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مذهب از جامعه تا سیاست؛
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چكیده
درک ماهیت دولت و جامعه یکی از مهمترین حوزههای موردمطالعة جامعهشناسان سیاسی
بهویژه تحلیلگران انقالب مشروطه و انقالب اسالمی در ایران بوده است .کتاب جابهجاایی

دو انقالب درصدد پاسخ به این پرسش است که چرا در جامعة سنتی و عقا مانادة ایاران
دورة قاجار انقالبی مدرن و در جامعة نوشدة ایاران دورة پهلاوی انقالبای مایهری را داده
است؟ نویسنده با بهرهگیری از ایدة جامعة شرکهای میگدال معتقد اسات کاه در پروساهای
سیصدساله میه تشیع و امر دینی شااهد چرششای از ترکاراا بااطنی و رازواراناه باه
اجتماعیشدن رسیده اسات .در

حوزة اجتماعی بوده که با انقالب اسالمی به آشرین مرحلة
این مقاله تالش شده تا کتاب جابهجایی دو انقالب را در ساه ساطش شاکلیح محتاواییح و
روشی نقد و بررسی کنیم .نتایج نشان میدهد که باوجود برشی انتقادااح این کتاب ازنظار
شکلی اثری مطلوب است و تالش برای ارائة الگویی بومی با تمرکز بر فرهنگ و جامعاه و
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مهامتارین نقااق قاوا
بهطور شاص میه و روحانیت شیعهح بهمنزلة موضوع تحلیلح از 

این اثر است .درمقابلح تعلق روشنفکری نویسنده مرنیبر هامدلای باا دموکراسایشاواهی
لیررال و مدرنیزاسیون درکنار فقدان روش مناس و منسجم بهشاکل محسوسای از کیریات
محتوایی و روشی اثر کاسته است.
کلیدواژهها :انقالب مشروطهح انقالب اسالمیح جامعة شرکهایح شیعهح امر دینی.

 .1مقدمه
غلرة روشهای اثرااگرایانه ( positivistدر مطالعااا اجتمااعی کشاورهای جهاان ساوم و
بهطور شاص ایران در دورهای بسیاری طوالنی سر شد که تاحد قابلتوجهی نقاش سانت
و نیروهای اجتماعی در تحوالا اجتماعی این کشاورها نادیاده گرفتاه شاود .متازثر از ایان
نگرشح نظریاا نوسازی و مدرنیزاسیون به وجه غال مطالعاا جامعه و دولت ترادیلشاد
و اگاار مع ادودمطالعاتی نیااز درمااورد ساانت و نیروهااای اجتماااعی دشیاال در آن صااورا
میگرفتح از دریچة نگاه اثراااگرایاناه و پوزیتویساتی باود .براساات سانت پوزیتویساتیح
ازجمله مهمترین اهداف علم بیرونراندن علوم غیرتجربی از عرصاة علام باوده اسات .ایان
روش برداشتهای سنتی و بهطور شاص میهری را غیرعلمیمیداند و معتقد است کاه ایان
برداشتها دربرابر مراهیم و تریینهای علمی رو به نابودی مایرود و وظیراة اصالی و مهام
باقیمانده از گیشته از عرصة علم شواهاد
علم بیرونراندن آنها بهمثابة عناصری نابخردانه و 
بود (نجفزاده  . 30 -29 :1395این نگاه تا به امروز همچنان وجه غال مطالعاا اجتمااعی
در کشور مابوده است و کمتر پژوهشی را میبینیم که برای تحلیل رابطة دولت و جامعه باه
نقش نیروهای اجتماعی سنت (مانند تصوفح نظام ایلیح و مهمترازهمه مایه و روحانیات
تشیع توجهکرده باشد (حسنپور و دیگران . 120 -119 :1393
در سالهاای اشیار باا گساترش مطالعااا پساااثرااگرایاناه ( post-positivismهمانناد
روشهای ترسیریح گرتماان ( discourseح هرمنوتیا،ح پدیدارشناسای ( phenomenologyح و
مطالعاا فرهنگی بار دیگر نقش فرهنگ و سنت در مطالعااا مرباوق باه حاوزة دولات و
جامعه موردتوجه قرار گرفته است .متزثر از دیدگاههای اشیرح کتااب جاباهجاایی دو انقاالب
ازجمله آثاری است که تالش دارد تا با تمرکز بار مایه تشایع و چارشش امار دینای در
جامعة ایران ماهیت دولت و جامعه را موردبازاندیشی قرار دهاد و نقاش آن را در تحاوالا
مربوق به انقالب مشروطه و انقالب اسالمی شرح دهد.
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 .2معرفی کلی اثر
کتاب جابهجایی دو انقالب؛ چرشش امر دینی در جامعاة ایرانای نوشاتة مهادی نجافزاده در
حوزة جامعهشناسی دین و مراحث مربوق به شیعه و سیاست از دوران صرویه و باا تمرکاز بار
دو انقالب مشروطه ( 1385ش و انقالب اسالمی ( 1357ش بهرشتة تحریار درآمادهاسات.
چاپ اول را در سال  1395انتشاراا تیسا در  446صرحه و در تعاداد  1200نساخه باهچااپ
رسانید .کتاب حاضر مشتمل بر پیشگرتارح مقدمهح یازدهفصلح و نتیجهگیری باا عناوان فرجاام
سخن است و کتابنامهح پینوشتهاح و نمایة اسامیح مکانهاح و موضوعاا در آن آمدهاست.
مهاادی نجاافزاده دانشاایار علااوم سیاساای و ع او هیو ات علماای دانشااگاه فردوساای
مشهداست .تاکنون از نویسندة کتاب ترجمه و مقاالا متعددی به چااپ رسایده اسات کاه
ازجمله مهمترین این آثار میتوان به مقاالا «از مهندسای اجتمااعی تادریجی تاا مهندسای
اجتماعی آرمانی :مقایسة تطریقی رویکرد روشنفکران نسال اول و دوم پهلاوی» ( 1393ح «از
همزمانی ظهور حوزة عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی ا سیاسای گساترش آن در

ایران» ( 1393ح «تصویر غرب در داساتانهاای ایرانای (بعاد از انقاالب » ( 1382ح «تحلیال
گرتمااان ماایه گریاازی در نوشااتارهای محمدرضااا پهلااوی» ( 1395ح «پاایشفاار هااا و
پنداشتهای علما از مشروطیت» ( 1389ح «بازشوانی رابطة قدرا در ایران :دولات ضاعیف
و جامعة قوی» ( 1387ح و  ...اشاره کرد .آثار این نویسنده نشان میدهد که «تحوالا معاصار
ایران»ح «مدرنیته و دموکراسی»ح «مع الا روشنفکران ایرانی»ح «جامعة شرکهای»ح «مایه »ح
مهمترین موضوعاا موردعالقة وی هستند .ازنظر روششناسای
و «دولت ضعیف در ایران» 
نیز نویسنده در آثار شود به روشهاای «پساااثرااگرایاناه» مانناد «روش گرتماان» و نظریاة
«گرتمانی پاتر و وترل»ح نظریة «جامعة شارکهای میگادال» (Joel - Weblike Society, Migdal
و مراحث مربوق به «زبان» و نظریة «حوزة عمومی هابرمات » عالقه نشان داده اسات .کتااب
جابهجایی دو انقالب ترکیری است از آثار و مقاالا نویسنده که تا به امروز به چااپ رسایده
و برشی اضافااح اما این بار در پاسخ به سؤالی بهظاهر ساادهح ولای درعاینحاال اساسای و
ریشهایتر درمورد چرشش امر دینی (بهطور شاص میه تشیع در جامعة ایران.

