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این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که چراا رحاانیرت علریرغر همااهری برا
جنبشهای مادمی ،به حیژه مشاحطه ،از پر یاش جمهررری ح همااهری برا ن سراباز
میزده ح با ن ابااز مخالفت میکاده است؟ در پاسخ به ایرن پاسرش ،ایرن مقالره برا
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رهیافتی تاریخی خراها رسید بره ایرن نتیجره اسرت کره جامهره ایراا  ،از جملره
رحاانیر  ،با ترجه به تجابههرای ااصرله از جمهررری انقالبری فاانسره ،جمهررری
نتاتررک ح نهایتاً جمهرری مررد نظا مارکسیستها ح تردهایها ،تصررری سروررر ح
ضد دین از جمهرری داشت ح ن را در تقابل با دین ح مشاحعیت دینی میدید .بنا برا
همین تصرر ،جامهه ایاا باای افظ تشیع ،سلطنتی که مشاحعیت خرد را حابسرته بره
اسالم میدید ،را با جمهرری سوررر ح ضد دین تاجیح میداد .این نگاانی ترا زمرا
 استادیار دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی.


کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل.
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طاح مفهرم جمهرری اسالمی ترسط اضات امام خمینی ،که محصرل بازسازی مفهرم
جمهرری غابی با اساس مبانی اسالم شیهی برد ،ادامه داشته است.

کلیدواژگان :جمهوری ،سکوالريسم ،روحانيت ،مشروطيت ،سلطنت.
درآمد
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داستان جمهوری در ايران از جمله مواردی است که در قريب به اتفاا زماانهاا،
اکثر روحانيون در مقابل آن ايستادند .بررسی چرايی عللِ مخالفت روحانيت با جمهوری
و توسل به داليل مختلف که عمدتاً ريشههای مذهبی داشت ،علت در پاي رارفت
اي پژوه است .در حقيقت سؤال اصلی اي است که دليل اصلی و عمده روحانيات
در مخالفت و عدم همراهی با جمهوری چه بوده است؟
آنچه در بررسی مخالفت و رد جمهوری همواره واضح بوده ،اي اسات کاه اصاوالً
جمهوری همپايه بیدينی دانسته میشده است .بدي جهت شااهد طارد جمهاوری و
اتهام به طر فاداری از جمهاوری تقريبا ًا در سراسار دوران قاجاار تاا پهلاوی از ساوی
روحانيت هستيم .در بررسی علل اي موضوع به دو مورد میتاوان اشااره کاردل الاف
براساس نگرشهای سياسی ا مذهبی نمیتوان منکر برخی نگرشهای دينی در لزوم
حفظ سلطنت مطلقه و همکاری با آن شد(ماندی تبایریی ،0313 ،ص65؛ علریاکبرا
تباییی ،0336 ،ص23ر25؛ ذحالایاستین ،بیتا ،بیجا)7ل در واقع بودند روحانيونی که بر
اساس برخی انديشه ها لزوم سلطنت را باور داشتند .ايا ديادراههاا حواور ديا در
جامعه را وابسته به هماهنگی رفتمانی بي دي و حاکميت میدانستندل آنان بر اساس
برخی مؤلفه های سنتی و مدرن و همچني تئوریهای فره ايزدی و ظلاللهی به ايا
ديدراه اعتقاد داشتند .در چني انديشهای همکاری با سلطنت به مراتب بهتر و سهلتر
و حتی واجب به نظر میرسيد .اي انديشه جايگاه ويژهای برای مردم متصور نبودل لاذا
جمهوری در آن هيچ جايگاهی نداشت .اي نگرش با فرارسيدن عصر مشروطه رو باه
زوال رفت و ديگر کمتر کسی هماهنگی با رفتمان سلطنتی حااکم را باه بقاای ديا
 .1در مورد اندیشههای میرزا قاضی محمدجعفر یزدی مشهور به ذوالریاستیین نت
 1831ص.61-11

زرگترینتااد

در ابتدا دلهره روحانيت به دليل ورود انديشههاای ساکوالرِ روشانفکرانی باود کاه
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رره زد.
ب انديشه ديگر و مد نظر اي پژوه  ،از زمان انقالب مشروطه آغاز میشود و تا
پي از انقالب اسالمی ايران نيز تداوم میيابد .اي انديشاه نشائت ررفتاه از ناوعی
واهمه و ترس از تالش های آشکار و نهان برای حذف دي از جامعه است .اي انديشه
فقط مرتبط با قشر سنتی روحانيت نبوده است.
هنگامی که جامعه تا اندازه ای مشروطه را درک کرده باود و پاا از تاالشهاای
ناموفق در معرفی جمهوری در عهد مشروطه ،چندي بار شاهد طرح جمهوری در ايران
بوديم که همگی از سوی روحانيت نفی و طرد شدند .در اي دوره ،علایرغام حواور
برخی روحانيون آزاداندي در فعاليتهای سياسی ،آنان از جمهوری حمايات نکردناد،
بلکه برای فيصله دادن به تشنجات حاصله از جمهوری رضاخانی تالش کردند .بعاد از
آن نيز اي مسئله همچنان مد نظر روحانيون بودل برای مثال در زمان مصد  ،معتقد به
همسويی جمهوری در حذف دي از جامعه به عنوان نشانی از کمونيسم بودند.
با مد نظر قراردادن زمينه های قدرت سياسی و اجتماعی روحانيت و تمرکز بر ناوع
مشروعيتی که مدرنيته و سکوالريسم برای قدرت و دولت قائل است ،رفتاار روحانيات
نمايانگر حمايت و تأييد ظاهری يا حتی باطنی ،از سلطنت به عنوان حافظ سنت هاای
ايران شيعی است .اي فرايند با مثالها و تجربيات مختلف قابل مشاهده ،شرح و اثبات
است.
روحانيون باه ايا دليال کاه جمهاوری را ناوعی وابساتگی باه غارب و معاادل
سکوالريسم و دي ستيزی میدانستند ،با آن مخالفت میکردند .نظر نگارنده در شرح و
پاسخ اي موضوع مبتنی است بر بيان نوعی ترس و عادم آشانايی باا ابعااد مختلاف
جمهوریل زيرا يک بخ از روحانيت در مواجهه با مدرنيته ،جمهوری را صرفاً سامبل
و نشانه بیدينی و سکوالريسم میدانست و توانايی بومیکردن و يا نگريسات باه آن
مانند يک ابزار صرف برای اداره امور کشور را نداشت .در حقيقت آناان باي از آنکاه
جمهااوری را جريااانی مسااتقل بدانااد ،آن را رفتمااانی متااأثر از غاارب و سکوالريساام
میدانستندل موضوعی که به داليل تاريخی و تجربی دور از واقعيت و خواسات برخای
روشنفکران نيز نبوده است.
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مشروطه را بنيان میرذاشتند .دستاورد روحانيت در اي موضوع از دست رفت قسامی
از قدرت به واسطه شناخت ،تأييد و تمايز قانونی عرفيات و شرعيات باود .پاا از آن،
اضطراب برای روحانيت فزونی يافت و رضا شاه آنچه را در لوای جمهوری تقليادی از
ترکيه عملی نساخته بود با مشروطيت سکوالر خود عملی کارد .در زماناه مدمدرضاا
پهلوی نيز اي دلهرهها پايانی نداشات .مصاد و يااران مارو ناوعی دموکراسای
سکوالر بودند .آنان به حزب توده پروبال میدادند و جايگاهی برای روحانيت و دي در
سياست قائل نبودند(نبااهامیا  ،0331 ،ص ،320به نقل از :ملوی .)0330 ،لذا از تارس
اي افکار از يک سو و از سوی ديگر زمزمههاای جمهاوری دموکراتياک تاودهایهاا،
دليلی برای حوور مصد باقی نمیرذاشت .بدي صورت بود کاه بقاای سالطنت باه
عنوان حافظ مذهب رسمی کشور ،فارغ از هر موضوعی ،نارزير به نظر میرسيد.
نگرش روحانيت در حقيقت نوعی باور منفی نسبت به جمهوری اسات .در واقاع از
آنجايی که ايران در دوران جديد فاقد انديشه سياسی جديد بود ،حوور در دوران جديد
بر ايرانيان تدميلی بوده است(طباطبایی ،0313 ،ص .)053تالش مرماوز روشانفکران
برای تلطيف مفاهيم غربی باعث ورود و حمايت روحانيت به جريان مشروطه و تالش
برای درررونی رفتمان سياسی شدل ولی نه تنها روحانيت توانايی جذب و بومیساازی
جمهوری را نداشت ،بلکه جمهوری برای اکثريت روحانيت باه معناای رميمای صارفاً
سکوالر و ضد دينی بود که اي موارد باعث تغييار ناوع مشاروعيت و تواعيف شارع
مقدس میشد.
مقصود از سکوالريسم در اي پژوه  ،مفهاومی جاامع و معطاوف باه ماهيات و
مشروعيت قانون است .ارر قانون را عامل ايجاد تغيير و تدول شرايط سياسای ايارانِ
پا از مشروطه بدانيم ،تقريباً در هيچکدام از مقاطع تاريخی ،روحانيت عهادهدار اماور
اجرايی نبودهاند و در مواردی حتی داعيه آن را هم نداشتهاند .آنچه توجه ويژه روحانيت
را همواره جلب میکرده است ،توجه به ماهيت و دليل مشروعيت قانون ،متناسب شرع
استل موضوعی که آشکارا عامل اختالف در مشاروطه شاد و تنهاا عامال نگرانای در
برخی تغييرات در قانون اساسی نيز بوده است.
بنابراي به طور کلی میتوان رفت که روحانيت در تعامال باا جمهاوری دچاار دو
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مشکل بودل الف از آن ناوع جمهاوری کاه روشانفکران متجادد مناادی آن بودناد و
سکوالريسم هدف آن بود ،واهمه داشت .ب در بومیسازی و بيان مذهبی جمهاوری
ضعف داشت و نه تنها تا آن زمان ،بلکه تا مدتها توانايی بازسازی جمهوری بر اساس
مبانی مذهبی را نداشت ،يا در پی آن نبود .بنابراي برای حفاظ مشاروعيت و جايگااه
رسمی خود ،همکاری با سلطنت يا ت دادن به سلطنت را به مراتب بهتر از جمهوری ا
که سبب رسترش سکوالريسم و متعاقب آن افول مشروعيت دي و جايگاه روحانيات
میشد ا میديد.
برای توضيح بهتر موضوع ،شرح جريان سياسی پي از مشروطه ضاروری اساتل
چراکه ابتدا رفتمان حاکم را میشناسيم و در پی آن به شناخت جايگاه ،اعتباار و ناوع
مشروعيت روحانيت پیمیبريم .پا از آن ،به شرح عامل بدرانزا در جريانات سياسی
ايران میپردازيمل موردی که چيستی و چگونگی آن بيانکننده نوع نگرش مذهبی و يا
سکوالر به سياست است .در مرحله بعد تاالش مساتمر و اداماهدار روحانيات در طارد
جمهوری بيان می شود .اي مرحله بيانی تمثيلای و تااريخی اسات از آنچاه در دوران
قاجار آغاز شد و تا پايان صدارت دکتر مدمد مصد ادامه داشت .در بررسی ايا ساه
دوره ،هدف اصلی شرح ترس و مبارزات روحانيت با آن چيزی است که تدات عناوان
عرفيات و سکوالريسم ،با اسامی مختلف وارد فوای سياسی ايران و باعث طرد جايگاه
دي و عالم دينی میررديد.
اي پژوه مبتنی بر ديدراههای جامعهشناسی تاريخی است و بر اسااس تدليال
منابع تاريخی انجام شده است.
 .۱گفتمان پیش از مشروطه و جایگاه روحانیت

