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 چكيده:

دهد شناخت تاریخ تحوالت خِرَد معاصرِ ایران، نشان مي یتحليل سياسي جامعه
حكومتي)تصور معقول از دولت( در فهم ذهنيت نيروهای اجتماعي در قبال 

ی تردیدها را دربارهی ایراني توانست اولين حكومت تأثير جدی دارد. مشروطه
ی مشروعيت دولت های سنتي را دربارهنگره و دولت سلطنتي به وجود آورد

های اجتماعي و سياسي نظمي/آشوببا این وجود، بي .زیر سئوال ببرد
بحران »ی ی ایرانيِ پسامشروطه، موجب هویدا شدن دوبارهپدیدارشده در جامعه

عقالنيت حكومتي سنتي و حركت به خواهي در و اُفت گرایشِ تحول« حكمراني
سوی خِرد حكومتي جدید گردید. این خِرَد جدید شرایط را برای بازتوليد 
ساختار اقتدارگرای نویني چون رضاشاه در واكنش به بحران حكمراني 

ها رو در این مقطع، موج جدیدی از تلقيای فراهم ساخت. از اینپسامشروطه
ا همان اشتياقي كه پيشتر در جستجوی در ميان روحانيت رسوخ یافت كه ب
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آزادی و حكومت قانون بودند، به جستجوی حكومت مطلقه اهتمام ورزیدند و 
ی پهلوی كمك عمالً به بازتوليد روحِ استبداد قاجاری در كالبد دولت مطلقه

اجتماعي ایران، نموداری  -كردند. به این ترتيب، نمودار تحوالت سياسي
وخيزهای متناوب از تغيير یا پذیرش حون از افتنماید كه مشسينوسي مي

دولت استبدادی است. پرسش اصلي مقاله آن است كه تلقي روحانيت از 
سلطنت،  به عنوان دولت مشروع، در فضای پسامشروطه چه تحوالتي را پشت 

فوكو آن « مندیحكومت»ی اصلي در چارچوب مفهوم سر گذاشته است؟ فرضيه
پنداری دولت سلطنتي ز سلطنت طيفي از مشروعيتاست كه تصور روحانيت ا

 مقاله اصلي اساس، هدف تا انتقاد و مخالفت با آن را تجربه كرده است. بر این
 فضای در سلطنت یپروبلمه قبال در روحانيت تصور در تحول كشف

 .است پسامشروطه تا انقالب اسالمي
انقالب اسالمي، سلطنت، : تلقيِ دولت، خِرَد حكومتي، مشروطه، هاكليدواژه
 روحانيت.
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 مقدمه

آنكه خواسته ای، بيی سياست و حكومت در هر جامعهی اندیشيدن دربارهشيوه
گذاری هنجاری داشته باشيم، یكي از موضوعات قابل ی آن ارزشباشيم درباره

ی سياست و قدرت در آن جامعه است. این شيوه ورزان حوزهتأمل برای اندیشه
تواند مبنایي برای بدیهي یا غيربدیهي قلمداد كردن تشكيل هر حكومت در مي

یك جامعه از یك سو و و تعيين شكل و سياق حكومت)مدل حكومتي حاكم( و 
ی مزبور از سوی دیگر قلمداد شود. به دیگر ی  اِعمال قدرتِ آن در جامعهشيوه

ی نوع درباره های جدیسخن، نوع تصور و برداشت از حكومت و طرح پرسش
مطلوب حاكميت و مهمتر از آن، شكل حكومت، منبع یا منابع اِعمال قدرت، 

ترین ی اِعمال قدرت، حدود و ثغور قدرت/حكومت، از جمله اساسينحوه
 روند. های سياسي به شمار ميموضوعات در بررسي

 ی ایران، عمدتاً مبتنيتصور از حكومت در روند تحوالت سياسي معاصر جامعه
توان مدعي شد كه بر فرهنگ و نظام سلطنتي بوده است. از این نظرگاه، مي

ها و تاریخ معاصر ایران، عمدتاً تاریخ، سرگذشت و ظهور و سقوط نظام
ی گفتمان رغم تجربههای سلطنتي متعدد بوده است. در این راستا، عليخاندان

نظام سلطنتي سخن  توان از ایجاد تحول رادیكال در نظم وخواهي، نميمشروطه
های نظم مزبور را تا حدودی سست خواهي پایهگفت. در واقع هرچند مشروطه

كرد، اما نهایتاً تا پيش از ظهور جدی اسالم سياسي در تحوالت سياسي معاصر 
ی جمعي و فرهنگ سياسي ایرانيان بر اساس و منوال نظم و منطق ایران، حافظه

ست. فرهنگ سياسي مزبور چنان در بندی و تثبيت شده اشاهنشاهي صورت
ی تاریخي ایرانيان رسوخ و تعيّن یافته بود كه هيچ جدیت قاطع یا حافظه
مندی تاریخي های دال بر تحول در حكومتبخشي در ظهور نشانه یا نشانهتحول

های شود و حتي آرمانایراني حتي در ميان روحانيت آن مقطع نيز دیده نمي
های مدرن آن و به گيریها و جهتنيز به دليل سویه خواهيمشروطه و مشروطه
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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.
ناپذیری با تولد ی حكومت به طور اجتنابی اندیشيدن دربارهترتيب، شيوهبدین

ی آن واره جریانات زیرمجموعهگفتمان جریان مذهبي و روحانيت و طرح
ی سياست و حكومت، پيوندی بس وثيق و نگسستني یافته است. در واقع درباره

ی جامعه مندی)تصور بدنهی ایران معاصر، هرگونه تحول در حكومتدر جامعه
ورزی)تكنيك اعمال از یك سو؛ و تحول در سياستاز رأس هرم قدرت( 

بایست قدرت از سوی حاكميت در رأس هرم قدرت( از سوی دیگر را، مي
های جریان قدرتمند مذهبي و روحانيت معاصر قلمداد گذاریتابعي از ارزش

های بعدی هم نشان داد كه تا زماني ی انقالب اسالمي در دههكرد. چنانكه تجربه
تلقي خود از اصل و اساس سلطنت را تغيير ندهد، تحولي در عمل كه روحانيت 

سياسي نسبت به حكومت اتفاق نخواهد افتاد. بر اساس این مالك و مناط، 
رو كشف تحول در ذهنيت و تصور ی پيشی اصلي مقالهدغدغه یا مسئله

ی سلطنت در فضای پسامشروطه است. با این روحانيت در قبال پروبلمه
توان مدعي شد تحول در نوع نگرش روحانيت به ضرورت و چرایي توضيح، مي

مندی جدید ایراني به در حكومت كنندهسلطنت، یكي از عوامل شاخص تعيين
مندی ایراني بدون بررسي شمار آورد، چراكه فهم و درك تحول در حكومت

تأثير جدی و تأمل برانگيز روحانيت بر تحول تصور از حكومت بسيار دشوار 
 ه غيرممكن خواهد بود. بلك

خواهي توان مشروطه و مشروطهسان، بر خالف برخي تصورات رایج، نميبدین 
خواهي یا سازِ تحول جدی و عملي در سنت تاریخي سلطنترا نيز سبب

كم عدم تقابل با سلطنت از جانب جامعه ایران قلمداد كرد. در چنين دست
هبي از تجارب جنبش گيری روشنفكران مذشرایطي است كه با بهره

خواهي و نهضت ملي شدن نفت و نيز با توجه به آشكار شدن گسستگي مشروطه
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پيوند تاریخي روحانيت با سلطنت از زمان تثبيت قدرت محمدرضا شاه و طرد 
های به بعد و خصوصاً تشدید سياست 1342های و تحقير روحانيت از سال

گرای يزه شدن جریان اسالمی محمدرضا، شاهد رشد و رادیكالگرایانهغرب
ی این سياسي عليه نظم و نظام سياسي موجود هستيم كه بررسي آن در حوصله

 گنجد.نوشتار نمي

 چارچوب نظري 

مندی ایراني را به معنای تحول كوشد تحول در حكومتاز آنجا كه این مقاله مي
های وبدر تصور و برداشت از حكومت ایراني در نظر بگيرد، لذا یكي از چارچ

ی تواند به توضيح تئوریك این معنا بنشيند مفهوم و نظریهنظری متناسب كه مي
ی شهير معاصر فرانسوی است. اصطالح ميشل فوكو، نویسنده 1«مندیحكومت»

 معنای به Governmentalی مندی تركيبي است از دو واژهحكومت
 معني به  ity است؛ و پسوند حكومت به مربوط به هرآنچه یا و «حكومتي»
به معنای حكومت  Government یتركيبي از دو واژه ؛ یا«اینباره در مطالعه»

(است. 120: 1394به معنای طرز  فكر و اندیشه)یحيوی، mentalityو 
مندی دارای دو معنای كند مفهوم حكومتگونه كه مایكل دین نيز تصریح ميآن

مندی به مجزا و البته مرتبط با یكدیگر است: در معنای نخست مفهوم حكومت
ی حكومت اشاره دارد؛ این نگرش، طرز تفكر، دید و ذهنيت ما نسبت به مسئله

كنيم؟؛ و همين طور این موضوع كه ما چگونه در مورد حكومت كردن فكر مي
متفاوتي در باب حكومت  2های«ذهنيت»ها یا نكته كه چگونه با عقالنيت

ی . در معنای دوم، فوكو این مفهوم را كليه(Dean,1999: 24)اندیشيم؟مي
و  ها،تكنيكهاعقالنيت ها،دهي اعمال شده در قبال ذهنيتسازمان هایشيوه

                                                                                                    
1. Governmentality 

2. mentalities 
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 شوند.مي اداره آن، افراد و جامعه طریق از كه داندنهادهایي مي
مندی، اوالً نه به مدنظر فوكو در مفهوم حكومت« ذهنيت»البته طرز فكر یا  

عنوان فعاليتي انتزاعي)كامالً ذهني و نظری( بلكه به مثابه یك محصول جمعي 
ها و دگان مبتني بر تكنيكشونهای هدایت و اصالح رفتار حكومتدر برنامه

گرایانه را با مندی صرفاً معنای عقلدانش قدرت است؛ ثانياً ذهنيت در حكومت
تواند شامل عناصر غيرعقالني)احساسات نيرومند در كند و ميخود حمل نمي

 با را مفهوم این توانمي رسدمي نظر مقابل نيروی عقل( نيز باشد. در واقع به
 یاد «حكومت از تلقي طرز» یا «مندیحكومت» تعبير همان با تساهل قدری

 :از است عبارت فوكو توسط ، حكومت از مجمل و مختصر تعریف یك. كرد
 ,Foucault)«اداره امر یاداره» یا هدایت امر كردن هدایت» یا «رفتار هدایت»

