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پسامشروطه
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چكيده:
تحليل سياسي جامعهی معاصرِ ایران ،نشان ميدهد شناخت تاریخ تحوالت خِرَد
حكومتي(تصور معقول از دولت) در فهم ذهنيت نيروهای اجتماعي در قبال
حكومت تأثير جدی دارد .مشروطهی ایراني توانست اولين تردیدها را دربارهی
دولت سلطنتي به وجود آورد و نگرههای سنتي را دربارهی مشروعيت دولت
زیر سئوال ببرد .با این وجود ،بينظمي/آشوبهای اجتماعي و سياسي
پدیدارشده در جامعهی ایرانيِ پسامشروطه ،موجب هویدا شدن دوبارهی «بحران
حكمراني» و اُفت گرایشِ تحولخواهي در عقالنيت حكومتي سنتي و حركت به
سوی خِرد حكومتي جدید گردید .این خِرَد جدید شرایط را برای بازتوليد
ساختار اقتدارگرای نویني چون رضاشاه در واكنش به بحران حكمراني
پسامشروطهای فراهم ساخت .از اینرو در این مقطع ،موج جدیدی از تلقيها
در ميان روحانيت رسوخ یافت كه با همان اشتياقي كه پيشتر در جستجوی
آزادی و حكومت قانون بودند ،به جستجوی حكومت مطلقه اهتمام ورزیدند و
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عمالً به بازتوليد روحِ استبداد قاجاری در كالبد دولت مطلقهی پهلوی كمك
كردند .به این ترتيب ،نمودار تحوالت سياسي -اجتماعي ایران ،نموداری
سينوسي مينماید كه مشحون از افتوخيزهای متناوب از تغيير یا پذیرش
دولت استبدادی است .پرسش اصلي مقاله آن است كه تلقي روحانيت از
سلطنت ،به عنوان دولت مشروع ،در فضای پسامشروطه چه تحوالتي را پشت
سر گذاشته است؟ فرضيهی اصلي در چارچوب مفهوم «حكومتمندی» فوكو آن
است كه تصور روحانيت از سلطنت طيفي از مشروعيتپنداری دولت سلطنتي
تا انتقاد و مخالفت با آن را تجربه كرده است .بر این اساس ،هدف اصلي مقاله
كشف تحول در تصور روحانيت در قبال پروبلمهی سلطنت در فضای
پسامشروطه تا انقالب اسالمي است.
كليدواژهها  :تلقيِ دولت ،خِرَد حكومتي ،مشروطه ،انقالب اسالمي ،سلطنت،
روحانيت.
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مقدمه
شيوهی اندیشيدن دربارهی سياست و حكومت در هر جامعهای ،بيآنكه خواسته
باشيم دربارهی آن ارزش گذاری هنجاری داشته باشيم ،یكي از موضوعات قابل
تأمل برای اندیشهورزان حوزهی سياست و قدرت در آن جامعه است .این شيوه
مي تواند مبنایي برای بدیهي یا غيربدیهي قلمداد كردن تشكيل هر حكومت در
یك جامعه از یك سو و و تعيين شكل و سياق حكومت(مدل حكومتي حاكم) و
شيوهی اِعمال قدرتِ آن در جامعهی مزبور از سوی دیگر قلمداد شود .به دیگر
سخن ،نوع تصور و برداشت از حكومت و طرح پرسشهای جدی دربارهی نوع
مطلوب حاكميت و مهمتر از آن ،شكل حكومت ،منبع یا منابع اِعمال قدرت،
نحوهی اِعمال قدرت ،حدود و ثغور قدرت/حكومت ،از جمله اساسيترین
موضوعات در بررسيهای سياسي به شمار ميروند.
تصور از حكومت در روند تحوالت سياسي معاصر جامعهی ایران ،عمدتاً مبتني
بر فرهنگ و نظام سلطنتي بوده است .از این نظرگاه ،ميتوان مدعي شد كه
تاریخ معاصر ایران ،عمدتاً تاریخ ،سرگذشت و ظهور و سقوط نظامها و
خاندانهای سلطنتي متعدد بوده است .در این راستا ،عليرغم تجربهی گفتمان
مشروطهخواهي ،نمي توان از ایجاد تحول رادیكال در نظم و نظام سلطنتي سخن
گفت .در واقع هرچند مشروطهخواهي پایههای نظم مزبور را تا حدودی سست
كرد ،اما نهایتاً تا پيش از ظهور جدی اسالم سياسي در تحوالت سياسي معاصر
ایران ،حافظهی جمعي و فرهنگ سياسي ایرانيان بر اساس و منوال نظم و منطق
شاهنشاهي صورتبندی و تثبيت شده است .فرهنگ سياسي مزبور چنان در
حافظه ی تاریخي ایرانيان رسوخ و تعيّن یافته بود كه هيچ جدیت قاطع یا
تحولبخشي در ظهور نشانه یا نشانههای دال بر تحول در حكومتمندی تاریخي
ایراني حتي در ميان روحانيت آن مقطع نيز دیده نميشود و حتي آرمانهای
مشروطه و مشروطهخواهي نيز به دليل سویهها و جهتگيریهای مدرن آن و به
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ویژه به حاشيه رانده شدن روحانيت(خصوصاً قشری از روحانيتِ خواهان
حمایت از سنت در مقابل روحانيون تجددگرا) در تحوالت مشروطه ،در نهایت
مورد پسند و تأیيد نهاد روحانيت قرار نگرفت.
بدینترتيب ،شيوهی اندیشيدن دربارهی حكومت به طور اجتنابناپذیری با تولد
گفتمان جریان مذهبي و روحانيت و طرحواره جریانات زیرمجموعهی آن
درباره ی سياست و حكومت ،پيوندی بس وثيق و نگسستني یافته است .در واقع
در جامعهی ایران معاصر ،هرگونه تحول در حكومتمندی(تصور بدنهی جامعه
از رأس هرم قدرت) از یك سو؛ و تحول در سياستورزی(تكنيك اعمال
قدرت از سوی حاكميت در رأس هرم قدرت) از سوی دیگر را ،ميبایست
تابعي از ارزشگذاریهای جریان قدرتمند مذهبي و روحانيت معاصر قلمداد
كرد .چنانكه تجربهی انقالب اسالمي در دهههای بعدی هم نشان داد كه تا زماني
كه روحانيت تلقي خود از اصل و اساس سلطنت را تغيير ندهد ،تحولي در عمل
سياسي نسبت به حكومت اتفاق نخواهد افتاد .بر اساس این مالك و مناط،
دغدغه یا مسئلهی اصلي مقالهی پيشرو كشف تحول در ذهنيت و تصور
روحانيت در قبال پروبلمهی سلطنت در فضای پسامشروطه است .با این
توضيح ،مي توان مدعي شد تحول در نوع نگرش روحانيت به ضرورت و چرایي
سلطنت ،یكي از عوامل شاخص تعيينكننده در حكومتمندی جدید ایراني به
شمار آورد ،چراكه فهم و درك تحول در حكومتمندی ایراني بدون بررسي
تأثير جدی و تأمل برانگيز روحانيت بر تحول تصور از حكومت بسيار دشوار
بلكه غيرممكن خواهد بود.
بدینسان ،بر خالف برخي تصورات رایج ،نميتوان مشروطه و مشروطهخواهي
را نيز سببسازِ تحول جدی و عملي در سنت تاریخي سلطنتخواهي یا
دست كم عدم تقابل با سلطنت از جانب جامعه ایران قلمداد كرد .در چنين
شرایطي است كه با بهرهگيری روشنفكران مذهبي از تجارب جنبش
مشروطه خواهي و نهضت ملي شدن نفت و نيز با توجه به آشكار شدن گسستگي
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پيوند تاریخي روحانيت با سلطنت از زمان تثبيت قدرت محمدرضا شاه و طرد
و تحقير روحانيت از سالهای  1342به بعد و خصوصاً تشدید سياستهای
غربگرایانهی محمدرضا ،شاهد رشد و رادیكاليزه شدن جریان اسالمگرای
سياسي عليه نظم و نظام سياسي موجود هستيم كه بررسي آن در حوصلهی این
نوشتار نميگنجد.

چارچوب نظري
از آنجا كه این مقاله ميكوشد تحول در حكومتمندی ایراني را به معنای تحول
در تصور و برداشت از حكومت ایراني در نظر بگيرد ،لذا یكي از چارچوبهای
نظری متناسب كه ميتواند به توضيح تئوریك این معنا بنشيند مفهوم و نظریهی
«حكومتمندی» 1ميشل فوكو ،نویسندهی شهير معاصر فرانسوی است .اصطالح
حكومتمندی تركيبي است از دو واژهی  Governmentalبه معنای
«حكومتي» و یا هرآنچه به مربوط به حكومت است؛ و پسوند  ityبه معني
«مطالعه در اینباره»؛ یا تركيبي از دو واژهی  Governmentبه معنای حكومت
و  mentalityبه معنای طرز فكر و اندیشه(یحيوی)120 :1394،است.
آنگونه كه مایكل دین نيز تصریح ميكند مفهوم حكومتمندی دارای دو معنای
مجزا و البته مرتبط با یكدیگر است :در معنای نخست مفهوم حكومتمندی به
نگرش ،طرز تفكر ،دید و ذهنيت ما نسبت به مسئلهی حكومت اشاره دارد؛ این
موضوع كه ما چگونه در مورد حكومت كردن فكر ميكنيم؟؛ و همين طور این
نكته كه چگونه با عقالنيتها یا «ذهنيت»های 2متفاوتي در باب حكومت مي-
اندیشيم؟( .)Dean,1999: 24در معنای دوم ،فوكو این مفهوم را كليهی
شيوههای سازماندهي اعمال شده در قبال ذهنيتها ،عقالنيتها،تكنيكها و
1. Governmentality
2. mentalities
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نهادهایي ميداند كه از طریق آن ،افراد و جامعه اداره ميشوند.