حاکميت ايران در عصر قاجار مبتنی بر رفتمان سلطنت مطلقه بوده است .آنچاه از
سلطنت مطلقه و پا از آن ،جايگاه پادشاه در مشروطه برمی آيد ،اي اسات کاه ايا
مقام از جايگاهی االهی است که قداستی ويژه دارد .وجود اي جايگاه برای پادشاه هم
عامل و هم معلول حوور روحانيت بوده است .کيريستي س معتقد است ايجااد ديا
رسمی از ابتکارات ساسانيان بود که باعث افزاي قدرت و رساترش نفاور روحاانيون
شد ،تا جايی کاه آناان شااهی را خلاع مایکردناد و شاخد ديگاری را باه قادرت
می رساندند .روحانيت همواره در مراسم تاجگاذاری شارکت داشاتند(کیایسرتین سرن،

717

 ،0333ص)230ل موضوعی که نشان از جايگاه رسمی روحانيون و تأثير دي در جامعه
دارد.
انديشه فره ايزدی انديشهای است اصالتاً ايرانی که پا از ساسانيان ،ابتدا در دوران
عباسيان و بعد از آن با حووری مؤثرتر در دوران سلجوقيان با انديشاههاای سياسای
اسالمی آميخته شد و در حقيقت دي و دولت دو روی يک سکه شدند(نبادیا ،0312 ،
ص31ر .)30اي وضعيت در ايران عهد صفوی نيز با قدرت پي

رفت و در عهد قاجار

نيز ادامه پيدا کرد .نکته کليدی در اي تعامل سياسی ،مدوريت پادشاه در امار تادابير
منفعالنه مردم است(هما  ،ص.)33
سياسی و صدور فرامي و نق
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مقوله ظل اللهی سلطنت و قداست اوامر ،جزو بنيادیتري مبانی نظاری سالطنت
بود که فقط نهوت مشروطه توانست به طور عمده انديشاه کها سالطنت را سسات
کند(نبادیا  ،0312 ،ص .)31البته اي سست کردن هم برای براندازی نبود ،بلکه برای
ايجاد شراکت و ايجاد نگرشی متفاوت با همان بازيگران بود.
در بررسی ميزان تأثير بازيگران سرنوستساز سلطنت در ايران و ريشههای قادرت
آنان اختالف بسيار استل با آنکه اکثر نويسندران نظر به قدرت و جايگاه «اجتمااعی»
روحانيت دارند ،برخی مانند هما ناطق ،اعتقاادی مخاالف دارناد و اقتادار روحانيات را
نشئت ررفته از همکاری سياسی آنان با حکومت میداند(ناطق .)0353 ،او معتقد است
اي افزاي قدرت تا جايی ادامه می يافت که روحانيت شاريک دساتگاه دولتای قارار
میررفت ،نه رقيب .البته تقابل های روحانيت و دربار در دوره قاجار خالف اي رفته را
اثبات میکند.
به نظر می رسد حاکميت ايران سلطنتی دو قطبای باوده و همزماان از سالطنت و
روحانيت تشکيل میشده است .اي مطلب از آنجا حاصل میشود کاه در بيشاتر آثاار
سياسی و فقهی شيعه از عصر صفويه به اي سو ،صورت بندیهای شيعه از حق االهی
پادشاهان بر اساس مفهوم ظلاهلل تشکيل میرردد(بنایی ،0311 ،ص22ر.)66
بنابراي آنچه به عنوان ماحصل می توان از آن ياد کرد تقسيم ظااهری دنياايی و
اخروی امور بي روحانيت و پادشاه استل يعنی ناوعی قادرت دوراناه کاه علایرغام
دورانگی ،در حال تقويت و مشروع جلوه دادن يکديگر نيز هستندل هر چند برخی ايا

