
 تجددگرايان افراطى و علما در انقالب مشروطه 
 عبدهللا شھبازى 

 83، زمستان  6مجله آموزه ، شماره : بع من

  

خواھم ارايه دھم، درباره رابطه تجددگرايى افراطى و علما در دوره مشروطه است، و  بحثى را كه مى
ّ بر اين كه گويا در دوران  گريزى است به مفھوم رايجى كه در فرھنگ سیاسى ما متداول شده، دال

رسد كه چنین تعارضى وجود  فكران تعارض وجود داشت؛ اما به نظر مى مشروطه بین علما و روشن
علت اين اشتباه و دلیل رواج اين . فكران نبودند نداشته؛ يعنى گروھى كه در مقابل علما بودند، روشن
فكرى در جامعه ما متداول شده؛ به اين معنا كه  تعبیر نادرست، تعريف غلطى است كه از مفھوم روشن

فكرى به معناى يك جريان سیاسى معین انگاشته شده كه ھمان جريان تجددگرايى افراطى  روشن
ستیز  گرايانى كه دين كنیم؛ غرب در واقع تجددگرايان افراطى را اراده مى» فكر روشن«است؛ يعنى از واژه 

ّشان در دوران مشروطه اين بود كه علما را از صحنه  ّ و غم بودند؛ در مقابل روحانیان ايستادند و تمام ھم
ترور مرحوم شیخ : ھاى مختلفى به كار گرفتند؛ از توطئه و ترفندھاى مختلف تا ترور آنان روش. بیرون كنند

در ... ھاى مختلف تبلیغاتى و عالوه بر آن با حربه. اللّه نورى و ترور مرحوم سید عبداللّه بھبھانى فضل
نھايت توانستند دستاوردھاى مشروطه را تصاحب كنند و رھبرى علما ـ بويژه مرحوم آخوند خراسانى كه 
رھبر انقالب مشروطه بود ـ را از صحنه كنار بزنند و ايشان و مرحوم شیخ عبداللّه مازندرانى را در وضعى 

 .قرار دھند كه به تعبیر مرحوم مازندرانى ـ از جان خود خائف بودند

آيا جريانى كه در مقابله با نھضت اصیل مشروطه و علما قرار گرفت و ھمه را از صحنه به در كرد، 
ھاى  ھاى مختلف سیاسى، شبكه فكر نبودند؛ بلكه تركیبى از گرايش ھا روشن فكران بودند؟ آن روشن

ّى و جاسوسى و نخبگانى بودند كه شاخص فكر آن گرايى، تجددگرايى و شیفتگى نسبت به  ھا غرب سر
فكر، تعريف  دلیل اين ادعا آن است كه روشن. شدند ھاى خارجى حمايت مى غرب بود و از سوى كانون

 .معینى دارد

فكر ناشى  فكرى، از واضح نبودن و مغشوش بودن تعريف روشن اشتباه گرفتن غرب گرايى و روشن
اين مفھومى است به نام . فكر، مفھوم روسى و ماركسیستى آن است يك مفھوم روشن. شود مى

میالدى در روسیه رايج شد؛ يعنى در پى اصالحات الكساندر دوم،  1860كه در دھه  )1(»جنتسیا اينتلى«
تزار روسیه كه خود شیفته الگوھاى غرب بود، نسلى از جوانان تحصیل كرده به شدت شیفته اروپاى 

گر بودند، و تمام اين  ھا عمدتا ملحد و نسبت به وضع موجود پرخاش اين. غربى در روسیه پیدا شدند
چه بايد «كتاب . شناسیم، داشتند فكر مى ھايى را كه ما در فرھنگ متداول خود از مفھوم روشن ويژگى

به اين گروه . نوشته نیكالى چرنیسفسكى نیز كه به فارسى ترجمه شده، كتاب مقدس آنان بود» كرد
فكر، يك واژه روسى است كه ريشه التین  جنسیا به معناى روشن اينتلى. گفتند مى» اينتلى جنتسیا«

ھاى تازه آشنا شده با غرب كه به مذھب و سنن  جوان: كردند دارد و از آن ھمین گروه را اراده مى
 .كردند و رفتارھاى نامتعارفى داشتند ارتدوكس روسیه اعتراض مى

