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 چكیده

شناسان سیاسی   جامعه ةهای موردمطالع  ترین حوزهدرک ماهیت دولت و جامعه یکی از مهم
 ییجاا   جابهگران انقالب مشروطه و انقالب اسالمی در ایران بوده است. کتاب   ویژه تحلیلبه
ایاران   ةماناد سنتی و عقا   ةدرصدد پاسخ به این پرسش است که چرا در جامع انقالب دو
پهلاوی انقالبای مایهری را داده     ةایاران دور  ةنوشد ةقاجار انقالبی مدرن و در جامع ةدور

ای   در پروساه کاه  ای میگدال معتقد اسات    شرکه ةجامع ةایدگیری از   است؟ نویسنده با بهره
دینی شااهد چرششای از ترکاراا بااطنی و رازواراناه باه        صدساله میه  تشیع و امر سی
در  شدن رسیده اسات. اجتماعی ةاجتماعی بوده که با انقالب اسالمی به آشرین مرحل ةحوز

و  حدر ساه ساطش شاکلیح محتاوایی    را  جایی دو انقالب  جابهاین مقاله تالش شده تا کتاب 
ازنظار  این کتاب برشی انتقادااح  اوجوددهد که ب  یم. نتایج نشان میکنروشی نقد و بررسی 
الگویی بومی با تمرکز بر فرهنگ و جامعاه و   ةو تالش برای ارائ استشکلی اثری مطلوب 
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تارین نقااق قاوا    مهام  از حموضوع تحلیل منزلة به حیت شیعهطور شاص میه  و روحانبه
شاواهی    دلای باا دموکراسای   بر هام فکری نویسنده مرنی. درمقابلح تعلق روشناستاین اثر 

شاکل محسوسای از کیریات    لیررال و مدرنیزاسیون درکنار فقدان روش مناس  و منسجم به
 محتوایی و روشی اثر کاسته است.

 دینی. شیعهح امرایح  شرکه ةانقالب مشروطهح انقالب اسالمیح جامع ها: کلیدواژه

 

 مقدمه. 1

  در مطالعااا اجتمااعی کشاورهای جهاان ساوم و      positivist) گرایانه  های اثراا  روش ةغلر
توجهی نقاش سانت    قابلتاحد  که ای بسیاری طوالنی سر  شد  طور شاص ایران در دوره به

و نیروهای اجتماعی در تحوالا اجتماعی این کشاورها نادیاده گرفتاه شاود. متازثر از ایان       
شاد  ترادیل نگرشح نظریاا نوسازی و مدرنیزاسیون به وجه غال  مطالعاا جامعه و دولت 

دودمطالعاتی نیااز درمااورد ساانت و نیروهااای اجتماااعی دشیاال در آن صااورا  عااو اگاار م
گرایاناه و پوزیتویساتی باود. براساات سانت پوزیتویساتیح         گاه اثرااا ن ةح از دریچگرفت می

علام باوده اسات. ایان      ةراندن علوم غیرتجربی از عرصا ترین اهداف علم بیرونازجمله مهم
و معتقد است کاه ایان    داند میعلمیغیرطور شاص میهری را های سنتی و به  روش برداشت

اصالی و مهام    ةرود و وظیرا   لمی رو به نابودی مای های ع  مراهیم و تریین دربرابرها   برداشت
شواهاد  از عرصة علم مانده از گیشته باقی و صری نابخردانهعنا ةمثابها به  راندن آنعلم بیرون
چنان وجه غال  مطالعاا اجتمااعی   . این نگاه تا به امروز هم30 -29: 1395زاده   بود )نجف
دولت و جامعه باه   ةبینیم که برای تحلیل رابط  میتر پژوهشی را و کم است بودهمادر کشور 

زهمه مایه  و روحانیات   تراو مهم حنقش نیروهای اجتماعی سنت )مانند تصوفح نظام ایلی
  .120 -119 :1393 دیگرانپور و   کرده باشد )حسنتشیع  توجه
   همانناد post-positivism) گرایاناه   هاای اشیار باا گساترش مطالعااا پساااثراا        در سال

و  ح phenomenology)  ح هرمنوتیا،ح پدیدارشناسای  discourse) های ترسیریح گرتماان  روش
دولات و   ةمطالعاا فرهنگی بار دیگر نقش فرهنگ و سنت در مطالعااا مرباوق باه حاوز    

 انقاالب  دو ییجاا   جاباه های اشیرح کتااب    جامعه موردتوجه قرار گرفته است. متزثر از دیدگاه
دینای در   تالش دارد تا با تمرکز بار مایه  تشایع و چارشش امار     جمله آثاری است که از

و نقاش آن را در تحاوالا    دهاد ایران ماهیت دولت و جامعه را موردبازاندیشی قرار  ةجامع
 مربوق به انقالب مشروطه و انقالب اسالمی شرح دهد.  
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 معرفی کلی اثر. 2

زاده در   مهادی نجاف   ةنوشات  ایرانای  ةدینی در جامعا  جایی دو انقالب؛ چرشش امر  جابهکتاب 
شناسی دین و مراحث مربوق به شیعه و سیاست از دوران صرویه و باا تمرکاز بار      جامعه ةحوز

اسات.  هتحریار درآماد   ةرشتش  به 1357ش  و انقالب اسالمی ) 1385دو انقالب مشروطه )
چااپ   باه نساخه   1200 در تعاداد صرحه و  446انتشاراا تیسا در  1395در سال  را چاپ اول

گیری باا عناوان فرجاام      و نتیجه حفصلازدهی حگرتارح مقدمهتمل بر پیشید. کتاب حاضر مشانرس
 است.و موضوعاا در آن آمده حها  اسامیح مکان ةو نمای حها  نوشت  نامهح پیو کتاب استسخن 

ت علماای دانشااگاه فردوساای وااو هیزاده دانشاایار علااوم سیاساای و ع اا  مهاادی نجااف
کتاب ترجمه و مقاالا متعددی به چااپ رسایده اسات کاه      ةتاکنون از نویسند است.مشهد

از مهندسای اجتمااعی تادریجی تاا مهندسای      »توان به مقاالا   ترین این آثار میازجمله مهم
از » ح 1393« )فکران نسال اول و دوم پهلاوی  تطریقی رویکرد روشن ةاجتماعی آرمانی: مقایس

سیاسای گساترش آن در   ا   یران و غرب تا موانع اجتماعیعمومی در ا ةزمانی ظهور حوزهم
تحلیال  » ح 1382« )هاای ایرانای )بعاد از انقاالب       تصویر غرب در داساتان » ح 1393« )ایران

هااا و   فاار   پاایش» ح 1395« )گریاازی در نوشااتارهای محمدرضااا پهلااوی  گرتمااان ماایه 
در ایران: دولات ضاعیف   قدرا  ةبازشوانی رابط» ح 1389« )های علما از مشروطیت پنداشت
تحوالا معاصار  »دهد که   و ... اشاره کرد. آثار این نویسنده نشان می ح 1387« )قوی ةو جامع
 ح«مایه  »ح «ای  شرکه ةجامع»ح «فکران ایرانیمع الا روشن»ح «مدرنیته و دموکراسی»ح «ایران
شناسای    وشوی هستند. ازنظر ر ةترین موضوعاا موردعالقمهم« دولت ضعیف در ایران»و 

 ةو نظریا « روش گرتماان »مانناد  « گرایاناه   پساااثراا »هاای    نیز نویسنده در آثار شود به روش
  Joel - Weblike Society, Migdal« )ای میگادال   شارکه  ةجامع» ةح نظری«گرتمانی پاتر و وترل»

عالقه نشان داده اسات. کتااب   «  عمومی هابرمات ةحوز» ةو نظری« زبان»و مراحث مربوق به 
ترکیری است از آثار و مقاالا نویسنده که تا به امروز به چااپ رسایده    جایی دو انقالب  جابه

حاال اساسای و   ولای درعاین   حظاهر سااده  بهالی ؤو برشی اضافااح اما این بار در پاسخ به س
 ایران. ةعشاص میه  تشیع  در جام طوردینی )به تر درمورد چرشش امر  ای  ریشه
 

اصلياثرةنگاهيبهتحلیلواید1.2
مطالعاا ایران ایان اسات کاه چارا ایاران       ةگران حوزهای پژوهش  ترین پرسشیکی از مهم
ماناده و چاه عاواملی     تمدنی بسیار طوالنیح در مسیر پیشرفت و توسعه عق    ةباوجود سابق
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االتی از این دساتح  ؤتا مسیری متراوا از غرب را طی کند؟ در پاسخ به س است سر  شده
و ارتراق و نسرت این دو باا  « ماهیت دولت و جامعه»طیف وسیعی از مطالعاا حول مراهیم 

و  حآن تزلیف آثار متعددی با موضوع بازشوانی مراهیمح تحاوالا  ةهم صورا گرفته که نتیج
ویژه در دو انقالب مشروطه و انقاالب  ایرانی به ةجامعنیروهای اجتماعی دشیل در تحوالا 
وجود تکثر و تنوع مطالعاا و نظریاا یادشادهح اغلا    بااسالمی بوده است. مسلم است که 

