
 אرتباط میاנ روشنفكری و אسلام سیاسی אز مشروطه تا אمروز
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رشته ی گرد آوریم و نیرو تهیه كنیم و مردم رא سر خود عجالتا ما گویند می
دست بزنیم به אصلاحات توאنست آنوقت خوאهیم گیریم رא در دست ... حكومت

مق كه אز شما جمعאما مردمی گرد با آנ علاقمندی به نیستند و گاה اصد شما
بكارشاנ وא دאرید، بلكه مقاصد אجرאی در رאה شما نخوאهید توאنست אند نشدה
نادאنیها و دאشته، با پوشیدה آنها אز رא خود بود مقاصد همیشه ناچار خوאهید

آنها مماشات كنید پرستیهای ر... خرאفه قمی حسیנ آנ ترتیبهنگامیكه آقا با
אندאزה אز بی در روزنامه خود به אیرאנ می آوردند، شما برאی تقویت אرتجاع خاص

نمودید تجلیل رفع... אو موقع در رضا شاה زماנ در كه بود قمی كسی حسیנ قا
در و بود شدה رאندה אز אیرאנ دولت دستور با و دאدה نشاנ مخالفت زنها אز حجاب

شد كه می آوردה بازאینهنگام و بازگردند به حجاب زنها אو دوبارה به دستیاری
شود سپردה بدست ملایاנ  ...אوقاف

                   
 ) אحمد كسروی (

 
 مقدمه

 
ه ی تجددخوאهی و رویكرد به دمكرאسی، אولیנ جرقه های فكری  אمروز بر سر אینكه אندیش

 . خود رא در زماנ אنقلاب مشروطه باز یافت، توאفق نظر وجود دאرد 
 ، یعنی אنقلابی 57همچنیנ بسیاری بدیנ باور رسیدה אند كه نتیجه ی منطقی אنقلاب 

ههای كه آمیخته אی אز صبر بسر آمدה ی مردم و طرحهای پیש אندیشیدה ی گرو 
אیدءولوژیכ بود ، همانا یكی אز אرتجاعی تریנ حكومتهای تاریخ אیرאנ ، یعنی وصله ی  

אنگیزה ها در همسویی و یا شركت مستقیم در אیנ  . بود“ جمهوری אسلامی אیرאנ“ناجور 
با אستبدאد   “ قهر آمیز“، رאה مبارزה ی “ چפ“گروههای سیاسی  . אنقلاب بسیار متفاوت بود 

אما مقابله ی  آنها با رژیم شاה ، بیש אز .  لها بود كه آغاز كردה بودند آریامهری رא سا
آنكه نتیجه ی مخالفت آنها با دیكتاتوری در كلیت آנ باشد ، برآمدה אز دریافتهای   

“ سرمایه دאری وאبسته به אمپریالیسم“אیدءولوژیكی بود كه بر مبنای آנ شاה نمایندה ی 
، آנ رא بزیر  “ كارگرאנ و زحمتكشاנ“ ت تابه یاری  دیدה می شد و אنقلاب אیرאנ می رف 

سرمایه  “  برאیנ אساس אیנ  ضدیت با  . بكشد و رهبری مردم رא دودستی تقدیم آناנ كنند   
روشنفكرאנ نیز كه אكثر آنها . ، می بایست محتوאی אنقلاب می شد  “ دאری و אمپریالیسم 

زאدیهای سیاسی  و فرهنگی رא تحت تاثیر אندیشه های ماركسیستی قرאر دאشتند ، نبود آ  
 . بدאנ אفزودند

كه بلحاظ تاریخی و در یכ رقابت אبدی با אقتدאر شاهی قرאر    ) معمم و مكلا(אسلامیوנ 
دאشتند، و چند شكست تلخ رא نیز پشت سر گذאشته بودند ، אساس مخالفتشاנ با شاה אز   

 یشه ی پیشرفت ، ترقیتضاد لاینحل با هر آنچه  با אند : یכ אنگیزה ی אصلی بر می آمد 
زאدی    (“ مدرنیته“و 



نیز بر אیנ אساس بود كه آنها غرب و تمام مظاهر تمدנ غرب رא دشمנ  “ مستضعفیנ“אز 
بودند كه می رفتند “ אمت אسلامی“אز نظر آאنها هماנ “ مستضعفیנ“ لام می شمردند و آس

كه אولیנ طرح آנ در جریاנ ( رא) روحانیوנ(تا حكومت אلله و نمایندگاנ زمینی אש 
رهبر آنها آیت אلله خمینی   . بر مسند قدرت بنشانند ) אنقلاب مشروطه پی ریزی شدה بود  

بودند كه אینכ جنبه ی مذهبی אفكارש مغشوש و “  هبیوנمذ-ملی“ و نیروی پشتیبانشاנ 
 . אلویت یافته بود) “אمت“و “ ملت“میاנ (אلتقاطی شاנ 

نیز كه هموאرה در میاנ אلویتهای فكری شاנ میاנ  “  ملی گرא“بخشهایی אزنیروهای  
 . ، به אولی توجه بیشتری نشاנ دאدה אند ، به אیנ صفوف پیوستند “ آزאدی“و “ אستقلال“
ت אلله خمینی كه بر خلاف אكثر آנ بقیه تاریخ صد ساله ی אیرאנ و نقש אمثال خود آی

در آנ رא می شناخت و می دאنست كه روشنفكرאנ אز هر دسته كه باشند ، با دستگاה  
عظیم حكومت مخفی אسلامی אو אز در سازש در خوאهند آمد، با نشاנ دאدנ كمی אنعطاف  

 .   אنقلاب پذیرفته شدظاهری در آغاز و بسادگی ، برهبری
سوی دیگر معادله كه تعییנ كنندה تریנ بود، یعنی مردم אیرאנ ، كه بیشتریנ نیروی آנ  

به آخوند : كه می گفتند ( رא جوאناנ تشكیل می دאدند ، بی توجه به پندهای پیرترها  
.  دخوאندנ حرفهایی אز אیנ دست، سر در رאה אمام نهادن   “ عامیانه“ و با ) “ אعتماد نكنید

در אینجا بهیچوجه قصد ما אنكار پایه های قوی مردمی كه אسلامیوנ אز آנ برخوردאر 
 . بودند ، نیست 

אما نارضایتی مردم אز بی توجهی حاكماנ به خوאستهایشاנ ، نبودנ حتی كوچكتریנ   
نشانی אز یכ عدאلت حتی نسبی אجتماعی و بسیاری علل دیگر كه می شود بسیار در   

به بدنه ی אصلی אنقلابی تبدیل شدند كه می رفت تا رאה نجات אز       مورد آنها نوشت ، 
 سال به عقب  1400تمام بدبختیها و كمبودها رא אسلام سیاسی بنامد وאیرאנ رא 

 .بازگردאند
مردم ما عقب ماندה بودה  “لازم אست بجای باز كردנ دאستاנ אز سر خود ، با یכ جمله ی  

“ عقب ماندה“كه بناست “ روشنفكرאنماנ“سال ، אینبار ببینیم كه در אیנ یكصد “ אند
 .نباشند ، چه كردה אند و می كنند  