مشروعيت را بالوروره میدانستند .به هر روی اي نوع قدرت مورد تأييد روحانيت واقع
میشد(کدیرر ،0331 ،ص031ر .)095مجتهدان بزرگ ،شاه را سايه خدا بر روی زمي
میناميدندل ولی شاه نايب امام زمان نبود .از همي جا نوعی تفکيک در کارهای دينی و
سياسی پديد میآمد(فااتی ،0319 ،ص .)331اي تقسيم قدرت و وظيفه شايد بر اساس
برخی روايات عصر سلجوقی باشد که اختالف در تعيي روز عيد فطار مياان ملکشااه
سلجوقی و ابوالمعالی فقيه درررفت و فقيه چني پاسخ داد« :هرچه تعلق به فرمان دارد
ما را واجب است که اطاعت سلطان کنيم و اما هرچه به فتوا تعلاق دارد بار ساالطي
واجب است از ما پرسند»(راحندی  :0365 ،ج  ،3ص.)221
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قدرت روحانيت در عصر قاجار به داليل مختلف سير صعودی داشت ،هرچند وجود
برخی کتب و رساالتی که تأکيد بر لزوم مطلقه بودن قدرت پادشاه در عصر قاجار بوده
را نمیتوان منکر شد .نگرش برخی مفسري بر تغيير تدريجی قدرت از سلطنت مطلقه
به سوی نوعی سلطنت منظمه بوده است(اکبای .)0333 :با اي حاال پاذيرش هار دو
ديدراه هيچ خللی در جايگاه روحانيت نسبت باه سااختار قادرت ايجااد نمایکناد .در
صورت مطلقه بودن نياز به بيان مشروعيت آن از سوی روحانيون ديده مایشاده و در
صورت وارذاری برخی شئون قدرت ا شبيه سلطنت منظمه ا روحانيت در مشارکت آن
و يا نظارت بر آن در اولويت اول اجتماعی و علمی قرار داشتهاند .حوادث واقعاه در آن
دوران نيز اي جايگاه را برای روحانيون اثبات میکندل برای مثاال در نهوات تنبااکو،
برخالف اکثر انقالبها و نهوت های قبل و بعد از آن ،روستاييان ،دهقانان و ايالتیها
نق چندان مهمی نداشتند و نقا روحاانيون و روشانفکران دينای و ملای پررنا
بود(کدی ،0330 ،ص )35و از نتايج آن میتوان به افازاي قادرت سياسای علماا در
سالهای بعد اي موفقيت اشاره کرد(کدی ،0363 ،ص.)025
نفور روحانيت دارای سويههای مختلف علمی ،اقتصادی و سياسی باوده اسات .در
زمينه مسائل علمی علمای اماميه در دوره قاجار بر اثر حمايتهای اجتماعی و شهرتی
که در نتيجه تأليفات و علم و فول و کثرت شارردان و مقلدان پيدا میکردناد ،چناان
نفور يافتند که پايه قدرت خود را برابر يا باالتر از قدرت پادشاهان قرار دادند و به ناام
دي حتی در مواردی حکام را به اطاعت وا میداشاتند(نجرردانی ،0333 ،ص .)93اماا
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مهمتري مسئوليت روحانيت که سبب نفور باال و قدرت شديد اجتماعی آنان مایشاد،
سرپرستی و اداره قلمرو قوايی و مداکم شرعی بود .ايا مدااکم کاه تماايز آنهاا از
مداکم عرفی عمالً روش نبود ،مسئوليت صادور احکاام شارعی بارای متجااوزي از
حدود االهی را بر عهده داشت و سبب قدرت روحانيون میشد(ابیبی ،0333 ،ص.)39
در واقع آنان به نوعی «قانونگذاران» جامعه مدسوب میشدند.
در مجموع ،برداشت حاصله از جامعه ايرانی در عهد قاجار چني است که روحانيون
دارای قدرت اجتماعی بودند و بعواً قدرت اجتماعی روحانيون در دوره قاجار در مقابال
پادشاه قرار می ررفت ،با اي تفاوت که زمينه و منابع هار کادام متفااوت باود .ريشاه
قدرت روحانيون ،فارغ از مسائل مادی در اي بود که تعلقی به دستگاه دولتای نداشاته
باشند(اسینیا  ،0333 ،ص)099ل اما در ارتباط دائم و مساتمر باا آن باشاند .لاذا باياد
از
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ارعان کرد که ضعف هرکدام ضعف ديگری را نيز در بر داشت .وضعيتی کاه باي
آنکه بتوان آن را تقابل ناميد ،نوعی همکاری و تقسيم وظايف بود.
نتيجه حاصل از چني فوايی نوعی تعامل است که مبتنی بر «همکاری و تقسايم
وظايف» است .در حقيقت فوای تعامل نوعی توازن قوا بي دربار و حوزهها است .اي
فوا ،فوای ايجاد است و تقريباً هيچرونه رنگی و استعارهای در آن نمیتوان دياد .در
واقع اي فوا ،فوای تعامل برای اجرای امر سياسی است .اي وضاعيت سابب ايجااد
دورانگی اقتدار در ايران شدل اقتادار ساکوالر در برابار اقتادار معناوی(موری،0333 ،
ص .)311اي تمايز ميان قدرت سياسی و اجتماعی و احترام متقابل و عدم دخالات در
حوزه قدرت يکديگر عمالً تا انقالب مشاروطه اداماه داشات(ابیبری ،0333 ،ص.)33
بنابراي آنچه هگل از وضعيت جامعه شرقی بيان میکند و میرويد که در شر فقاط
يک ت آزاد است و او شخد فرمانروا است و در يونان بخشی خدايگاناند و بخشای
بنده(ماهاحیا  ،0330 ،ص ،)063در مورد جامعه ايرانی تقريباً صديح نيسات و ناوعی
التزام ،هرچند مختصر ،به دي برای اباراز مشاروعيت قاانون و فرماانروا الزم و قابال
مشاهده بوده است.
 .۲جامعه ایرانی ،روحانیت و قانون
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نوع قانون و بنيان مشاروعيت آن ،شارح چيساتی جامعاه اسات .تفااوت جايگااه

رروه های مذهبی و سکوالر ،همچني نوع مشروعيت حاکم در هار جامعاه ،رابطاهای
متقابل با قواني مصوب آن دارد و حتی نبود آن هم بيانگر نوع ويژهای از نظام سياسی
است .آنچه ضرورت اي بدث را معي می کناد ،توضايح ايا مطلاب اسات کاه چاه
موضوعی سبب پيداي تغيير در جامعاه و ايجااد اخاتالف نگارش در حاي و بعاد از
مشروطه شد .براساس اسناد تاريخی آنچه باعث اي تدول شد ،آرااهی باودل چراکاه
آراهی سبب ايجاد پرس و چال های رهنی میشود و آراهی نسبت به تااريخ اراده
الزم برای ايجاد تغيير رفتمان است(گاامشی ،0335 ،ص .)33اي آراهی ،علات تماام
مشکالت را فقدان قانون در جامعه میدانست .موضوعی که وجودش مورد اتفا نظار
مورد اختالف ،حتی بي روحانيت بود(نجردانی ،0333 ،ص.)352
همگان و ماهيت
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روند مو جود در جامعه پي از مشروطه روندی اصالحی و در حد تقاضاهايی چون
تأسيا عدالتخانه و يا برخورد با بینظمیهای اخالقی موجود در سطح کشور بودل ولی
به تدريج اي اصالحات هسته اصلی سلطنت مطلقه را نشانه ررفات .جاايگزي ماورد
نظر روشنفکران برای اي وضعيت ،حکومت قانون بود .در حقيقت آنچه بيشتر منتقدان
به آن اشاره دارند ،اي است که هدف اصلی انقالب مشروطه برقراری حکومت قاانون
در ايران بودل چنانکه ميرزا ملکمخان در رسااله «دفتار قاانون» در ايا بااب چناي
میرويد« :در ايران کارخانه قانون نداريم و بدون اي کارخانه ،نه نظم خواهيم داشت و
نه دولت»(میازا ملو خا  ،0330 ،ص.)005
اي موضوع مورد اتفا نظر ديگران نيز بودل برای مثال ناظم االسالم کرمانی دليل
مشکالت را در حاکم نبودن قانون می دانست و معتقد بود تا انقالب در مملکت نباشد،
اصالح نتوان کرد و معتقد بود در ايران هيچکا مالک هيچ چيز نيساتل زيارا قاانون
نيست(ناظ ارسالم کامانی ،0325 ،ص .)333همچني طالبوف معتقد بود« :تا قاانون
نداريم ملت و دولت و وط و استقالل در معنی خود نداريمل بیقانون اساسی نه ملات

است نه شرف نه تکريم»(طالبرف ،0339 ،ص.)013
همايون کاتوزيان جامعه ايرانی در دوران قاجار را جامعهای پي از قانون و پي از
سياست می داندل جامعه ای که همه حقو اساسی در اختياار و اندصاار دولات باوده و
طبقات مختلف اجتماعی صارف نظار از تفاوتشاان در برابار دولات بيگاناه مدساوب
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میشدند(کاترزیا  ،0331 ،ص .)16اي موضوع حتی مورد تأييد روحاانيون نياز باود.
چنانکه شيخ فولاهلل خرابی در مملکات اياران را از بایقاانونی و نااحساابی دولات
میدانست(تاکما  ،0353 ،ج ،3ص.)35
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آنچه در اي بي حائز اهمت است لزوم توجه باه تغييار رفتماان حاکماه و رواباط
متقابل قانون ،قدرت و مشروعيت استل رفتمانی که متأثر از حوور قدرتمند روحانيون
بوده است .از آنجايی که رفتمان ،قدرت را توليد و تقويت مایکناد Foucault, 1972,
) ،)p117ورود عناصر جديد به يک رفتمان و تغيير جايگاه عناصر سبب تغيير رفتماان
و متعاقب آن تغيير سطح قدرت میشود .در حقيقت پاا از افازاي آرااهی ماردم و
ترديد در مفيد بودن رفتمان حاکم ،تغيير حاکم نيز سبب تغيير و توعيف رفتمان شاد.
ضعف رفتمان وابسته به فرد ا قانونگذار ا کاه نشائت ررفتاه از نظرياه حاق االهای
پادشاهان بود ،جامعه را خواهان جايگزي کردن قاانون باه جاای قانونگاذار و ايجااد
حکومتی ريشهدار در قانون کرد .اي خواسته سبب فروپاشی هسته مرکازی حااکميتی
میشد که از سمت دربار و روحانيت تقويت میشدل لذا توجه باه ياافت عامال جدياد
برای مشروعيت يا تأکيد بر همان عوامل مشروعيت ساز تاريخی ،باعث ايجاد چال و
سؤال می شدل جايی که در بررسی قانون نق مشروعيت عرفی و سکوالر باه عناوان
غيريت برای رفتمانهای دينی ايران مطرح میشود.
جنب مشروطه نخستي قيام در تاريخ اياران باود کاه هادف روی کاار آوردن
حکومتی ريشهدار در قانون بود(کاترزیا  ،0331 ،ص)035ل اما تادوي و اجمااع نظار
درمورد بنيادهای مشروعيتساز اي قانون مشکالت عديدهای برای روحانيات باه باار
آورد .هرچند روحانيت با ديدراههای متفاوتی وارد اي عرصه شاده بودناد ،اماا تلخای
نتايج مشروطه شامل حال بيشتر آنان شد .تفرقه و از دست دادن قادرت نسابی تاوان
کنترل جامعه بر اساس اصول مذهبی به دليل ورود عناصر جديد باه رفتماان و تغييار
مراتب عناصر رفتمان ،از نتايج اي وضعيت بودل چرا که ديگار قاانون اساسای جدياد
برای سياست دينی و سياست فائقه روحانيت جايی باقی نمیرذاشات(ندمیرت،0366 ،
ص .)202در حقيقت نوع قدرتی که رفتمان جديد به وجود آورده بود ،قانونی نوشت که

