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∗سيد محسن آل سيد غفور

و علوم اجتماعي دانشگاه شهيدچمراناستاديار گروه علوم سياسي دانشكده  اهوازي اقتصاد
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:چكيده

م-ي فكري سنت ها مشروطه مهم ترين آوردگاه و سياسـي و غربـي  تفـاوت ايرانـي، اسـالمي

 اصـحاب سـنت اسـالم فقـاهتي در تبـاين،،در ايـن ميـان.ستاي تلفيقي برآمده از آنها سنت ها

در ايـن.ي متفـاوت را پيمودنـديها سازگاري يا ناسازگاري سنت اسالمي با سنت ليبرال غربي راه

و مراجعي كه در خوانش مجدد از اسال   معتقـد بـه سـازگاري سـنت؛مپژوهش از آن دسته از فقها

اين سنت با اسـتناد. اسالمي با سنت غربي بودند به عنوان سنت اسالم نوانديش ياد مي شود/ايراني

و روايات اسالمي نه تنها مشروطه را بر خالف شريعت نمي يافت   بلكـه از آن بـه عنـوان؛به آيات

بهكرآموزه اي اسالمي ياد مي و آنك بـه غربيان از مسلمان يلهوسبد كه ان به عاريت گرفته شده بود

از،امـا در عـين حـال. تعبير نائيني هذه بضاعتنا ردت الينا شده بـود   ايـن سـنت از سـوي برخـي

و مباني آن شـد و آگاهي صحيح از مشروطه در پـي ايـن.روشنفكران ايراني متهم به عدم شناخت

ايـن.دهنـد خـود قـرار مـي مفروض است كه شكست مشروطه را هم بر اين اساس مورد ارزيابي 

و يافته هاي تاريخي بر ايـن فـرض اسـتوار  پژوهش با رويكردي مبتني بر اصالت تعدد فرهنگ ها

–ي ايراني در سنت اسالم نوانديش مفهومي است كـه در بـستر فرهنـگ ايرانـي است كه مشروطه 
و نما يافته است و مبتني بر تفكر مدرن به صورتي آگاهانه نشو رواز. اسالمي و معناي، اين  حقيقت

ي ايراني جست كه مفسران ايراني در-مشروطه را نه در فرهنگ غربي بلكه بايد در جامعه  اسـالمي

ن . متناسب با آن فرهنگ به آن دست زده اندوينخوانشي

: واژگان كليدي
ي ايراني مشروطه،  بازي زباني اسالمي،-سنت اسالم نوانديش، مشروطه

                        06113731487Email: Aleghafur@gmail.com:فاكس*

: زير در همين مجله منتشر شده استلهاز اين نويسنده تاكنون مقا
و تكثر سنت هاي فكريال" .1388، تابستان2، شماره" سياسي ايران معاصر–گوي اجتماع گرايي
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 مقدمه
هام ترين آوردگاه مشروطه مه و-ي فكري سنت و غربـي  سياسي متفاوت ايراني، اسـالمي

 اصـحاب سـنت اسـالم فقـاهتي در تبـاين،،در اين ميان.تاسي تلفيقي برآمده از آنهاسنت ها

در اين.ي متفاوت را پيمودنديسازگاري يا ناسازگاري سنت اسالمي با سنت ليبرال غربي راهها

كه در خوانش مجدد از اسالم پژوهش از آن دسته از فقها   معتقد به سازگاري سنت؛و مراجعي

مي شود/ ايراني به عنوان سنت اسالم نوانديش ياد ايـن سـنت بـا. اسالمي با سنت غربي بودند

و روايات اسالمي نه تنها مشروطه را بر خالف شريعت نمي يافـت بلكـه از آن  به آيات استناد

مي  به عاريت گرفتـه شـده يلهوسب كه به كردبه عنوان آموزه اي اسالمي ياد  غربيان از مسلمانان

به تعبير نائيني و آنك انديشمندان سنت اسالم نوانـديش. شده بود»ذه بضاعتنا ردت اليناه«بود

و نامه هايي دست يازيدند يا طرفدار مشروطه و منابع فقهي به انتشار رساالت به متون با استناد

و توجيه مشر  و هـدم تا ضمن اثبات ي مـشروعه را در راسـتاي اسـتبداد وطه، شعار مـشروطه

مي.نندكاساس مشروطيت ارزيابي  و دل مشغولي اين دسته از علماء را تشكيل كه دغدغه آنچه

و دستاوردهاي سنت سرزمين ديگر يعني مغرب زمين بـا سـنت ايـران كردنداد سازگار   مفاهيم

از. ليبرال اسـتقبال شـد از همين رو از سنت ديگر يا سنت.اسالمي بود شـيخ اسـداهللا مامقـاني

مي گويد  ما همه قـسم ايجابـات زمـان را مطمـح نظرخـود«:فعاالن مشروطه با اين طرز تفكر

و بـا تمـام موجوديـت  و مدنيتي كه از اروپا مي آمد را اسـتقبال نمـوده نموده، جريان انسانيت

و تعالي سعي كرديم .)154: 1381كوهستاني نژاد،(»خودمان براي تجدد

و به ويژه ادبيـاتي مفاهيم،بر اين اساس  جديد در حوزه هاي متفاوت اجتماعي، اقتصادي

و آموزه هاي نوين مغرب زمين.سياسي ايران زمين زاده شد آشـنا طرفداران مشروطه با مفاهيم

و يا اگر آنگونه مي شدند  ي زباني آنها وجود نداشت ا كه ادعـ وجود داشتكه پيشتر در حوزه

و قرائت كنند؛مي بـه هـر. هاي مسلط اسالم تـاريخي آن مفـاهيم را فـرا گرفتـه بـود غبار زمان

مي نويـسدپفحال كه آجوداني به درستي مفـاهيم تـازه اي كـه از فرهنـگ غـرب بـه«: آنگونه

و فرهنگ ديگري باليـده بـود،  كه در بستر تاريخ مي يافت، در اصل مفاهيمي بود فرهنگ ما راه

و شكل گرفته  به تاريخ و با توجه فرهنگ جوامع غربي، بيانگر تجربياتي بود كـه در تـاريخ بود

و مـشخص  و بـيش واضـح و در زبان هاي اروپايي، با تفاوت هـايي، معنـاي كـم آن كشورها

و نـه در تـاريخ مـا. اما اين مفاهيم در فرهنگ ما، پيشينه اي نداشـتند. داشت »نـه در زبـان مـا

با«:و در ادامه مي افزايدا.)7: 1384آجوداني،( كه و تاريخي، آنگاه و زبان انسان ايراني با چنين ذهن

و تاريخي آن مفـاهيم را نداشـت، آنهـا را بـا  ي زباني مفاهيم جديد آشنا مي شد، چون تجربه

و بازسـازي  ي زباني خود، تفـسير، تعبيـر و با تجربه و برداشت تاريخي خود و شناخت  درك
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و سـعي مـي كـ مي و بيگـانگي آن مفـاهيم جديـد، بـا تقليـل دادن آنهـا بـا كـرد  رد از غرابـت

و آشنا از آن ها ارائه دهد. هاي خود بكاهددانسته )8:همان(»و صورتي مأنوس

و اصالت تعدد فرهنگي  مشروطه
وههاي اجتمـاعي در دوربه اعتقاد آجوداني، بحران ازدر مـشروطه نهايـت شكـست آن را

و.ز بايد مورد ارزيابي قرار داد همين چشم اندا  جـوهر كتـاب آجـوداني آن اسـت كـه مفـاهيم

و تجربه آموزه و هاي سنت غربي برخاسته از همان محيط .تاريخي آن سرزمين است هاي زباني

و به عبارت ديگر تقليل آن مفاهيم با تجربـهابن و تـاريخي متفـاوت براين به كارگيري ي زبـاني

ر و مجتهـدين شـيعي دوره ايران زمين خطاي فاحش و برخي از فقها و انديشمندان وشنفكران

آن؛ي آجوداني به بخـشي از واقعيـت توجـه دارد نظريه. مشروطه بوده است   امـا خطـاي او در

