد. برابر ای اراا  را نسبت به مواوفات عامه مورد تصریح ارار می

 ؛1939 )مختـاری،  ی امور اراا  تثبیت کرد. با ای  ررش ادرت مـالی ررحـانیون را کـاهش داد.   اداره

های رافی ی امال  ر زمی ش، رضاشاه دستور داد تا درلت همه1912( در رااع از سال 991 - 944

اتصادی مواعیت سیاسی ررحـانیون را  را تصر  کند. مجموعه اادامات نموزشی، اجتماعی، اضایی ر ا

به شدت تضعیف کرد. تعداد ررحانیون از بیست ر نهار نفر در مجلس پنجم به شش نفـر در مجلـس   

( 121 ؛1924 دهم رسید. در نخری  مجلس درران رضاشاه هـیم ررحـانی حضـور نداشـت. )سـینایی،     

انسـتند حتـی یـ  ررز در برابـر     سرانجام رضاشاه با نن همه اادامات نمرانه ر مانورهـای نظـامی، نتو  

ی مـوریس در نفریقـای جنـوبی    های بیگانه مقارمت کند. ای  بود که توسط بیگانگان به جزیرهارتش

 تبعید شد تا بار دیگر جامعه ر تاریخ ایران، خررج یکی دیگر از پادشاهان مستبد خود را جش  بگیرد.

 ث. نقش علما در برابر اقدامات محمدرضاشاه

ی درلت ر علما بار دیگر براـرار شـد.   ش، ر تثبیت ادرت شاه در نن سال، رابطه1999کودتایپس از 

ترج از کمونیسم که حزب توده متولی نن بود ر افزایش ادرت بهاییان، علما را به موضع مالیمتـری  

 نیت اهلل بررجردی، نیت اهلل بهبهـانی ر نیـت اهلل    (Bashiriyeh,1989:133)در برابر شاه راداشت.

ها نسبت به شـاه بـه عنـوان دشـم      شهرستانی از مهمتری  علمای ای  درره بودند که نظر مثبت نن

( اما شاه دسـت  111 ؛1921 )کمالی، کرد.نمیز درلت ر علما را تقویت میی مسالمتدشمنانشان رابطه

ار را بـا  نمیـز  به ی  سری اادامات زد، که مورد اعتراض ر راکنش علما رااع شد، ر ررابـط مسـالمت  

علما به هم زد. ای  اادامات تحت عنوان انقالب سفید شاه ر مردم به رفراندرم گذاشته شد،که پس از 
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اخذ رای الزم، در جامعه الزم اال اجراء شدند.انقالب سفید شاه دارای شـش اصـل بـود، ایـ  اصـول      

ـ  پ. ها،ملی کردن جنگل اصالحات ارضی، ب. الف. عبارت بودند از؛ هـای درلتـی بـه    هفررش کارخان

تاسیس سـپاه   ج. ث. حق رای به زنان، ها،سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ت. بخش خصوصی،

( که در ادامه به راکـنش علمـا در برابـر در اصـل از ایـ  اصـول، یعنـی        991 ؛1921 )نجاتی، دانش.

 پردازیم؛اصالحات ارضی ر حق رای به زنان می

 حات ارضی و ح  رای به زنانالف، واکنش علما در برابر اصالث.

نیت اهلل بررجـری   ، با مخالفت شدیدی از جانب علما رربرر شد.1992ی اصالحات ارضی سال الیحه

ر نیت اهلل بهبهانی اصالحات ارضی را غیر اسالمی خواندند. بررجـردی بـه شـاه نامـه نوشـت ر از ار      

ی نیـت اهلل  واعیـت برجسـته  درخواست کرد که جلوی تصـویب ایـ  الیحـه را در مجلـس بگیـرد. م     

بررجردی در کشور ر مخالفت علما با اصالحات ارضی، کار درلت را در نغـاز اصـالحات شـاه، دشـوار     

کرد. هر نند الیحه در سال بعد به تصویب رسید. امـا یکـی از مهمتـری  دالیـل مخالفـت علمـا بـا        

یار ررحانیون ارار داشـت. زیـرا؛   هایی بود که به عنوان راف در اختاصالحات ارضی، تاریر نن بر زمی 

ی طالب از درنمد های علما مثل تعلیمات حوزه ر مدرسه، مسجدها، مراسم ر هزینهبسیاری از فعالیت

ی اصالحات راف امام از شمول اـانون خـارج شـد. بنـابرای  در     شد. در نخستی  دررهراف تامی  می

ی کنتـرل علمـا، خـارج      رافی را از دایرهنررد تا امال ش، شاه سازمان اراا  را به رجود1949سال 

-بدی  گونه مواوفات بزرگی در ام ر مشهد زیر نظارت سازمان اراا  ارار گرفت ر متولیان نن نماید.

