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كتاب حاضر در سه بخش تدوين شده است. بخش اول، كليات كه 
خود شامل دو فصل است. در اين دو فصل، مباني نظري تحقيق و مباني 
فكري، ساختار و منابع قدرت روحانّيت شيعه در ايران معاصر مورد بررسي 
صفويه تا  روحانيت و دولت از  گرفته است. بخش دوم به رابطه ى  قرار 
پهلوي اختصاص دارد. در اين بخش نويسنده مي كوشد در سه فصل به 
رابطه ى روحانيت و دولت از صفويه تا قاجاريه، مناسبات روحانيت با دولت 
قاجاريه در عصر سلطنت مطلقه (پيش از مشروطه) و مناسبات روحانيت با 
دولت قاجاريه در عصر سلطنت مشروطه بپردازد. در بخش سوم رابطه ى 
روحانيت و دولت در عصر پهلوي و جمهوري اسالمي مورد بررسي قرار 
گرفته كه شامل سه فصل است. در اين سه فصل به رابطه ى روحانيت 
با دولت در عصر پهلوي اول (رضا شاه) و مناسبات روحانيت و دولت در 
عصر پهلوي دوم (محمدرضا شاه) و مناسبات روحانيت و دولت در دهه ي 
اول پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران پرداخته شده است. نويسنده در 
پايان هر بخش، از مطالب همان بخش جمع بندي و نتيجه گيري كرده و 
با ارائه كتاب نامه (فهرست منابع و مآخذ) كتاب را به پايان رسانده است. 
تحليلي و با  در ضمن، روش نگارش و تدوين مطالب كتاب به صورت 
رويكرد جامعه شناسي سياسي است، كه مطالعه تغييرات ساختار اجتماعي 
اهميت  از  معاصر  ايران  تاريخ  طول  در  آن  كاركرد هاي  و  روحانيت  نهاد 

ويژه اي برخوردار است. 
نويسنده در تبيين مباني نظري تحقيق خود رابطه ى روحانيت و قدرت 
سياسي را در دو قلمرو مهم نظري بررسي كرده است. قلمرو اول به ساختار 
و الگوهاي تعامل بين اين دو نهاد بازمي گردد كه مباحث نظري مربوط 
رابطه  اين  بررسي  و  غرب  مسيحي  دنياي  در  دولت  و  دين  مناسبات  به 
كاركردهاست  با  ارتباط  در  دوم  قلمرو  دربرمي گيرد.  را  اسالم  دنياي  در 
كه طي آن به اعتبار دين و ساختار، اين مسأله مورد توجه قرار مي گيرد 
(ص 29). رابطه ى نهاد روحانيت با دولت، ميزان قدرت هريك از آن ها 
نظام  نماينده ي  يكى  كه  نهاد  دو  اين  بين  موجود  تنش هاي  جامعه،  در 
سياسي و ديگري نماينده ي نهاد هاي مذهبي است و ساختار آن در دنياي 
مسيحيت تحت روابط دولت و كليسا مورد بررسي قرار گرفته است. پس 
از ظهور مسيحيت هنگامي كه در امپراطوري روم دين مسيحي در حال 
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رشد بود، كليساهاي آن مورد تعّدي و قتل و غارت قرار گرفت، تا اين كه 
در حدود سال 313 م به فرمان ميالن كه طي آن از طرف كنستانتين، 
مسيحيان  شد،  پذيرفته  روم  امپراطوري  رسمي  دين  به عنوان  مسيحيت 
حقوق مذهبي خود را تحت امپراطوري بازيافتند و كليسا با هويتي مستقل 
از  كه  كليسايي  سلسله مراتب  ترتيب،  بدين  گرفت.  قرار  شناسايي  مورد 
قرون اوليه برقرار شده بود خارج از حوزه ى سياست به حيات خود ادامه 
داد. بر اين اساس، تالقي امپراطوري روم با مذهب در عمل، مبين جدايي 
بين دين و دولت بود (ص 30). در شرق به مركزيت قسطنطنيه (استانبول 
حمايت  امپراطور  از  نيز  كليسا  و  بودند  دولت  پيرو  مسيحيان  نيز  فعلي) 
مي كرد (صص 30 و 31). در سير تحول روابط بين ساختارهاي روحاني و 

دنيوي در دنياي غرب، زوال اقتدار امپراطوري مركزي منجر به پيدايش 
دولت ـ ملت ها شد كه در آن، رهبري مقتدرانه پاپ بر كليساي روم قابل 
مشاهده است (ص 32). اما با شكل گيري نهضت پروتستان به رهبري 
روحانيت  ساختار  اروپا  در  آن  گسترش  سپس  و  آلمان  در  لوتر  مارتين 