فكر معرفى  بعدھا ماركسیسم ھمین واژه را مورد پیشتازان سیاسى جامعه به كار برد و نان را روشن
فكر به كسى  ، اين مفھوم را در جامعه ما رواج داد؛ يعنى روشن20حزب توده ھم بعد از شھريور . كرد
فكر به كسى  دين باشد، معترض، به تعبیر خودشان انقالبى باشد، و در يك كالم روشن گفتند كه بى مى
فكر است كه رواج يافته  اين مفھوم روسى ـ ماركسیستى روشن. اى باشد گفتند كه كمونیست توده مى

 .كنیم فكران در مقابل علما را اراده مى و از آن، روشن

ھاى اجتماعى، به بخشى  فكر در دانش روشن. فكر وجود دارد در علوم اجتماعى، تعريف ديگرى از روشن
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ھاى فكرى اشتغال دارند؛ يعنى در مقابل بقیه اعضاى جامعه  شود كه به حرفه از اعضاى جامعه گفته مى
پردازند، به بخشى از اعضاى جامعه كه تولیدكنندگان فكرى جامعه ھستند،  ھاى مختلف مى كه به حرفه

ديندار باشند يا : ھا چه باشد كند كه گرايش سیاسى اين در اين تعبیر فرق نمى. گويند فكر مى روشن
اين مجموعه را در عرف علمى و . ستیز، از نظام سیاسى موجود طرفدارى كنند يا با آن مخالفت ورزند دين

 .تر از مفھوم ماركسیستى آن است گويند كه جدى فكر مى شناسى، روشن جامعه

ترين  اند؛ چون يكى از كھن فكرى ھاى روشن توانیم بگويیم حتى روحانیان ھم جزء گروه طبق اين تعبیر مى
اند كه كارشان تولید فكرى  باشند؛ يعنى گروھى اجتماعى ترين تولیدكنندگان فكرى جامعه مى و مھم

طبق اين تعريف، در جوامع اسالمى در قرون سوم تا پنجم ھجرى، . است و با فكر سر و كار دارد
ابوحامد امام محمد » احیاءِ علوم دين«فكرى داشتیم؛ براى نمونه با مراجعه به  ھاى وسیع روشن گروه

غزالى در اين كتاب كه . ھاى فكرى جامعه در آن زمان را به روشنى دريافت توان تركیب گروه غزالى مى
متعلق به قرن پنجم ھجرى است، صاحبان مشاغل فكرى در جامعه زمان خود را به سه دسته اصلى 

 :كند تقسیم مى

 اول، علما و مدرسان طالب علوم دينى؛

  دبیران و مستوفیان؛دوم، كارگزاران دولتى و از جمله

 .»ھا و شھرھا بدانان حاجت افتد براى مصلحت تن«ھايى كه  سوم، كارشناسان و متخصصان در علم

ـ از منزلت » فكران روشن«شناسى  ھاى اجتماعى ـ يا به تعبیر جامعه در قرون اولیه اسالمى اين گروه
شناسیم كه در ازاى  بااليى برخوردار بودند؛ مثالً در قرن سوم ھجرى فردى به نام ابن اعرابى را مى

صد  ھزار درھم، معادل قیمت يك در آن زمان يك. كرد تدريس ماھیانه، يك ھزار درھم حقوق دريافت مى
فكران در قرون  دھنده منزلت واالى روشن اين نشان. بوده) پنج تا ھفت میلیون تومان امروزى(گوسفند 

 .فكر به مفھوم شاغالن و مولدان فكرى جامعه روشن: اولیه اسالمى است

كنیم، از  فكران صحبت مى بنابراين ـ به اعتقاد بنده ـ بھتر است زمانى كه ما از تعارض علما و روشن
گرا با روحانیان سخن بگويیم، تا اين كه  ھاى سیاسى افراطى غرب تعارض تجددگرايان افراطى و جريان
فكران مقابل  ھاى فكرى و استادان دانشگاه تصور نكنند كه از روشن خلط مبحث نشود و شاغالن حرفه

شايد اين تعبیرى باشد كه دشمن رواج داده تا اين دو مفھوم خلط شود و . ايم علما، آنان را اراده كرده
 . استاد دانشگاه تصور كند كه از اساس، در ضديت با جامعه روحانى قرار دارد

