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چكيده
پیشرفت غرب ،ضعف تدریجی جوامع اسالمی و حرکت استعماری و فرهنگی غرب به درون این
جوامع ،دگرگونیهایی را سبب شد .در این میان روحانیون به عنوان رهبران دینی و سنتی مردم،
نسبت به ورود مظاهر تمدن غرب در اشکال ناسیونالیسم ،سکوالریسم ،لیبرالیسم و غیرر کره از
طریق دولتهای استعماری و روشنفکران غربگرای داخلی انجام میشد ،واکنش جردی نشران
دادند .موضوع اصلی پژوهش حاضر بررسی این امر است که واکرنش علمرای شریعه نسربت بره
مظاهر تمدن غرب چگونه بود؟ فرضیه پژوهش که بر رویکرد تطبیقی مبتنی است ،نشان میدهد
که دیدگا روحانیت نسبت به این پدید در طیف وسریعی از رد کامر مظراهر تمردن غررب ترا
پذیرش بدون قید و شرط آن در نوسان بود .شری فلر ان نروری و آیرت ان نرااینی از زمرر
رهبران مشروطه به شمار میرفتند که به پذیرش مظاهر تمدن غرب به دید تردید نگا کردند و
با وجود تاییدی که نااینی از آن داشت ،تالش کرد تا به مانند نروری آنارا را در چرارچوب دینری
تفسیر و جواز آن را صادر کند .نتیجه بیانگر این امر است که تفاوت دیدگا های نروری و نرااینی
در برخی موضوعات نظیر ناسیونالیسم تا حدودی مشاود است و در برخی موضعگیریها مشرابه
عم کردند.
واژگان کلیدی :نوری ،نااینی ،اسالم ،تمدن غرب ،ناسیونالیسم ،سکوالریسم ،آزادی.
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مقدمه
همزمان با ظهور و نشر افکار جدید سیاسی و تکاپوهاا فکار تجاددان ان و روکاننکران
عصر قاجار ،که اندیشه غالب در آن مخالنت با ساختار سنتی جامعه ایران بود ،واکنشها
مختننی در میان عنما دین ایجاد کاد .در نازد روکاننکران غار گارا ملنام مشاروایت،
سکوالریسم و ناسیونالیسام ،ابزارهاایی الزج جهات سااختن جامعاها ناوین و توساعهیافتاه
بهکمار میرفت(آبراهامیان )80 :1380 ،که در مقابل کاه ،عنما و روحانیون و اساتعمارگران
قرار میگرفت .واکنش عنماء در این خصوص ایف وسیعی را کامل مایکاد کاه در یا
سو آن روحانیونی بودند که به کنی از سنخ روحانیت بریدند و به ضدیت با آن پرداختند.
در سو دیگر ،روحانیونی که به سنت بیش از پیش وفادار پیدا کردند .در میانۀ ایف نیاز
روحانیونی بودناد کاه اگر اه در برداکات منااهیم دینای یکساان عمال نکردناد ،لکان در
برخورد با مظاهر تمدن غربی کیوه اعتدال پیشه کرده و بیش از آنکاه ساودا غار داکاته
باکند ،دغدغه دین داکتند .کیخ فضلاهلل نور و آیتاهلل محماد حساین ناایینی دو نموناه از
این جریان بودند که در ار و کریعت به نظریهپرداز در با مظاهر غربی پرداختند و
تالش کردند تا جایگاه کایسته عنماء را در حرکت مشرواه روکن ساازند .بناابراین ،مسااله
پااهوهش بررساای تی یقاای دیاادگاههااا نااور و نااایینی در ق ااال مظاااهر غرباای از ق یاال
سکوالریسم ،ناسیونالیسم ،زن ،قانون ،مشارواه و غیاره اسات .اینکاه آن دو در برخاورد باا
مظاهر غربی ه واکنشی نشان دادند و بر ه بنیانی قرار داکتند؟ سوالی اسات کاه پاهوهش
تالش دارد به پاسخ آن بپردازد.
نان که اکاره کد ،روش پهوهش میالعه تی یقی است که در آن تالش میکود تاا در
قالب مقایسه دو یا ند پدیده ،برا نمونه دو اندیشه ،در دامناه مشاخ  ،تعیاین محورهاا
بررسی در میان ابعاد مختنف آن پدیده برا کشف نقاط اکتراک و اختالف آنهاا صاور
گیرد .میابق روش پهوهش ،اندیشه کیخ فضلاهلل نور و آیتاهلل نایینی به عنوان پدیاده در
نظاار گرفتااه ماایکااود و دامنااه و محورهااا بررساای مظاااهر غرباای از ق یاال ناسیونالیساام و
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منی گرایی ،سکوالریسم و بحام جادایی دیان از سیاسات ،دمکراسای ،مشاروایت ،قاانون
گذار  ،حقوق کهروند و مسایل مربوط باه زناان و غیاره مایباکاند کاه مساتنزج بررسای
تی یقی واکنش عنما مذکور است .یافتهها تحقیق نیز در ی جدول تی یقای نشاان داده
خواهد کد.
پیشینه پهوهش :فراستخواه( )1374در «سرآغاز نواندیشی معاصر» معتقد اسات بررسای
تی یقی اندیشه ناور و ناایینی نشاان از دو تنکار و دو نگااه جداگاناه دارد .نامادار ()1377
«نظریه دولت کریعت نگاهی به اندیشه سیاسی کیخ فضلاهلل نور » ،به بررسی جن ههاایی از
آراء سیاسی -دینی این دو پرداخته است .در خصوص تاثیر مظااهر غار مایتاوان از آثاار
ع دالهاد حایر ذیل عناوین «نخستین رویاروییها اندیشهگران ایران :با دو رویه تمادن
باوروواز غاار »( )1364و رساااله دکتارا و ذیاال عنااوان «تشای و مشااروایت و نقااش
ایرانیان مقیم عراق»( اا  )1381نااج بارد کاه کار م ساوای اسات از اندیشاه سیاسای و
زندگی عنمی نایینی« .کر زندگی مرحوج آیتاهلل نایینی» نوکته مهد نایینی« ،مارور بار
اندیشه سیاسی آیتاهلل ناایینی» نوکاته ع ادالوها فراتای« ،اندیشاه سیاسای میارزا ناایینی»
نوکته سیّد محمد ثقنی« ،مرور بر عنل مخالنت کیخ فضلاهلل نور با حکومات مشارواه»
نوکته حسن حجابی ،و مقالاه خساروپناه باا عناوان «اندیشاه سیاسای کایخ فضالاهلل ناور و
میرزا نایینی» که به نوعی میالعه تی یقی در خصوص موضاوعاتی نظیار یساتی حکومات
و ...به همراه عناوین جدید حقوقی پرداخته است« .مقایسه اندیشاه سیاسای میارزا ناایینی و
کیخ فضلاهلل نور » ،نوکته بصیر و ثناییاانزاده ( ،)1391کاه تاالش کارده باه ایان ساوال
پاسخ دهد که « اختالف نظر پیراماون مشاروایت از ساو دو فقیاه ماذکور گوناه توجیاه
میکود؟» (بصایر و ثناییاانزاده .)1 :1391 ،از هماین دسات میالعاه تی یقای و مقایساها
میتوان به «م انی نظر حکومت مشرواه و مشروعه» نوکته حسین آبادیان« ،عنما و انقال
مشروایت در ایران» نوکته لیفاهلل آجودانی« ،کایخ ناور و مشاروایت در ایاران» نوکاته
ع دالهاد حایر « ،حقیقت پنهان به خیا خاموش ،کیخ ناور و میارزا ناایینی» نوکاته
ع دالحسین خسروپناه« ،نقش روحانیت در پیشا رد جنا ش مشاروایت» نوکاته حاماد الگاار
اکاره کرد .پهوهش حاضر تالش دارد تا باه جن اه دیگار از اندیشاه ایشاان دربااره مظااهر
تمدن غر از ق یل ناسیونالیسم ،سکوالریسم ،آزاد و غیره بپردازد.