البته طرز فكر یا «ذهنيت» مدنظر فوكو در مفهوم حكومتمندی ،اوالً نه به
عنوان فعاليتي انتزاعي(كامالً ذهني و نظری) بلكه به مثابه یك محصول جمعي
در برنامههای هدایت و اصالح رفتار حكومتشوندگان مبتني بر تكنيكها و
دانش قدرت است؛ ثانياً ذهنيت در حكومتمندی صرفاً معنای عقلگرایانه را با
خود حمل نميكند و ميتواند شامل عناصر غيرعقالني(احساسات نيرومند در
مقابل نيروی عقل) نيز باشد .در واقع به نظر ميرسد ميتوان این مفهوم را با
قدری تساهل با همان تعبير «حكومتمندی» یا «طرز تلقي از حكومت» یاد
كرد .یك تعریف مختصر و مجمل از حكومت  ،توسط فوكو عبارت است از:
«هدایت رفتار» یا «هدایت كردن امر هدایت یا «ادارهی امر اداره»( Foucault,
.)2007:192
در این معنا ،مفهوم حكومت مندی بر ظهور یك شكل جدید و مجزا از تفكر
درباره ی حكومت و اِعمال قدرت در جوامع غربي داللت ميكند .همانگونه كه
در تعریف پيتر ميلر نيز در این خصوص آمده است« :حكومتمندی داللت بر
روشهایي دارد كه سرشتنمای شكلي از نظارت دولت بر شهروندانش ،ثروت-
شان ،فالكتشان ،آداب و عاداتشان است»(ميلر .)251 :1382،بر مبنای
چنين دیدگاه و تحليلي ،در در درسگفتارهای تولد زیستسياست ،فوكو با
تحليل سازوكارهای امنيتي ،ظهور مسئلهی «جمعيت» را به منزلهی ابژه
مناسبات قدرت در مركز توجه قرار داد و «با بررسي اندكي دقيقتر این مسائل،
به مسئلهی حكومت رسيد» (فوكو .)7 :1384 ،بدیهي است از ميان این دو
معنا ،مقالهی پيشرو گرایش به معنای اول را به تناسب هدف خود برگزیده
است؛ یعني حكومتمندی را نه به مثابه تكنيكهای حكمرانان برای سوژهسازی
از شهروندان و تربيت آنان بر اساس آنچه ميخواهند ،بلكه به مثابه طرز تلقي و
نگرش به حكومت از جانب شهروندان ميداند(فوكو.)258 :1390 ،
با این وجود ،تعریف و تفسير اصطالح «حكومتمندی» بغرنج و دشوار است.
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زیرا هر چند ترجمههای متنوع و متعددی از این اصطالح از قبيل
«حكومتمندی»« ،حكومتبودگي»« ،حكومتداری»« ،ذهنيت حكومت»« ،طرز
تفكر حكومت» و  ...از این واژه شده است ،این ترجمهها گاه بيش از آنكه راه
گشا به نظر برسند ،بر پيچيدگي موجود افزودهاند .معالوصف ،با وجود احتمال
گرفتار شدن در نوعي سادهسازی 1یا تقليلگرایي 2در معرفي این مفهوم،
ميتوان مدعي شد كه یكي از معاني مهم و جدی حكومتمندی كه پایه و اساس
این مقاله را نيز بر ميسازد عبارت است از :نگرش ،طرز تلقي و تفكر ،دید و
ذهنيت نسبت به مسئله ی حكومت؛ این موضوع كه اعضای یك جامعه خصوصاً
با ذهنيتها و عقالنيتهای متفاوت و افقهای ذهني مختلف چگونه با در مورد
حكومت كردن فكر ميكنند؟
به طور خالصه ،آنچه به بهره و حظ نگارندهی این مقاله از مفهوم مغلق ،گسترده
و پيچيدهی فوكو از مفهوم حكومتمندی مربوط ميشود عبارت است از درك
حكومتمندی به عنوان «شيوهی خاصي از اندیشيدن به حكومت» و در واقع
پرسش از نحوهی حكومت كردن و تحتِ حكومت واقع شدن؛ امری كه فوكو
آن را در مباحث خود دربارهی پيدایش رسالههایي آغاز ميكند كه از نظر او،
« نه دیگر اندرزنامه به اميرند و نه علم سياست ،بلكه هنرهای حكومت كردن»اند
و در همين رسالههاست كه او شيوهی خاصي از اندیشيدن به حكومت را مطرح
ميكند(فوكو.)236 :1389 ،

بحران حكومتمندي و گذار به اقتدارگرایي پسامشروطه
شروع مبارزات مشروطه به رهبری روحانيوني همچون آیتاهلل طباطبایي و
آیتاهلل بهبهاني ،عرصهی جدیدی برای شـركت علماء در عرصهی سياست باز
1. simplification
2. reductionism
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شده و شكلگيری مبا رزات عليه استبداد داخلي جهت مشروط كردن قدرت و
ارادهی شاه باعث شد تا آن ن قش علماء در جنبش مشروطه برجسته گردد ،تا
جایي كه اگر نقش برجستهی آیتاهلل نائيني ،به عنوان تئوریسين مذهبي
مشروطه؛ و همچنين فتوای آخوند خراساني در تأیيد مشروطه نبود ،پيروزی
مشروطهخواهي درایران با دشواریهای بزرگتری روبرو ميشد .معالوصف،
عليرغم موفقيت جنبش مشروطه در محدود كردن قدرت شاه از سلطنت به
حكومـت در قالب دولت ملي ،این جنبش بواسطهی برخي اشتباهات ،كه
بررسي آن مجال دیگری ميطلبد ،به اهداف واقعي خود در حركت به سمت
قانونگرایي و زدودن استبداد از جامعهی ایراني و برپایي واقعي دولت مشروطه
باز ماند .در چنين فضایي است كه جنبش مشروطيت در ایران به جای اینكه به
استقرار حكومتي مردمساالر بيانجامد ،به بينظمي و آشوب انجاميد و جز
پراكندگي و تشتت برای حكومتهایي كه پس از مشروطه برسر كار ميآمدند،
حاصلي در بر نداشت .عموماً تاریخنگاران ،تعطيلي مجلس دوم در
24دسامبر 1911را پایان انقالب مشروطيت تلقي كردهاند.
یكي از نتایج بازتوليد بحران دولت در ایران در پي ناكاميهای مشروطه آن بود
كه به مرور ،از حمایت مردم بيبهره شده و مجدداً استبداد مطلقه با توپ بستن
مجلـس توسـط محمـدعلـي شـاه احيا شد .همچنين پس از آغاز مشروطهی
دوم و فتح تهران ،ترور «سيدعبداهلل بهبهاني» ،یكي از دو سيد معروف
مشروطهخواه تهران؛ و اقدامات تند و ضدمذهبي برخي مشروطهخواهان باعث
شد كه به جای استقرار نهادهای مردمي ،گروههای غربگرا بر كشور حاكم
شدند(نجفي و فقيهحقاني .)268 :1384 ،در مقابل این بحرانِ جدید حكمراني،
یك سری افراد جهت اصالح وضعيت موجود و دستيابي به اهـداف واقعـي این
جنبش دست به كار شدند .البته در عين حال برخي گروههای فرصتطلب نيز
برای رسيدن به منافع خود دست به قيام زده و در نتيجه با شكلگيری ناامني و
هرج ومرج در كشور ،مشـروطه از اهـداف واقعـي خـود بازمانـده و
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بـدینترتيـب یكـي از بزرگترین مضرات مشروطهای كه به شكست جبههی
مشروعه و اعدام شيخ فضل اهلل منجر شده بود ،حاكم شـدن اندیشـهی پـذیرش
تدریجي جدایي سازمان دین از سازمان ادارهی جامعه بود.
البته عوامل دیگری نظير پراكندگي و تشتت این دوره ،قرین و همراه با یك
سری عوامل و حوادث ناخوشایند دیگر از قبيل خشكسالي ،دخالت بيگانگان،
هرج ومرج ناشي از مشروطه گردید كه نهایتاً به حاكم شدن وضعيتي در ایران
انجاميد كه از آن ميتوان تحت عنوان «بحران حكمراني» یادكرد(یحيوی،
 .) 18 :1396در چنين شرایطي ،الهام اذهان ایرانيان ،از ایرانيانِ آلماننشين و
«برلنيها» موجب شد كه شيوهی جدید الگوبندی حكمراني متأثر از شرایط
آرناشيستي مشروطهخواهي به سمت و سوی تقاضا برای تشكيل «دولت
مستحكم و مقتدر» گردد(یحيوی .)20-19 :1396 ،اینجاست كه صورت عملي
چنين عقالنيت نوظهوری زمينهسازی برای روی كار آمدن رضاشاه بود كه از
منظر روشنفكران و حتي نخبگان ميتوانست به عنوان «مردی مقتدر» ،در
واكنش به بحران حكمراني مزبور نوعي «اقتدارگرایي شخص محور» را حاكم
كرده و عقب ماندگي كشور را در سایهی تشكيل یك حكومت مركزی مقتدر
جبران كرده و با محافظت از یكپارچگي و استقالل آن ،كشور را به سمت
مدرنيزاسيون به پيش ببرد .طبعاً چنين رویكردی در جامعهی استبدادزدهی
تاریخي از حيث ذهنيت حكومتي ،به سرعت حاميان و طرفداران خاص خودش
را نيز فراچنگ ميآورد( یحيوی20 :1396 ،؛ كدی 151 :1381 ،؛ اتابكي،
 )14 :1385بهگونهای كه ميتوان مدعي شد تفاوت اساسي روشنفكران دورهی
رضاشاه با روشنفكران دورهی قاجار را ميتوان در تفاوت واژهی «رجال
روشنفكر» با «روشنفكران ناراضي» پي جُست(بروجردی .)226 :1382 ،رجال
روشنفكر ،كساني بودند كه ضمن اینكه خود از تئوریسينهای شكلگيری دولت
مدرن از طریق تمركز قدرت بودند ،خود نيز در آن مناصب اداری -سياسي را
عهده دار ميشدند .اینان گاه سعادت تودهی مردم را نه در مشاركت آنها بلكه
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در فقدان مشاركتشان تحليل ميكردند(انتخابي .)10 :1390 ،بر این اساس
است كه ميتوان مطابق ایدهی آبراهاميان مدعي شد «نسل جدید روشنفكران
جدید ایراني با همان شور و حرارتي به جستوجوی حكومت مطلقه گرویدند
كه نسل قبل آنها به جستوجوی آزادی وحكومت قانون» .به تعبير آبراهاميان
«در حاليكه انقالب مشروطه درصدد بود نظام مشروطهی ليبرال را جایگزین
استبداد قاجاری نماید ،كودتای  1299در راستای از بين بردن ساختارهای
پارلماني و ایجاد حكومت مطلقهی پهلوی بود»(آبراهاميان.)129:1377،
بدینسان ميتوان بر این گزارهی تحليلي پای فشرد كه همان مشروطهای كه
نوید تحول به سمت و سوی حكومتمندی نوین را به ایرانيان ميداد ،بهگونهی
پارادوكسيكالي به سبب دریافتهای متفاوت و متضاد علماء(فقها) از معنا و
مفهوم مشروطيت و ماهيت حكومت دیني از یك سو و بينظميهای اجتماعي-
سياسي متعاقب ابهام در دریافتهای مزبور از سوی دیگر ،راه به اقتدارگرایي
نوین و بازسازی و تقویت نوعي اقتدار و تمركز قدرت و پذیرش استبداد و
حكومت متمركز و مقتدر در دوران پهلوی انجاميد.