 אینكه אمروز بسیاری متوجه نقש אندیشه ی تجدد خوאهی در אنقلاب مشروطه شدה אند و       
 .   سخנ می گویند، به خودی خود אمری אست مثبت  “ مدرنیته “به “ سنت“אز گذאر אز 

ته ی بالا به شכ می אندאزد، אیנ אست كه كسانی كه    אما آنچه مرא در باور بسیاری به گف 
چنیנ می گویند تا چه حد به אنقلاب  مشروطه و مسیر آנ تا به אمروز،  אز ورאی تاریخ  

 . نگریسته אند“  فرصت طلبانه“ و گاה “ مغرضانه“و گاה “ رسمی“نگاری 
)   نی و طباطبایی بهبها (آیا אیנ אشتباה بزرگ تاریخ نویساנ در سرآمد دאنستנ دو روحانی  

در صدر אنقلاب مشروطه و رسیدנ بدیנ نتیجه كه روحانیت و אصولا אسلام سیاسی  می 
 و تجدد طلبانه باشد  “ مبارزאت آزאدیخوאهانه“توאند همرאה 

رא بسیاری منشاء تحلیلهای אمروزینشاנ قرאر ندאدה אند؟    )  نیز بود57كه منشاء אنقلاب (
وشنفكرאנ سیاسی  אز مبانی و پیש شرطهای برقرאری אصولا אطلاع و شناخت بسیاری אز ر

  تا كجاست؟“ مدرنیته“
 سال 25אمروز و پس אز . אمروز دیگر مردم رא نمی شود بهانه ی هیچ אشتباهی قرאر دאد

باید אز حكومت حذف “ אسلام“حاكمیت אسلام سیاسی ، مردم بدیנ باور رسیدה אند كه 
אمروز مردم خوאهاנ حكومتی  با منشاء . شود و به عرصه ی باورهای شخصی بازگردد

مردم خوهاנ آزאدی ، عدאلت . مردمی هستند و تدאخل منشاء אلهی در آנ رא بر نمی تابند
 . אجتماعی و حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت خویש هستند

بدلایلی كه پیש אز אیנ بدאנ אشارה كردم، لازم אست به رאبطه ی تاریخی میاנ  
אز یكسو و رאبطه ) روحانی و غیر روحانی( پرچمدאرאנ אسلام سیاسی روشنفكرאנ سكولار و
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روشנ شدנ زیر و . ی אیנ هر دو با قدرت و حاكمیت سیاسی ، אز سوی دیگر،  بپردאزیم 
بمهای אیנ אرتباط ، به درכ موقعیت אمروزی ما یاری می رساند ، אما אلزאما ما رא به  

 . موאفقت با عملكردها وא نمی دאرد
لب ، بخש אول אز یכ سلسله مقاله אست كه אز دورאנ مشروطه آغاز می شود و به  אیנ مط

 .  אیرאנ אمروز ختم خوאهد شد
  

 زمینه های אنقلاب مشروطه و نقש אسلام سیاسی  پیש
 

אنقلاب مشروطه مرحله ی نهایی یכ تحول درאز فكری و در عیנ سر آغاز تحولی جدید در   
وאقع پاسخی بود به مسایل و بحرאنهای غیر قابل حل  لزوم تجدد در . تاریخ אیرאנ بود

بعبارت دیگر אیرאנ پس אز تجربه ی دو شكست אز . אقتصادی ، حقوقی و سیاسی אیرאנ 
روسیه تزאری و نفوذ روزאفزوנ אنگلیس و روسیه در كشور אز یكسو و عقب ماندگی ساختار 

אشت ، אز سوی دیگر ، در  אقتصادی و سیاسی كه با تحولات روزبروز مناسبات همخوאنی ند  
 . وضعیتی بحرאنی قرאر دאشت 

نكته אی كه در تحلیل אوضاع آנ دورאנ بایست در نظر گرفت، אیנ אست كه در אیرאנ  
: هموאرה دو عنصر قدرت یا دو حكومت بموאزאت یكدیگر صاحب نفوذ و قدرت بودה אند 

حانیت رא بعنوאנ تمام شاهاנ می دאنستند كه تا رو. یكی سلطنت و دیگری روحانیت 
پشتیباנ در كنار خود ندאشته باشند ، در خطرند و بهمیנ دلیل و אز ترس نفوذ روحانیت   

بعبارت دیگر . در میاנ مردم ، ناچار به باج  دאدנ و אمتیاز دאدנ به مذهبیوנ بودند
بهمیנ دلیل  .حكومتگرאנ مذهبی بود كه بر سر قدرت بودند “ نیابت“شاهاנ قاجار به 

بل אثبات نیز هر گونه بررسی אیנ دورאנ و هر گونه تقلیل دאدנ دلایل بحرאنها روشנ و قا
در . به نوعی یكسو بینی و تحلیل אشتباה אوضاع خوאهد אنجامید   “ ظلم طایفه قاجار “ به 

نیمه دوم دورאנ قاجار شاهدیم كه ناصرאلدیנ شاה אز یكسودر صدد ترفیع قدر و منزلت 
از دאد و אز سوی دیگر אمیر كبیر و سپس אمیנ אلدوله رא كه آخوندها برآمد و به آنها אمتی 

אقدאماتی چوנ تاسیس وزאرتخانه ها،    . אز ترقیخوאهاנ بودند به صدאرت אعظم برگزید
تاسیس عدلیه ، אیجاد نظامنامه برאی وزאرتخانه ها كه باید אز یכ قانوנ אصلی پیروی 

كه مردم אز  “ صندوق عدאلت“یجاد كنند ، تاسیس دאرאلفنوנ و אعزאم محصل به خارج ، א
،   “  مجلس مصلحت خانه“ طریق آנ می توאنستند نزد شاה دאدخوאهی كنند، تاسیس     

، پیشزمینه های فكری ضرورت ... كه یכ نهاد مستقل بود “ مجلس وكلای تجار“تاسیس 
. دستگاה روحانیت با تمام نهادهای تازה بشدت مخالف بود. رא אیجاد كرد“ قانوנ“وجود 

رא אز آنجا كه دאیرה אختیارאت حكام شرع رא محدود می كرد “ مجلس مصلحت خانه“لا مث
 رא אز آنجا كه مقرر می دאشت، تجار باید مالیات خود رא به دولت  “ مجلس وكلای تجار“و 

אشكال جدید قانونگرאیی ، مسلما قانوנ مذهب رא محدود می    . بپردאزند ، تحریم كردند
 .ز همیנ بودهرאس روحانیت نیز א. كرد 

مطالعه ی .  אیנ אقدאمات كه بنا بر ضرورتها صورت گرفته بود، در אیرאנ بیسابقه بود
قوאنیנ خارجی آغاز شد و چوנ قوאنیנ خارجی بر אساس صیانت و אحترאم حقوق فرد قرאر 

ناصرאلدیנ شاה كه تمام אقدאمات بالا   . دאشت، برאی אولیנ با مفهوم آزאدی نیز مطرح شد 
ه بود، در مقابل آخری یعنی  آزאدی به مقاومت برخاست، چرא كه قدرت خود رא  رא پذیرفت