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مبانی نظری نگاه روشنفكری دینی به مقوله تجدد در دوره مشروطه
از زمانی که غر توانست در ساایه رنساانب برتار خاود را باه تادریر بار سارزمینهاا
اسالمی گسترش دهد ،جوام اسالمی با وجود اصالحا نتوانست خود را از عقبمانادگی
که بدان د ار کده بود ،خالصی بخشد .در این میاان ،پاساخی کاه باه وضاعیت بحرانای از
سو ره ران جوام اسالمی داده کد ،متنوع بود .گروهی با ندا اصالحا تاالش کردناد
تا مان تسنط سیاسی ،نظامی ،اقتصاد و ...غر کاوند و حیلیات و اعت اار گذکاته خاود را
احیا کنند .این گروه ذیل اصال ان ان اسالمی نااج باردار کادند کاه نموناه باارز آنهاا ساید
جمالالدین اسدآباد و محمد ع ده بود .گروهی دیگر ،با توجه به این مسأله که بازگشات
به ککوه و عزمت الزمهاش بازگشت به گذکته و سنت است ،اریق محافظهکاار را پایش
کشیدند .نمونه بارز این گروه سننیها بودند که در تمامی جوام اسالمی پراکناده بودناد و
مخت ک ه جزیره عربستان ن ودند .در این تعریف ،سننی از وهابیت متمایز اسات .گروهای
دیگر در نتیجه مراوده با غر از ارق مختنف با ایان فرهنا آکانا کاده بودناد و از فارط
اکتیاق ندا ت عیت کامل و جام و رهایی از سنت را سر داده و خواهان ت عیت از غار در
تمامی ابعاد سیاسی ،اقتصاد  ،اجتماعی ،دینی و فرهنگی بودند .این گروه در ایران کساانی
ون آخوندزاده ،منکم خان و بعدها تقیزاده ،زنجانی و غیره بودناد .گروهای دیگار ناه باا
کور این گروه دمساز بود و نه محافظهکار و سنتگرایی را پیشاه خاود سااخت ،بنکاه باه
نوعی گزینشی تالش کرد در برخورد با مدرنیته عمل کناد .ایان گاروه تاالش داکات تاا از
مظاهر غر و مدرنیته تنسیر میابق با مقتضیا جامعه ایران ارایه دهد .نایینی و خرقانی از
مهمترین آن به کمار میرفت .کیخ فضلاهلل نور نیز با ار مشرواه مشاروعه ذیال هماین
گروه با اندکی گرایشها محافظهکارانه قرار داکت .بنابراین ،روحانیات در ایاران کاه باه
منزلاه ره اران دینای نقشای تعیاینکنناده در تعیاین سرنوکات مدرنیتاه در ایاران داکااتند ،از
اصالحا تا سنتگرایی و گزینشی عمل کردن و تندرو در اخذ مدرنیته در نوسان بود.
مسأله ناسيوناليسم و اندیشه دولت -ملّت در نگاه نوری و نائينی
ناسیونالیسم غال ًا به منزله ایادیولوو  ،باه عناوان کاکنی از رفتاار نگریساته مایکاود کاه از
خودآگاهی منّی ،هویت قاومی یاا زباانی در اار و فعالیاتهاا و بیاان سیاسای اساتناده
میکند(وینسانت333 :1378 ،؛ کااتم .)32 :1378 ،از نظار تااریخی ،ناسیونالیسام را برخای
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حاصل رفرمیسم و برخی از ماجرا وست فالیا در 1648ج ،و اغنب محققان آن را برآمده از
انقال فرانسه(1789ج) دانستهاند (کاتم .)32 :1378 ،منیگرایی به ککل مدرن در ایران نیاز
حاصل نزدیکی غر با ایران بود .حضور باستانکناسان اروپایی و ورود تنکر دولت -منّت
در این نیز باره نقش مهمی اینا کرد .از لحاظ ککل و محتوا ،ناسیونالیسام در ایاران دو ناوع
کنی را کامل میکود :نوع اول باساتان گرایای متکای بار ناهاد آریایی(باا تأکیاد بار قومیات
پارساای) و تاااریخ ایااران باسااتان بااود (بیگاادلو .)90 :1380 ،نمونااههااایی از اعضااا حااز
دمکرا نظیر تقیزاده ،صاحب مجناه کااوه ،منا الشاعراء بهاار ،فرخای یازد  ،میارزاده
عشقی و دولت پهنو قابل ذکر است .نوع دوج ،که آن را میتوان ایرانیگرایای باه معناا
هار و فرهنگی متشکل از اقواج مختناف نامیاد .ناوع اخیار بیشاتر
تعریف ایران در ی
فرهنگی و استقاللانب و ضداستعمار بود (بیگدلو .)1380 ،این نوع ناسیونالیسام ،تااریخ
ایران را به دو دوره ق ل و بعد از اسالج تقسیم نمیکرد بنکه آن را ی کل به هم پیوسته در
نظر می گرفت و بیش از آن که تاریخی باکاد فرهنگای باود .باارزترین کخصایت ایان ناوع
منیگرایی ،دکتر محمد مصدق بود .در دهه  ،1340این نوع منیگرایی در گروهها منّای-
مذه ی ،به ویاهه نهضات آزاد خاود را نشاان داد .بارا نموناه ،نهضات آزاد در هنگااج
پیوستن به ج هه منی اعالج داکت که :ما مسنمان ،ایرانی ،مشارواهخاواه و مصادقی هساتیم.
مسنمانیم زیرا نمیخواهیم اصول عقایدمان را از سیاست خود جدا کنیم؛ ایرانی هستیم زیارا
به میراث منی خود احتراج میگاذاریم؛ مشارواهخاواه هساتیم زیارا آزاد اندیشاه ،بیاان و
اجتماعااا را خواسااتاریم؛ مصاادقی هسااتیم زیاارا اسااتقالل منّاای ماایخواهیم(آبراهامیااان،
.)1380:566
واکنش به ناسیونالیسم در نزد کیخ نور و میارزا ناایینی باا ناوعی تردیاد نسا ت باه
باستانگرایی همراه باود .کایخ فضالاهلل یکای از مهمتارین منتقادین ناسیونالیسام باه معناا
باستانگرایی بود و آن را عامنی در جهت ضربه زدن به اسالج مایدانسات .ناور در رسااله
تذکره الغافل و ارکاد الجاهل خویش مینویساد« :ا عزیاز اگار مقصاود حناع کارع باود
نمیگنتند مشرواه مح و ماست .نخواهیم راضی کد که کنمه مشروعه نزد او نوکته کود.