1.2نگاهيبهتحلیلوایدةاصلياثر 
یکی از مهمترین پرسشهای پژوهشگران حوزة مطالعاا ایران ایان اسات کاه چارا ایاران
باوجود سابقة تمدنی بسیار طوالنیح در مسیر پیشرفت و توسعه عق ماناده و چاه عاواملی
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سر شده است تا مسیری متراوا از غرب را طی کند؟ در پاسخ به سؤاالتی از این دساتح
طیف وسیعی از مطالعاا حول مراهیم «ماهیت دولت و جامعه» و ارتراق و نسرت این دو باا
هم صورا گرفته که نتیجة آن تزلیف آثار متعددی با موضوع بازشوانی مراهیمح تحاوالاح و
نیروهای اجتماعی دشیل در تحوالا جامعة ایرانی بهویژه در دو انقالب مشروطه و انقاالب
اسالمی بوده است .مسلم است که باوجود تکثر و تنوع مطالعاا و نظریاا یادشادهح اغلا
آنها براسات نظریاتی است که برای مطالعة جامعة اروپایی پدید آمدهاند (کاتوزیان . 1 :1392
کتاب جابهجایی دو انقالب با این سؤال شروع مایشاود کاه :چارا در جامعاة سانتی و
عق ماندة ایرانی دورة قاجاریه انقالبی مدرن و در جامعة نوشدة ایرانی دورة پهلوی انقالبای
میهری را داد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده ایدة جاباهجاایی دو انقاالب را طارحکارده
اساات و باارای توضاایش آن بااه ماایه تشاایع و چاارشش اماار دیناای در جامع اة ایراناای
متوسلمیشود .نویسنده در مقدمه چرششای را کاه موجا ایان جاباهجاایی شاده اسات
اینگونه شرح میدهد:
میه شیعه در ابتدای شکلگیری شود میهری درونی و رازوارانه بودح اما باهتادریج باا
گسااترش مناساا ،شاایعی و غلر اة بعااد شااعائری آن باار مجموع اة باورداشااتهاااح در
دورةصرویهح منجر به تغییر و تحول در بنیانهاای مایه شایعه شاد .در جریاان ایان
تحول بهتدریج آموزههای شیعی بهسمت سیاست و اجتماع کشایده شاد و از عرفاان و
اندیشههای صوفیانه فاصله گرفت .درطی دورة صرویهح دستگاه دینی شیعه قواگرفات
و بهتدریج قدرا علما همردیف با قدرا پادشاهان جلوهگار شاد .پادشااهان رؤساای
دولتی مستزصل و درماناده شادند و علماا ساروران اجتمااعی شادند کاه اغلا اماور
اجتماعی را در اشتیار گرفتند .درطی ساالهاای فتارا (ساالهاای ساقوق صارویه تاا
نحاویکاه

رویکارآمدن قاجار تا دورة قاجاریه این وضعیت بهنرع علما بهرود یافت؛ باه
در آستانة شکلگیری دولت قاجاریه علمای شیعی داعیاة سیاسای کاامالع عریاانی یافتاه
بودند .باوجوداین بهواسطة فقدان بسط یدح ناتوان از تزثیرگایاری بار انقاالب مشاروطه
شدند و آمال مشروطیت را به روشنفکران واگیار کردند (نجفزاده . 18 :1395

درادامه آمده است که:
انقالب مشروطیت انقالبی کامالع میهری بودح اما قاانون نوشاته روی کاغای آن شاکل و
بیانی سکوالر یافت .باوجوداین بنیانهای شرکهای جامعة ایرانی آماال مشاروطیت را پاا
در هوا نگاه داشت و تنها با ظهور رضاشاه بود که بخشی از این آماال ازجملاه نوساازی
حکمراناان محلای را
تحقق یافت .در جریان نوسازی ایران رضاشاه در برآوردی وارونه 
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از بین بردح اماا علماای شایعی هامچناان در ساجاف قادرا اجتمااعی بااقی ماندناد.
بهواسطة آنکه پایش تار مشاروطیت بنیاان سالطنت را از باین بارده باودح
ازسویدیگرح 

رضاشاه به برداشتن قوام میهری سلطنت بهطور کامل همت گمارد و به ایان ترتیا باا
دست شود مشروعیت سنتی سلطنت شود را از بین برد (همان .

نویسنده معتقد است که با رویکارآمدن رضاشاه مشروعیت میهری سلطنت باهطاور
کامل از بینرفته و میان «دیانت و سلطنت» شکاف ایجااد شاده اسات .در نتیجاة نراود
پیوندهای سلطنت و دیانت (در دولت پهلوی با درهمشکستن بنیانهای جامعة شارکهای
دورة صرویه و قاجاریه و با نوگرایی دربار راه برای ظهور جامعة تاودهای هماوار شاد.
بنابراینح باوجودآنکه پهلویها تالش میکردناد جامعاة ایرانای را باا شاتاب باهساوی
مدرنیتااه سااوق دهناادح امااا ایاانگونااهنشااد .جامعااة ایراناای دربراباار آمااال مدرنیتااه و
دستاوردهایش احسات گناهمیکردح بنابراینح پهلوی در هم شکسته شد .در نتیجاة ایان
تحوالا روحانیت نهتنها ت عیف نشدح بلکه تقویت شد و باا رهراریح جامعاة تاودهای
انقالبی میهری را در جامعهای مدرن و نوشده رقامزد .مؤلاف کتااب از ایان روناد باا
عنوان «وارونگی بزرگ تاریخی» (همان 19 :جامعة ایران یاد مایکناد کاه در نتیجاة آن
دستگارفتن قادرا سیاسای منجار شاده
اجتماعیشدن یعنی به 

تشیع به آشرین مرحلة
آنچه این وارونگی و اجتمااعیشادن مایه تشایع را سارعت
است .بهزعم نویسندهح 
بخشید تالشی بود که جریان روشنفکر چپگارا بایش از هار جریاان دیگاری (حتای
نیروهای میهری مسر آن بوده است.
مهدی نجفزاده برای تشریش ایدهای که بیاان شاد کتااب جاباهجاایی دو انقاالب را در
یازده فصل بهرشتة تحریر درآورده است« :دربارة گرتمان و روش علمی»ح «چیستی دولات و
جامعه در ایران»ح «صورابنادیهاای سیاسای جامعاة ایرانای در دورة صارویه و قاجاریاه»ح
روشنفکران و علما؛ از ائاتالف تاا اشاتالف»ح

«اجتماعیشدن میه در انقالب مشروطه»ح «
«بنیان مشروطیت :بقا در وضاعیت شاکننده»ح «رضاشااه و ازهامگسساتن پیوناد سالطنت و
روشنفکران :بازگشت باه

دیانت»ح «گرتمانهای فرهنگی پهلوی دوم؛ پیش بهسوی یوتوپیا»ح «
حیث شیالی»ح «علما؛ تقریرکنندگان مدینة فاضلة اسالمی»ح «نقش روحانیت در ترسایم مدیناة
فاضلة اسالمی»ح «جمهوری اسالمی؛ آشرین مرحله از تجلی اجتماعی شیعه در ایران».
نویسنده در پایان این اثر با عنوان «فرجام سخن» بار دیگر عقیدة شاود را بیاان مایکناد؛
نیبراینکه در سیصدسال اشیر چرششی در میه شایعه از غیرسیاسایباودن باهسامت
مر 
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اجتماعیشدن در جریان بوده است که برای فهم و جلوگیری از تحلیال نادرسات تحاوالا

دستگرفتن قادرا و سیاسایشادن در انقاالب
به 
قرن بیستم ایران ضروری است .ازاینروح 
اجتماعیشدن میه تشیع میداند .نویسانده در فرجاام ساخن باا

اسالمی را آشرین مرحلة
بازشوانی تحوالا سیصدسال گیشته معتقد است که شایعه در نتیجاة گساترش مناسا ،و
شعائر از دورة صرویه به بعد از باطنیگری بهسمت اجتماعیشادن در حرکات باوده و ایان
ایکاه تحاوالا دورة فتارا و
روند را تا انقالب اسالمی درحالگسترش میداند؛ باهگوناه 
بعدها پهلوی اول و دوم را نهتنها باعث ضعف روحانیت ندانسته استح بلکه آن را درجهات
افزایش قدرا تشیع تحلیل میکند .بهعقیدة نویسانده مایه و روحانیات شایعهح باهمنزلاة
جامعة شرکهایح عامل ازبینرفتن حوزة عمومی و نیروی اجتماعی است که از دوران صارویه
به بعد عامل ت اد دولت و ملت بوده است .ازاینروح شکلگیری قدرا روحانیات شایعه و
والیت فقیه را موج ازبینرفتن ت اد دولت و ملت دانسته و معتقد است که با ازباینرفاتن
مهمترین آنها گرتمان باستانگرایی اسات؛
این ت اد مسائل جدیدی سربرافراشته که ازجملة 
درکنار میه و باستانگرایی و درنتیجهح روندهای جهانی ترکراتی مانند لیررالیسام مرتنایبار
سکوالریسم و سوسیالیسم همچنان در عرصة جامعة ایران وجاود شواهاد داشات و هماین
مسوله نیاز به بازتعریف تشیع و حکومات مایه در شارایط جدیاد را ضاروری مایکناد
(همان. 384 -383 :

 .3نقد شكلی اثر
برشی از مؤلرههای جامعیت صوری مربوق به کت درسی اسات (اهاداف درتح تمارین و
آزمونهاح و  ...و بهترع آن در این اثر نیامده استح اما اگر از نتیجهگیری و شالصة پایاان هار
فصل بگیریمح کتاب جابهجایی دو انقالب ازنظار جامعیات صاوری یعنای داشاتن مقدماهح
پیشگرتارح اهداف اثرح فهرست مطال ح جمعبندی پایانی کتابح معرفای مناابع در هار فصال

کتابشناسیح و  ...شیلیشوب ارزیابی میشود.