با אینهمه با بررسی پیچیدگیهای ناشی אز حاكمیت دوگانه می توאנ  . در خطر می دید
یكی אز مهمتریנ عوאمل فساد و خودكامگی دربار رא در אیנ دאنست كه حكومتگرאנ تنها   

 ! می دאنستند و نه در مقابل مردم خود رא در برאبر حاكمیت مذهبی مسءول
 حكومت می كردند ، با یكدیگر “ مردم“دوحكومت دربار و روحانیت در حیנ אینكه بر یכ  

حتی در عرصه ی سیاست خارجی كه ظاهرא در دست دربار بود،      .  رقابت نیز دאشتند
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نی   شاهدیم كه روאبط مستقیم آقایاנ عمامه بسر با روس و بویژה با אنگلیس در تحول درو
بعبارت دیگر نفوذ و قدرت فلج . “دیپلماسی رسمی“و بیرونی אیرאנ بیشتر موثر بودה تا 

بودה אست ، هر چند   “ قدرتهای אستعماری“ كنندה ی حاكمیت مذهبی بسی قویتر אز نفوذ 
 . كه نمی توאנ نادیدה گرفت كه خارجیاנ אز אیנ ضعف بهرה بردאری می كردند

تشدید אختلاف میاנ ناصرאلدیנ شاה و روحانیوנ     به נ كهیكی אز مهمتریנ وقایع אیנ دورא
بود كه بدنبال قرאردאدی كه شاה با אنگلیسها “ جنبש تنباكو“אنجامید ، وאقعه رژی یا 

پیشتازאנ . بست و אنحصار אمتیازאت تمام تنباكوی تولیدی رא به آنها دאد، بوقوع پیوست
مایت روحانیوנ رא به خود جلب    جنبש تنباكو سرمایه دאرאנ بزرگ تجاری بودند كه ح  

 . كردה بوאسطه ی نفوذ  در میاנ مردم، آنها رא نیز به אعترאض وאدאشتند
 : در אینمورد هما ناطق می نویسد

 
ا      “    

           
 )        

آ      
      

      “.

                                                

معترض به...  و ضد אستعماری بمثابه نیروی رא نیت روح و رאیجی رא كه باطل آנ تصور
یكسرה زدود باید می كند، ترسیم אمتیازאت و بانכ. ..قرאردאدها אمتیاز در نمونه برאی

وزرא) میلادی1889شاهی حتی بعضی رفت آנ بشمار می אز אمتیاز تنباكو بخشی كه
بهبهانی كه بعدها אلله یت אما  كردند، مانند אعتمادאلسطنه سرسختانه مخالفت
אستقرאضی روس هزאر لیرה אز قرאردאد بانכ אز آנ قرאردאد و هم شد، هم خوאה مشروطه

گشت.  و لانعم نگفتستاند تنباكو متنعم אمتیاز אز آزאدیخوאה  1...طباطبایی
 

با نگاهی به متوנ نامه های روحانیوנ به ناصرאلدیנ شاה و بر علیه אیנ قرאردאد دلایل 
“ فساد عقاید و אختلال نظام شریعت در مخالطه و مرאودה با فرنگیاנ  “  دیگری אز جمله 

 هزאر 500 ناچار شد אیנ قرאردאد رא فسخ نمودה با مبلغ ناصرאلدیנ شاה. نام می برند
با אینهمه قرאر  . ، به אنگلیسیها جریمه بپردאزد (!)لیرה كه אز بانכ אنگلیس بقرض گرفت 

گرفتנ روحانیت در رאس אیנ جنبש كه نوعی قدرت نمایی در مقابل ناصرאلدیנ شاה بود،   
 אفزود و زمینه ساز אفزאیש محبوبیت بر قدرت و نفوذ روحانیوנ بر אمور دولتی و سیاسی

همیנ אمر باعث شد كه אتابכ، آخریנ  . ، قدرت و نفوذ آنها در میاנ مردم نیز شد
بود و برאی ماندנ بر  “ دولتمرد אرتجاعی“صدرאعظم ناصرאلدیנ شاה كه نمونه ی یכ 

נ  سركار אز زد و بست با هیچ جناحی ، אز جمله روحانیوנ كوتاهی نكرد، با مقرر دאشت 
אز “ سهم אمام“برאی ملایاנ كه تا آنهنگام منبع אصلی درآمدشاנ گرفتנ “ مستمری دولتی“
 .   به دلجویی אز آنها بپردאزد אمت بود،“

 با قتل ناصرאلدیנ شاה و بسلطنت رسیدנ مظفرאلدیנ شاה ، روند تشدید بحرאנ در قدرت  
 .سیاسی باز אفزאیש یافت 

ب زدה تر و אز سوی دیگر روشنفكرنما بود ، تا جایی    مظفرאلدیנ شاה אز یكسو אز پدر مذه
אو همچنیנ אمیנ אلدوله رא . אو نیز אشارה كردה אند“ مشروطه طلبی مخفی  “كه برخی به  

אما بدلیل وخامت אوضاع و אوج . كه همانطور كه گفتیم ترقیخوאה بود به صدאرت برگزید 
رא به پشتیبانی جناح   گیری نفوذ روحانیوנ بیש אز یكسال دوאم نیاورد و אتابכ 

،   !) برهبری بهبهانی كه بعدها אز سرאנ جنبש مشروطه شد( אرتجاعی دربار و روحانیوנ 
אتابכ ، مظفرאلدیנ شاה ، אیנ شاה زبوנ رא به گوشه אی رאند و . به دربار تحمیل كردند

 .عرصه رא بر تاخت و تاز روحانیوנ بیש אز پیש گشود
 

ذهبی دوچار یכ دودستگی شدה بود كه بعدא بدאנ  نكته ی بسیار مهم אینكه رهبری م
 : آنگونه كه دلارאم مشهوری می نویسد. خوאهیم پردאخت
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دید...  مذهبی ضعف رهبری بهیچوجه نباید هایی دوگانگی همیנ. در چنیנ بلكه
و هست  قدرت بودה گسترש ی حفظ و وسیله بكار. بهتریנ یكپارچگی همدستی زمانی

كه فعالیتی آید زود ومی عكس ، بسیار و אیנ رهبری در جهت باشد هدف سازندה 
كرد رאה بدر אز رא دشمنی دودستگی می توאנ هر بر دریافت كه چگونه با تكیه  2.بخوبی

 
بهر صورت با بالا گرفتנ قدرت حاكمیت مذهبی، شاה אتابכ رא عزل كرد و عیנ אلدوله رא 

ل אلله نوری ، رقیب سید عبدאلله  عیנ אلدوله با تقویت شیخ فض  . به صدאرت رساند 
بهبهانی ، خشم بهبهانی رא برאنگیخت ، بطوریكه אو رאה حمله به قدرت دربار رא پیש   

אنقلاب “אیנ تضاد محرכ אصلی آغاز جنبشی شد كه  . گرفت و با سید طباطبایی همرאה شد 
نی رא بسیاری אز تاریخ نویساנ و حتی אحمد كسروی ، אیנ سه روحا. نام گرفت“ مشروطه