711

باعث کاه

قدرت اجتماعی روحانيت و حتی ورود انديشههای ضددينی در آينده شد.

در پيداي تفرقه و از دست رفت قدرت کنترل جامعه بر اسااس اصاول ماذهب،
چند عامل مؤثر بودندل يکم روحانيون خود پيشرو و پيشگام در اي موضوع نبودند و در
واقع روشنفکران عهد ناصری با تقليل دادن مفاهيم مشروطيت و مفهاومساازی آنهاا
حول مفاهيم مذهبی ،به طور غيرمساتقيم مشاروطه را باه رفتماانی ماذهبی تباديل
کردند(راحندی ،0366 ،ص31؛ ندمیت ،0360 ،ص )56 – 52کاه نتيجاه آن پيشاتازی
برخی روحانيت در عرصه نظری و حتی عملی شد(ملر

زاده ،0310 ،ص323رر323؛

ابیبی خرزانی ،0333 ،ص033ر .)032دوم اصوالً روحانيت شيعه تا پي

از مشروطه

به سراغ فلسفه سياسی مدرن نرفته بود .اي موضوع سبب شد با توجاه باه مقتوايات
جامعه ايرانی ،اصول دموکراسی و سياست مدرن را با برخی عناصر ماذهبی در آميزناد
که ايا آميختگای سابب پيچيادریهاا و مشاکالت در آيناده شاد(ارارای،0351 ،
پرداخت و حاصل آن انديشههايی بود که در پيوند مشروطيت و مبانی دينی مطرح شدل
اما اي حرکت در پی ناکامی مشروطه به حاشيه رفت و باه سارانجام نرسايد و بادي
رونه بود که در مقاطع بعدی روحانيت از فلسفه سياسی جديد رويگاردان شاد و تاوان
پاالي و بومیسازی را از دست داد (ندمیت ،0366 ،ص .)023ساوم بخشای از بدنا
روحانياات در عصاار مشااروطه تداات تااأثير روشاانفکران بااود و همااراه بااا آنااان
میانديشيد(هما  ،ص)053ل برای مثال در طرح مسئله عدالتخانه و ساسا مشاروطه،
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ص63ر .)62در دورۀ مشروطه روحانيت الجارم باه تأمال در انديشاه سياسای مادرن

اي موضوع ابتدا درخواست روحانيت نبود و در نهايتِ کار و به پيشنهاد روشانفکران و
توسط دولتآبادی به درخواستها افزوده شاد(دحلرتنبرادی33 ،0350رر33؛ ندمیرت،
 ،0360ص012ر 030ح 16ر.)30
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قانون مهمتري مسئله برای روحانيت به شمار میرفتل چراکه با ورودش به حاوزه
رفتمانی باعث مشروعيت عرفی و سکوالر می شد و ماهيت رفتمان سنتی اياران کاه
مبتنی بر شريعت و سلطنت بود را تغيير می داد .به همي دليل روحانيون کوشايدند در
 .1برخی معتقدند این لفظ نخستین بار توسط همسر کاردار انگلیس در بست نشتییی ستفارب بت
زبانها افتاد(نک :خراسانی ادیب هروي ،بیتا ،ص 131ت .)131

711

برابر دو سؤال به وجود آمده پاسخ مناسب دهندل يکی تاازری قانونگاذاری و ديگاری
عقيده عدم مشروعيت دولت در دوره غيبت بود(مصلی نژاد ،0333 ،ص .)313لذا ضم
مسئله دار بودن ندوه نگرش به قانون و قانونگذاری« ،مشاروعيت» نهااد قانونگاذار و
پا از آن مجری آن نيز برای آنان مشکلساز بودل موضوعی که در رذشته به ضرورت
با آن مدارا کرده بودندل اما عدم اطمينان به رونههای ديگر مانع اي همکاری در آينده
میشد.
در بررسی مواضع روحانيت دو دسته مشروعهخواه و مشروطهخواه(عدالتطلباان را
به خوبی می توان تميز داد .مسئله مهم تالش هر دو طيف برای مهار قدرت شاه باود.
همچني دخالت مردم در ايجاد مشاروعيت بار مبناای «عناصار جدياد مدرنيتاه» باا
«سطوح مختلف» توسط هر دو رروه رد میشد .شايخ فوالاهلل ناوری در فوايلت و
فوايد وجود مهار قانونی بر قدرت شاه و دربار شک نداشات(عنایرت ،0356 ،ص)333ل
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ولی با اي حال سلطنت را قوه اجرائيه احکام اسالم میدانست(زرگرای نرژاد،0312 ،

ص052ر .)053وی معتقد بود که بنای اسالم بر دو امر است :نيابت در اماور نباوتی و
سلطنت که بدون اي دو ،احکام اسالميه معطل می ماند(تاکما  ،0353 ،ج،3

ص.)55

لذا نگرش او به مشروطه ،بدون توجه به راهکارهای دموکراتيک مبتنای بار اصاول و
مبانی جديد بود(نجردانی ،0333 ،ص .)63در واقع شيخ و ديگر شريعتمداران با نفای
سکوالريسم ،معتقد به يک عقل يعنی عقل االهی و يک قانون يعنای قاانون شارعی
بودند .آنان در مخالفت با اومانيسم ،تشخيد مصالح افراد را تنها توسط شارع مقادس
ممکا ماایدانسااتند و معتقااد باودن کااه بشاار را بااه شااناخت مصااالح مااردم راهاای
نيست(انصاری ،0359 ،ص.)031
در مقابل ،روحانيون نوانديشی چون نائينی ،طباطبايی و مازندرانی قرار داشتند .هار
چند نمیتوان منکر وجود برخی از موارد عارياهای از انديشاههاای سياسای غربای در
رفتمان اي دسته شد ،ولی همچنان نمیشاود آناان را آزاديخواهاان مادرن متاأثر از
مدرنيته غربی دانست .کسروی در مورد اينان چني میرويد:
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يک دسته از علماء که شادروانان بهبهانی و طباطباايی و همراهاان ايشاان ،آخوناد
خراسانی و حاجی تهرانی و حاجی شيخ مازندرانی بودند ،چون به کشور دلبستگی داشتند

و آن را در دست دربار خودکامه قاجاری رو به نابودی میديدناد ،بارای جلاوريری از آن،
مشروطه و مجلا شورا را بايسات مایشاماردند ،و در هماان حاال ،يعنای مشاروطه را،
چنانکه ساسا ديدناد و دانساتند ،نمایدانساتند و آن را بادان ساان کاه در اروپاا باود،
نمیطلبيدند(کساحی ،0319 ،ص.)369

حقيقتِ تالش اي رروه بر مبنای تغيير کامل نوع فلسفه سياسی قانون حاکم نبود،
بلکه صرفاً اصالحی مذهبی بود که دي و روحانيت را در اي موضوع قيم میدانسات.
ميان تدليل رران اختالف است ،ولی باه طاور مثاال وابساتگان ايا انديشاه ،چاون
طباطبائی ،حتی جمهوری را چونان مؤلفاه و عنصاری غربای کاه حاصال از مدرنيتاه
اروپايی باشد ،به طور علنی نفی میکردندل

در حقيقت در ارتباط با ندوه تعامل و برخورد ،هار دو راروه را باياد سانتی ناميادل
چراکه معتقد به عدم پذيرش مدرنيته و نتايج آن ،از جمله سکوالريسم ،بودندل زيارا در
رفتمان تجدد اراده عمومی منبع جعل قانون است ،در حالی که در رفتماان مشاروطه
اراده شاه ،شريعت و ملت هر يک به نوبه خود میتواند دخيل باشد(میامرسری،0393 ،
ص .)303مدرس در تدليل اي موضوع ا فلسفه ،ماهيت و مشروعيت قانون ا چناي
معتقد است:

جمهوری به مثابه سکوالریسم...