روحانيت و امر حكومت در فضاي پسامشروطه
.1پرهيز از سياست به مثابه منش رایج
بر اساس بحران حكمراني مطرحشده در سطور فوق ،ميتوان از رویكرد كلي
اصحاب دین و نهادهای دیني نسبت به سياست و امر سياسي و مشخصاً
حكومت تا حدی رمزگشایي نمود .به نظر ميرسد رویكرد مزبور در فضای كلي
پسامشروطه ،حول یك مفهوم كليدی صورتبندی شده باشد«:اعراض از
سياست برای تقویت دیانت و نهادهای دیني» .به دیگر سخن ،در این هنگامهی
تاریخي برخي از علماء طراز اول جامعه ایراني ،به دليل مصلحتاندیشي ،از
دخالت مستقيم در عرصهی سياست خودداری ميكردند چراكه طبق منوال آن
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زمانه ،امر سياسي از سنخ و جنس غيرمقدس قملداد ميشود و عمالً حفظ دین و
تمشيت امور دیني در مرزگذاری ميان دیانت و سياست تعریف و تحدید
ميگردید .از جملهی حامالن و عامالن چنين نگرشي« ،شيخ عبدالكریم حائری
یزدی» ،بنيانگذار و رئيس حوزهی علميـه قـم بـود كه در تعریف نسبت دین
با امر اجتماعي و سياسي ،عمـالً دخالت در سياسـت را نميپسندید و در مواجهه
با حكومت و امر سياسي ،ضمن رعایت احتياط ،از مقابلهی مستقيم با حكومت
پهلوی خـودداری ميكرد .به نظر ميرسد چنين تفكری كه حائری را باید
نمایندهی اصلي فكری آن دانست ،مبتني بر نوعي مصلحتاندیشي دیني ارزیابي
كرد كه عزلتگزیني دین را بيش از دخالت مستقيم در عرصهی سياست برای
جامعه مفيد تلقي ميكرد .زمينه و زمانهی تاریخيِ چنين رویكردی نشأتگرفته
از رویكرد كلي حاكم بر گفتمان سنتي مذهبي در مقطع پيشامشروطه است .بر
اساس چنين رویكردی ،همكاری علماء با دولتهای موجود با عناویني از قبيل
«جواز همكاری با دولتهای جور» توجيه ميشد .همچنين كنارهگيری از
سياست و گوشه نشيني زاهدانه ،مشي اصلي عالمان دیني در گفتمان سنتي
مذهبي به شمار ميرفت و ورود عالمان دین به عرصهی سياست یا به كلي
مردود بود و یا استثناهایي بود كه با عناویني همچون كمك به مؤمنان و كاستن
از ظلم توجيه مي گردید .با گسترش نظریه و روش اصولي ،دخالت علماء در
سياست نيز افزایش یافت و از همينرو ،در دورهی قاجاریه بر خالف دورهی
صفویه ،عالمان زیادی وارد فعاليتهای سياسي شدند و حتي رهبری جنبشهای
اعتراضي را بر ضد حكومت بر عهده گرفتند .فعاليتهای سياسي علماء در قرن
نوزدهم ،كه با تكيه بر گسترش اختيارات مجتهدان صورت ميگرفت ،به طور
طبيعي ميبایست با ارائهی تفسيرهای سياسي از دین همراه ميشد .البته تا
نهضت مشروطه ،بيشتر این روشنفكران بودند كه برای پيشبرد اهداف خود
ميكوشيدند تا مفاهيم و اندیشههای سياسي مدرن را به متون دیني مستند كنند
و از این راه علماء و توده ها را به مبارزه عليه استبداد تشویق نمایند و خود را از
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اتهام بدعت و كفر مبرّا سازند(حسينيزاده.)168: 1389 ،
بر اساس چنين ميراث فكری مربوط به زمانهی پيشامشروطه است كه روند و
اس تراتژی علماء در تعریف نسبت خود و نهادهای دیني با حكومت رضاخان
معنا و مفهوم ميیابد و در این راستاست كه توجه به دو نكته ،حياتي مينماید:
نخست آنكه ،بـه نظـر مـيرسد در آن موقعيت شاید موفقيتآميزترین روش
برای مقابله با دینستيزی رضاخان ،راهي بود كـه عالماني همچون حائری
انتخـاب كـرد تـا از تحریك رضاخان و حساس كردن وی دربارهی علماء
بپرهيزد .البته معنای ایـن سـخن آن نيسـت كـه ایشـان بـه مسـائل اجتمـاعي
بيتوجه بودند؛ بلكه صالح كار را در پاسداری از سنتهاو حوزهی علميه دانسته
و از این طریق در صدد بود تا یكي از كمبودهای اساسي رهبری سياسي و
مبارزاتي نيروهای مذهبي را در آینده مرتفع سازد .بدینترتيب هر چند این
حوزه برای مدتها سياسي نبود؛ ولي بنيان گفتمان علمای شيعه و اندیشههای
سياسي نوین آنـان ،در درون آن شكل گرفت(درخشه.)219-218 :1380 ،
بدون شك نفس تشكيل حوزهی قم توسط ایشان ،یكي از زمينههای اصلي
شكلگيری اسـالم سياسي -انقالبي در تاریخ معاصر به شمار آمده و این اقدام
بنيادین ،به نحوی غيرمستقيم بر اندیشه و تحوالت تاریخي چنـد دهـهی
جامعـهی ایـران و همچنين شكلدهي انقالب اسالمي اثر گذاشت .دومآنكه،
رضاخان در ابتدای دوران حكومتش پس از تصاحب قدرت ،بـا انجـام
كارهـایي از جملـه بستن مغازههای شرابفروشي و عرقفروشي ،تئاتر ،سينما،
فتوگرافها (عكاسخانه) و كلوپهای قمار ،بنای دوستي و آشنایي با
روحانيون تهران را نهاد و برخي از علماء نيز برای رهایي از هرجومرج و ناامني
به ارمغان مانده از تحفهی مشروطهخواهي ،از وی حمایت كـرده و برخـي
دیگـر نيـز در برابر حكومت وی سكوت اختيار كردند .در این راسـتا،
رضـاخان حتـي در اوائـل كسب قـدرت ،در جریـان جمهـوریخواهي با
مبارزات شهيد مدرس به ناچار نظر علماء را پذیرفته و جمهوریخواهي را كنار
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گذارد(بهشتيسرشت .)364 :1380 ،معالوصف ،رضاشاه در ادامهی حكومتش
با انجام یكسری اصالحات ضددیني ،موجبات نارضایتي علماء را فراهم
آورد(نجفي و فقيهحقاني.)451 :1384 ،
تحليل این وقایع تاریخي مي تواند این نكته باشد كه این شرایط یعني تشدید
فرآیند جدایي دین از سازمان ادارهی جامعـه و حاكميت نسبي حكومت سكوالر
بر ادارهی امور جامعه ،بر خالف انتظار اوليه و نيز بر خالف تحوالت سياسي
ایران دهههای بعدی(یعني دهه  1350به بعد) ،نه تنها موجبات حساسيت
سازمان دین برای مداخله در نظامات سياسي نگردید ،بلكه حتي موجب فاصله
گرفتن هر چه بيشتر اسالمگرایان از حكومت و سياست شد؛ به گونهای كه حتي
فروپاشي قدرت رضاشاه و آغاز فضای باز سياسي 1به نفع روحانيون نيز
نتوانست تحولي جدی در رفتارشناسي علماء در قبال حكومت و خروج آنها از
انفعال ایجاد كند و آنها را متقاعد به تالش برای پيدا كردن سهمي در قدرت و
سياست نماید .به دیگر سخن ،بر خالف افزایش چشمگير كنشهای مـذهبي ـ
سياسـي ،رفتـار برخي از علماء سنتي شيعه در برابر دولت در دورهی فضای باز
سياسي و حتي سالهای پـس از آن ،بـا رفتـار ایشـان در سالهای پيشين
تفاوت چنداني نداشته و آنها همانند گذشته ،به كنارهگيری از سياست ادامه داده،
از مداخلـهی صـریح در سياسـت پرهيـز نموده و به خاطر مصلحت عمومي،
اقدامات حكومت را از باب والیت ،تنفيذ ميكردند و در واقع از حيث این
تنفيذ ،آن را مشروع قلمداد ميكردند.