2007:192 .) 
مندی بر ظهور یك شكل جدید و مجزا از تفكر در این معنا، مفهوم حكومت 

گونه كه كند. همانی حكومت و اِعمال قدرت در جوامع غربي داللت ميدرباره
مندی داللت بر حكومت»در تعریف پيتر ميلر نيز در این خصوص آمده است: 

-دانش، ثروتنمای شكلي از نظارت دولت بر شهرونهایي دارد كه سرشتروش

(. بر مبنای 251: 1382ميلر،«)شان استشان، آداب و عاداتشان، فالكت
، فوكو با سياستتولد زیستگفتارهای چنين دیدگاه و تحليلي، در در درس

 ابژه یرا به منزله« جمعيت» یتحليل سازوكارهای امنيتي، ظهور مسئله
تر این مسائل، اندكي دقيق با بررسي»مناسبات قدرت در مركز توجه قرار داد و 

(. بدیهي است از ميان این دو 7: 1384)فوكو، « رسيد ی حكومتمسئلهبه 
رو گرایش به معنای اول را به تناسب هدف خود برگزیده ی پيشمعنا، مقاله

سازی های حكمرانان برای سوژهمندی را نه به مثابه تكنيكاست؛ یعني حكومت
خواهند، بلكه به مثابه طرز تلقي و اساس آنچه مي از شهروندان و تربيت آنان بر

  (.258: 1390 داند)فوكو،نگرش به حكومت از جانب شهروندان مي
 است. دشوار و بغرنج  «مندیحكومت»اصطالح  تفسير و تعریف وجود، این با
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 قبيل از اصطالح این از متعددی و متنوع هایترجمه چند زیرا هر
 طرز» ،«حكومت ذهنيت» ،«داریحكومت» ،«بودگيحكومت» ،«مندیحكومت»

 راه كهآن از بيش گاه هااست، این ترجمه شده واژه این از...  و «حكومت تفكر
الوصف، با وجود احتمال مع .اندافزوده موجود پيچيدگي بر برسند، نظر به گشا

در معرفي این مفهوم،  2گرایيیا تقليل 1سازیگرفتار شدن در نوعي ساده
مندی كه پایه و اساس توان مدعي شد كه یكي از معاني مهم و جدی حكومتمي

سازد عبارت است از: نگرش، طرز تلقي و تفكر، دید و این مقاله را نيز بر مي
ی حكومت؛ این موضوع كه اعضای یك جامعه خصوصاً ذهنيت نسبت به مسئله

های ذهني مختلف چگونه با در مورد و افق های متفاوتها و عقالنيتبا ذهنيت
 كنند؟ حكومت كردن فكر مي

ی این مقاله از مفهوم مغلق، گسترده به طور خالصه، آنچه به بهره و حظ نگارنده
شود عبارت است از درك مندی مربوط ميی فوكو از مفهوم حكومتو پيچيده
و در واقع « تی خاصي از اندیشيدن به حكومشيوه»مندی به عنوان حكومت

ی حكومت كردن و تحتِ حكومت واقع شدن؛ امری كه فوكو پرسش از نحوه
كند كه از نظر او، هایي آغاز ميی پيدایش رسالهآن را در مباحث خود درباره

اند «نه دیگر اندرزنامه به اميرند و نه علم سياست، بلكه هنرهای حكومت كردن»
ي از اندیشيدن به حكومت را مطرح ی خاصهاست كه او شيوهو در همين رساله

 (.236: 1389كند)فوكو، مي

 مندي و گذار به اقتدارگرایي پسامشروطهبحران حكومت

اهلل طباطبایي و همچون آیت روحانيونيشروع مبارزات مشروطه به رهبری 
سياست باز  یبرای شـركت علماء در عرصه جدیدی یاهلل بهبهاني، عرصهآیت

                                                                                                    
1. simplification 

2. reductionism 
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رزات عليه استبداد داخلي جهت مشروط كردن قدرت و گيری مباشده و شكل
قش علماء در جنبش مشروطه برجسته گردد، تا ا آن نشاه باعث شد ت یاراده

، به عنوان تئوریسين مذهبي اهلل نائينيآیت یجایي كه اگر نقش برجسته
فتوای آخوند خراساني در تأیيد مشروطه نبود، پيروزی همچنين و مشروطه؛ 

 الوصف،. معشدهای بزرگتری روبرو ميي درایران با دشواریخواهمشروطه
محدود كردن قدرت شاه از سلطنت به رغم موفقيت جنبش مشروطه در علي

ی برخي اشتباهات، كه بواسطهدر قالب دولت ملي، این جنبش  حكومـت
به اهداف واقعي خود در حركت به سمت  طلبد،بررسي آن مجال دیگری مي

ی ایراني و برپایي واقعي دولت مشروطه دودن استبداد از جامعهگرایي و زقانون
باز ماند. در چنين فضایي است كه جنبش مشروطيت در ایران به جای اینكه به 

نظمي و آشوب انجاميد و جز ساالر بيانجامد، به بياستقرار حكومتي مردم
دند، آمهایي كه پس از مشروطه برسر كار ميپراكندگي و تشتت برای حكومت

نگاران، تعطيلي مجلس دوم در حاصلي در بر نداشت. عموماً تاریخ
 اند. را پایان انقالب مشروطيت تلقي كرده 1911دسامبر24

های مشروطه آن بود یكي از نتایج بازتوليد بحران دولت در ایران در پي ناكامي
پ بستن استبداد مطلقه با تو بهره شده و مجدداًاز حمایت مردم بي ،به مروركه 

 یهمچنين پس از آغاز مشروطه شد.مجلـس توسـط محمـدعلـي شـاه احيا 
، یكي از دو سيد معروف «سيدعبداهلل بهبهاني»دوم و فتح تهران، ترور 

خواهان باعث و اقدامات تند و ضدمذهبي برخي مشروطه ؛خواه تهرانمشروطه
كشور حاكم  گرا برهای غربشد كه به جای استقرار نهادهای مردمي، گروه

 مقابل این بحرانِ جدید حكمراني،در (. 268: 1384حقاني، )نجفي و فقيهشدند
دستيابي به اهـداف واقعـي این  هت اصالح وضعيت موجود وجسری افراد  یك

طلب نيز های فرصتجنبش دست به كار شدند. البته در عين حال برخي گروه
گيری ناامني و در نتيجه با شكلبرای رسيدن به منافع خود دست به قيام زده و 

ومرج در كشور، مشـروطه از اهـداف واقعـي خـود بازمانـده و هرج
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 یای كه به شكست جبههترتيـب یكـي از بزرگترین مضرات مشروطهبـدین
پـذیرش  یاعدام شيخ فضل اهلل منجر شده بود، حاكم شـدن اندیشـه مشروعه و

 .جامعه بود یاداره تدریجي جدایي سازمان دین از سازمان
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، 
ومرج ناشي از مشروطه گردید كه نهایتاً به حاكم شدن وضعيتي در ایران هرج

یادكرد)یحيوی، « بحران حكمراني»وان توان تحت عنانجاميد كه از آن مي
نشين و (. در چنين شرایطي، الهام اذهان ایرانيان، از ایرانيانِ آلمان18: 1396

ی جدید الگوبندی حكمراني متأثر از شرایط موجب شد كه شيوه« هابرلني»
دولت »خواهي به سمت و سوی تقاضا برای تشكيل آرناشيستي مشروطه

(. اینجاست كه صورت عملي 20-19: 1396حيوی، گردد)ی« مستحكم و مقتدر
سازی برای روی كار آمدن رضاشاه بود كه از چنين عقالنيت نوظهوری زمينه

، در «مردی مقتدر»توانست به عنوان منظر روشنفكران و حتي نخبگان مي
را حاكم « اقتدارگرایي شخص محور»واكنش به بحران حكمراني مزبور نوعي 

ی تشكيل یك حكومت مركزی مقتدر كشور را در سایهكرده و  عقب ماندگي 
جبران كرده و با محافظت از  یكپارچگي و استقالل آن، كشور را به سمت 

ی ی استبدادزدهمدرنيزاسيون به پيش ببرد. طبعاً چنين رویكردی در جامعه
تاریخي از حيث ذهنيت حكومتي، به سرعت حاميان و طرفداران خاص خودش 

؛ اتابكي،  151: 1381؛ كدی، 20: 1396آورد) یحيوی، يرا نيز فراچنگ م
ی توان مدعي شد تفاوت اساسي روشنفكران دورهای كه ميگونه( به14: 1385

رجال »ی توان در تفاوت واژهی قاجار را ميرضاشاه با روشنفكران دوره
(. رجال 226: 1382پي جُست)بروجردی، « روشنفكران ناراضي»با « روشنفكر
گيری دولت های شكلر، كساني بودند كه ضمن اینكه خود از تئوریسينروشنفك

سياسي را  -مدرن از طریق تمركز قدرت بودند، خود نيز در آن مناصب اداری
ها بلكه ی مردم را نه در مشاركت آنشدند. اینان گاه سعادت تودهعهده دار مي
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بر این اساس  (.10: 1390كردند)انتخابي، شان تحليل ميدر فقدان مشاركت
نسل جدید روشنفكران »ی آبراهاميان مدعي شد توان مطابق ایدهاست كه  مي

وجوی حكومت مطلقه گرویدند جدید ایراني با همان شور و حرارتي به جست
به تعبير آبراهاميان «. وجوی آزادی وحكومت قانونكه نسل قبل آنها به جست

ی ليبرال را جایگزین شروطهدر حاليكه انقالب مشروطه درصدد بود نظام م»
در راستای از بين بردن ساختارهای  1299استبداد قاجاری نماید، كودتای 

 (.129:1377آبراهاميان،«)ی پهلوی بودپارلماني و ایجاد حكومت مطلقه
ای كه ی تحليلي  پای فشرد كه همان مشروطهتوان بر این گزارهسان ميبدین

ی گونهداد، بهندی نوین را به ایرانيان ميمنوید تحول به سمت و سوی حكومت
های متفاوت و متضاد علماء)فقها( از معنا و پارادوكسيكالي به سبب دریافت

 ـ های اجتماعينظميمفهوم مشروطيت و ماهيت حكومت دیني از یك سو و بي
های مزبور از سوی دیگر، راه به اقتدارگرایي سياسي متعاقب ابهام در دریافت

ازسازی و تقویت نوعي اقتدار و تمركز قدرت و پذیرش استبداد و نوین و ب
 حكومت متمركز و مقتدر در دوران پهلوی انجاميد.