مسحيي دگرگون شد. 
اين امر به پيدايش كليساهاي ملي كمك كرد و وحدت مذهبي اروپا 
را از بين برد. هرچند تعصبات مذهبي در قرن هفدهم تا حدودي كاهش 
دست  هجدهم  قرن  تا  اروپا  در  ملي  ـ  مذهبي  موجوديت هاي  اما  يافت، 
نخورده باقي ماند تا اين كه انقالب كبير فرانسه اين نظم را تغيير داد. در 
طي اين قرن، تساهل و تسامح مذهبي گسترده شد و روند سكوالريسم در 
اروپاي غربي شكل گرفت. در قرون بعدي كليسا رسمًا از دخالت در امور 
سياسي بازماند و مذهب از سياست تفكيك شد. از طرف ديگر در اياالت 
متحده آمريكا نيز كه ملتي جديد بود، جدايي كليسا از دولت صورت گرفت 
(ص 33). در مجموع، مناسبات دولت و كليسا در سنت غربي الگوهاي 
متفاوتي را به عنوان چارچوب فهم روابط بين دولت و روحانيت در اختيار 
قرار مي دهند كه عبارتند از: 1ـ دين ساالري يا حكومت الهي كه در آن 
باالترين مرجع ديني يا روحاني جامعه، هم زمان متولي امور سياسي نيز 
به شمار مي آيد و سياست به مثابه ى ابزاري براي تحقق آرمان هاي ديني 
متوليان  و  روحانيون  آن،  در  كه  ساالري  روحاني  مي شود. 2ـ  محسوب 
امور ديني به بر دستگاه سياسي جامعه سلطه دارند. 3ـ قيصر و پاپيسم 
كه در اين نظاِم سياسي، رئيس دولت در واقع رئيس كليسا يا مذهب نيز 
امور  و  كليسا  بر  دولت  الگو،  اين  در  كه  اِراستيانيسم  مي آيد. 4ـ  به شمار 
آن حاكم و مسلط است. 5ـ سكوالريسم كه اين الگو برخالف مدل هاي 
پيشين، حاكي از تمايز و جدايي يا به تعبيري تضاد بين دين و دولت است 

(صص 36-34).
نويسنده در ادامه به بررسي روابط و مناسبات دين و دولت در دنياي 
اسالم پرداخته است. اسالم به دليل آميختگي اش با سياست در مقايسه 
با مسيحيت، ديني كامًال متفاوت است (ص 37). سياست در كشورهاي 
است.  سياسي  دين  يك  ذاتًا  اسالم  كه  چرا  است  اسالمي  مسلمان، 
همچنين اسالم آسان ترين و بهترين معاني را براي تنظيم احساسات و 

بررسي مناسبات روحانيت و دولت در ايران معاصر، 
بدون شناخت مباني نظري انديشه ى سياسي شيعه 
امكان پذير نيست. طبق مباني فكري شيعه همان داليل 
مربوط به رسالت پيامبران الهي تداوم آن را نيز در 
قالب امام اثبات مي كند

استقبال مردم از امام خمينى به هنگام حضور در مدرسه فيضيه قم در روز 
عاشوراى سال 1342
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تقاضاهاي سياسي به دست مي دهد. روحانيان در كشورهاي اسالمي به 
دليل داعيه هاي سياسي اجتماعي دين، وجود ظرفيت تعبير و تفسيرپذيري 
آيات و روايات و سيره ي بزرگان دين، وجود سيره و عمل سياسي بزرگان 
و  يافته  سازمان  ديني  تشكل هاي  و  مذهبي  نهاد هاي  بودن  دارا  دين، 
نيروي  به عنوان  مسلمان  كشورهاي  در  آن ها  تاريخي  و  ممتاز  موقعيت 
اجتماعي قوي در سياست دخالت بيشتري داشته اند و دارند (صص 38 و 
39). پس شاخص اسالم، يكي پنداشتن «قدرت» و «قانون» [شرع] است 
و قدرت وقتي مشروع است كه با قانون الهي مطابق باشد از اين رو هيچ 
وكالت و وساطتي نيز پذيرفته نيست. در اين صورت، انديشه ى وساطت 
كليسا يا انديشه ى ايجاد جامعه اي مذهبي بر پايه ى سلسله مراتب سازمان 
يافته، انديشه اي بي اساس تلقي مي شود (ص 39). در مجموع، به دليل 
ويژگي هاي خاص جهان اسالم يعني تفكيك ناپذيري ساختارهاي روحاني 
و دنيوي از يك سو و اثرپذيري شديد از دنياي غرب پس از ورود مدرنيته 
در  بايد  را  دولت  و  روحانيان  يا  سياست  و  دين  مناسبات  ديگر،  سوي  از 
چارچوب الگوهايي نظير دولت ديني پيامبر اكرم (ص)، خالفت [خالفت 
خلفاي راشدين ـ خالفت اموي ـ خالفت عباسي و خالفت عثماني كه 
خالفت اموي و عباسي مشابه سلطنت و خالفت عثماني درواقع سلطنت 
بود]، امامت [امامِت ائمه شيعه]، نظام سلطنت [پادشاهي] ، نظام سكوالر 
و باالخره حكومت جمهوري اسالمي مورد توجه قرار داد (صص 48-42). 
براين اساس كاركردهاي روحانيت به اعتبار دين و مذهب [كاركرد هاي 
و  اجتماعي  سياسي،  [كاركردهاي  سازمان  اعتبار  به  مذهبي]  و  و  ديني 