  .1: 1392اند )کاتوزیان   اروپایی پدید آمده ةجامع ةبراسات نظریاتی است که برای مطالعها  آن
سانتی و   ةشاود کاه: چارا در جامعا      شروع مای  الؤس ینبا ا انقالب دو جایی  جابه کتاب
پهلوی انقالبای   ةایرانی دور ةنوشد ةقاجاریه انقالبی مدرن و در جامع ةایرانی دور ةماند  عق 

 کارده طارح جاایی دو انقاالب را     جاباه  ةال نویسنده ایدؤمیهری را داد؟ در پاسخ به این س
ایراناای  ةجامعاا دیناای در ش اماارو باارای توضاایش آن بااه ماایه  تشاایع و چاارش  اساات
جاایی شاده اسات      کاه موجا  ایان جاباه     را چرششای  ه. نویسنده در مقدمشود میمتوسل
 دهد:  گونه شرح می این

تادریج باا   اما باه  حگیری شود میهری درونی و رازوارانه بود  میه  شیعه در ابتدای شکل
هاااح در   باورداشاات ةبعااد شااعائری آن باار مجموعاا ةگسااترش مناساا، شاایعی و غلراا

هاای مایه  شایعه شاد. در جریاان ایان         صرویهح منجر به تغییر و تحول در بنیانةدور
سمت سیاست و اجتماع کشایده شاد و از عرفاان و    های شیعی به  تدریج آموزهتحول به
گرفات  یعه قواصرویهح دستگاه دینی ش ةهای صوفیانه فاصله گرفت. درطی دور  اندیشه
ساای  ؤگار شاد. پادشااهان ر     پادشاهان جلوهردیف با قدرا   تدریج قدرا علما همو به

دولتی مستزصل و درماناده شادند و علماا ساروران اجتمااعی شادند کاه اغلا  اماور          
هاای ساقوق صارویه تاا       هاای فتارا )ساال     اجتماعی را در اشتیار گرفتند. درطی ساال 

 کاه نحاوی نرع علما بهرود یافت؛ باه قاجاریه این وضعیت به ةکارآمدن قاجار  تا دور روی
سیاسای کاامالع عریاانی یافتاه      ةگیری دولت قاجاریه علمای شیعی داعیا   شکل ةدر آستان

فقدان بسط یدح ناتوان از تزثیرگایاری بار انقاالب مشاروطه      ةواسطبودند. باوجوداین به
 . 18: 1395زاده   )نجف فکران واگیار کردندیت را به روشنشدند و آمال مشروط

 درادامه آمده است که:

شاکل و   مشروطیت انقالبی کامالع میهری بودح اما قاانون نوشاته روی کاغای آن    انقالب 
ایرانی آماال مشاروطیت را پاا     ةای جامع  های شرکه  بیانی سکوالر یافت. باوجوداین بنیان

در هوا نگاه داشت و تنها با ظهور رضاشاه بود که بخشی از این آماال ازجملاه نوساازی    
راناان محلای را   حکم هران رضاشاه در برآوردی وارونتحقق یافت. در جریان نوسازی ای
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چناان در ساجاف قادرا اجتمااعی بااقی ماندناد.         از بین بردح اماا علماای شایعی هام    
تار مشاروطیت بنیاان سالطنت را از باین بارده باودح          که پایش   آن ةواسطبه حدیگرازسوی

یان ترتیا  باا    طور کامل همت گمارد و به ارضاشاه به برداشتن قوام میهری سلطنت به
  .همان) یت سنتی سلطنت شود را از بین برددست شود مشروع

طاور  کارآمدن رضاشاه مشروعیت میهری سلطنت باه  روینویسنده معتقد است که با 
نراود   ةنتیجا  . دره اسات شکاف ایجااد شاد  « دیانت و سلطنت»رفته و میان  بین کامل از

ای   شارکه  ةهای جامع  شکستن بنیاندولت پهلوی با درهم)در پیوندهای سلطنت و دیانت 
ای هماوار شاد.     تاوده  ةراه برای ظهور جامع  صرویه و قاجاریه و با نوگرایی دربار ةدور

ساوی  ایرانای را باا شاتاب باه     ةکردناد جامعا    ها تالش می  که پهلوی آنباوجود حبنابراین
یتااه و درنآمااال م دربراباار جامعااة ایراناای. نشاادگونااه مدرنیتااه سااوق دهناادح امااا ایاان

ایان   ةنتیجا  در هم شکسته شد. در پهلویح بنابراینح کرد  میدستاوردهایش احسات گناه
ای   تاوده جامعاة   حتنها ت عیف نشدح بلکه تقویت شد و باا رهراری  تحوالا روحانیت نه

باا  لاف کتااب از ایان روناد     ؤزد. مای مدرن و نوشده رقام   انقالبی میهری را در جامعه
آن  ةنتیجا  کناد کاه در    ایران یاد مای  ة  جامع19: همان« )تاریخیوارونگی بزرگ »عنوان 

گارفتن قادرا سیاسای منجار شاده      دستشدن یعنی بهاجتماعی ةتشیع به آشرین مرحل
شادن مایه  تشایع را سارعت     نگی و اجتمااعی وچه این وارآن حزعم نویسندهاست. به

دیگاری )حتای    گارا بایش از هار جریاان      فکر چپبخشید تالشی بود که جریان روشن
 نیروهای میهری  مسر  آن بوده است.

را در  انقاالب  دو جاایی   جاباه کتااب   بیاان شاد   که ای  ایده تشریش برای زاده  نجف مهدی
چیستی دولات و  »ح «گرتمان و روش علمی ةدربار: »رشتة تحریر درآورده است بهفصل  یازده

ح «صارویه و قاجاریاه   ةایرانای در دور  ةهاای سیاسای جامعا     بنادی   صورا»ح «جامعه در ایران
ح «فکران و علما؛ از ائاتالف تاا اشاتالف   روشن»ح «شدن میه  در انقالب مشروطه  اجتماعی»
گسساتن پیوناد سالطنت و    رضاشااه و ازهام  »ح «بنیان مشروطیت: بقا در وضاعیت شاکننده  »

فکران: بازگشت باه  روشن»ح «سوی یوتوپیاهای فرهنگی پهلوی دوم؛ پیش به  گرتمان»ح «دیانت
 ةنقش روحانیت در ترسایم مدینا  »ح «اسالمی ةفاضل ةعلما؛ تقریرکنندگان مدین»ح «حیث شیالی

 «.رانجمهوری اسالمی؛ آشرین مرحله از تجلی اجتماعی شیعه در ای»ح «اسالمی ةفاضل
 کناد؛  را بیاان مای   شاود  ةبار دیگر عقید« فرجام سخن»عنوان  بانویسنده در پایان این اثر 

سامت  باودن باه  صدسال اشیر چرششی در میه  شایعه از غیرسیاسای   که در سی  برایننیمر
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شدن در جریان بوده است که برای فهم و جلوگیری از تحلیال نادرسات تحاوالا    اجتماعی
شادن در انقاالب   گرفتن قادرا و سیاسای  دستبه حروقرن بیستم ایران ضروری است. ازاین

داند. نویسانده در فرجاام ساخن باا       دن میه  تشیع میشاجتماعی ةاسالمی را آشرین مرحل
گساترش مناسا، و    ةنتیجا  صدسال گیشته معتقد است که شایعه در  بازشوانی تحوالا سی

شادن در حرکات باوده و ایان     سمت اجتماعیگری به  صرویه به بعد از باطنی ةشعائر از دور
فتارا و   ةکاه تحاوالا دور  ای  گوناه داند؛ باه   گسترش می روند را تا انقالب اسالمی درحال
 جهات ح بلکه آن را دراست تنها باعث ضعف روحانیت ندانستهبعدها پهلوی اول و دوم را نه
 منزلاة  باه  حنویسانده مایه  و روحانیات شایعه     ةعقیدکند. به  افزایش قدرا تشیع تحلیل می

ان صارویه  که از دور است عمومی و نیروی اجتماعی ةرفتن حوزایح عامل ازبین  شرکه ةجامع
گیری قدرا روحانیات شایعه و     شکل حروبه بعد عامل ت اد دولت و ملت بوده است. ازاین

رفاتن   دانسته و معتقد است که با ازباین رفتن ت اد دولت و ملت والیت فقیه را موج  ازبین
 ؛گرایی اسات   ها گرتمان باستان  ترین آنمهم ةاین ت اد مسائل جدیدی سربرافراشته که ازجمل

بار  های جهانی ترکراتی مانند لیررالیسام مرتنای    روند حگرایی و درنتیجه  کنار میه  و باستاندر
شواهاد داشات و هماین     ایران وجاود جامعة  ةچنان در عرص  سکوالریسم و سوسیالیسم هم

کناد    مسوله نیاز به بازتعریف تشیع و حکومات مایه  در شارایط جدیاد را ضاروری مای      
  .384 -383: همان)

 
 نقد شكلی اثر. 3

های جامعیت صوری مربوق به کت  درسی اسات )اهاداف درتح تمارین و      لرهؤبرشی از م
پایاان هار    ةشالصگیری و   اما اگر از نتیجه حترع آن در این اثر نیامده استو ...  و به حها  آزمون