که در پینوشتها آمدهح نمایههاح
طرح جلد اثر دو عکس یکی مربوق به روحانیون بستنشاین در انقاالب مشاروطه و
دیگری مربوق به انقالب اسالمی اسات کاه جواناان و نوجواناان را در شیاباان آزادی باا
عکسی از ح را امام (ره ح که باالتر از جمعیت برافراشته شده استح نماایش مایدهاد.
این تصویر بهشوبی موضوع را برای شواننده تداعی و ارتراق مناسری با تحلیال اثار فاراهم
میکند .ازنظر حروفنگاری و صرحهآرایی نیز اثر با انتخاب قلم مناسا ح رعایات فاصالة
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شطوق و کلمااح شکل مناس قرارگرفتن متن در صرحه و فاصالة آن از اطاراف درکناار
استراده از کاغی مناس و باکیریت شیلیشوب ارزیابی مایشاود .ازنظار کیریات چااپی و
فنیح باوجود نقاق قوتی که به آن اشاره شدح دو نقطه ضعف نیز وجاود دارد :یکای حجام
ی،بار شوانادنح شایرازة اثار شیلای
بهنسرت زیاد اثر ( 446صرحه است که سر شده با 
زود از هم بپاشد و صرحاا از هم جدا شوند و دیگری وجود اغالق چااپی اسات کاه از
کیریت آن کاسته است .نمونههایی از این اغالق چاپی شاامل ماوارد زیار اسات« :دوره»»ح
«دوره» (همان 19 :؛ «جامعه»ح «جمعه» (همان 48:؛ «مناسا»،ح «مناسارت» (هماان 119 :؛
«گوبینااو»ح «گربینااو» (همااان 135 :؛ «مرایناات»ح «مرانیاات» (همااان 219 :؛ «الری»ح «الردی»
(همان 230 :؛ «حکومت»ح «حکاوا» (هماان 240 :؛ «یوتوپیاا»ح «پوتوپیاا» (هماان 298 :؛
«ایدهآل»ح «ایدئال» (همان 304 :؛ «علیاکرر»ح «علریاکرر» (همان 305 :؛ «عرارا»ح «عراادا»
(همان 316 :؛ «غص »ح «غ » (همان 326 :؛ «پرویز»ح «پرویر» (همان 368 :؛ «عرصاه»ح
«عرضه» (همان 380 :؛ و . ...
در مواردی جمالا طوالنی و رعایتنکردن عالئم نگارشی و ویرایشی از میازان روان و
رسابودن اثر کاسته است .برای مثالح در پااراگراف پایاانی صارحة  215و پااراگراف انتهاایی
صرحة  88جملهبندی نامناس باعث پیچیدگی و ابهام در متن شده است .عالوهبر جماالا
طوالنی و ب هکارنگرفتن عالئم نگارشی مناس ح استراده از اصطالحااح مراهیمح و کلمااا باه
زبانی غیراز زبان فارسیح بدون توضایش در ماتن یاا پانوشاتح از میازان روان و رساایی اثار
کاستهاست .بارای مثاالح مایتاوان باه «مدلساین» (هماان 196 :ح «ساهش» (هماان 204 :ح
«کنیستیسون» (هماان 206 :ح «الیناسایون فرهنگای» (هماان 309 :ح «تیاپ انترماانی» (هماان:
 309ح «پیااوریتن» (همااان 356 :ح «استنساایل» (همااان 363 :ح «سااجود مالئکااه متکوااین
علیاالرائ،اند» (هماان 220 :ح «الیاائیس مان روحاهلل هساتم» (هماان 324 :ح و «یوتوپیاای
جنایی» (همان 325 :اشااره کارد .عاالوهبار ماوارد یادشادهح باهکاارنگرفتن معاادل التاین
نظریهپردازانح لغااح اصطالحاا تخصصیح و  ...در پانوشت یا در پینوشتها را میتاوان از
نقاق ضعف اثر حاضر دانست.
باوجود برشی نقاق ضعف که بر اثر وارد استح کتاب جاباهجاایی دو انقاالب ازنظار
شکلی در زمرة آثار نسرتاع شوب ارزیابی میشاود و در چااپهاای بعادی باا ویراساتاری
مجدد و رفع معادود اشاکاالتی کاه در بااال باه آن اشااره شاد مایتواناد در زمارة آثاار
شیلیشوب قرار گیرد.
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 .4نقد روششناختی و تحلیل جایگاه اثر
مهمترین انتقادی که به این اثار وارد اسات نقاد روششاناشتی اسات .از عناوان فصال اول
اینگونه برداشات مایشاود کاه گرتماان روش مورداساترادة نویسانده باشادح اماا واقعیات
این گونهنیست .نویسنده گاهی برای دستیابی به اهداف شود از جامعهشناسی دین به منزلاة
روش نام میبرد (همان 26 :و در جای دیگر آورده است که «نظریة کارکردگرایاناة دورکایم
و رهیافت روانشناسی اجتماعی ماکس وبر را درشصوص موضوع موردبحث بهکار شاواهیم
بست» (همان . 34 -33 :همچنین آمده است که از نظریاا فرویدح مالینوفساکیح و نظریااتی
که دین را بهمنزلة نظامی فرهنگی میبیند استرادهشواهد کارد (هماان 37 -36 :و درنهایات
از «تحلیل متن» ( text analysisبهمنزلة روش این اثر نام میبرد .اگرچه نهایتاع نویسنده تحلیال
متن را بهمنزلة روش معرفیمیکندح دامنة این متون را چناان نامحادود معرفای مایکناد کاه
امکان تحلیل آنها کانلمیکن میشاود .نویسانده محادودة ایان متاون را شاامل هماة آثاارح
کتاب هاح سخنرانیهاح سررنامههاح وعا و شطاباههااح و مجلاه هاای روشانفکارانح علمااح
اندیشمندانح و سیاحان در سیصدسال اشیر دانسته و هرکجا عالقهمند بوده بخشای از آنهاا
را تحلیل کرده و اگر هم با پیشفر های نویسنده همشوانی نداشاتهح نادیاده گرفتاه اسات.
عالوهبراینح نویسنده روش را بهشوبی تشریش نکرده و منظور شود را از تحلیل ماتن و ناوع
آن و مراهیم و نظریاا مرترط با آن بیان نکرده است .ضعف روشی زمانی بغرنجتر مایشاود
که نویسانده نظریااتی مانناد جامعاة شارکهای میگادال و حاوزة عماومی هابرماات را نیاز
بهکارمیگیرد .ازاینرو در اثر جایی برای روش دیدهنشده اسات تاا بتاوان کااربرد آن را در
کل اثر ارزیابی کرد .درواقع نویسنده طیف متعاددی از نظریااا و روشهاا را مورداساتراده
قرار داده و همین مسوله ف ا را برای مداشلة بیشازحاد پایشداوریهاای نویسانده در اثار
فراهمکرده است؛ درحالیکه بهنظر میرساد اگار نویسانده هماان روش گرتماان را کاه در
عنوان فصل اول آمده است بهمنزلة روش در این اثر بهکار مایگرفاتح باه نتاایج باهمراتا
بیش تری دست مییافت .عالوهبر روش گرتمانح باتوجهبه ایانکاه مایه و باهطاور کلای
فرهنگ موضوع اثر حاضر اساتح بهارهگیاری از روش دیاالکتیکی و مطالعااا فرهنگای و
بهطور شاص نظریاا گرامشی در حاوزة دولات و جامعاه و چگاونگی مراارزه و مواجهاة

نیروهای اجتماعی در جامعة ایران میتواناد نتاایج قابالتاوجهی داشاته باشاد .بااوجوداینح
درمیان آثار فعلی در این حوزهح کتاب جابهجایی دو انقالب را میتوان باا انادکی تساامش در
زمرة آثار متوسط ارزیابی کرد.
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 .5نقد محتوا و خاستگاه اثر