اگر در این کار قو اسالج بود پب را اکخاص معروف به تقاوا و زهاد و ایماان و کاعایر
اسالج خوار و مرهون کده ولی فرقه ضاله و مالحده و آثار کنر قو و ظاهر کد .پاب ارا
این همه در جرایدکان تکریما از فرقه زردکتی و سالاین کیان مایکردناد و آنهاا را کاه
اخ م اواینند ،نجی ه میخوانند» (بیگدلو.)55-154 :1380،
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نایینی مانند کیخ فضلاهلل به ننی قیعی ناسیونالیسم و تشکیل دولت -منت نمایپاردازد
که آن نیز کاید در نتیجه آگاهی و از اندیشه سیاسای غار دال بار دولات -منات باکاد.
نان که اکاره میکند«:بالضروره معنوج است که حنع کرف و استقالل و قومیّت هر قاومی
هم نانکه راج به امتیازا دینیه باکاد یاا وانیّاه ،مناوط باه قیااج امارتشاان اسات باه ناوع
خودکان ،و اال جهاا امتیازیاه و ناامو اعظام دیان و ماذهب و کارف اساتقالل واان و
قومیّتشان به کنّی نیست و نابود خواهاد باود ،هار ناد باه اعنای مادار ثارو و مکنات و
آبادانی و ترقّی ممنکت نایل کوند» (نایینی.)7 :1358 ،
از نظر نایینی« ،توقف نظاج عالم به اصل سانینت و توقاف حناع کارف و قومیّات هار
قومی به امار نوع خودکان ،منتهی به دو اصل است :اوّل :حنع نظاما داخنیّه ممنکات و
تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذ حقّی به حق خود و من از تعادّ و تیااول آحااد منّات
از وظایف نوعیّه راجعه به مصالح داخنیّه ممنکات و منّات.
بعضهم عنی بعض إلی غیر ذل
دوج :تحنّع از مداخنه اجاناب و تحاذّر از حیال معمولاه در ایان باا و تهیّاه قاوّه دفاعیّاه و
استعدادا حربیّه و غیر ذل و این معنی را در لسان متشرّعین« ،حنع بیضه اساالج» و ساایر
منل «حنع وانش» خوانند» .نایینی برخالف نور باا نموناههاا پایش از اساالج باا احتیااط
برخورد میکند و به ننی کامل آن نمایپردازد(ناایینی .)7 :1358 ،بررسای نظارا ناور و
نایینی پیرامون مسأله ناسیونالیسم نشان میدهد که نور با یقین و م تنی بار دیادگاهی دینای
به ننی آن پرداخت و مماکا در پذیرش و مسامحه با آن را روا ندانست .اما نایینی هر ند
بر لزوج تشکیل دولت از همان قوج را تاکید دارد لکن سعی کرده تاا صاور مننای و ضاد
دینی این اندیشه را نادیده بگیرد .از آنجایی که نور در ایران ساکن بود و نایینی در عراق،
و اندیشهها ناسیونالیسم عربی نیز در سرزمینها عربی ککوفا کده بود و واکنش اعتدالی
نایینی نس ت به این موضوع بدون ارت اط با آن نمیتواند باکد.
سكوالریسم و اندیشه جدایی دین از سياست در اندیشه نوری و نائينی
دومین مشخصه مظاهر غربی ،و کاید تاثیرگذارترین آن سکوالریسم باود .از نظار تااریخی،
جن ش رنسانب در اروپا آغاز بر اندیشه سکوالریسم یا جدایی دین از سیاست باود و ایان
اندیشه در ایران نیاز از رهگاذر آکانایی باا غار و اعازاج محصّانین میار کاد .آن اه در
خصوص اندیشه سکوالریسم مورد توجه است ،رابیه نزدی آن باا ناسیونالیسام اسات؛ باه
گونها که منادیان ناسیونالیسم ،سکوالر نیز بودند (بن 500 :1385 ،؛ فاضانی و سانیمانی،
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 .)29 :1391ا قه جدید روکننکر که به اصاول لی رالیسام معتقاد و باه اار ناسیونالیسام
پرداختند ،بهجا میالعه عمیق نابسامانیها اجتماعی ایران و عنل عقبماندگی ،حاکمیات
است داد و فقدان قانون را ،راه نجا ایران دیدند و به تقنید از روکننکران غربای ،لی رالیسام،
سکوالریسم و جدایی دین از سیاسات و ناسیونالیسام را میار سااختند .بناابراین ،ویهگای
اساسی روکننکران این دوره مخالنت با دیان ،ماذهب ساتیز  ،مخالنات باا روحانیات و باا
هرگونه مظاهر دینی و مذه ی بود (آبراهامیان .)63-67 :1380 ،نانکه سیّد حسن تقایزاده
مینویسد«:وظینه اول همه وانپرستان ایران ،ق ول و تارویر تمادن اروپاا بالکارط و قیاد و
تسنیم مینق کدن ...بدون استلناء (تقیزاده .»)427 :1339 ،آخوندزاده نیز اعتقادا دینای را
«عقاید باانه» خواند و معتقد بود که اعتقادا دینی مان «سعاد من و منات اسات» .لاذا
به صراحت بر این باور بود که« :سیزده قرن باا دیان و ماذهب و باا اعتقااد و ایماان زنادگی
ند نیز برا امتحان ،بیدین و المذهب و بیماذهب و بایاعتقااد و ایماان،
کردهایم ...ی
با معرفت و فینسوفیت تعیش بکنیم(». ...آجدانی.)118 :1386 ،
اما واکنش جامعه روحانیت که سنگربان کریعت و سنت و هویت دینی جامعاه ایرانای
بودند ،مخالنت صریح با سکوالریسم بود .در رأ این جریان ناور قارار داکات و اار
«مجنب کورا منّی اسالمی»(نور  )28 :1362 ،در همین راستا بود .نور در جهت مقابناه
بااا جریااان سکوالریساام عنااوان «مشاارواه مشااروعه» را پیشاانهاد داد کااه بااا مخالناات
مشرواهخواهان سکوالر مواجه کد و گنتند« :ما مشروعه نمیخواهیم» (نور  .)28 :1362بنا
به نظر نور  ،مخالنین اصنی این اندیشه «جماعتِ القید الابالی المذهب از کسانی که ساابقاً
معروف به «بابی» بودن بودهاند» (نور .)28 :1362 ،
نور برا تایید نظر خود م نی بر پیوناد دیان و دولات و دیان و سیاسات ،رابیاه فنسانه
خنقت انسان در حیا اجتماعی را میر کرد .از نظر او ،انسان موجود است باا دو خصانت
حیاتی که حول محور دو مدار مشخ در عالم خنقت می رخد .مدار کاه باه نظام معااش
او مربوط است و بر خصنت ماد انسان تکیه دارد و مدار که به نظام معااد انساان مرباوط
است و بر خصنت معنو انسان تکیه دارد (نامدار« .)5 :1377 ،ماها بر حساب اعتقااد اساالمی،
نظاج معاش خود را باید قسمی بخواهیم که امر معااد ماا را مختال نکناد؛ و الباد ناین قاانونی
منحصر خواهد بود به قانون الهی ،زیرا اوست که جامعه جهتاین اسات؛ یعنای نظام دهناده
دنیا و آخر است .معنوج است که این قانون الهی ما مخصوص به ع ادا نیست؛ بنکه جمیا
مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و وافی داراست حتی ارش الخدش» (ترکمان.)78 /1 :1362 ،
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نور به صور واضح این رابیه دو سویه را در بحم ن و و سنینت بیاان مایکناد.