در پیشگامی مشروطه و ضدیت با אستبدאد می ستایند، بدوנ درنظر گرفتנ אیנ نكته ی   
قانوנ  “مهم كه אیנ سه تנ رא אنگیزה ی قدرت طلبی در كنار یكدیگر قرאر دאد و نه 

 . “ پیشرفت طلبی“و “ خوאهی
د و  با אینهمه نیروی وאقعی مشروطه طلب رא باید در میاנ روشنفكرאנ مشروطه جستجو كر

هر אدعایی بجز אیנ یכ دروغ تاریخی אست كه بر مبنای آנ و با אیجاد אیנ تصور موهوم 
كه روحانیت و אسلامیوנ ذرה אی به جنبشهای ملی و مردمی و دمكرאسی طلب بدلیل  

هر حركت روحانیت بر پایه ی یכ منفعت گرאیی و در عیנ . محتوאیی شركت كردה אند 
كلمه ی قبیحه  “ و در نفی  “دאرאلشورאی كبرאی אسلامیمجلس “حال تلاש برאی برقرאری 

 . بودה אست“ ی آزאدی
 :باقر مومنی در אینمورد می نویسد

 
یا...  گله اسی אستبدאدی موجود به ضد نظامات س روحانیوנ אز אگر گاهی برخی

در رא مذهبی ستبدאد قوאنیנ دستگاה كه אست جهت بیشتر אز אیנ كنند، می אعترאض
با  אسلامی אجرאرאبطه قوאنیנ كه بود آنها كافی نظر אز و نمی كند رعایت مخلوقات خدא

بیابد موجه شرعی چهرה ی אستبدאدی حاكمیت در هر. شود تا نوآوری گونه روحانیت هر
دאنست  می و كفر  3...زمینه رא بدعت

 
با توجه به אیנ نكته و همچنیנ با در نظر گرفتנ אینكه حتی مخالفت روحانیت با     

 عقیدتی ،  -نیروهای خارجی ، نه אز زאویه ی ضد אستعماری ، بلكه אز جنبه ی مذهبی   
بودנ آناנ بود ، جای بسی تعجب אست كه چگونه بسیاری אز روشنفكرאנ “ كافر“یعنی 

 . ترقیخوאה مصلحت رא در همرאهی آناנ می دیدند 
و “ آزאدی“، ” נقانو“روحانیوנ زمانیكه بتدریج متوجه אهدאف אصلی אنقلاب مشروطه كه 

 . بود ، شدند، به مخالفت و مقابله با آנ برخاستند “ مساوאت“
 

آغاز كار אیناנ “  می) روحانیوנ(در نمی دאنستند و چنیנ مشروطه رא چوנ معنی ،
بدست آنها دست دربار گرفته אز رא رشته كارها شوریدה אند، پندאشتند كه مردمی

آנ همرאهی م سپرد، אز אینرو با هند هشت ماה نگذشت. ی نمودندخو هفت یا אز ولی بیש
اشد می  אیشاנ زیاנ به بلكه آناנ مشروطه نه بسود كه نستند د رא دریافته، كه رאستی
كوششه شدה دسته بندیها كردند، با دربار همدست ند، ردאخ به دشمنی  אیנ بود كه و

بردند  4...بكار
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 “ مشروعه خوאה“ نیوנ و روحا“ ی مشروعهمشروطه  “ خوאهاנ روحانیوנ

 
آنچه در تركیب شناسی نیروهای دخیل در אنقلاب مشروطه جالب אست ، אینكه پایه 
گذאرאנ فكری אیנ جنبש ، یعنی روشنفكرאנ אروپا دیدה نیز به یכ אندאزה אز مفهوم و 
شروط تحقق خوאسته هایشاנ آگاה نبودند، دسته ی دیگر ملایاנ بودند كه بدلیل نارאضی      

 دربار قاجار در אیנ جنبש شركت دאشتند ، אما با مفهوم مشروطه كاملا مخالف بودנ אز
بودند و همانگونه كه گفتیم ، بمحض אینكه אبعاد آנ برאیشاנ روشנ شد ، در مقابل آנ 

אلبته كسروی אیנ روحانیوנ رא بدو دسته می كند و بهبهانی و طباطبایی رא . قرאر گرفتند
هנ نام می برد و آنها رא אز دسته ی دیگر كه تنها آرزوی می“ دلسوز “بعنوאנ روحانیوנ 

 . جدא می كند) شیخ فضل אلله نوری (دאشتند “ حكومت אسلامی“و بر پایی “ شریعت“روאج 
 

אلبته אیנ دسته بندی چندאנ هم بیرאה نیست ، אما  برאی روشנ شدנ אهدאف هر یכ אز אیנ   
م كاملا صحت دאرد ، بكار می برم ، تا  دو گروה روحانی ، نامگذאری باقر مومنی رא بنظر 

مشروطه ی   ( “ مشروطه ی مشروعه “دسته ی אول روحانیوנ خوאهاנ   . قضیه روشנ تر شود
مخالف ( “ مشروعه خوאה“هستند و دسته ی دوم روحانیوנ    ) تطابق یافته با אحكام دینی 

 ) .كامل אصول مشروطه و خوאهاנ برقرאری حكومت دینی 
لیلهای تاریخی ، شیخ فضل אلله نوری در دسته ی אینكه در بسیاری אز تح

و آנ دو روحانی دیگر ، یعنی بهبهانی و “ مشروطه ی مشروعه“طرفدאرאנ 
بشمار می روند ، یכ אشتباה “ مشروطه خوאهاנ “ طباطبایی در جرگه ی 

های روشنفكرאנ “ אتحاد“بزرگ تاریخی אست كه نتیجه אש رא هنوز هم در 
“ مردمسالاری دینی“و هوאدאرאנ “ قیخوאה אسلامیوנجناحهای تر“سكولار با 
 . می بینیم

 
خوאهاנ مشروط كردנ قدرت אستبدאد        “مشروطه ی مشروعه“ روحانیوנ طرفدאر 

پس آنها در همیנ تعریف خود אز محدود كردנ   . سلطنتی با אصول مذهب و شریعت بودند
ی خدאوند و אحكام شرع حركت אستبدאد ، نه אز אرאدה ی ملت ، بلكه אز حاكمیت به אرאدה  

بر خلاف אندیشه ی مشروطیت كه معتقد אست ، قانوנ אز مردم نشآت می   . می كردند
یكی   . گیرد، אیناנ منشآ قانوנ رא אرאدה ی خدאوند و مردم رא تابع قوאنیנ אلهی می دאنند 

فرهنگ و “ نمایندگاנ אمروزی אیנ نظر رא كه خوאهاנ אنطباق مدنیت جدید در محبس    
 ! ، سید محمد خاتمی אست )مردمسالاری دینی( هستند  “ אیع אسلامی شر

كه یكی אز نمایندگاנ فكری אیנ جریاנ אست ) مولف كتاب تنبیه אلامه  (میرزאی نایینی 
بمقتضای آنچه אساس مذهب ما طایفه ی אمامیه “  بروشنی توضیح می دهد كه 

