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چکیده
ــا  ــه ب ــان ک ــی غربی ــات اجتماع ــف حی ــای مختل ــر جنبه ه ــکوالر ب ــل س ــی عق چیرگ
بهره گیــری از دســتاوردهای آن، تمــدن غربــی توانســت دیگــر تمدن هــا و جوامــع را 
ــا جهــت  ــده کوشــیدند ت ــه ای فراهــم کــرد کــه جوامــع عقب مان مقهــور خــود ســازد نمون
ــاه  ــه، رضاش ــران و ترکی ــد. در ای ــیر را بپیماین ــان مس ــرفت هم ــعه و پیش ــه توس ــل ب نی
ــعی در  ــترده س ــی گس ــا تالش های ــه ب ــد ک ــی بودن ــن تفکرات ــدة چنی ــرک نماین و آتات
ــز  ــاه نی ــی دورة محمدرضاش ــود ط ــاز نم ــاه آغ ــه رضاش ــدی ک ــتند. رون ــازی داش مدرن س
ــی  ــی و آموزش ــادی، اجتماع ــعة اقتص ــازی و توس ــه نوس ــدام ب ــی اق ــد؛ ول ــه ش ــی گرفت پ
بــدون توجــه بــه توســعة سیاســی و ایجــاد فضاهــا و بســترهای الزم جهــت پذیــرش ایــن 
تغییــرات موجبــات ســقوط دولــت شــاه را فراهــم کــرد و ســرانجاِم ایــن اقدامــات متناقــض 
ــد.  ــده ش ــالمی برچی ــالب اس ــا انق ــوی ب ــرای پهل ــاهی غرب گ ــام شاهنش ــه نظ ــود ک آن ب
پــس از فروپاشــی نظــام پادشــاهی در ایــران از میــان تمــام جریان هــای دخیــل در انقــالب 
ـ از چــپ مارکسیســی گرفتــه تــا فدائیــان خلــق و ملی گرایــان ـ ایــن روحانیــت بــود کــه 
گــوی ســبقت را از دیگــران ربــود؛ امــا چــرا و چگونــه؟ ایــن پرسشــی اســت کــه نویســنده 

ــد؟ ــخ ده ــدان پاس ــا ب ــد ت ــاب می کوش کت

کلیدواژه ها: 
شاه، روحانیون، روشنفکران، نبرد قدرت، توده، ایران.

مقدمه
ــن  ــه تبیی ــده ب ــخ معاصــر به شــیوه ای ارزن ــا تشــریح تاری ــران ب ــدرت در ای ــرد ق نب
نقــش هــر یــک از گروه هــای اجتماعــی در معــادالت قــدرت پرداخته اســت. 

روحانیت، پیشتاز انقالب

 دکتر احد مهربان نژاد
دکترای رشتة تاریخ گرایش ایران بعد از اسالم، دانشگاه تبریز

بررسی و نقد کتاب نبرد قدرت در ایران )چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟(
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نقد آزاد

ــراز و فــرودی کــه در ایــن راه  ــه میــدان سیاســت و ف چگونگــی ورود روحانیــون ب
ــتعمار  ــا اس ــی ب ــد. رویاروی ــش رو می باش ــر پی ــوت اث ــاط ق ــد، از نق ــه نموده ان تجرب
غــرب بــه نخبــگان اجتماعــی ایــران و ازجملــه روحانیــون نشــان داد تنهــا بــا تکیــه 
ــان  ــود. همزم ــی نم ــگان صف آرای ــود رو در روی بیگان ــا می ش ــروی توده ه ــر نی ب
ــی  ــای اجتماع ــر گروه ه ــت دیگ ــه نمی خواس ــت حاکم ــود در هیئ ــتبداد موج اس
ســهمی از قــدرت داشــته باشــند ضمــن آن کــه در بــازی قــدرت و میــدان سیاســت، 
ــن داوری  ــد. ای ــه نبوده ان ــل توج ــت مداران مح ــزد سیاس ــچ گاه ن ــردم هی ــودة م ت
نادرســت و نادیده انگاشــتن توده هــا موجــب گشــت تــا در چنــد مقطــع حســاس از 
تاریــخ معاصــر ایــران، اســتعمار و اســتبداد ناگزیــر از عقب نشــینی در برابــر خواســت 
اجتماعــی مــردم گردنــد. در ایــن میــان، نکتــة درخــور نگــرش پیشــگامی روحانیــت 
شــیعی در شــکل دهی بســیج مردمــی طــی جنبش هایــی از قبیــل نهضــت تنباکــو، 
انقــالب مشــروطه و ملی شــدن صنعــت نفــت بــود. پرســش بنیادیــن ایــن اســت کــه 
چــه شــاخصه ای ایــن قــدرت را بــه روحانیــون می بخشــید و ایــن تــوان را بــه آنــان 
مــی داد تــا توده هــا را در حمایــت از خــود بســیج نمــوده و بــه خیابان هــا بکشــانند؟ 
و چــرا پــس از چنــدی ایــن حرکت هــا بــا اقدامــات مقابله جویانــة اســتعمار خارجــی 
ــه  ــان چ ــتند؟ در این می ــوت می گش ــرخوردگی و رخ ــار س ــی دچ ــتبداد داخل و اس
عامــل یــا عواملــی دچــار دگرگونــی شــد کــه در نهایــت موجبــات پیــروزی انقــالب 
ســال 1357 را فراهــم آورد؟ چــرا از میــان همــة نیروهــای سیاســی کارکشــته نظیــر 
روشــنفکران لیبــرال، ملــی ـ مذهبی هــا، چپ گرایــان و گروه هایــی کــه دارای 
مــرام سوسیالیســتی بودنــد، توده هــا تنهــا بــه روحانیــت و نظــام پیشــنهادی آنــان 
اقبــال نشــان دادنــد؟ در ایــن اثــر تالش شــده ایــن رونــد مــورد بررســی، واکاوی و 

تحلیــل قــرار گیــرد.

■ ســمیعی، محمد )1397(. نبرد قدرت در ایران 
)چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟(، تهران: نی

شابک:  978-964-185-546-0   
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روحانیت، پیشتاز انقالب 

معرفی اثر و نویسنده
ــری  ــران دکت ــگاه ته ــان دانش ــات جه ــتادیار دانشــکده مطالع ــمیعی اس ــد س محم
خــود را در رشــته علــوم سیاســی از دانشــگاه وست مینســتر لنــدن در ســال 1388 
اخــذ نموده اســت. همچنیــن وی از ســال 1363 تــا ســال 1379 در حــوزة علمیــه 
ــطح  ــا س ــز ت ــوزوی را نی ــته و دروس ح ــتغال داش ــالمی اش ــات اس ــه مطالع ــم ب ق
خــارج گذرانده اســت. مشــاور وزیــر و سرپرســت پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و 
ارتباطــات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي )1382 - 1384( و عضویــت در هیئــت 
ــی و  ــمت های علم ــه س ــدن )1385 - 1390( از جمل ــالمی لن ــج اس ــی کال علم