ن و و سنینت در ان یا سنف مختنف بود« :گاهی مجتم و گاهی متنارق .اماا در وجاود
م ارک ن یاکرج(ص) ماداجالعمر و هم نین در خننا آن بزرگوار حقااً اج غیاره نیاز ناین
بود .تا ندین ماه بعد از عروض عوارض و حدوث سوانح ،مرکز این دو امار ،یعنای حمال
احکاج دینیه و اعمال قدر و کوکت و دعاء امنیت ،در دو محال واقا کاد و فای الحقیقاه
این دو ،هر ی مکمل و متمم دیگر هستند ،یعنی بنا اسالمی بر این دو امر است :نیابت
در امر ن وتی و سنینت .و بدون ایان دو ،اح کااج اساالمیه معیال خواهاد باود .فای الحقیقاه
سنینت ،قوه اجراییه احکاج اسالمی است» (ترکمان110-11 /1 :1362 ،؛ فراستخواه:1374 ،
.)409
به مانند نور  ،ناایینی نیاز از پیوناد دیان و سیاسات باه ننا دیان ساخن مایگویاد .او
ضرور قیاج به حکومت از ارف مردج را میر میکند« :استقامت نظاج عالم و تعیّش نوع
بشر ،متوقّف به سنینت و سیاست است» (نایینی .)6 :1358 ،سپب به ضارور آن از ساو
اسالج میپردازد« :در کریعت میهّره ،حنع بیضاه اساالج از اهامّ جمیا تکاالیف و سانینت
اساالمیّه از وظاایف و کائون اماماات مقارّر کاردهانااد (ناایینی )7 :1358 ،و احکاامی کااه در
کریعت میهّره برا اقامه این دو وظینه مقرّر است« ،احکاج سیاسیّه و تمدنیّه» و جازء دوج از
حکمت عمنیهاش دانند» (ناایینی .)8 :1358 ،او همانناد ناور باه رابیاه دیان و سیاسات در
ار و «ث و نیابت فقها و نوّا عااجّ عصار غی ات در اقاماه وظاایف ماذکوره (ناایینی،
 )46 :1358باور دارد .با وجود این معتقد است که «حکومتی که تشاکیل مایکاود از نیابات
واقعی برخوردار نیست و نیابتی غص ی است» (نایینی )47 :1358 ،ولی با وجود غص ی باودن
«نس ت به حالت حالیّه ایران ،ضرور مذهب» میداند (نایینی.)48 :1358 ،
مشروطه -مشروعه یا مشروطه در اندیشه نوری و نائينی
واوه دموکراساای از اصاایال یونااانی «دمکراتیااا »1ریشااه گرفتااه اساات ،کااه از دو قساامت
«دمو  »2به معنا مردج و «کراتو  »3به معنا حکومات تشاکیل کاده اسات و باه معناا
نظامی سیاسی است که در آن ماردج حکومات مایکنناد (گیادنز .)342 :1389 ،تنااو در
1. Demokratia
2. Demos
3. Kratos

دیدگاه علمای شیعه ایران پیرامون مظاهر تمدن غرب و371 ...

برداکتها پیرامون دمکراسی از جمنه اینکاه دمکراسای باه معناا ناوعی قادر مردمای
است یا وسینها است برا کم به تصمیمگیر  ،سا ب کاده تاا ساه الگاو از دمکراسای
میاار کااود :دمکراساای مسااتقیم 1یااا دمکراساای مشااارکتی .2دمکراساای لی اارال یااا لی اارال
دمکراسی 3یا دمکراسی نمایندها  4و نوع سوج دمکراسی م تنی بر الگو ت حزبی (هِناد،
.)247 :1384
در میان سه الگو مورد نظر جامعهکناسان سیاسی ،در ایران اواخر دوره قاجار ،اندیشه
لی رال دمکراسی یا دمکراسی نمایندگی ،یا آن ه با عنوان مشرواه میر باود ،ماورد توجاه
روکننکران غر گرا بود و برخی روحانیون نیاز از ایان اریاق باا آن آکانا کادند و باه آن
گرایش یافتند و با تنسیر اصولی و کرعی به پشاتی انی آن آمدناد .مجتهاد آزادیخاواه ،ساید
محمد ا اا ایی نین بیان میکند« :ما مشروایت را که خودمان ندیاده باودیم ،ولای آن اه
کنیده بودیم و آنهایی که ممال مشرواه را دیادهاناد ،باه ماا گنتناد :مشاروایت موجاب
امنیت و آباد ممنکت است؛ ما هم کوق و عشقی حاصل نموده تا ترتیب مشروایت را در
ایاان ممنکاات برقاارار نمااودیم» (آدمیاات 226 /1 :1985 ،بااه نقاال از مااذاکرا  14 ،کااوال
1325ه.ق).