كه مشروطه مياست كه كپي شده از اصل آن در غرب باشداي را مشروطه .داند

ن آجوداني درگير با نقيصه اي ازي ايراني مشروطهكتاب كه بـا. است وينتفكر به اين معنا

و آمـوزه هـاي سـنت كه مفاهيم و جهان شمول در اين انتظار است در نظر گرفتن تفكري عام

و فرهنگي در غربي در ايران با شرايط متفاوت محيطي بايد به ايفاي همان نقشي بپردازنـد كـه

كه بـه تفكـر تفكر آجوداني همانند برخي ديگر از روشنفكر. غرب ايفا كرده اند  ان ايراني است

و بـراي» هـا اصالت تعدد فرهنگ«تفكر جهان شمول. جهان شمول باور دارند  را نمـي پـذيرد

و فرهنگي انسان همه و مكان هاي متفاوت در زمان ها، جوامع  مختلف نسخه اي واحـديهاها

يع. پيچدمي و آموزه ها كه آن مفاهيم و محيطي هـاي نـي آمـوزه نسخه اي بر اساس همان بستر

و پرورش يافته اند  و نتيجه.سنت غربي در آن باليده ي منطقي اين تفكر، آن اسـت كـه مفـاهيم

به توفيق خواهند بـودي سنت غربي در ديگر محيط هاي ويژه آموزه و جوامع به شرطي قرين ها

به تعبير آجوداني بـدون  و و تصرف د»تقليـل«كه بدون دخل ر، در آن محـيط همـان نقـش را

.محيط مادر خود ايفا كنند

مي شود آيا اساساً چنين امري امكان پذير اسـت؟ آيـا يـك: در اين جا سؤال اساسي مطرح

به ارزش  و آمـوزه هـاي سنت بدون توجه و اهداف خود مي تواند پذيراي مفاهيم ها، اعتقادات

و تصرف در آنها باشد؟  سنت ديگر بدون دخل

و كه در امور اجتماعي و آمـوزه هـا بـا انـسان بديهي است و كار آن مفاهيم  هـا سياسي سر

و.هايي كه در شرايط محيطي متفاوت زيست كرده اند انسان.ستا  بـر همـان اسـاس بـه فهـم

و آموزه ها دست مي كنش ها،تفسير پديده و مفاهيم و يابنـدگان انسان. زنندها ها سازندگان معنا

و حركـات ديگـر ها، كنش ها، فرصتيتمحدود آرزوها، ها،آنان اولويت. آن هستند  ها، رفتارها

ويافراد را در ارتباط  و باز تفسير مي كنند دوگانه هـاي كنش،بر اين اساس. چند سويه تفسير
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نييانساني عوامل كه از قانونستبه هم پيوسته  كلـي پيـروي كننـد تـا بـر آن اسـاس بتـوان،يند

اي. اي واحد براي آنان تجويز كرد نسخه اي اعمال افراد در نظريه،ن طبق كه عرصه  خاص است

كه افعال، بار معنايي پيدا مي و در همين جهان معنايي است مي يابد .)(Frazer.1999:89 كنندمعنا

به همان نمي،بنا بر اين كه مفاهيم سنت غربي در ايران گونه فهم شـوند كـه توان انتظار داشت

مي گيرند  و. در سنت غربي مورد فهم قرار اين گونه نخواهد بود كه چون اين مفـاهيم سـاخته

 همان معناي مورد نظر غربيان را بـاد در جوامع ديگر همچون ايران باي؛ي غرب هستندهپرداخت

مي.خود داشته باشند و ظرفي مشخص د كـه افـراد درون آن بـستر شـو معناي واژه ها در بستر

به تفسير آنها مي فق. زننددست و نيـت آنهـا(يط عنـصر معنا هرگز متضمن و قـصد ) عـامالن

و مفـسران آنهـا( بلكه متضمن دو عنصر است؛نيست ي معنـا از رابطـه). آنچه بايد تفسير شود

و آناني مي آيد پديد مي ميان عمل  فرايند تفـسير معنا در جريان خود. كوشند عمل را بفهمندكه

مي شود كه بالفعل ي رفتار ديگران يا حاصل آن هماني معنا،بر اين اساس.و از طريق آن است

كه ما مي انديشند؛ به عكس معناي آن، چيزي است كه آنها از آنچـه) يا ديگر مفـسران( نيست

مي فهميم  دو.ديگران انجام داده اند و هـم و گزارش گادامري، معنا هم چندظرفيتي طبق شرح

به: جانبه است  كه چندظرفيتي است چون عمل قصدي يا نتايج آن بسته مفسر يا مفسراني است

مي شوند  از؛درگير تفسيرش و دو جانبه اسـت چـون معنـا تنهـا  معناهاي بسيار خواهد داشت

و مفسر(ي ميان دو سوژه رابطه مي آورد) عامل مي آيد كـه عملـي. سر بر لذا معنا زماني پديد

مي  مي آيد تفسير و با هر بار تفسير از نو معنايي دوباره پديد  معنـادار فقـط زمـاني اعمال. شود

و بـدين ترتيـب معنا دار مي شوند كه مفسري خاص آنها را در بستر تفسيري خاص جاي دهد

همراه با تغيير افق تفسيري مفسران مختلف، ابعـاد معنـايي تـازه. به معناي اعمال فعليت بخشد 

مي  و نتايج آنهـا نـه تنهـا در طـول. شودمتولد كه معناي اعمال  زمـان تغييـر اين بدان معناست

به خود نميمي و محقق .گيردكند بلكه هرگز شكلي قطعي

ي ايراني و بازي زباني جامعه  مشروطه
مي» مشاركت در بازي زباني«ويتگنشتاين دوم از فرايند فوق به اگـر غيـر از ايـن.كنـد ياد

و تك نسخه اي باور داشته باشيم  به حقانيت تفكر جهان شمول و ي منطقـي اين نتيجـه؛باشد

 را توليد خواهد كرد كه معناي الفاظ هماني اسـت كـه غربيـان در دسـتگاه منطقـي خـود مـراد

به مانند اقتضاء پيشيني براي آن مفاهيم قرار داده انـد كرده و آن را ايـن آغـاز همـان نقـدي. اند

مي سازد  كه ويتگنشتاين دوم بر ويتگنشتاين اول يا متقدم وارد ي مندر«:است بـا طقـي رسـاله

كه فاكت  و اين در حالي است هاي زبان با اقتضاء پيـشيني يك الزام پيشيني به زبان رجوع شده

و الفـاظ بـه زبـان، او بر همين اساس.)91: 1382خالقي(»ما مطابقت ندارد  براي فهم معاني افعـال
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مي آورد مي نويسد.روزمره روي ايـمهكـرد صـحبت مـي آن آنچه در منطق درباره«:در اين باره

 چنـين...انگار منطق ما بـه اصـطالح منطقـي بـراي خـأل بـوده اسـت. آرماني بوده استيزبان

و گـويي بـه) هاي آرماني زبان(هانمايد كه اين زبان مي بهتر، كامل تر از زبان روزمره ما هستند

و حـسابي بـه چـه  ي درسـت به مردم نشان دهد يـك جملـه كه سرآخر  عهده منطقدان است

به اعتقاد ويتگنشتاين متأخر واژه مي توانـد كاربردهـاي متفـاوت.)81،بند1380ويتگنشتاين،(»مانديم

مي دهد.داشته باشد  به آن و معنايي كه زبان  بـه.»معناي واژه كاربرد آن در زبان است«:كاربرد

و فعاليت ي زندگي ارتباط ناگسستني وجود دارداعتقاد وي ميان زبان بـين زبـان«:هاي روزمره

به طوري كه هر كدام از بازي  هاي زبانيو صورتي از زندگي پيوندي تفكيك ناپذير وجود دارد

و مرتبط با ساير رفتارهاي مان تلقي كنيم  ، بنـا بـراين.)96:خالقي،همان(»را بايد نوعي رفتار انساني

آن، از زندگييبدون شركت در صورت به كارگيري بازي زباني مربوط به . وجود نـدارد امكان

و زبان جامعه مي به قواعد عمومي قواعـد«: كنـد ويتگنشتاين حتي حسيات دروني را نيز منضم