 روحانيت و امر حكومت در فضاي پسامشروطه

 .پرهيز از سياست به مثابه منش رایج1

توان از رویكرد كلي شده در سطور فوق، ميبر اساس بحران حكمراني مطرح
ادهای دیني نسبت به سياست و امر سياسي و مشخصاً اصحاب دین و نه

رسد رویكرد مزبور در فضای كلي حكومت تا حدی رمزگشایي نمود. به نظر مي
اعراض از »بندی شده باشد:پسامشروطه، حول یك مفهوم كليدی صورت

ی هنگامهر این به دیگر سخن، د«. سياست برای تقویت دیانت و نهادهای دیني
اندیشي، از به دليل مصلحتطراز اول جامعه ایراني، علماء برخي از  تاریخي

چراكه طبق منوال آن  كردندسياست خودداری مي یدخالت مستقيم در عرصه
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شود و عمالً حفظ دین و قملداد مي زمانه، امر سياسي از سنخ و جنس غيرمقدس
تمشيت امور دیني در مرزگذاری ميان دیانت و سياست تعریف و تحدید 

شيخ عبدالكریم حائری »ی حامالن و عامالن چنين نگرشي، گردید. از جملهمي
كه در تعریف نسبت دین  علميـه قـم بـود یگذار و رئيس حوزه، بنيان«یزدی

و در مواجهه  پسندیدرا نميدر سياسـت  دخالت عمـالًبا امر اجتماعي و سياسي، 
مستقيم با حكومت  یابلهاز مق ،احتياطرعایت سياسي، ضمن  امربا حكومت و 

رسد چنين تفكری كه حائری را باید . به نظر ميكردپهلوی خـودداری مي
دیني ارزیابي  اندیشيمصلحت ی اصلي فكری آن دانست، مبتني بر نوعينماینده

سياست برای  یاز دخالت مستقيم در عرصه بيش گزیني دین راكرد كه عزلت
گرفته ی تاریخيِ چنين رویكردی نشأتزمانهكرد. زمينه و تلقي ميجامعه مفيد 

از رویكرد كلي حاكم بر گفتمان سنتي مذهبي در مقطع پيشامشروطه است. بر 
های موجود با عناویني از قبيل اساس چنين رویكردی، همكاری علماء با دولت

گيری از شد. همچنين كنارهتوجيه مي« های جورجواز همكاری با دولت»
ني زاهدانه، مشي اصلي عالمان دیني در گفتمان سنتي نشيسياست و گوشه

ی سياست یا به كلي رفت و ورود عالمان دین به عرصهمذهبي به شمار مي
مردود بود و یا استثناهایي بود كه با عناویني همچون كمك به مؤمنان و كاستن 

گردید. با گسترش نظریه و روش اصولي، دخالت علماء در از ظلم توجيه مي
ی ی قاجاریه  بر خالف دورهرو، در دورهنيز افزایش یافت و از همين سياست

های های سياسي شدند و حتي رهبری جنبشصفویه، عالمان زیادی وارد فعاليت
های سياسي علماء در قرن اعتراضي را بر ضد حكومت بر عهده گرفتند. فعاليت

رفت، به طور گنوزدهم، كه با تكيه بر گسترش اختيارات مجتهدان صورت مي
شد. البته تا ی تفسيرهای سياسي از دین همراه ميبایست با ارائهطبيعي مي

نهضت مشروطه، بيشتر این روشنفكران بودند كه برای پيشبرد اهداف خود 
های سياسي مدرن را به متون دیني مستند كنند كوشيدند تا مفاهيم و اندیشهمي

رزه عليه استبداد تشویق نمایند و خود را از ها را به مباو از این راه علماء و توده
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 (.168: 1389زاده، اتهام بدعت و كفر مبرّا سازند)حسيني
ی پيشامشروطه است كه روند و بر اساس چنين ميراث فكری مربوط به زمانه

استراتژی علماء در تعریف نسبت خود و نهادهای دیني با حكومت رضاخان 
نماید: یابد و در این راستاست كه توجه به دو نكته، حياتي ميمعنا و مفهوم مي

آميزترین روش رسد در آن موقعيت شاید موفقيتبـه نظـر مـينخست آنكه، 
 عالماني همچون حائریستيزی رضاخان، راهي بود كـه برای مقابله با دین

علماء  یهانتخـاب كـرد تـا از تحریك رضاخان و حساس كردن وی دربار
نيسـت كـه ایشـان بـه مسـائل اجتمـاعي  آنهيزد. البته معنای ایـن سـخن بپر
دانسته  علميهی هاو حوزهپاسداری از سنت كار را در ؛ بلكه صالحبودندتوجه بي

و از این طریق در صدد بود تا یكي از كمبودهای اساسي رهبری سياسي و 
ترتيب هر چند این نبدی .مبارزاتي نيروهای مذهبي را در آینده مرتفع سازد

های ها سياسي نبود؛ ولي بنيان گفتمان علمای شيعه و اندیشهحوزه برای مدت
 (.219-218: 1380ت)درخشه، سياسي نوین آنـان، در درون آن شكل گرف

 های اصليزمينهقم توسط ایشان، یكي از  یبدون شك نفس تشكيل حوزه
در تاریخ معاصر به شمار آمده و این اقدام  انقالبي -سياسيگيری اسـالم شكل

 یهبنيادین، به نحوی غيرمستقيم بر اندیشه و تحوالت تاریخي چنـد دهـ
آنكه، . دومدهي انقالب اسالمي اثر گذاشتایـران و همچنين شكل یجامعـه

بـا انجـام  در ابتدای دوران حكومتش پس از تصاحب قدرت،رضاخان 
 ،سينما تئاتر،فروشي، فروشي و عرقهای شرابمغازهكارهـایي از جملـه بستن 

های قمار، بنای دوستي و آشنایي با خانه( و كلوپها )عكاسفتوگراف
 ومرج و ناامنيبرای رهایي از هرج نهاد و برخي از علماء نيزا روحانيون تهران ر

از وی حمایت كـرده و برخـي  خواهي،ی مشروطهمانده از تحفه ارمغانبه 
 ،در برابر حكومت وی سكوت اختيار كردند. در این راسـتا نيـز گـردی

خواهي با قـدرت، در جریـان جمهـوری كسباوائـل  رضـاخان حتـي در
خواهي را كنار ناچار نظر علماء را پذیرفته و جمهوریه مبارزات شهيد مدرس ب
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ش حكومت یضاشاه در ادامهالوصف، ر(. مع364: 1380سرشت، )بهشتيگذارد
سری اصالحات ضددیني، موجبات نارضایتي علماء را فراهم با انجام یك

 (.451: 1384حقاني، )نجفي و فقيهآورد
تواند این نكته باشد كه این شرایط یعني تشدید تحليل این وقایع تاریخي مي

سكوالر  حاكميت نسبي حكومت وجامعـه  ییند جدایي دین از سازمان ادارهآفر
، بر خالف انتظار اوليه و نيز بر خالف تحوالت سياسي جامعهامور  یبر اداره

به بعد(، نه تنها موجبات حساسيت  1350های بعدی)یعني دهه ایران دهه
موجب فاصله  سازمان دین برای مداخله در نظامات سياسي نگردید، بلكه حتي

ای كه حتي گرایان از حكومت و سياست شد؛ به گونهگرفتن هر چه بيشتر اسالم
به نفع روحانيون نيز  1يفروپاشي قدرت رضاشاه و آغاز فضای باز سياس

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 

مـذهبي ـ  هایكنشبر خالف افزایش چشمگير  سياست نماید. به دیگر سخن،
فضای باز  یسياسـي، رفتـار برخي از علماء سنتي شيعه در برابر دولت در دوره

های پيشين های پـس از آن، بـا رفتـار ایشـان در سالسياسي و حتي سال
 ،گيری از سياست ادامه دادهتفاوت چنداني نداشته و آنها همانند گذشته، به كناره

سـت پرهيـز نموده و به خاطر مصلحت عمومي، صـریح در سيا یاز مداخلـه
و در واقع از حيث این  كردندتنفيذ مي ،اقدامات حكومت را از باب والیت

 كردند. تنفيذ، آن را مشروع قلمداد مي

                                                                                                    
شمار  ؛هاى علميه نيز رونقى تازه یافت مدارس و حوزه . نمونه هایي از این فضای باز سياسي عبارت بود از اینكه:1

بسيارى از مدارس مـذهبى و   نهایتا اینكه و ؛بيش از دو برابر شد 1320طـالب علـوم دینى در دهه پس از شهریور 
: 1389.)ر.ك حسـيني زاده،  گرفته بود، به روحانيون باز گردانده شـد  موقوفـاتى كـه در اختيـار حكومـت قـرار 
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 . تطورات تلقي روحانيت از سلطنت 2

اصوالً تلقي و تصور : 1305 – 1299پنداري سلطنت: كودتاي الف. مشروع
از « مشروطه»ی گذار از تصورِ ه در این مقطع بر پایهحاكم از حكومت ك

شود. به دیگر سخن، خالصه مي« دولت مطلقه»حكومت شكل گرفت، در عبارتِ 
در « دولت مطلقه»بایست بر مبنای پيدایي نوعي حكومت پهلوی اول را مي

ی چنين تصوری از ایرانِ پسامشروطه تجزیه و تحليل كرد. روایي و سيطره
های مدرن زمانه خواهان نوسازی ای از وجود دیكتاتوریلول آميزهحكومت، مع

ی خاورميانه)خصوصا تركيه( و بسترهای روحي و فرهنگي استبداد در منطقه
ی اینها مهمتر این كه شرح آن رفت، از همهپذیرِ ایراني است. اما شاید چنان

ي تلقي باشد ی ناتمام ایرانتصور جدید از حكومت، پاسخي به فروپاشي مشروطه
های دولت در ایران نيز كه در عين حال پيش در آمدی بر اَشكال جدید از نظریه

شد. به دیگر سخن، همزمان با نافرجاميِ موتورهای محرك دموكراتيك 
ای از های مقتدر در اروپا و آسيا، درك جدید و ویژهمشروطيت و پيدایيِ دولت

ن سياسي رشد كرد و برخي در بين فعاال« اقتدار»و « نوسازی»ی رابطه
خواهان را به سوی طرح و حمایت از های موجود در بين مشروطهگرایش

ی دولت مطلقه و مشروع قلمدادكردن این مدل از دولت در ایران نظریه
به عنوان تصور مسلط در این مقطع، « دولت مطلقه»كشانيد. در واقع منظور از 

ی گذار به دولت ملي شكل گرفت لهاشاره به آن شكل از دولت است كه در مرح
ها و رفت كه بتواند كارگزار انهدام بازماندهو از دید طراحان آن، انتظار مي