فرهنگي]، قابل مطالعه است (صص 51-49).
شناخت  بدون  معاصر،  ايران  در  دولت  و  روحانيت  مناسبات  بررسي 
مباني نظري انديشه ى سياسي شيعه امكان پذير نيست. طبق مباني فكري 
در  نيز  را  آن  تداوم  الهي  پيامبران  رسالت  به  مربوط  داليل  همان  شيعه 
امامت  شئون  از  يكي  حكومت  اساس،  اين  بر  مي كند.  اثبات  امام  قالب 
است كه در كنار دو شأن ديگر يعني مرجعيت علمي امام و واليت معنوي 
او قرار دارد (ص 54). بنابراين طبق نظريه ى امامت به جز حاكم معصوم 
مشروعيت ندارد و هر نوع تصرف در امور جامعه و  ديگري  هيچ حاكم 
تحّول در آن، هنگامي مورد قبول و مشروع است كه مورد تأييد امام يا 

ولي زمان باشد در غير اين صورت، هر نوع حاكميتي نامشروع است. از 
آن جا كه طبق اعتقاد شيعه امام دوازدهم (عج) در غيبت به سر مي بََرد 
هر نوع حكومتي كه در عصر غيبت تشكيل شود در صورتي كه مأذون 
در  اعتقاد  اين   .(55 (ص  است  نامشروع  نباشد  معصوم  اماِم  آن  اذن  به 
يك جامعه ى شيعي آن چنان مستحكم است كه ويلم فلور بر حضور اين 
اعتقاد در عصر قاجار تأكيد مي كند. تمكين و اطاعِت مردم از مجتهدان 
از يك سو به دليل پيروزي عقل در مبارزه ى عالمان اصولي با عالمان 
به  ديگر  سوي  از  و  قاجار  دوره ى  اوايل  و  زند  دوره ى  اواخر  در  اخباري 
دنبال تعميم انديشه ى امامت در دوره ى غيبت كبري در قالب «واليت 
فقها» بوده است. اين نهضت عقل گرايي اصوليان و مباني فكري ـ فقهي 
و  مردم  توده هاي  سوي  از  مجتهدان  اقتدار  پذيرش  تقويت  موجب  آنان 
با  اصولي گري  ديدگاه هاي  مقايسه ى  و 56).  (صص 55  شد  دولتمردان 
به  پاسخ گويي  در  اخباريان  ناتواني  و  اخباري گري  عقل ستيز  ديدگاه هاي 
است  سرنوشت سازي  تحّول  بيان گر  جديد،  حوادث  و  مسائل  از  بسياري 
قاجار  عصر  اوايل  در  ايران  شيعي  جامعه ى  در  اصوليان  پيروزي  با  كه 
به وجود آمد (ص 56). نكته ى مهم در اين باره، تحولي است كه در سطح 
انديشه ى سياسي شيعه به وجود مي آيد و نظريه ى «واليت گسترده و عاّم 
فقيه» با تالش فقهايي همچون مال احمد نراقي با كتاب «عوائد االّيام» 
اّما  مي شود.  احيا  الكالم»  كتاب «جواهر  با  نجفي  محّمدحسن  شيخ   و 
نظريه  بلكه  نيست،  نقش  ايفاگر  دوره  اين  در  فقيه»  «واليت  نظريه ى 
حاكم و عمده در كنار نظريه ى ظل اللهي، «سلطنت مأذون به اذن امام» 
است كه اين نظريه به ويژه در عصر فتحعلي شاه قاجار در جنگ با روس ها 
فتحعلي  به  الغطاء  كاشف  جعفر  شيخ  توسط  جهاد  اذن  اعطاي  دنبال  به 
شاه تجلي مي يابد. بعد ها عالم بزرگي همچون آيت اهللا نائيني با تأييد دو 
تن از مراجع عصر يعني آيت اهللا آخوند خراساني و آيت اهللا شيخ عبداهللا 
األمه  كتاب «تنبيه  در  را  مشروطيت  شيعي  و  اسالمي  مباني  مازندراني، 
و تنزيه المله» تدوين مي كند اما نهايتًا بايد گفت همه ى نظريات طرح 
شده در عصر قاجار بر «غصبي بودن حكومت غير معصوم» استوار بوده 
و همواره مجتهدان بزرگ اين عصر مانند ميرزاي قمي، مال احمد نراقي 
و شيخ جعفر كاشف الغطاء بر اولي األمر نبودن پادشاه قاجار ـ با وجود 