1.5نگاهيبهمبانينظرياثر 
برشی از مهمترین نظریاا ارائهشده درمورد جامعة ایران عراارااناد از :نظریاة «دورهبنادی
تاریخ اروپای غربی قارهای»ح نظریاة «پاتریمونیالیسام» و نظریاة «سلطانیسام»ح نظریاة «شایوة
تولید آسیایی»ح و نظریاا مدرنیزاسیون و نوسازی (پیران  . 34 -22 :1384کتاب جاباهجاایی
دو انقالب برشالف اکثر نظریاا ارائهشده در تاریخ تحوالا ایران نهتنها استرداد و دولات را
قوی ندانسته استح بلکه آن را دولتی ضعیف دانسته که درمقابل جامعة شارکهای قاوی قارار
ی،طرفح نظاام ایلای ا طایراه و در طارف
دارد .منظور از جامعة شرکهای این است که در 
دیگر آنح میه و بهطور شااص روحانیات تشایع قارار دارد و درباین ایان دو مایه را
مهمترین نماد جامعة شرکهای میداند (نجفزاده  . 63 :1395همین مسوله سر شده اسات

تا بهشکلی متراوا توجه نویسنده به عرصة فرهنگ و جامعه بیش از سایر عرصاههاا جلا
شود .این درحالی است که مرنای بسیاری از تحلیلهایی که تا به اماروز ارائاه شاده بایشتار
اقتصادی است و جابهجایی دو انقالب بر فرهنگ (همان 21 :بیش از ساایر آثاار در تحلیال
تحوالا جامعة ایران تزکید دارد.
ازنظر محدودة زمانیح برشالف سایر آثار کاه بایشتار تحلیال شاود را از ورود مدرنیتاه
شروع میکنندح نویسنده منشز و مرنای تحوالا را در ی ،گسترة سیصدساله میبیناد و ایان
تحوالا و اثر آنان را تا انقالب اسالمی پیگیری میکند .ازطرفی توجه به میه ح چارشش
مهمترین نیروی اجتمااعی فعاال چناد قارن اشیار در عرصاة
امر دینیح و روحانیت بهمنزلة 
جامعه و سیاست از دیگر نقاق قوا این اثر است (حسنپور و دیگران  . 134 :1393از ایان
رهگیر مطرحکردن ایدة جابهجایی دو انقالب یکی دیگر از نقاق قوا اثر حاضاراسات کاه

نویسنده تالش دارد با ارائة نگاهی بومی طرحی متراوا از آثار این حوزه ارائه دهد.

باااوجود نقاااق قااوتی کااه برشاامردیمح نویساانده هاامچنااان نتوانسااته اساات از برشاای
محدودیتهای مطالعاا این حوزه عرور کند .سویههای شرقشناسی همچناان وجاه غالا
کتاب جابهجایی دو انقالب و سایر آثار و تحلیلهای این حوزه است .این مسوله باهویاژه در
مراحث مربوق به امر دینی ابهاامی پیچیاده و بادون پاساخ را سار شاده اسات .نویسانده
باوجود پییرش این نکته که امر دینی در ایران مسیری بالعکس جامعة غربای پیماوده اساتح
باز به نگاه غربی و نظریاا آنان متوسل میشود .بر این اسااتح نویسانده باا ابتناا باه غارب
ریشة همة مشکالا و مع الا ایران را به جامعه و بهطور شااص سانت (مایه و نظاام
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ایلی باعنوان جامعة شرکهای نسرت داده است .مؤلاف تاا جاایی پایش مایرود کاه حتای
پادشاهان و سالطین را تررئه و بهطور ضمنی آنان را اسیر این شارکههاا دانساته اسات؛ ایان
شرکهها و بهطور شاص میه است که ت اد دولت و ملت را ایجاد کرده و امکان هرگوناه
اقدام مثرت پادشاه را منتری کردهاند .درواقع مطرحکردن ایدة جاباهجاایی انقاالب اساالمی و
انقالب مشروطه نیز از همین مسوله نشوتمیگیردح چراکه نویسنده از پیشح ایان موضاوع را
مررو گرفته است که همة جوامع باید مسیری را طی کنند که غرب طای کارده اسات .از
متن اثر چنین برمیآید که راهحل مشکالا و مع الا جامعاة ایرانای پیاادهکاردن مرااهیمح
ارزشهاح و نگارشهاای غربای باا هماان کیریاتاسات .ازایانروح نویسانده تاالشهاای
روشنفکران برای نزدی،کردن مراهیم مدرن با مراهیم دینی و میهری و همکاری با علماا را

در بهثمررساندن دو انقالب تقلیلگرایانهدانسته است (نجفزاده  . 293 :1395با این ترااوا
که بعد از انقالب مشروطه قادرا باهدسات روشانفکاران افتاادح اماا در انقاالب اساالمی
بالعکس .درمقابلح تنها فعالیت روشنفکران نسل دوم یعنی روشنفکران دورة پهلاوی اول را
فعالیت حداکثری دانسته و همراه با آنانح آن را درجهت مدرنیزاسیون و توسعه قلماداد کارده
است (همان. 383 :
باوجودآنکه موضوع اثر حاضر چرشش امر دینی و نقاش مایه در تحاوالا جامعاة
روشنفکری به میه نگریسته است (که رقی روحانیات در

ایران استح نویسنده از زاویة
مهمتارین نیاروی اجتمااعی و
بهمنزلة 
جامعه تلقی میشود و کمترین توجه را به روحانیتح 
حااامالن واقعاای ماایه ح داشااته اساات؛ اگاار نقاالقااولی از نیروهااای ماایهری و روحانیاات
روشنفکران همان دوره بوده است .درواقع نگااه از

صوراگرفتهح این ارجاع از دریچة آثار
ایکاه نویسانده میاان
بیرون به امر دینی و روحانیت موج کلیگویی شده اسات؛ باهگوناه 
مخالران و موافقان مشروطه تراوا چنادانی قائال نمایشاود (هماان . 215 :هماین مساوله
سوءبرداشتهایی از نقش روحانیتح تحوالا تااریخیح و رابطاة آن باا دولات و جامعاه را

موج شده است .ازطرفیح محدودکردن امر دینی به مناس ،و شعائر نوعی تقلیلگرایی امار
ایکه نویسنده حتی از نقش همین مورد در انقاالب اساالمی نیاز
دینی تلقی میشود؛ بهگونه 
بازمانده است .نویسنده بهجای تمرکز بر نقش نیروهای اجتماعی مایه و باهطاور شااص
روحانیت (شواجهسروی و اسادی  15 -11 :1387بار نقاش جریاان چاپ و گاروههاای
مارکسیستی در چرشش امر دینی بیشتر متمرکز بوده است.
نجفزاده در کتاب جابهجایی دو انقالب توانسته است انسجام و نظم منطقای و مناساری
بین فصول اصلی اثر برقرار کند؛ هرچند قراردادن دوران صرویهح افشاریهح زندیاهح و قاجاریاه
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در ی ،فصل (فصال ساوم باعاث کلایگاویی و ابهامااا متعاددی در ماتن شاده اسات.
نویسندهمیتوانست با آوردن صورابنادیهاای مایهری و سیاسای دوران صارویهح فتارا
(افشاریه و زندیه ح و قاجاریه در سه فصل مجزا بر کیریت اثر بیرزاید .باوجود انسجام و نظام
منطقی مناس دربین فصول کلایح نتوانساته اسات ایان نظام و انساجام را درون برشای از
فصول رعایت کند .برای مثالح در فصل اول با عناوان «درباارة گرتماان و روش علمای» باه
نظریاا و روشهای متعدد و بع اع متراوتی پرداشته و به تنها موضوعی کاه پرداشتاه نشاده
بحث گرتمان است .در فصل چهارم بهجای چگونگی اجتماعیشدن میه ح با طارح نظریاة
حوزة عمومی هابرماتح میه را عامل ت اد دولت و ملت معرفی مایکناد و درنهایات باا
روایتی تاریخی تحوالتی میهری را که به انقالب مشروطه منجر شده است توصیف میکناد.
در این فصل اگرچه نقش مناس ،و شعائر در مقایسه باا ساایر حاوزههاای اجتمااعیشادن
میه پررنگتر استح تقلیلگرایی و بیتوجهی نویسنده به سایر حوزههای اجتمااعیشادن
ماایه و روحانیاات شاایعه را ماننااد نقااش آن در حاالوفصاال دعاااویح نقااش آموزشاایح
سازوکارهای ترلیغاتیح روضه و منررح نقش ترلیغیح ساشتار اقتصادیح و  ...موج شده اسات
(اطهری و دستغی  . 88 :1393همین مسوله درمورد فصلهای هرتمح هشتمح و یاازدهم نیاز
صادق است.