و اجتماعي است  در. حاكم بر كاربرد واژه هاي مبين حسيات، قواعدي همگاني ما اين قواعد را

مي بريم صحنه به كار و مي گيريم  ضـمانت اين گونه معيارهاي بيروني، از طرفي.ي جامعه ياد

مي روند به كار و از طرف ديگر در جامعه كه اساساً مي توانيم.اجراي اجتماعي دارند دليل اين

و چـون؛داراي قواعد حاكم بر زبان باشيم   عـضويتمان در جامعـه اي بـا زبـان مـشترك اسـت

ات درونـي خـود داريـم، و اجتماعي در مورد وجـدانيات يـا تجربيـ و موازين همگاني معيارها

.)105:همان(»م زباني دال بر آن تجربيات دروني داشته باشيمقادري

و هـر و در هر زمـان و الفاظ نمي توانند معاني پيشيني داشته باشند بنابراين افعال، واژه ها

و مكاني ديگر تحميل كنند  و بسترهاي زماني مامقاني. مكان آن معناي پيشيني را خود بر محيط

و شئون در  در از اين مطلب با دين و ديـن بـر عـادات  عنـوان تـأثير متقابـل عـادات بـر ديـن

مي كندهامكان كه به اعتقـاد وي اسـالم آسـيا متفـاوت از اسـالم از اين.ي متفاوت ياد روست

و اسالم ايران متفاوت از ديگر اسالم هاست  و در هـيچ«:اروپا و عـادات در هـيچ عـصر ديـن

به هم ديگر برنخورد  و خوردي بي زد و در هـر محـيط، ابتـدا، ديـن محيط و در هر عصر ه اند

و التيامي يافته ي يك تصادم ناگزير، با هم امتزاج و باالخره در نتيجه مهاجم بوده عادات مدافع

و موقـع آن ديـن را گرفتـه اسـت يك  چنـان كـه...نوع آهنگي پيدا كرده اند كه اين آهنگ اسم

ب عادات، مي بخشد، ي شبهه اديان نيز در عادات محيطـي بـي تـأثير تأثيرات خود را روي اديان

به تفاوت محيط ها متفاوت بوده هيچ ديني از اديان در تمام محيط...ماندنمي هاو چون عادات

و آهنـگ ديـن هـا بـه اخـتالف محـيط هـا و بلكه رنگ يك رنگ، يك آهنگ را نداشته است

و متمايز بوده  و از هم ديگر متفاوت م به اختالف عادات واحوال روحيه مثالً دين اسال.مختلف
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و آهنگ هاي متفاوت پيدا كرده است در. اقوام مسلمه، تلقّيات مختلف ديده كه امروز اسالميتي

كه در آفريقا است .)18:كوهستاني،همان(»اروپا است غير از اسالميتي است

كه در ايران، مشروطه اي را شـاهد با به نظر مي رسد شـيم كـه اگر چنين باشد، پس بديهي

كه در غرب است  كه.متفاوت از مشروطه اي باشد در ايـرانِ» جعـل قـانون«بديهي خواهد بود

.باشـد...قانوني متفاوت از قانون غربي يا فرانـسوي يـا متأثر از سنت اسالمي به لحاظ محتوي، 

م و تـأثري به گونه اي خواهد بـود كـه تـأثير كه اين تفاوت به آن معنا نخواهد بود يـان اما اين

اسالمي بـا خـوانش/ سنت ايراني.اسالمي با سنت غربي نباشد/و در اينجا سنت ايرانيهاسنت

و تفسير خود در بازي زباني خـود معـاني اي  و آموزه هاي آن بنا بر فهم و مفاهيم سنت غربي

مي بخشد  به آنها بي.متفاوت از معاني اوليه ي ثقة االسالم تبريزي  راهپس در اين صورت گفته

به عنوان كه از مشروطه در ايران ي ايراني«نيست مي» مشروطه كه عالوه بر آن كه مقلد ياد كند

ي دول خارجه نيست  كهي ايراني، مشروطه همچنين،؛مشروطه خواهد نمي مشروطه اي است

در ايـن بـاره آجـوداني در فـصل مربـوط بـه.)421: 1355تبريـزي،(»بدعتي در دين گذاشته شـود«

و عاميون اجتماع« ميابه مسأله» يون كه مي توان آن را نقـد كتـابي جالب اشاره  نيـز وي كند

ي ماهيـت او ضمن اشاره به اختالف نظر ميان سوسـيال دمـوكرات.دانست هـاي ايـران دربـاره

به كائوتسكي ياد مي كند  ي چلنگريان خطاب از.مشروطه از نامه چلنگريان از كائوتـسكي كـه

و متفكران سوسي ميسران :طلبداليستي است پاسخ سؤاالت زير را

شـركت سوسـيال آيـا قهقرايـي اسـت؟ نظر شما درباره خـصلت انقـالب ايـران چيـست؟

ها در يك جنبش كامالً دموكراتيك پيشرو يا مترقي يا در يك جنـبش قهقرايـي از چـه دمكرات

 تواند باشد؟نوع مي

مي نويسد به درستي داشت كـه در پاسـخراو معرفت كائوتسكي اين مايه خرد«:آجوداني

به نامه شما بدهم« چلنگريان بنويسد  مشكل بتـوان وضـع ...براي من ميسر نيست جواب كاملي

مي  و اقشار نويني ظاهر گشته كشوري را كه كم و در آن ناگهان نيروها »داوري كنم ...اندشناسم

مي.)419-418:آجوداني،همان( خود را نـاتوان از پاسـخ بـه آن شود، چرا كائوتسكي اين سؤال مطرح

مي داند؟  مي سؤاالت و نيروهاي آن را نمي كائوتسكي بيان و بـه كند كه وضعيت ايران شناسـد

و اجتماعي در آنها رقـم مـي  كه تحوالت سياسي بـراي وي آشـنا،خـورد عبارت ديگر، بستري

و در نگـاه جهـا؛كائوتسكي از سردمداران جنبش سوسياليستي در جهان است.نيست ن شـمول

وي تك خطي و جهان شمول دست به تبيين انقالب بعيد نمي،از نمود تا با تحليل تاريخي عام

و بر همان اساس پاسخ سوسيال دمكرات  مي.هاي ايراني را بدهد ايران زند توانـست حداقل او

به عنوان جامعه  كه ايران ي توليد آسـي با درك اين نكته اييي شرقي در تحليل ماركس از شيوه

و اجتمـاعي آن بزنـد  به تحليل تحـوالت سياسـي به استبداد شرقي است دست او.و مبتال امـا
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كه درگير تحوالت ايـران به نيروهاي ايراني آن واگذار مي كند و هـست پاسخ اين سؤاالت را ند

و سيا  و توانا به تفسير آن مفاهيم هـستندسبا وضعيت فرهنگي كائوتـسكي.ي آن سروكار دارند

پي  و خود شتر در مواجهه با سوسياليست هاي انقالبي به سخن راني كارل ماركس صحه گذارده

ومي«:عبارات او را چنين ياد آور شد  و رسـوم كـشورهاي گونـاگون سنت ها دانيم كه قوانين

.)29: 1386بشيريه،(»بايد در نظر گرفته شود

به نقد سوسيال دموكرات ا آجوداني خود در ادامه اين معنا و«:يراني مـي پـردازد هاي تقيـد

و  كه از خود نمي پرسيدند كـه كائوتـسكي وابستگي آنها به ايدئولوژي وارداتي تا بدان جا بود

و مشكالت ايـران دارنـد  ي مسائل چه صالحيتي براي اظهار نظر درباره ايـن گـروه. پلخانف

س  وسـيال سوسيال دموكرات هراس اصلي شان اين بود كـه كـاري نكننـد كـه مخـالف اصـول

ي. دموكراسي باشد  و وفاداري به اين اصول در درجه . اهميـت بـود نخستبراي اينان، بستگي

و اصولي مسائل ايران، نگاهـشان بـه ايـران. ظاهر چندان اهميتي نداشتبه شناخت واقع بينانه