 .1نمونه هایي از این فضای باز سياسي عبارت بود از اینكه :مدارس و حوزه هاى علميه نيز رونقى تازه یافت؛ شمار
طـالب علـوم دینى در دهه پس از شهریور  1320بيش از دو برابر شد؛ و نهایتا اینكه بسيارى از مدارس مـذهبى و
موقوفـاتى كـه در اختيـار حكومـت قـرار گرفته بود ،به روحانيون باز گردانده شـد(.ر.ك حسـيني زاده:1389 ،
153؛ )157
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 .2تطورات تلقي روحانيت از سلطنت
الف .مشروعپنداري سلطنت :كودتاي  :1305 – 1299اصوالً تلقي و تصور
حاكم از حكومت كه در این مقطع بر پایهی گذار از تصورِ «مشروطه» از
حكومت شكل گرفت ،در عبارتِ «دولت مطلقه» خالصه ميشود .به دیگر سخن،
حكومت پهلوی اول را ميبایست بر مبنای پيدایي نوعي «دولت مطلقه» در
ایرانِ پسامشروطه تجزیه و تحليل كرد .روایي و سيطرهی چنين تصوری از
حكومت ،معلول آميزهای از وجود دیكتاتوریهای مدرن زمانه خواهان نوسازی
در منطقه ی خاورميانه(خصوصا تركيه) و بسترهای روحي و فرهنگي استبداد
پذیرِ ایراني است .اما شاید چنانكه شرح آن رفت ،از همهی اینها مهمتر این
تصور جدید از حكومت ،پاسخي به فروپاشي مشروطهی ناتمام ایراني تلقي باشد
كه در عين حال پيش در آمدی بر اَشكال جدید از نظریههای دولت در ایران نيز
شد .به دیگر سخن ،همزمان با نافرجاميِ موتورهای محرك دموكراتيك
مشروطيت و پيدایيِ دولتهای مقتدر در اروپا و آسيا ،درك جدید و ویژهای از
رابطهی «نوسازی» و «اقتدار» در بين فعاالن سياسي رشد كرد و برخي
گرایشهای موجود در بين مشروطهخواهان را به سوی طرح و حمایت از
نظریه ی دولت مطلقه و مشروع قلمدادكردن این مدل از دولت در ایران
كشانيد .در واقع منظور از «دولت مطلقه» به عنوان تصور مسلط در این مقطع،
اشاره به آن شكل از دولت است كه در مرحلهی گذار به دولت ملي شكل گرفت
و از دید طراحان آن ،انتظار مي رفت كه بتواند كارگزار انهدام بازماندهها و
بقایای سنن دورهی قاجاری و به وجود آورندهی نيروهای نوین و اشكال جدید
از روابط اجتماعي و سياسي باشد .به نظر آنان ،رضاخان و دولت او باید چنين
انتظاری را در خصوص لزوم شكلدهي به یك دولت -ملت مدرن و مقتدر
برآورده ميساخت و كارویژههای مدرن ساز را با برخورداری از مشروعيت
زميني در محوریت كار خود قرار ميداد(فيرحي .)442 :1394 ،بدینسان
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پهلوی اول ،دوره ی مهم و تأثيرگذاری از تاریخ معاصر ایران است ،زیرا طي
آن ،خطوط كلي جامعهی جدید ایران به تدریج پدیدار و دیكتاتوری رضاشاه،
خواسته یا ناخواسته ،كارگزار بخش عمدهی این تحوالت شد .در این راستا،
جستوجوی برای به اصطالح «دست آهنين» و «منجي ایران» نه تنها شعارِ
بخشي از فعاالن سياسي كه رویكردی فراگير در اقشار مختلف جامعه بود و به
تعبير ملك الشعرای بهار ،همهی اميد آن بود كه «از آه مظلوم ،گَردی
برخيزد/وز آن گَرد ،صاحبكالهي بر آید» .1بدینسان است كه بر مبنای این
«آمادگي روحي» و با مساعدت قدرتهای خارجي ،كودتای سوم اسفند 1299
به فرماندهي رضاخان ميرپنج و رهبری سياسي سيدضياءالدین طباطبایي رخ
ميدهد.
با این توضيح ،با توجه به مختصات این مقطع دربارهی رابطهی مذهب و
سياست ،احتماالً ميتوان آن را دورهی امتداد گفتمانِ رو به زوالِ مشروطه
تحليل كرد .بر این اساس چنين به نظر ميرسد كه متأثر از چرخشي كه در
ایدئولوژی و مباني مشروعيت حكومت رخ ميدهد؛ و اندیشهی سياسي و الجرم
فقه سياس ي شيعه را در مقاطع بعد تحت تأثير خود قرار ميدهد ،اغلب رهبران
مذهبي در انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی اهداف دوگانهای را دنبال
ميكردند :یكي ،خروج مشروطه از بنبست و تجدید قوای دولت و دیگری،
كنترل بلندپروازیهای رضاخان در قالب تبدیل او به شاه مشروطه كه مطابق
قانون اساسي ،اختيارات محدودی داشته باشد .با لحاظ همين مسئله ،ميتوان به
رمزگشایي و فهم «اجماع رهبران دیني در مخالفت با ایدهی جمهوریخواهي»
در عينِ «سكوت همراه با تأیيد آنان در باب تغيير سلطنت» تصور كرد(فيرحي،
 .1برای مالحظه متن كامل این قطعه شعر از اشعار بهار ،ر.ك:

httpp://www.bahar.fr/divanBahar.html.
httpp://www.bahar.fr/Divanmalekoshoarayebahar.pdf.
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 .)408 :1394به غير از مدرس ،اكثر شاگردان آخوند خراساني و دیگر رهبران
مذهبي حامي مشروطه ،چنين مياندیشيدند كه سلطنت رضاشاه یك منفعت
جدی هم برای كشور و هم برای اسالم دارد :هم نجات دولت مشروطه و در
واقع نجات كشور از بينظمي و خطر تجزیه و اضمحالل است و هم دفع شرّ
جمهوریخواهي سكوالریستي است كه در آن ایام معادل «كماليسم تركيه»
انگاشته ميشود .در این راستا از «حاج ميرزا یحيي» كه خود مانند آیتاهلل
مدرس ،یكي از اعضای هيأت نظارت مجتهدین و چند دوره نماینده مجلس بود،
نقل شده است كه در مالقات با رضاشاه« ،دست به عمامهی خود و شمشير
رضاشاه» زد و گفت« :این دو باید حافظ یكدیگر باشند .ما باید قدرت و
سلطنت را حفظ كنيم و شما هم روحانيت را .در این صورت است كه اسالم
باقي مي ماند»(بازرگان.)140 :1377 ،
در واقع ،رهبران مذهبي در دورهی اول قدرتِ رضاخان موقعيت ویژهای
داشتند .همانگونه كه شرح آن به تفصيل رفت ،اوضاع آشفتهی كشور و
عملكرد برخي مشروطهخواهان ،موجب سرخوردگي علماء و مردم از
مشروطه خواهي شده و تبليغات ضد مشروطه در حوزه و مركز دیني نجف اوج
گرفته بود .تبليغات ضدمشروطهی مزبور به قدری قدرتمند بود كه به عنوان
نمونه سيدعلي سيستاني ،از شاگردان ميرزای شيرازی و صاحب فتوای «تكفير
مشروطه» ،در رساله ی عمليه خود ،یكي از شرایط الزم برای احراز مرجعيت
تقليد« ،مشروطهخواه نبودن» بر شمرد(رازی .)189 :1370 ،چنين شرایط و
مواضعي ،البته متعصبان را عليه مجتهداني چون ميرزای نائيني ،به عنوان یكي از
تأثيرگذارترین عالمان مشروطهخواه ،بر ميانگيخت به طوریكه ایشان در این
مقطع ،سخت مورد تعرض و مزاحمت قرار ميگرفت.
به منظور تحليل و فهم مشروعپنداری حكومت اقتدارگرای پهلوی در نظرگاه
علماء و مردم ،در كنار سرخوردگي آنان از اوضاع آشفته پسامشروطه،
ميبایست به عامل دیگری در این دوره( )1305-1299توجه جدی داشت:
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رضا شاه در این دوره بر خالف همتایان جمهوریخواه خود در خاورميانه همانند
كمال آتاتورك ،با درك قدرت مذهب در جامعهی ایراني ،ناگزیز بود كه
تمایالت ظاهری به مذهب نشان دهد تا نيروی خود را در دو جبههی قاجار و
روحانيت به تحليل و فرسایش نبرد .همين وضعيت ،رضاخان را به گزینهی برتر
رهبران مذهبي بدل كرده بود و آنان مصمم بودند با توجه به مجموعه تحوالت
خاورميانه خصوصاً روند دینزدایي از جامعه و حكومت در جریان
جمهوری خواهي در تركيه و عراق ،امتيازاتي را به رضاخان بدهند تا امتيازات
دیگری را از او بگيرند .بدینترتيب آنان به سلطنت رضاشاه به عنوان شاه
مشروطه رضایت دادند تا روند جمهوریخواهي را در ایران با هدف پيشگيری
فروغلطيدن در ورطهی الئيسيسم تركيه تحت كنترل خود درآورند.
صرفنظر از اینكه رهبران دیني این دوره و در رأس آنها محقق نائيني(به
استثنای آیتاهلل مدرس) ،آیندهی رضاشاه را قياس به شرایط حاليهی آن زمان
ميكردند و نسبت به تداوم سياست مذهبي او خوشبين بودند؛ یا اینكه با وجود
آگاهي از بلندپروازیها و آیندهی دولت رضاشاه ،ناگزیز به چنين تصميمي
بودند ،ترجيح ميدادند یا ناگزیز ميشدند به این اميد كه شاید با تكيه بر «سنت
رابطهی نزدیك و نصيحت سلطان» ،بر سياستگذاری عمومي حكومت پهلوی
تأثيرگذار باشند ،با سلطنت رضاشاه مخالفت نكنند(واعظزاده خراساني:1369 ،
.)40 -35
ب .زمينههاي آغاز تردید در مباني مشروعيت حكومت :1320 – 1304 :تا
قبل از این مقطع ،اقدامات علماء نشان از آن دارد كه مراجع سهگانه و اصوالً
جریان اسالميِ حساس و نگران نسبت به ماهيت و شكل حكومت ،همچنان بر
عدم تقابل و حفظ «موضع ارشادی» در برابر دولت رضاشاه مياندیشيدند .اما
به تعبير مخبرالسلطنه هدایت ،به تدریج این اميدها به یأس گروید تا جائيكه
حتي خود ميرزای نائيني كه مبتكر این موضع ارشادی عدم فاصلهی روحانيت از
رضاشاه و عدم تقابل با دولت آن بود ،در نامهای به او ،نگرانيهای خود را در
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ميان گذاشت و نسبت به اینكه رضاشاه ،تاریخ انقراض دیانت در ایران باشد،
هشدارهای الزم را داد :هشدار نسبت به لوازم ماتریاليستي و الیيك «جمهوری»
و «بلشویسم» از جمله ابراز نگراني نسبت به «ادراج مباني طبيعي مذهبان در
اصول تعليمات» مدارس جدیدی در ایران(منظوراالجداد.)60-59 :1379 ،
همچنين در بخش دیگری از این نامهی طوالني ،بر موضع بنيادین علماء در
پيوند دین و دولت و در واقع ،بر نقش جدی و تعيينكنندهی «قوهی مقدسهی
دیانت اسالميه» در حفظ و تداوم سلطنت در خاندان پهلوی تأكيد دارد(فيرحي،
 .)422 :1394نهایتاً نائيني در مهمترین بخش این نامه ،سخن آخر خود را با
دولت سلطنتي مطرح مي كند .در این راستا ،وی ضمن اینكه مقام و جایگاه
سلطنت را مسئول «حفظ دین و دنيای مسلمين» معرفي ميكند ،سلطنت را
موظف به همكاری با علماء در راستای وظيفه نهادی سلطنت ارزیابي ميكند.