باوجوداینکه موضوع کتاب جابهجایی دو انقالب امار دینای و باهطاور شااص مایه

مهامتارین نیاروی اجتمااعی و حامال آن اساتح اماا در مناابع
تشیع و روحانیت باهمنزلاة 
درحالیکه در دورة موردبحاث

مورداستراده میزان ارجاع به آثار روحانیت بسیار اندک است؛
آثار متعددی بهدست روحانیت و جریان مایهری باه چااپ رسایده اسات و در دساترت
همگان قرار دارد .نرود استرادة جدی از آثار روحانیت و جریان میهری باعثشدهاسات کاه
نویسنده تا انقالب مشروطه بیشتر به سررنامهها و آثار سیاحان شاارجی متوسال شاود و از
انقالب مشروطه به بعدح عموماع به آثار روشنفکرانی مراجعه کرده که اظهارنظرهاای آناان باا
طرفهشادن بحاث
ایکه در بخشهایی از اثر این ضعف به ی ،
سوءگیری همراه است .بهگونه 
منجر شده است .باوجوداینح نراید فراموش کرد که منابع استرادهشده در اثر ازجهات رعایات
امانت و استراده از منابع و ذکر مزشی و همچنین میازان دقات در اصاول منراعدهای علمای
کیریت مناسری دارد.
تالش برای ارائة الگویی بومی از وضعیت جامعه و سیاسات درکناار توجاه باه مایه
مهمترین عاملی که در تحوالا تاریخی ایاران باهویاژه بعاد از صارویه نقاش
بهمنزلة 
تشیعح 
بیبدیلی داشتهح از مهمترین نقاق قوا اثر حاضر است .همچنینح بهرهگیری از ایادة «جامعاة
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قوی و دولت ضعیف» ( strong society and weak stateمیگدال درمقابال نظریااا مرتنایبار
«دولت قوی و جامعة ضعیف» (میگادال  395 -15 :1395و نظریاهپردازانای کاه صارفاع باا
بهدنرال تحلیل ی،جانرة تمام زوایای جامعة ایراناند نگااهی
مرهوم «استرداد و استرداد ایرانی» 
متراوا تلقی میشود.

روحانیتوشناسایيریشههايتضاددولتوملت 

2.5
یکی از نقاق ضعف کتاب جابهجایی دو انقالب همان مرهوم جابهجایی اسات .چناانکاه در
باهعقیادة نویسانده دو انقاالب مشاروطه و
سؤال اصلی و در جایجای این اثر آمده استح 
انقالب اسالمی باید جابهجا میشدند و در توضیش آن آورده است انقالب مشاروطه انقالبای
مدرنح اما در جامعة سنتی و انقالب اسالمی انقالبی سانتیح اماا در جامعاة مادرن باهوقاوع
پیوسته است .برای توضیش این مسوله به کلیگویی متوسل شاده و باا بیاان ایان جملاه کاه
«جامعة ایران جامعة تناقضهاست» (همان 19 :از پاسخ مناس به آن طرره رفته اسات و باا
این تجویز بیشتر دغدغههاا و تعلاق شاود باه جریاان روشانفکاری دموکراسایشاواه را
میدهد.
نشان 
یکی دیگر از مشکالا اثر به تحلیل رابطة دولاتح جامعاهح و نقاش افاراد برمایگاردد.
نویسنده در جایی همصدا با نظریاا استرداد ایرانی آورده است که:
فراماوششادن باشادح اماا واقعیات

”استرداد ایرانی“ موضوعی نیست که قابل کتمان یا
ایناست که ”دولت“ بخشی از ی ،واقعیت بزرگتر باهناام جامعاه اسات و هرگوناه
ساشت دولت متزثر از صورابندی اجتماعی است و بنابراین سخن از بازتولیاد اساترداد
در ایران منشز اجتماعی دارد (همان. 57 :

در اینجا ایشان نظریة استرداد را میپاییردح اماا معتقاد اسات کاه منشاز ایان اساترداد و
بازتولید و تداوم آن به جامعه برمیگردد .در جای دیگر آورده است« :اتراقااع بارعکس آنچاه
اغل تصور میشودح ما در ایران با جامعاهای قاوی درمقابال دولات ضاعیف قارار داریام»
(همان . 63 :در جایی دیگر با نقلقولی از ادوارد بارگس انگلیسای نقاش ماردم در انتخااب
قاضی در روستاها را اینگونه شرح میدهد:
تمایل مردم آنها را معین میکند  ...اگر قاضی برگزیدة شاه موردپسند شهرونداننراشادح
قاضی نخواهد توانست به وظایرش عمل کند  ...در شهرهای کوچ ،یا روساتاها هناوز
تعیینکنندهتراست؛ و اگار کسای کاه ناام

تمایل ساکنین در انتخاب کدشدا یا رئیسشان
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برده میشود موردپسند آنها نراشدح غوغای الینقطع آنهاا موجا اساتعرای داوطلراناة
وی و یا برکناریاش شواهد شد .این واقعیاا مهام هساتندح زیارا هایا امتیاازی بارای
سعادا مردم ی ،جامعه نمیتواند ضروریتر از حق انتخاب و یاا حتای مؤثرباودن در
انتخاب ق اتشان باشد (همان. 63 -62 :

در این اثر ازی،طرف نویسنده نقش دولت و اساترداد را در تااریخ سایصدساالة ایاران
ضعیف دانسته ولی آن را نری نکرده است؛ ازطرفدیگرح به بازتولید ایان اساترداد باهدسات
جامعة شرکهای قویتر (یعنی میه و نظام ایلی معتقد است .درعینحال در مثالی ماردم و
انتخابهای آنان را بهگونهای کامالع دموکراتی ،معرفای مایکناد .جالا آنجاسات هماین
بهشکلی متناقض هام
جامعهح که منظور نویسنده بهطور شاص جامعة شرکهای میه استح 
استرداد را بازتولید میکند و هم منشز ت اد دولت و ملت است .این تناقض باا بیاان ایانکاه
استثمار اقتصادی و بهرهگیری از غلرهح زورح و سلطه از شاه آغاز میشاود بایشتار مایشاود
(همان. 76 :

از ف ای کلی اثر چنین برمیآید که نویسندهح همگام با روشنفکران مشاروطهح مایه و
روحانیت را بهمنزلة منشز استرداد و ت اد دولات و ملات معرفای کارده اسات و اگرچاه از
جامعة شرکهای نام میبردح وزن نظام ایلی و قومیات در بازتولیاد و ت ااد دولات و ملات را
بهگوناهای هامساو باا افارادی مثال کساروی ایان وضاعیت را ایانگوناه
تقلیلمیدهد و 
شرحمیدهد:
یکی از تصاویر نادرسات درباارة قومیاتهاای ایرانای آن اسات کاه آن را هماواره در
کشمکش با دولت برینیم .نشانههاای تااریخی چناین فرضایهای را اثرااا نمایکنناد ...
کسروی زبان آذری را یکی از زبانهای باقیماندة ایاران عصار ساساانی دانساته اسات.
فرضیهای که موردقرول نخرگان آذری قرار گرفته است ( ...همان. 61 :

الرته نراید فراماوش کارد کاه افارادی مانناد کساروی ایان مطالا را درجهات پارو ة
ملتسازی مطرح میکردند که روشنفکران دورة مشروطه و پهلوی اول میراثدار آن بودناد
(اکرری . 33 :1391
چنانکه گرته شدح جامعة شرکهای و بهطور شاص میه تشیع عامال ایجااد ت ااد

دولت و ملت معرفی شده است .اگرچه بخشی از ت اد دولت و ملت در تاریخ معاصار
بهجرئت میتوان گرت تا قرال از رویکارآمادن
ایران به میه و روحانیت برمیگرددح 
رضاشاه میه و روحانیت همواره مهمترین عامل مشروعیتبخشی و ماؤثر در تاداوم
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دولت بوده اسات و هماواره از ساالطین باه سالطان اساالمپنااه و ظالاهلل یااد مایکردناد
(ساداتینژاد  . 94 -93 :1388با نگااهی باه آثاار اواشار دوران صارویه و دوران قاجاریاه
بهوفور موارد حمایت و مشروعیتبخشی روحانیت به سالطین صرویه و قاجاریه مشاهده

میشود و چنانکه نویسنده در بخشهایی از کتاب نیز یادآور شده استح حتی در ماواردی
مانند مخالرت روحانیت با قرارداد ر ی (تحریم توتون وتنراکو روحانیت بهدنرال ت عیف
سلطنت نروده است .به همین سر تالشهای سیدجمالالادین اسادآبادی بارای دریافات
حکماای از میاارزای شاایرازی جهاات براناادازی ساالطنت ناصاارالدینشاااه موفااق نرااود
(همان 221:؛ الرته این حمایت از سلطنت تنهاا باه میارزای شایرازی محادود نمایشاد.
سیدجمالالدین اسدآبادی هم در نامههای مختلف علما و روحاانیون را هماواره باه شلاع
مهمترین این علما میتوان به میارزا
ناصرالدینشاه قاجار دعوا میکرده است که از جملة 
محمدحسن شیرازیح حاج میرزا حری اهلل رشتیح میارزا ابوالقاسام کربالیایح حااج میارزا
جواد ترریزیح سیدعلیاکرر شیرازیح شیخ هادی نجمآبادیح میرزا حسن آشتیانیح سیدطاهر
زکی (صدرالعلماء ح محسن عراقیح شیخ محمدتقی اصرهانیح مالمحمادتقی بجناوردیح و
 ...اشاره کرد (رجریدوانی  :1390ج 1ح  383 -340ح ولی هیاکادام حاضار باه ت اعیف
سلطنت نمیشدند؛ چراکه این دو مقوم همدیگر بودند و هیاکدام حاضر باه کنارگیاشاتن
دیگری نرودند.