و؛بود نگاهي از بيرون؛نگاهي از درون نبود   نگاهي عاريه اي كه از درون پاره اي اصـطالحات

و نـا آشـنا بـود برداشت و سخت سطحي نگـر، بـي محتـوا مي كشيد »هاي ماركسيستي سر بر

.)422:آجوداني،همان(

و پلخانف هر چند كه از  پردازان نظريهآجوداني خود به اين مهم توجه دارد كه كائوتسكي

ي ماركسيستي هستند در؛نظريه ش جـاي پرسـ. ايران ندارنـد باره اما صالحيتي براي اظهار نظر

و انديـشمنداني هماننـد از آجوداني است، آيا نمـي تـوان همـين نقـد را متوجـه روشـنفكران

آنكرآجوداني  به جاي اصول ماركسيستي، انتظار اجراي اصول ليبرالي را بدون سـازگاري كه د

و اجتماعي ايران دارند؟ آيا نمي توان بر آنان خرده گرفت كه انتظـار با شرايط فرهنگي، سياسي

ي سنتي اجراي  اسالمي ايران ناشي از عدم شناخت شرايط تـاريخي– اصول ليبرالي در جامعه

نگاهشان به ايـران نگـاهي از درون نيـست،«:و فرهنگي ايران است؟و در جمع بندي آن گفت

و برداشت. است نگاهي از بيرون  هاي ليبرالي نگاهي عاريه اي كه از درون پاره اي اصطالحات

و سخ  مي كشد و نا آشناست سر بر بـراي آنهـا صـرفاً وفـاداري بـه.ت سطحي نگر، بي محتوا

ي ليبرالي از اهميت برخوردار است و آموزه ها .»اصول

و غربي مشروطه اي ايراني،،ي ايراني مشروطه ايراني است چون در اجتمـاع:است اسالمي

اهست اسالمي است چون مفسران آن ايرانيان مسلمان؛ايران است  و غربي ست چون از سـنت ند

رو.غرب برآمده است  و آموزه،از اين و تـصرف مفاهيم هاي آن با تفسير مفسران دچـار دخـل

به. شودمي به تعبير آجوداني مي آيد» تقليل«و به«:گرفتار »ي ايرانـي مشروطه«تبديل مشروطه

و اصـول مـش روطيت، بـه آن گونه كه اينان منظور مي كرده اند يعني تقليل بنيادي ترين مفاهيم

ي آن مفاهيم» اسالميزه«تعبير امروزي ها يعني  آجـوداني،» تقليـل« مفهوم)38:همان(»كردن همه
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به مفهوم مي شود» سازگاري«در اين پژوهش، و سـازگاري. تفسير اين تقليل در باور آجوداني

و مثبـت كـه از سـوي مفـسران ايرانـي اسـالمي ار   ايـه در بيان اين پژوهش امري است آگاهانه

و مفسرانش بر آن است تا ميان سنت ايرانـي. شودمي / در مشروطه تالش سنت اسالم نوانديش

چنين كوششي در بـازخواني اسـالم ميـسر.سازگاري ايجاد كنند) ليبرال(اسالمي با سنت غربي

و.شــودمــي  در اســالم اقتــداري، عناصــري از نــصوص دينــي كــه نــاظر بــه شــوري، نظــارت

وهم اقتدارگرانـهي سياسي آحاد مسلمانان است بـه نفـع مفـاهيم هايمسئوليت چـون سـلطنت

مي شوند .)18: 1378فيرحي،( واليت عهدي در نظريه هاي سياسي به حاشيه رانده

مي در اين بازخواني، مفـاهيم.دشودر بازخواني اسالم نوانديش از اسالم اين مسأله وارونه

كه در اسالم تارو آموزه  و بـه؛يخي كه عمدتاً اسالم اقتداري بوده است هاي اقتداري  رقيق شده

و آموزه و برخالف آن مفاهيم ميهايي حاشيه رانده مي شوند و تمايـل يابند غلظت كه گـرايش

و اصول دموكراسي دارنـد و» آزادي«بـه» حريـت«پـس بـي راه نيـست اگـر.به اصول ليبرال

ا. تعبير شود...و» برابري«به» مساوات« سـت كـه در برخـي از مـوارد تـالش در ايجـاد بديهي

و كج  به كژتابي تـوان اما اين مسائل جزيي را نمي.هايي نيز منجر خواهد شد سليقگيسازگاري

و  به فرهنگ و تالش در جهت سازگاري را با توجه و اصل تسري داد سنن داخلي خطا به كل

.شمرد

به اين معنا روا با توجه كه ديگر نمي توان گفـت و مرا ست ع درگيـر جريـان جـ حـانيون

و از پي ناآگاهي از آن حمايـت كردنـد» حقيقت مشروطه«مشروطه، بـه ايـن.را نمي شناختند

ي ايراني شكل مي گيرد،معنا كه در بازي زباني جامعه . حقيقت مشروطه آن چيزي خواهد بود

و اسالم نوانديش  حقيقت مشروطه

ت روشنفكري ما به روحـانيون مـشروطه، طـرح همانگونه كه گفته شد از مهم ترين اشكاال

به حقيقت مشروطه آگاه نبوده و فقها كه مراجع و آن را نمـي همين مسأله است .انـد شـناخته اند

پي اين مفروض است كه شكست مشروطه را هم بر اين اساس مورد ارزيابي قرار مي .دهنددر

كه ببينيم اصوالً آشناي بي فايده نخواهد بود به ويژه مراجـع طـراز اول در اين جا و ي روحانيون

و آنـان از مـشروطه چـه چيـزي را چه حدي اسـت كه پشتيبانان مشروطه بودند با آن تا نجف

و  در خواسته و مراجـع انتظار داشتند؟درك آنان از مشروطه چه بود؟ آيا اصوالً اقدام روحانيون

و محتواي آن صـورت»همشروط«حمايت از مشروطه خواهي ايرانيان، با آگاهي آنان از  و مباني

و مباني مذهب تشيع سـازگاري دارد يـا گرفته است؟ آيا آنان آگاه بودند كه اين مباني با اصول

و غيرديني رقم زده استي مباحث،خير؟ اين سؤاالت  در ايـن. متفاوت را ميان انديشمندان ديني

مي توان اشاره كرد  به سه دسته نظريه ب. باره و هستنر اين اعتقاد غالب روشنفكران د كه مراجـع
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و اصول مشروطه از آن حمايت كـرده به مباني به ويژه مراجع نجف بدون توجه .انـد روحانيون

و پژوهشگران سياسي با دسته ميااين گروه از انديشمندان يابندي ديگر از متفكران ديني پيوند

و تفك هستكه بر اين اعتقاد  ر مدرن از همان ابتداي آن محكوم ند كه ايجاد سازگاري ميان اسالم

ي مشروعه هستند.به شكست بوده است .اين دسته از انديشمندان ادامه جريان مشروطه

و ليبرال قائل بـه ايجـاد كه ميان دو سنت اسالم به كساني است ي سوم متعلق  تفكر دسته

ي گزينشي هستند به گونه ي جريان مشرو.نوعي سازگاري ي اسـالمي اين طرز تفكر ادامه طه

و ارزيـابي.است ي آن دوره و مطالـب انتـشار يافتـه براي آگاهي از اين مسأله مراجعه به آثـار

و بـر آن اسـاس  كه مراجع طراز اول در آن به فهم از مـشروطه دسـت يافتـه وضعيت فضايي

و واكنش و كنش به تفسير مي دادنددست . ضروري است،هاي متناسب با آن تفسير انجام

و از ديگـر علما و استبداد داخلـي و مجتهدين نوانديش فقهي ابتدا در جهت مبارزه با ظلم

آنان براي دستيابي به اين دو مهـم،.سوي در مبارزه با استيالي خارجي وارد ميدان مبارزه شدند

و)مدرنيته( تجددتحت تأثير امواج  و اجتماعي، نياز بـه بـازخواني در اسـالم  در ساحت علمي

مي دهد بـه. با شرايط نوين را احساس كردند تطبيق آن كه ميرزا ملكم خان توضيح همان گونه