ازنظار جامعیات صاوری یعنای داشاتن مقدماهح        انقالب دو جایی  جابهفصل بگیریمح کتاب 
بندی پایانی کتابح معرفای مناابع در هار فصال       گرتارح اهداف اثرح فهرست مطال ح جمعپیش

 شود.  شوب ارزیابی می شیلیو ...  حشناسیکتاب حها  ها آمدهح نمایه  نوشت  که در پی
نشاین در انقاالب مشاروطه و      طرح جلد اثر دو عکس یکی مربوق به روحانیون بست

در شیاباان آزادی باا    را اسات کاه جواناان و نوجواناان    دیگری مربوق به انقالب اسالمی 
دهاد.    نماایش مای   استح که باالتر از جمعیت برافراشته شده حعکسی از ح را امام )ره 

شوبی موضوع را برای شواننده تداعی و ارتراق مناسری با تحلیال اثار فاراهم    این تصویر به
 ةانتخاب قلم مناسا ح رعایات فاصال    آرایی نیز اثر با  نگاری و صرحه  کند. ازنظر حروف  می
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آن از اطاراف درکناار    ةشطوق و کلمااح شکل مناس  قرارگرفتن متن در صرحه و فاصال 
شاود. ازنظار کیریات چااپی و       شوب ارزیابی مای   استراده از کاغی مناس  و باکیریت شیلی

م نقاق قوتی که به آن اشاره شدح دو نقطه ضعف نیز وجاود دارد: یکای حجا   باوجود فنیح 
اثار شیلای    ةبار شوانادنح شایراز  ی، باکه سر  شده  است صرحه  446نسرت زیاد اثر ) به

پاشد و صرحاا از هم جدا شوند و دیگری وجود اغالق چااپی اسات کاه از    بزود از هم 
ح ««دوره: »ماوارد زیار اسات    هایی از این اغالق چاپی شاامل   کیریت آن کاسته است. نمونه

 ؛ 119هماان:  « )مناسارت »ح «مناسا، » ؛ 48:همان« )جمعه»ح «جامعه» ؛ 19 همان:« )هدور»
« الردی»ح «الری» ؛ 219 همااان:« )مرانیاات»ح «مرایناات» ؛ 135 همااان:« )گربینااو»ح «گوبینااو»
 ؛ 298 هماان: « )پوتوپیاا »ح «یوتوپیاا » ؛ 240 هماان: « )حکاوا »ح «حکومت» ؛ 230 همان:)
« عراادا »ح «عرارا» ؛ 305همان: « )اکرر علری»ح «اکرر  علی» ؛ 304 همان:« )ایدئال»ح «آل  ایده»
ح «عرصاه » ؛ 368همان: « )پرویر»ح «پرویز» ؛ 326 همان:« )غ  »ح «غص » ؛ 316همان: )
 و ... . ؛ 380 همان:« )عرضه»

عالئم نگارشی و ویرایشی از میازان روان و   نکردن در مواردی جمالا طوالنی و رعایت
و پااراگراف انتهاایی    215 رحةپااراگراف پایاانی صا    در حرسابودن اثر کاسته است. برای مثال

بر جماالا  بندی نامناس  باعث پیچیدگی و ابهام در متن شده است. عالوه  جمله 88 رحةص
و کلمااا باه    حعالئم نگارشی مناس ح استراده از اصطالحااح مراهیم فتنگرنکارهطوالنی و ب

از میازان روان و رساایی اثار     حنوشات زبانی غیراز زبان فارسیح بدون توضایش در ماتن یاا پا   
 ح 204 هماان: « )ساهش » ح 196 هماان: « )مدلساین »تاوان باه     مای  حاست. بارای مثاال  کاسته

 هماان: « )انترماانی تیاپ  » ح 309 هماان: « )الیناسایون فرهنگای  » ح 206 هماان: « )کنیستیسون»
ن سااجود مالئکااه متکواای  » ح 363 همااان:« )استنساایل» ح 356 :همااان« )پیااوریتن» ح 309
یوتوپیاای  »و  ح 324 هماان: « )اهلل هساتم   الیاائیس مان روح  » ح 220 هماان: « )اند  االرائ، علی
معاادل التاین    کاارنگرفتن  باه  حبار ماوارد یادشاده      اشااره کارد. عاالوه   325 همان:« )جنایی
تاوان از    ها را می  نوشت  یا در پی نوشت... در پا و حاصطالحاا تخصصی حح لغااپردازان نظریه
 ضعف اثر حاضر دانست.نقاق 

ازنظار   انقاالب  دو جاایی   جاباه ح کتاب استباوجود برشی نقاق ضعف که بر اثر وارد 
ساتاری  اهاای بعادی باا ویر     شاود و در چااپ    آثار نسرتاع شوب ارزیابی می ةشکلی در زمر
آثاار   ةدر زمار  دتوانا   اشاکاالتی کاه در بااال باه آن اشااره شاد مای       معادود  مجدد و رفع 

 گیرد. قرارشوب  شیلی
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 شناختی و تحلیل جایگاه اثر نقد روش. 4

 اول فصال  عناوان  از. اسات  شاناشتی   روش نقاد  اسات  وارد اثار  این به که انتقادی ترینمهم
 واقعیات  اماا  حباشاد  یسانده نو ةمورداساتراد  روش گرتماان  کاه  شاود   مای  برداشات  گونه این
 منزلاة  به یند شناسی  جامعه از شود اهداف به یابی  دست برای گاهی نویسنده. نیستگونه این

 یمدورکا  ةیانا کارکردگرا ةنظری» که است آورده دیگر جای در و  26: همان) برد  یروش نام م
 شاواهیم  کار به موردبحث موضوع درشصوص را وبر ماکس اجتماعی شناسی  روان یافتو ره
 یااتی و نظر حمالینوفساکی  فرویدح نظریاا از که است آمده چنینهم . 34 -33 :)همان «بست
 درنهایات  و  37 -36 :)هماان  کارد  شواهداستراده بیند  یم یفرهنگ ینظام منزلةرا به ینکه د
 تحلیال  یسندهنو یتاع. اگرچه نهابرد  یاثر نام م ینروش ا منزلة به  text analysis) «متن تحلیل» از
 کاه  کناد   یما  یمتون را چناان نامحادود معرفا    ینا ةدامن حکندمییروش معرف منزلةبه را متن
آثاارح   ةمتاون را شاامل هما    یان ا ةمحادود  نویسانده . شاود   می یکن لم کان ها  آن تحلیل امکان
علمااح   فکارانح روشان  هاای  مجلاه  و هااح   شطاباه  و وعا   هاح  سررنامه هاح  رانیسخن حها کتاب
 هاا   آن از بخشای  بوده مند  دانسته و هرکجا عالقه اشیر صدسالسی در سیاحان و یشمندانحاند
. اسات  گرفتاه  نادیاده  نداشاتهح  شوانی  هم یسندهنو یها  فر   پیش با هم اگر و کرده تحلیل را

 ناوع ماتن و   یلنکرده و منظور شود را از تحل یشتشر شوبینویسنده روش را به حبراینعالوه
 شاود   مای  تر  . ضعف روشی زمانی بغرنجاست بیان نکرده آن ابو مراهیم و نظریاا مرترط  آن
 یاز هابرماات را ن  یعماوم  ةوزحا  و میگادال  ای  شارکه  ةجامعا  مانناد  نظریااتی  نویسانده  که
در تاا بتاوان کااربرد آن را     اسات  هنشددیده روش برای جایی اثر در روازاین. گیرد میکار به

 مورداساتراده  را هاا   روش و نظریااا  از متعاددی  طیف نویسنده واقعکل اثر ارزیابی کرد. در
 اثار  در نویسانده  هاای   داوری  پایش  حاد از بیش ةمداشل برای را ف ا مسوله همین و داده قرار
کاه در   را گرتماان  روش هماان  نویسانده  اگار  رساد   می نظربه کهدرحالی ؛است کردهفراهم

 مراتا  باه نتاایج باه    حگرفات مای  کاراثر به ینروش در ا منزلة به است عنوان فصل اول آمده
 کلای  طاور باه  و مایه   کاه ایان  بهباتوجه گرتمانح روش برعالوه. یافت  ی دست میتر بیش

و  یو مطالعااا فرهنگا   یاالکتیکی د روش از گیاری   بهاره  اساتح  حاضر اثر موضوع فرهنگ
 ةمراارزه و مواجها   یدولات و جامعاه و چگاونگ    ةحاوز  در گرامشی نظریاا شاص طوربه

 حاینوجودتاوجهی داشاته باشاد. باا     قابال  نتاایج تواناد   می یرانا ةجامع در اجتماعی نیروهای
 در تساامش  انادکی  باا  توان  یرا م انقالب دو جایی  جابهحوزهح کتاب  ینا در فعلیآثار  میاندر
 .دکر یابیآثار متوسط ارز ةزمر
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 نقد محتوا و خاستگاه اثر. 5

نگاهيبهمبانينظرياثر1.5
بنادی   دوره» ةاناد از: نظریا    ایران عراارا  ةشده درمورد جامعنظریاا ارائهترین برشی از مهم