3.5تشیعوتصوف؛مبارزهبرايتصرفجامعۀمدني 
این فر نویسنده که قرل از رویکارآمدن حکومت صرویه درونمایة اصلی شیعه باورهاای
رازوارانه و باطنی است نمیتواند فر درستی باشد (همان . 89 -88 :ایان درحاالی اسات
که پادشاهان صرویهح برشالف باطنیگری صوفیانح شیعه را بهشاطر توجه باه امار بیرونای و
قدرا آن در تغییر شرایط بهمثابة میه رسمی پییرفتناد .اگرچاه نویسانده در جملاة قرال
باطنیگری را ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوران دانساته اساتح ف اای کلای اثار
گویای این فر اسات کاه شایعة آن دوران باا تصاوف یکای اسات و تقسایم شایعه باه
آشرالزمانی و شیعة مناس ،و شعائر از همین مسوله نشوت مایگیارد .نویسانده بارای تزییاد
فر شود به این جملة حیدر آملی استناد میجوید که «هر دو فرقاه (تصاوف و تشایع یاا
طائره یکی استح هردو ی ،مشرب دارند و به ی ،مرجع بازمیگردند» .این درحاالی اسات
که تصوف قرل از رویکارآمدن دولت صرویه توانساته باود باه هژماونی در عرصاة جامعاه
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دست پیدا کند و مقرولیتی عام داشته باشد؛ حیدر آملی ازجمله علمایی است کاه تاالش دارد
تا این ت اد را بهنرع تشیع حل کند و ایان باهمعناای پاییرش بااطنیگاری و گارایشهاای
صوفیانه نرود .درواقع رسالة دافعة الخالف بهاءالدین حیدر بن علی عریادی آملای (ز  794ق
ابزاری بود در دست شیعهح دستکم برای جل رضایت صوفیه بهسوی شود .باوجودآنکه
آملی تالش داشت تا با سران تشیع در عراق تمات بگیرد و تصمیم راساخ شاود را بارای
جمع میان تشیع و تصوف زیر پرچم واحدی تحقق بخشدح اما این امر با مخالرت گساتردة
مدرسان کت شیعه مواجه شد .باوجود این تالشها درنهایات بایادگرات کاه آملای نیاز
همانند استادش مطهر حلی به «مراحیانح حلولیانح اتحادیانح معطلهح و امثال اینها» میتاازد
(مصطری الشیری . 115 -112 :1394

تحوالا امر دینی و میه شیعه قرال از رویکارآمادن صارویه را نرایاد باه تصاوف و
باطنیگری تقلیل داد .باتوجهبه شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوران تکیاه بار مرهاوم «تقیّاه»
بیش از هرچیزی میتواند وضعیت تشیع را توضیش دهدح زیرا در هماین دورانح باه محاض
اینکه این فشارها بر شیعیان کم میشود شیعه سریعاع از جنرههای صوفیانه فاصله مایگیارد و

به ترد و حیف آن اقدام میکند (الرته این بهمعنای وجود ظرفیاتهاای عرفاانی و بااطنی در
شیعه نیست  .برای مثال میتوان به اندیشههاای عالماه حلای ( 726ق در دوران حکومات
محمد شدابنده اشاره کرد که بع اع حتی گرفتن مسوولیت و انجاام بسایاری از کاارویژههاای
میهری مانند توسعة مادارتح برگازاری نمااز جماعاتح شماس و زکاااح و  ...را واجا
میدانست و بهشدا از باطنیگری فاصله گرفت (گلجان و آزادچاوری . 173 -172 :1386
یا اینکه محمدباقر مجلسی ( 1111 -1037ق در دوران صارویه کاه مقاام شایخاالساالمی
داشتح در پاسخ به کسانی که پدر وی را صوفی میپنداشتندح قویاع این موضاوع را رد کارد و
همزمان مشایخ زهد و تصوف را موردحمله قرار داد و پشامینهپوشای را رد کارد و بااالشره

صوفیان را تکریر کرد (مصطری الشیری . 400 :1394

4.5جایگاهروحانیتدردورانفترت 
ازجمله انتقاداا دیگری که میتوان به اثار یادشاده وارد دانسات نگااه یا،طرفاه (از نگااه
روشنفکری به مسولة امر دینیح میه ح و روحانیت شیعه است .چنانکه قارالع اشااره شادح

نویسنده امار دینای در جامعاة ایاران را از بیارون نگریساته و باه هماین سار بسایاری از
موضوعاا یا نادیده انگاشته شده یا اینکه درست بیان نشده است .باهطاور مثاالح نویسانده
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رویکارآمادن قاجاریاهح موجا
تحوالا دوران فترا راح یعنی از دوران حملة افغانهاا تاا 
تقویت روحانیت شیعه معرفی کرده است؛ درحالیکه اینگونه نروده است و درنتیجهح درباارة
گستردگی قلمرو نادرشاه و درجهت ایجاد وحدا و حر قلمرو وی تسامش میهری (قلمرو
نادر فقط ایران صرویه نرود و سنیها نیز جمعیات زیاادی را دربار مایگرفتناد را در پایش
ایکه روحانیت شیعه و قدرا آن بهشدا ت عیف شد .در دوران زندیاه هام
بهگونه 
گرفت؛ 
مناص میهری حداقل کارکرد را داشت .با اینکه شاندان زند با گرایشهاای واضاش شایعی
احترام بیشتری برای علما قائل بودند و برای علمای تراز اول مستمری برقرار کردنادح ولای
مهمترین وظایف شیخاالسالمح قاضیح و صدر صرفاع به اجارای امامات جمعاهح جماعاتح و

ق اوا شرعی محدود میشاد .درواقاع آنچاه در ابتادای دوران قاجاار نقاش ماؤثری در
چرشش امر دینی و بهطور شاص افزایش قدرا روحانیت داشتح حرکت عمدة مایهری از
درون شود نهاد دین و پیروزی فقه اصولی بر اشراری بود که تزثیر عمدة آن در سیاست قارن
ساایزدهم آشااکار شااد (ساایوری  253 :1378و ماارادی شلااج و دیگااران  . 189 :1394ایاان
درحالی است که ایان مساوله یعنای فقاه اصاولی و فقاه اشرااری و تحاوالا آن در کتااب
جابهجایی دو انقالب نادیده گرفته شده است.

5.5روحانیتومشروطه؛ورودبهعرصۀقدرتوسیاست 
جریانهای اصولی و اشراری ازجمله مهمترین جریانهاییاند که بدون توجه به آنها تحلیال
امر دینی و میه تشیع ابتر میماند .آنچه نویسنده باا عناوان بااطنیگاری رازواراناهباودن
سااخن بااه میااان آورده باایشتاار در طیااف علمااای اشراااری ماننااد محماادامین اسااترآبادی
(ز1033ق بنیانگیار اشراریگری و استادشح محمد بان علای بان اباراهیم اساترآبادی (ز
 1022ق ح محمد بان مرت ای مشاهور باه مالمحسان فایض (ز  1090ق ح و  ...قارار دارد
(مصطری الشیری  . 398 :1394درمقابل این طیف جریان اصولیون قرار دارناد کاه درنهایات
در اواشر زندیه و اوایل قاجاریه جریان اصولیون بهدست محمدباقر بهرهانی مشهور به وحیاد
بهرهانی ( 1208ق بر جریان اشراری غلره پیدا میکند .موفقیت بهرهاانی درمقابال اشرااریون
ازی،سو و تربیت شاگردان و فقیهانی برجسته ازسویدیگرح سر شد تاا او را «اساتاد کال»