ی نيروهای نوین و اشكال جدید ی قاجاری و به وجود آورندهبقایای سنن دوره
از روابط اجتماعي و سياسي باشد. به نظر آنان، رضاخان و دولت او باید چنين 

ملت مدرن و مقتدر  -دهي به یك دولتدر خصوص لزوم شكلانتظاری را 
های مدرن ساز را با برخورداری از مشروعيت ساخت و كارویژهبرآورده مي

سان (. بدین442: 1394)فيرحي، دادزميني در محوریت كار خود قرار مي
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ی مهم و تأثيرگذاری از تاریخ معاصر ایران است، زیرا طي پهلوی اول، دوره
ی جدید ایران به تدریج پدیدار و دیكتاتوری رضاشاه، ط كلي جامعهآن، خطو

ی این تحوالت شد. در این راستا، خواسته یا ناخواسته، كارگزار بخش عمده
نه تنها شعارِ « منجي ایران»و « دست آهنين»وجوی برای به اصطالح جست

د و به بخشي از فعاالن سياسي كه رویكردی فراگير در اقشار مختلف جامعه بو
از آه مظلوم، گَردی »ی اميد آن بود كه تعبير ملك الشعرای بهار، همه

سان است كه بر مبنای این . بدین1«كالهي بر آیدبرخيزد/وز آن گَرد، صاحب
 1299های خارجي، كودتای سوم اسفند و با مساعدت قدرت« آمادگي روحي»

ن طباطبایي رخ به فرماندهي رضاخان ميرپنج و رهبری سياسي سيدضياءالدی
 دهد. مي

ی مذهب و ی رابطهبا این توضيح، با توجه به مختصات این مقطع درباره
ی امتداد گفتمانِ رو به زوالِ مشروطه توان آن را دورهسياست، احتماالً مي

رسد كه متأثر از چرخشي كه در تحليل كرد. بر این اساس چنين به نظر مي
ی سياسي و الجرم دهد؛ و اندیشهرخ مي ایدئولوژی و مباني مشروعيت حكومت

دهد، اغلب رهبران فقه سياسي شيعه را در مقاطع بعد تحت تأثير خود قرار مي
ای را دنبال مذهبي در انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی اهداف دوگانه

بست و تجدید قوای دولت و دیگری، كردند: یكي، خروج مشروطه از بنمي
های رضاخان در قالب تبدیل او به شاه مشروطه كه مطابق پروازیكنترل بلند

توان به قانون اساسي، اختيارات محدودی داشته باشد. با لحاظ همين مسئله، مي
« خواهيی جمهوریاجماع رهبران دیني در مخالفت با ایده»رمزگشایي و فهم 

رحي،  تصور كرد)في« سكوت همراه با تأیيد آنان در باب تغيير سلطنت»در عينِ 

                                                                                                    
 . برای مالحظه متن كامل این قطعه شعر از اشعار بهار، ر.ك:  1

httpp://www.bahar.fr/divanBahar.html. 
httpp://www.bahar.fr/Divanmalekoshoarayebahar.pdf. 
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(. به غير از مدرس، اكثر شاگردان آخوند خراساني و دیگر رهبران 408: 1394
اندیشيدند كه سلطنت رضاشاه یك منفعت مذهبي حامي مشروطه، چنين مي

جدی هم برای كشور و هم برای اسالم دارد: هم نجات دولت مشروطه و در 
م دفع شرّ نظمي و خطر تجزیه و اضمحالل است و هواقع نجات كشور از بي

« كماليسم تركيه»خواهي سكوالریستي است كه در آن ایام معادل جمهوری
اهلل كه خود مانند آیت« حاج ميرزا یحيي»شود. در این راستا از انگاشته مي

مدرس، یكي از اعضای هيأت نظارت مجتهدین و چند دوره نماینده مجلس بود، 
ی خود و شمشير عمامهدست به »نقل شده است كه در مالقات با رضاشاه، 

این دو باید حافظ یكدیگر باشند. ما باید قدرت و »زد و گفت: « رضاشاه
سلطنت را حفظ كنيم و شما هم روحانيت را. در این صورت است كه اسالم 

 (.140: 1377بازرگان، «)باقي مي ماند
ای ی اول قدرتِ رضاخان موقعيت ویژهدر واقع، رهبران مذهبي در دوره

ی كشور و گونه كه شرح آن به تفصيل رفت، اوضاع آشفتههمانداشتند. 
خواهان، موجب سرخوردگي علماء و مردم از عملكرد برخي مشروطه

خواهي شده و تبليغات ضد مشروطه در حوزه و مركز دیني نجف اوج مشروطه
ی مزبور به قدری قدرتمند بود كه به عنوان گرفته بود. تبليغات ضدمشروطه

تكفير »ي سيستاني، از شاگردان ميرزای شيرازی و صاحب فتوای نمونه سيدعل
ی عمليه خود، یكي از شرایط الزم برای احراز مرجعيت ، در رساله«مشروطه
(. چنين شرایط و 189: 1370بر شمرد)رازی، « خواه نبودنمشروطه»تقليد، 

یكي از مواضعي، البته متعصبان را عليه مجتهداني چون ميرزای نائيني، به عنوان 
انگيخت به طوریكه ایشان در این خواه، بر ميتأثيرگذارترین عالمان مشروطه

 گرفت.مقطع، سخت مورد تعرض و مزاحمت قرار مي
پنداری حكومت اقتدارگرای پهلوی در نظرگاه به منظور تحليل و فهم مشروع

علماء و مردم، در كنار سرخوردگي آنان از اوضاع آشفته پسامشروطه، 
( توجه جدی داشت: 1305-1299ت به عامل دیگری در این دوره)بایسمي
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خواه خود در خاورميانه همانند رضا شاه در این دوره بر خالف همتایان جمهوری
ی ایراني، ناگزیز بود كه كمال آتاتورك، با درك قدرت مذهب در جامعه

و ی قاجار تمایالت ظاهری به مذهب نشان دهد تا نيروی خود را در دو جبهه
ی برتر روحانيت به تحليل و فرسایش نبرد. همين وضعيت، رضاخان را به گزینه

رهبران مذهبي بدل كرده بود و آنان مصمم بودند با توجه به مجموعه تحوالت 
زدایي از جامعه و حكومت در جریان خاورميانه خصوصاً روند دین

د تا امتيازات خواهي در تركيه و عراق، امتيازاتي را به رضاخان بدهنجمهوری
ترتيب آنان به سلطنت رضاشاه به عنوان شاه دیگری را از او بگيرند. بدین

خواهي را در ایران با هدف پيشگيری مشروطه رضایت دادند تا روند جمهوری
 ی الئيسيسم تركيه تحت كنترل خود درآورند. فروغلطيدن در ورطه

)به  نها محقق نائينينظر از اینكه رهبران دیني این دوره و در رأس آصرف
ی آن زمان ی رضاشاه را قياس به شرایط حاليهاهلل مدرس(، آیندهاستثنای آیت

بين بودند؛ یا اینكه با وجود كردند و نسبت به تداوم سياست مذهبي او خوشمي
ی دولت رضاشاه، ناگزیز به چنين تصميمي ها و آیندهآگاهي از بلندپروازی

سنت »شدند به این اميد كه شاید با تكيه بر ناگزیز مي دادند یابودند، ترجيح مي
گذاری عمومي حكومت پهلوی ، بر سياست«ی نزدیك و نصيحت سلطانرابطه

: 1369زاده خراساني، تأثيرگذار باشند، با سلطنت رضاشاه مخالفت نكنند)واعظ
35- 40.) 

تا  :1320 – 1304هاي آغاز تردید در مباني مشروعيت حكومت: ب. زمينه
گانه و اصوالً قبل از این مقطع، اقدامات علماء نشان از آن دارد كه مراجع سه

جریان اسالميِ حساس و نگران نسبت به ماهيت و شكل حكومت، همچنان بر 
اندیشيدند. اما در برابر دولت رضاشاه مي« موضع ارشادی»عدم تقابل و حفظ 

ا به یأس گروید تا جائيكه به تعبير مخبرالسلطنه هدایت، به تدریج این اميده
ی روحانيت از حتي خود ميرزای نائيني كه مبتكر این موضع ارشادی عدم فاصله

های خود را در ای به او، نگرانيرضاشاه و عدم تقابل با دولت آن بود، در نامه
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كه رضاشاه، تاریخ انقراض دیانت در ایران باشد، ميان گذاشت و نسبت به این
« جمهوری»داد: هشدار نسبت به لوازم ماتریاليستي و الیيك هشدارهای الزم را 

ادراج مباني طبيعي مذهبان در »از جمله ابراز نگراني نسبت به « بلشویسم»و 
(. 60-59:  1379مدارس جدیدی در ایران)منظوراالجداد، « اصول تعليمات

ی طوالني، بر موضع بنيادین علماء در همچنين در بخش دیگری از این نامه
ی ی مقدسهقوه»ی كنندهيوند دین و دولت و در واقع، بر نقش جدی و تعيينپ

در حفظ و تداوم سلطنت در خاندان پهلوی تأكيد دارد)فيرحي،  « دیانت اسالميه
ترین بخش این نامه، سخن آخر خود را با (. نهایتاً نائيني در مهم422: 1394

اینكه مقام و جایگاه  كند. در این راستا، وی ضمندولت سلطنتي مطرح مي
كند، سلطنت را معرفي مي« حفظ دین و دنيای مسلمين»سلطنت را مسئول 

كند. موظف به همكاری با علماء در راستای وظيفه نهادی سلطنت ارزیابي مي
همچنين نائيني بر زوال دولت و دین در صورت زوال هر یك از آن دو تصریح 

ی سياسي نائيني و و دولت در اندیشهی حيات دین دارد و این حاكي از مالزمه
نوع خاص تصور وی از حكومت است كه البته تحوالت تاریخي درستي ارزیابي 

های ضدمذهبي رضاشاه، به اثبات بيني وی را در پي سياستو پيش
 (.422: 1394رساند)فيرحي،  مي

های ضدمذهبي، ی این سياستنكته جالب در این ميان آن است كه به رغم همه
رهبران دیني همچنان بر موضع ارشادی و مدارا با دولت سلطنتي تأكيد داشته و 

را تنها راه ممكن « همدلي بين روحانيت و سلطنت»و ایجاد « هاسوء تفاهم»رفع 
دانستند. در این راستاست كه همچنان تصور مراجعي همچون نائيني، مي

زدی در قم از سيدابوالحسن اصفهاني در نجف و شيخ عبدالكریم حائری ی
سازی شاه نسبت به حكومت، لزوم حفظ سلطنت)مدارا با سلطنت(در عين آگاه