رضاخان هرچند در غائله ى جمهوري خواهي و 
ماجراهاي پيش از رسيدن به سلطنت ناچار به حمايت 
ظاهري از علما و نهاد روحانيت شد، اما در طول 
سلطنت خود بارها با علما درگير شد و در راستاي 
اقدامات ضداسالمي خود نزديك به بيست سال با نهاد 
روحانيت شديداً برخورد و حتي مبارزه كرد

روحانيت و دولت
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همكاري با وي ـ تأكيد مي كردند (ص 57). 
انديشه ى سياسي روحانيت شيعه در عصر مشروطه با نيازها و مفاهيم 
كه  شد  مواجه  مردم  و  پارلمان  برابري،  آزادي،  قانون،  مانند  جديدي 
روحانيت شيعه تا حد امكان با خواسته هاي مشروع مردم مسلمان ايران 
انديشه ى  پهلوي،  به  قاجار  از  سلطنت  تحول  مقارن  اما  كرد.  همراهي 
ضداسالمي  اقدامات  به  توجه  با  علما  كه  شد  مطرح  جمهوري خواهي 
جمهوري خواهان در تركيه با آن به مخالفت برخاستند. در چنين شرايطي 
با وجود حاكميت گفتمان امامت، اصل سلطنت هنوز امري پذيرفته شده 
تغيير  اما  نگرفت.  قرار  پرسش  مورد  جدي  به طور  آن  مشروعيت  و  بود 
داد  رخ  شيعه  سياسي  انديشه ى  سطح  در  پهلوي  دوره ي  در  كه  مهمي 

(ص  بود  (ره)  خميني  امام  حضرت  توسط  فقيه  واليت  نظريه ى  احياي 
58). حضرت امام (ره) با بيان اين كه اصل رژيم سلطنتي بي ربط، كهنه 
و ارتجاعي است و ضمن نامشروع خواندن نظام سلطنت در عصر پهلوي 
دوم با احيا و تبيين نظريه ى «واليت فقيه» گفتمان جديدي را در سطح 
انديشه ى سياسي شيعه مطرح كرد كه در نهايت به پارادايم حاكم تبديل 
روحانيت  نهاد  اجتماعي  ساختار  در  همه  اين  با   .(59 و   58 (صص  شد 
كه از دوره ى قاجار باقي  مانده بود چهار جريان متمايز وجود داشت: 1ـ 
روحانيت طرفدار حكومت اسالمي 2ـ روحانيت طرفدار سازگاري اسالم و 
مشروطيت، و اسالم و دموكراسي 3ـ روحانيت سكوالر كه به جدايي دين 
از سياست اعتقاد داشتند. 4ـ روحانيت درباري و طرفدار نظام سلطنت اين 
ساختار  از  برداشت  نوع  شخصّيتي،  ويژگي هاي  با  متناسب  جريان،  چهار 
حكومت و كاركرد هاي آن و تهديد هايي كه دين و كشور را در معرض 
خطر قرار مي داد سياست هاي متفاوتي پيش گرفته بودند ماننِد مخالفت 
با  همكاري  نيز  و  ميانه روي  و  مماشات  كناره گيري،  و  انزوا  مقاومت،  و 
حاكميت و درباري بودن (ص 74). اين رفتارها و سياست هاي متفاوت 
روحانيت، نحوه مناسبات اين نهاد با دولت را تعيين مي كرد. به دنبال ايجاد 
اخباريون  بر  اصوليون  نهايي  غلبه ى  با  كه  شيعه  روحانيت  در  تحوالتي 
با  و  گرفت  قرار  روحانيون  اختيار  در  قدرت  از  مهمي  منابع  شد،  حاصل 
استفاده از همين منابع قدرت اعم از مكتب و ايدئولوژي اسالم، سازمان 
شيعه،  تقليد  مرجعيت  نهاد  اجتماعي،  ـ  سياسي  منسجم  تشيكالت  و 
شخصيت  مالي،  استقالل  جمله  از  و  گوناگون  زمينه هاي  در  استقالل 
كاريزماتيك رهبران روحانيت شيعه به ويژه مراجع و علماي بزرگ، مردمي 
مرجعيت  باألخره  و  شيعه  در  مهدويت  انديشه ى  شيعه،  روحانيت  بودن 
قرآن و سّنت و پتانسيل تفسيرپذيري آن بود كه آن ها در مقايسه با ساير 
قشرهاي اجتماعي، با همكاري مردم توانستند انقالبي سياسي ـ اجتماعي 
(ره)  خميني  امام  حضرت  شيعه  شجاع  و  عالي قدر  مرجع  رهبري  به  را 
حاضر،  كتاب  دوم  بخش  در  نويسنده   .(84-76 (صص  نمايند  پي ريزي 
رابطه ى روحانيت و دولت از صفويه تا پهلوي را مورد بررسي و بحث قرار 
داده است. دوران صفويه (1907-1135 ق) از نقاط عطف و بارز تاريخ 
ايران بعد از اسالم است چرا كه در آن، شاهد ارتقا و استقرار مذهب شيعه 