 ةشایو » ةح نظریا «سلطانیسام » ةو نظریا « پاتریمونیالیسام » ةح نظریا «ای تاریخ اروپای غربی قاره
جاایی    جاباه  . کتاب 34 -22 :1384نظریاا مدرنیزاسیون و نوسازی )پیران  ح و«تولید آسیایی
تنها استرداد و دولات را  شده در تاریخ تحوالا ایران نهنظریاا ارائهبرشالف اکثر  دو انقالب
ای قاوی قارار     شارکه  ةبلکه آن را دولتی ضعیف دانسته که درمقابل جامع حاست قوی ندانسته

طایراه و در طارف   ا   نظاام ایلای   حطرفی،در  این است که ای  شرکه ةدارد. منظور از جامع
و درباین ایان دو مایه  را    قارار دارد  طور شااص روحانیات تشایع    میه  و به حدیگر آن
 اسات   . همین مسوله سر  شده63: 1395زاده   داند )نجف  ای می  شرکه ةترین نماد جامعمهم
هاا جلا      فرهنگ و جامعه بیش از سایر عرصاه  ةعرصشکلی متراوا توجه نویسنده به تا به

 تار  بایش هایی که تا به اماروز ارائاه شاده      لیلشود. این درحالی است که مرنای بسیاری از تح
 تحلیال  در  بیش از ساایر آثاار   21 :بر فرهنگ )همان انقالب دو جایی  جابهاقتصادی است و 

 ایران تزکید دارد. ةجامع تحوالا
تحلیال شاود را از ورود مدرنیتاه     تار  بایش برشالف سایر آثار کاه   حزمانی ةازنظر محدود

و ایان  بیناد   میصدساله  سی ةمنشز و مرنای تحوالا را در ی، گسترنویسنده  حکنند  شروع می
کند. ازطرفی توجه به میه ح چارشش    گیری میتحوالا و اثر آنان را تا انقالب اسالمی پی

 ةترین نیروی اجتمااعی فعاال چناد قارن اشیار در عرصا      مهم منزلةو روحانیت به حامر دینی
 . از ایان  134: 1393 دیگرانپور و   است )حسن جامعه و سیاست از دیگر نقاق قوا این اثر

اسات کاه   ب یکی دیگر از نقاق قوا اثر حاضار جایی دو انقال  جابه ةاید کردن طرحمگیر ره
 ا از آثار این حوزه ارائه دهد.نگاهی بومی طرحی متراو ةنویسنده تالش دارد با ارائ

از برشاای اساات چنااان نتوانسااته باااوجود نقاااق قااوتی کااه برشاامردیمح نویساانده هاام 
چناان وجاه غالا     شناسی هم  های شرق  مطالعاا این حوزه عرور کند. سویه یها محدودیت
ویاژه در  های این حوزه است. این مسوله باه   و سایر آثار و تحلیل جایی دو انقالب  جابهکتاب 

دینی ابهاامی پیچیاده و بادون پاساخ را سار  شاده اسات. نویسانده          مراحث مربوق به امر
 اساتح  غربای پیماوده   ةدینی در ایران مسیری بالعکس جامع پییرش این نکته که امر باوجود

نویسانده باا ابتناا باه غارب       حشود. بر این اساات   باز به نگاه غربی و نظریاا آنان متوسل می
طور شااص سانت )مایه  و نظاام     مع الا ایران را به جامعه و بهمشکالا و  ةهم ةشری
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رود کاه حتای     لاف تاا جاایی پایش مای     ؤی  نسرت داده است. ما  شرکه ةعنوان جامعبا ایلی 
؛ ایان  اسات  هاا دانساته    طور ضمنی آنان را اسیر این شارکه  پادشاهان و سالطین را تررئه و به

و امکان هرگوناه    طور شاص میه  است که ت اد دولت و ملت را ایجاد کردهها و به  شرکه
جاایی انقاالب اساالمی و      جاباه  ةاید کردن طرحماند. درواقع   اقدام مثرت پادشاه را منتری کرده

چراکه نویسنده از پیشح ایان موضاوع را    حگیرد  میتوب مشروطه نیز از همین مسوله نشانقال
. از اسات  که غرب طای کارده  طی کنند  را جوامع باید مسیری ةکه هم است مررو  گرفته

کاردن مرااهیمح   ایرانای پیااده   ةالا جامعا حل مشکالا و مع   آید که راه  متن اثر چنین برمی
هاای    نویسانده تاالش   حرواسات. ازایان  هاای غربای باا هماان کیریات       و نگارش  حها  ارزش
میهری و همکاری با علماا را   و کردن مراهیم مدرن با مراهیم دینیفکران برای نزدی،روشن
با این ترااوا   . 293: 1395زاده   )نجفاست دانسته گرایانه ثمررساندن دو انقالب تقلیلدر به

فکاران افتاادح اماا در انقاالب اساالمی      دسات روشان  که بعد از انقالب مشروطه قادرا باه  
را  اول پهلاوی  ةدورفکران فکران نسل دوم یعنی روشنتنها فعالیت روشن حبالعکس. درمقابل

ماداد کارده   مدرنیزاسیون و توسعه قل جهتراه با آنانح آن را درفعالیت حداکثری دانسته و هم
  .383: هماناست )

 ةدینی و نقاش مایه  در تحاوالا جامعا     که موضوع اثر حاضر چرشش امر  باوجودآن
)که رقی  روحانیات در   است فکری به میه  نگریستهروشن ةنویسنده از زاوی حایران است

و تارین نیاروی اجتمااعی    مهم منزلةبه حبه روحانیت را ترین توجهشود  و کم  جامعه تلقی می
قااولی از نیروهااای ماایهری و روحانیاات  داشااته اساات؛ اگاار نقاال ححااامالن واقعاای ماایه 

فکران همان دوره بوده است. درواقع نگااه از  روشن آثارچة دریاز گرفتهح این ارجاع صورا
کاه نویسانده میاان    ای  گوناه   باه  اسات؛  گویی شده  دینی و روحانیت موج  کلی بیرون به امر

 . هماین مساوله   215: هماان شاود )   مشروطه تراوا چنادانی قائال نمای   مخالران و موافقان 
آن باا دولات و جامعاه را     ةو رابطا  حهایی از نقش روحانیتح تحوالا تااریخی سوءبرداشت

 گرایی امار   دینی به مناس، و شعائر نوعی تقلیل محدودکردن امر حموج  شده است. ازطرفی
حتی از نقش همین مورد در انقاالب اساالمی نیاز    که نویسنده ای  گونهشود؛ به  دینی تلقی می

طاور شااص   جای تمرکز بر نقش نیروهای اجتماعی مایه  و باه  بازمانده است. نویسنده به
هاای     بار نقاش جریاان چاپ و گاروه     15 -11 :1387سروی و اسادی    روحانیت )شواجه

 متمرکز بوده است. تر بیشدینی  امر مارکسیستی در چرشش
مناساری   و انسجام و نظم منطقای  است توانسته انقالب دو جایی  جابهزاده در کتاب   نجف

و قاجاریاه   حصرویهح افشاریهح زندیاه  انهرچند قراردادن دور ؛بین فصول اصلی اثر برقرار کند
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 گاویی و ابهامااا متعاددی در ماتن شاده اسات.        در ی، فصل )فصال ساوم  باعاث کلای    
مایهری و سیاسای دوران صارویهح فتارا     هاای    بنادی توانست با آوردن صورا  مینویسنده

انسجام و نظام   باوجودو قاجاریه در سه فصل مجزا بر کیریت اثر بیرزاید.  ح)افشاریه و زندیه 
ایان نظام و انساجام را درون برشای از      اسات  منطقی مناس  دربین فصول کلایح نتوانساته  

باه  « روش علمای گرتماان و   ةدرباار »عناوان   بادر فصل اول  حفصول رعایت کند. برای مثال
و بع اع متراوتی پرداشته و به تنها موضوعی کاه پرداشتاه نشاده    تعدد های م  نظریاا و روش

 ةبا طارح نظریا   حشدن میه جای چگونگی اجتماعیبحث گرتمان است. در فصل چهارم به
و درنهایات باا    کناد  مای عمومی هابرماتح میه  را عامل ت اد دولت و ملت معرفی  ةحوز

کناد.    توصیف میاست شده  منجر که به انقالب مشروطه را میهری یتحوالت روایتی تاریخی
شادن  هاای اجتمااعی    ساایر حاوزه   در مقایسه باا در این فصل اگرچه نقش مناس، و شعائر 

شادن  های اجتمااعی   نویسنده به سایر حوزه یتوجه بیگرایی و   تقلیل حتر است  میه  پررنگ
وفصاال دعاااویح نقااش آموزشاایح  حاالآن در ماننااد نقااش  راماایه  و روحانیاات شاایعه 

اسات    شده... موج  و حح ساشتار اقتصادیسازوکارهای ترلیغاتیح روضه و منررح نقش ترلیغی
و یاازدهم نیاز    حهای هرتمح هشتم   . همین مسوله درمورد فصل88: 1393)اطهری و دستغی  

 صادق است.
طاور شااص مایه     دینای و باه   امار  جایی دو انقالب  جابهکه موضوع کتاب باوجوداین

اماا در مناابع    حتارین نیاروی اجتمااعی و حامال آن اسات     مهام  منزلاة تشیع و روحانیت باه 
موردبحاث   ةکه در دوردرحالی ؛مورداستراده میزان ارجاع به آثار روحانیت بسیار اندک است

رت روحانیت و جریان مایهری باه چااپ رسایده اسات و در دسات       دست بهآثار متعددی 
 کاه  اسات شدهروحانیت و جریان میهری باعث جدی از آثار ةاستراد نرودقرار دارد. همگان 

و از  ودشا ها و آثار سیاحان شاارجی متوسال     به سررنامه تر بیشنویسنده تا انقالب مشروطه 
فکرانی مراجعه کرده که اظهارنظرهاای آناان باا    انقالب مشروطه به بعدح عموماع به آثار روشن

شادن بحاث   طرفه  هایی از اثر این ضعف به ی،  که در بخشای  گونه  است. بهراه سوءگیری هم
شده در اثر ازجهات رعایات   اید فراموش کرد که منابع استرادهمنجر شده است. باوجوداینح نر

دهای علمای     چنین میازان دقات در اصاول منراع    امانت و استراده از منابع و ذکر مزشی و هم
 کیریت مناسری دارد.