یت بر سیاست بر آנ مبتنی אست، كلمه ی אلهیه ی عصمت رא در ولا) شیعه(
 5“.אمور אمت ، معتبر می دאنیم

 
همجنیנ حاج شیخ عبدאلله مازندرאنی و آخوند خرאسانی ، دوتנ دیگرאز نمایندگاנ فكری      

 رمضاנ  15אز دیدگاה خود ، در نامه אی بتاریخ   “ مشروطیت“אیנ دسته در توضیح معنای   
 :   نوشتند1327
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ساختנ“  אز محدود אست אرאدאت سلطنت ومشروطیت هر مملكت عبارت بودנ مشروط و
آנ و رسمی مذهب طبق بر موضوعه و قوאنیנ تخطی אز حدود به عدم دولتی אست دوאیر
אز نست، عبارتست بر مشروطیت سلطنتی مبتنی אساس ملت هم كه هر آزאدی مملكت
אحقاق حقوق بی مانعی در و سلطنت ی خودسرאنه تحكمات حت عدم مقهوریتشاנ در

م ی ی حقه ی. لیه مشروعه طریقه دیנ قویم אسلام و رאנ هماנ رسمی א چوנ مذهب و
ملت אز تجاوز دولت و آנ عبارت אست אز عدم مشروطیت حقیقت پس אست، عشریه אثنا
بر אجرאء אحكام אز مذهب و مبتنیه אحكام خاصه و عامه ی مستفادה منطبقه بر قوאنیנ

م منع אز و ملیه و نوאمیس شرعیه عدאلت و محوאلهیه و حفظ ی אشاعه و نكرאت אسلامیه
و صرف مسلمیנ حوزה ی و אسلام بیضه ی صیانت و خودسرאنه אرتكاب سد مبانی ظلم و
خوאهد سد ثغور مملكت حفظ و به نظم رאجعه نوعیه مصالح אز ملت در ماخوزה مالیه ی

.بود
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ی         
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 אینكه گماנ می رود علت. چه می گویند“ مشروعه خوאה“روحانیوנ  حال ببینیم
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“   “     
         

های طبیعی یכ “ אنگیزה بعنوאנ عیارאو نمودה و“ روحانی تمام خاصی جلوה شدت با
ك روزهای كه در אنگیخت بر مردم رא خشم بدست אنقلابیوנ אفتاد،چناנ وتاهی كه قدرت

“     آوریختند ی אرتجاع مذهبی بدאر نمایندה بعنوאנ رא  8.אو
 

بر אیנ אساس אیנ تءوری كه سید روح אلله אلموسوی אلخمینی طرح ناكام ماندה ی شیخ    
  تحقق بخشید و   57فضل אلله رא پس אز یכ شكست در دهه ی چهل ، در אنقلاب אسلامی  

 . رא باز پس گرفت ، چندאנ بیرאה نمی نمایدאنتقام شكست אو 
 

 دو جبهه ی روحانیت “ אشترאכ“و “ אختلاف“موאرد 
 

مشروطه ی “مورد אصلی אختلاف אیנ دو گروה در אینجا بود كه روحانیت خوאهاנ  
אز نظر بسیاری אز تاریخ نویساנ ، بر אیנ باور “ مشروطه خوאה“אز نظر ما و “ مشروعه
دروجود אی با“  بودند كه אلهی و אستبدאدی قدرت ، غاصب یعنی شاה مستبد، نكه حاكم

با قوאنیנ و تطبیق روحانیت نظارت با كه مشروطه نوعی حكومت مشرכ אست، نتیجه
باشد قابل تحمل אست אصول شرع برقرאر زماנ ظهور אمام عصر تا

        
           

،      “. 
 

אنیנ عرفی برאی  قو. عرفی و شرعی: بر همیנ אساس آنها قوאنیנ رא بر دو دسته می كنند  
نباشند

                                                

אیנ قوאنیנ  . نظم جامعه تنظیم می شوند و كافیست كه אیנ قوאنیנ مخالف אسلام 
قوאنیנ شرعی هم به حوزה ی . אز حدود وظایف قوה אجرאییه و مقننه محسوب می شوند 

 . قوה ی قضاییه تعلق دאرند و هیچیכ אز دو قوה ی دیگر حق دخالت در آنها رא ندאرد 
و صدور حكم در אموری مانند אستیفاء و قصاص و دیه و אجرאی حدود אلهیه قضاوت “یعنی 

جزو وظایف حكومت شرعیه محسوب می  ... بر مسلم و كافر אصلی و مرتد فطری و ملی 
 9!“شوند

آغاز می شود كه אیנ گروה نظارت روحانیوנ بر حكومت و אنطباق  אختلاف אز אینجا 
حالیكه آנ دسته ی دیگر معتقد به حاكمیت قوאنیנ با شرع رא كافی می دאنست، در 

مطلقه ی شرع بود و هر نوع مدאخله ی غیر روحانی در אمور دیנ و دنیا رא نامشروع می  
 .  دאنست 

 
یكی אز مهمتریנ . אما אصول אشترאכ אیנ دو گروה بیש אز موאرد אختلافشاנ با یكدیگر بود

ارאت فقیهاנ در אمور دینی و قضایی   نقاط אشترאכ אیندو در אیנ بود كه אز نظر حدود אختی
برאی همیנ هم بدلیل אیנ אشترאכ  . و אجتماعی و אخلاقی در مورد وאحدی قرאر دאشتند

مبانی فكری و حتی منافع مقطعی ، هر گاה عرصه بر یكی تنگ می شد ، دیگری بسرعت 
می نمونه ها بسیارند و در אینجا تنها به ذكر سه نمونه بسندה . به كمكש می شتافت

یكی אستقبال باشكوה بهبهانی و طباطبایی אز شیخ فضل אلله نوری هنگام خروج  . كنیم 
ملاכ مستبد كه   אز تحصנ אمامزאدה عبدאلعظیم و دیگر بازگردאندנ میرزא حسנ مجتهد ،

نمونه ی آخر אءتلاف با سید محمد كاظم . אز سوی آزאدیخوאهاנ شهر אخرאج شدה بود
 .אساسی و مجلس شورא یزدی، روحانی مخالف قانوנ 

در حقیقت هرچه جنبש مشروطه به אصول آزאدیخوאهانه و دمكرאتیכ خود نزدیكتر می 
شد و אیנ אصول رא نمایانتر می كرد، مقابله ی هر دو جناح روحانیوנ با אیנ جنبש 

אشترאכ دیگر هر دو در אیנ بود كه بنا . علنی تر و نزدیكیشاנ به یكدیگر بیشتر می شد
 . אتشاנ هیچ حق و مقامی برאی مردم قاءل نبودند  بر אعتقاد
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 و پایه گذאرאנ فكری آנ“ مشروطه“معنای 

 
هنوز אبهام وجود دאرد و بسیاری بر אیנ گمانند كه  “ مشروطه“در مورد معنای وאژה ی 

در אینمورد ، دلارאم . كردנ حدود אختیارאت شاה بكار می رود “ مشروط“مشروطه بمعنای 
 :دهد مشهوری توضیح می 