اجرایــی ایشــان اســت.
نوشرق شناســي: بررســي رونــد تغییــر در شرق شناســي ســنتي )1388(، 
ــان امپریالیســم بازگشته اســت؟  ــه دام ــتعمار ب ــا اس ــارزه ب ــدار مب ــد پرچم ــا هن آی
ــي  ــة دوگانگــي ذات ــوژي تضــاد در عرصــة سیاســي: بررســي نقادان )1390(، ایدئول
غــرب و اســالم )1391(، ریشــه ها و پیامدهــاي لجام گســیختگي ایدئولــوژي 
ســرمایه داري )1391(، جســتجوی راه حلــی مناســب بــرای یافتــن حکــم شــرعی در 
مســائل اجتماعــی )1392(، ســرمایة اجتماعــی مســاجد و انقــالب اســالمی ایــران 
)1393(، اســالم مشــعل روشــنگری در اروپــا )1394(، فقیهــان در مســند سیاســت؛ 
مقایســة نگــرش حقوقــی بــا نگــرش سیاســی در حکومــت اســالمی )1395( از جمله 
ــف  ــن تألی ــران تازه تری ــدرت در ای ــرد ق ــاب نب ــد. کت ــان می باش ــای ایش کتاب ه
ــای  ــوزة پژوهش ه ــوان آن را در ح ــه می ت ــته ای اســت ک ــری میان رش ــمیعی؛ اث س
تاریخــی، علــوم سیاســی و جامعه شناســی تاریخــی دســته بنــدی کــرد. کتــاب در 
ــه  ــس و نمای ــع، پی نوی ــت مناب ــری، فهرس ــه، نتیجه گی ــن مقدم ــل و همچنی 9 فص
ــوان »شــاه در خــواب« نگاهــی اســت  ــا عن نگاشــته شده اســت. نخســتین فصــل ب
ــه  ــت ک ــی اس ــرح نظریه های ــاه و ط ــلطنت محمدرضاش ــی س ــال های پایان ــه س ب
برمبنــای آن رویدادهــای سیاســی کتــاب تحلیــل می شــوند. »آرایــش سیاســی در 
ــرد  ــای سیاســی در دوران متالطــم قاجــار«، »نب ــان«، »نیروه ــرود صفوی ــراز و ف ف
قــدرت در انقــالب مشــروطه«، »رویــای تجــّدد در کابــوس دیکتاتــوری«، »نفســی 
ــت  ــدن صنع ــت ملی ش ــدرت در نهض ــرد ق ــران«، »نب ــی ای ــای سیاس ــازه در فض ت
نفــت«، »صف آرایــی نیروهــای سیاســی بــرای انقــالب«، »نبــرد قــدرت در انقــالب 

ــد. ــکل می دهن ــه را ش ــای نه  گان ــن فصل ه ــران« عناوی ــالمی ای اس

بررسی و نقد محتوای اثر
نبــرد قــدرت در ایــران: چــرا و چگونــه روحانیــت برنــده شــد؟ اثــر محمــد ســمیعی 
ــه  ــی منتشــر و در طــی یــک ســال ب اســت کــه در ســال 1397 از ســوی نشــر ن
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چــاپ ســوم رسیده اســت. نســخة کنونــی، شــامل متــن اصلــی بــه انضمــام فهرســت 
ــرد. ــه را دربرمی گی ــه 807 صفح ــت ها و نمای ــذ، پی نوش ــع و مآخ مناب

بــه  اســت  نگاهــی  خــواب«  در  »شــاه  عنــوان  بــا  کتــاب  اول  فصــل 
ســال های پایانــی ســلطنت محمدرضاشــاه و تأثیــرات رشــد قیمــت نفــت و 
فســاد  ولخرجــی،  آن؛  پیامدهــای  و  حکومــت  نادرســت  سیاســت گذاری های 
و البتــه ســرمایه گذاری های اقتصــادی، اجتماعــی و آموزشــی رژیــم پهلــوی. 
همچنیــن در زمینــة مباحــث نظــری کــه چارچــوب تحلیلــی کتــاب را می ســازد، از 
نظریه هــای انقــالب کســانی چــون ســاموئل هانتینگتــون و مبحــث قــدرت میشــل 
ــد  ــن رون ــز به منظــور تبیی ــی گیدن ــة ســاختارمندی آنتون ــت نظری ــو و در نهای فوک
رخدادهــا بهــره گرفتــه شده اســت امــا نظریــة »دال میــان تهــی« ارنســتو الکالئــو 
ــا به وســیلةآن  ــه ای اســت کــه نویســنده کوشــیده ت از ایــن میــان مهم تریــن نظری
حــوادث تاریخــی کتــاب نظیــر انقــالب مشــروطه، نهضــت ملی شــدن صنعــت نفــت 
ــو  ــی الکالئ ــان ته ــة دال می ــد. نظری ــل نمای ــالمی را تحلی ــالب اس ــر انق و در آخ
ــی  ــد کارای ــتبدادی و فاق ــته، اس ــی بس ــه در نظام ــی دارد ک ــان م ــار بی به اختص
ــم انباشــته شــود...  ــر روی ه ــردم ب ــرآورده نشــده م ــات ب ــه مطالب ــی ک الزم »وقت
ــوان  ــان نات ــت مطالباتش ــی از اجاب ــام سیاس ــه نظ ــد ک ــاس می کنن ــردم احس م
ــانی  ــا کس ــد و ب ــوش می کنن ــود را فرام ــات خ ــوای مطالب ــه محت ــت و رفته رفت اس
ــه نظــام سیاســی  ــه« ب ــن »ن ــد در گفت ــان دارن ــا آن ــه خواســته های متضــادی ب ک
ــا هــم  ــه دیگــر ســخن اگرچــه محتــوای مطالبــات ب حاکــم مشــارکت می کننــد. ب
متفــاوت یــا متناقــض اســت، ولــی فــارغ از آن، اجماعــی فراگیــر بــر ناکارآیــی نظــام 
ــر  ــرآورده نشــده طوالنی ت ــات ب ــرة مطالب سیاســی حاصــل می شــود... هرچــه زنجی
ــر شــده و  ــات مطالبــات شــخصی و گروهــی کمرنگ ت شــود، خصوصیــات و محتوی
ــف  ــات مختل ــوای مطالب ــی محت ــد. وقت ــدا می کنن ــر پی ــی کلی ت ــات، ماهیت مطالب
ــف  ــار مختل ــن اقش ــام بی ــد نظ ــر ض ــاع ب ــود و اجم ــپرده ش ــی س ــه فراموش کاًل ب
ــل می شــوند.  ــان تهــی« تبدی ــه »دال می ــات ب ــت، آن مطالب ــد، در حقیق ــد آی پدی
مقصــود از دال میــان تهــی مطالبــه ای اســت کــه محتوایــش مهــم نیســت، فقــط 

ــمیعی، 1379: 42(. ــت« )س ــم اس ــدن آن مه برآورده نش
از فصــل دوم مؤلــف بــه ســیر تاریخــی رخدادهــا بازگشــته و به دالیــل تاریخــی 
قدرت گیــری روحانیــت در تاریــخ ایــران توجــه نشــان می دهــد. نیروهــای 
ــل  ــیر، اه ــل شمش ــکل از: اه ــوی متش ــر صف ــذار در عص ــم و تأثیرگ ــی مه سیاس
قلــم و روحانیــون و روابــط متقابــل میــان ایشــان در مواجهــه بــا قــدرت ســلطنت 
ــا  ــه یــک تحلیــل می شــوند. طــی ایــن دوره اســت کــه روحانیــت شــیعه ب یــک ب
ــس  ــن پ ــاده و از ای ــا نه ــاع پ ــن اجتم ــه مت ــیه ب ــوی از حاش ــت صف ــکیل دول تش
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ــت در روزگار  ــارز روحانی ــی ب ــه ویژگ ــد. س ــرح گردی ــر مط ــی مؤث ــوان نیروی به عن
صفــوی عبــارت اســت از: الــف( فقــدان تجربــه سیاســی ب( تکثــر و تنــوع در عقایــد 
ــی  ــت به ســمت نوع ــان از جامعی ــی آن ــت قهقرای ــی ج( حرک ــاوای فقه ــی و فت دین