مندی ایراني در این مقطع حاكم و همراهي استراتژیك با علماء بر حكومت
مسلط بوده است. بر اساس چنين تحليلي بود كه به عنوان نمونه، به رغم برخي 

از جمله آقا نوراهلل اصفهاني « ارینظام اجب»ها با برخي علماء معترض به همدلي
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و همراهان وی كه در اعتراض به این قانون به قم مهاجرت كرده بودند، حمایت 
اهلل ی آیتجدی چنداني از این جنبش اعتراضي نكردند. در این خصوص نامه

خطاب به حاج آقا نوراهلل اصفهاني كه در آن بر لزوم  1306مهر  16اصفهاني در 
ی اصالح م سلطنت و رفع سوء تفاهمات و نيز لزوم پيگيری ایدهسازی مقاهمراه

توسط علماء تأكيد شده « معاضدت و مساعدت سلطنت»تدریجي امور با 
(،  قابل تأمل است و حاكي از 102-101: 1379بود)منظوراالجداد، 

 الذكر دارد.مندی فوقحكومت
جوهات شرعي گيری حكومت در انتقال ارز و والوصف، پس از آنكه سختمع

مراجع نيز صراحت « انتقادی»بيشتر شد، مواضع  1308به نجف از سال 
ی اوج منحني واگرایي علماء و حكومت بيشتری پيدا كرد. در این ميان،  نقطه

وجو كرد. مشخصاً با آغاز جست« كشف حجاب اجباری»را باید در سياست 
شف حجاب و و تشدید تبليغات و اقدامات عملي دولت برای ك 1314سال 

، تلگراف «كشف حجاب»اهلل حائری از تصميم جدی رژیم بركسب اطالع آیت
، رنگ و بوی «خاطر همایوني»به « ی خالصانهتقدیم ادعيه»وی نيز در عينِ 

های پيشين داشته و در آن بر ضدیت اعتراضي بيشتری نسبت به تلگراف
و « السالميهاوضاع حاضره بر خالف قوانين شرع مقدس و مذهب جعفری عل»

اهلل حائری( و ملت ایران تأكيد شده از خود)آیت« رفع اضطراب»لزوم 
ی مقابل، تلگراف (. در نقطه357-356: 1378منش، است)بصيرت

 )محمدعلي فروغي( به این تلگرام تهدیدآميز بوده وزیر وینخست
 اهللو واكنش رضاشاه نيز به اعتراض آیت (358-357: 1379)منظوراالجداد، 

 1حائری و اعتراضات سایر علمای قم نيز بسيار تحقيركننده و زننده بود
                                                                                                    

. به دنبال تلگراف فروغي، خود رضاشاه نيز به قم و منزل آیت اهلل حائری رفت و بدون هـيچ سـالم متعـارفي بـه     1
كشـف   ]تركيه[كنم. كشور مجاور ما رفتارتان را عوض كنيد و گرنه حوزه قم را با خاك یكسان مي: »ایشان گفت

رضاشـاه  «. شـود. حجاب كرده و به اروپا ملحق شده است. ما نيز باید این كار را بكنيم و این تصميم هرگز لغو نمي
مـنش،  و به سرعت خارج شد)ر.ك: بصيرتبعد از این سخنان تهدیدآميز، بدون اینكه منتظر پاسخ بماند، غضبناك 
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 اعالم رضاشاه تحقيرآميز و كنندهتهدید پاسخ (.259: 1378منش، )بصيرت
 باید بایستد خود حرف روی خواستمي اهلل حائریآیت اگر كه بود خطری

 قيام جریان در بعد روز چند كهچنان شد؛مي زنداني و دستگيری یآماده
 گردانروی عملي هيچ از خود شاهانه یاراده اجرای برای كه داد نشان گوهرشاد

 كشف و طالب از گيریآزمون جریان در حائری اهللآیت رفتار مجموعه. نيست
 امور در بلكه نبوده بيگانه سياسي مسائل از كامالً وی كه دهدمي نشان حجاب

 در با حائری اهللآیت استراتژی. است شدهمي وارد ضرورت حد در و سياسي مهم
. است بوده شاگردان تربيت و حوزه حفظ موجود، هایواقعيت گرفتن نظر

 حائری اهللآیت تدبير و سياست با ها،نشيب و فراز یهمه با قم علميه یحوزه
 به تشيع یعامه مرجعيت بار اولين برای او بود كه از پس و كرد طي را خود راه

نفوذ و  شيعيان بين در عمومي مقبوليت با بروجردی اهللآیت و شد منتقل ایران
 و شد )ره( منتقل خميني امام به نفوذ این و بخشيد مرجعيت به عظمت خاصي

 تحولي منشأ قم، نفوذ با یحوزه یپشتوانه به و خالقيت و ابتكار با ایشان نيز
 رژیم جانبه، همه بزرگ انقالب یك با كه تحولي شد؛ تشيع تاریخ در عظيم

 ساله 1400 آرمان كه را اسالمي حكومتي و كرد سرنگون را پادشاهي كهنسال
اهلل به اعتقاد برخي چون روح بنابراین آورد، وجود به ایران در بود شيعه

بزرگ)حسينيان،  انقالب این در را حائری اهللآیت توان سهمحسينيان نمي
این سطور نقش وی در ایجاد  ینگارندهو به تعبير  (130: 1388

 مندی در ایران را نادیده گرفت.های دیني الزم برای تحول حكومتزیرساخت
با محرز :: تردیدها در مباني مشروعيت دولت1320يمندي دهه ج. حكومت
ناپذیری و جدیت سلطنت در پيوند مدرنيزاسيون)نوسازی( و شدن اصالح

گيری درك جدیدی از ، به تدریج شاهد شكلایراني یزدایي در جامعهدین

                                                                                                    
1378 :259.) 



 89... تطورات تصور مشروعيت دولت در

 

بخش درستي دریافتِ سيدحسن مدرس از سلطنت و حكومت هستيم كه تداعي
خواهي و سلطنت جمهوری یافكار و عمل رضاشاه و بدبيني او به هر دو ایده

« انگاری دولتمطلق»رضاشاه است. این درك جدید بر آن بود كه با عبور از 
بندی و ترویج تدریج شرایطي را برای صورتدر عصر پهلوی اول به 

روست فراهم سازند. از این« حكومت اسالمي»مندی جدیدی مبتني بر حكومت
 یروحانيون سنتي و گذار به مرحله حركت توان این دوره را آغازكه مي

بندی جریان روحانيون سياسي هستيم كه صورت یجدیدی تحت عنوان مرحله
در مباحث فقهي باز « حكومتي فقه»رگذاری به نام ثيأباب مستقل، جدید و ت

 كردند.
شد. العمل جامعه نيز بيشتر ميدر چنين شرایطي با هر عمل حكومت، عكس

حل رفتِ از این دور باطل نه تنها راهتوسل رضاشاه به زور و خشونت در برون
و های بعدی را نيز در جامعه كاشت نبود، بلكه تخم خشونت و رادیكاليسم سال

و تمام اقدامات  بارور كرد به نحوی كه هيمنه و ابهمت رضاشاه در هم شكسته
اهلل آقاحسين آميز آیتتحكم یاو نيز مذموم پنداشته گردید. نامه

ش(، از علمای تبعيدی در حوادث كشف حجاب و 1325-ش1282قمي)
دن گوهرشاد توسط رضاشاه، به او پس از بازگشت از تبعيد بود و قبوالن یواقعه

های شكسته شدن تابوی خود به وی از جمله نمونه یگانههای پنجخواسته
انگاری حكومت وی توسط علماء بود)منظوراالجداد، پنداری و مسلممشروعيت

 (.271-269؛ 268 -263:  1379
ای از آغاز هایش خطاب به رضاشاه نشانه و بارقهگفتار و ادبيات قمي در تلگرام

روحانيت دارد كه خواهان تحول در تصور از سلطنت و  روند تفوق جریاني از
معاصر  یمشروعيت آن به عنوان الگوی تاریخي حكومت و دولت در جامعه

بندی شاهد صورت ایران بوده است. به دیگر سخن، از این مقطع به بعد، تدریجاً
و ظهور تلقي جدیدی از روحانيت نسبت به سلطنت هستيم كه بر آن است پس 

های سكوالر و زمينهنوگرایي آمرانه رضاشاه و فروپاشي پساز شكست 
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فضای عمومي جامعه را بازپس گيرد. این نوع تلقي  یآن، حوزه یگرایانهغرب
جدید از سلطنت نه بر فقه سياسي مشروطه، كه بر فقه سياسي نویني استقرار 

و شيرین های تلخ فقه مشروطه سر برآورده و بر تجربه ییافت كه از ویرانهمي
مشروطه استوار بود. اهميت این تلقي جدید از سلطنت زمانه خود را در  یدوره

 1320 یگرایان سياسي دهههایي از آن در ميان رویكرد اسالمنوردد و برشمي
ایران  1320 یگرایي دههنيز قابل رصد و پيگيری است. به دیگر سخن، اسالم

رگز به معنای بازگشت به مشروطه نبود، اهلل قمي طليعه آن بود، هكه گفتار آیت
ای اما نوعي تالش و نشانه ،كردهرچند كه همه دستاوردهای آن را نيز نفي نمي

: 1394گر بود)فيرحي،ایران از یك تقابل ویران یاز تالش برای خروج جامعه
مندی)در كنار نسل به دیگر سخن، تأمل در نسل سوم از عرفِ حكومت (.439

و  1320 یپهلوی(، از دهه یروطه و نسل دوم: دولت مطلقهاول: حكومت مش
به عرف و تصور  مذهبي ایران زاده شده و نهایتاً-فعاالن سياسي یدر اندیشه

 انجاميد.  1350و  1340 هایهای منتهي به دههرایجِ از سلطنت در سال
 یپس از پایان دوره: 1342 – 1330د. به سوي درك جدید از سلطنت : 

دموكراسي ناقص و آغاز مجدد پادشاهي محمد رضاشاه كه با  یسالهدوازده
اهلل كاشاني و سركوب سایرمخالفان حكومت شهادت فـدائيان، تبعيـد آیت

اهلل بروجـردی به دليل همراه بود، همچنان برخي از علماء بزرگ همانند آیت
ویي ججـو اختناق و جلوگيری از حمالت عليه مذهب شيعه از سياست كناره

اهلل بروجـردی آمده است كه ایشان بر جـویي آیتكردند. در مورد كنارهمي
عنـوان ه اهلل نـوری بمبنای تجربياتي همچون مشروطه، شهادت شيخ فضل

تفاوتي مردم در برابر رفتار ضددیني شاه، از مجتهـد درجـه اول تهـران و بـي
های علميـه دهي حوزهسامانكرد و بيشتر به بازسازی و جویي ميسياست كناره