( یکی از ررحانیون در ای  زمان، سید ررح اهلل 111 - 112 ؛1921 ها، نمایندگان درلت شدند. )کمالی،

ی سنتی ابـراز نظـر، یعنـی منبـر، رژیـم شـاه را بـه اسـتبداد ر         که با استفاده از رسیله بود خمینی

ی  سیاستمدار ماهر به طـور صـریح سـخنی علیـه      همچون خمینیخودکامگی  متهم کرد. امام 

اصالحات شاه نگفت. اما ناخشنودی جامعه را از شاه بیان کرد. هر نند بسیاری از علما بـا رژیـم شـاه    

رژیم را به خاطر  زنان ابراز مخالفت کردند. اما امام خمینیبه خاطر اصالحات ارضی ر حق رای به 

هـا ر سـرکوب احـزاب سیاسـی ر نـابودی      نمیز، نقض اانون اساسی، تعطیلی ررزنامـه انتخابات خدعه

-ایام رهبری خمینیش، امام 1949ها، مورد نکوهش ارار داد. سرانجام در خردادهاستقالل دانشگا

شاه توانست ایام را سرکوب کند ر رهبران مخالف رژیـم، از جملـه   های ضد رژیم را به دست گرفت. 

ترکیه تبعید شـد ر   به خمینیبازداشت کند. امام  را خمینیی ملی  ر شخص امام رهبران جبهه

 (994 - 941 ؛1921 )نجاتی، جا گذرانید.جا به عرام رفت ر مدت طوالنی را در نناز نن
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 برای تشکیل حکومت اسالمی ب. نظریه والیت فقیه، پارادایمی ث.

هـای  در کتاب رالیت فقیه ی  مدل سیاسی اسالمی طراحی شده است. که بـر اسـاج نن حکومـت   

های سنتی برخی علما، در زمـان غیبـت   رد اندیشه در خمینیپادشاهی جایی در جامعه ندارند. امام 

ی برای ای  که اـانون مایـه  ی اانون برای اصالح جامعه کافی نیست. مجموعه» گوید؛ای  ننی  می

ی اجراییه ر مجری احتیاج دارد. به همی  جهـت خدارنـد متعـال در    اصالح ر سعادت بشر شود به اوه

کنار فرستادن ی  مجموعه اانون یعنی احکام شرع، یـ  حکومـت ر دسـتگاه اجـراء ر اداره مسـتقر      

ی  بـار بـر نقـش ارگـان     نخسـت  بـرای  خمینی( در رااع امام 941 ؛1924 )میرموسوی، کرده است.

اجرایی ر پیاده کردن شریعت تاکید کرد. ار همچنی  بر اجرای شریعت با ادرت مجریـه تاکیـد موکـد    

بر لزرم تشکیل حکومت است. زیرا؛ ارال خـود ار   دلیل اکرمی پیغمبر سنت ر رریه» نمود ر گفت؛

اخته ر به اداره جامعه پرداخته تشکیل حکومت داده ر به اجرای اوانی  ر براراری نظامات اسالمی پرد

همبستگی بی  امر اجتماعی ر  با خمینی( بدی  ترتیب امام 991 - 991 ؛1931 )کاتوزیان،«. است

کـنم؛ از غیبـت صـغری تـا     برای ررش  شدن مطلب ای  سوال را مطرح می»امر سیاسی اعالم کرد؛ 

هم بگذرد ر مصلحت ااتضـاء   گذرد ر ممک  است صدهزار سال دیگرکنون که بیش از هزار سال می

نیا در طول ای  مدت احکام اسالم باید زمی  بماند ر اجـراء نشـود ر    نکند که حضرت تشریف بیاررد،

 )کمـالی،  «نیا احکام اسالم بـرای مـدت محـدرد ر معینـی اسـت؟      هر کس هر کاری خواست بکند؟

حکومت اسـالمی بـا رالیـت    کند که باید ی  ( در رااع ایشان ای  گونه نتیجه گیری می112 ؛1921

 (549 - 544 ؛1923 فقیه یا رهبری تشکیل شود تا احکام اسـالم را در جامعـه اجـرا نمایـد. )فـوران،     

ی حکومـت اسـالمی را   ترکیب نظر علمای سنتی ر علمای نـوگرا، نظریـه   با خمینیسرانجام امام 

ضررریات زمانه ر همچنی  جـذب  مطرح کرد. اما بعد از نندی ای  مدل سیاسی را جهت ااتضا ات ر 

؛ 1921 کمالی،) سایر نیررهای اجتماعی ر سیاسی موجود در جامعه، به جمهوری اسالمی تبدیل نمود.