الگویی بومی از وضعیت جامعه و سیاسات درکناار توجاه باه مایه        ةای ارائتالش بر
ویاژه بعاد از صارویه نقاش     ترین عاملی که در تحوالا تاریخی ایاران باه  مهم منزلةبه حتشیع
 ةجامعا » ةگیری از ایاد   بهره حچنینترین نقاق قوا اثر حاضر است. همبدیلی داشتهح از مهمبی
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بار    میگدال درمقابال نظریااا مرتنای   strong society and weak state) «قوی و دولت ضعیف
پردازانای کاه صارفاع باا         و نظریاه 395 -15: 1395)میگادال  « ضعیف ةدولت قوی و جامع»

ند نگااهی  ا ایران ةجامعتمام زوایای  ةجانر  دنرال تحلیل ی،به« استرداد و استرداد ایرانی»مرهوم 
 شود.  متراوا تلقی می

 
هايتضاددولتوملتروحانیتوشناسایيریشه2.5

در ه کا جایی اسات. چناان    همان مرهوم جابه جایی دو انقالب  جابهیکی از نقاق ضعف کتاب 
نویسانده دو انقاالب مشاروطه و     ةعقیاد باه  حجای این اثر آمده است  ال اصلی و در جایؤس

انقالبای   هه است انقالب مشاروط شدند و در توضیش آن آورد  جا می  انقالب اسالمی باید جابه
وقاوع   باه مادرن   ةاماا در جامعا   حسنتی و انقالب اسالمی انقالبی سانتی  ةاما در جامع حمدرن

گویی متوسل شاده و باا بیاان ایان جملاه کاه         به کلی توضیش این مسولهپیوسته است. برای 
و باا   اسات  رفته  از پاسخ مناس  به آن طرره 19: همان« )هاست  تناقض ةایران جامع ةجامع»

را شاواه    فکاری دموکراسای  هاا و تعلاق شاود باه جریاان روشان        دغدغه تر بیشاین تجویز 
 دهد.مینشان

گاردد.    و نقاش افاراد برمای    حدولاتح جامعاه   ةیکی دیگر از مشکالا اثر به تحلیل رابط
 صدا با نظریاا استرداد ایرانی آورده است که:  نویسنده در جایی هم

اماا واقعیات   ح شادن باشاد  فراماوش موضوعی نیست که قابل کتمان یا  “استرداد ایرانی”
ناام جامعاه اسات و هرگوناه      تر باه   بخشی از ی، واقعیت بزرگ “دولت”است که این

بندی اجتماعی است و بنابراین سخن از بازتولیاد اساترداد     ساشت دولت متزثر از صورا
  .57: هماندر ایران منشز اجتماعی دارد )

اماا معتقاد اسات کاه منشاز ایان اساترداد و         حپاییرد   استرداد را می ةایشان نظریجا در این
چاه   آناتراقااع بارعکس   »گردد. در جای دیگر آورده است:   تولید و تداوم آن به جامعه برمیزبا

« ای قاوی درمقابال دولات ضاعیف قارار داریام        شودح ما در ایران با جامعاه   اغل  تصور می
قولی از ادوارد بارگس انگلیسای نقاش ماردم در انتخااب      ر با نقلی دیگی . در جا63: همان)

 دهد:  گونه شرح می  قاضی در روستاها را این

نراشادح  شاه موردپسند شهروندان ةبرگزید کند ... اگر قاضی  ها را معین می  تمایل مردم آن
قاضی نخواهد توانست به وظایرش عمل کند ... در شهرهای کوچ، یا روساتاها هناوز   

است؛ و اگار کسای کاه ناام     تر کنندهتعیینایل ساکنین در انتخاب کدشدا یا رئیسشان تم
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 ةهاا موجا  اساتعرای داوطلرانا      غوغای الینقطع آن حها نراشد  شود موردپسند آن  برده می
زیارا هایا امتیاازی بارای      حاش شواهد شد. این واقعیاا مهام هساتند    وی و یا برکناری

ثرباودن در  ؤتر از حق انتخاب و یاا حتای م    تواند ضروری  سعادا مردم ی، جامعه نمی
  .63 -62 :همان) انتخاب ق اتشان باشد

ایاران   ةصدساال  طرف نویسنده نقش دولت و اساترداد را در تااریخ سای   در این اثر ازی،
 دسات  باه به بازتولید ایان اساترداد    حدیگرضعیف دانسته ولی آن را نری نکرده است؛ ازطرف

حال در مثالی ماردم و  تر )یعنی میه  و نظام ایلی  معتقد است. درعین  قویای   شرکه ةجامع
جاسات هماین     د. جالا  آن کنا   ای کامالع دموکراتی، معرفای مای    گونههای آنان را به  انتخاب
شکلی متناقض هام  به حای میه  است  شرکه ةطور شاص جامعکه منظور نویسنده به حجامعه

کاه  د و هم منشز ت اد دولت و ملت است. این تناقض باا بیاان ایان   کن  استرداد را بازتولید می
شاود    مای  تار  بایش شاود    و سلطه از شاه آغاز می حگیری از غلرهح زور  استثمار اقتصادی و بهره

  .76 :)همان
فکران مشاروطهح مایه  و   گام با روشن هم حآید که نویسنده  از ف ای کلی اثر چنین برمی

و اگرچاه از  اسات  منشز استرداد و ت اد دولات و ملات معرفای کارده      منزلة بهروحانیت را 
و ت ااد دولات و ملات را    وزن نظام ایلی و قومیات در بازتولیاد    حبرد  ای نام می  شرکه ةجامع
گوناه    ساو باا افارادی مثال کساروی ایان وضاعیت را ایان        ای هام   گوناه به و دهد میتقلیل
 دهد: میشرح

هاای ایرانای آن اسات کاه آن را هماواره در        قومیات  ةیکی از تصاویر نادرسات درباار  
کنناد ...    ای را اثرااا نمای    هاای تااریخی چناین فرضایه      کشمکش با دولت برینیم. نشانه

ایاران عصار ساساانی دانساته اسات.       ةماند  های باقی  کسروی زبان آذری را یکی از زبان
  .61: همانای که موردقرول نخرگان آذری قرار گرفته است ... )  فرضیه

 ةپارو   جهات الرته نراید فراماوش کارد کاه افارادی مانناد کساروی ایان مطالا  را در        
دار آن بودناد    مشروطه و پهلوی اول میراث ةفکران دورکردند که روشن  سازی مطرح می ملت

 . 33 :1391)اکرری 
طور شاص میه  تشیع عامال ایجااد ت ااد    ای و به  شرکه ةجامع حگرته شد کهچنان
و ملت معرفی شده است. اگرچه بخشی از ت اد دولت و ملت در تاریخ معاصار   دولت

کارآمادن  توان گرت تا قرال از روی   ت میئجربهح گردد  ایران به میه  و روحانیت برمی
ثر در تاداوم  ؤبخشی و ما   ترین عامل مشروعیترضاشاه میه  و روحانیت همواره مهم
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کردناد    اهلل یااد مای    پنااه و ظال    اسات و هماواره از ساالطین باه سالطان اساالم       دولت بوده
صارویه و دوران قاجاریاه    ان . با نگااهی باه آثاار اواشار دور    94 -93 :1388نژاد  )ساداتی

بخشی روحانیت به سالطین صرویه و قاجاریه مشاهده   وفور موارد حمایت و مشروعیتبه
ح حتی در ماواردی  است هایی از کتاب نیز یادآور شده  خشنویسنده در ب کهشود و چنان  می

دنرال ت عیف انیت بهداد ر ی )تحریم توتون وتنراکو  روحرمانند مخالرت روحانیت با قرا
لادین اسادآبادی بارای دریافات     ا لهای سیدجما  است. به همین سر  تالش سلطنت نروده

شاااه موفااق نرااود    ناصاارالدینحکماای از میاارزای شاایرازی جهاات براناادازی ساالطنت   
شاد.    الرته این حمایت از سلطنت تنهاا باه میارزای شایرازی محادود نمای       ؛ 221:همان)

مختلف علما و روحاانیون را هماواره باه شلاع     های  نامهدر  مالدین اسدآبادی ه  سیدجمال
ه میارزا  توان ب  ترین این علما میمهم ةجمل که از است کرده  شاه قاجار دعوا می  ناصرالدین

اهلل رشتیح میارزا ابوالقاسام کربالیایح حااج میارزا        محمدحسن شیرازیح حاج میرزا حری 
آبادیح میرزا حسن آشتیانیح سیدطاهر   اکرر شیرازیح شیخ هادی نجمجواد ترریزیح سیدعلی

و  حزکی )صدرالعلماء ح محسن عراقیح شیخ محمدتقی اصرهانیح مالمحمادتقی بجناوردی  
کادام حاضار باه ت اعیف     ولی هیا ح 383 -340ح 1ج  :1390دوانی   جرید )رکر... اشاره 

کدام حاضر باه کنارگیاشاتن     دیگر بودند و هیاشدند؛ چراکه این دو مقوم هم  سلطنت نمی
 دیگری نرودند.