کیخ فضلاهلل و آیتاهلل نایینی در کنار تایید مشروایت (نور 44 ،27 :1362 ،؛ ناایینی،
 )7 :1358میابق برداکتی که از آن داکتند ،در خصوص ماهیت و پذیرش آن متناو و در
عین حال موض نس تاً مشابهی اتخاذ کردند .نور آن را منوط به مشرواه مشاروعه دانسات
و نایینی آن را منوط به حناع بیضاه اساالج و مسانمین؛ باا ایان وجاود ،او در مقابال جریاان
مشروایت ،قانونگذار زمینی و هر آن ه که باه نظار او مخالنات صاریح باا دیان داکات،
موض گرفت .زیرا مشارواهخواهاان «اعان در احکااج اساالج» (زدناد) و گنتناد« :بایاد در
کریعت تصرفا کرد» (ناور  .)44-45 ،28 :1362 ،در حاالی کاه ناور باا وضا قاوانین
جدید که به منزله مقابنه با قوانین کرع باود ،مخالنات کارد .ناین خااار نشاان کارده کاه:
«گنتهاند قانون اساسی مینویسیم؛ در حالی که نوکتن قانونی در برابار قاانون اساالج بادعت
است .قانون ما اسالج است و آن امر والیتای اسات و ناه باه اکلریات آراء و وکالات آزاد
1. Direct Democracy
2. Participatory
3. Liberal Democracy
4. Representative Democracy
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بشاار  .ایاان مساائنه در غی اات بااه فقهااا و مجتهاادان مربااوط ماایکااود و نااه بااه کسااان
دیگر(فراستخواه.»)400 :1374 ،
نور قانونگذار به معنا وض قوانین با وجود قانون کرع را مردود دانست« :اعت اار
به اکلریت آراء به مذهب امامیه غنط است و قانوننویسی ه معنی دارد .قانون ماا مسانمانان
همان اسالج است .تا آنکه آن دستور منعون که مسمّی به قاانون اساسای اسات نوکاته کاد و
خواهش تی یق آن را با قواعد اسالمیه نمودند» (ترکمان104 /1 :1362 ،؛ فراستخواه:1374 ،
401؛ کدیور .)76 :1387 ،اما نور مانند سایر روحاانیون ،هم اون ناایینی وضا قاوانین را
منحصر به برخی امور میداند« :حاجت ما مردج ایران بوض قانون منحصر است در کارهاا
سنینتی که بر حسب اتناقا عالم از رکته کریعتی موضوع کده و در اصیال فقهاا دولات
جایره و در عرف سیاسیین دولت مست ده گردیده است» (نور .)32 :1362 ،
با اینکه نایینی مخالنت صریح با مشرواه ندارد ولی تاکید دارد کاه قانونگاذار بایاد
در ار و فقه کیعه باکد .از نظر نایینی ،تحقق سنینت اسالمیه باا مشاور عقاال امّات
همان کورا عمومی منّی است که به ن ّ «وَکاوِرهُم فِی األَمارِ» قابال تحقاق اسات .مرجا
ضمیر ،نوع امّت و قاا ه مردج نه اکخاص خاصّه و داللت کنمه م ارکه «فِی األَمرِ» کنّیّه امور
سیاسیّه است (نایینی .)51-55 :1358 ،صیانت این اسا کورویّتی از اریق نظاار بیرونای
که جایگزین عصمت و عدالت است ،خواهد بود .این نظار از اریق نماینادگان منات بار
قوّه اجراییّاه ممنکات صاور مایگیارد (ناایینی .)56-57 :1358 ،پاب از آن کاه سانینت
والیتیه یا اسالمیه تشکیل کد ،نوبت به تدوین قانون اساسی میرسد (نایینی)58-59 :1358 ،
که آن نیز در قسم متغیّرا کرع است کاه تااب مصاالح و مقتضایا اعصاار و امصاار و باه
اختالف آن قابل اختالف و تغییر است که جواز آن نیز در انی اق قاوانین مجناب باا احکااج
ثابت و ...است (نایینی.)98-102 :1358 ،
دیدگاه نوری و نائينی نسبت به جایگاه زن در جامعه
پیشرفت ناگهانی جایگاه زن در عاالم سیاسات ایان عصار ،یکای از مهمتارین دساتاوردها
اروپا مدرن است .جن شها پیرامون حقوق زناان در اواخار قارن ناوزدهم و اوایال قارن
بیستم ککل گرفت .بنیانگذار واقعی مکتب جدیاد ارفادار زن «کندورساه» باود کاه تمااج
عقاید و نظرا این مکتب ،نه تنها از نظر سیاسی بنکه از لحاظ اجتماعی نیاز در خیاباههاا
او در دو مجم اولیه انقاال ک یار فرانساه کار و بساط داده کاده اسات (موساکا:1377 ،
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 .)477جن ش زنان دارا سه جن ه اساسی بود :نخست ،م احلی پیراماون حقاوق مادنی او باه
عنوان ی کخ بود .این که زن از وض ابد انسان نابالغ که جواما مختناف باا کادتی
کم و بیش در ادوار گوناگون تااریخی بار او تحمیال مایکردناد ،آزاد کاود .ایان جن اه از
مهمترین موارد بود که در ایران اواخر دوره قاجاریه میر کد .جن ه دوج ،رها ساختن زن
از نظر فکر  .جن ه سوج ،کرکت زن در مسایل سیاسی و اجتماعی (موسکا.)476 :1377 ،
نقش زن در جامعه ایرانی اواخر قاجار تحتالشعاع اندیشه نوین غربی قارار گرفات .از
نخستین انجمان هاا زناان ،انجمان همات خاواتین باود کاه در وقاای نزدیا باه انقاال
مشروایت در ایران در راستا حمایت از تولیدا داخنی و تحریم کاالها خارجی ککل
گرفت(نشریه الکترونیکی زنان ،کماره  ،2مؤسسه میالعا تاریخ معاصار) .باا وجاود نقاش
مل تی که زن در جامعه سنتی آن روز میتوانست داکته باکد ،افراط روکاننکران غار گارا
س ب واکنش عنما نس ت به تغییار و تحاوال اخیار کاد .زیارا روکاننکران بار بخاشهاا
خاصی از جایگاه زنان از جمنه حجا تاکید داکتند و به نظر آناان «نقاا بار ر زن ،ساد
با معرفت است» (ایر میرزا ،قصاید :کماره  .)10جدا از حجا  ،آموزش زناان نیاز باا
مخالنتهایی در جامعه ایران در این دوره مواجه کد.
کیخ فضلاهلل نور  ،به عنوان یکی از مخاالنین اصانی مظااهر تمادن غار در جامعاه
ایرانی ،وجود مشرواه و قوانین جدید را که س ب «افتتا مادار تربیات نساوان و دبساتان
دوکیزگان» (نور  )28 :1362 ،کد ،برنتابید و مخالنت صریح خود را با ضدیت آن با دیان
عنوان کرد .از نظر او ،آزاد خواهی مینقی که در نتیجه مشرواه و ت عیت از غر حاصال
کده ،س ب روا «فنون فحشاء و فسوق» تا آن اندازه کده که «زنها ل ا مردانه میپوکاند و
به کو ه و بازارها افتادهاناد و( ».....ناور  .)58 :1362 ،بارخالف ناور کاه نگااهی مننای
نس ت به حضور زنان دارد ،نایینی دیدگاه خاصی ارایه ناداده اسات .از آنجاایی کاه دغدغاه
نایینی بیشتر پیرامون م احم نظر مشرواه بوده است ،به نظر میرسد م احلی نظیار حجاا
یا آزاد زنان در نگاه و مسأله ثانویه امر مشرواه است.