گرفـت بلکـه   ی ترکیبی حضرت امام، نه تنها ضررریات زمانه را در بر می( در رااع نظریه991 - 991

 ماعی ر سیاسی را در جامعه فراهم نررد.ی نیررهای اجتی پیوند همه، زمینهایشان با ای  نونرری

 نتیجه گیری

که به ای  سوال پاسـخ داده  در ای  پژرهش کیفی که با ررش هرمنوتیکی تهیه شده، سعی شده است 

ی معاصر ایران نیست؟ که برایند نن بدی  ، نقش علما در تحوالت اجتماعی ر سیاسی جامعهشود که

شناسند. بنـابرای  بـه   ه ایرانیان سلطنت شان را به رسمیت نمیدانستند کارار شد؛ پادشاهان ااجار می
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هـا را بـه   علما پناه نرردند تا مشررعیت سیاسی پیدا کنند. علما هم در ی  تقلیل جامعـه شـناختی نن  

های ارل با ررج، پادشاهان ااجـار  جای نایب امام، مل اهلل نامیدند. پس از شکست ایرانیان در جن 

وامل داخلی ر خارجی، خواستار مشارکت علما در جن  شدند. بنابرای  علما هـم  به علت ناامیدی از ع

ی مسلمی  ر هم به خاطر دفع خطر تسلط بیگانه گان بر مسـلمانان،  به علت مسئولیت در ابال جامعه

هـا پاسـخ مثبـت دادنـد. امـا      فتوای جهاد صادر کردند که مردم هم مشتااانه ر صمیمانه به فتوای نن

ها به نام علما ربـت شـود،   های داخلی ر با ای  نگرش که مبادا ای  پیررزیه خاطر حسادتمتاسفانه ب

های طااـت  های ننگینی را منعقد نمودند. با عبور از جن فرماندهان ااجارها عقب نشستند ر عهدنامه

کنـار  فرسای ایران ر ررج، ایران رارد عصر امتیازات شد. علما در برابـر امتیـازات عصـر ناصـری، در     

مردم ارار گرفتند ر با صدرر فتوا، نخستی  جنبش اجتماعی در ایران را علیه، استبداد داخلی ر استعمار 

ساز انقالب مشررطه هم شد. امـا علمـا در برابـر انقـالب مشـررطه      خارجی، رام زدند. که اتفااا زمینه

دیگری علمای نـوگرا، در  گرا، ر یکی علمای سنت موضع یکسانی نداشتند ر به در گرره تقسیم شدند.

رااع علمای نوگرا با تفسیر جدید از دی  ر موافقت نن با مشررطیت،  خواهـان تقلیـل نقـش شـاه در     

خـواه  گـرای مشـررعه  که سرانجام هم علمای نوگرا بر رایبان خود، یعنی علمـای سـنت   جامعه بودند.

د که دیگر بار مستبدی  داخلـی  پیررز شدند ر نظام سیاسی مشررطه را مستقر نمودند. اما طولی نکشی

ی در همکاری با استعمارگران خارجی به ای  نظام سیاسی مردمی، پایان بخشـیدند. امـا ایـ  تجربـه    

که مشـررعیت شـاه در عصـر پهلـوی بـرخال       تجدد، بر دانش سیاسی علمای نوگرا افزرد، به طوری

تنها نایب امام، بلکه مـل اهلل هـم   عصر ااجار با نالش اساسی مواجه شد. در ای  درران شاه دیگر نه 

شد. بنابرای  علما، اعالم داشتند که شاه در صورتی مشـررعیت خواهـد داشـت کـه توسـط      تلقی نمی

گیری پادشاهان پهلوی بر علمـا افـزرد.   گررهی ازمجتهدان برجسته انتخاب شود. ای  نظریه بر سخت

اما دیری نپایید که شاه به عنوان غاصب حکومت تلقی شد که، حکومت نایبان رااعی امـام غایـب را   

ی تمامی علما در درران معاصر بود، با نکیده ر عصاره که خمینیغصب کرده است. بنابرای  امام 

ی سیاسـی  ر در ر بر طر  نمودن ضـعف اندیشـه  الهام از جنبش تنباکو، انقالب مشررطه، ایام نهل 

ی رالیت فقیه، در جریان فکری ر سیاسـی علمـای سـنت گـرا ر علمـای نـوگرا را بـا        علما، به مثابه

یکدیگر امتزاج نمود ر از ایـ  امتـزاج، ترکیـب جدیـدی از سـنت ر مدرنیتـه اسـتخراج نمـود ر نن را         

ا باشد ر هم بـه عنـوان یـ  عـالم برجسـته ر      تا هم پاسدار علمای سنت گر جمهوری اسالمی نامید.

بدی  شکل جمهوری اسالمی را تشکیل داد ر نن را مقدمه حکومت  شجاع، پاسدار علمای نوگرا باشد.

 .نامید زمانامام 
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