 

مدنيۀتشیعوتصوف؛مبارزهبرايتصرفجامع3.5
اصلی شیعه باورهاای   ةمایکارآمدن حکومت صرویه دروناین فر  نویسنده که قرل از روی

 . ایان درحاالی اسات    89 -88 :همانتواند فر  درستی باشد )  رازوارانه و باطنی است نمی
بیرونای و   شاطر توجه باه امار  گری صوفیانح شیعه را به  برشالف باطنی حکه پادشاهان صرویه

قرال   ةمیه  رسمی پییرفتناد. اگرچاه نویسانده در جملا     مثابةقدرا آن در تغییر شرایط به
ف اای کلای اثار     اساتح  گری را ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوران دانساته   باطنی

آن دوران باا تصاوف یکای اسات و تقسایم شایعه باه         ةگویای این فر  اسات کاه شایع   
گیارد. نویسانده بارای تزییاد       ت مای ومناس، و شعائر از همین مسوله نش ةآشرالزمانی و شیع
هر دو فرقاه )تصاوف و تشایع  یاا     »جوید که   آملی استناد میحیدر  ةجملفر  شود به این 

این درحاالی اسات   «. گردند  طائره یکی استح هردو ی، مشرب دارند و به ی، مرجع بازمی
جامعاه   ةعرصا  صرویه توانساته باود باه هژماونی در     کارآمدن دولتکه تصوف قرل از روی
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جمله علمایی است کاه تاالش دارد   حیدر آملی از ه باشد؛دست پیدا کند و مقرولیتی عام داشت
 هاای  گاری و گارایش    معناای پاییرش بااطنی   نرع تشیع حل کند و ایان باه  تا این ت اد را به

ق   794 زعریادی آملای )   علی بن لدین حیدرءابها الخالف ةدافع ةصوفیانه نرود. درواقع رسال
که   باوجودآنسوی شود. کم برای جل  رضایت صوفیه به  ابزاری بود در دست شیعهح دست

و تصمیم راساخ شاود را بارای    بگیرد آملی تالش داشت تا با سران تشیع در عراق تمات 
 ةاما این امر با مخالرت گساترد  حجمع میان تشیع و تصوف زیر پرچم واحدی تحقق بخشد

گرات کاه آملای نیاز     بایاد ها درنهایات    این تالشباوجود . مواجه شدمدرسان کت  شیعه 
تاازد    می« ها  و امثال این حمراحیانح حلولیانح اتحادیانح معطله»ر حلی به همانند استادش مطه

  .115 -112 :1394الشیری  )مصطری
کارآمادن صارویه را نرایاد باه تصاوف و      دینی و میه  شیعه قرال از روی  تحوالا امر

« تقیّاه »به شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوران تکیاه بار مرهاوم    گری تقلیل داد. باتوجه  باطنی
زیرا در هماین دورانح باه محاض     حتواند وضعیت تشیع را توضیش دهد  بیش از هرچیزی می

و  گیارد  مای های صوفیانه فاصله   شود شیعه سریعاع از جنره  که این فشارها بر شیعیان کم میاین
هاای عرفاانی و بااطنی در      معنای وجود ظرفیات د )الرته این بهکن  به ترد و حیف آن اقدام می
ق  در دوران حکومات   726هاای عالماه حلای )     توان به اندیشه  شیعه نیست . برای مثال می

هاای    شدابنده اشاره کرد که بع اع حتی گرفتن مسوولیت و انجاام بسایاری از کاارویژه    محمد
و ... را واجا    حمادارتح برگازاری نمااز جماعاتح شماس و زکااا       ةمیهری مانند توسع

 . 173 -172 :1386گری فاصله گرفت )گلجان و آزادچاوری    یشدا از باطنو به دانست می
االساالمی    ق  در دوران صارویه کاه مقاام شایخ     1111 -1037که محمدباقر مجلسی )یا این

پنداشتندح قویاع این موضاوع را رد کارد و     داشتح در پاسخ به کسانی که پدر وی را صوفی می
پوشای را رد کارد و بااالشره      داد و پشامینه زمان مشایخ زهد و تصوف را موردحمله قرار هم

  .400: 1394الشیری  صوفیان را تکریر کرد )مصطری

 

جایگاهروحانیتدردورانفترت4.5
طرفاه )از نگااه     توان به اثار یادشاده وارد دانسات نگااه یا،       ازجمله انتقاداا دیگری که می

قارالع اشااره شادح     کهو روحانیت شیعه است. چنان حدینیح میه  امر ةفکری  به مسولروشن
ایاران را از بیارون نگریساته و باه هماین سار  بسایاری از         ةدینای در جامعا   نویسنده امار 

نویسانده   حطاور مثاال  که درست بیان نشده است. باه موضوعاا یا نادیده انگاشته شده یا این
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موجا    حکارآمادن قاجاریاه  رویهاا تاا     افغان ةحملیعنی از دوران  راح تحوالا دوران فترا
درباارة   حو درنتیجه است گونه نروده  این که درحالی ؛تقویت روحانیت شیعه معرفی کرده است

)قلمرو ایجاد وحدا و حر  قلمرو وی تسامش میهری  جهتدرو گستردگی قلمرو نادرشاه 
را در پایش  گرفتناد     ها نیز جمعیات زیاادی را دربار مای      نادر فقط ایران صرویه نرود و سنی

زندیاه هام    ان. در دورشدشدا ت عیف که روحانیت شیعه و قدرا آن بهای  گونهبه ؛گرفت
واضاش شایعی    هاای   که شاندان زند با گرایش  مناص  میهری حداقل کارکرد را داشت. با این

اول مستمری برقرار کردنادح ولای   تراز ل بودند و برای علمای ئی برای علما قاتر بیشاحترام 
و  حو صدر صرفاع به اجارای امامات جمعاهح جماعات     حاالسالمح قاضی  ترین وظایف شیخمهم

ثری در ؤچاه در ابتادای دوران قاجاار نقاش ما       شاد. درواقاع آن    ق اوا شرعی محدود می
مایهری از   ةطور شاص افزایش قدرا روحانیت داشتح حرکت عمددینی و به چرشش امر

 قارن سیاست  ردآن  ةبر اشراری بود که تزثیر عمددرون شود نهاد دین و پیروزی فقه اصولی 
 . ایاان 189: 1394 دیگاارانشلااج و  و ماارادی 253 :1378ساایزدهم آشااکار شااد )ساایوری 

درحالی است که ایان مساوله یعنای فقاه اصاولی و فقاه اشرااری و تحاوالا آن در کتااب          
 نادیده گرفته شده است. انقالب دو جایی  جابه

 

قدرتوسیاستۀبهعرصورود؛هروحانیتومشروط5.5
ها تحلیال    ند که بدون توجه به آنا هایی  ترین جریانهای اصولی و اشراری ازجمله مهم  جریان
باودن  گاری رازواراناه    عناوان بااطنی   باا چه نویسنده   ماند. آن  دینی و میه  تشیع ابتر می امر

در طیااف علمااای اشراااری ماننااد محماادامین اسااترآبادی  تاار باایشسااخن بااه میااان آورده 
 زاباراهیم اساترآبادی )     بان    علای  بان  گری و استادشح محمد  گیار اشراری  ق  بنیان1033ز)

 قارار دارد و ...  حق  1090ز مرت ای مشاهور باه مالمحسان فایض )      بان  ق ح محمد 1022
ون قرار دارناد کاه درنهایات     . درمقابل این طیف جریان اصولی398: 1394الشیری  )مصطری

محمدباقر بهرهانی مشهور به وحیاد   دستدر اواشر زندیه و اوایل قاجاریه جریان اصولیون به
مقابال اشرااریون   کند. موفقیت بهرهاانی در   ق  بر جریان اشراری غلره پیدا می 1208بهرهانی )
« اساتاد کال  »و را دیگرح سر  شد تاا ا سو و تربیت شاگردان و فقیهانی برجسته ازسویازی،

سیاسی فقه را به چارشش درآورده و   ةبخوانند. وحید بهرهانی از نادر فقیهانی است که اندیش
 ؛127 -126: 1391آن را بااه دور جدیاادی از تجربااه و توسااعه وارد کاارده اساات )مطلراای  