بخوانند .وحید بهرهانی از نادر فقیهانی است که اندیشة سیاسی فقه را به چارشش درآورده و
آن را بااه دور جدیاادی از تجربااه و توسااعه وارد کاارده اساات (مطلراای 127 -126 :1391؛
بهشتیسرشت و پرویش . 56 :1389
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نگاه جان  دارانة نویسنده بهشکلی آشکار در اثر نمود پیدا کرده و ق اوا دربارة برشای
از برهههای تاریخی بدون ارائة استناداا را موج شاده اسات .ازهماینرو قادراگارفتن
علما در اواشر صرویه به «شش،اندیشی و قشریگری» (نجفزاده 100 :1395ح  105تعریار
شد و معتقد است که روحانیت فتحعلیشاه را مجرور به جناگ باا روسایه کارد و درنتیجاه
علت شکست ایران و روت را علما و دربار معرفای مایکناد (هماان137 :ح  . 140مایه
بهمنزلة عامل ت اد دولت و ملتح مسر شکست مشروطه و هرجومارجهاای
تشیع و علماح 
بعد از آنح مخالران اصالحاا و پیشرفتح و  ...ازجمله نتایج این نگااه جانا داراناهاناد .در
پیشداوریح نویسنده تمام علما را یکی دانسته و با بیاان ایانکاه هماة علماا یا،
نتیجة این 
مقصد داشتند از تحلیل درست نقش آنان عاجز میماند (هماان . 216 -215 :در جاایجاای
اثر اینگونه القا میشود که با اعدام شیخ ف لاهلل روحانیت درمقابل مشروطه قارار گرفات و
شکست آن را موج شد .این درحالی است که روحانیت در موضوع مشاروطه ساه طیاف
را شامل میشد :دستة اول که روحانیونی مانناد شایخ ف الاهلل ناوریح میرزاحسان مجتهاد
ترریزیح احمد حسینی طراطرااییح و سایدمحمدکاظم طراطراایی یازدی بودناد کاه بااوجود
حمایت از مشروطه نهایتااع باا آن مخالرات کردناد؛ دساتة دوم افارادی مانناد شایخ عراداهلل
مازندرانیح حاج میرزا حسین شلیلیح آشوند شراسانیح و سیدمحمد طراطراایی بودناد کاه از
ابتدا تا انتها با مشروطه ماندند .این دو دسته هردو بر وجود سلطان و شرع درکنار یا،دیگار
تزکید داشتند و مشروطه و دارالشورا را راهحلی برای پیشبرد شریعت و اساالم مایدانساتند.
دستة سوم افرادی مانند سیدجمالالدین واع اصرهانی را دربار مایگیارد؛ ایناان اگرچاه در
مقام و جایگاه علمی و روحانی به پای دو دستة اول نمیرسیدندح اما بهدلیل ح اور پررناگ
شود در منررها و جلساا وع تزثیراا بسیاری داشتند .این افراد واعا مانناد مناورالرکرانی
بودند در لرات روحانیت (رجری دوانی  :1390ج 3ح . 329
از میان طیفهای یادشدهح دو طیف تا به آشر با مشاروطه ماندناد و هماواره روحاانیون
بزرگی مانند نائینیح مازندرانیح و شراساانی بایش از هار گاروه و جریاان دیگاری از قاانون
اساسی مشروطه حمایت کردند .علمای نجاف در تزییاد مشاروطه نظار شاود را ایانگوناه
بیانمیکنند که:
به عموم ملت ایران حکم شدا را اعالم میداریم .الیوم بیل جهد در استحکام و اساتقرار
مشروطیت بهمنزلة جهااد در رکااب اماام زماان ارواحناا فاداه و سارمویی مخالرات و
مسامحه بهمنزلة شایالن و محارباه باا آن ح ارا صالواا اهلل و ساالمه علیاه اسات
نقلاز رسائل . 447 :1374
به 
(ساداتینژاد 95 :1388ح 
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نویساانده همااواره علمااا را مخااالف بااا قااانون اساساای مشااروطه نشااان ماایدهادح ایاان
بیشازهمه حامی قانون اساسی است کاه نویسانده آن را
درحالیاست که درواقعح روحانیت 
ایکاه آقایاان
قانون مدرن میشواند و جریان مخاالف مشاروطه را کناار مایزناد .باهگوناه 
مالمحمدکاظم شراسانیح حاج میرزا حسین شلیلیح و شیخ عراداهلل مازنادرانی درباارة شایخ
ف االاهلل نوشااتند «چااون نااوری مخاال آسااایش و مرسااد اسااتح تصاارف او در امااوراا
حراماست» (رجری دوانی  :1390ج 4ح  . 209بهدنرال آن اعالمیة دیگری باهناام حااج میارزا
حسین شلیلی انتشار یافت که شیخ ف لاهلل را مرسد معرفی کرده است کاه بایاد باه نجاف
روانهشود .این روند ادامه پیدا کرد تا نهایتاع از اقصاینقااق کشاور باا شایخ ف الاهلل ناوری
مخالرااات کردناااد و درشواسااات و دعاااوا او را نپییرفتناااد و درمقابااال او و یاااارانش
موضعگیریکردند (همان . 272 -212 :حمایت از قانون اساسی حتی بعاد از رویکارآمادن
رضاشاه نیز ادامه داشت و سیدحسن مدرت و دفاعیاا وی و سایر علمای بازرگ نجاف از
قانون مشروطه بر کسی پوشیده نیست .بالعکسح این روشنفکرانبودند کاه قاانون اساسای
مشروطه را گزینشی اجرا و بعداع با رویکاارآوردن رضاشااه (پادشااه مناور آن را بازیچاه و
سخرة افکار ترقیشواهانة شود کردند .بااوجوداینح حتای در زماان رویکارآمادن رضاشااهح
علمای بزرگی مانند آیتاهلل نائینیح ابوالحسن اصارهانیح و شایخ عرادالکریم حاائری (فاالح
توتکار و پرویش  91 -89 :1389از رضاشاه حمایت کردند.

فکريوضرورتگذرازپیشداوري 


وروشن
6.5مذهب،روحانیت،
نویسنده در فصلهای هشاتم تاا دهام باهکاراا ریشاههاا و علال انقاالب اساالمی را باه
«احساتگناه» تقلیل مایدهاد (نجافزاده  260 :1395و ازطرفای ریشاة «بیگاناههراسای»
روشنفکران و جامعه را غیرواقعبینانه میداند و به «حیث شیالی» و ترکاراا پسااساتعماری

( postcolonialismو نظریاا چپ و مارکسیستی تقلیل میدهد و از وقایع تااریخی و عینای
که برای همگان مسلم بود چشم میپوشد .واقعیت امر آن اسات کاه در جناگ جهاانی اول
باوجود اعالم بیطرفی دولت ایرانح کشور بهدست بیگانگان تصرف شد و نمایتاوان نقاش
نرال آیرونساید را در این کودتا انکار کرد .همچنین در جناگ جهاانی دومح مجادداع ضامن
اعالم بیطرفی دولت ایرانح مترقین کشور را تصرف و رضاشاه را از قادرا شلاع کردناد و
محمدرضاشاه را روی کار آوردند و مهمترازهماه نقاش آمریکاا و انگلایس در کودتاای 28
مرداد  1332ق و ساقطکردن دولت مردمی مصدق موج شد تا بیگانههراسی بهمثابة بخاش
جداییناپییر زندگی مردم باشد.
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یکی دیگر از نقاق ضعف اثر تقدیرگرایی و نگااه جررگرایاناهای اسات کاه در کال اثار
دیدهمیشود .نویسنده دراینباره آورده است:
جامعة ایران در دورة دوم پهلوی صرفنظر از رویة ظاهریح باه سامتوساوی آماال
میهری در حرکت بوده و عرصة فرهنگی و روشنفکری کم،یاار آن باوده اسات .از
قدرارساندن ”روحانیون“ در همان زمان و به هماان شاکل کاه را داد

اینمنظرح به
چنانکه ایان تقادیر جامعاة ایرانای
در سرنوشت و جرین جامعة ایرانی بوده است .هم 
بود که نخستین حکومت جمهوری توسط کسانی ایجاد شاود کاه درطای ساالهاای
متمادی از ناصرالدینشاه تا رضاشاه با اندیشة آن به جد به مخالرات برشاساته بودناد
(نجفزاده . 377 :1395

این نوع نگاه جررگرایاناه و ازطرفای مازیوتشادن نویسانده در دساتیاابی باه لیرارال
دموکراسی و آمال جامعة دموکراتی( ،همان 232 :در جامعة ایران موج پوچگرایی شادید
شده است .نویسنده در این اثر همگام با دیگر اثرش یعنای رماان تمشا،هاای شایس ایان
پوچگرایی را در جملة پایانی پیشگرتار اینگونه نشان میدهد «از شوانندگان فرهیختة کتااب