دانستند و را به مصلحت دین مي و تربيت عالمان فرهيخته همت ورزیده و آن
لذا در مسائل سياسـي، فـردی محتـاط بـوده و تنهـا در موضوعاتي همچون 

اسالم و به خطر افتادن  یبيگانه بر امت اسالمي، حفظ حوزه یمقابله با سلطه
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د)حسينيان، داده و از خود حساسيت نشان ميكيان اسالم اعالن موضع كر
در این راستا ایشان در عين حال كه حكومت را غاصب و (. 407-409: 1379

عمومي، اقدامات آن  ه دليل مصلحتاما ب  را فاقد مشروعيت دانستند، اعمال آن
) كردندرا از باب والیت، جهت رعایت مصالح مملكت و حفظ دیانت تنفيذ مي

 (.406: 1379حسينيان، 
اهلل حائری، اهلل بروجردی همانند سَلَف خود، آیتبنابراین، از حيث سياسي، آیت

تمایلي به حضور مستقيم در سياست نداشت و در عوض، بر ایفای نقش سنتي 
كرد. به همين دليل قابل كيد ميأاعتقادی ت -حوزه در پيش بردن مباحث فكری

ریان فدائيان اسالم و شخصيت گاني همانند جپيشهفهم است كه چرا سياست
گاه از تأیيد كامل رهبری حوزه برخوردار نبودند. اهلل كاشاني هيچآیت

های ضدحكومت و ضدسلطنتي طور، عالوه بر عدم حمایت از سياستهمين
گيری یك ائتالف شكننده ميان بيست، حتي شاهد شكل یفدائيان اسالم در دهه

دین مداران( هستيم. در واقع، هنوز  دربار)حكومت/ سلطنت( و علماء)دین و
های علميه از نوع طرز تلقي غالب و رایج در ميان اصحاب دین و حوزه

حكومت، پذیرش مشروعيت آن و همكاری با دستگاه سلطنت و نظام سياسي 
 یپسندانه در دههمندی شاهسلطاني است. عوامل متعددی در استمرار حكومت

ا به تزلزل موقعيت اجتماعي شاه بيست وجود داشت كه برخي از آنه
های استبدادی و ضدمذهبي پدرش مربوط جوان)محمدرضا( به دليل سياست

داد: از و تظاهر به دینداری سوق مي ءشود كه او را به همراهي با علمامي
 -طرف بخشي از عوالم مزبور به گسترش جریانات رقيب گفتمان دینيیك

شود جریانات ضدمذهبي مربوط مي مذهبي همچون گسترش ماركسيسم و سایر
داشت. از طرفي، كه علماء را به پذیرش سلطنت و همكاری با آن وا مي

های روحانيون را پذیرفت؛ از جمله: ها، بسياری از خواستهحكومت در این سال
لغو اجباری بودن كشف حجاب، گنجاندن تعليمات دیني در مدارس، عدم 

پذیرش پيشنهاد  و نهایتاً دی قاتل او،قتل كسروی و آزا یپيگيری پرونده
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اهلل بروجردی مبني بر عدم تغيير مذهب رسمي در جریان تشكيل مجلس آیت
 ی، از طرف دیگر، وقایع دههنهایتاً .است(174:  1380سسان)كرباسچي، ؤم

بيست و سي همگي دال بر این است كه همچنان سلطنت را باید به عنوان انگاره 
قم)به  یعلميه یگرایي در حوزهپسند جریان غالب اسالمو تلقي رایج و مورد 

ایراني در این  یثيرگذارترین نهاد دیني در جامعهأترین و تعنوان برجسته
اهلل بروجردی و مقطع( نگریست. به عنوان نمونه، پس از ترورِ ناموفق شاه، آیت

ي  بسياری از علمای بزرگ از نافرجامي ترور او و سالمتش اظهار خوشوقت
 (. 152: 1368نمودند)اخوی، 

های كاشاني با مصدق در اواخر ها و مخالفتعالوه بر اینها، قدرت گرفتن، توده
كه بعد از نهضت ملي، علمای قم را به پشتيباني از دربار متمایل كرد؛ به طوری

ترتيب مشاهده كودتا، بسياری از علماء، بازگشت شاه را تبریك گفتند و بدین
 یثر پذیرش انگارهأوراني از هماهنگي روحانيون قم با دربار متشود كه دمي

 یسلطنت در ذهنيت و تصور آنها، آغاز گردید كه كم و بيش تا اواخر دهه
 یهای نخست دههسان، در سالادامه یافت. بدین 1340 یو اوایل دهه 1330

داد كه همچنان تا های سياسي مكتب قم از مشروعيت دولت نشان مي، كنش30
به  دربارو  شاه، سلطنتمندی جدید و متمایز فاصله وجود دارد و ظهور حكومت

مقبول و مطلوب در نظرگاه  نهادِو  حاكم،، نظام حكمرانيترتيب به عنوان 
عنای لزوم اند. به دیگر سخن، اسالم سياسي به ماصحاب دین مطرح بوده

 یروحانيت و نهاد حوزه تصاحب حكومت توسط كارشناسان دین و مشخصاً
ظهور و بروز آن در  یعلميه، در این مقطع هنوز متولد نشده است؛ هرچند زمينه

های سياسي فوق الذكر این بود كه قم حال فراهم شدن است. یكي از این كنش
ملي و عضویت ایران ، در مورد شكست نهضت 30 یهای نخست دههدر سال

های نفتي خارجي در كشور سكوت كرد در پيمان بغداد و تداوم حضور شركت
ها، ایمقابل دربار نيز پاسخ مثبت این سكوت را با سركوب توده یو در نقطه

داری احترام به مجتهدان و جلوگيری از فعاليت بهائيان؛ و گاه، تظاهر به دین
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بته شاه پس از تثبيت قدرت و سركوب (. ال161: 1389زاده، داد)حسيني
گرایان)كه هر دو از دشمنان مشترك سلطنت و روحانيت به ها و مليایتوده

هایي كه فاصله گرفت. بهائيان، به رغم وعده ءرفتند(، به تدریج از علماشمار مي
دادند و اهلل بروجردی داده بود، همچنان به فعاليت خود ادامه ميشاه به آیت

یافت و دولت اعتنایي به شعایر اسالمي بيش از پيش گسترش ميو بي حجابيبي
اهلل بروجردی را به ل، باالخره آیتئزد. این مساهم در عمل به آن دامن مي

(. 155-150: 1380؛ كرباسچي،339: 2، ج 1360واكنش وا داشت)دواني، 
ه قم مواج یاصالحات ارضي نيز با مخالفت شدید حوزه یاز طرفي، مسئله

اهلل بروجردی دست گردید و شاه، به ناچار، از اجرای آن در دوران حيات آیت
 (.219: 1378آبادی، كشيد)علي 

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 

شد كه كرد، گرچه هرگاه احساس ميياست پرهيز ميس یفعاالنه در عرصه
اعتنایي قرار گرفته و یا ضدیت با دین در جامعه نمادها و شعایر اسالمي مورد بي

، از ورود به سياست و اعتراض شرعي یبنا به وظيفهگسترش یافته است علما، 
در  كردند و این به معنای آن بود كه اسالم سياسيبه زمامداران خودداری نمي

رفت و های حاكم فراتر نميها و رویهاین مقطع از حد اعتراض به سياست
كرد. درواقع، همچنان در مغناطيس مشروعيت كلي دولت سلطنتي زیست مي

قانون اساسي فراتر  یها و اعتراضات از چارچوب و محدودهاین خواسته
 ینكتهگرفت. به همين دليل رفت و هرگز تغيير حكومت را در بر نمينمي

 ها آن است كه در خالل آن، هيچمندی در این سالجالب در باب حكومت
 یهای مياني دههكردند. تنها در سالرا مطرح نمي« حكومت اسالمي» یمسئله

و رهبر آن، « مسلمين یاتحادیه»های مذهبي، از جمله بيست، برخي از تشكل
هم  اسي شدند كه آنحاج سراج انصاری، خواستار اجرای اصل دوم قانون اس

توانست مانع از علمای حوزه از این تقاضا پشتيباني نكردند. اجرای این اصل مي
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های بعد شده و همراهي این دو نهاد را در پي و دولت در سال ءتعارض علما
 داشته باشد.

به : به بعد 1340يه. مباني مشروعيت دولت در نظرگاه روحانيت از  دهه
را آغازی بر  40 یاجتماعي دهه -تحوالت سياسي بایسترسد مينظر مي

گيری و تكامل اسالم سياسي و ایضاح هر چه بيشتر تصور و تصویر از اوج
نمایي بيشتر اسالم سياسي و و رخ 40 یحكومت اسالمي انجاميد. از آغاز دهه

قم در مسائل اجتماعي و  یحوزه های علميه خصوصاًتر حوزهورود جدی
گر گرا و در عين حال سركوبسكوالرِ غرب یپهلوی نيز چهرهسياسي، گفتمان 

خود را بيش از پيش به نمایش گذاشت. در چنين شرایطي است كه اسالم 
به ترميم و بازسازی خود  ، مجددا30ً یسياسي به حاشيه رانده شده در اوایل دهه

، سوی رادیكاليزه شدن هدایت گردید. در واقعوبه سمت دست زد و تدریجاً
رویكرد سركوب و طردگرایانه گفتمان هژمونيك پهلوی به بازپيدایي گفتمان 

گيری انقالبي كمك كرد. بر این اساس است كه اسالم سياسي این بار با جهت
بندی و تكامل اسالم سياسي و تحول جدی در را اوج صورت 40 یتوان دههمي

حكومت غيراسالمي در این دوره، ناتواني  مندی ایراني قلمداد كرد.حكومت
 ایراني خصوصاً یهای متنوع اجتماعي جامعهپهلوی در جذب و هضم هویت

ساز تشبث و اتكای این حكومت به سمت و سوی نيروهای مذهبي، سبب
گردید. در چنين شرایطي، این گفتمان سركوب، اِعمال زور و انسداد سياسي مي

 یسازی گستردهبكهاش در شاسالم سياسي بود كه با توجه به مزیت نسبي
 یناراضي و رهاشده از حوزه یها و نيروهای گستردهاجتماعي توانست هویت

 اقتدار پهلویسم را به خود جلب و جذب نماید. 
و روشنفكران مذهبي  ءای، همانند دوران مشروطه، علمادر چنين زمينه و زمانه

ابليت سياسي شدن های سياسي اسالم و قمتحداً در مبارزه با استبداد بر ظرفيت
ای داشتند. كيد و تصریح ویژهأآن به صورت مضاعف و بيش از گذشته ت