در اي پذيرش ،مدرنيته بدون بنيادهای آنان يعنی عقالنيات بشاری ،نسابیررايای،
سکوالريسم ،تجربهررايی و اومانيسم است .اي انديشه ،مردمساالری ،پيشرفت ،برابری و
عدالت را ررچه همانند متفکران مدرن میپذيرد ،آن را بر بنيادهای دينی و سنتی استوار
میسازد(رهبای0333 ،الف ،ص.)003

قانون در هر جايی در چيزهای مملکتی دو فلسفه دارد :يک فلسفه مربوط به ماهيات
است و يک فلسفه راجع به ترتيب و اداره و وسايل است ...در مملکت ما ،فلسفه متعلق به
ماهيت قانون است و ماهيت مواد است .فلسفه عاادی آن فلسافه اسات کاه باه واساطه
پيغمبر رسيده است و آن فلسفه که بايد مجلا شورای ملای ،و مقصاود از انعقااد هماي
است ،همان فلسفه اداری است ...ارر آن فلسفه را به همه فلسفه عادی که به ماا رسايده
است ،به حال خود بگذاريم و در فلسفه ثانی بدث کنيم که فلسفه اداری و سياسای اماور
باشد ،قواني ما مرتباً و منظماً از مجلا مایراذرد(مشراحح مر اکاات مجلرل ملری،
دحره ،3جلسه.)356

آنچه از مطلب فو حاصل میشود لزوم بقای دي به عنوان مرجع و منباع اصالی
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برای ايجاد مشروعيت و قانون استل موردی که مد نظر متجددان نيستل لاذا از آنجاا
که حذف نهاد دي در اي فرآيند باعث حذف متقابال نهااد روحانيات نياز مایشاود،
نمی توان انتظار نگرش مثبت روحانيت به قانون و نهادهايی چون جمهوری را داشاتل
زيرا اي نهادها سبب ناديده ررفت اي جايگاه می شدند .در حقيقت از آنجا که اقتادار
روحانيت دينی به فرهمندی منصب رسمی آنان بستگی داشته(حاخ ،0391 ،ص )310و
قدرت آنان به سبب وجود جايگاه رسمی برای مشروعيت سلطنت بوده است ،خواهاان
حفظ سلطنت در فرايندهای سياسی جهت حفظ دي میشدند .اي چني بود که برخی
چون کسروی ورود روحانيت به اصالحات را اصوالً از روی آراهی به انديشه و فلسافه
سياسی جديد نمی ديدند و صرفاً راهی جديد برای حفظ شريعت میدانستند(کسراحی،
،0353

ص.)350

 .۳روحانیت ،جمهوری و تجارب مختلف طرد آن
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در اي بند نگرش به جمهوری را در سه مقطع مختلف بررسی میکنيم تا نگارش
منفی روحانيت به جمهوری و داليل آنان برای رد آن ،مشخد شود .مقطع زمانی اول
همزمان مشروطه ،دومي مقطع حساس در تاريخ جمهوری خواهی به قادرت رسايدن
رضا شاه و آخري مورد دوران پهلوی دوم و متهم کردن مصد به جمهاوریخاواهی
7
است.
اولي حرکت جمهوریخواهانه در ايران در ابتدای دهه دوم سلطنت ناصرالدي شاه
اتفا افتاد و علت اصلی آن ملکم خان و فراموشخانه او بود که پا از فااش شادن،
آن هم به صورت مبالغه آميز ،پاا از شورشای کوچاک ،توساط ناصارالدي شااه باه
فراموشی رفت(رامانیا کرشرووی ،0319 ،ص 3.)9هار چناد فعالياتهاای پراکناده
ديگری نيز در اي راستا انجام می ررفت ،ولی حوادث و مباحث پيرامون جمهاوری در
 . 1ب سبب اهمی و چالش بیشتر در پایان قاجار ،تمرکت بیشتتر بتر دتوادر ییرامتون جمهتوري
رضاخانی اس .
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 .2برخی نخستین کسی را ک در تاریخ ایران ب جمهوريخواهی متّهم میدانید ،میرزا نصراهلل ختان
اردبیلی ،معروف ب صدرالممالک اردبیلی اس  ،هرچید این مهم در دد اتهام و یا نیتاب قلبتی
نامبرده بوده اس ( .نک :جهانگیرمیرزا ، 13١۴ ،ج  ،1ص.)211

دوران مشروطه اهميت بيشتری دارد .آنچه در تمام حوادث دوران مشروطه باه خاوبی
آشکار است عدم تمايل به جمهوری و حتی نوعی وحشت رجال سياسی سنتی ،به ويژه
روحانيون ،از آن اسات .آناان حتای بارای بادنامی جمهاوری و اتهاام باه آن تاالش
میکردندل برای مثال در دوره ناصری همه مخالفان را به بابیريری و جمهوریخواهی
متهم میکردند و حتی در مواردی که عدهای به داليلی واهی دستگير میشدند ،تهديد
میکردند ارر از پرداخت مقرری مأموران دولتی و فراشان زندان امتناع کنند ،آنان را به
بهانه بابیرری و ترويج افکار جمهوريت و شارابخواری حابا خواهناد(اراج سریاح،
،0335

ص.)363

بررسی رفتمان روحانيت آن عصر نيز نشان از پرهيز آنان از در معرض اتهام قارار
ررفت به عنوان حامی جمهوريت دارد .در اي موضوع آيتاهلل طباطبائی میرويد:
ما عدل و عدالتخانه میخواهيم ،ما اجرای قانون اسالم را میخواهيمل ما نمایراوييم
7
مشروطه و يا جمهوری ،ما میروييم مجلا مشروعه و عدالتخانه.

آيتاهلل بهبهانی نيز در همي راستا میرويد:
حاال بعوی میرويند ما مشروطهطلب و يا جمهوریخواه هستيم .به خادای عالمياان
اي حرفها را به ما میبندند .ما نگفتيم پادشاه نمایخاواهيم(نراظ ارسرالم کامرانی،
،0350
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در عهد مشروطه نيز همچنان اي روند ادامه داشت ،جايی که عي الدوله در نامه به
درخواست مهاجري حرم حورت عبدالعظيم چني در پاسخ ادامه میدهاد« :مباادا
آلت دست يک مشت مفسد جمهوری طلب ِبیدي شويد»(مل زاده  ،0313ص.)006

ص.)223

نکته حائز اهميت بيان فوای حاکم است .در آن دوران رايج بود که هار کاا در
فرانسه تدصيل کند ،جمهوری پرست و بیدي میشاود(ندمیرت ،0360ص .)31ايا
موضوع مختد روشنفکران نبودل لذا برخی روحانيون تجددخواه به دليال وجاود ايا
شرايط از بيان ديدراه های خود مبنی بر لزوم جمهوری پرهيز میکردندل بارای نموناه
 .1هرچید برخی معتقد ب هواداري طباطبائی از جمهوري هستید و نشتان هتایی نیت در ایتن بتاره
صادق اس  ،اما این گفت او دداقل نشان از فضاي مستموم و ستیگین علیت جمهوریت دارد.
آنچ توسط برخی از رودانی