)ســمیعی، 1379: ص ص. 79 - 82(. یک ســویه نگری 
ــاالران و  ــوان س ــیر، دی ــل شمش ــوی )اه ــر صف ــگان عص ــار نخب در روزگار قاج
روحانیــون( بــه حیــات خــود ادامــه دادنــد و افــزون بــر آن هــا بازاریــان و مالــکان 
ــی روســیه و انگلســتان  ــای خارجــی یعن ــراه قدرت ه ــن داران به هم ــا زمی ارضــی ی
نیــز وارد ایــن میــدان گردیدنــد. جنگ هــای ایــران و روس منجــر بــه آگاهی یافتــن 
ایرانیــان از عقب ماندگــی خــود شــد و در راه جبــران ایــن عقب ماندگــی از طریــق 
ــه  ــی از مدرنیت ــراف جلوه های ــاپ و تلگ ــت چ ــد صنع ــی مانن ــن ارتباط ــایل نوی وس
ــراه آورد.  ــور به هم ــی را در کش ــوالت مهم ــه تح ــت و در نتیج ــور راه یاف ــه کش ب
ــوازن نیروهــای سیاســی به هــم ریخــت و نخســتین بار روشــنفکران  بدین ترتیــب ت
ــا را  ــة این ه ــد هم ــتند. برآین ــران گش ــی ای ــز وارد کارزار سیاس ــردم نی ــودة م و ت
 می تــوان در انقالب مشــروطه مشــاهده کــرد )ســمیعی، 1379: ص ص. 87 - 179(. 
ــت  ــران در روزگار قاجــاران ورود روحانی ــخ معاصــر ای ــای برجســتة تاری از ویژگی ه
شــیعه بــه میــدان سیاســت و رودررو شــدن بــا حکومــت می باشــد. در ایــن تقابــل 
تــوده نخســتین بار به عنــوان پشــتیبانان روحانیــت قــد علــم نمودنــد. محافظــه کاری 
و بدبینــی روحانیــت بــه غــرب ســبب گردیــد تــا آن هــا نخســتین بار در امتیــاز رژی 
مقابــل حکومــت و اســتعمار انگلیــس قــرار گرفتــه و بدین ترتیــب فصــل جدیــدی 

در تاریــخ معاصــر ایــران گشــوده شــد )ســمیعی، 1379: ص ص. 112 - 117(.
ــس اول«،  ــالب«، »مجل ــرده »انق ــار پ ــی چه ــه ط ــروطه ک ــتان مش در داس
ــای  ــت نیروه ــل شــد، وضعی ــران« بررســی و تحلی ــح ته ــر« و »فت »اســتبداد صغی
ــن  ــد. همچنی ــن گردی ــنی تبیی ــا به روش ــان آن ه ــدی می ــوع جناح بن ــی و ن سیاس
ــه از فناوری هــای جدیــد  ــا تیزبینــی نشــان می دهــد کــه روحانیــت چگون مؤلــف ب
ــود را  ــله مراتب خ ــرد و سلس ــره می ب ــود به ــود خ ــراف به س ــاپ و تلگ ــه چ ازجمل
ــالب  ــان انق منســجم تر می ســازد )ســمیعی، 1379: ص ص. 212 - 215(. در جری
ــا یکدیگــر شــدند. دو جنــاح عمــده ای  مشــروطه علمــا به شــدت دچــار اختــالف ب
ــت. از  ــش رف ــل پی ــر طــرف مقاب ــا حــد تکفی ــت ت ــان ایشــان شــکل گرف ــه می ک
ــی از  ــی و میرزاخلیــل تهران ــداهلل مازندران ــد خراســانی، شــیخ عب ــان آخون ــن می ای
ــد.  ــف آن بودن ــوری مخال ــزدی و شــیخ فضــل اهلل ن مشــروطه و ســیدمحمدکاظم ی
ــان  ــه از می ــد ک ــری می کن ــه نتیجه گی ــود این گون ــل خ ــر در تحلی ــن اث ــف ای مؤل
پنــج نیــروی سیاســی »روحانیــت«، »روشــنفکران«، »دولــت انگلیــس«، »بازاریــان« 
ــد تنهــا انگلســتان  و »تــوده مــردم« کــه در انقــالب مشــروطه نقش آفرینــی نمودن
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نقد آزاد

ــا قدرت گیــری رضاشــاه اوضــاع باقــی گروه هــا رو بــه وخامــت  کامیــاب گشــت و ب
نهــاد. روحانیــت به علــت عــدم آشــنایی الزم بــا دانــش و فنــون سیاســت به عنــوان 
بزرگ تریــن بازنــدة ایــن صفحــه از تاریــخ کشــور شــناخته می شــود، هرچنــد ایــن 
ناکامــی بــدل بــه تجربــه ای ارزنــده در آینــدة سیاســی آن هــا گردیــد )ص. 275(.

ــان  ــالف می ــن اخت ــل بنیادی ــه دالی ــل ب ــن فص ــه در ای ــرش آن ک ــور نگ درخ
مجــدد  پیــروزی  از  پــس  و  نشده اســت  پرداختــه  روحانیــون  و  روشــنفکران 
ــای مشــروطه  ــت دولت ه ــرایط کشــور در روزگار حاکمی مشــروطیت از تشــریح ش
غفلــت می شــود؛ کــه ایــن یکــی از کاســتی های اثــر پیــش روســت. همیــن نبــود 
ــت از دورة  ــاً نادرس ــی بعض ــة تحلیل های ــب ارائ ــن روزگار، موج ــه ای ــگاه ژرف ب ن

رضاشــاهی می شــود.
ــرب و  ــا غ ــنایی ب ــول آش ــران محص ــنفکری ای ــه روش ــت ک ــت آن اس درس
ــودة  ــی به علــت ناآشــنایی ت اندیشــه های برآمــده از غــرب اســت. روشــنفکری ایران
مــردم بــا ضرورت هــا و الزامــات مدرنیتــه، گــوش شــنوایی در میــان آنــان نداشــت. 
ــل پیامدهــای  ــرم، در تحلی ــی اســت کــه نویســندة محت ــن همــان نقطــة مغفول ای
ــه آن نپرداخته اســت. وقتــی محتــوای مطالبــات  شــکل گیری »دال میــان تهــی« ب
مختلــف کاًل بــه فراموشــی ســپرده می شــود و اجمــاع بــر ضــد نظــام بیــن اقشــار 
مختلــف پدیــد می آیــد، در حقیقــت، آن مطالبــات بــه »دال میــان تهــی« تبدیــل 
ــته های  ــة خواس ــروزی، مطالب ــس از پی ــه پ ــدی وارون ــاًل در رون ــوند و کام می ش
متفــاوت موجبــات اختــالف را فراهــم می آورنــد و شــکاف میــان صفــوف منســجم 
ــام  ــاه، تم ــدن رضاش ــا روی کار آم ــروطه طلبان ت ــروزی مش ــد. از پی ــد می آی پدی
کابینه هــای مشــروطه در دســتیابی بــه خواســته های نهضــت نــاکام ماندنــد، 
آشــفتگی اقتصــادی و هرج ومــرج موجــود، موجــب ســرخوردگی نخبــگان جامعــه و 
تــودة مــردم گشــت و همــه را به ســمتی ســوق داد کــه منتظــر ظهــور یــک منجــی 