  .56: 1389سرشت و پرویش   بهشتی
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برشای   ةیدا کرده و ق اوا دربارشکلی آشکار در اثر نمود پنویسنده به ةاراندنگاه جان 
گارفتن  رو قادرا  هماین  ازاستناداا را موج  شاده اسات.    ةهای تاریخی بدون ارائ  از برهه

  تعریار  105 ح100 :1395زاده   )نجف« گری  اندیشی و قشری  شش،»علما در اواشر صرویه به 
نتیجاه  و در کارد شاه را مجرور به جناگ باا روسایه      شد و معتقد است که روحانیت فتحعلی

 . مایه   140 ح137 :کناد )هماان    علت شکست ایران و روت را علما و دربار معرفای مای  
هاای    مارج و عامل ت اد دولت و ملتح مسر  شکست مشروطه و هرج منزلةبه حتشیع و علما
 ناد. در ا داراناه و ... ازجمله نتایج این نگااه جانا    حمخالران اصالحاا و پیشرفت حبعد از آن

علماا یا،    ةکاه هما  نویسنده تمام علما را یکی دانسته و با بیاان ایان   حداوریپیش این ةنتیج
جاای     . در جاای 216 -215: ماند )هماان   مقصد داشتند از تحلیل درست نقش آنان عاجز می

اهلل روحانیت درمقابل مشروطه قارار گرفات و     شود که با اعدام شیخ ف ل  گونه القا میاثر این
د. این درحالی است که روحانیت در موضوع مشاروطه ساه طیاف    شکست آن را موج  ش

اهلل ناوریح میرزاحسان مجتهاد      مانناد شایخ ف ال    یاول که روحانیون ةدستشد:   را شامل می
 بااوجود و سایدمحمدکاظم طراطراایی یازدی بودناد کاه       ححسینی طراطراایی  ترریزیح احمد

دوم افارادی مانناد شایخ عراداهلل      ةحمایت از مشروطه نهایتااع باا آن مخالرات کردناد؛ دسات     
و سیدمحمد طراطراایی بودناد کاه از     ححسین شلیلیح آشوند شراسانی مازندرانیح حاج میرزا

دیگار  کنار یا، هردو بر وجود سلطان و شرع در هدستدو این ابتدا تا انتها با مشروطه ماندند. 
دانساتند.    عت و اساالم مای  برد شریحلی برای پیش  و مشروطه و دارالشورا را راه ندداشتتزکید 
گیارد؛ ایناان اگرچاه در      الدین واع  اصرهانی را دربار مای    سوم افرادی مانند سیدجمال ةدست

دلیل ح اور پررناگ   اما به حرسیدند  اول نمی ةمقام و جایگاه علمی و روحانی به پای دو دست
نناد مناورالرکرانی   ما واعا  افراد این شود در منررها و جلساا وع  تزثیراا بسیاری داشتند. 

  .329ح 3ج  :1390دوانی  بودند در لرات روحانیت )رجری
دو طیف تا به آشر با مشاروطه ماندناد و هماواره روحاانیون      حهای یادشده  از میان طیف

و شراساانی بایش از هار گاروه و جریاان دیگاری از قاانون         حبزرگی مانند نائینیح مازندرانی
گوناه    اساسی مشروطه حمایت کردند. علمای نجاف در تزییاد مشاروطه نظار شاود را ایان      

 کنند که:  میبیان

داریم. الیوم بیل جهد در استحکام و اساتقرار    به عموم ملت ایران حکم شدا را اعالم می
زماان ارواحناا فاداه و سارمویی مخالرات و      جهااد در رکااب اماام     ةمنزلمشروطیت به
  ارا صالواا اهلل و ساالمه علیاه اسات     شایالن و محارباه باا آن ح    ةمنزلمسامحه به
  .447: 1374از رسائل نقلبه ح95: 1388نژاد   )ساداتی
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دح ایاان دهاا  نویساانده همااواره علمااا را مخااالف بااا قااانون اساساای مشااروطه نشااان ماای
ازهمه حامی قانون اساسی است کاه نویسانده آن را   بیش است که درواقعح روحانیتدرحالی

کاه آقایاان   ای  گوناه زناد. باه    شواند و جریان مخاالف مشاروطه را کناار مای      قانون مدرن می
شایخ   ةو شیخ عراداهلل مازنادرانی درباار    ححسین شلیلی مالمحمدکاظم شراسانیح حاج میرزا

تصاارف او در امااوراا  رسااد اسااتحچااون نااوری مخاال آسااایش و م»اهلل نوشااتند   ف اال
میارزا  ناام حااج   دیگری باه  ةدنرال آن اعالمی . به209ح 4ج  :1390دوانی  )رجری« استحرام

ه نجاف  با کاه بایاد    است اهلل را مرسد معرفی کرده  حسین شلیلی انتشار یافت که شیخ ف ل
اهلل ناوری    نقااق کشاور باا شایخ ف ال      اقصای . این روند ادامه پیدا کرد تا نهایتاع از دشوروانه

و درشواسااات و دعاااوا او را نپییرفتناااد و درمقابااال او و یاااارانش  نااادکردمخالرااات 
کارآمادن   . حمایت از قانون اساسی حتی بعاد از روی 272 -212 همان:کردند )گیری موضع

رضاشاه نیز ادامه داشت و سیدحسن مدرت و دفاعیاا وی و سایر علمای بازرگ نجاف از   
بودند کاه قاانون اساسای    فکراناین روشن حبالعکس نیست. قانون مشروطه بر کسی پوشیده

کاارآوردن رضاشااه )پادشااه مناور  آن را بازیچاه و      مشروطه را گزینشی اجرا و بعداع با روی
 حکارآمادن رضاشااه  حتای در زماان روی   اینحشود کردند. بااوجود  ةشواهان  افکار ترقی ةسخر

 و شایخ عرادالکریم حاائری )فاالح     حاصارهانی  اهلل نائینیح ابوالحسن  علمای بزرگی مانند آیت
   از رضاشاه حمایت کردند.91 -89 :1389توتکار و پرویش 

 
داوريفکريوضرورتگذرازپیشوروشن،مذهب،روحانیت6.5

ساالمی را باه   هاا و علال انقاالب ا     کاراا ریشاه  های هشاتم تاا دهام باه      نویسنده در فصل
« هراسای   بیگاناه » ة  و ازطرفای ریشا  260: 1395زاده   دهاد )نجاف    تقلیل مای « گناهاحسات»

 و ترکاراا پسااساتعماری  « حیث شیالی»و به داند  میبینانه   فکران و جامعه را غیرواقعروشن
(postcolonialism  دهد و از وقایع تااریخی و عینای     و نظریاا چپ و مارکسیستی تقلیل می

مر آن اسات کاه در جناگ جهاانی اول     پوشد. واقعیت ا  که برای همگان مسلم بود چشم می
تاوان نقاش     بیگانگان تصرف شد و نمای  دست بهطرفی دولت ایرانح کشور   اعالم بی باوجود

مجادداع ضامن    حچنین در جناگ جهاانی دوم   نرال آیرونساید را در این کودتا انکار کرد. هم
و  ناد کردطرفی دولت ایرانح مترقین کشور را تصرف و رضاشاه را از قادرا شلاع     اعالم بی

 28مریکاا و انگلایس در کودتاای    آقاش  ترازهماه ن محمدرضاشاه را روی کار آوردند و مهم
بخاش  مثابة هراسی به  کردن دولت مردمی مصدق موج  شد تا بیگانهق و ساقط 1332مرداد 
 ناپییر زندگی مردم باشد.  جدایی
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کال اثار    ای اسات کاه در    کی دیگر از نقاق ضعف اثر تقدیرگرایی و نگااه جررگرایاناه  ی
 :باره آورده استشود. نویسنده دراین  میدیده

وساوی آماال   ظاهریح باه سامت   ةنظر از روی  دوم پهلوی صرف ةایران در دور ةجامع
از یاار آن باوده اسات.      فکری کم،فرهنگی و روشن ةمیهری در حرکت بوده و عرص

در همان زمان و به هماان شاکل کاه را داد     “روحانیون”رساندن قدرا بهمنظرح این
ایرانای   ةکه ایان تقادیر جامعا   چنان  ایرانی بوده است. همجامعة در سرنوشت و جرین 

هاای    بود که نخستین حکومت جمهوری توسط کسانی ایجاد شاود کاه درطای ساال    
 به مخالرات برشاساته بودناد    آن به جددیشة انشاه تا رضاشاه با   متمادی از ناصرالدین

  .377: 1395زاده   )نجف

 یاابی باه لیرارال     شادن نویسانده در دسات   این نوع نگاه جررگرایاناه و ازطرفای مازیوت   
شادید   گرایی  ایران موج  پوچ ة  در جامع232 :دموکراتی، )همان ةدموکراسی و آمال جامع 

ایان   هاای شایس    تمشا، گام با دیگر اثرش یعنای رماان    شده است. نویسنده در این اثر هم
کتااب   ةاز شوانندگان فرهیخت»دهد   گونه نشان می  گرتار اینپایانی پیش ةگرایی را در جملپوچ