مدام در دال تشدید بود.
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ميرزا يوسف شما الفاضل در اي موضوع چني مایروياد« :بااری فروعاات دولات
جمهااوری زياااد اساات و حقياار حااق تشااريح آن را ناادارد کااه اتقااوا م ا المواضااع
التهمه»(شمل ارفاضل خااسانی ، 0339 ،ص .)65اي وضعيت در مورد ديگرانی چون
اسدآبادی هم صاد بودل چنانکه عباس ميرزا ملک آرا در توصايف موقعيات او آورده
است« :خيلی از مردم را فريفت و تشويق به خرو از عبوديت کرد و مداس سالطنت
مشروطه و جمهوری را بيان کرد»(نرایی ،0350 ،ص.)031
بنابراي جامعه بیدينی و جمهوريت را يکی میدانست .البته باا توجاه باه رساالت
روحانيت ،به ويژه در امور مذهبی ،آنان برای تبيي تمايزات و اختالفات اي دو تالش
نمی کردند و حتی اي يگانگی را تصديق می کردند .اي فرآيند به حدی آشکار بود که
حتی در برخی رزارش ها آمده است کاه احماد شااه کوشا دارد باه وسايله مالهاا
مبارزهای بر ضد جنب جمهوریخاواهی ترتياب دهاد(ارارای ،0330 ،ص .)031در
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بررسی تفکرات بسياری از روشنفکران آن عصر به صد اي رزاره ا همارزی بیدينی
و جمهوريت ا پی میبريم .اکثر روشانفکران آن عصار بنيادهاای فکاری خاود را بار
سکوالريسم قرار داده بودناد و جايگااهی بارای ديا و روحانيات در اداره و تصاويب
7
قواني و امور قائل نبودند .فارغ از اينکه اي روشنفکران حامی جمهوری بودند يا خير،
جمهوری امکان حوور چني تفکراتی را در سطح اول سياست مهيا میکردل باه وياژه
برای آنانی که چون آخوندزاده مبلغ نوعی پروتستانتيسم و لغو حقو االهی و تکااليف
عباد اللهی بودند(نخرندزاده ،0366 ،ص013؛ همر ،0361 ،ص )036و يا ملکمخان که
مسبب مشکالت را علما و اکابر متعصب میدانست(محیط طباطبایی ،0331 ،ص )13و
به شدت منفور شيخ فولاهلل بود.

3

همارز دانست بی دينی و جمهوريت از تجرباه فرانساه و مبلغاان آن کاه در آنجاا
تدصيل کرده بودند ،متأثر بود .در جريان بستنشينی در سفارت ،وکيلالدوله به اماي
السلطان مینويسد« :افرادی قانوندان به جماعت بستيان پيوستند که قانون فرانساوی
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 .1آقاخان کرمانی علیرغم سکوالر بودن موافق جمهوري نبود.
 .2شیخ فضلاهلل نوري در مورد ملکم خان گفت بود :آخر مقبول کدام ادمق اس
اسالم شود و ملکم نصارا دامی اسالم باشد؟

ک کفتر دتامی

برای آنان میخواندند و ترجمه میکردند و خواهان همان قانون فرنگی بودند»(ندمیت،

نه اينکه آنان موافق اوضاع سابق باشندل بلکه حتم است به انقراض قاجار ولی از لفظ
جمهورياات خاااطر آنااان مشااوش اسااتل چااون ايا کلمااه را منااافی مااذهب ماایداننااد
(نرریاسفندیاری ،0366 ،ص.)91

جمهوری به مثابه سکوالریسم...

 ،0366ص)059ل اما مورد مهم انديشه سکوالر و روش انقالبی آنان بود .اي رروه باا
شعار «برابری ،برادری و آزادی» که برررفته از آرمان انقاالب کبيار فرانساه در ساال
 7183بود و با الگو ررفت از روشهای انقالبای ماکاوب هاا و رهباران آن ،همچاون
روبسسير و دانتون ا حتی برخی ،ايشان را به همي نامها خطااب مایکردناد ا عمال
میکردند(هدایت ،0316 ،ص .)06در واقع در تجربه ايران و فرانسه سالطنت هماواره
تشکيالت جديدی برپا کرده بود ،بی آنکه هررز تشکيالت قبلای را بارای رشاودن راه
تشکيالت جديد از ميان برده باشد ،بدي ترتيب شکاف ميان جامعه و رميام سياسای،
همچون شکاف ميان خواستهای مردم از يک سو و نهادهای حکومتی از سوی ديگر،
مدام بيشتر نشده بود(سربرل ،0311 ،ص)003ل اما اي بار صدبت از حذف و انداالل
همراه با خشونت بود.
شرح و اثبات اي شرايط ،يعنی نق مخالف روحانيت با جمهوری ،در پايان دوران
قاجار و طی تالشهای رضا شاه برای جمهوری ،آسانتر و آشاکارتر اسات .در زماناه
برآمدن رضا شاه و تالش او برای جمهوری ،نق مخالف اصلی را روحانيت عهادهدار
بودند .در رکر دليل مخالفت علمای تبريز آوردهاند:

بدي صورت هر چند نمای تاوان از رابطاه برخای روحاانيون باا برخای شااهان و
شاهزادران صرف نظر کرد ،اما حقيقت مطلب نوعی ترس از طارد ديا و ديناداران و
روا جمهوری وجود داشته استل
اينکه علما و پيشوايان مذهبی ،نهوت ضد جمهوری را رهبری میکردند به هيچوجه
ناشی از احساسات شاه پرستی مردم نبود ...عقيده علما اي است که جمهوری نفور آنان را
از ميان بر خواهد داشت و همان معامله که با مقامات روحانی در ترکيه شد ،در ايران نياز
تعقيب خواهد شد(هما ).

همايون کاتوزيان در تقسيمبندی ديدراه های مخالفان در آن زمان ( 7313معتقاد
است:
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هم کاشانی و هم رهبران سنتی مذهبی با جمهوری به مخالفات برخاساتندل کاشاانی
بدان سبب که می خواست مانع قبوه دولت و قدرت توسط رضاخان شود و رهبران سنتی
مااذهبی باادي دلياال کااه از ظهااور تجااددطلبی و زوال نفااور مااذهبی خااود نگااران
بودند(کاترزیا  ،0310 ،ص329ر.)51

در واقع در آن زمان جمهوری به هر بيانی هم سن سکوالريسم دانسته می شاد و
جمهااوریخواهااان بااه تااالش باارای حااذف اسااالم از طريااق تغيياار رمياام مااتهم
میشدند(اتابوی ،0336 ،ص .)33در اي ميان کسان ديگری نيز بودند کاه باه ظااهر
داليل ديگری را در اي باره مطرح میکردنادل بارای مثاال مادرس وابساته باودن و
انگليسی بودن جمهوری را بهانه میکرد .در بيان و پاسخ دليل اي رفتار ،خود مادرس
چني توضيح میدهد:

سال هیجدهم /شماره هفتاد  /تابستان 49

م با جمهوری واقعی مخالف نيستم و حکومت صدر اسالم هم جمهوری بوده استل
ولی اي جمهوری که به ما مای خواهناد تدميال کنناد ،بناابر اراده ملات نيساتل بلکاه
انگليسیها میخواهند تدميل کنند(مدرسی ،0313 ،ص.)010

او در مجلا ،درباره طرفداران جمهوری چني میرويد« :ايا مجلاا مشاروطه
استل هر کا عقيدهاش مخالف قانون اساسی و طرفدار جمهوری است بايد چشام
کور شود و از در برود بيرون»(مشاحح م اکاات مجلل شررای ملی ،دحره ،6جلسه.)21
در تدليل اي رفته ،مهمتري مطلب اي است که حقيقتاً نمیتوان از نق اساسی
و حمايت مستقيم انگليا در ايا موضاوع ساخ رفات .هار چناد وزارت جنا و
نمايندران آن در ايران در ابتدا از رضاخان حمايت میکردناد(کردی ،0330 ،ص)031ل
ولی وزرات خارجه انگليا پا از غائله جمهوری ،ضم عدم تمايل به بازرشت احمد
شاه به کشور ،هيچ موضع و حمايتی از رضاخان در ايا زميناه نداشات(غنری،0311 ،
ص331ر .)332چه بسا در بسياری مواقع نگران همکاری او با روسها نيز بودند(هما ،

ص.)339
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نکته ديگر اي است که مدرس جمهوری را تدميلی میداند ،در حالی کاه در پای
مشکالت عديدهای که قاجار برای ملت ايجاد کرده بود ،نهوت جمهوریخواهی دارای
زمينههای اجتماعی بود و يکسره ساختگی و تدميلی نبودل چه اينکه ارر قاجار ،به ويژه
احمد شاه ،فاسد نبودند ،مدرس خود در پيشنهادات سهرانهاش ساخ از تغييار و خلاع

احمد شاه نمایداد(موی ،0312 ،ص .)239همچناي اينکاه حواور جمهاوری باعاث
مددوديت قدرت ،حداقل از لداظ نظری ،میشد و موجب حوور چشامگيرتر مجلاا
در سياست میرشت(خمینی ،0350 ،ج ،3ص.)99

در همان روز با مرحوم مدرس مالقات داشتم و درباره جمهوريت از او پرس کاردم.
آن مرحوم رفتند م با جمهوريت در ايران مخالفم ولی با سلطنت هر آدم اليقی ماوافقمل
زيرا عالوه بر اينکه اصول جمهوريت با طريقه جعفری(شيعه مخالف است ،ملت نيز دچار
دستهبندی برای انتخابات رييا جمهاور نمایشاود(نیازمنرد ،0390 ،ص252؛ ارالج،
،0336

جمهوری به مثابه سکوالریسم...