و در خـور  ي سنتي ايران، نقش علما در اين جامعه نقشي مؤثر و الزامات جامعه جهت شرايط

مي طلبـد  كه مطالعات جامعه شناختي خود را به عنوان نيروهاي كارآمد اجتماعي . اهميت است

ي«: چنين باز مي گويد اين مهم را تقي زاده كه جز به نفوذ كلمـه مي دارد پيش آمد ايران مدلل

كـسروي بـا.)214: 1359تقـي زاده،(»روحانيت، عمل مشروطيت در اسالم پيشرفت نمي تواند كرد 

ي ايـران، هاي ضد روحاني خويش، يكي از انگيزه هايش را در نگارش ديدگاه  تاريخ مـشروطه

جنبش مشروطه را در ايران آقايان طباطبـايي«:وطه طلب مي داند بيان نقش مهم روحانيان مشر

لي ديده شد در روزنامه  و و ديگران پديد آوردند و كتابو بهبهاني هـا ميـرزا نـصراهللا خـان ها

را.)10: 1384كسروي،(»مشيرالدوله را بنيادگزار آن ستودند  به باور كسروي آغاز حركـت مـشروطه

ه« بايد روزي دانست كـه ي دو سـيد در روزهـاي نخـست سـال ايـن خ 1284مدسـتي ميانـه

و آغاز جنبش مشروطه را هم از آن روز بايد شمرد1323/ وي به درستي در اين بـاره.»ق بوده

و رنگ«:نويسدمي » شـريعت طلبـي«جنبش مشروطه در آغاز برخاستن خود بيش از همه رويه

ي مي و رويه  همـين كسروي آنگاه بـه.)292:همان(»گرفت» ميهن پرستي«داشت تا كم كم رنگ

مي كند و. تفكر اشاره مراجع را در جريان مـشروطه تفكري كه بر آن اساس دخالت روحانيت

و در برابر اين تفكر موضع گيـري مـي كنـد  مي كند وي بـا.به ناآگاهي از اصل مشروطه متهم

و بهبهـاني فعاليتخصوص در تاريخ بيداري استناد به كتاب   هاي مـشروطه خـواهي طباطبـايي
...نويسدمي و: و قـانون ي مـشروطه از كارها پيداست كـه ايـن دو تـن از نخـست در انديـشه

مي بوده اند ولي بخردانه مي  كه كم كم پيش روند تـا بـه خواسـتن آنهـا خواستهدارالشوري اند
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و ديگرا ... رسند كه گفته اند دو سيد مي افزايد اين و وي آنگاه ن از مشروطه آگـاه نمـي بودنـد

 در عبدالعظيم يا در سفارتخانه، ديگران آن را بـه زبـان ايـشان انداختنـد، سـخني اسـت كـه از

.)60:همان(»هاي پاكي نتراويدهدل

مي آيـد كـه وي  از مذاكرات سيد محمد طباطبايي روحاني مشروطه خواه با عين الدوله بر

و نتايج سيا او مـي دانـسته كـه بـا. اجتماعي آن آگاهي داشته اسـت-سيبه خوبي از مشروطه

و موازنه  و گروه جريان مشروطه تعادل از جملـه.هاي اجتماعي دگرگون خواهـد شـدي نيروها

و مراجـع خواهـد  و مناصب روحـانيون برجسته ترين اين تحرك اجتماعي، دگرگوني در مقام

مي خواهيم نخست«: بود به،اين عدالتخانه كه و زيانش خود ماست، چه مـردم آسـوده باشـند

و درهاي خانه هاي ما بسته شود  و ديگر از ما بي نياز گردند و.ستم نبينند  ولي چون عمر مـن

و در تاريخ بنويسند بنيادگزار مجلـس تو گذشته كاري كنيم كه نام نيكي از شما در جهان بماند

و از تو اين يادگار در اير .)87:همان(»ان بماندو عدالتخانه عين الدوله بوده

و روحانيون از مشروطه در افكـار روشـنفكران همچنـان وجـود اما اعتقاد به ناآگاهي علما

و دارد  كه تـا پـيش از ايـن از آگـاهي روحـانيون مـشروطه خـواه از مـشروطه.داشته كسروي

مي كرد  و روش آخوند خراساني را كـه تـالش ناگهان در موضع گيري معكوس؛جانبداري  راه

مي داندكرر سازگارد به شكست و سنت غربي داشت محكوم وي. دن ميان اسالم :بـه اعتقـاد

و آن راه« و اين دو را با هم سازش نتوانـستي بـود و كيش شيعي دوتاست ي اروپايي مشروطه

و همراهان او مي  كه آخوند خراساني به جايي نتوانستي رسيد، ماليـان يـك سازشي انديشيدند

و» شريعت«بر چيزي را در برا  ي» بـه آخـشيج نبـودن قـانون هـا«ديـدن نمـي توانـستند مايـه

مي نويـسد.)307:همان(»خرسندي آنان نمي گرديد  ي اين معناست كه را«:در ادامه اگـر راسـتي

و كسان ديگري از علماء كه پافشاري در مشروطه خـواهي  و دو سيد خواهيم اين علماي نجف

ون  ازمي نمودند معني درست مشروطه و ي رواج قانون هـاي اروپـايي را نمـي دانـستند تيجه

و كيش شيعي است آگاهي درسـتي نمـي  ي مشروطه كه ميانه »داشـتند ناسازگاري بسيار آشكار

.)303:همان(

ي غالب روشنفكري، سيد جواد طباطبايي نظريه اي خالف آن را مطرح در برابر اين عقيده

ا.مي كند  و نگلستان، ميان اين دو كـشور بـه لحـاظ خاسـتگاه دينـي وي با تبيين وضعيت ايران

مي يابد  و مـا نيـز«:مشروطيت ارتباط مشابه  انگلستان از برخي جهات بـه مـا شـباهت داشـت

در انگلستان، تجدد پيش از همه جـا در كليـسا بـه وجـود. توانستيم شبيه آنها متحول شويم مي

د. آمد و فقـه مـسيحي اسـت در واقع نظام مشروطيت انگليس حاصل تحولي .ر داخل الهيـات

به وجود آمده است جوانه در. هاي فكر حكومت قانون در اديان الهي دليـل آن ايـن اسـت كـه

و بنايـشان بـر ايـن اسـت كـه هـر نظـام  جهان بي قانون، اين اديان هستند كه قانون آورده اند
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كه در انگل. حكومتي بايد حكومت قانون شرع را بپذيرد ستان روي داد اين بود كـه اتفاق مهمي

به قانون جديد تبديل شـده اسـت  و كـر وي آن گـاه مـسأله را معكـوس.»نظريه قانون شرع  ده

. تنها كساني كه معنـاي جديـد مـشروطه را متوجـه شـده انـد علمـا بـوده انـد اتفاقاً«:گويدمي

به مقدمات اين بحث  از انديـشه اطالعـات ملكـم خـان. ها هم نبـوده انـد روشنفكران ما مطلع

در مقابل او علمايي چـون آخونـد خراسـاني،. سياسي جديد در حد درس هاي دبيرستاني بود

و اگـر كـار  و اصول بحث هاي سياسـي را مـي دانـستند و محالتي تمام مقدمات فكري نائيني

آخوند خراسـاني،. ذكر دو نكته مهم به نظر مي رسد. انداساسي انجام شده باشد آنها انجام داده 

ران و نظريـه مـصالح عمـومي مي شوند به بحث انديشه سياسي جديد نزديك و محالتي ائيني

مي كنند  مي. طرح و در اين براي اولين بار است كه تحولي در داخل كالم شيعي صورت گيـرد

مي شود  كه همـان. محدوده نظريه حكومت نيز تعريف اين بحث، نظريه ديگري را باز مي كند

ا. مشروطيت است  كه در الهيات مسيحي روي مي اين بيان. دهدتفاق بسيار شبيه به اتفاقي است

كه اتفـاق مهمـي. علما از فرمول بندي هاي علوم سياسي بسيار دقيق است  نكته ديگر اين است

مي شويم مجلـس اول بـه راهـي  و اگر ما مجلس اول را بفهميم متوجه در مجلس اول رخ داد