جایگاه حقوق شهروندی در نظر نوری و نائينی
تا پیش از تحوال عصر مدرن ،جوام سنتی نظیر ایران بیشاتر بار تکنیاف و وظاایف ماردج
تاکید داکتند و مترصد حقوق مردج نمیکدند .بنابراین ،دولتها دارا حاکمیت ،دولتای
ن ودند که کهروندان آن از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار کاوند .در اوایال قارن بیساتم
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جامعهکناسان سیاسی سه نوع حق را در ارت اط باا رکاد کاهروند میار کردناد (گیادنز،
 :)341-42 :1389نخست ،حقوق مدنی که به حقوق فرد در قانون ااالق مایکاود و کاامل
آزاد افراد برا زندگی در هر جایی کاه انتخاا مایکنناد ،آزاد بیاان و ماذهب ،حاق
مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است .دوج ،حقوق سیاسی که مهمتارین نماود
آن حق کرکت در انتخابا و انتخا کدن است .سوج ،حقوق اجتماعی که به حاق ا یعای
هر فرد برا بهرهمند کدن از ی حداقل استاندارد رفاه اقتصاد و امنیت مرباوط مایکاود
(گیدنز.)341-42 :1389 ،
از حقوق کهروند در ایران پیش از ورود مناهیم جدید نمیتاوان صاح ت نماود .زیارا
زمینه و کرایط با آن ه که در نتیجه مراودا با غر صنعتی پیش آمد ،متناو بود .در ایاران
پیش از میر کدن مناهیم نوین سیاسای ،رسایدگی باه اماور ماردج در اار و کاریعت و
عاارف جواماا بااود .حقااوق کااهروند در اواخاار دوره قاجاریااه و پااب از آن از مهمتاارین
دستاوردها اندیشهها نوین راهیافته به ایران بود که مورد توجه روکاننکران قارار گرفات و
بیشتر توجه این حقوق به سمت غیرمسنمانان یعنی اهل کتا  ،بویهه زرتشتیها بود.
میر کدن حقوق کهروند و جهتدار کدن آن باه ننا زرتشاتیان «زناده بااد منّات
زرتشت» (نور  ،)36 :1362 ،واکنش نور و برخی دیگر از روحانیون را به همراه داکات.
نور خیا به ارفداران مشرواه و کسانی که خواستار مساوا بین آحااد ماردج ایاران و
معتقد بودند « :تماج منل رو زمین بایاد در حقاوق مسااو باوده و ذمّای و مسانم خونشاان
متکافو باکد و با همدیگر درآمیزند و به یکدیگر زن بدهند و زن بگیرند (زنده باد مساوا )
(نور  ،»)28 :1362 ،مینویسد« :اگر مقصودکان اجراء قانون الهی باود و فایاده مشاروایّت
حنع احکاج اسالمیّه بود را خواستند اسا او را بر مساوا و حریّت قرار دهناد .پاب باه
حکم اسالج باید مالحظه نمود که در قانون الهی هر که را با هر کب مساو داکاته ماا هام
مساویشان بدانیم و هر صننی را مخالف با هر صننی فرموده ما هم بهاخاتالف باا آنهاا رفتاار
کنیم» (ترکمان.)107 ،81 /1 :1362 ،
برخالف نور که در خصوص مساوا مورد نظار مشارواهان اان ذیال ایان تعریاف
«عنوان مساوا و برابر در حدود و حقوق میانه مسنمانان و ساایر فارق اهال ذمّاه و غیاره»
(نااور  )36 :1362 ،مخالناات کاارد ،نااایینی اناادکی اغماااض نمااود ولاای از دیاادگاه قاا ااه
روحانیت کیعه فراتر نرفت .او در کتابش از مساوا آحاد منت باا کاخ والای در جمیا
حقوق و احکاج سخن راند که کامل «مساوا در حقوق ،مسااوا در احکااج ،مسااوا در
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مجازا » بود (نایینی .)29-35 :1358 ،نایینی در مورد غیرمسنمانان ،داخل کدن ایشان را در
امر انتخابا الزج دانسته و اضافه میکند« :اگر از صنف خود کسی را انتخاا کنناد حناع
نامو دین از او مترقّب ن اکد ،لکن خیرخواهی نس ت به وان و نوع از آنان هام مترقّاب و
اتّصافشان به اوصاف مذکوره در صالحیت برا عضویّت کافی است» .خالصه آنکه از نظر
او عقد مجنب کورا منّی برا نظار متصدّیان و اقاماه وظاایف راجعاه باه نظام و حناع
ممنکت و سیاست امور امّت و احقاق حقوق منّت است ،نه از برا حکومت کرعیّه و فتو
و نماز جماعت ،و کرایط معت ره در این با اجن ی و غیرمارت ط باه ایان امار اسات (ناایینی،
.)88-89 :1358
آزادی(ليبراليسم) ،احزاب و مطبوعات از منظر نوری و نائينی
قانون اساسی مشرواه ،نخستین قانون اساسی ایران باه کامار مایآیاد .باه واسایه کاتا در
تدوین و عدج سابقه تدوین این دست قوانین در ایران ،مشارواه خواهاان باه الگاوبردار از
قانون اساسی کشورها اروپایی به خصوص ،فرانساه و بنهیا ساوق داده کادند (ناور ،
66 :1362؛ مدنی .)118 /1 :1383 ،درخصوص م احلی مانناد آزاد  ،احازا و می وعاا
غر گرایان ایرانی ،تعرینی رمانتی داکتند که با توجه به جامعه سانتی ایاران عمنای ن اود.
آزاد در این منهوج در نزد روکننکران ایرانی در تناظر با قانون تعریف میکد (لینیناهاد،
 .)61-86 :1386در حقیقت ،قانون کرط الزج برا تحقاق آزاد جاانی ،ماالی و  ...تصاور
میکد .این تنسیر از آزاد بیش از هر یز قرابت بسیار باا منهاوج آزاد مل ات دارد .در
منهوج آزاد مل ت ،آزاد کهروندان برا دستیابی به حقوقی معین در نظر گرفته میکاود
که این «آزاد برا ِ» حقوقی خاص در پرتو پیش کرطهایی ممکان مایکاود (لینایناهاد،
 .)61-86 :1386بنابراین ،حق ،قانون و آزاد سه مؤلنه ی زنجیر به کمار میرفتند که در
آراء روکننکران قاجار پیوسته حضور داکت (ناظم الدوله .)146-145 :1381 ،در خصوص
می وعا نیز یکی از دغدغهها اساسی روکاننکران اواخار دوره قاجاار و صادر مشارواه
مسأله مذکور بود که در موارد نیز واکنش له یا عنیه روحانیت را در پی داکت.