ایران  یحل مشكالت جامعهها به عنوان راهاینكه اسالم در این سال خصوصاً
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گاه اصلي آنها در های مختلف قرار گرفت و به تكيهمورد توجه نيروها و گروه
له از آنجایي بيش از پيش رخ مبارزه با حكومت بدل شد. اهميت این مسئ

ایران و  یدهي جامعههای سكوالر در ساماننمود كه ناكامي گفتمانمي
گرایي و بومي گرایي را تقویت بخشي به نيروهای اجتماعي، موج اسالمهویت

ثير غرب در ایرانِ پس از أهایي كه تحت تیك از گفتماننمود. در واقع، هيچ
ایرانيان را به خود جذب نموده، جامعه را از  مشروطه مطرح شدند نتوانستند

ها پایان دهند. در ها و آشفتگيقراریمشكالت موجود رهایي بخشيده و به بي
مقابل، سلطنت پهلوی نيز با اقتدارگرایي و سركوب خاص خود  ینقطه

نتوانست به حل این مشكالت كمكي بكند. ماركسيسم نيز از منظر 
شد. به این ترتيب، ي و وابستگي به شوروی تلقي ميدینگرایان، نماد بياسالم

ها به گفتمان اسالم سياسي فرصت داد تا بخت ناكامي این جریانات و گفتمان
ایراني در اواخر  یهای آشفته و سرگردان جامعهدهي هویتخود را برای سامان

در چنين فضایي، به تدریج مفهوم حكومت  به آزمون بگذارد. 40و  30 یدهه
ایران باشد  یتواند مشكل گشای جامعهحلي كه ميالمي به مثابه آرمان و راهاس

 پدیدار گردید.
 -جریانات گوناگون فكری ،40 یتاب دههوترتيب، در فضای پر تببدین

گرایي، بازگشت به اسالم و فرهنگ شيعي را به عنوان سياسي با عبور از غرب
ردند. بنابراین، آنچه در ایران در كایراني مطرح مي یحل مشكالت جامعهراه

های سياسي و دنيوی مندیها و امكاناین مقطع رخ داد، گسترش ظرفيت
 یگفتمان مذهبي بود كه اسالم را به صورت یك ركن كليدی فعاليت و مبارزه

تواند گر ساخت كه ميسياسي درآورد و مذهب را به عنوان دالي برتر جلوه
دهي كرده، فرصتي برای عمل سياسي فراهم سامانهای آشفته ایراني را هویت

آن روز  یهای اجتماعي جامعهگشای مشكالت و بحرانآورد و باالخره گره
 باشد. 

بندی نوع تعریف و به بعد از حيث تعریف و مفصل 1340 یدر مجموع،  دهه
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 30و  20 یتصور روحانيت از مشروعيت دولت حكومت كمي متفاوت با دهه
اهلل كرد با درگذشت آیت، دربار كه احساس مي40 یز اوایل دههنماید. امي

های قم دیگر توان گذشته را ندارد، در صدد برآمد تا برنامه یبروجردی حوزه
اصالحي خود را به اجرا بگذارد. علماء این اصالحات را بر خالف شرع 

د امور در دانستند و بنا بر سنت گذشته با آن به مخالفت برخاستند؛ ولي رونمي
جانبه با شاه و در ای پيش رفت كه این اعتراضات به مخالفت همهادامه به گونه

مندی بعد اصل و اساس رژیم سلطنتي پهلوی و تحول در حكومت یمرحله
اهلل بروجـردی در سـال درگذشـت آیتسان، ایراني در آن مقطع بدل شد. بدین

آزموني  و حكومت را در برابر علماء یآغاز روند جدیدی بود كه رابطه 1341
امام خميني )ره( با احياء مجدد اسالم كـه (. 611: 1361)مدني، قرار داد جدید

اما  ،آنها را به نگارش درآورده بود، در صدد اصالح حكومت برآمد بيعدركتاب 
انجام اقدامات ضددیني از سوی  عـدم اعتنـای حكومـت بـه اصـالح و متقـابالً

موقعيتي را  -های ایالتي و والیتيانجمن یهمچون تصویب الیحه -حكومت 
اسالم را به حركت در آورده و  یفـراهم آورد كـه بيش از پيش نيروی بالقوه

بسترهای سياسي اجتماعي و فكری آن را در جامعه فراهم ساخت . به تدریج 
، از رشـد مطلـوبي های ضد دیني حكومـتياستاسالم سياسي در تقابل با س
تدریج هترتيب راه بـرای حركت بيشتر آماده شده و ببرخـوردار گردیـد و بدین

مستقيم با حكومت زدند و در این راسـتا  یگرایان دست به مقابلهاسالم
هـای زیـادی عليه حكومت به رهبری امام خميني شكل گرفت كه مخالفـت

 بود .  1342خرداد  15ام ترین آن قيمهم
در هر صورت شاه كه حفظ قدرت و سلطنت خود را در گرو اجرای این 

نشد بلكه آشكارا  ءهای علمادید نه تنها حاضر به پذیرش خواستهها ميبرنامه
)روزنامه اطالعات، « ارتجاع سياه»را تحقير كرد و آنان را  ءعلما
قم،  یفيضيه یو به مدرسهناميد « حيوان نجس» و (15506: ش 17/8/1356

آمد، حمله كرد و طالب را به خاك و خون كه كانون امن حوزویان به شمار مي
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ها و رفتارهای تحقيرآميز كه اوج آن كشيد. به كارگيری این استعاره
و حمله به فيضيه در آغاز سال بعد  1341های موهن او در اواخر سال سخنراني

را برای هميشه از هم گسست و  ءبار و علماهای تاریخي پيوند دربود، رشته
مندی را كه تحولي جدید و بي سابقه در رویكرد به مشروعيت حكومت یزمينه

 منتهي به وقوع انقالب اسالمي در ایران گردید، فراهم آورد. 
های سياست یدر نتيجه 40 یهای نخست دههبنابراین، از سال

علمای بزرگ با رد مشروعيت  یمهوبيش هدولت پهلوی كم یگرایانهسركوب
كوشيدند حكومت، به مخالفت با شاه برخاستند و در مقابل دولتمردان، كه مي

وانمود كنند، بر حقِ خود در  ءدخالت در سياست را دور از شأن و منزلت علما
كردند. بر همين اساس است كه حكومت كيد ميأسياست ت یورود به عرصه

حكمراني اسالمي به جای دولت سلطنتي به یكي از  یاسالمي و مسئله
ثيرگذاری بيش از أت یروحانيت بدل گردید و زمينه هایترین دغدغهاصلي

مندی ایراني فراهم آورد. در این راستا، پيشِ اسالم سياسي بر تحول در حكومت
، هرگونه همكاری با دولتِ 1342اهلل خویي پس از خرداد به عنوان نمونه آیت

: 1، ج1374پهلوی را حرام اعالم كرد)مركز اسناد انقالب اسالمي، « ئنِخا»
( و پس از قرارداد كاپيتوالسيون، هرگونه سازش با رژیم را منتفي 125

 (. 820: 1383دانست)جعفریان،
، گفتمان اسالم سنتي با امكانات گسترده 1350و  1340 هایاز طرفي، در دهه

های مردم در اجتماعي و  بسيج توده یدهو مزیت نسبي كه از حيث نفوذ گستر
ها در رقابت با سازی تودهاختيار داشت؛ و در واقع توان بيشتر در همراه

ها، احزاب دیگر و حتي دولت، به سوی سياسي شدن گام روشنفكران، سازمان
برداشت. این اسالم سياسي كه پيشتر از این، پيروان خود را از دخالت در 

های رژیم حاكم، به تدریج نه تنها در واكنش به سياست كرد،سياست منع مي
، 1357وارد سياست و امر سياسي گردید بلكه یك گام فراتر و از اواسط سال 

سودای تصاحب قدرت سياسي و تشكيل حكومت اسالمي را در سر پروراند و 
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نيز در این مسير با پيروزی وقوع انقالب اسالمي گام بلندی در مسير  نهایتاً
 يل حكومت اسالمي در ایران در قرن بيستم برداشت.تشك

 
 گيرینتيجه 

 یميان تحول در خِرَدهای حكومتي در ایران و برخي تحوالت سياسي در جامعه
ایراني معاصر ارتباط معنادار وجود دارد. در واقع، تاریخ معاصر ایران شاهد نقل 

انتقال از نظم و نظام ای در سطح حكومت است؛ و انتقال عمده و تعيين كننده
ها های برخي سنتپادشاهي، به نظام جمهوری اسالمي كه به رغم تكرار و تداوم

بندی تدریجي نوع خاص و نویني از های سياسي، حاكي از صورتو فرهنگ
شفاف و «ِ دولت ینظریه»ابتدا در كه مهم آن یداری است. نكتهخِرَد حكومت

تحول  ید نداشته است و همين عامل، ریشهدقيقي در تاریخ معاصر ایران وجو
پنداری دولت در فضای پسامشروطه است. در واقع اگر نوع در مشروعيت

 یبندی جامعهو تحوالت آن را مالك و مناط اصلي تاریخ« مندیحكومت»
هایي از توان گفت شاهد همزیستي دوگانهایراني قراردهيم، مي

« اصالح/انقالب»ف حاكميتي(؛ و در یك طرف)یعني طر« دموكراسي/اقتدار»
شود( هستيم. در طرف دیگر)یعني طرفي كه بر آن حاكميت اِعمال مي

حاضر تالش كرد تا اهميت این نكته را خاطرنشان سازد كه  یسان، مقالهبدین
ایراني معاصر، آنچه بيش و پيش  یسياسي جامعه -در تحليل تحوالت اجتماعي

تر از ناخت تاریخ تحوالت خِرَد حكومتي و مهماز هر چيز دیگری اهميت دارد، ش
آن سازوكار هژمونيك شدن یك نوع خاص از این خِرَد نسبت به سایر خِرَدها 

 است. 
رفت ولي در در این ميان، هرچند مشروطه، خود حكومتي اسالمي به شمار نمي

گردید. چرا كه از آن جهت كه تلقي مي بهترین حكومت ممكنشرایط ضرورت، 
الوصف، یافت. معكرد تا حدودی مطلوبيت ميقق اهداف دین كمك ميبه تح

به كشف و تقویت زماني صورت گرفت  یهایي كه در این دورهتأمالت و تالش
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 یو راه را برای طرح نظریه مندی و قابليت سياسي شدن اسالم كمك كردامكان
داری پنحكومت اسالمي و تفاسير فراگير سياسي از دین به جای مشروعيت