و غيرروشنفك  بي توجه بوده اسـتمي رفت كه روشنفكري به آن در مجلـس اول بـراي. ري ما

مي  به حقوق جديد تبديل و پروتستانتيـسم. شوداولين بار نظام حقوق شرع اسالم با هرمنوتيك

و اتفاقاً  كه نقطه گرانيگاه نظام سنت در ايـران فقـه سازگار نيست  مجلس اولي ها فهميده بودند

اشـكال از مـشروطه خواهـان. را متحول كرده ايـد است اگر اين حقوق را متحول كرديد، نظام

چه كرده اند. نبوده است  كه نفهميده ايم آنها آنها راه حكومت قانوني را بـاز. اشكال از ما است

و نائيني راه حكومت قانوني را در ايران باز كرد. ...كردند اين نفهميـدن معنـاي. نظريه محالتي

ك كه رشته هاي آنان را پنبه و راه را مشروطه بود .)828: 1385طباطبايي،(» سال براي ما بست50رد

به نقـل از طباطبـايي نـشان از ميـزان آگـاهي مراجـع دينـيبي باال فقره رغم طوالني بودن

ي مشروطه در مقايسه با روشنفكران آن دوره همچون ملكم خـان دارد  به مساله هـر.نوانديش

مي چند طباطبايي در مقام مقايسه روشنفكراني همان  به اطالع اندك از مشروطه متهم ند ملكم را

در. كند كه جاي تامل دارد  فكـر دموكراسـي اجتمـاعي در ولي بر خـالف او فريـدون آدميـت
و نفـوذ اجتمـاعي«:بر اين اعتقاد استنهضت مشروطيت ايران  و تلقـين روحانيان تحت تـأثير

كه به مشروطگي گرا  كه بـه عقايد روشنفكران آزاديخواه قرار گرفتند و بر اثر آن بود يشي يافتند

و توجيه اصـولي مفهـوم مـشروطيت برآمدنـد  بهتـرين توجيـه شـرعي سياسـت. تأويل شرعي

و تنزيه المله«ي مشروطيت را در دو رساله  ي مشروطيت«و» تنبيه الالمه . يابيممي» اصول عمده

در.»در هر دو رساله تأثير تعقل سياسي جديد منعكس است  تأييد نظـر خـود بـه آدميت آنگاه

كه گفته است مي كند مـا ممالـك«:اين عبارت سيد محمد طباطبايي در مذاكرات مجلس اشاره
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كه خودمان نديده بوديم را. مشروطه را كه ممالـك مـشروطه و آنهايي ولي آنچه شنيده بوديم

و آبادي مملكت است  ه تا ما هم شوقي حاصل نمود. ديده به ما گفتند مشروطيت موجب امنيت

ي آدميـت در مـورد.»ترتيب مشروطيت را در اين مملكت برقرار نمـوديم بـر خـالف نظريـه

عـواملي در زنـدگاني طباطبـايي موجـود بـوده«:طباطبايي، دكتر حائري بر اين اعتقاد است كه 

و ديـدن.است و تركيـه و كـشورهاي عربـي پيوند وي با فراماسونري،سفرهاي وي به روسـيه

و سياستمد  و پيوند وي با انجمن مخفي ايران سبب آگاهي وي به اصـول رهبران اران گوناگون

برخورد او با برخي از چهره هاي جهاني در روسيه، تركيه ....)1382:102حائري،(نوگرايي بوده است 

ي  كه طباطبايي عكس آنچه برخي از نويسندگان گفته اند دربـاره مي دهد و دنياي عرب نشان

.)107:همان(»استمشروطيت سردرگم نبوده

و در ارزيـابي سـخن خصوص آدميت با نگاه خاص خود در  نقش روحانيت در مـشروطه

مي نويسد كه«:سيد محمد طباطبايي را جماعـت» ترتيب مشروطيت«آن صحيح است جز اين

و در تأسـيس مـشروطيتينكردند بلكه در قيام عمومي سهم» برقرار«روحانيان   مهـم داشـتند

كه خودشان پنداشتها-مؤثر بودند به حدي . انداند يا تاريخ نويسان مشروطيت تصور نمودهما نه

و در در واقع ماليان به پيروي آزاديخواهان در حركـت مـشروطه خـواهي مـشاركت جـستند،

و سياست  به نظام پارلماني ملي نه معتقد ي روحانيت بودند، ي اول در پي رياست فائقه درجه

.)4: 2535آدميت،(».عقلي

و تلفيق برخالف نظر آدميت، در دفاع طباطبايي از مشروطه، تالش وي را در درهم تنيدگي

و غربي بـا يكـديگر شـاهد هـستيم  نقـل قـول زيـر از سـوي.ميان سه سنت باستاني، اسالمي

و بـه كنندهطباطبايي بيان  ي سياسي قـديم گـذر كـرده ي اين مهم است كه او از مفاهيم انديشه

و جديـد بـه توفيـق مفاهيم انديشه و يا به عبارت ديگر در تلفيق مفاهيم قديم ي سياسي جديد

از» ملت«به» امت«طباطبايي از مفهوم.دست يافته است اسـالم فقـاهتي معتقـد بـه واليـت«و

از» اسالم سازگار با مدرنيته«به» اكثري و دولت«و و دولت«به» تقابل دين گذر» همكاري دين

و تأخير ايـرانبه...«:كرده است  به اندكي مسامحه و اولياء قسم به جميع انبياء و خداوند متعال

در.مي رود  كه ايران وطن من است، اعتبارات مـن و بكنم معذورم، زيرا من اگر جسارت كرده

به ايـن دولـت  اين مملكت است، خدمت من به اسالم در اين محل است، عزت من تمام بسته

ب.است و اعتبارات من مي رودمي بينم اين مملكت و تمام شؤون مي افتد پس.ه دست اجانب

مي كوشم بلكـه هنگـام لـزوم جـان را در راه ايـن كـار تا نفس دارم در نگهداري اين مملكت

ي مشرطه شـده.)92:كـسروي،همان(»خواهم گذاشت  كه سبب ادامه به اعتقاد صريح كسروي آنچه

و ديگ و اين دقيقـاً بـر خـالف نظـر بود تالشهاي خستگي ناپذير طباطبايي ر مراجع بوده است

داشـت آنچـه مـشروطه را نگـه«: آدميت در مورد نقش نـاچيز روحانيـت در مـشروطه اسـت
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و حاجي شيخ مازندراني بود پافشاري مردانه و آخوند خراساني اينان بـا فـشارهايي.ي دو سيد

و زيان  و مشروكه ديدند به مجلس و آن را نگـهطه باز هايي كه كشيدند از پشتيباني  نايـستادند

.)378:همان(»داشتند

از مشروطه  آگاهي مراجع نجف

و ميرزا حسين تهراني مراجع ايراني مقيم نجف بودنـد به همراه مازندراني آخوند خراساني

مي شدند  به صورت مرتب از وقايع مشروطه در ايران آگاه از. كه آنان در تلگـراف هـاي خـود

اكنـون كـه صـاحب شـريعت«: در يكي از اين تلگراف ها آمده اسـت.دندكرمشروطه حمايت 

و خواه ناخواه حكام جور چيره گرديده اند بـاري بهتـرا ناپيدا و اجراي شريعت نمي شود ست

و عقالي امت  و ستم گري ايشان قانوني در اين ميان باشد است براي جلوگيري از خودكامگي

.)302:مانه(»مجلسي برپا كرده در كارها شور كنند

ي كه مراجع در آن مـسأله و» مـشروطه«فضاي دوران مشروطه اي و تفـسير كـره را فهـم

ي نجف است  مي پرداختند حوزه علميه به پشتيباني فكري از آن انقـالب مؤلـف كتـاب. نهايتا
- سياسـي نجـف، آن را بـه شـدت سياسـي–در توصيف فضاي فكـري نجف عليه انگلستان 

مي كند ي ايران مورد بحث نيستضف. فرهنگي ترسيم كه در آن تنها جريان مشروطه  بلكه؛ايي