بودنــد.
تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست

ــته و  ــار داش ــدرت را در اختی ــزایی از ق ــهم بس ــت س ــار روحانی در روزگار قاج
نقــش مهمــی را در اجتمــاع ایفــا می کــرد کــه عبــارت بــود از: مرجعیــت مذهبــی و 
حقوقــی، تولیــت امــور قضایــی، آمــوزش و امــور فرهنگــی و میانجی گــری سیاســی 
)ص. 108(. تغییــر و تحــّوالت دوران رضاشــاه کــه در پــی انجــام طرح های گســتردة 
نوســازی اتفــاق افتــاد در ایــن دوره نیروهــای سیاســی را نیــز دســتخوش دگرگونــی 
نمــود. از میــان نیروهــای موجــود قــوای مســلح و روحانیــت بیــش از باقــی نیروهــا 
ــخ  ــای تاری ــه در درازن ــیر ک ــل شمش ــد. اه ــود دیدن ــرات را به خ ــن تغیی ــر ای تأثی
ایــران پــس از اســالم متشــکل از ایــالت و عشــایر بودنــد بــا اقدامــات ســرکوبگرانة 
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ــد )ص ص. 288 ـ  ــن دادن ــش نوی ــه ارت ــود را ب ــای خ ــرای همیشــه ج ــاه ب رضاش
299( و روحانیــت نیــز از صحنــة سیاســت کنــار زده شــد. دیوانســاالری ســنتی نیــز 
جــای خــود را بــه بروکرات هــای جدیــدی بخشــیدند کــه اینــک نــه پاســداران آن 
ــد  ــی به شــمار می رفتن ــگ غرب ــدان فرهن ــه خــود از مقل ــی بلک ــن ایران ــراث که می
ــب  ــا تصوی ــران، ب ــی ای ــام سیاس ــدن نظ ــی الئیک ش )ص ص. 299 ـ 318(. در پ
ــیس  ــد، تأس ــن، ادارات جدی ــتری نوی ــکیل دادگس ــری، تش ــی و کیف ــن مدن قوانی
دبســتان ها، دبیرســتان و دانشــگاه و تشــکیل نهادهــای سیاســی همچــون مجلــس 
ــگاه  ــاًل جای ــت عم ــو، روحانی ــدد و رادی ــای متع ــار روزنامه ه ــی و انتش ــورای مل ش
ــوع  ــی را ممن ــرات مذهب ــا تظاه ــاه نه تنه ــت داد )ص. 325(. رضاش ــود را از دس خ
ســاخت بلکــه بــا وضــع قانــون اوقــاف روحانیــون را از منابــع سرشــار مالــی خــود 
ــداد مهــم در  ــات دو روی ــن اتفاق ــا همی ــان ب ــا همزم محــروم نمــود )ص. 326(. ام
ــن قشــر داشــت. نخســت  ــدة ای ــی بســزا در آین ــت اثرات ــی روحانی ــات اجتماع حی
ــزدی در  ــری ی ــم حائ ــاج عبدالکری ــط ح ــم توس ــه ق ــوزة علمی ــذاری ح بنیان گ
فروردیــن 1301 )ص. 318(؛ کــه بعدهــا بــه کانــون اصلــی روحانیــت در مبــارزه بــا 
رژیــم پهلــوی تبدیــل شــد و دوم، کم رنگ تــر شــدن اختالفــات درونــی روحانیــت 
ــر روی  ــد. به ه ــی آن گردی ــجام داخل ــب انس ــه موج ــت ک ــا حکوم ــی ب در رویاروی
رویدادهــای شــهریور 1320 باعــث حــذف رضاشــاه از صحنــة قــدرت ایــران گردیــد 

و فصلــی دیگــر را در ایــن عرصــه گشــود.
ــه  ــازه را تجرب ــی ت ــور گشایش ــی در کش ــای سیاس ــاه فض ــروج رضاش ــا خ ب
ــت  ــا، جمعی ــزاب، انجمن ه ــت اح ــاهد تشــکیل و فعالی ــن دوره ش ــود و طــی ای نم
و اتحادیه هــا و انتشــار نشــریات و مطبوعــات مختلــف بــود. در ایــن دوره ســه گــروه 
عمــدة سیاســی را می تــوان شناســایی کــرد. کــه عبــارت بودنــد از: الــف( نخبــگان، 
ــف را  ــاح مختل ــه جن ــگان، س ــان نخب ــه. در می ــای بیگان ــوده، ج( قدرت ه ب( ت
می تــوان از هــم بازشــناخت. نخســت، جنــاح دربــار بــه مرکزیــت شــاه کــه دربــار، 
ــت. دوم،  ــزرگ را دربرمی گرف ــن داران ب ــلطنت طلب و زمی ــردان س ــش، دولت م ارت
نخبــگان شــامل روحانیــون و بازاریــان بــود. ســوم، نیروهــای سیاســی روشــنفکر و 

ـ  378(. چپ گرایــان )ص ص. 377 
پــس از دوران رضاشــاه وضــع روحانیــت به مراتــب بهبــود یافــت. در ســال 1313 
تعــداد طــالب و اســتادان حــوزة علمیــه قــم مجموعــاً 700 نفــر بــرآورد شده اســت 
ــه حــدود  ــداد ب ــن تع ــد ای ــاه در ســال های بع ــی ســختگیری های رضاش ــی درپ ول
ــه ســود  ــاره اوضــاع ب ــی در دوران محمدرضاشــاه دوب ــت. ول ــر کاهــش یاف 300 نف
روحانیــون شــد. در ســال 1335 یعنــی 15 ســال پــس از خــروج رضاشــاه تعــداد 
ــد  ــری را نشــان می ده ــه رشــدی 18 براب ــد ک ــر گردی ــر 5000 نف ــغ ب طــالب بال
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نقد آزاد

ــرد  ــد می ک ــن را تهدی ــم دی ــلطنت و ه ــاد س ــم نه ــه ه ــم ک )ص. 384(. کمونیس
موجــب شــد تــا شــاه تاحــدودی دســت روحانیــت را در ایــن خصــوص بــاز بگــذارد 
ــا  ــورد ب ــش در برخ ــه گرای ــن دوره س ــت ای ــان روحانی ــه در می )ص. 387(. البت
سیاســت وجــود داشــت کــه در حضــور ســه شــخصیت بازتــاب می یافــت. آیــت اهلل 
ــدم ورود  ــه منــش وی ع بروجــردی، برجســته ترین مرجــع شــیعه در آن روزگار ک
بــه مســائل سیاســی بــود. آیــت اهلل کاشــانی، کــه تعامــل دیــن و حکومــت را بســیار 
ــت )ص ص.  ــر داش ــتعمار را در س ــا اس ــل ب ــتر تقاب ــی بیش ــد ول ــک می دی نزدی
391 ـ 393( و در نهایــت نــواب صفــوی و جمعیــت فدائیــان اســالم کــه نماینــدة 
ــد )ص ص. 421  گرایش هــای قشــری و خواهــان تأســیس حکومــت اســالمی بودن
ـ 428(. بــا نگاهــی کالن می تــوان اذعــان نمــود در نهایــت ایــن مواضــع آیــت اهلل 
ــت تمــام شــد. گســترش بی ســابقة شــبکة  ــه ســود روحانی ــه ب ــود ک بروجــردی ب
ــه شــهرهای مختلــف، رشــد تعــداد طــالب از نظــر  روحانیــت، اعــزام روحانیــون ب
ــرای  ــتر الزم را ب ــج بس ــی و... به تدری ــات دین ــو، مطبوع ــتفاده از رادی ــی، اس کم

تحــوالت بعــدی فراهــم مــی آورد.
ــارزات ملی شــدن صنعــت نفــت  ــا مب ــن دوره کــه همزمــان ب ــد ای ناگفتــه نمان
بــوده نیــز شــاهد بســیج توده هــا توســط روحانیــت هســتیم؛ لکــن بعدهــا جریــان 
ــروز  ــی ب ــران نهضــت اختالفات ــان رهب ــه می ــد ک ــل می نمای حــوادث به ســمتی می
نمــود کــه در نهایــت بــه کودتــای 28 مــرداد ســال 1332 انجامیــد )ص ص. 487 
ــر  ــن بازیگ ــوان مهم تری ــه به عن ــرداد ســال 1332 شــاه رفته رفت ــس از م ـ 498(؛ پ
ــود کــه  ــی او آن ب ــا نقطــه ضعــف اصل ــل شــد. ام ــران تبدی در عرصــة سیاســی ای
ــراد  ــمند و اف ــاوران دانش ــرد و مش ــکا می ک ــود ات ــخیص خ ــه تش ــد ب ــش از ح بی
صادقــی در پیرامونــش حضــور نداشــتند )ص. 519(. دخالــت شــاه بیــش از همــه 
در امــور ارتــش، ســاواک، نفــت و سیاســت خارجــی نمــود داشــت و حتــی بــرآورد 
ــاه و  ــتقیم ش ــتور مس ــه دس ــت ب ــه مملک ــد از بودج ــش از 70 درص ــه بی ــده ک ش
ــت شــاه  ــت هزینــه می شــد )ص. 520(. دخال ــر و دول ــت نخســت وزی ــدون دخال ب
ــدازه ای تحمــل می شــد  ــا ان ــود ت ــا مســئولیت پذیری و پاســخگویی ب اگــر همــراه ب
ــود  ــرا ش ــتورات او اج ــا دس ــاه می خواســت تنه ــه ش ــود ک ــا ب ــی مشــکل این ج ول
و از زیربــار پذیــرش مســئولیت مشــکالت پیش آمــده شــانه خالــی می کــرد 
ــا افزایــش شــدید قیمــت نفــت تکبــر شــاه به حــدی رســید  )همــان، ص. 521(. ب
ــاخت  ــرح س ــا او مط ــز ب ــادی را نی ــن انتق ــد کوچک تری ــی نمی ش ــر حت ــه دیگ ک
ــا زعامــت امــام خمینــی در  ــا شــاه ب )ص. 527(. نخســتین رویارویــی روحانیــت ب
ــرار از  ــرای ف ــدی و ب ــت کن ــار دول ــا فش ــه ب ــاه ک ــود. ش ــفید ب ــالب س ــة انق قضی
یــک انقــالب ســرخ ایــن برنامــه را اعــالم نمــوده بــود، می خواســت مبانــی نظــری 
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روحانیت، پیشتاز انقالب 

 حکومتــی را پی ریــزی کنــد کــه خــود آن را »دموکراســی شاهنشــاهی« می خوانــد 
)ص ص. 527 ـ 529(.