همچنين نائيني بر زوال دولت و دین در صورت زوال هر یك از آن دو تصریح
دارد و این حاكي از مالزمهی حيات دین و دولت در اندیشهی سياسي نائيني و
نوع خاص تصور وی از حكومت است كه البته تحوالت تاریخي درستي ارزیابي
و پيشبيني وی را در پي سياستهای ضدمذهبي رضاشاه ،به اثبات
ميرساند(فيرحي.)422 :1394 ،
نكته جالب در این ميان آن است كه به رغم همهی این سياستهای ضدمذهبي،
رهبران دیني همچنان بر موضع ارشادی و مدارا با دولت سلطنتي تأكيد داشته و
رفع «سوء تفاهمها» و ایجاد «همدلي بين روحانيت و سلطنت» را تنها راه ممكن
ميدانستند .در این راستاست كه همچنان تصور مراجعي همچون نائيني،
سيدابوالحسن اصفهاني در نجف و شيخ عبدالكریم حائری یزدی در قم از
حكومت ،لزوم حفظ سلطنت(مدارا با سلطنت)در عين آگاهسازی شاه نسبت به
همراهي استراتژیك با علماء بر حكومتمندی ایراني در این مقطع حاكم و
مسلط بوده است .بر اساس چنين تحليلي بود كه به عنوان نمونه ،به رغم برخي
همدليها با برخي علماء معترض به «نظام اجباری» از جمله آقا نوراهلل اصفهاني
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و همراهان وی كه در اعتراض به این قانون به قم مهاجرت كرده بودند ،حمایت
جدی چنداني از این جنبش اعتراضي نكردند .در این خصوص نامهی آیتاهلل
اصفهاني در  16مهر  1306خطاب به حاج آقا نوراهلل اصفهاني كه در آن بر لزوم
همراهسازی مقام سلطنت و رفع سوء تفاهمات و نيز لزوم پيگيری ایدهی اصالح
تدریجي امور با «معاضدت و مساعدت سلطنت» توسط علماء تأكيد شده
بود(منظوراالجداد ،)102-101 :1379 ،قابل تأمل است و حاكي از
حكومتمندی فوقالذكر دارد.
معالوصف ،پس از آنكه سختگيری حكومت در انتقال ارز و وجوهات شرعي
به نجف از سال  1308بيشتر شد ،مواضع «انتقادی» مراجع نيز صراحت
بيشتری پيدا كرد .در این ميان ،نقطهی اوج منحني واگرایي علماء و حكومت
را باید در سياست «كشف حجاب اجباری» جستوجو كرد .مشخصاً با آغاز
سال  1314و تشدید تبليغات و اقدامات عملي دولت برای كشف حجاب و
كسب اطالع آیتاهلل حائری از تصميم جدی رژیم بر«كشف حجاب» ،تلگراف
وی نيز در عينِ «تقدیم ادعيهی خالصانه» به «خاطر همایوني» ،رنگ و بوی
اعتراضي بيشتری نسبت به تلگرافهای پيشين داشته و در آن بر ضدیت
« اوضاع حاضره بر خالف قوانين شرع مقدس و مذهب جعفری عليهالسالم» و
لزوم «رفع اضطراب» از خود(آیتاهلل حائری) و ملت ایران تأكيد شده
است(بصيرتمنش .)357-356 :1378 ،در نقطهی مقابل ،تلگراف
نخستوزیر وی (محمدعلي فروغي) به این تلگرام تهدیدآميز بوده
(منظوراالجداد )358-357 :1379 ،و واكنش رضاشاه نيز به اعتراض آیتاهلل
حائری و اعتراضات سایر علمای قم نيز بسيار تحقيركننده و زننده بود1
 . 1به دنبال تلگراف فروغي ،خود رضاشاه نيز به قم و منزل آیت اهلل حائری رفت و بدون هـيچ سـالم متعـارفي بـه
ایشان گفت« :رفتارتان را عوض كنيد و گرنه حوزه قم را با خاك یكسان ميكنم .كشور مجاور ما ]تركيه[ كشـف
حجاب كرده و به اروپا ملحق شده است .ما نيز باید این كار را بكنيم و این تصميم هرگز لغو نميشـود .».رضاشـاه
بعد از این سخنان تهدیدآميز ،بدون اینكه منتظر پاسخ بماند ،غضبناك و به سرعت خارج شد(ر.ك :بصيرتمـنش،
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(بصيرتمنش .)259 :1378 ،پاسخ تهدیدكننده و تحقيرآميز رضاشاه اعالم
خطری بود كه اگر آیتاهلل حائری ميخواست روی حرف خود بایستد باید
آمادهی دستگيری و زنداني ميشد؛ چنانكه چند روز بعد در جریان قيام
گوهرشاد نشان داد كه برای اجرای ارادهی شاهانه خود از هيچ عملي رویگردان
نيست .مجموعه رفتار آیتاهلل حائری در جریان آزمونگيری از طالب و كشف
حجاب نشان ميدهد كه وی كامالً از مسائل سياسي بيگانه نبوده بلكه در امور
مهم سياسي و در حد ضرورت وارد ميشده است .استراتژی آیتاهلل حائری با در
نظر گرفتن واقعيتهای موجود ،حفظ حوزه و تربيت شاگردان بوده است.
حوزهی علميه قم با همهی فراز و نشيبها ،با سياست و تدبير آیتاهلل حائری
راه خود را طي كرد و پس از او بود كه برای اولين بار مرجعيت عامهی تشيع به
ایران منتقل شد و آیتاهلل بروجردی با مقبوليت عمومي در بين شيعيان نفوذ و
عظمت خاصي به مرجعيت بخشيد و این نفوذ به امام خميني (ره) منتقل شد و
ایشان نيز با ابتكار و خالقيت و به پشتوانهی حوزهی با نفوذ قم ،منشأ تحولي
عظيم در تاریخ تشيع شد؛ تحولي كه با یك انقالب بزرگ همه جانبه ،رژیم
كهنسال پادشاهي را سرنگون كرد و حكومتي اسالمي را كه آرمان  1400ساله
شيعه بود در ایران به وجود آورد ،بنابراین به اعتقاد برخي چون روحاهلل
حسينيان نميتوان سهم آیتاهلل حائری را در این انقالب بزرگ(حسينيان،
 )130 :1388و به تعبير نگارندهی این سطور نقش وی در ایجاد
زیرساختهای دیني الزم برای تحول حكومتمندی در ایران را نادیده گرفت.
ج .حكومتمندي دهه ي :1320تردیدها در مباني مشروعيت دولت:با محرز
شدن اصالحناپذیری و جدیت سلطنت در پيوند مدرنيزاسيون(نوسازی) و
دینزدایي در جامعهی ایراني ،به تدریج شاهد شكلگيری درك جدیدی از

.)259 :1378
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سلطنت و حكومت هستيم كه تداعيبخش درستي دریافتِ سيدحسن مدرس از
افكار و عمل رضاشاه و بدبيني او به هر دو ایدهی جمهوریخواهي و سلطنت
رضاشاه است .این درك جدید بر آن بود كه با عبور از «مطلقانگاری دولت»
در عصر پهلوی اول به تدریج شرایطي را برای صورتبندی و ترویج
حكومتمندی جدیدی مبتني بر «حكومت اسالمي» فراهم سازند .از اینروست
كه ميتوان این دوره را آغاز حركت روحانيون سنتي و گذار به مرحلهی
جدیدی تحت عنوان مرحلهی صورتبندی جریان روحانيون سياسي هستيم كه
باب مستقل ،جدید و تأثيرگذاری به نام «فقه حكومتي» در مباحث فقهي باز
كردند.
در چنين شرایطي با هر عمل حكومت ،عكسالعمل جامعه نيز بيشتر ميشد.