رسد؛ زمانى  به طور خالصه سابقه تعارض تجددگرايان افراطى با علما، به دوران فتحعلى شاه قاجار مى
، اولین مسیونرھاى پروتستان را به »ريچارد ولزلى«كه حكومت انگلیسى ھند در زمان نیابت سلطنت 

نويسند؛ از جمله رساله  ھاى متعددى علیه اسالم و قرآن كريم مى كند و آنان رساله ايران اعزام مى
 )3)(2(.ھا بود كه مؤلف آن كارل پفاندر، میسیونر آلمانى است و در خدمت انگلیسى» میزان الحق«معروف 

كنند، موجى از  اين تھاجمى كه میسیونرھاى پروتستان با حمايت دستگاه استعمار انگلیس آغاز مى
ّه كند و علمايى چون مرحوم حاج مال احمد نراقى و سید  نويسى را در میان علماى ما ايجاد مى رد

َد علیه پادرى«نويسند كه به  ھايى مى آبادى و ديگران، رساله محمدحسین خاتون پادرى . معروف است» ر
 .است كه عنوان میسیونرھا بود» پدر«به معناى  )4(ھمان

ھا  شود ھمه اين شروع مى» گرى بھايى«و » گرى بابى«دومین موج، تھاجمى است كه به وسیله 
 .توان مستندات آن را ارايه كرد اند؛ اما در اين فرصت نمى يافته سازمان

 .شود سومین موج، به وسیله لژھاى ماسونى ايجاد مى

. زدايى در جامعه ما بود، حركت شبكه اطالعاتى انگلیس است گذار حركت دين چھارمین جريانى كه بنیان
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. كند كه از زرتشتیان ھند بود، شبكه مفصلى از لژھاى ماسونرى ايجاد مى» ھاتريا مانكجى«فردى به نام 
، »برھان قاطع«، فرھنگ تحريف شده ...خان ھدايت و  با كمك ايشان است كه افرادى مثل رضا قلى

گرايى است و از اين  دھند كه در جھت اشاعه باستان ھاى ديگر را رواج مى و كتاب» انجمن آراى ناصرى«
 .گیرد ھاى پرستش ايران باستان با قرار دادن آن در برابر اسالم شكل مى طريق اولین نطفه

گرى كه افرادى مثل  ھاى افراطى صوفى ھاست؛ بويژه فرقه و فرقه درويش» گرى صوفى«جريان بعدى، 
ھاى  ھاى اولیه جريان تجددگرايى را با كتاب میرزاى سكوت در رأس آن بودند، و ادبیات مفصلى كه نطفه

ھمین موج است كه كمى بعد . دھد شكل مى... ، و»دبستان مذاھب«، »دساتیر آسمانى«جعلى مثل 
گیرد و از طريق افرادى مثل میرزا فتحعلى  خان سپھساالر شكل نھايى خود را مى در دوران میرزا حسین
 .شود شود و در نھايت، در دوران انقالب مشروطه موفق مى آخوندزاده تقويت مى

ھاى اصلى  آنان اھرم. شود كه مبارزه، مبارزه فكرى نبود؛ بلكه دسیسه و توطئه بوده است مالحظه مى
درباره آنان مناسب است؛ » نخبگان دو زيست«به نظر بنده كاربرد تعبیر . قدرت دولتى را در دست داشتند

كردند و ھم در موضع  چون ھم وزير بودند، ھم سفیر بودند، ھم از امكانات حكومت قاجار استفاده مى
خورند و ھم از  ھم از توبره مى«كه ) مثل خانواده فروغى و خانواده مشیرالدوله(اپوزيسیون قرار داشتند 

؛ به ھمین دلیل با ترفندھاى متعدد موفق شدند نھضت مشروطه را به شكست برسانند و در »آخور
 . نھايت، آرمانشان را در غالب ديكتاتورى رضا شاه مستقر كنند

  

1 .Intelligentsia. 

  

2 .Carl Pfander. 

اند كه  مرحوم دكتر عبدالھادى حائرى اين رساله را در كتاب خودشان به ھِنرى مارتین منتسب كرده. 3
 .اشتباه است

  

4 .Father. 
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