دوران صفويه از نقاط عطف و بارز تاريخ ايران 
بعد از اسالم است چرا كه در آن، شاهد ارتقا و استقرار 
مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمي كشور در قرن دهم 
هجري هستيم

آيه اهللا سيدحسن مدرس
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به عنوان مذهب رسمي كشور در قرن دهم هجري هستيم. رسمي شدن 
يك  در  تشّيع  و  ايران  عملي  درآميختگي  و  امامي  دوازده  تشّيع  مذهب 
قالب مذهبي ـ ملي، تثبيِت روندي است كه شرايط آن طي قرن ها فراهم 
شده بود (ص 87). به  هر حال، نزديك شدن دولت و روحانيت در عصر 

صفوي  شاهان  شدن  نزديك  يا  و  صفويه 
شاهان  كه  است  اين  بيان گر  تشّيع  به 
تشخيص  درستي  به  و  خوبي  به  صفويه 
داده بودند كه بايستي از مذهب شيعه براي 
در  و  خارجي  و  داخلي  تهديدات  با  مقابله 
ملت سازي و يا دولت سازي و تأمين امنيت 
بهره گيرند. از طرف ديگر در جامعه ى آن 
و  تصّوف  مذهبي  نيروي  دو  ايران،  روز 
تشيع به عنوان نيروي اجتماعي قدرتمندي 
آنان  بين  در  صفوي  شاه  كه  بودند  مطرح 
هر  به  او  گرايش  همين رو  از  داشت.  قرار 
سو مي توانست كفه ى ترازوي قدرت را به 
نفع آن گروه تقويت نمايد. در چالش ايجاد 
شده سرانجام شاه به تشّيع امامي گرايش 
و  ديني  داليل  به  تصوف  قدرت  و  يافت 

روحانيت  نزديك شدن  علت  مهم ترين  اين  و  نهاد  كاهش  به  رو  سياسي 
مقابل  در  تشيع  پيروزي  با   .(89-87 (صص  بود  صفويه  دولت  به  شيعه 
اساسي  ركن  سه  بر  صفويه  عصر  در  ايران  ملي  دولت  ساختار  تصّوف، 
حكومت، ايل و روحانيت استوار شد (ص 89). بدين ترتيب روحانيت شيعه 
نيز براي مقابله با علماي سّني داخل و خارج (ساكن عثماني) به دولت 
صفوي نزديك شد (ص 90). شايان ذكر است كه در نوع تعامل روحانيون 
شيعه با دولت صفويه دو استراتژي وجود داشت كه سياست غالب همان 
«نزديكي و همكاري» بود اما برخي از علماي شيعه نيز از نزديك شدن 
مقدس  (كركي)،  ثاني  محقق  همچون  علمايي  داشتند.  پرهيز  دولت  به 
اردبيلي، شيخ بهايي، ميرداماد و عالمه مجلسي افزون بر تدوين رساله ها و 
تأليفات، از نيروهاي مؤثر در تثبيت نظام حكومتي بودند اما عده اي از علما 