و پـي گيـري اسـت و تحوالت كشوري مانند تركيه نيز مورد بحـث خـروش سياسـي«:مسائل

كه حركت-جديد در نجف از اواخر قرن نوزدهم  دو هنگامي هاي قانون گرايي در هر يكـي از

و ايران شروع شد  جا كـه بازتـابي در آن بـود، از لحـاظ فرهنگـي،هر.دش آغاز-كشور تركيه

به گونه اي جدي از چشم انداز فرهنگي متأثر مـي سـاخت  آن. نجف را زيـرا نجـف آمـوزش

و حلقـاتي كـه در انجمـن هـاي آمـوزش دينـي تـشكيل   مبادي دموكراسي نوين را در مجالس

ي آن مبادي، فراوان مي و مناقشه درباره و جدل و بحث و چنـين شد، مقرر كرد و طوالني بود

و قـوانين اساسـي ايرانـي در سـال و مباحثه اي آثار فراواني داشت و تركـي در 1906آموزش

كه نجف بحث در اين باره 1908هاي سال به حد اشباع) مبادي دموكراسي( زماني صادر شد را

و علماي دين وارد سياست هاي عاليه  ي مملكت( رساند به اداره . ديدندگر) بحث هاي مربوط

كه تحقق مبادي قانوني دموكراتيك در حكومت بر ملـت هـاي اسـالمي واجـب و معتقد شدند

به پا داشتند و اين مطلب را همچون امري واجب از واجبات ديني خود به همـين خـاطر. است

و انجمن و براي تحقق اين مطلـب بـزرگ به پا كردند و تظاهراتي را و مجالسي تشكيل داده ها

و خيره كننده نمودنداستدالل ها .)49:1975االسدي،(»يي درخشان

در اين زمان نجف، بنا بر گزارش شهرستاني كـانون ارتبـاطي ميـان آزادي خواهـان ايـران،

و عراق است  و انجمـن هـاي مختلـف. عثماني كه در اين ارتبـاط بـه پيـدايش نهادهـا  فضايي
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ح«:دشومي ركت مقدس آزادي خواهي را يـاري پيدايش جمعيت انجمن سعادت در اسالمبول

و آزادي خواهـان.و پشتيباني كرد  و تهـران كه بين اسـالمبول و واسطه بود ي يگانه اين رابطه

ي آزادي خـواهي مـي نجف پيوند ايجاد مي  و با گسترش انديشه و پيـامش را بـه كرد پيوسـت

و حقيقت جويان رساند  و آگاهان ي آزاد ... آزادي خواهان جهان ي خواهـان نجـف در نماينده

كه براي آموزش حقـوق در اسـالمبول بـه آنجـا اين جمعيت شيخ اسداهللا مامقاني بود، هنگامي

و اقامت جست  به اين ترتيب در اين روزگار نجف مركز سياسي مهمـي شـد كـه چـون. رسيد

و پنهان در پايتخت  وقتـي كـه آزادي خواهـان تركيـه.هاي امت هاي اسالمي بود شجر ناديدني

و غافـل) مانيعث( و بـه ناگـاه آن هـا را گرفتـه به زودي احساس كردند كه سلطان عبدالحميد

مي كشد، از نجف ياري جستند  و رهبرشـان خراسـاني. گيرانه آنهـا از آزادي خواهـان نجـف

و تـوبيخ  و سـرزنش و در آن وي را نصيحت به عبدالحميد پيامي تلگرافي بفرستد كه خواستند

.)68: 1379نجفي،(»كنند

و نهادهاي سنت اسالم نوانديش  آثار

و آثار سياسي-فضاي فرهنگي  فرهنگي ايـران– سياسي نجف عالوه بر آشنايي با تحوالت

و سوريه نيز ي امروزي، با آثار كشورهاي اسالمي ديگر همانند مصر نيز در ارتباط بودو تركيه

و مدرنيته بودند  ي جدال سنت ز اين قـرن بـا جريانـات فكـري عراق در آغا.كه در حال تجربه

و بـسياري از مطبوعـات ايـن دو كـشور مثـل عربي در و سوريه مرتبط بـود و» مقطعـم«مصر

و معـروف» المقتبس الشليتين«و» العرفان«و» الهالل المصريه«و» العروة الوثقي« شناخته شـده

.)70:1379نجفي،(»بود

ه،در اين زمان و مجالتي ايرانيان نجف به انتشار روزنامه وميمبادرتا كردند كـه اهتمـام

مي خصوص جديت آنها را در  به صورت برجـسته.سازدتحوالت ايرانِ دوران مشروطه يادآور

ي  سه روزنامه و نجف از و.مي تـوان نـام بـرد الغري، دره النجف ايـن جرايـد آخـرين فتـاوا

و ديدگاه تحليل مي كرد ها بـه نظـر مـي رسـد ايـن.نـد هاي آيت اهللا آخوند خراساني را چاپ

و سياسي آخوند قرار داشتند .)135:همان( مجالت مورد حمايت مالي

ي سياسي بود دره النجف اين مجله مهم ترين مأخـذ. حاوي مجموعه اي از چندين رساله

ي نجف تلقـي مـي  و اجتماعي حوزه ي سياسي و فلسفه دشـو متن سياسي در شناخت افكار

م.)138:همـان( ي سياسي غرب را به صـورت دقيـق اين مجله و فلسفه و واژه هاي سياسي فاهيم

مي كرد  و ريشه يابي تـوان بـه شـرحبه عنوان نمونه به مباحـث آن مـي.مورد مطالعه قرار داده

ي سياسي در غرب اشاره كرد  و تاريخ انديشه ي آن و تاريخچه اين. اريستوكراسي، دموكراسي

و مباني سنت غربي خـاطر نـشان مـي سـازد كـه بـه مجله در عين ضرورت مراجعه به اصو  ل
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و اعتقادات ديني باشد در عامـه اهـالي ايـران امـروزه«:كارگيري آنها بايد متناسب با انديشه ها

كه از اروپا نقل يا رسيده باشد بحث در آن جايز نباشـد  نمـي گـوئيم. ديده مي شود هر چيزي

و  به توسط مردماني از اروپا اهالي اروپا در تشكيل دولت سرمشق ما نيستند  ما ترقي مملكت را

مي روند بايـد ملتفـت كه براي حمل اين اجناس به اروپا نبايد تجارت كنيم ليكن مردمان كافي

كه اسـباب  و ميكروباتي كه در ضمن اجناس صحيحه براي مملكت حمل حيوانات سامه باشند

مي شوند، نكنند .)147:همان(»انتشار امراض مزمنه ديني

كه ارتبـاط به شكل گيري نهادهايي در نجف اشاره كرد  وثيـق بـايعالوه بر مطبوعات بايد

و مشروطه داشتند .مدارس ايراني در عراق،برجسته ترين اين نهادها بودند.تحوالت بعدي ايران

و شـاگرداني فراينـد تحـوالت و تربيـت دانـش آموختگـان اين مدارس با فراهم سازي زمينـه

مي شد كـه.ساختند را ميسر مي مشروطه در ايران  و مجالتي توزيع در اين مدارس، روزنامه ها

مي پرداخت  و تشيع با اصول دموكراسي و امكان سازگاري اسالم و دموكراسي .به مباحث روز

و پشتيباني آخوند خراساني از اين مدارس است ي جالب توجه در اين خصوص حمايت نكته

به ناآگاهي از حقيقت مشروطه مي شودكه . متهم

در«:ه مي نويسد بارعبداهللا فياض در اين نتايج تأييد علما از گرفتن فرهنگ نـوين نـه تنهـا

چون گروهي از اهالي نجـف كـه معمـوالً اجنـاس. بغداد بلكه در نجف اشرف هم آشكار شد 

و زبان هـاي  به دانش هاي جديد مي كردند، ضرورت بنيان گذاري مدارسي كه ايراني را حمل

و تـشجيع بـيش تـر مـردان بي و انگليسي همت بگمارد، را دريافتند با تأييد گانه مانند فرانسوي

و آيـة اهللا مـال كـاظم آخونـد  ديني معاصر پشتيباني شدند، ماننـد حـاج ميـرزا حـسين خليلـي