برخالف روکننکران غر گرا و ارفداران مشارواه ،منااهیم غربای آزاد (حریات)،
حز گرایی و می وعا با اق ال کیخ فضال اهلل و متحصانین در زاویاه حضار ع ادالعظیم
روبرو نشد و حتی نایینی نیز باه تحدیاد تعریاف مشارواهخواهاان در خصاوص ایان ماوارد
دست زد .نور آزاد و آزاد خواهان را مترادف با المذه ان و بیدینان میداند و معتقاد
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است که هر آن ه از ناامنی در بح وحه مشرواه واق کد ،از این ااینه و از این نحاوه تنکار
است (نور  .)58 ،29 :1362 ،نور با این توصیف در خصوص آزاد و حریّت مورد نظر
مشرواهخواهان ،که «هرکب هر ه خواهد بگوید و هر ه خواهد بنویساد» (ناور :1362 ،
 )35مخالنت کرد و مینویسد« :نعوذ باهلل از سؤخاتمه این کنماه منعوناه کاه آتاش فتناه آن
ون باال گیرد عالمی را فرا گیرد» (ناور  .)35 :1362 ،بناابراین نظار نهاایی کایخ فضالاهلل
پیرامون آزاد رد آن و تمس به دین است (نور .)62-63 :1362 ،
لذا نظر کیخ فضلاهلل نور در خصوص می وعاا و محادود کادن آن همانناد ساایر
مظاهر غر است .نور این فقره از قانون اساسی را که«می وعا مینقاً آزاد است» با ایان
برداکت که «هر ه را هر کاب اا کارد ،احاد را حاقّ اون و ارا نیسات» مخاالف
کریعت میداند (نور  .)32 :1362 ،به نظر نور « ،آزاد قنم و زبان از جها کلیره منافی
با قانون الهی است» زیرا باعم میکود تا «فرق مالحده و زنادقه نشر کنما کنریه خاود را
در منابر و لوایح بدهند و سبّ مؤمنین و تهمت به آنها بزنند و القاء ک ها در قناو صاافیه
عواج بی اره بنمایند» و اضافه میکناد کاه « :بناا قارآن بار آزاد ن اودن قنام و لساان اسات»
(ترکمااان .)109 ،88 ،82 /1 :1362 ،او هم نااین در نامااها کااه بااه فرزناادش در نجااف
مینویسد ،متذکر میکود که« :ی کنمه در نظامنامه آزاد قنم ذکر کد ایان هماه مناساد
روزنامهها وا اگر آزاد در عقاید بود نانکه اصرار دارند آتش بجان کم فتد کااین بناا
نهاد این کنما را» (ترکمان.)146 :1362 ،
آزاد (حریّت) و مساوا دو اصنی بودند که در اندیشه ناایینی نیاز ماورد توجاه قارار
داکت .نظر نایینی پیرامون آزاد در تماایز دو ناوع سانینت میار اسات .اساا سانینت
تمنّکیّه را «اغتصا رقا منت در تحت تحکّما خودسرانه» ،و اساا والیتیّاه باودن آن،
اگر ه متصدّ مغتصب باکد هم ،بر آزاد از این اسار و رقّیّت م تنی میداند .از هماین
رو کسانی که تمایل به نظاج سنینت تمنکیه دارند ،هنگامی که فراخوان «ال حکم الّا لنّه» سر
دهند ،برا رف ید از احکاج دین و مقتضیا مذهب نیست بنکه فراخوانی است باه اسات داد
و اسااتع اد (نااایینی .)62-67 :1358 ،نااایینی مترصااد موضااوعاتی نظیاار احاازا و می وعااا
نماایکااود بنکااه بیشااتر بااه بررساای دو موضااوع قااوا حااافع اساات داد و گااونگی رفا آن
میپردازد .آن ه که به نظر نایینی مهم مینماید ،آزار و اذیت آزادیخواهان و جهالات ماردج
از دالیل حناع اسات داد اسات ولای و مشاخ نمایکناد کاه مارادش از آزادیخواهاان،
مشرواهخواهان بوده یا غیر (نایینی.)117-19 :1358 ،
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به چالشکشيدن آموزش نوین از نظر نوری و نائينی
وارد کدن غر به رنسانب ،مهمترین تاثیر خود را در آموزش نشان داد .خار کدن عناوج
از ا قه خاص و عمومی کدن دانش منجر به انقال صنعتی کد .االش باین نظااج سانتی و
نظاج نوین آموزکی در ایران با حضور مدار ناوین آغااز کاد .سایر تکاوین جنا ش ناوین
آموزکی در بخش دولتی سه مرحنه را پیماود :الاف -دوره اول اصاالحا دولتی(ساه دهاه
نخست قرن  )19که عمدتاً دوره ع ا میرزا و قایم مقاجها بود (فراستخواه.)96-99 :1388 ،
 دوره دوج ،تحول نظاج آموزکای در دوره امیرک یار (فراساتخواه - .)99 :1388 ،دورهسوج که در نیمه دوج قرن نوزدهم آغاز کاد و کساانی اون آخونادزاده ،موسای همادانی،
میرزا جعنرخان مشیرالدوله ،میرزا حسینخان مشیرالدوله و میرزا منکمخان در این خصوص
نقش مؤثر داکتند (فراستخواه.)100 :1388 ،
در بخش غیردولتی نیز ،مدار رکدیه و انجمان معاارف و کاورا عاالی معاارف از
مهمترین آن بودند (دولتآباد 180-192 /1 :1362 ،؛ فراستخواه .)114 :1388 ،در تهران،
گروه دیگر «انجمن مکاتب منیه ایران» را که به «انجمن معارف» مشهور کد ،تشاکیل داده
و با گردآور کتا ها خود ،نخستین کتابخانه منی کشور را تاسیب کردند (فراساتخواه،
 .)115 :1388مخالنااان ماادار جدیااد ،اعاام از دولتاای و غیردولتاای ،برخاای روحانیااان و
مکتاابداران بودنااد کااه در نتیجااه تاساایب نهادهااا آموزکاای جدیااد بیکااار کااده بودنااد
(دولتآباد  .)338- /1 :1362 ،در کنار مخالنت برخی عناصر دربار نظیر امینالسنیان و
نیرالمن با مدار جدید ،تحجر موجود در فرهنا سانتی جامعاه نیاز ماان عماده رکاد
جن ش آموزش جدید بود .مخالنت روحانیت با مدار نوین امار غالاب و فراگیار ن اود،
بنکااه برخاای دیگاار از روحااانیون از حامیااان توسااعه و گسااترش آمااوزش نااوین بااه کاامار
میآمدند(دولتآباد 338- /1 :1362 ،؛ زنجانی :1380 ،کش).
برخالف روحانیونی نظیر زنجانی ،نظر کایخ فضال اهلل و آیات اهلل ناایینی در خصاوص
مدار جدید و آموزشها نوین ،مخالنت صریح و آَککار است؛ آن هام باه دلیال ماواد
درسی و مقابنه با سنتها رایر اجتمااعی اسات .باه نظار کایخ فضالاهلل ،تشاکیل مادار
جدید و آموزش زنان و فرستادن کودکان به مراکز آموزکای ناوین ناکای از رخناه کساانی
است که با اسالج مخالنت دارند (نور  .)28 :1362 ،نایینی نیز با نور همداستان اسات .در
جوا استنتایی که در خصوص مادار جدیاد و ماواد درسای آنهاا باه تااریخ بهمان مااه
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1301ها.ش تقریر کده ،رد کامل آموزش نوین و مواد درسی آنها از نظر ایشاان قابال تأمال
بود[ .]1از نظر نایینی ،مواد درسی که در نین مدارسی تدریب میکود ،تنها به عنوج جدید
محدود نمیماند و در کنار آن ترویر مسیحیت و سست کردن پایاههاا دینای کودکاان را
نیز هدف قرار میدهد.