دعوا میکنم تا پژواک ”هیا“ این وا ة نامزنوت در گرتارهای فلسری امروز را در الباهالی
روایت من جدی بگیرند و آن را در زمرة یافتههای این پاژوهش بدانناد» (هماان . 15 :در
همین منظومه نویسنده به پیشگویی میپردازد و آورده است که« :در این مسوله که اندیشة
پادشاهی دوباره به تاریخ ایران بازشواهد گشت یا شیرح روندهای کلی پاسخ منریمیدهند
و تجرباههااای تااریخی جهااان نیااز از بایبازگشااتی نظااامهاای پادشاااهی حکایااتدارد»
اجتماعیشادن شاود

(همان 383:یا اینکه «شیعه در جمهوری اسالمی به آشرین مرحلة
رسیده است» (همان 24 :و همچنین «این بدان معناسات کاه صاورابنادی جدیادی از
میه شیعه که مت من گزارههای سیاسی ا اجتماعی باشد در آیناده ظهاور نخواهاد کارد»
(همان. 382:

 .6نتیجهگیری
میه و روحانیت شیعه مهمترین نیروی اجتماعی است کاه در سایصدساال اشیار نقاش
نحویکه هرگونه تحلیل از رابطاة دولات
بیبدیلی را در تحوالا جامعة ایران داشته است .به 
و جامعه و تحوالا اجتماعی بهویژه در دو دورة انقالب مشروطه و انقالب اساالمی بادون
توجه به آن ابتر شواهد ماند .مهمترین نقطة قوا کتاب جابهجایی دو انقالب را باید در ایان
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موضوع دانست .در همین زمینهح نویسنده تالش کرده است تا تحلیلی نو و بومی از نقاش
میه و چرشش امر دینی در تحوالا جامعة ایران ارائه دهدح اما جانا داری و تعلقااا
روشنفکرانه و دموکراسایشاواهی نویسانده موجا شاده تاا بایطرفای علمای در اثار

رعایتنشود و این مسوله به نگاهی ی،طرفه و نادیدهگرفتن آثار و نقش ساازندة مایه
باتوجاهباه

و روحانیت شیعه در سیصدسال اشیار منجار شاده اسات .ازنظار محتاواییح
انتقاداتی که ب هترصیل به آنها اشاره شدح درنهایت این اثر درمیان آثار ایان حاوزه متوساط
ارزیابی میشودح اما بهدلیل فقدان روشی منسجمح ازنظر روششناشتیح در زمرة آثار شیلای
ضعیف ارزیابی میشود.

کتابنامه
اطهریح سیدحسین و لیال دستغی ( 1393ح «بازتاب نمادین نقاد و نرای قادرا مساتقرح در مناسا ،و
شعائر شیعه با تزکید بر دو دورة صارویه و قاجاریاه»ح فصالناماة علمای ا پژوهشای شایعهشناسایح
ت12ح ش .45
اکرریح محمدعلی ( 1391ح «پرو ة ملتسازی عصر پهلوی اول در متون آموزشی تااریخ»ح تااریخ ایارانح
ش .70/5
بهشتیسرشتح محسن و محسن پرویش ( 1389ح «عملکرد سیاسی روحانیت در مجلس چهارم و پانجم
و تحول آن دربرابر رضاشاه»ح فصلنامة علمی ا پژوهشی تاریخح ت 5ح ش .17
راهبرد و سیاست سرزمینی جامعة ایران»ح فصلنامة اندیشة ایرانشهرح ش.6
پیرانح پرویز ( 1384ح «نظریة 

حسنپورح علی و دیگران ( 1393ح «انقالب اسالمیح روحانیتح و روشنفکری :مرارزهای فرهنگای بارای
تصرف جامعة مدنی در ایران»ح فصلنامة مطالعاا میانفرهنگیح ت 9ح ش .22
علیرضا اسدی ( 1387ح «نقاش روحانیات و روشانفکاران دینای در تغییار
شواجهسرویح غالمرضا و 
نگرش عمومی مردم ایران به نه ت حسینی در جریان انقالب اسالمی»ح فصلنامة مطالعاا انقاالب
اسالمیح ت 4ح ش .15

رجریدوانیح محمدحسن ( 1390ح مکتوباا و بیاناا سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دورة قاجاارح 4جح
تهران :نشر نی.

بهکوشش غاالمحساین زرگاریناژادح
رسائل مشروطیت ( 18رساله و الیحه دربارة مشروطیت ( 1374ح 
تهران :کویر.

ساداتینژادح سیدمهدی ( 1388ح «سیر تحول مرهوم مشروعیت در فقه سیاسی شیعه (از دوران صارویه تاا
فصلنامة علمی ا پژوهشی علوم اسالمیح ت 4ح ش .13
انقالب اسالمی ایران »ح 

فالحتوتکارح حجت و محسن پرویش ( 1391ح «مواضع علما دربرابر جمهوری رضااشانی»ح جساتارهای
تاریخیح پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاا فرهنگیح ت 3ح ش .1
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قانونپرورح محمدرضا ( 1393ح در آینة ایرانی (تصویر غرب و غربیها در داساتانهاای ایرانای ح ترجماة
مهدی نجفزادهح تهران :تیسا.
قانونپرورح محمدرضا و مهدی نجفزاده ( 1382ح «تصویر غرب و غربیها در داستانهاای ایرانای (بعاد
از انقالب »ح فصلنامة گرتمانح ش .9

کاتوزیانح محمدعلیهمایون ( 1392ح دولات و جامعاه در ایاران :انقارا

قاجاریاه و اساتقرار پهلاویح

ترجمة حسن افشارح تهران :مرکز.
گلجانح مهدی و مجید آزادچوری ( 1386ح «نظاممندشدن فقه سیاسی شیعه :بررسی آرا و نظراا سیاسای
فقهای مشهور سدههای هرتم تا دوازدهم ق»ح مسکویهح ت 2ح ش .7
محمدیح حمیدرضاح سیدمحمدعلی تقویح و مهدی نجفزاده ( 1395ح «بازتاب نظریة منازعاة تمادنهاا
در ایران»ح پژوهشنامة علوم سیاسیح ت 11ح ش 4ح پیاپی .44
مصاطریالشایریح کامال ( 1394ح تشاایع و تصاوف تاا آغااز ساادة دوازدهام هجاریح ترجماة علیرضااا
ذکاوتیقراگزلوح تهران :امیرکریر.

مطلریح مسعود و دیگران ( 1391ح «انقالب اسالمی ایران و بسط فقه سیاسی شیعه»ح فصلناماة مطالعااا
سیاسیح ت 4ح ش .16
میگدالح جوئل ( 1395ح دولت در جامعهح ترجمة محمدتقی دلرروزح تهران :کویر.
نجفزادهح مهدی ( 1382ح «گرتمان از صورابندی دانایی تا امر سیاسی»ح فصلنامة گرتمانح ش .7
رهیافاتهاای
نجفزادهح مهدی ( 1387ح «بازشوانی رابطة قدرا در ایران؛ دولت ضعیف و جامعة قوی»ح 
سیاسی و بینالمللیح ش .13
مااهناماة اطالعااا
نجفزادهح مهدی ( 1389الف ح «پیشفر ها و پنداشتهاای علماا از مشاروطیت»ح 
اقتصادی و سیاسیح ش .276 -275
نجفزادهح مهدی ( 1389ب ح «صورابندی میهری ا سیاسی جامعة ایرانی در عصر صروی»ح فصالناماة
سیاستح ش .13

نجفزادهح مهدی ( 1393ح «از همزمانی ظهور حاوزة عماومی در ایاران و غارب تاا مواناع اجتمااعی و
سیاسی گسترش آن در ایران»ح مجلة جامعهشناسی ایرانح ت 15ح ش .1
نجفزادهح مهدی ( 1395ح جابهجایی دو انقالب؛ چرششهای امر دینی در جامعة ایرانیح تهران :تیسا.
نجفزادهح مهدی و دیگران ( 1395ح «تحلیل گرتمان میه گریزی در نوشاتارهای محمدرضاا پهلاوی»ح
فصلنامة سیاستح ت 3ح ش .12
نجفزادهح مهدی و محمد شطیری قو دی ( 1393ح «از مهندسی اجتماعی تدریجی تا مهندسی اجتمااعی
آرمانی؛ مقایسة تطریقی رویکرد روشنفکران نسل اول و دوم پهلاوی»ح فصالناماة مساائل اجتمااعی
ایرانح ت 5ح ش .2
پیآمدهای ساشت دولت مدرن پهلوی اول بار جامعاة
نجفزادهح مهدی و مهدی عراسیشکوه ( 1393ح « 
شرکهای ایران»ح فصلنامة مطالعاا سیاسیح ش .20