با مخالفت مدرس در تهران و سسا کشيده شدن موضوع به قم و ررفت رن و
بااوی ديناای ،مااردم بااه مخالفاات پرداختنااد(گررردرزی ،0313 ،ص .)13در ابتاادا
جمهوریخواهی طرفداران زيادی در ميان مردم داشت .تالشهای رضاخان و نامههای
نوشته شده بي او و مراجع نيز صرفاً از نگرانیهای مذهبی و مخالف بودن جمهوری با
ديانت سرچشمه میريرد ،وررنه لزومی برای دخالت روحانيون آزادانديشی چون نايينی
نبود .سرانجام نيز با حمايتهای نائينی به عنوان يک روحانی و دشم اسالم خوانادن
مخالفان سردار سسه ،غائله جمهوری فروک کرد(اایای ،0351 ،ص091ر.)093
دليل جبهه ريری مدرس نيز همچون ساير روحانيون به نگرشهای مذهبی او باه
جمهوریخواهی مربوط می شود .نقل خاطره حس حال از مدرس مؤيد ايا مطلاب
استل

ص.)096

صد اي بازرويی زمانی آشکارتر میشود که به نامه مکتوب مدرس به احمد شاه
رجوع کنيم .به زبانی ديگر او اي مخالفت را مجدداً در مغايرت جمهاوری باه عناوان
يکی از مظاهر تجدد غربی با دي معرفی میکند:
غرض آن است که هرراه مقصود ديگران تنها عبارت از اي بود که اعلی حوارت را
از سلطنت بر کنار سازند و ديگری را بر تخت نشاانند ،ما کاه مادرس هساتم صاريداً
میرويم که به مبارزه بر نمیخواستمل اما بر م ثابت شده است کاه مقصاود ديگاران در
حال حاضر تغيير رمم حقيقی است ،با تمام معنای آن و تغيير رميم در تمام شعب اجتماعی
و سياسی ...در رميم نوعی که نقشه آن برای ايران بينوا طرح کردهاند ،نوعی از تجدد به ما
داده میشود که تمدن مغربی را با رسواتري قيافه تقديم نسلهاای آيناده خواهاد کارد...
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درهای مساجد و تکايا به عنوان منع خرافات و اوهام بسته خواهد شد(رای زاده صفری،
،0353

ص35ر.)36

در شرح اي بدرمانی توضيح شرايط الزم استل زيرا شرايط همانند مشروطه استل
يعنی بيشتر روشنفکران راه ساعادت را در حاذف ديا و روحاانی از صادنه سياسات
می بينند و جمهوری را رام نخست برای تغيير رفتمان جامعه ماذهبی اياران و حاذف
مشروعيت نهاد روحانيت ،با قرار دادن نهاد و مشروعيت ديگری مافو آن مایدانناد.
مجله ايرانشهر نمونه مناسبی برای شرح اي نگرش است جايی که مینويسد:
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امروزه اغلب ممالک اروپا حتی روسيه بزرگ نيز جمهوری شده است .ترديدی نيسات
که در اي دوران جديد شکل جمهوری حکومت ،بهتري نظام حکومتی میباشاد .هرچناد
ترديدی نسابت باه شايساتگیهاای جمهاوریخاواهی ناداريم ،ولای باياد بساذيريم کاه
جمهوری خواهی به خودی خود هدف نيست ،بلکه وسيله ای است برای يک هدف بااالتر،
نابودی سلطنت و استبداد روحانی به خاطر هدايت توده ها به يک انقالب اجتماعی .اکنون
درست موقع براندازی قدرت پادشاهی است .موقعی که اي کار را انجام داديم ،می تاوانيم
توجه مان را به قدرت ارتجاعی تر روحانيت مزاحم و بی ثمر معطاوف ساازيم(کراظ زاده،
،0313

ص361ر.)363

چني شرايطی و ادامه رفتار نامناسب روشنفکران که سبب شابيهساازی و تطبياق
کامل هر نوع جمهوری با سکوالريسم (نمونه نزديک و متذکر آن در ترکيه مایشاد،
باعث رضايت روحانيت به سلطنت رضاخان شاد .در واقاع بایساوادی جامعاه اياران،
نگرش روحانيون که جمهوری را مساوی باا بای دينای مای دانساتند ،رفتاار نادرسات
جمهوری خواهان در مجلا و ناپخته بودن اي انديشه در آغاز طرح ،از داليال ديگار
ناکامی آن است(بهار ،0310 ،ص .)02برای روحانيت ترکيه چونان کابوس بودل جاايی
که مجلا نمايندران خالفت را مندل کرده بود .روحانيت علنا اعالم کرده بود:
چگونه رضا خواهيم داد که يک ماده از قانون اساسی ما را در اي دوره تغيير دهند و
باالخره در دورههای ديگر هم بقيه تغيير کند و فاتدا اساالم را در «پارلماان» بار پاا
کنند ...مردم چون ديده اند جمهوری بر خالف قواني و مذهب است قيام کرده(تدین پررر
 ،0312ج،3
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ص.)62

توجه به نگرانی جايگاه مشروعيت پارلمان و قانون و مسير پي
نوع نگرش به جمهوری را در اي رفته مشخد میکند.

روی آن ،اهميات

اي موضوع باعث رراي قسمت عمده روحانيون متنفذ به سمت سلطنت رضاخان
شد .در واقع آنان چني میانديشيدند که سلطنت رضا شاه يک تير و دو نشاان اساتل
هم نجات مشروطه و هم دفع خطر جمهوریخواهی که امکان تمايل آن به مشابهاش،
يعنی ترکيه ،بسيار بود(فیاای ،0391 ،ص .)200روحانيت در آن دوران اميد داشتند که
شرايطی مشابه درخواست زير ايجاد شودل موردی که امکان آن بار اسااس تجاارب و
انديشه سياسی آن عصر در مورد جمهوری ميسر نبود:

پا از رضا خان ،در دوران مدمدرضا پهلوی نيز نگرش روحانيت همچنان مبتنای
بر حفظ سلطنت مشاروطه باود .بررسای رفتماان سياسای مرجعيات وقات ،آياتاهلل
بروجردی ،و حتی مکتوبات ساير فقها همچون حورت امام نشان میدهد که آناان در
مورد سلطنت معتقدند« :علما ارر مخالفتی داشتند با شخد بوده ،با اصال سالطنت از
اي طبقه مخالفتی ابراز نشده است ،بلکه بسياری از علما همکاری کردهاناد»(خمینری،
 ،0333ص .)036در واقع آنان سلطنت را فاقد فقاهات و عادالت حکومات را طااغوتی
معرفی می کردند و سعی در نزديکی و متأثر کردن سالطنت از نشاانههاای دينای بار
اساس مذهب رسمی کشور داشتندل به طور مثال در جريان تغييار قاانون اساسای کاه
باعث افزاي قدرت شاه میشد ،پا از اساتفتای علماا در ماورد مجلاا مؤسساان،
جوابيه آيتاهلل بروجردی(ره اي رونه بود:
برای اينکه مبادا تغييراتی در موارد مربوطه به امور دينيه داده شود به وسيله اشخاص

جمهوری به مثابه سکوالریسم...

در جريان جمهوری خواهی ،رضاخان تصميم ررفت به قم برود تا دياداری باا مراجاع
تقليد داشته باشد .شيخ عبدالکريم حائری الزم دانست پي از اي ديادار مطاالبی را کاه
قرار است رفته شود با علمای ديگر هماهن کند .برای هماي  ،جلساه ای باا حواور دو
مرجع ديگر ،آيت اهلل اصفهانی و نائينی تشکيل شد و همگی تصميم ررفتناد باه رضاشااه
بگويند نبايد ديکتاتوری کنی و حداکثر نقا سامبليک پادشااه را داشاته باشای و «ارار
بخواهی میتوانی پادشاه باشی ،آن هم پادشاهی که فقط مانند نق روی ديوار است» .در
اي جلسه ،مرحوم نايينی بدون اينکه مناسبت داشته باشد ،مرتباً اشاره میکرده به ديوار و
می رفته که پادشاه بايد مثل نق ديوار باشد .سردار سسه خيلی متعجب شده تاا اينکاه از
فرط تدير سؤال میکند که ايشان از نق روی ديوار مقصودشان چيست؟ آيتاهلل حائری
می رويند مقصود ايشان اي است و ما هم تأييد می کنيم که بايد پادشاه در مملکات مثال
نق ديوار باشد(رجرردی ،0331 ،ص31ر.)30
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به اعلی حورت همايونی تذکراتی مکرراً دادم و همچني از طرف اعلی حورت اعالم شده
که نه تنها در مواد مربوطه به ديانت تصرفی نخواهد شد ،بلکاه در تدکايم و تشاديد آن
7
اهتمام خواهد شد.