الی   نامزنوت در گرتارهای فلسری امروز را در الباه  ةوا این  “هیا”کنم تا پژواک   دعوا می
 . در 15 :)هماان « های این پاژوهش بدانناد    فتهیا ةروایت من جدی بگیرند و آن را در زمر

 ةدر این مسوله که اندیش»پردازد و آورده است که:   گویی میهمین منظومه نویسنده به پیش
دهند   میت یا شیرح روندهای کلی پاسخ منریپادشاهی دوباره به تاریخ ایران بازشواهد گش

« داردهاای پادشاااهی حکایاات   بازگشااتی نظااام  هااای تااریخی جهااان نیااز از بای    و تجرباه 
شادن شاود   اجتماعی ةشیعه در جمهوری اسالمی به آشرین مرحل»که   یا این383:)همان

بنادی جدیادی از     این بدان معناسات کاه صاورا   »چنین   و هم24 :)همان« رسیده است
« اجتماعی باشد در آیناده ظهاور نخواهاد کارد    ا   های سیاسی  شیعه که مت من گزاره میه 
  .382:)همان
 

 گیری نتیجه. 6

صدساال اشیار نقاش     ترین نیروی اجتماعی است کاه در سای  میه  و روحانیت شیعه مهم
دولات   ةکه هرگونه تحلیل از رابطا نحویایران داشته است. به ةبدیلی را در تحوالا جامع بی

انقالب مشروطه و انقالب اساالمی بادون    ةویژه در دو دورو جامعه و تحوالا اجتماعی به
را باید در ایان   انقالب دو جایی  جابهقوا کتاب  ةنقطترین توجه به آن ابتر شواهد ماند. مهم
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تا تحلیلی نو و بومی از نقاش  است نویسنده تالش کرده زمینهح موضوع دانست. در همین 
داری و تعلقااا  ا جانا  امح ایران ارائه دهد ةدینی در تحوالا جامع میه  و چرشش امر

در اثار   طرفای علمای    شاواهی نویسانده موجا  شاده تاا بای        و دموکراسای  فکرانهروشن
مایه    ةگرفتن آثار و نقش ساازند طرفه و نادیده  و این مسوله به نگاهی ی،نشود رعایت

باه  باتوجاه  حشاده اسات. ازنظار محتاوایی    منجار  صدسال اشیار   سی درو روحانیت شیعه 
درنهایت این اثر درمیان آثار ایان حاوزه متوساط     حها اشاره شدترصیل به آنهانتقاداتی که ب
آثار شیلای   ةدر زمر حشناشتی  دلیل فقدان روشی منسجمح ازنظر روشاما بهح شود  ارزیابی می

 شود.  ضعیف ارزیابی می
 
 نامه کتاب

مساتقرح در مناسا، و   بازتاب نمادین نقاد و نرای قادرا    » ح 1393اطهریح سیدحسین و لیال دستغی  )
ح شناسای   پژوهشای شایعه   ا  علمای  ناماة فصال  ح«صارویه و قاجاریاه   ةر شیعه با تزکید بر دو دورئشعا
 .45ح ش 12ت

ح تااریخ ایاران  ح «سازی عصر پهلوی اول در متون آموزشی تااریخ   ملت ةپرو » ح 1391اکرریح محمدعلی )
 .5/70ش 
کرد سیاسی روحانیت در مجلس چهارم و پانجم  عمل» ح 1389پرویش ) و محسن سرشتح محسن  بهشتی

 .17ح ش 5ح ت پژوهشی تاریخ ا علمی نامةفصلح «و تحول آن دربرابر رضاشاه
 .6ح شایرانشهر ةاندیش نامةفصل ح«ایران ةبرد و سیاست سرزمینی جامعراه ةنظری» ح 1384پیرانح پرویز )

ای فرهنگای بارای     فکری: مرارزهو روشن حانقالب اسالمیح روحانیت» ح 1393) دیگرانپورح علی و   حسن
 .22ح ش 9 ح تفرهنگی مطالعاا میان نامةفصل ح«مدنی در ایران ةتصرف جامع

فکاران دینای در تغییار    نقاش روحانیات و روشان   » ح 1387اسدی ) رضاعلی سرویح غالمرضا و  شواجه
مطالعاا انقاالب   نامةفصلح «نگرش عمومی مردم ایران به نه ت حسینی در جریان انقالب اسالمی

 .15ح ش 4 ح تاسالمی
جح 4ح قاجاار  ةمکتوباا و بیاناا سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دور ح 1390دوانیح محمدحسن )  رجری

 تهران: نشر نی.
ناژادح    ن زرگاری یحسا کوشش غاالم به  ح1374) مشروطیت  ةیحه درباررساله و ال 18رسائل مشروطیت )
 تهران: کویر.

سیر تحول مرهوم مشروعیت در فقه سیاسی شیعه )از دوران صارویه تاا   » ح 1388نژادح سیدمهدی )  ساداتی
 .13ح ش 4ح ت پژوهشی علوم اسالمی ا علمی نامةفصلح «انقالب  اسالمی ایران 

جساتارهای  ح «مواضع علما دربرابر جمهوری رضااشانی » ح 1391پرویش ) محسن توتکارح حجت و  فالح
 .1 ح ش3 ح پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاا فرهنگیح تتاریخی
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 ةح ترجما  هاای ایرانای    ها در داساتان   ایرانی )تصویر غرب و غربی ةدر آین ح 1393پرورح محمدرضا )  قانون
 زادهح تهران: تیسا.  مهدی نجف

هاای ایرانای )بعاد      ها در داستان  تصویر غرب و غربی» ح 1382زاده )  نجف مهدی پرورح محمدرضا و  قانون
 .9ح ش گرتمان نامةفصل ح«از انقالب 

 دولات و جامعاه در ایاران: انقارا  قاجاریاه و اساتقرار پهلاویح        ح 1392همایون )  کاتوزیانح محمدعلی
 حسن افشارح تهران: مرکز. ةترجم

مندشدن فقه سیاسی شیعه: بررسی آرا و نظراا سیاسای    نظام» ح 1386آزادچوری )مجید گلجانح مهدی و 
 .7ح ش 2ت  مسکویهحح «های هرتم تا دوازدهم ق  فقهای مشهور سده
هاا    تمادن  ةمنازعا  ةبازتاب نظری» ح 1395زاده )  نجفمهدی دعلی تقویح و مسیدمح حمحمدیح حمیدرضا

 .44ح پیاپی 4ح ش 11ح ت علوم سیاسی ةنام  پژوهشح «در ایران
علیرضااا  ةح ترجما دوازدهام هجاری   ةتشاایع و تصاوف تاا آغااز سااد    ح 1394الشایریح کامال )    مصاطری 

 قراگزلوح تهران: امیرکریر. ذکاوتی
مطالعااا   ناماة فصلح «انقالب اسالمی ایران و بسط فقه سیاسی شیعه» ح 1391) دیگرانمطلریح مسعود و 

 .16ح ش 4 ح تسیاسی
 محمدتقی دلرروزح تهران: کویر. ةح ترجمدولت در جامعه ح 1395میگدالح جوئل )

 .7ش  گرتمانح ةنامفصل ح«بندی دانایی تا امر سیاسی  گرتمان از صورا» ح 1382زادهح مهدی )  نجف
هاای    یافات رهح «قوی ةقدرا در ایران؛ دولت ضعیف و جامع ةبازشوانی رابط» ح 1387زادهح مهدی )  نجف

 .13ح ش المللی  سیاسی و بین
اطالعااا   ةناما مااه ح «هاای علماا از مشاروطیت     ها و پنداشت  فر   پیش» ح الف 1389زادهح مهدی )  نجف

 .276 -275ح ش اقتصادی و سیاسی
 ناماة فصال ح «ایرانی در عصر صروی ةسیاسی جامعا   بندی میهری  صورا» ح ب 1389زادهح مهدی )  نجف

 .13ح ش سیاست
عماومی در ایاران و غارب تاا مواناع اجتمااعی و        ةزمانی ظهور حاوز از هم» ح 1393هح مهدی )زاد  نجف

 .1ح ش 15ت  شناسی ایرانح  جامعه مجلةح «سیاسی گسترش آن در ایران
 تهران: تیسا. ایرانیح ةدینی در جامع های امر  جایی دو انقالب؛ چرشش  جابه ح 1395زادهح مهدی )  نجف
 ح«گریزی در نوشاتارهای محمدرضاا پهلاوی     تحلیل گرتمان میه » ح 1395) دیگرانزادهح مهدی و   نجف

 .12ح ش 3ح ت سیاست نامةفصل
از مهندسی اجتماعی تدریجی تا مهندسی اجتمااعی  » ح 1393قو دی ) شطیری محمد زادهح مهدی و  نجف

ساائل اجتمااعی   م ناماة فصال  ح«فکران نسل اول و دوم پهلاوی تطریقی رویکرد روشن ةآرمانی؛ مقایس
 .2ح ش 5ت  ایرانح
 ةمدهای ساشت دولت مدرن پهلوی اول بار جامعا  آپی» ح 1393شکوه )  عراسی مهدی زادهح مهدی و  نجف

 .20ح ش مطالعاا سیاسی نامةفصل ح«ای ایران  شرکه



 