توسل رضاشاه به زور و خشونت در برونرفتِ از این دور باطل نه تنها راهحل
نبود ،بلكه تخم خشونت و رادیكاليسم سالهای بعدی را نيز در جامعه كاشت و
بارور كرد به نحوی كه هيمنه و ابهمت رضاشاه در هم شكسته و تمام اقدامات
او نيز مذموم پنداشته گردید .نامهی تحكمآميز آیتاهلل آقاحسين
قمي(1282ش1325-ش) ،از علمای تبعيدی در حوادث كشف حجاب و
واقعهی گوهرشاد توسط رضاشاه ،به او پس از بازگشت از تبعيد بود و قبوالندن
خواستههای پنجگانهی خود به وی از جمله نمونههای شكسته شدن تابوی
مشروعيتپنداری و مسلمانگاری حكومت وی توسط علماء بود(منظوراالجداد،
268 -263 :1379؛ .)271-269
گفتار و ادبيات قمي در تلگرامهایش خطاب به رضاشاه نشانه و بارقهای از آغاز
روند تفوق جریاني از روحانيت دارد كه خواهان تحول در تصور از سلطنت و
مشروعيت آن به عنوان الگوی تاریخي حكومت و دولت در جامعهی معاصر
ایران بوده است .به دیگر سخن ،از این مقطع به بعد ،تدریجاً شاهد صورتبندی
و ظهور تلقي جدیدی از روحانيت نسبت به سلطنت هستيم كه بر آن است پس
از شكست نوگرایي آمرانه رضاشاه و فروپاشي پسزمينههای سكوالر و
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غربگرایانهی آن ،حوزهی فضای عمومي جامعه را بازپس گيرد .این نوع تلقي
جدید از سلطنت نه بر فقه سياسي مشروطه ،كه بر فقه سياسي نویني استقرار
ميیافت كه از ویرانهی فقه مشروطه سر برآورده و بر تجربههای تلخ و شيرین
دورهی مشروطه استوار بود .اهميت این تلقي جدید از سلطنت زمانه خود را در
مينوردد و برشهایي از آن در ميان رویكرد اسالمگرایان سياسي دههی 1320
نيز قابل رصد و پيگيری است .به دیگر سخن ،اسالمگرایي دههی  1320ایران
كه گفتار آیت اهلل قمي طليعه آن بود ،هرگز به معنای بازگشت به مشروطه نبود،
هرچند كه همه دستاوردهای آن را نيز نفي نميكرد ،اما نوعي تالش و نشانهای
از تالش برای خروج جامعهی ایران از یك تقابل ویرانگر بود(فيرحي:1394،
 .)439به دیگر سخن ،تأمل در نسل سوم از عرفِ حكومتمندی(در كنار نسل
اول :حكومت مشروطه و نسل دوم :دولت مطلقهی پهلوی) ،از دههی  1320و
در اندیشهی فعاالن سياسي-مذهبي ایران زاده شده و نهایتاً به عرف و تصور
رایجِ از سلطنت در سالهای منتهي به دهههای  1340و  1350انجاميد.
د .به سوي درك جدید از سلطنت  :1342 – 1330 :پس از پایان دورهی
دوازدهسالهی دموكراسي ناقص و آغاز مجدد پادشاهي محمد رضاشاه كه با
شهادت فـدائيان ،تبعيـد آیتاهلل كاشاني و سركوب سایرمخالفان حكومت
همراه بود ،همچنان برخي از علماء بزرگ همانند آیتاهلل بروجـردی به دليل
جـو اختناق و جلوگيری از حمالت عليه مذهب شيعه از سياست كنارهجویي
ميكردند .در مورد كنارهجـویي آیتاهلل بروجـردی آمده است كه ایشان بر
مبنای تجربياتي همچون مشروطه ،شهادت شيخ فضلاهلل نـوری به عنـوان
مجتهـد درجـه اول تهـران و بـي تفاوتي مردم در برابر رفتار ضددیني شاه ،از
سياست كنارهجویي ميكرد و بيشتر به بازسازی و ساماندهي حوزههای علميـه
و تربيت عالمان فرهيخته همت ورزیده و آن را به مصلحت دین ميدانستند و
لذا در مسائل سياسـي ،فـردی محتـاط بـوده و تنهـا در موضوعاتي همچون
مقابله با سلطهی بيگانه بر امت اسالمي ،حفظ حوزهی اسالم و به خطر افتادن
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كيان اسالم اعالن موضع كرده و از خود حساسيت نشان ميداد(حسينيان،
 .)409-407 :1379در این راستا ایشان در عين حال كه حكومت را غاصب و
اعمال آن را فاقد مشروعيت دانستند ،اما به دليل مصلحت عمومي ،اقدامات آن
را از باب والیت ،جهت رعایت مصالح مملكت و حفظ دیانت تنفيذ ميكردند(
حسينيان.)406 :1379 ،
بنابراین ،از حيث سياسي ،آیتاهلل بروجردی همانند سَلَف خود ،آیتاهلل حائری،
تمایلي به حضور مستقيم در سياست نداشت و در عوض ،بر ایفای نقش سنتي
حوزه در پيش بردن مباحث فكری -اعتقادی تأكيد ميكرد .به همين دليل قابل
فهم است كه چرا سياستپيشهگاني همانند جریان فدائيان اسالم و شخصيت
آیتاهلل كاشاني هيچگاه از تأیيد كامل رهبری حوزه برخوردار نبودند.
همينطور ،عالوه بر عدم حمایت از سياستهای ضدحكومت و ضدسلطنتي
فدائيان اسالم در دههی بيست ،حتي شاهد شكلگيری یك ائتالف شكننده ميان
دربار(حكومت /سلطنت) و علماء(دین و دین مداران) هستيم .در واقع ،هنوز
طرز تلقي غالب و رایج در ميان اصحاب دین و حوزههای علميه از نوع
حكومت ،پذیرش مشروعيت آن و همكاری با دستگاه سلطنت و نظام سياسي
سلطاني است .عوامل متعددی در استمرار حكومتمندی شاهپسندانه در دههی
بيست وجود داشت كه برخي از آنها به تزلزل موقعيت اجتماعي شاه
جوان(محمدرضا) به دليل سياست های استبدادی و ضدمذهبي پدرش مربوط
ميشود كه او را به همراهي با علماء و تظاهر به دینداری سوق ميداد :از
یكطرف بخشي از عوالم مزبور به گسترش جریانات رقيب گفتمان دیني-
مذهبي همچون گسترش ماركسيسم و سایر جریانات ضدمذهبي مربوط ميشود
كه علماء را به پذیرش سلطنت و همكاری با آن وا ميداشت .از طرفي،
حكومت در این سالها ،بسياری از خواستههای روحانيون را پذیرفت؛ از جمله:
لغو ا جباری بودن كشف حجاب ،گنجاندن تعليمات دیني در مدارس ،عدم
پيگيری پروندهی قتل كسروی و آزادی قاتل او ،و نهایتاً پذیرش پيشنهاد
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آیت اهلل بروجردی مبني بر عدم تغيير مذهب رسمي در جریان تشكيل مجلس
مؤسسان(كرباسچي)174 : 1380 ،است .نهایتاً ،از طرف دیگر ،وقایع دههی
بي ست و سي همگي دال بر این است كه همچنان سلطنت را باید به عنوان انگاره
و تلقي رایج و مورد پسند جریان غالب اسالمگرایي در حوزهی علميهی قم(به
عنوان برجستهترین و تأثيرگذارترین نهاد دیني در جامعهی ایراني در این
مقطع) نگریست .به عنوان نمونه ،پس از ترورِ ناموفق شاه ،آیتاهلل بروجردی و
بسياری از علمای بزرگ از نافرجامي ترور او و سالمتش اظهار خوشوقتي
نمودند(اخوی.)152 :1368 ،
عالوه بر اینها ،قدرت گرفتن ،تودهها و مخالفتهای كاشاني با مصدق در اواخر
نهضت ملي ،علمای قم را به پشتيباني از دربار متمایل كرد؛ به طوریكه بعد از
كودتا ،بسياری از علماء ،بازگشت شاه را تبریك گفتند و بدینترتيب مشاهده
ميشود كه دوراني از هماهنگي روحانيون قم با دربار متأثر پذیرش انگارهی
سلطنت در ذهنيت و تصور آنها ،آغاز گردید كه كم و بيش تا اواخر دههی
 1330و اوایل دههی  1340ادامه یافت .بدینسان ،در سالهای نخست دههی
 ،30كنشهای سياسي مكتب قم از مشروعيت دولت نشان ميداد كه همچنان تا
ظهور حكومتمندی جدید و متمایز فاصله وجود دارد و سلطنت ،شاه و دربار به
ترتيب به عنوان نظام حكمراني ،حاكم ،و نهادِ مقبول و مطلوب در نظرگاه
اصحاب دین مطرح بودهاند .به دیگر سخن ،اسالم سياسي به معنای لزوم
تصاحب حكومت توسط كارشناسان دین و مشخصاً روحانيت و نهاد حوزهی
علميه ،در این مقطع هنوز متولد نشده است؛ هرچند زمينهی ظهور و بروز آن در
حال فراهم شدن است .یكي از این كنشهای سياسي فوق الذكر این بود كه قم
در سالهای نخست دههی  ،30در مورد شكست نهضت ملي و عضویت ایران
در پيمان بغداد و تداوم حضور شركتهای نفتي خارجي در كشور سكوت كرد
و در نقطهی مقابل دربار نيز پاسخ مثبت این سكوت را با سركوب تودهایها،
احترام به مجتهدان و جلوگيری از فعاليت بهائيان؛ و گاه ،تظاهر به دینداری
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داد(حسينيزاده .)161: 1389 ،البته شاه پس از تثبيت قدرت و سركوب
تودهایها و مليگرایان(كه هر دو از دشمنان مشترك سلطنت و روحانيت به
شمار ميرفتند) ،به تدریج از علماء فاصله گرفت .بهائيان ،به رغم وعدههایي كه
شاه به آیتاهلل بروجردی داده بود ،همچنان به فعاليت خود ادامه ميدادند و
بيحجابي و بي اعتنایي به شعایر اسالمي بيش از پيش گسترش ميیافت و دولت
هم در عمل به آن دامن ميزد .این مسائل ،باالخره آیتاهلل بروجردی را به
واكنش وا داشت(دواني ،1360 ،ج 339 :2؛ كرباسچي.)155-150 :1380،
از طرفي ،مسئلهی اصالحات ارضي نيز با مخالفت شدید حوزهی قم مواجه
گردید و شاه ،به ناچار ،از اجرای آن در دوران حيات آیتاهلل بروجردی دست
كشيد(علي آبادی.)219 :1378 ،
با این وجود ،به طور كلي اسالم و گفتمانِ مذهبيِ سنتي در این مقطع ،اعتقادی
به تشكيل حكومت اسالمي در عصر غيبت نداشت و به طور معمول از حضور
فعاالنه در عرصهی سياست پرهيز ميكرد ،گرچه هرگاه احساس ميشد كه
نمادها و شعایر اسالمي مورد بي اعتنایي قرار گرفته و یا ضدیت با دین در جامعه
گسترش یافته است علما ،بنا به وظيفهی شرعي ،از ورود به سياست و اعتراض
به زمامداران خودداری نميكردند و این به معنای آن بود كه اسالم سياسي در
این مقطع از حد اعتراض به سياستها و رویههای حاكم فراتر نميرفت و
همچنان در مغناطيس مشروعيت كلي دولت سلطنتي زیست ميكرد .درواقع،
این خواستهها و اعتراضات از چارچوب و محدودهی قانون اساسي فراتر
نميرفت و هرگز تغيير حكومت را در بر نميگرفت .به همين دليل نكتهی
جالب در باب حكومتمندی در این سالها آن است كه در خالل آن ،هيچ
مسئلهی «حكومت اسالمي» را مطرح نميكردند .تنها در سالهای مياني دههی
بيست ،برخي از تشكلهای مذهبي ،از جمله «اتحادیهی مسلمين» و رهبر آن،
حاج سراج انصاری ،خواستار اجرای اصل دوم قانون اساسي شدند كه آن هم
علمای حوزه از این تقاضا پشتيباني نكردند .اجرای این اصل ميتوانست مانع از
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تعارض علماء و دولت در سالهای بعد شده و همراهي این دو نهاد را در پي
داشته باشد.