بنابراي دغدغه روحانيت آن عصر صرفاً جايگاه دي در قاانون و جامعاه باود ،باه
طوری که حتی از افزاي قدرت شاه سخنی به ميان نيامد .تبيي دقيق اي ديدراه ،در
دوران مصد بهتر صورت میريرد .در آن زمان به دليل زمزمههای جمهاوری ناوع و
نگرش روحانيت آن عصر به جمهوری و دغدغه های آنان مشخد است .در اي دوره
نيز جمهوری همواره معادل و همارز بی دينی و سکوالريسم بود ،با اي تفااوت کاه در
اي دوران به سبب تبليغات مارکسيستها و تودهایها ،اي باار جمهاوری در پوشا
کمونيسم برای روحانيت نمايان میشد.
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نتیجه

جامعه ايرانی زمانی تغيير حاکميت را مد نظر خود قرار داد که آشانايی چنادانی باا
انديشه سياسی مدرن نداشت و هنوز توانايی پاالي و بازسازی آنچه به عنوان مدرنيته
وارد ايران می شد را کسب نکرده بود .اي مطلب صرفاً مختد روحانيت نبود و جامعه
و انديشمندان سياسی نيز به طور کلی در رکود فکری به سر میبردند .آنچاه حقيقات
حاکميت را در ايران بنيان نهاده بود ،انديشهای بود تقريباً باستانی متشکل از دو عنصر
سلطنت و ديانت که حسب مقتويات زمانه با يکديگر به سازش رسيده بودند .هرچناد
در انديشه سياسی شيعه اصوالً مشروعيت سالطي به داليل مختلف مورد چال قرار
می ررفت ،اما ضرورت زمانه باعث همکاری و پيداي نوعی لزوم تقويت دوسره ميان
آن دو میشد .در حقيقت دو نهاد سنتی توانايی تدمل يکديگر را داشتندل اماا مدرنيتاه
سبب آشوب اي وضعيت شد .ورود انديشههای سياسی غربی ،تدت عنااوي مختلاف
که بر بنيان های انديشه های سکوالريسم ،نفی دي و جايگاه روحانيت در جامعه قارار
داشت ،سبب آشفتگی و احساس ترس شدل نگران از نفور سکوالريسم و بایدينای در

 .1استفتاء علماء در مورد مجلس مؤسسان قابل دسترسی در:
http://broujerdi.org/content/view/90/37/
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جامعه .اي مطلب باعث آن شده بود که نورراياان باه دنباال هماهنا نشاان دادن
مفاهيم جديد با انديشه های دينی باشندل چراکه با اي کار جامعه سنتی را همراه خاود
میکردند .در تغييرات اجتماعی شاهد همراهی روحانيت و برخی از روشنفکران هستيمل
مرز اي همکاری تا آنجا بود که بنيادهای اسالم و متعاقاب آن مشاروعيت روحانيات
مورد چال قرار نگيرد.
اولي مورد مهم در اي تقابل روشنفکران و روحانيون ندوه نگريسات باه مباانی
مشروعيت قانون بودل جايی که سبب پيداي دو ديدراه مشروعه و مشاروطه شاد .در
حل اي مشکل ،روحانيت توانست با کنترل مجلا و وارد کردن مشروعيت دينای باه
عنوان مبانی قانونگذاری در قانون اساسی مشروطه ،کنترل امور را همچون رذشته تاا
حدودی در دست داشته باشدل چارا کاه همچناان ديا باه عناوان عامال اساسای در
مشروعيتبخشی مدسوب می شد .اما مشکل در جايی نمود پيدا میکرد که عنصاری
مافو نهاد دي ا به طور مثال مجلا ا قصد تغيير و تفسير امور را داشته باشد و نهاد
ديگری به نام جمهوری ،که خود فاقد مشروعيت دينی است و صارفاً بار بنياانهاای
دموکراتيک بنا شده ،جای سلطنت را به عنوان نهادی سنتی و نيازمند تأييد مشروعيت
از نهادهای دينی بگيرد.
روحانيت نگران بود که فاتد اسالم را در «پارلمان» برپا کنند .اي نگرش و چرايی
آن از دو سو حاصل میشودل يکم از تجارب حاصل شده از جمهاوریهاای اروپاايی و
پيرامونی ،به ويژه ترکيه ،و همچني مناديان جمهوری در ايارانل دوم ضاعف انديشاه
سياسی در ايران که توانايی هماهنگی و بومیکردن جمهوری را چونان يک ابزار برای
اداره جامعه نداشت.
آنچه از داليل و عوامل نگرش روحانيت برای طرد جمهوری بر اساس تجرباه اول
بر میآيد اي است که روحانيت نيز همچون روشنفکران ،در تقابل و مواجهه با مدرنيته
و عناصر آن ا همچون جمهوری ا دچار مشکل شده باوده اسات .روشانفکران صارفاً
دچار سردررمی بودندل ولی روحانيت سردررمی و نگرانی را هماراه يکاديگر احسااس
می کردل چراکه از دست رفت دي را متأثر از نشانهها و تجارب ساير نقااط جهاان باه
خوبی احساس می کرد .مفهوم جمهاوری بارای آناان متناساب جمهاوری فرانساه در
عهد مشروطه ،جمهوری آتاتورک در زمانه رضاخاان و جمهاوریهاای کمونيساتی در
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زمان مدمدرضا شاه بودل لذا با ارزيابی ضامنی باازيگران سياسای ا ضام اعتقاادات
مختلف نسبت به چيستی و چگونگی سلطنت ا سلطنت را همچون جمهوری خطاری
برای خود تصور نمی کردند و حتی با آن نوعی تعامال بارای بقاا و حفاظ مشاروعيت
میکردند.
در بررسی مورد دوم ،اعتماد روحانيت زمانی به جمهوری ايجاد میشود که از لداظ
تئوری روشی نوينی برای حفظ مشروعيت دينی و بنيان هاای ديا در جامعاه ايجااد
رردياد .جمهااوری اساالمی نمونااهای اسات کااه ضام پااذيرش جمهاوریخااواهی،
دغدغههای ناشی از تسلط سکوالريسم و توانايی رياسات جمهاور و ياا پارلماان را در
حذف نهاد دي از بي میبرد.
در حقيقت از آنجايی که سلطنت بر اساس قانون اساسی مشاروطه امکاان حواور
دي در تصميمات اجتماعی سياسی را ميسر و حتی واجب میکارد ،روحانيات حواور
سالطنت در صاادنه سياسات را مطلااوب مایدانسااتل چراکاه جمهااوری (باا تعريااف
سکوالرش که برای روحانيت تصوير شده باود  ،ديا را از مقاام رسامی ا باه وياژه
قانونگذاری و تأييد مشروعيت ا خار میکارد .روحانيات خاود را در ياک جادال باا
بیدينی میديد و سلطنت را الزمه و حامی سنتی خود در اي جن میدانساتل زيارا
مشروعيت سلطنت نيز برررفته از دي و جامعاه روحاانی باود .بادي دليال پاذيرش
جمهوری را که امکان رسترش سکوالريسم در نقوش مختلف را ممکا مایسااخت،
طرد میکرد.
پا از مسجل شدن عدم امکان همکاری با سلطنت و به طور رستردهتر و مهمتر،
پياادايی راهاای جديااد باارای حفااظ نهاااد دي ا و روحانياات ،چونااان عاماال اص الی
مشروعيت بخشی به نهادهای سياسی جديد (يعنی مادل جمهاوری اساالمی امکاان
تشکيل جمهوری را الزم و مفيد دانستند.
در مجموع آنچه اصوالً از بررسی تعامالت روحانيت در جريانات جمهوریخواهی و
رسترش تفکرات سکوالر در جامعه برمیآيد ،اي است که جمهوری يکی از نمادهاای
تجدد بود که متاأثر از آنچاه برخای در اياران باه تبلياغ آن مایپرداختناد و متاأثر از
انديشه های سکوالريستی ،در صدد حذف نمادها و نهادهای دينی بود .بنابراي پذيرش
جمهوری در حقيقت پذيرش سکوالريسم بود .به همي دليل اقباال باه جمهاوری تاا

زمان بومیکردن آن بر اساس دي و پيداي
امام خمينی به تعويق افتاد.

و طرح جمهوری اسالمی توسط حورت
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