 
لغت فرאنسوی “  אز مشروطه حقوق بشرCharteوאژה ی به אعلامیه ید و شته می د نظر

عثمانی. אست و به“ معربدر به “ مشروطهگشته ربطی و شدה ! ندאرد“ مشروطبدل
در אیرאנ قلمدאد אروپایی אندאختנ אرزشهای مدنیت جا مشروطه رא אنقلابی بمنظور אنقلاب

نگاה. كردה یجه אی كهبیכ گرفت و  صورت אیנ جهت אیנ אنقلاب در در خلال آنچه
بود كه وאژה ی شبیه در אروپا سالاری و مردم قانوנ حكومت به آمد، همانقدر عاید

آנ به ریشه ی فرאنسوی 10!...مشروطه

א   آ        
  “  “    “

      
نت   אند       

          
  “ 

 
.   متفكریנ و روشنفكرאנ مشروطه غالبا تجدد خوאה بودند  و אفكار آزאدیخوאهانه دאشتند  

נ و تاثیرگذאرتریנ عرصه ی رویكرد به تجدد در אیرאנ بازتاب خویש رא در    مهمتری
در عرصه ی سیاست نیز متفكرینی پا به عرصه ی وجود . אدبیات ، شعر و هنر یافت 

نهادند كه هر یכ بنوبه ی خود نقש مهمی در تحلیل و نقد وضع موجود و طرح 
ت فكری אیנ روشنفكرאנ كه بخشا   خوאستهای دمكرאتیכ دאشتند، אما می دאنیم كه تناقضا

مرعوب شیعه زدگی خویש و نفوذ روحانیت در جامعه بودند،  یكی אز علل אصلی شكست     
 :بطوركلی شاید بشود אیנ روشنفكرאנ رא به سه گروה تقسیم كرد . مشروطه بود

آنها كه هم به אسلام אعتقاد دאشتند و هم در مبارزה با אستبدאد و  -
 אحساس نزدیكی می كردند אستعمار ، با روحانیوנ 

آنها كه با وجود آگاهی به אختلاف عمیق مبانی مشروطه با نظرאت و  -
خوאسته های روحانیوנ، مصلحت رא در جلب همرאهی آناנ می دیدند و 
تلاש می كردند كه مباحثات אجتماعی رא چاشنی אسلامی در هم 

 آمیزند
ی و عقیدتی آنها كه بطور قطع میاנ نظامات אسلامی ونظامات  قانون -

 جدید جای هیچگونه نزدیكی نمی دیدند
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אو אز یكسو تا پایاנ عمر .  رא به گروה אول نزدیכ بود میرزא یوسف خاנ مستشار אلدوله
به حكومت وقت و مذهب אسلام وفادאر ماند و אز سوی دیگر هم در مسایل علمی و صنعتی 

 علم و فنوנ فرنگی رא و هم در زمینه ی سیاست می نوشت و فعالیت می كرد و ترویج  
 . برאی ترقی كشور ضروری می دאنست

 
אمكاנ“  אصلاحات قانونی بدنبال ستقرאر نظام بالا و אز אصلاحات كه می كرد אو تصور

یا چاפ و אی אلدوله عدلیه ی مشیر אقدאماتی אز قبیل אیجاد به توجه پذیر אست  و با
ی אیرאנ אظها روزنامه در رقیق אنتقاد سه اتیكی دو كه مشك می كرد אمیدوאری ر
برود فهیم شد، אز بیנ و پس אز آنكه بدیگرאנ  .بتدریج

      א    
         

ل           
ت   “ 

      
          

.“

        
        

 “         
       

         “ 

                                                

11

 
كه خود برشته ی تحریر در آورد و مورد אستقبال  “ یכ كلمه“אو در بارה ی رساله ی 

 : بسیار آزאدیخوאهاנ  نیز قرאر گرفت ، می نویسد
 
مجید و אحا“  قرآנ ترقی و سیویلیزאسیوנ در אسباب صحیح آیات و برאهیנبجمیع دیث

ترقی و אسلام مانع آییנ یا אسلام ، آییנ مخالف فلاנ چیز نگویند پیدא كردה אم كه دیگر
 12سیویلیزאسیوנ אست

   
در حقیقت مستشار אلدوله تمام تلاש خود رא بر אیנ گذאشت كه אز یكسو حمایت و 

ه آنها אثبات كند كه آییנ  همكاری روحانیوנ رא با ترقیخوאهاנ غیر روحانی جلب كند و ب
های مترقی مخالف אسلام نیست ، بلكه با آנ مطابق אست ، و אز سوی دیگر می خوאست  
به تجدد طلبانی كه قوאنیנ אسلام رא אصول دمكرאسی متناقض می دیدند، אثبات كند كه   

 :مومنی در مورد אیנ كتاب می نویسد. אسلام طرفدאر ترقیخوאهی אست
 

كتابی كه مس“  אینهمه به آנאما و נ زحمت كشیدה ی در تهیه אینهمه تشار אلدوله
نبود چیزی گرفت، قرאر و ترقیخوאهاנ و אینهمه مورد אستقبال آزאدیخوאهاנ بود دلبسته

بشرجز تفسیری بر حقوق ی موسساנ“ אعلامیه بتصویب مجلس فرאنسه אنقلاب در كه
آنرא بعنوאנ. رسید אینكه بتوאند برאی نویسندה آنروز“ روح אلاسلام “ولی جامعه ی به

كند،  خود“ אیرאنی אلقاء مدعای بتقویت نیز رא אحادیث و بیفزود“ جمیع آیات 13.بر آנ

 
مستشار אلدوله مانند بسیاری אز همعصرאנ خود برאیנ אعتقاد بود كه تنها علت عقب  

ی كه به   ماندگی ، فقدאנ قانوנ و خودكامگی حكومت אست ، در عیנ حال אو در دستبرد    
אعلامیه ی حقوق بشر زند ، برאی منطبق ساختנ آנ با אسلام ، مهمتریנ مفاد آנ رא حذف  

 گانه ی אعلامیه حقوق بشر  17یا دگرگوנ كرد و یا موאردی بدאנ אفزود ، بطوریكه אصول 
אو ضمנ تحریف אعلامیه ی حقوق بشر ، معتقد بود . بدل شد“ یכ كلمه“ مادה در 19به 

حاكم “ حضرت یزدאנ“هیچكس جز “ یعت אسلام و نظریات علمای אروپاشر“كه بر אساس 
رא كه مهمتریנ مادה ی אیנ אعلامیه אست ،  “ حاكمیت ملت“نیست و بدیנ ترتیب ، אصل   

سخנ بمیاנ می آورد، به شرح محدودیتهای   “ آزאدی“همچنیנ بمحض אینكه אز  . حذف كرد
אگر “ می پذیرد، منتها معتقد אست  برאی مثال אو آزאدی بیاנ و قلم رא . آנ می پردאزد 

مطلب چاפ شدה ضرری به دیנ و אخلاق عامه برساند ، بموجب حدیث شریف אلضرر یزאل   
 . “، منع و אزאله ی آנ ضرر وאجب אست
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خلق אیرאנ هیچ كاری “אو نیز مانند بسیاری אز روشنفكرאנ مشروطه بر אیנ باور אست كه 
 . “جتهدیנ نمی توאند بكند مگر به هدאیت و ریاست م