ــا فســاد  ــم همــراه ب ــی رشــد قیمــت نفــت، ولخرجی هــای رژی در دهــة 50 و در پ
ــا را  ــان و توده ه ــان آن ــکاف می ــرافی گری ش ــه اش ــر ب ــا تظاه ــئوالن ب ــزون مس روزاف
گســترش بخشــید. در ایــن حــال روحانیتــی کــه بــه دور از حکومــت مانــده و ســهمی از 
قــدرت نداشــت. در قالــب امــام جماعــت و مــالی محلــه، گــوش شــنوای مــردم بــود و بــا 

ــرار می کــرد )ص ص. 540 ـ 547(. ــا آن هــا ارتبــاط برق ــل فهــم ب ــی قاب ادبیات
ــه ســه دســته عمــدة تقســیم  ــات آیــت اهلل بروجــردی روحانیــت ب پــس از وف
ــان  ــه هدفش ــی ک ــام خمین ــری ام ــه رهب ــی ب ــون انقالب ــت روحانی ــدند. نخس ش
برانــدازی حکومــت بــود. دســتة دوم کــه پیــروان خــط مشــی آیــت اهلل بروجــردی 
بودنــد و از مشــارکت در مبــارزات سیاســی پرهیــز داشــتند، نمونــة برجســتة ایشــان 
آیــت اهلل خوانســاری بــود و دســتة ســوم را می تــوان روحانیــت میانــه رو نامیــد کــه 
ــات  ــد. آی ــارزه نبودن ــدان مب ــه می ــه ورود ب ــم، حاضــر ب ــا رژی ــت ب ــن مخالف در عی
ــا  ــا ب ــد. ام ــن گروه ان ــزو ای ــی ج ــریعتمداری و مرعشــی نجف ــی، ش ــام گلپایگان عظ
توجــه بــه این کــه شــاه بــا اقدامــات تجددگرایانــة وی نشــان داده بــود کــه شــاهی 
ــرای طــرف داری از  اســالم خواه نیســت در نتیجــه هیچ کــدام از گروه هــا محملــی ب

ــتند )ص ص. 557 ـ 561(. او نداش
شــاه،  رژیــم  برابــر  در  روحانیــون  جبهه گیری هــای  همیــن  به مــوازات 
ــد  ــل رش ــرة عوام ــود. در زم ــه ب ــی در جامع ــعة دین گرای ــئله توس ــن مس مهم تری
دیــن در جامعــه می تــوان بــه دو دســته از عوامــل اشــاره کــرد. عوامــل اجتماعــی 
ــات  ــادی موجب ــای م ــدن نیازه ــی برآورده نش ــه در پ ــیون ک ــی از مدرنیزاس ناش
ــش  ــینی و پیدای ــد شهرنش ــعة رون ــی آورد، توس ــم م ــردم را فراه ــرخوردگی م َس
حاشیه نشــینی و حلبی آبادهــا کــه ملزومــات خــاص خــود را داشــت. چراکــه بــرای 
ــات  ــد تعلق ــط جدی ــد در محی ــار بودن ــه ناچ ــی ک ــی از مهاجران ــای عظیم گروه ه
ــا  ــن تنه ــتند ای ــی نداش ــز جایگاه ــن نی ــای نوی ــد و در دنی ــود را وانهن ــنتی خ س
ــم آورد  ــاز را فراه ــورد نی ــتگی م ــاس همبس ــت احس ــه می توانس ــود ک ــب ب مذه
ــل فرهنگــی دانســته  ــی، عوام ــش دین گرای ــل افزای )ص. 562(. دســتة دوم از عوام
ــی، مؤسســات  ــش شــمارگان نشــریات و کتاب هــای دین ــب افزای ــه در قال شــده ک
و انجمن هــا، ســخنرانی واعظــان پرمخاطــب و نهضت هــای دینــی در منطقــه 
ــر  قابــل ارزیابــی اســت )ص. 563(. دین گرایــی رونــدی را طــی کــرد کــه حتــی ب
دیگــر گروه هــای اجتماعــی اثــر گذاشــت. بــرای نمونــه بایــد از بازاریــان یــاد کــرد. 
بــازار کــه پیــش از آن هــم پیونــدی نزدیــک بــا روحانیــت داشــت اصــوالً خــوراک 
ــت  ــرش اس ــور نگ ــه درخ ــا آن چ ــرد. ام ــذ می ک ــون اخ ــود را از روحانی ــری خ فک
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تأثیرپذیــری دیگــر احــزاب و جریانــات از ایــن رویــة دین گرایــی اســت. تاجایی کــه 
حتــی چپ هــا نیــز بــا ادبیــات دینــی درصــدد برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبــان خــود 

بودنــد )ص ص. 579 ـ 582(.
ســه عامــل توده هــا را به ســمت وضعیتــی کــه در ســال 56 و 57 پیــدا 
ــدة  ــیر فزاین ــی و س ــرات جمعیت ــت، تغیی ــد حکوم ــرد ب ــوق داد؛ عملک ــد س کردن
ــت  ــرداد داش ــه از 28 م ــه ای ک ــا تجرب ــاه ب ــا )ص. 603(؛ ش ــدن توده ه مذهبی ش
تــودة مــردم را چنــدان جــدی نمی گرفــت. نیروهــای مخالــف نیــز از آن رویــداد بــه 
ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه مخالفــت بــا شــاه در قالــب نظــام موجــود جــواب 
نمی دهــد و بایــد یــک الگــوی جدیــد درافکنــد کــه مســتلزم وقــوع یــک انقــالب 
ــش  ــالب پیدای ــوع انق ــرایط وق ــو ش ــة الکالئ ــای نظری ــر مبن ــت )ص. 624(. ب اس
»دال میــان تهــی« اســت و ایــن مهم تریــن هنــر امــام خمینــی بــود. مخالفــت بــا 
ــر قــدرت تکیــه دارد  ــا شــخص شــاه ب شــخص شــاه و ترویــج ایــن اندیشــه کــه ت
هیــچ مخالفــی نمی توانــد بــه مطالبــة بــرآورده نشــده اش دســت یابــد )ص. 633(. 
ــار  ــت طوم ــال های 56 و 57 در نهای ــا در س ــله ای از رویداده ــب سلس ــن ترتی بدی

ــوی را درهــم پیچیــد. حکومــت پهل

ارزیابی نهایی
در یــک ارزیابــی کلــی بایــد گفــت ایــن کتــاب از نظــر تبییــن تحــوالت تاریخــی، 
روابــط متقابــل طبقــات و فــراز و فــرود آن هــا دارای نقــاط قــوت بســیاری اســت. 
ضعــف و قــوت نهضــت ملی کــردن صنعــت نفــت، خطاهــا و اشــتباهات تاکتیکــی 
ــتة  ــوادث برجس ــا و ح ــت در رخداده ــف روحانی ــع مختل ــریح مواض ــدق، تش مص
ــوده  ــا ت ــان ب ــاط آن ــت، ارتب ــه سیاس ــت ب ــد ورود روحانی ــریح رون ــی، تش تاریخ
ــی، کســب  ــات درون ــخ معاصــر، اختالف ــه از تاری ــر بره ــن قشــر در ه و مواضــع ای
تجربیــات تاریخــی، گســترش و انبســاط شــبکة روحانیــون از نقــاط برجســتة کتــاب 
بشــمار مــی رود کــه آن را در زمــرة آثــار ارزشــمند جهــت مطالعــه قــرار می دهــد. 
ــز در آن مشــاهده می شــود  ــخ، کاســتی هایی نی ــم تاری ــگاه عل ــن وجــود از ن ــا ای ب