به  كه و» پدر آزادي خواهان«خراساني و شيخ فتح اهللا مـشهور بـه شـيخ الـشريعة معروف شد

.)74:همان(»شيخ مازندراني

به مديريت شيخ عبدالرحيم بادكوبه اي يكـي از همـين» مدرسه االهلية المرتضويه االيرانية«

و مـصر بـه دسـت. مدارس بود  و ايران در اين مدرسه همه مطبوعات معروف آن روزگار هند

و مراجع توزيـع مـي اي مي بادكوبه و او آنها را بين طالب ي.كـرد رسيد نيـز» علـوي«مدرسـه

كه بر اين مدرسه نظـارت داشـتند. شيخ يحيي اصفهاني تأسيس شد يلهوسب از جمله روحانياني

كه سال بايد نام برد از سيد ابوالقاسم كاشاني  ها بعد در كنار مصدق نقش اساسي در ملـي؛ همو

و.شدن صنعت نفت ايفا كرد  و فراگيـري زبـان فرانـسوي در اين مدرسه، طالب بـه تحـصيل

از. سـيد كـاظم عـصار تـدريس مـي شـد يلهوسـبكـه پرداختنـد مـي درس رياضـيات   عـصار

ي گزارش خود از حمايت علمـاي.التحصيالن دانشگاه سوربن فرانسه بود فارغ فياض در ادامه

مي نويسد نجف و«:از اين دو مدرسه ي وااليـي رسـيده به درجه تأييد علما از اين دو مدرسه
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د كاظم خراساني، مصرف كردن حقوق شرعي را براي امثـال حتي مجتهد بزرگ آخوند مالمحم

.)75:همان(»اين مدارس اجازه داد

ي و پـشتيباني» رضوي« مدرسه كه از جانب آخونـد مـورد حمايـت از ديگر مدارسي بود

مي گرفت  و سياسي بود كـه دسـت انـدركاران. قرار ي سخنگوي فرهنگي اين مدرسه به منزله

مي دادندي آن را مركز فعاليت حركت قانون خواهي ايران  ي رضـويه. هاي خود قرار در مدرسه

و ويژه براي مطالعهيحياط و درس رياضـيات و مجلـه هـا اضـافه شـده بـود ي انواع نشريات

و انگليسي نيز در آن تدريس مي شد زبان و تـالش.هاي فرانسه -در استقبال از سنت غربي
و تشيع در هم  اين مدارس تا بدان جـا رسـيد كـه حتـي دانـشجويان پوشي آن با سنت اسالمي

و مناسبتمدرسه مي پوشيدندي علوي در اوقات .)همان( هاي خاص لباس جديد اروپايي

و ديگرهدر اين دور هـاي سياسـي از جملـه نظـام در نجف، در باب سازگاري ميان اسالم

مي گرفت دموكراسي بحث  و گفتگوهاي فراوان انجام در ايـن بـارهب نجـف انقـال مؤلـف.ها

كه در طي آن دو قانون اساسـي ايـران در سـال هـاي«:دهدچنين گزارش مي  سال هاي اندكي

و هم چنين سال1908و عثماني در سال 1906 هاي اندكي پس از آن ميداني بـراي ايجاد شدند

و درگيري سخني بين مردان دين در نجف بود  و آنها در قانون خـواهي بـا تمـام نيـرو. مناقشه

و مناقـشه. جرأت، مشتركاً عمل كرده بودند ي آنهـا پيرامـون گونـه هـاي مختلـف امـا مجادلـه

و مقتضيات زمان جديـد و آموزش هاي اسالمي به روح اسالم و برترين آن ها نسبت حكومت

و  و همراهـي كه كدام يك از گونـه هـاي حكومـت بـا روح اسـالم سـازگار اسـت و اين بود

و انسجام با ضر مي كندهمگوني .)88:همان(»وريات زمان را تضمين

 نتيجه
آن– پديده اي اجتماعي،مشروطه و حقيقت خود را از زبان مفـسران  سياسي است كه معنا

به آن باور دارنـد–تفكر جهان شمول. اجتماع مي يابد - همان تفكري كه برخي از روشنفكران

ها« و براي همه» اصالت تعدد فرهنگ ا را نمي پذيرد و فرهنگ نساني هاي متفـاوت ها، جوامع

و مكان در زمان  و. پيچـد ها مختلف نسخه اي واحد مـي ها نـسخه اي بـر اسـاس همـان بـستر

و آموزه ها يعني آمـوزه  كه آن مفاهيم و نمـا يافتـه محيطي .انـد هـاي سـنت غربـي در آن نـشو

و آمـوزه نتيجه كه مفـاهيم سـي منطقي اين تفكر، آن است ي  نت غربـي در ديگـر هـاي ويـژه

و تـصرف در محـيط محيط به توفيق خواهند بود كـه بـدون دخـل به شرطي قرين و جوامع ها

به ايفاي همان نقش در محيط اصلي بپردازند  و سياسي.ديگر كه در امور اجتماعي بديهي است

و آموزه  و كار مفاهيم زيـست هايي كه در شرايط محيطي متفاوت انسان.ستاهاها با انسان سر

و تفسير پديده ها،كنش  و بر همان اساس به فهم و آموزه ها دست مـي زننـد كرده و مفاهيم . ها
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و يابندگان آن هستند،اهانسان د ستنبه هم پيوسـته نيـيهاي انساني عوامل كنش. سازندگان معنا

. كـرد كه از يك قانون كلي پيروي كنند تا بر آن اساس بتوان، نسخه اي واحد براي آنان تجـويز

مي عرصه اي اعمال افراد در كه معنا و در همان جهان معنايي است كه افعـال، خاص است يابد

مي كنند  توان انتظار داشت كه مفـاهيم سـنت غربـي در ايـران بـه نمي،بنابراين. بار معنايي پيدا

كه در سنت غربي مورد فهم قـرار مـي گيرنـد  از. همان گونه فهم شوند و صـورتي بـين زبـان

 از زنــدگي امكــانيبــدون شــركت در صــورت. گي پيونــدي تفكيــك ناپــذير وجــود داردزنــد

به آن وجود نداردبه .كارگيري بازي زباني مربوط

 سياسي اسـت كـه آخونـد–در پرتو همين شناخت از مشروطه به عنوان مفهومي اجتماعي

و انتظار خود به عنوان مفسر بزرگ شيعي ايراني خواسته اي را از مـشروطه، مـشروطه خراساني

و  آن؛ قوانين شريعت اسالمي باشدمي دانست كه منطبق با اسالم به اعتقـاد آخونـد.نه مخالف

به ايران تنها نيست و اسالم مختص و. اين سازگاري ميان مشروطه مشروطه در هر مكاني رنگ

به خود خواهد گرفت  و مشروطه مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدو«:بوي آن محيط را د

و قوانين موضوعه، بـر طبـق به عدم تخطي از حدود و دواير دولتي است بودن ادارات سلطنتي

ي...مذاهب رسمي آن مملكت  و طريقـه و چون مذهب رسمي ايران همان ديـن قـويم اسـالم

و آزادي ايـران ي اثني عشريه صلوة اهللا عليهم اجمعـين اسـت، پـس حقيقتـاً مـشروطيت حقه

ي مـستفاد از عبارت از عد  و عامـه و ملت از قوانين منطبقه بـر احكـام خاصـه م تجاوز دولت

ي آن ممالك ...مذهب و ملل عالم بر مذاهب رسميه و آزادي ساير دول همچنان كه مشروطيت

»...استوار است، همين طور هم در ايران هم بر اساس مـذاهب جعفـري علـي مـشيده االسـالم 

.)485:1374زرگري نژاد،(

كه نائيني از علماي برجسته نجف با پشتياني با اين ي ايراني بود و درك از مشروطه  پيشينه

ن آن مراجع گرانسنگ نوانديش ي مستدل فقهـي را در حمايـت از مـشروطه بـه خستين،  رساله

و شكل گيري سنت اسالم نوانديش را آغاز ي سياسي.دكرنگارش در آورد او بررسي انديشه

مي طلب .دفرصتي ديگر را
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