 
یكی אز نمایندگاנ گروה دوم אست،  یعنی آنها كه אز روی مصلحت و نه     میرزא ملكم خاנ 

بدلیل אعتقاد عمیق به قوאنیנ אسلامی، بر مترقی بودנ אیנ قوאنیנ אصرאر دאشتند ، تا 
در . אعلام می كرد “ عدم אجرאی قوאنیנ شریعت خدא “جایی كه مصاءب אیرאנ رא ناشی אز   

رقیخوאה و تجددطلبی بود كه میاנ אصول ترقی و تجدد با مبانی אسلام    حقیقت אو ت
 ! تعارضی نمی دید

می دאنیم كه روحانیت شیعه هموאرה  . میرزא ملكم خاנ، אرمنی אلاصل بود و نومسلماנ 
אو אز یكسو . אرمنی אلاصل بودנ ملكم خاנ رא אبزאری برאی حمله به وی ساخته بود

كه متاسفانه بدلیل عدم درכ عمیق  (  در אیرאנ بود خوאهاנ بازتولید فرهنگ غربی
و ) مبانی فكری تجدد، در سطح باقی ماند و به تقلید אز ظوאهر مدنیت غربی منجر گشت 

אز سوی دیگر تناقضات فكری ملكم در سردرگمی میاנ خوאست مدرنیت و شیعه زدگی تا 
 :بدאنجا بود كه آنگونه كه هما ناطق می نویسد 

 
بدستنخستیנ طرح ح“  حزب אلله نیروی אلله אكبر و به یاری با شعار كومت אسلامی

یافت رאה مدونات سیاسی אیرאנ هایی به بار چنیנ وאژה אولیנ رאی و شد فریدה .ملكم 
      

“آ   ب      
 14

 
تكیه “ ملكم در مقابل كسانی چوנ میرزא آقا خاנ كرمانی كه به אو گوشزد می كنند ، אز

مق بیشعور كه جمیع حركاتشاנ تحت غرض אست و بر طایفه ی قاجار و چند نفر ملای אح
بپرهیزد ، پاسخ می دهد كه بعلت باورهای مذهبی  “  به هیچ چیزشاנ אعتمادی نیست

 ! مردم ، جلب حمایت روحانیوנ ، مشروطه رא زودتر به مقصد می رساند
אیנ دو گروה كه بیש אز אینكه به אصول تجدد و مشروطه خوאهی توجه كنند ، هر یכ    

بودند و אز هیچ تلاشی برאی وصله كردנ אصول مدنیت با אصول   “ دردكש אسلام  “بدلیلی
مذهبی كوتاهی نكردند، با وجود אینكه با אستفادה אز زباנ مكتبی و אحتجاجات مذهبی  
توאنستند تا حدودی مردم و گروههایی אز روحانیوנ رא جلب كنند، ولی در نهایت علاوה 

كار مشروطه طلبی در میاנ مردم ، در جریاנ گسترש    بر אیجاد אغتشاש فكری در مورد אف
אیנ جنبש، هم تعالیم مذهبی و هم روحانیت بصورت مانعی در رאה پیشرفت و تحقق    

 .دمكرאسی قد אبرאفرאشت 
 

אو كه یكی אز آگاهتریנ و در  .    אز نمایندگاנ گروה سوم אستمیرزא فتحعلی آخوندزאدה
ست ، به جوهر تجدد بیש אز بسیاری دیگر   عیנ حال خلاقتریנ روشنفكرאנ مشروطه א

نزدیכ شدה אست و آנ אعتقاد به نیروی تعقل و در یافتנ تضاد آנ با منشا قرאر دאدנ 
می دאنیم كه آخوند زאدה علاوה بر مقالات و مطالب فرאوאنی كه در . نیرویی فرאتر אز عقل

، نمایشنامه   ت نقد سیاسی و אجتماعی  و همچنیנ در مباحث فكری و فلسفی نوشته אس 
 . نویس ، رماנ نویس و אز پیشگاماנ نقد نویسی אدبی در אیرאנ بودה אست 

بر همیנ אساس אست كه אو در یافته אست كه قوאنیנ ناشی אز تجدد و دمكرאسی با قوאنیנ 
אو معتقد אست كه دیנ تقویت كنندה ی نظامهای   . ناشی אز אرאدה ی אلهی آشتی ناپذیرند  

تضعیف كنندה ی آنها ، زیرא دیנ تبلیغ كنندה ی تعبد אست در  אستبدאدی אست و علم 
حالیكه علم ترویج كنندה ی آزאدیخوאهی و لیبرאلیسم و لیبرאل بودנ یعنی رستנ אز قید 

 .  عقاید و طبیعتا مذهب و قوאنیנ مذهبی مانع پیشرفت و آزאدی אست
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אو به . ماندה אست آخوندزאدה یكی אز پیگیرتریנ منقدیנ قوאنیנ אسلامی و אفكار عقب 
و به بی عدאلتی نسبت به زناנ       ...حجاب ، تعدد زوجات    قوאنیנ ضد زנ אسلامی אزجمله 

مثلا در مورد تعدد زوجات و אیנ אدعا كه אسلام مرאعات عدאلت رא دربارה  . معترض אست 
 : ی همسرאנ متعدد شرط قرאر دאدה ، می نویسد

 
عدم“  و زנ مرאد אز عدאلت رعایت رضای روزאگر هماנ عدאلت در אیנ حق אوست، جور در

گرفت خود زנ دیگری سر زנ אول مرد بر  ...رفع شد كه
           
    “

 
یعنی אز  . آخوندزאدה در مورد روحانیوנ بدرستی تشخیص دאدה كه نقש آنها دوگانه אست  

یكسو با حكومت در یכ جنگ دאءمی هستند و در عیנ حال در بردה كردנ مردم دست در   
אو می گوید كه بسیاری אز سلاطیנ آلت دست روحانیوנ بودה . אرنددست قدرت سیاسی د 

אو همچنیנ   . אند و אز ترس تكفیر هیچگاה جرאت نكردה אند خلاف میل آنها گامی بردאرند
در   . می گوید ، تا زمانیكه علمای دیנ قدرت دאشته باشند ، حكومت ثبات نخوאهد دאشت    

 بسیار گفت و نوشت كه אز حوصله ی אیנ مورد אفكار و نوشته های آخوندزאدה می توאנ
در אینجا قصد صرفا بدست دאدנ تصویری אز جریانی مترقی در میاנ   . بحث خارج אست

مشروطه خوאهاנ و تجدد طلباנ אست كه با ضد و نقیض گوییها و ریاكاریهای آנ دو دسته   
 شكل ی دیگر אز زمیנ تا آسماנ فاصله دאرد و شهامت و ذهנ جسور و كاوندה شاנ در

آخوندزאدה همچنیנ مبتكر   . گیری پایه های فكری مشروطیت نقש بسزאیی دאشته אست 
אست كه آנ رא אز پروتستانیسم مسیحی برگرفته و    “ پروتستانیسم אسلامی“אندیشه ی  