ــم. ــاره می نمایی ــی اش ــه برخ ــل ب ــه در ذی ک
نخســتین نکتــه ای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت رعایــت روش پژوهشــی رشــتة 
تاریــخ در تمامــی مراحــل کار اســت. هرچنــد در اغلــب مــوارد ایــن اتفــاق رخ داده 
ــه  ــل ب ــردد. در ذی ــاهده می گ ــه مش ــن زمین ــز در ای ــی نی ــاً تخطی های ــی بعض ول

ــن ایرادهــا پرداختــه می شــود. ــه از ای چنــد نمون
در پیونــد بــا روزگار رضاشــاه صدالبتــه اغلــب روشــنفکران و روحانیــون موضعــی 
ــه دارای  ــز ک ــنده نی ــت. نویس ــل درک اس ــگاه قاب ــوع ن ــن ن ــه ای ــد ک ــی دارن منف
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روحانیت، پیشتاز انقالب 

ــن  ــار ای ــود را از ب ــته خ ــراً نتوانس ــت، ظاه ــوزوی اس ــگاهی و ح ــالت دانش تحصی
ــا ناخواســته نویســندة  ــگاه ســنگین آزاد ســازد. به نظــر می رســد خواســته ی ــوع ن ن
ــه  ــرای نمون ــت. ب ــا پرداخته اس ــه ضعف ه ــتر ب ــی آن دوره بیش ــرم در بررس محت
ــدن در روی  ــت لن ــر دخال ــی ب ــندی مبن ــه س ــان دارد ک ــز اذع ــود نی ــد خ هرچن
کار آمــدن رضاشــاه موجــود نیســت )ص. 279(؛ امــا پــس از ذکــر ورود متفقیــن و 
عــدم ایســتادگی نیروهــای نظامــی ایــران و فروپاشــی دیوانســاالری ایرانــی چنیــن 
می نویســد: »وقتــی انســان همــة ایــن مــوارد را کنــار هــم قــرار می دهــد و انفعــال 
ــش  ــد، پی ــاالری را مشــاهده می کن ــاه و دســتگاه دیوان س ــت ش ــه خیان ــه ب آمیخت
ــاه را آورده  ــه رضاش ــی هایی ک ــان انگلیس ــاید هم ــه ش ــد ک ــه می کن ــود اندیش خ
بودنــد، بــه او گفتــه بودنــد کــه چگونــه کشــور بایــد اشــغال شــود. از ایــن رو یــک 
نظریــة قابــل توجــه ایــن اســت کــه عــدم مقاومــت ایــران در مقابــل اشــغال گری، 
کامــاًل برنامه ریــزی شــده و آخریــن خیانــت رضاشــاه بــه کشــور بــود. ایــن نظریــه 
ــتی و  ــی و سس ــن تاریخ ــواهد و قرای ــاس ش ــی براس ــت، ول ــتند نیس ــه مس اگرچ
ــدان  ــش، چن ــاالری و ارت ــتگاه دیوانس ــه دس ــب و غیرمترقب ــیختگی عجی ازهم گس
ــاس  ــاً براس ــاب صرف ــن کت ــا در ای ــای م ــه بن ــم ک ــه بگویی ــا چ ــی راه نیســت. ام ب
ــا  ــیم«. در اینج ــه می اندیش ــوری توطئ ــه تئ ــر ب ــت و کمت ــود اس ــتندات موج مس
مؤلــف تاریــخ را بــه شــبه علم نزدیــک می ســازد. اصــوالً ایــن روش بیشــتر هماننــد 

ســخنان یــک خطیــب مذهبــی اســت تــا یــک مــورخ بــی طــرف.
ــن  ــاخت راه آه ــث س ــوان در بح ــار را می ت ــوع گفت ــن ن ــری از ای ــة دیگ نمون
ــر مصــدق در  ــدة دکت ــل عقی ــا نق ــف ب ــه مؤل سراســری مشــاهده نمــود. آن جــا ک
ارجحیــت تأســیس راه آهــن شــرق بــه غــرب و همخوانــی آن بــا منافــع ملــی نســبت 
ــیه و  ــع روس ــتای مناف ــالش دارد آن را در راس ــوب ت ــه جن ــمال ب ــن ش ــه راه آه ب
انگلســتان و ازجملــه اقدامــات نســنجیدة رضاشــاه بخوانــد )ص. 360(. طــرح ایــن 
ــام  مباحــث بــدون وجــود شــرح و بســط کافــی واقعــاً شــگفت انگیز اســت. ذکــر ن
ــه  ــدارد ک ــی ن ــه مرجــع می باشــد و دلیل ــی مغالطــة توســل ب ــر مصــدق نوع دکت
چــون ایــن ســخن از زبــان دکتــر مصــدق اســت به خودی خــود اســتدالل درســتی 
ــوت رســاند. نخســت  ــه ثب ــا را ب ــوان ضعــف مدع ــاه می ت ــل کوت ــه دو دلی باشــد. ب
و بــر مبنــای اســتدالالت مطروحــه، در ایــن زمــان تجــارت دریایــی کــه کلیــد آن 
ــود کــه  ــه داشــت و اصــوالً ســال ها ب ــر تجــارت زمینــی غلب ــود ب ــارس ب ــج ف خلی
ــده  ــروک مان ــم مت ــی ابریش ــا راه قدیم ــرب ی ــه غ ــرق ب ــیر ش ــارت مس ــر تج دیگ
بــود )نــک: مدخــل جــاده ابریشــم، دائرة المعــارف بــزرگ اســالمی(؛ دوم، مرزهــای 
ــرار داشــت و در  ــا ق ــران در همســایگی روس ه ــی ای شــمال شــرقی و شــمال غرب
ــوب و غــرب  ــوب شــرق )کشــور پاکســتان در ســال 1947 تشــکیل شــد( جن جن
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هــم امپراتــوری بریتانیــا بــا ایــران هم ســامان بــود و رقــم تجــارت افغانســتان نیــز 
ــا، ص ص.  ــی، بی ت ــی حقیق ــک: متول ــت )ن ــرمایه گذاری را نداش ــن س ارزش چنی
ــع  ــه تأمیــن مناف 105 ـ 113(؛ ســوم، اســتداللی اســت کــه ســاخت راه آهــن را ب
روس و انگلیــس ربــط می دهــد. گذشــته از عــدم پیش بینــی وقــوع جنــگ جهانــی 
دوم در زمــان ســاخت راه آهــن، حتــی بــه فــرض ســاخت راه آهــن شــرق بــه غــرب، 
همان گونــه کــه گفتیــم بــاز هــم از ســوی مخالفــان می توانســت به عنــوان ابــزاری 
ــی  ــور فعل ــه در آن روزگار کش ــود. چراک ــرض ش ــع آن دول ف ــن مناف ــت تأمی جه
ــر  ــران از ه ــه ای ــل درصورتی ک ــن تفاصی ــا ای ــود و ب ــتان ب ــتعمرة انگلس ــراق مس ع
ــا  ــرار داشــت تنه ــا و شــوروی ق ــای بریتانی ــار ســوی در محاصــرة امپراتوری ه چه
ــد کــه ارزش تجــاری  ــرای احــداث راه آهــن می مان ــه ب ــه ترکی مســیر افغانســتان ب