ه .مباني مشروعيت دولت در نظرگاه روحانيت از دههي 1340به بعد :به
نظر ميرسد ميبایست تحوالت سياسي -اجتماعي دههی  40را آغازی بر
اوج گيری و تكامل اسالم سياسي و ایضاح هر چه بيشتر تصور و تصویر از
حكومت اسالمي انجاميد .از آغاز دههی  40و رخنمایي بيشتر اسالم سياسي و
ورود جدیتر حوزههای علميه خصوصاً حوزهی قم در مسائل اجتماعي و
سياسي ،گفتمان پهلوی نيز چهرهی سكوالرِ غربگرا و در عين حال سركوبگر
خود را بيش از پيش به نمایش گذاشت .در چنين شرایطي است كه اسالم
سياسي به حاشيه رانده شده در اوایل دههی  ،30مجدداً به ترميم و بازسازی خود
دست زد و تدریجاً به سمتوسوی رادیكاليزه شدن هدایت گردید .در واقع،
رویكرد سركوب و طردگرایانه گفتمان هژمونيك پهلوی به بازپيدایي گفتمان
اسالم سياسي این بار با جهت گيری انقالبي كمك كرد .بر این اساس است كه
ميتوان دههی  40را اوج صورتبندی و تكامل اسالم سياسي و تحول جدی در
حكومتمندی ایراني قلمداد كرد .در این دوره ،ناتواني حكومت غيراسالمي
پهلوی در جذب و هضم هویتهای متنوع اجتماعي جامعهی ایراني خصوصاً
نيروهای مذهبي ،سبب ساز تشبث و اتكای این حكومت به سمت و سوی
سركوب ،اِعمال زور و انسداد سياسي ميگردید .در چنين شرایطي ،این گفتمان
اسالم سياسي بود كه با توجه به مزیت نسبياش در شبكهسازی گستردهی
اجتماعي توانست هویتها و نيروهای گستردهی ناراضي و رهاشده از حوزهی
اقتدار پهلویسم را به خود جلب و جذب نماید.
در چنين زمينه و زمانهای ،همانند دوران مشروطه ،علماء و روشنفكران مذهبي
متحداً در مبارزه با استبداد بر ظرفيتهای سياسي اسالم و قابليت سياسي شدن
آن به صورت مضاعف و بيش از گذشته تأكيد و تصریح ویژهای داشتند.
خصوصاً اینكه اسالم در این سالها به عنوان راهحل مشكالت جامعهی ایران
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مورد توجه نيروها و گروههای مختلف قرار گرفت و به تكيهگاه اصلي آنها در
مبارزه با حكومت بدل شد .اهميت این مسئله از آنجایي بيش از پيش رخ
مينمود كه ناكامي گفتمانهای سكوالر در ساماندهي جامعهی ایران و
هویتبخشي به نيروهای اجتماعي ،موج اسالمگرایي و بومي گرایي را تقویت
نمود .در واقع ،هيچیك از گفتمانهایي كه تحت تأثير غرب در ایرانِ پس از
مشروطه مطرح شدند نتوانستند ایرانيان را به خود جذب نموده ،جامعه را از
مشكالت موجود رهایي بخشيده و به بيقراریها و آشفتگيها پایان دهند .در
نقطهی مقابل ،سلطنت پهلوی نيز با اقتدارگرایي و سركوب خاص خود
نتوانست به حل این مشكالت كمكي بكند .ماركسيسم نيز از منظر
اسالمگرایان ،نماد بيدیني و وابستگي به شوروی تلقي ميشد .به این ترتيب،
ناكامي این جریانات و گفتمانها به گفتمان اسالم سياسي فرصت داد تا بخت
خود را برای ساماندهي هویتهای آشفته و سرگردان جامعهی ایراني در اواخر
دههی  30و  40به آزمون بگذارد .در چنين فضایي ،به تدریج مفهوم حكومت
اسالمي به مثابه آرمان و راهحلي كه ميتواند مشكل گشای جامعهی ایران باشد
پدیدار گردید.
بدینترتيب ،در فضای پر تبوتاب دههی  ،40جریانات گوناگون فكری-
سياسي با عبور از غربگرایي ،بازگشت به اسالم و فرهنگ شيعي را به عنوان
راهحل مشكالت جامعهی ایراني مطرح ميكردند .بنابراین ،آنچه در ایران در
این مقطع رخ داد ،گسترش ظرفيتها و امكانمندیهای سياسي و دنيوی
گفتمان مذهبي بود كه اسالم را به صورت یك ركن كليدی فعاليت و مبارزهی
سياسي درآورد و مذهب را به عنوان دالي برتر جلوهگر ساخت كه ميتواند
هویتهای آشفته ایراني را ساماندهي كرده ،فرصتي برای عمل سياسي فراهم
آورد و باالخره گرهگشای مشكالت و بحرانهای اجتماعي جامعهی آن روز
باشد.
در مجموع ،دههی  1340به بعد از حيث تعریف و مفصلبندی نوع تعریف و
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تصور روحانيت از مشروعيت دولت حكومت كمي متفاوت با دههی  20و 30
مينماید .از اوایل دههی  ،40دربار كه احساس ميكرد با درگذشت آیتاهلل
بروجردی حوزهی قم دیگر توان گذشته را ندارد ،در صدد برآمد تا برنامههای
اصالحي خود را به اجرا بگذارد .علماء این اصالحات را بر خالف شرع
مي دانستند و بنا بر سنت گذشته با آن به مخالفت برخاستند؛ ولي روند امور در
ادامه به گونهای پيش رفت كه این اعتراضات به مخالفت همهجانبه با شاه و در
مرحلهی بعد اصل و اساس رژیم سلطنتي پهلوی و تحول در حكومتمندی
ایراني در آن مقطع بدل شد .بدینسان ،درگذشـت آیتاهلل بروجـردی در سـال
 1341آغاز روند جدیدی بود كه رابطهی علماء و حكومت را در برابر آزموني
جدید قرار داد(مدني .)611 :1361 ،امام خميني (ره) با احياء مجدد اسالم كـه
دركتاب بيع آنها را به نگارش درآورده بود ،در صدد اصالح حكومت برآمد ،اما
عـدم اعتنـای حكومـت بـه اصـالح و متقـابالً انجام اقدامات ضددیني از سوی
حكومت  -همچون تصویب الیحهی انجمنهای ایالتي و والیتي -موقعيتي را
فـراهم آورد كـه بيش از پيش نيروی بالقوهی اسالم را به حركت در آورده و
بسترهای سياسي اجتماعي و فكری آن را در جامعه فراهم ساخت  .به تدریج
اسالم سياسي در تقابل با سياستهای ضد دیني حكومـت ،از رشـد مطلـوبي
برخـوردار گردیـد و بدینترتيب راه بـرای حركت بيشتر آماده شده و بهتدریج
اسالمگرایان دست به مقابلهی مستقيم با حكومت زدند و در این راسـتا
مخالفـت هـای زیـادی عليه حكومت به رهبری امام خميني شكل گرفت كه
مهمترین آن قيام  15خرداد  1342بود .
در هر صورت شاه كه حفظ قدرت و سلطنت خود را در گرو اجرای این
برنامهها ميدید نه تنها حاضر به پذیرش خواستههای علماء نشد بلكه آشكارا
علماء را تحقير كرد و آنان را «ارتجاع سياه» (روزنامه اطالعات،
 :1356/8/17ش  )15506و «حيوان نجس» ناميد و به مدرسهی فيضيهی قم،
كه كانون امن حوزویان به شمار ميآمد ،حمله كرد و طالب را به خاك و خون
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كشيد .به كارگيری این استعارهها و رفتارهای تحقيرآميز كه اوج آن
سخنرانيهای موهن او در اواخر سال  1341و حمله به فيضيه در آغاز سال بعد
بود ،رشتههای تاریخي پيوند دربار و علماء را برای هميشه از هم گسست و
زمينهی تحولي جدید و بي سابقه در رویكرد به مشروعيت حكومتمندی را كه
منتهي به وقوع انقالب اسالمي در ایران گردید ،فراهم آورد.