خوאهاנ تحولی عمیق در مبانی فكری אسلامیوנ و رسیدנ به جایی אست كه مردم خود رא  
 .نند و جز به حقوق خلق پایبند نباشند  یكسرה אز قید حقوق אلله آزאد ك

 
 “אنقلاب مشروطه“دلایل ناكام ماندנ 

 
 . אنقلاب مشروطه با وجود موفقیتهای نسبی در برخی زمینه ها ، در مجموع ناكام شد 

با وجود אینكه خودكامگی حكومت پس אز تشكیل مجلس شورא و تامیנ مسءولیت قوה ی 
 محدود گشت، אما به مسءله ی حقوق فردی  אجرאییه در مقابل مجلس، بلحاظ قانونی

كاستנ אز خودكامگی حكومت ، אگر با אفزودנ مقام و حقوق  . كاملا بی אعتنایی می شد 
 .فردی آحاد ملت و رشد شخصیت حقوقی אفرאد ملت همرאה نباشد، محكوم به شكست אست 

 
ومتی بود نكته ی دیگر אینكه قدرت فلج كنندה ی حاكمیت شیعه كه یכ دستگاה پنهاנ حك

و سایه אש هم بر دربار و حكومت مستبد و هم بر אفكار روشنگرאנ مشروطه خوאה سنگینی 
هماנ حاكمیتی . می كرد، אمری غیر قابل אنكار אست و نمی توאנ بسادگی אز آנ گذشت 

 . باز یافت “  جمهوری אسلامی אیرאנ“كه شكل عینی خودر رא سالها بعد در قالب 
 قدرت روحانیت شیعه ، مشكل אساسی دیگر بسیاری אز אیנ  علاوה برپذیرש نفوذ و

روشنگرאנ در אیנ بود كه رفتارشاנ با عملشاנ همخوאنی ندאشت و در بسیاری موאرد طمع 
 ! مال و مقام در آنها قویتر אز خوאست آزאدی بود

در אینجا به ذكر אیנ نكته بسندה می كنیم كه همیנ برخوردאر نبودנ    . مثالها بیشمارند 
 ویژگیهای معنوی كه برאی یכ رهبر سیاسی ضروری אست ، بسیاری אز همرאهاנ رא אز  אز

 . آناנ ناאمید كرد و پرאكند
אنقلاب مشروطه با وجود אینكه توאنست برאی مدتی אرتجاع متحد درباری و مذهبی رא در   

در אینجا لازم به تذكر אست ، كسانی  . هم بكوبد، به برآمدנ یכ حكومت ملی نیانجامید
 )روس و אنگلیس(كه علت شكست אنقلاب مشروطه رא در تنها در دخالت نیروی خارجی 
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می دאنند، به אیנ نكته ی مهم توجه نمی كنند كه אختلافات درونی دستگاה حكومتی و    
رقابتها و عدم هماهنگی مشروطه خوאهاנ نقש بسیار عمدה تری در شكست אیנ تحول 

كرد

         
     “  

“           
        

 .“

         
       

   .“ 

ب    
         

        
         

            
          

شروطه خوאهاנ אز אستعدאد و توאنایی برخوردאر   با وجود אینكه تכ تכ אیנ م . אیفا 
بودند ، نتوאنستند در یכ حركت جمعی در جهت منافع ملی אیرאנ قدم بردאرند،    

 :همانگونه كه كسروی بدرستی אشارה می كند 
 

دست “  رא אز خود آزאدی بیكبارה אیرאנ كه ی زبونی آزאدیخوאهاנ، چه بسا در نتیجه
بخش همسایه میاנ دو در شدیدאدה 15.یدה

 
در آנ حضور دאشتند، نیز مسلماנ نمایی عوאمفریبی رאה  “ نمایندگاנ ملت“ به مجلسی كه 

 :  نوشت  یحیی دولت آبادی پیدא كرد ، بطوریكه
 

سیاسی و مجلس تا یכ دאشت شباهت بیشتر مذهبی مجلس بیכ شورאیملی مجلس
عوאمفریبی در . אقتصادی مسلمانی كردנ و برאی אظهار روزچنانكه دה صفر محرم و אیام

عزאدאری می شد  16در مجلس
 

 :یا به گفته ی وكیل אلرعایا 
 
به دست אفرאد“  رא كار אما شاگردאנ كنیم، تربیت صرف تحصیل و توماנ אگر میلیاردها

همانیم كه بودیم وهستیم باز نسپریم، درستكار و ما אشخاص. عالم گویا هوאی مملكت
پذیر نمی درستكار 17دعالم و

 
در آغاز گفتیم كه حضور روشنگرאנ دورאנ ناصر אلدیנ شاهی، تاسیس مدאرس و אنتشار   
روزنامه ها قدمهای مثبتی در جهت پیشرفت عمومی بودה אند، אما می بینیم كه كافی 

كماكاנ یكی אز ضعفهای אساسی جامعه عقب ماندگی پایگاה فكری و تفكر  . نبودند
 . مار می رفتאجتماعی و شیعه زدگی عمومی بش

 
אجتماعی مترقی... “  ود كه אسلام زدگی جامعه אز برآمدנ پایگاה نه  آנ  ناتوאنی אصلی

گرفت ملی جلو می كه אفكار. و شدה אست رאهگشا خود چنیנ אنقلابی برخی كشورها در
یابد در جامعه رسوخ آנ. مترقی אز بود و قدرت حكومت مذهبی پایگاה فاجعه  وجود

دربدتر وقوع صحن אیנ حكومت אز شركت جناحی ی دربارה كه به توهم سازیهایی ه
زد می אنقلاب دאمנ אیנ. كشاكש قدرت אی به خدشه تنها كه نه شد باعث همیנ

אصلی در جهت ماهیت سمتگیری رא אز אنقلاب ها جبهه كه وאرونگی نیاید، حاكمیت وאرد
         بازدאشت

      پ   
ا        

           
        

                                                

صورت شك. אש در آנ אست كه در وאقعیت אیנ אنقلاب در مرאحلאهمیت ست
در طلب، یشرفت نیروهای אجتماعی آمدנ بر آموزی و با تجربه אبتدאیی، ممكנ بود

حاصل گردد موفقیتهایی بعدی مبارزאت. مرאحل نیت در شركت روح حالیكه در
دאرد אدאمه نیز تا به אمروز كه گشت منجر عمیقی چناנ توهم به با... آزאدیخوאهانه،

شباهتهای ح مشروطه با אنقلابتوجه به قوא در אنقلاب و توאزנ אنگیز روندها در57یرت
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“.پ א

عمل در نهایت، و تاریخی ی تعییנ حافظه در تاریخ نگاری شود كه אیرאנ روشנ می
به مشروطه دست אنقلاب ی دربارה كه مسءولیت كسانی دאرد و عظیمی چه نقש ملتها

ساختנ عوאمل و نتایج אیנ אنقل چهقلم بردند، در مخدوש ملت אیرאנ به پیشگاה در اب
ست  ایه

 
 
 

 
 

 پایاנ بخש אول 
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