نظير سيدمحمد موسوي عاملي معروف به صاحب مدارك و شيخ حسن بن 
شيخ زين الدين معروف به صاحب معالم كه از فقهاي بزرگ شيعه در جبل 
كنند (ص  صفوي ديدار  پادشاهان  حتي حاضر نمي شدند با  عامل بودند 
91). البته آن دسته از علمايي كه به شاهان صفوي نزديك شده و از نفوذ 
و اقتدار در دستگاه حاكميت برخوردار بودند 
نيز هيچ گاه به صراحت، حكومت صفويه را 
حكومتي شرعي اعالم نكردند بلكه از اين 
كردند  استفاده  تشيع  تثبيت  براي  موقعيت 
(ص 92). در يك بررسي اجمالي درباره ى 
رابطه علما و دولت در عصر صفوي مي توان 
از  صفوي  دربار  در  روحانيون  نفوذ  گفت 
دوره ى  اوايل  تا  اول  اسماعيل  شاه  دوره ى 
شاه عباس اول بسيار زياد است اما پس از 
آن تا زمان شاه سليمان به تدريج از قدرت 
و نفوذشان كاسته مي شود تا اين كه در زمان 
شاه سلطان حسين بار ديگر نفوذشان رو به 
فزوني مي گذارد. در مجموع قدرت و اعتبار 
علما در عصر صفويه در مقايسه با دوره هاي 
دوره ى  در  مي يابد.  افزايش  شدت  به  قبل 
صفويه بخشي از قدرت سياسي با پشتوانه مالي الزم از طرف دولت به 
روحانيت شيعه واگذار شد كه سازمان اوقات از آن جمله است. ضمنًا نهاد 
ديني هيچ گاه در مقابل نهاد حكومت قرار نگرفت و دركي متقابل ميان 
آن دو برقرار بود. روحانيت شيعه نيز در نظام سلطنتي صفويه كاركردهاي 
وحدت  نهاد  جاي  بر  خود  از  روز  آن  جامعه ى  و  نظام  اين  براي  مهمي 
اجتماعي را تضمين، و از نظم سياسي مذهبي حمايت كرد (صص 92-
94). مهم ترين تحول سقوط صفويه گسسته شدن پيوند روحانيت با دولت 
بود. افغان ها در يك دوره ى كوتاه و سپس نادر شاه افشار كوشيدند مذهب 
شيعه را از قلمرو دولت دور نگاه دارند و آن را از حالت ملي خارج سازند. 
داد.  دست  از  را  خود  حامي  سلسله  ايران  در  تشيع  مذهب  بدين ترتيب، 
نادر شاه ابتدا به نام سلسله ى صفويه عمل مي كرد اما پس از تاج گذاري 

رسمي شدن مذهب تشّيع دوازده امامي و 
درآميختگي عملي ايران و تشّيع در يك قالب مذهبي 
ـ ملي، تثبيِت روندي است كه شرايط آن طي قرن ها 
فراهم شده بود 

روحانيت و دولت
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اقدام  اين  برخي  كرد.  آغاز  تشيع  حاكميت  با  طوالني  و  جدي  مبارزه اي 
نادر را گام مهمي در راه تفاهم سني و شيعه قلمداد كرده اند و پاره اي نيز 
انگيزه هاي سياسي نادر از جمله جلب توجه عثماني ها را در اين زمينه مهم 
مي دانند. در دوره ى نادرشاه برخي از علما با تمّسك به اصل تقيه سكوت 
اختيار كرده و برخي ديگر از علما و روحانيون به عتبات عاليات مهاجرت 
كردند اما هيچ يك از علما مطلبي در حمايت از اقدامات نادر ننوشتند و 
اين وضعيت باعث كاهش چشمگير قدرت روحانيون شيعه در مقايسه با 
دوره ى صفويه شد به طوري كه نادرشاه بيشتر اختيارات علماي شيعه مانند 
اوقاف را از آن ها گرفت (صص 94-96).  مدعي بزرگ كسب قدرت در 
ايران پس از نادرشاه، كريم خان زند بود كه با درك صحيح خويش از 
نقش مذهب تشيع در جامعه ى ايران درصدد احياي مذهب شيعه به عنوان 
مذهب رسمي كشور برآمد و برخالف حكومت نادر، كاركردهاي حكومت 
قدرت  كه  شرايطي  در  اما  داد  جهت  شيعه  تقويت  راستاي  در  را  خود 
روحانيت شيعه به علت اقدامات غلط نادر شاه كاهش يافته، انسجام اين 
نهاد فرو ريخته و تشكيالت مربوط به آن دچار تحول اساسي شده بود، 
اقدامات كريم خان و حكومت زنديه در ترميم و آميختگي مجدد دين و 
دولت در سطح ملي براي بهبود روابط و مناسبات روحانيت و دولت كافي 