بنابراین ،از سالهای نخست دههی  40در نتيجهی سياستهای
سركوبگرایانهی دولت پهلوی كموبيش همهی علمای بزرگ با رد مشروعيت
حكومت ،به مخالفت با شاه برخاستند و در مقابل دولتمردان ،كه ميكوشيدند
دخالت در سياست را دور از شأن و منزلت علماء وانمود كنند ،بر حقِ خود در
ورود به عرصهی سياست تأكيد ميكردند .بر همين اساس است كه حكومت
اسالمي و مسئلهی حكمراني اسالمي به جای دولت سلطنتي به یكي از
اصليترین دغدغههای روحانيت بدل گردید و زمينهی تأثيرگذاری بيش از
پيشِ اسالم سياسي بر تحول در حكومتمندی ایراني فراهم آورد .در این راستا،
به عنوان نمونه آیتاهلل خویي پس از خرداد  ،1342هرگونه همكاری با دولتِ
«خائنِ» پهلوی را حرام اعالم كرد(مركز اسناد انقالب اسالمي ،1374 ،ج:1
 )125و پس از قرارداد كاپيتوالسيون ،هرگونه سازش با رژیم را منتفي
دانست(جعفریان.)820 :1383،
از طرفي ،در دهههای  1340و  ،1350گفتمان اسالم سنتي با امكانات گسترده
و مزیت نسبي كه از حيث نفوذ گستردهی اجتماعي و بسيج تودههای مردم در
اختيار داشت؛ و در واقع توان بيشتر در همراهسازی تودهها در رقابت با
روشنفكران ،سازمانها ،احزاب دیگر و حتي دولت ،به سوی سياسي شدن گام
برداشت .این اسالم سياسي كه پيشتر از این ،پيروان خود را از دخالت در
سياست منع ميكرد ،در واكنش به سياستهای رژیم حاكم ،به تدریج نه تنها
وارد سياست و امر سياسي گردید بلكه یك گام فراتر و از اواسط سال ،1357
سودای تصاحب قدرت سياسي و تشكيل حكومت اسالمي را در سر پروراند و
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نهایتاً نيز در این مسير با پيروزی وقوع انقالب اسالمي گام بلندی در مسير
تشكيل حكومت اسالمي در ایران در قرن بيستم برداشت.
نتيجهگيری
ميان تحول در خِرَدهای حكومتي در ایرا ن و برخي تحوالت سياسي در جامعهی
ایراني معاصر ارتباط معنادار وجود دارد .در واقع ،تاریخ معاصر ایران شاهد نقل
و انتقال عمده و تعيين كنندهای در سطح حكومت است؛ انتقال از نظم و نظام
پادشاهي ،به نظام جمهوری اسالمي كه به رغم تكرار و تداومهای برخي سنتها
و فرهنگهای سياسي ،حاكي از صورتبندی تدریجي نوع خاص و نویني از
خِرَد حكومتداری است .نكتهی مهم آنكه در ابتدا «نظریهی دولت»ِ شفاف و
دقيقي در تاریخ معاصر ایران وجود نداشته است و همين عامل ،ریشهی تحول
در مشروعيت پنداری دولت در فضای پسامشروطه است .در واقع اگر نوع
«حكومتمندی» و تحوالت آن را مالك و مناط اصلي تاریخبندی جامعهی
ایراني قراردهيم ،ميتوان گفت شاهد همزیستي دوگانههایي از
«دموكراسي/اقتدار» در یك طرف(یعني طرف حاكميتي)؛ و «اصالح/انقالب»
در طرف دیگر(یعني طرفي كه بر آن حاكميت اِعمال ميشود) هستيم.
بدینسان ،مقالهی حاضر تالش كرد تا اهميت این نكته را خاطرنشان سازد كه
در تحليل تحوالت اجتماعي -سياسي جامعهی ایراني معاصر ،آنچه بيش و پيش
از هر چيز دیگری اهميت دارد ،شناخت تاریخ تحوالت خِرَد حكومتي و مهمتر از
آن سازوكار هژمونيك شدن یك نوع خاص از این خِرَد نسبت به سایر خِرَدها
است.
در این ميان ،هرچند مشروطه ،خود حكومتي اسالمي به شمار نميرفت ولي در
شرایط ضرورت ،بهترین حكومت ممكن تلقي ميگردید .چرا كه از آن جهت كه
به تحقق اهداف دین كمك ميكرد تا حدودی مطلوبيت ميیافت .معالوصف،
تأمالت و تالشهایي كه در این دورهی زماني صورت گرفت به كشف و تقویت
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امكانمندی و قابليت سياسي شدن اسالم كمك كرد و راه را برای طرح نظریهی
حكومت اسالمي و تفاسير فراگير سياسي از دین به جای مشروعيتپنداری
دولت سلطنتي هموار نمود كه نهایتاً شرایط را برای ظهور و بروز عقالنيتهای
نوین در مورد امر سياسي و حكومت در مقطع پسامشروطه فراهم كرد .بنابراین،
پدیدهی تاریخي مشروطهی ایراني ،فارغ از ریشهها و پيامدهای تحولسازِ آن
در تاریخ معاصر و نيز فارغ از آسيبهای آن ،توانست اولين تردیدها را در
خصوص ماهيت حكومت سلطنتي به وجود آورد .در این راستا بود كه در روند
مشروطه و مشروطهخواهي نخستين بار اندیشههای مكانيكي مبتني بر وجوه
بوروكراتيك و دموكراتيك وارد ایران شد و نگرهها از صرفِ توجه به
ویژگيهای كيفي و صفات حكمران به چگونه حكومت كردن و ایجاد
ساختارهای سيستمي و سازههای تمدني جدید متمركز گردید .در این راستا،
مواردی از قبيلِ :اصالح نگرشهای مذهبي ،مبارزه با دخالت قدرتهای بيگانه،
مبارزه با استبداد سياسي ،لزوم مشروط شدن حكومت ،دادخواهي و درخواست
شكلگيری عدالتخانه ،مبارزه با راهزنها و نيروهای گریز از مركز ،مشاركت
و نظارت شهروندان بر قدرت ،كارآمد شدن قدرت مركزی و مشروط شدن
دربار و نيروهای وابسته ،برخي از اهدافي بود كه در سالهای منتهي به مشروطه
توسط نخبگان ایراني دنبال گردید .با این وجود و در تحليل نهایي ،بينظميها
و آشوبهای اجتماعي پدیدار شده در جامعهی ایرانيِ پسامشروطه ،موجب
هویدا شدن دوبارهی «بحران حكمراني» و اُفت تبوتابِ تحولخواهي در خِرَد
حكومتي سنتي و حركت نتيجهبخش به سمت خِرد حكومتي جدید در ایران
گردید؛ چنانكه همگان ،خصوصاً برلنيها را متقاعد ساخت كه باید به سمت و
سوی تشكيل یك «دولت مستحكم و مقتدر» پيش روند.
اعتبار ،استمرار و مانایي این خِرد جدید حكومتي ،با وجود برخي افتوخيزها در
تلقيها از سلطنت رضاشاهي ،تا آغاز دههی  20و ظهور رسمي اسالم سياسي به
مثابه یك جریان تأ ثيرگذار سيال و در حالِ شدن ،حفظ گردید .ليكن اشغال
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ایران در شهریور  1320و فروپاشي دیسيپلين رضاخاني ،موجب آزادسازی
نيروهای اجتماعي – سياسي سركوب شده در سراسر سالهای حكومت وی و
بازتوليد بحران حكمراني این بار با مختصات و شرایط جدیتر و حادتر شد.
ظهور و بروز مجلس چهاردهم به عنوان یكي از فعالترین پارلمانهای تاریخ
معاصر ایران در مقابل اقتدار سلطنت و درافتادن بحثهای جدی در آن از یك
سو و ظهور برخي جریانات اجتماعي و ملي ،خاصه نهضت ملي نفت از سوی
دیگر ،از جمله بارقهها و نشانههای نویني است كه در پي ظهور دوبارهی بحران
حكمراني در مقطع پسامشروطه ایراني و حاكي از آغاز تحولي نوین در مسير
تلقي از مشروعيت دولت سلطنتي در ایران است.
معالوصف ،بار دیگر در روند این افتوخيزهای عقالنيت حكومتي ،حيراني و
سرگشتگي دیگری با وقوع كودتای  28مرداد  ،1332در عقالنيت نوپای
حكومتي در ميان نيروهای اجتماعي و مذهبي پدیدار ميشود .این كودتا،
اندیشمندان و فعاالن سياسي را پس از مدتي حيرت و سرگشتگي ،به تغيير نظام
سياسي و در واقع تالش برای درانداختن خرد جدید حكومتي مصمم ساخت .از
اینروست كه ميتوان این دوره را در تاریخ معاصر ،عصر تغييرخواهي ناميد.
در چنين فضایي و در شرایط جدی بودن معركهی آراء و تفكرات سياسي
جریانات در ابتدای دههی  ،1320واكنش جریانات مذهبي به آثار و نوشته های
كسروی ،به ویژه دو كتاب شيعي گري و در پيرامون اسالم وی از یك سو؛
پاسخ به جریان سنگلجي از یك سو؛ و واكنش به جریان ماتریاليستي سكوالر
راست و چپ از سوی دیگر ،موجي از توليدات فكری جریانهای مذهبي و
اسالمگرا را به راه انداخت كه ميتوان از متن و بطن آنها تا حدودی به تحول در
تصور از مشروعيت حكومت سلطنتي نائل آمد .نكتهی مهم این كه این رسالهها
و آثار توليدشده ،هرچند در واكنش به سياستهای ضدمذهبي رضاشاه از یك
سو و اندیشه های ضدمذهبي كسروی و یارانش از سوی دیگر نوشته شد ،اما از
محدودهی پاسخ به كسروی و حكميزاده فراتر رفت و به نقد و مشروعيتزدایي
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از نظام موجود و پافشاری بر حكومت اسالمي كشيده شد .موج جدید توجه به
اندیشهی والیت فقيه در ایران در پي همين سلسله پاسخگویيها پدید آمد.
بدینسان مي توان مدعي شد مشروعيت دولت در فضای پسامشروطه و در
نظرگاه ایرانيان و خصوصاً علماء ،متأثر از بحرانهای پيدرپي حكمراني ،دچار
یك سهگانگي تعيينكننده ميان پذیرش سلطنت ،تحدید سلطنت و تغيير
سلطنت گردید؛ هر چند مورد سوم(نگرهی تغيير سلطنت) همواره با دشواری
تعيين تصورِ جایگزین سلطنت دست و پنجه نرم ميكرده است ،ليكن همانگونه
كه آمد ،در تحليل نهایي با رادیكاليزه شدن مناسبات ميان علماء و نهاد سلطنت
كه خود متأ ثر از تردید و تشكيك در مباني مشروعيت سلطنت(به مثابه مدل
تاریخ رایج از دولت در تاریخ معاصر ایران) توسط اسالمگرایان خصوصاً
شاخهی اسالم سياسي فقاهتي آن به نمایندگي فكری و عملي امام خميني(ره)
بود ،به سرانجام و توفيق نهایي نائل آمد.
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