ــا مســیر شــمال بــه جنــوب نداشــت. چندانــی در قیــاس ب
ــة پیشــینة  ــک موضــوع تاریخــی، ارائ ــه ی ــن ب ــی پرداخت یکــی از شــروط اصل
ــه  ــزان مطالعــة پژوهشــگر و این کــه چــرا ب ــن رهگــذر می ــا از ای پژوهــش اســت ت
انتخــاب چنیــن مســئله ای رســیده آشــکار و بــرای خواننــده تبییــن گــردد کــه در 
اثــر پیــش روی قــرار اســت بــه کــدام یــک از مجهــوالت پرداختــه شــود؟ مجهوالتی 
ــا این کــه  ــه آن توجهــی نشده اســت. ی ــار دیگــران ب ــن و در آث ــا پیــش از ای کــه ت
ــا  ــرار اســت ب ــک ق ــه این ــده ک ــول مان ــون مغف ــای موضــوع تاکن ــک از زوای کدام ی
انجــام ایــن تحقیــق مبرهــن شــود. همیــن عــدم ارائــة پیشــینة پژوهــش به ویــژه در 
بخــش نتیجه گیــری خــود را هویــدا می ســازد؛ و مؤلــف محتــرم بــه نتایجــی ورای 
تصــور دســت می یابــد. بــرای نمونــه پــس از ذکــری اجمالــی از حــذف گروه هــای 
ــف  ــی تضعی ــگان در پ ــی نخب ــد: »وقت ــم می نویس ــت حاک ــط روحانی ــر توس دیگ
ــی  ــر عوام گرای ــه خط ــد ک ــود می آی ــی به وج ــأ سیاس ــک خ ــد، ی ــر برآین یکدیگ
ــم  ــام داده ای ــته انج ــل گذش ــه در فص ــی ک ــاس مطالعات ــد. براس ــش می ده را افزای
ــالب به دســت  ــس از انق ــه از اوضــاع سیاســی پ ــی ک ــه تجربیات ــا توجــه ب ــز ب و نی
آمده اســت، در چینــش کنونــی نیروهــای سیاســی ایــران و بــا توجــه بــه تضعیــف 
نخبــگان، بزرگ تریــن خطــری کــه کشــور را تهدیــد می کنــد، عوام گرایــی اســت... 
ــی  ــبکه های اجتماع ــد، ش ــن می زن ــی دام ــه عوام گرای ــه ب ــی ک ــروزه از معضالت ام
ــک عوام گــرای  ــد ترامــپ )ی ــی انتخاب شــدن دونال و فضــای مجــازی اســت... در پ
ــان را  ــام جه ــه تم ــران بلک ــا ای ــی نه تنه ــه عوام گرای ــد ک ــخص ش ــار( مش تمام عی
تهدیــد می کنــد... اگــر قــرار باشــد کــه تــودة مــردم کاندیــدای موردنظــر خــود را 
از میــان گزینه هایــی کــه در شــبکه های اجتماعــی گل می کننــد، انتخــاب کننــد، 
ــد.«  ــش را می فهمن ــر حرف ــد و بهت ــود می دانن ــه او را از خ ــد ک کســی را می پذیرن

ــمیعی، 1379، ص ص. 679 ـ 680(. )س
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ــی  ــا عنوان ــی را در بخــش دیگــری ب ــای ذهن ــن دغدغه ه ــف ای ــود مؤل ــر ب بهت
ــا...  ــر« ی ــی«، »کالم آخ ــخن پایان ــا »س ــخن« ی ــام س ــون: »فرج ــه همچ جداگان
ــا دوره و  ــتقیمی ب ــاط مس ــه ارتب ــی ک ــی اینچنین ــودن مطالب ــی آورد. وارد نم م
مطالــب مطروحــه نــدارد و خــود محصــول مقطــع دیگــری از تاریــخ ایــران )پــس از 
انقــالب کــه در کتــاب از پرداختــن بــه جوانــب گوناگــون آن غفلــت شــده( و جهــان 
اســت و محــل بحــث و اختالفــات جــدی میــان صاحب نظــران، در ارزیابــی نهایــی 

ــت. ــذار اس ــف تأثیرگ ــاً کار مؤل ــری و طبع نتیجه گی
از شــروط تاریخ نویســی نویــن حفــظ بی طرفــی مــورخ اســت. به گفتــة 
ــه  ــف شــود ک ــان توصی ــد چن ــو بای ــن: »... واترل ــرد آکت ــورخ شــهیر انگلیســی ل م
آن را فرانســوی و انگلســیی و آلمانــی و هلنــدی یکســان بپذیرنــد...« )زرین کــوب، 
ــر  ــدازه میس ــه ان ــا چ ــی ت ــن تاریخ نویس ــه ای ــته از این ک 1384، ص. 106(. گذش
اســت امــا اصلــی اســت بنیادیــن کــه مورخــان بایــد بکوشــند تــا آثــار خــود را بــدان 
نزدیــک ســازند. ولــی در متــن حاضــر گاهــی زبــان نوشــتاری و لحــن اثــر خواســته 
ــه نویســنده در  ــرای نمون ــت می چرخــد. ب ــاع از روحانی ــا ناخواســته به ســمت دف ی
ــود  ــان خ ــا به گم ــد ت ــره برده ان ــا« به ــارت »روحانی نم ــاب از عب ــای کت ــد ج چن
ــه سوءاســتفاده از  میــان روحانیــون واقعــی و کســانی کــه در پوشــش روحانیــت ب
ــمیعی، 1379، ص ص. 77،  ــود )س ــل ش ــز قائ ــد تمای ــود می پرداختن ــگاه خ جای
119، 120، 272، 329، 669(. به راســتی کــه بی ارتباطــی فــرض بــا حکــم در ایــن 
عبــارت هویداســت. بــدون توجــه بــه میــزان دانــش و طبقــه و میــزان علــم و دانش، 
همــة انســان ها ممکــن اســت در اندیشــه و کــردار خــود اشــتباه کننــد و در میــان 
باورهــا و کردارشــان باورهــای غلــط و رفتارهــای ناشایســت هــم داشــته باشــند؛ از 
ایــن رو نبایــد در تحلیــل نهایــی یــک قشــر یــا طبقــة اجتماعــی را صرفــاً مصــون از 
خطــا انگاشــت و اگــر نمونــة نقضــی نیــز مشــاهده شــد نســبت بــه توجیــه آن اقــدام 
ــان،  ــنفکران، نظامی ــر روش ــده نظی ــای یادش ــر گروه ه ــده دیگ ــن قاع ــا ای ــود. ب نم
دیوانســاالران، نیروهــای بوروکــرات، احــزاب، مارکسیســت ها و چپ گرایــان و... نیــز 
ــی  ــانه خال ــت ش ــا وارد اس ــر آن ه ــه ب ــی ک ــرش ایرادهای ــار پذی ــد از زیرب می توانن
ــه  ــر نیروهــا و افــراد متظاهــر حوال کــرده و تمامــی کاســتی ها و نواقــص خــود را ب

نماینــد.

ارتباط این اثر با وضعیت امروز ایران
ــش  ــن نق ــه تبیی ــده ب ــیوه ای ارزن ــران به ش ــر ای ــخ معاص ــریح تاری ــا تش ــاب ب کت
ــی  ــت. چگونگ ــدرت پرداخته اس ــادالت ق ــی در مع ــای اجتماع ــک از گروه ه ــر ی ه
ــه  ــن راه تجرب ــه در ای ــرودی ک ــراز و ف ــت و ف ــدان سیاس ــه می ــون ب ورود روحانی
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نقد آزاد