نبود (ص 97). 
سال 1210  در  قاجار  محمدخان  آغا  توسط  قاجار  سلسله ى  تأسيس 
آغا  مي رود.  به شمار  دولت  و  روحانيت  مناسبات  در  عطفي  نقطه ى  ق 
داد  دستور  شاه  نادر  تاج  نپذيرفتن  با  تاج گذاري  به هنگام  محمد خان 
شمشير شاه اسماعيل اول صفوي را به حضورش بياورند سپس آن را به 
شمشيرش در  كمر بست و با اين حركت نمادين اعالم كرد سلطنت و 
خدمت به تشيع قرار خواهد داشت (ص 102). بي شك يكي از نمود ها و 
كاركرد هاي حكومت قاجار در خدمت به تشيع، احترام و اكرام نسبت به 
علما و روحانيون بود كه در آن روزگار قطبي نيرومند محسوب مي شدند. 
آغا محمدخان درصدد برآمد از قدرت روحانيت شيعه براي تثبيت حكومت 
خود استفاده كند از اين رو به علما بسيار احترام مي گذاشت و سعي داشت 
حمايت آن ها را جلب كند (صص 105 و 106). از سوي ديگر، روحانيون 
كه براي تحقق وظيفه ى ديني خود به حمايت دولت نياز داشتند به دولت 
نزديك شدند (ص 108). جانشين آغا محمد خان، برادرزاده اش فتحعلي  
شاه  فتحعلي   داشت.  حسنه اي  روابط  شيعه  علماي  با  نيز  او  كه  بود  شاه 

براي مقابله با تهديدات عوامل داخلي و خارجي باألخص در جنگ هاي 
و  مذهب  قدرت  از  بنابراين  بود.  نيازمند  علما  حمايت  به  روس  و  ايران 
روحانيت شيعه و فتواي جهاديه علما در اين جنگ ها بسيار بهره برد. در 
برخوردار بود.  روحانيت شيعه از نفوذ و اقتدار بااليي  فتحعلي شاه  زمان 
در همين زمان، گفتمان «سلطنت مأذون به اذن امام» توسط مالاحمد 
نراقي شكل گرفت كه شأن از عدم مشروعيت سلطنت شاه بدون اجازه ى 

علماي شيعه داشت (صص 122-110).
پس از فتحعلي شاه، محمد شاه قاجار به جاي او نشست. گرايش هاي 
صوفيانه ى شاه جديد در پرتو ديدگاه  هاي صدراعظمش حاج  ميرزا آقاسي 
كه موجب نگراني جدي علماي شيعه بود باعث شد شاه و حاج ميرزا آقاسي 
به علماي سنتي كمتر توجه داشته باشند. در واقع شاه و صدراعظم درصدد 
بودند از قدرت و نفوذ علما بكاهند. در چنين شرايطي انتظار رابطه ى حسنه 

در دوره ى صفويه بخشي از قدرت سياسي با 
پشتوانه مالي الزم از طرف دولت به روحانيت شيعه 
واگذار شد كه سازمان اوقات از آن جمله است. ضمناً 
نهاد ديني هيچ گاه در مقابل نهاد حكومت قرار نگرفت و 
دركي متقابل ميان آن دو برقرار بود
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بين روحانيت و دولت همچون دوره ى فتحعلي شاه، بي اساس بود. اما خطِر 
انديشه ها و تفكرات انحرافي و ضرورت جلوگيري از نفوذ فرقه ي شيخيه و 
بابي ها در دولت و نيز لزوم حمايت روحانيت شيعه از حكومت قاجار در برابر 
تهديدات عوامل داخلي و خارجي باعث شد شاه ناچار شد روابط دوستانه 
خود را با علماي بزرگي نظير سيد محمدباقر شفتي كه از دوره ى فتحعلي 

شاه بر جاي مانده بودند به  ظاهر حفظ نمايد (صص 128-125).
 در دوره ى سلطنت ناصرالدين شاه قاجار نيز هر چند مبارزه ى شديد 
و بي وقفه عليه بابي ها و بهائيت زمينه اي براي نزديك شدن دولت به علما 
بود با اين همه ناصرالدين شاه سياست محدود سازي قدرت علما را دنبال 
مي كرد اما كاركرد هاي سياسي، اجتماعي، حقوقي و فرهنگي علماي شيعه 
مانند  جرياناتي  در  باألخص  مردم  توده هاي  بين  در  نفوذشان  و  پايگاه  و 
لغو امتياز رويتر و تحريم تنباكو (واقعه ى رژي) به شاه ثابت كرد كه در 
پيش برد سياست خود بايد بسيار محتاط باشد (صص 132-140). در چنين 
شرايطي فتواي تحريم تنباكو نقطه ى عطف و بارز اقتدار روحانيت شيعه 
در  كلي  به طور  مي آمد.  به  حساب  روحانيت  نهاد  قدرت  آشكاركننده ى  و 
دوره ي ناصري بر نفوذ و پايگاه علما و منزلت اجتماعي آنان به طور وسيعي 
تقويت  انصاري  شيخ  همت  به  مرجعيت  دستگاه  همچنين  و  شد  افزوده 
شد و مسأله ى تقليد از «مرجع اعلي» توسعه يافت (ص 141). در زمان 
مظفرالدين شاه قاجار در مناسبات دولت و روحانيت شاهد افزايش تقابل 
بين آن دو هستيم. اگر ويژگي هاي فردي و شخصيتي مظفرالدين شاه او را 
به علما نزديك مي كرد، در عوض عملكرد و ساختار حكومِت استبدادي اش 
عاملي اساسي براي عدم همكاري و تعامل بين روحانيت و دولت به  حساب 
مي آمد اما در جريان انقالب مشروطه شاه به ناچار در مقابل خواست علما و 
روشنفكران به اصالحات بنيادي تن در داد. البته خواست علما و روحانيون 