های شرایط را برای ظهور و بروز عقالنيت دولت سلطنتي هموار نمود كه نهایتاً
نوین در مورد امر سياسي و حكومت در مقطع پسامشروطه فراهم كرد. بنابراین، 

سازِ آن ها و پيامدهای تحولایراني، فارغ از ریشه یتاریخي مشروطه یپدیده
را در  اولين تردیدهاآن، توانست  هایدر تاریخ معاصر و نيز فارغ از آسيب

خصوص ماهيت حكومت سلطنتي به وجود آورد. در این راستا بود كه در روند 
 وجوه بر مبتني مكانيكي یهااندیشه خواهي نخستين بارمشروطه و مشروطه

 به توجه صرفِ از هانگره و شد ایران وارد دموكراتيك و بوروكراتيك

 ایجاد و كردن حكومت چگونه به حكمران صفات و كيفي هایویژگي

در این راستا،  گردید. زركمتم جدید تمدني هایسازه و سيستمي ساختارهای
 بيگانه، هایقدرت دخالت با مبارزه مذهبي، هاینگرش اصالح مواردی از قبيلِ:

 درخواست و دادخواهي حكومت، شدن مشروط، لزوم ياسيس استبداد با مبارزه

 مشاركتمركز،  از گریز نيروهای و هاراهزن با مبارزه خانه،عدالت گيریشكل

 شدن مشروط ومركزی  قدرت شدن كارآمد قدرت، بر شهروندان نظارت و

 مشروطه به منتهي هایسال در ي بود كهاهداف از برخي ،وابسته نيروهای و دربار

ها نظميبا این وجود و در تحليل نهایي، بي گردید. دنبال ایراني نخبگان توسط
ایرانيِ پسامشروطه، موجب  یهای اجتماعي پدیدار شده در جامعهو آشوب

خواهي در خِرَد تابِ تحولوو اُفت تب« بحران حكمراني» یهویدا شدن دوباره
بخش به سمت خِرد حكومتي جدید در ایران حكومتي سنتي و حركت نتيجه

ها را متقاعد ساخت كه باید به سمت و برلني همگان، خصوصاًكه گردید؛ چنان
 پيش روند.« دولت مستحكم و مقتدر»سوی تشكيل یك 

خيزها در واعتبار، استمرار و مانایي این خِرد جدید حكومتي، با وجود برخي افت
و ظهور رسمي اسالم سياسي به  20 یها از سلطنت رضاشاهي، تا آغاز دههتلقي

ثيرگذار سيال و در حالِ شدن، حفظ گردید. ليكن اشغال أیان تمثابه یك جر
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و فروپاشي دیسيپلين رضاخاني، موجب آزادسازی  1320ایران در شهریور 
های حكومت وی و سياسي سركوب شده در سراسر سال –نيروهای اجتماعي 

تر و حادتر شد. بازتوليد بحران حكمراني این بار با مختصات و شرایط جدی
های تاریخ ترین پارلمانبروز مجلس چهاردهم به عنوان یكي از فعالظهور و 

های جدی در آن از یك معاصر ایران در مقابل اقتدار سلطنت و درافتادن بحث
سو و ظهور برخي جریانات اجتماعي و ملي، خاصه نهضت ملي نفت از سوی 

بحران  یارههای نویني است كه در پي ظهور دوبها و نشانهدیگر، از جمله بارقه
حكمراني در مقطع پسامشروطه ایراني و حاكي از آغاز تحولي نوین در مسير 

 تلقي از مشروعيت دولت سلطنتي در ایران است. 
خيزهای عقالنيت حكومتي، حيراني و والوصف، بار دیگر در روند این افتمع

، در عقالنيت نوپای 1332مرداد  28سرگشتگي دیگری با وقوع كودتای 
شود. این كودتا، تي در ميان نيروهای اجتماعي و مذهبي پدیدار ميحكوم

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 

ناميد.  اهيعصر تغييرخوتوان این دوره را در تاریخ معاصر، روست كه مياین
آراء و تفكرات سياسي  یدر چنين فضایي و در شرایط جدی بودن معركه

، واكنش جریانات مذهبي به آثار و نوشته های 1320 یجریانات در ابتدای دهه
وی از یك سو؛   پيرامون اسالمو در  شيعي گريكسروی، به ویژه دو كتاب 

ماتریاليستي سكوالر پاسخ به جریان سنگلجي از یك سو؛ و واكنش به جریان 
های مذهبي و راست و چپ از سوی دیگر، موجي از توليدات فكری جریان

توان از متن و بطن آنها تا حدودی به تحول در گرا را به راه انداخت كه مياسالم
ها مهم این كه این رساله یتصور از مشروعيت حكومت سلطنتي نائل آمد. نكته

های ضدمذهبي رضاشاه از یك نش به سياستو آثار توليدشده، هرچند در واك
های ضدمذهبي كسروی و یارانش از سوی دیگر نوشته شد، اما از سو و اندیشه

زدایي زاده فراتر رفت و به نقد و مشروعيتپاسخ به كسروی و حكمي یمحدوده
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از نظام موجود و پافشاری بر حكومت اسالمي كشيده شد. موج جدید توجه به 
 ها پدید آمد. گویيوالیت فقيه در ایران در پي همين سلسله پاسخ یاندیشه

توان مدعي شد مشروعيت دولت در فضای پسامشروطه و در سان ميبدین
درپي حكمراني، دچار های پيثر از بحرانأعلماء، مت نظرگاه ایرانيان و خصوصاً

ر تغييو  تحدید سلطنت، پذیرش سلطنتكننده ميان گانگي تعيينیك سه
تغيير سلطنت( همواره با دشواری  یگردید؛ هر چند مورد سوم)نگره سلطنت

گونه كرده است، ليكن همانتعيين تصورِ جایگزین سلطنت دست و پنجه نرم مي
كه آمد، در تحليل نهایي با رادیكاليزه شدن مناسبات ميان علماء و نهاد سلطنت 

سلطنت)به مثابه مدل  ثر از تردید و تشكيك در مباني مشروعيتأكه خود مت
 گرایان خصوصاًتاریخ رایج از دولت در تاریخ معاصر ایران( توسط اسالم

اسالم سياسي فقاهتي آن به نمایندگي فكری و عملي امام خميني)ره(  یشاخه
 بود، به سرانجام و توفيق نهایي نائل آمد.
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 .پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي :تهران
( سلسله پهلوی و نيروهای مذهبي به روایت تاریخ كمبریج. ترجمه 1372نام)بي

 عباس مخبر. چاپ دوم.تهران:طرح نو.
 كار روی از) ایران سياسي- مذهبي هایسازمان و هاجریان( 1383)رسول جعفریان،
مركز  تهران: .1320-1357 هایسال( انقالب پيروزی تا شاه محمدرضا آمدن

 اسناد انقالب اسالمي.
مركز  :تهران .بيست سال تكاپوی اسالم شيعي در ایران (1379)اهللروح،حسينيان

 .اسناد انقالب اسالمي
بر انقالب اسالمي. تهران: مركز اسناد انقالب (درآمدی 1388اهلل)حسينيان،روح

 اسالمي.
 مفيد، دانشگاه انتشارات: قم ایران. در سياسي اسالم(1389)سيدمحمدعلي زاده،حسيني

 دوم. چاپ
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 امام فرهنگي و خيریه موسسه: ،تهران2ایران.ج روحانيان نهضت( 1360)علي دواني،
 .(ع)رضا

 جلد نهم، قم، چاپ امير. ( گنجينه دانشمندان.1370رازی، محمدشریف)
 اهلل آیت حضرت ویژه های سرگذشت:زعامت الگوی (1378)محمد آبادی، علي

 عصمت.: علماء. قم زبان از بروجردی
( تئاتر فلسفه)مجموعه مقاالت(. ترجمه نيكو سرخوش و افشين 1389فوكو، ميشل)

 جهاندیده. تهران: نشر ني.
 .ني نشر: تهران. زادهنجف رضا ترجمه. سياست زیست تولد (1390)ميشل فوكو،

 مشروطه. فقه و سياسي فقه: معاصر ایران در سياست و فقه( 1394داود) فيرحي،
 .پنجم چاپ. ني نشر: تهران

 حقيقت مهدی ترجمه.رضاشاه برآمدن و قاجار دوره در ایران (1381)نيكي كدی،
 ققنوس. :تهران .خواه

اسالمي: تاریخ حوزه علميه قم. ( تاریخ شفاهي انقالب 1380كرباسچي، غالمرضا)
 تهران: مركز اسناد انقالب اسالمي.

 ( دولت به ما پاسخ دهد. تهران: چاپخانه پيمان.1323كسروی، احمد )
 .دفتر انتشارات اسالمي :قم .تاریخ سياسي معاصر ایران (1361)جالل الدین ،مدني
 .1ج اسالمي. انقالب اسناد( 1374)اسالمي انقالب اسناد مركز

 . تهران: اميركبير.2( تاریخ بيست ساله ایران. ج 1362مكي، حسين)
( مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست: اسناد و 1379منظوراالجداد، سيدمحمد حسين)

-1292هایي از آیات عظام نائيني، اصفهاني، قمي، حائری، بروجردی)گزارش
 (.تهران: شيرازه، چاپ اول.1339

 جهاندیده. افشين و سرخوش نيكو ترجمه. قدرت و الاستي سوژه،( 1382)پيتر ميلر،
 .ني نشر: تهران

بررسي مولفه : تاریخ تحوالت سياسي ایران (1384)موسي ،فقيه حقاني ؛موسي ،نجفي
 .موسسـه تـاریخ معاصـر ایران :تهـران.های دیـن، حاكميـت و مـدنيت

ی شيعه از جستاری در تفكر سياسي علما»(1380)بهار و تابستان جالل ،درخشه
 .224-189: 14 – 13 دین و ارتباطات. ش«.1320مشروطيت تا سال 
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 .15506: ش 17/8/1356روزنامه اطالعات، 
دیده و نيكو سرخوش ترجمه افشين جهان«.حكومت مندی(»1384آذر )فوكو،ميشل 

 .32-7: 44در فصلنامه گفتگو.ش
 46-23: 41 ش .7 دوره حوزه. مجله( 1369 پایيز) خراساني، محمد زادهواعظ

پژوهي. مجله ( كالبدشكافي فوكویي دولت، فصلنامه دولت1394یحيوی، حميد)
 .146-114: 3، ش. 1دوره  دانشكده حقوق و علوم سياسي.

 دولت حكومتي هایعقالنيت بررسي و نقد جدید: وارگيشبان( »1396) حميد یحيوی،
، 3دوره  وم سياسي.پژوهي. مجله دانشكده حقوق و علفصلنامه دولت «.ایران در

 .33-1: 10ش. 
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