ــه  ــتعمار ب ــا اس ــی ب ــد. رویاروی ــش روی می باش ــر پی ــوت اث ــاط ق ــد از نق نموده ان
ــر  ــه ب ــا تکی ــا ب ــان داد تنه ــون نش ــه روحانی ــران و ازجمل ــی ای ــگان اجتماع نخب
ــی کــرد. همزمــان اســتبداد  ــگان صف آرای نیــروی توده هــا می شــود رودرروی بیگان
ــهمی از  ــی س ــای اجتماع ــر گروه ه ــت دیگ ــه نمی خواس ــت حاکم ــود در هیئ موج
قــدرت داشــته باشــند؛ ضمــن آن کــه تــوده در نــزد آنــان محلــی از اعــراب نداشــت. 
ــتبداد  ــتعمار و اس ــع اس ــد مقط ــا در چن ــت ت ــب گش ــت موج ــن داوری نادرس ای
ــد. نکتــة درخــور  ــر خواســت اجتماعــی مــردم گردن ناگزیــر از عقب نشــینی در براب
ــی طــی  ــت در شــکل دهی بســیج مردم ــان پیشــگامی روحانی ــن می ــرش در ای نگ
ــت  ــدن صنع ــروطه و ملی ش ــالب مش ــو، انق ــت تنباک ــل نهض ــی از قبی جنبش های
نفــت بــود. پرســش بنیادیــن ایــن اســت کــه قــدرت و نفــوذ روحانیــت در جامعــه از 
کجــا سرچشــمه می گرفــت؟ و تــوان بســیج توده هــا را در حمایــت از اهــداف خــود 
بــه آنــان مــی داد؟ و چــرا پــس از چنــدی ایــن حرکت هــا بــا اقدامــات مقابله جویانــة 
ــت؟  ــوت می گش ــرخوردگی و رخ ــار س ــی دچ ــتبداد داخل ــی و اس ــتعمار خارج اس
ــت  ــه در نهای ــت ک ــی گش ــار دگرگون ــان دچ ــن می ــی در ای ــا عوامل ــل ی ــه عام چ

ــم آورد؟ ــالب ســال 1357 را فراه ــروزی انق ــات پی موجب
تکیــه بــر دیــن و مذهــب قطعــاً مهم تریــن کلیــد حــل ایــن پرســش اســت. از 
روزی کــه صفویــه، علمــای شــیعه را دعــوت بــه همــکاری کــرد و حکومــت خــود 
ــال رشــد  ــه نه ــا ســاختند ک ــن مذهــب شــکل داد، بســتری را مهی ــة ای ــر پای را ب
روحانیــون در آن کاشــته شــد. در روزگار متالطــم قاجــار و جهــت مقابلــه بــا اجانب، 
روحانیــت بــه قــدرت خــود پــی بــرد و بیگانه ســتیزی کــه ریشــه در باورهــای دینــی 
داشــت بــه یکــی دیگــر از وجــوه تمایــزات آنــان بــا دیگــر نخبــگان اجتماعــی اغلــب 
ــاط ایشــان  ــل ارتب ــن عام ــوان دومی ــی کــه به عن ــل شــد. خصوصیت ــرا تبدی غرب گ
بــا تــودة مــردم محســوب می گشــت. زبــان ارتباطــی روحانیــت بــا تــوده نیــز کــه 
منشــعب از مذهــب و سرشــار از مفاهیــم و عبــارات و اســتعاره های مذهبــی اســت 
ــران  ــوالً ای ــد. اص ــب می کن ــود جل ــیاری را به خ ــان بس ــز هواخواه ــک نی هم این
ــند. از  ــب می شناس ــة مذه ــان را از دریچ ــان آن، جه ــه مردم ــت ک ــوری اس کش
نهضــت تنباکــو تــا وقــوع انقــالب اســالمی و پــس از گذرانــدن فــراز و نشــیب های 
ــت  ــت. نخس ــده را گذرانده اس ــول عم ــران دو تح ــت ای ــازمان روحانی ــی، س تاریخ
ــودة  ــطه از ت ــود را بی واس ــدرت خ ــرده ق ــالش ک ــالیان ت ــن س ــی ای ــه در ط این ک
مــردم اخــذ نمایــد؛ و دیگــر این کــه به ویــژه پــس از دوران رضاشــاه و بــا اقدامــات 
آیــت اهلل بروجــردی شــبکة ســاختاری و ارتباطــی خــود را به نحــو مؤثــری گســترده و 
کارآمــد کرده اســت. »منبــر« ســنتی ترین و کارآمدتریــن ابــزار ارتباطــی روحانیــت، 
ــه حیــات خــود ادامــه می دهــد و کمــاکان کالم و پیــام روحانیــت را  هنــوز هــم ب
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ــراف و  ــار آن، از روزگار تأســیس تلگ ــاند. در کن ــران می رس ــاط ای ــن نق ــه دورتری ب
ــه  ــا از ابزارهــای ارتباطــی نویــن ب ســپس رادیــو همــواره روحانیــون کوشــیده اند ت
ســود خــود بهــره ببرنــد و در ایــن راه نیــز بســیار موفــق عمــل کــرده و می کننــد.

منابع
ــزرگ  ــارف ب ــز دائرةالمع ــای مرک ــت اهلل )1392(. مدخــل جــاده ابریشــم، تارنم رضــا، عنای

ــالمی. ــی اس ــای ایران ــز پژوهش ه ــالمی، مرک اس
زرین کوب، عبدالحسین )1384(. تاریخ در ترازو، تهران: امیرکبیر، چ. نهم.

ــران:  ــی )س(، ته ــام خمین ــار ام ــه آث ــام؛ مجموع ــه ام ــی، روح اهلل )1389(. صحیف خمین
ــم. ــی، ج 18، چ. پنج ــام خمین ــار ام ــر آث ــم و نش ــة تنظی مؤسس

متولــی حقیقــی، یوســف. نگاهــی بــه روابــط سیاســی ایــران و افغانســتان در نیمه اول ســلطنت 
رضاشــاه، فصل نامــه علمــیـ  تخصصــی تاریــخ، س. دوم، ش. پنجــم، بــی جــا، بــی تــا.
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السدیر مک اینتایر
جماعت گرایی،فضیلت محوری و 

سیاست
نویسنده: مختار نوری

ــر  ــود را ب ــز خ ــون تمرک ــر کان ــن اث ای
الســدیر  جماعت گرایانــِه  نقدهــای 
ــی ـ  ــاد اخالق ــه ابع ــر نســبت ب مک اینتای
سیاســی مدرنیتــه اســتوار ســاخته اســت. 
بحران اندیــش  متفکــری  مک اینتایــر 

اخالقــی  »بحــران  عنــوان  بــا  مــدرن  دنیــای  بحــران  از  کــه  اســت 
ــه در  ــت ک ــن اس ــده ای ــرح ش ــش مط ــرد. پرس ــام می ب ــی« ن عاطفه گرای
ــی  ــران اخالق ــی از بح ــرای رهای ــی ب ــه امکان ــر چ ــری مک اینتای ــام فک نظ
ــق  ــت »منط ــر رهیاف ــای ب ــا ابتن ــخ ب ــود دارد؟ در پاس ــدرن وج ــر م عص
ــرای  ــه او ب ــت ک ــی شده اس ــرض بررس ــن ف ــپریگنز، ای ــی« توماس اس درون
رهایــی از بحــران اخالقــی دنیــای مــدرن کــه ریشــه های آن را در فردگرایــی 
ــه  ــت ب ــد، بازگش ــتجو می کن ــودمندگرا جس ــالق س ــرال و اخ ــِی لیب افراط
ــز  ــطویی را تجوی ــور ارس ــی و فضیلت مح ــفة اخالق ــود در فلس ــل موج فضائ
ــد  ــن اســت کــه انســان معاصــر بای ــر ای ــی مک اینتای ــد. مدعــای اصل می کن
از فردگرایــی افراطــی و زیاده طلبانــه در جوامــع ســرمایه داری مــدرن 
ــد،  ــواه جدی ــی، خ ــواه قدیم ــی، خ ــتگِی جمع ــاختارهای همبس ــوی س به س
حرکــت نمایــد و پــروژة او پیگیــری رهایی بخشــی انســان معاصــر از چنیــن 
ــی را  ــل اخالق ــد فضائ ــه می خواه ــانی ک ــت.هر انس ــامانی اس ــت نابس وضعی
ســرلوحة زندگــی فــردی و جمعــی خــود در زمانــة نابســامان معاصــر قــرار 
دهــد، می توانــد از مطالــب ایــن اثــر بهره منــد گــردد. خوانــدن ایــن کتــاب 
ــانی و  ــوم انس ــف عل ــته های مختل ــجویان رش ــان و دانش ــاتید، محقق ــه اس ب

ــود. ــنهاد می ش ــت پیش ــالق و سیاس ــفة اخ ــه فلس ــدان ب عالقه من
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