در اين دوره، انعكاس خواست مردم بود (صص 176-165).
 در دوره ى سلطنت محمد علي شاه قاجار اوضاع به شكل ديگري نمود 
داشت چرا كه براي اجراي اصل متمم قانون اساسي نهاد روحانيت تالش 
زيادي از خود نشان داد و حتي در مقابل حاكميت قرار گرفت و باز هم 
با خواسته هاي مردم همراهي كرد. شاه به برخي از علما كه در مقايسه 
دولت  بر  را  او  دولت  و  مي دانستند  پناه  اسالم  را  او  غربي  مشروطه ى  با 

مشروطه ى غرب گرا ترجيح مي دادند نزديك شد اما از سوي ديگر، بخش 
عظيمي از روحانيت ضد استبداد و مشروطه خواه از شاه دوري مي كرد. اين 
دوره يكي از دوران پرتنش و چالش برانگيز در روابط و مناسبات روحانيت 
احمد  شاه قاجار سعي در  دولت محسوب مي شود (صص 180-177).  و 
برداشت  هم  گام هايي  راه  اين  در  چند  هر  و  داشت  علما  با  روابط  بهبود 
اما دوران انحطاط و زوال قاجاريه فرا رسيده بود. حمايت برخي از علما و 
روحانيون نظير شهيد سيد حسن مدرس از حكومت قاجار نيز نتوانست مانع 

از قدرت گيري رضاخان شود (صص 200-189).
از  پيش  ماجراهاي  و  جمهوري خواهي  غائله ى  در  چند  هر  رضاخان   
رسيدن به سلطنت ناچار به حمايت ظاهري از علما و نهاد روحانيت شد، 
اقدامات  راستاي  در  و  شد  درگير  علما  با  بارها  خود  سلطنت  طول  در  اما 
برخورد  شديداً  روحانيت  نهاد  با  سال  بيست  به  نزديك  خود  ضداسالمي 
باستان گرايانه ى  تالش هاي  غرب،  فرهنگ  ترويج  كرد.  مبارزه  حتي  و 
مغاير با اسالم و تعاليم عاليه ى اسالمي و تشويق روحيه ى ناسيوناليستي 
اقداماتي مثل كشف حجاب از جمله  و ملي گرايي در سطح باال در كنار 
اندك  عده ى  حتي  او  بود.  روحانيت  تضعيف  براي  شاه  رضا  برنامه هاي 
و انگشت شماري از روحانيون را مجبور به همراهي با حكومت خود كرد 
پسرش  توسط  او  اقدامات  و  رضاشاه  برنامه هاي   .(238-227 (صص 
شدت  با  و  شد  پيگيري  نيز  دوم  پهلوي  دوره ى  در  پهلوي  محمدرضا 

بيشتري ادامه يافت.
و  تازه  شكل  غرب زدگي  و  غرب گرايي  فرهنگ  نيز  دوره  اين  در   
گسترده تري به خود گرفت و رژيم پهلوي با ترويج فساد و بي بند و باري 
با  درباري  روحاني  چند  چه  اگر  كرد.  مبارزه  روحانيت  و  اسالم  با  عمًال 
شمسي  سال 1341  از  اما  مي كردند  همراهي  و  سازش  پهلوي  حكومت 
روحانيت اصل و انقالبي شيعه به رهبري حضرت امام خميني (ره) مبارزه 
امري  را  سلطنت  اصل  و  كرد  آغاز  شاه  رژيم  با  را  ريشه داري  و  طوالني 
كهنه، واپس گرا، ارتجاعي، غير قانوني، نامشروع و غصبي دانست (صص 
مبارزان  اين  كرده  اشاره  بارها  نويسنده  كه  همان طور  اما   .(267-239
طوالني روحانيت باألخره نتيجه داد و حضرت امام (ره) با تشكيل حكوت 

اسالمي، اصل «واليت فقيه» را احيا كردند. 

به طور كلي در دوره ي ناصري بر نفوذ و پايگاه 
علما و منزلت اجتماعي آنان به طور وسيعي افزوده 
شد و همچنين دستگاه مرجعيت به همت شيخ 
انصاري تقويت شد و مسأله ى تقليد از «مرجع 
اعلي» توسعه يافت

روحانيت و دولت