استعمار و فراماسونری و نقش نوری و نائينی در مقابله با آن
پدیده استعمار دستانداز جوام غربی و پیشارفته بار جواما عقابافتااده از لحااظ فنّای،
اقتصاد و فرهنگی بود (آکور  )26 :1385 ،و با کرقکناسی هماراه کاد (عنایات:1352 ،
 .)46هنگامی که منل آسیایی در قرن بیستم بیدار کدند و بارا اساتقالل خاود باه پیکاار باا
غر برخاستند ،کرق کناسای را مانناد هماۀ یزهاا دیگار کاه یاادآور اساتعمار اسات
نیرنگی برا هموار کاردن راه اساار کارق دیدناد و کارق کناساان را گماکاتگان پنهاان
دستگاهها استعمار خواندند (عنایت.)47 :1352 ،
از نظر تاریخی ،ننوذ غر در ایران را برخی تا دوران صنو و برخی دیگار تاا عصار
قاجار عقب میبرند .دوره مشرواه ،که اندیشهها نوین غربی در جامعه سنتی ایران میار
کد ،واکنش روحانیونی نظیر نور و ناایینی را در برداکات .ناور معتقاد باود کاه رساو
فرهن غر  ،سنت کیعی را دگرگون کرده و س ب کده است تا برا نمونه حتای محافال
ترحیم و ختم قرآن نیز دستخوش ت عیت از غر کود« :و دیگر افتتا رسوج و سایر معمولاه
بالد کنر در ق ه االسالج ،تاریخ هجر هیچ خ ر نمیدهاد کاه در ممالا اساالمیّه مجناب
ترحیم و ختم قرآن را بهدستور فرنگستان تشکیل داده باکند» (ناور  .)29 :1362 ،بناابراین،
از نظر نور  ،آدا و رسوج غربی که در جزییترین امور دینی وارد کده ،راهی جاز ضاربه
زدن به «اسالج و اسالمیان» را دن ال نمیکند .نایینی نیز اگر اه در کتاا تن یاه االماه تاالش
کرد تا جواز مشرواه را براسا فهم دینی تاییاد کناد ،اماا ناان کاه در اساتنتاس مادار
جدید آمد ،آن را نقشه و ار مست شران مسیحی برا ضربه زدن به اسالج دانست.
جمعبندی و نتيجهگيری
تقابل غر و کرق ،سنت و مدرنیته ،روحانیت و روکننکران ضاددین در بح وحاه انقاال
مشرواه و پب از آن س ب کد تاا آن اه کاه ذیال مظااهر غار در جامعاه ایرانای کاناخته
میکود ،محل کشمکش و منازعه روحانیت و روکننکران غر گارا باکاد .گروهای آن را
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دستاورد نا از جهان غر و عرضاه آن باه کارق مایدانساتند و خواساتار اماور نظیار
دمکراسی ،زنان ،حقوق کهروند  ،آموزش ،می وعا بودند .در مقابل ،گروه دیگر قرار
داکت که در را آن کخصیتی ون کایخ فضال اهلل ناور باود .بناابراین ،روحانیات کاه
دغدغه دین داکت ،نس ت به مظاهر غربی موضاعی اننعاالی اتخااذ نماود .اخاتالف ناور و
نایینی به عنوان نمایندگان این دو جریان در بین عنما را میتوان در نگاه کیخ نین خالصاه
کرد « :ا خداپرستان ،این کاورا منّای و حریّات و آزاد و مسااوا و برابار و اساا
قانون مشرواه حالیّه ل اسی است بقامت فرنگستان دوخته که اکلر و اغنب ا یعای ماذهب و
خار از قانون الهی و کتا آسامانی هساتند» .ایان برداکات در نازد ناایینی نیاز باا انادکی
مالیمت هماراه باود و جن اه نظار آن مشاهودتر اسات .او نسا ت باه موضاوع ناسیونالیسام
موضعی میانه اتخاذ کرد و با سکوالریسم مخالنات کارد ،مشارواه را در اار و حناع
دین تایید و از مساوا و آزاد نیز باا برداکات دینای و در اار و کاریعت ارفادار
کاارد .در کنااار ایاان ،او مخااالف آمااوزش نااوین و حضااور بیگانگااان در قالااب اسااتعمار و
حرکتها ت شیر بود.
در پاسخ به پرسش اصنی پهوهش که بررسی واکنش عنما نسب به مظاهر تمدن غار
است ،یافتهها تحقیق نشاان مای دهاد کاه ناور و ناایینی در مسااینی نظیار ناسیونالیسام و
منیگرایی اندکی متناو اندیشهورز کردند .نایینی تا اندازها منیگرایی را باه رسامیت
کناخت و به اندیشه دولت -منت یعنی هر منت کایسته وجود ی دولات مخات باه خاود
است قایل کد .در مقابل ،نور با نمونههاا منایگرایای در قالاب باساتانگرایای و باساتان
ستایی که ضدیت کامل با اسالج داکت ،مخالف باود .در خصاوص سکوالریسام و جادایی
دین از سیاست نیز هر دو نظر مشابه داکته و آن را رد کردند .دمکراسی و مشرواه را نیز در
ار و کریعت تنسیر نمودند؛ با این تناو که ناور مشارواه – مشاروعه را بیاان
ی
ار و دینی مشرواه را معناا کناد .در ماورد زناان و
نمود و نایینی تالش کرد تا در ی
جایگاه آنها دیدگاه سنتی غالب بود و حضور زن در جامعه میابق باا برداکات غربای ماورد
تایید ن ود .حقوق کهروند که از دستاوردها اندیشه دمکراسیخواهی به کمار میرفات،
از سو نور در مخالنت با دین قنمداد کد و به نظر او نین حقی کم بر معاندین دیان
خواهد بود .نایینی با دیدگاهی متناو  ،مسأله حقوق آحاد منّت را میر ساخت .او اگر ه
همان دیدگاه سنتی م تنی بار فقاه را در خصاوص تسااو حقاوقی در برابار حااکم در نظار
داکت ،لکن ار آن در صدر مشرواه نشان از وجود اندیشه حقوق کهروند در دیادگاه
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و داکت .آزاد  ،احزا و می وعا سه مقوله اساسی مدرنیته در نظر نور بسیار به ننا
بیدینان تماج کده است و برا همین با آزاد به ملابه غربای آن مخاالف باود .اماا از آنجاا
که محور اندیشه نایینی درخصوص مشرواه و پاذیرش آن مسااوا و برابار آحااد منّات
بود ،او به تایید آزاد پرداخت .اما مشخ است که آزاد مدنظر و اار و کارعی
دارد .آموزش نوین که در ایران به تدریر به محدود کردن مکتبخانهها انجامیاد و از آنجاا
که این نوع آموزش بیشتر از سو گروهها ت شیر فعال در ایران اداره میکاد ،مخالنات
نور و نایینی را به همراه داکت .نایینی حتی بسیار کادیدتر از ناور آن را محکاوج نماود.
سرانجاج واکنش نور و نایینی نس ت به مسأله استعمار ،هشدار به جامعه ایرانی بود .باه نظار
آنان ،الزمه استقالل تمس به فرهن خود است .بنابراین ،یافتهها پهوهش در این مساأله
خالصه میکود که مظاهر غربی در حوزه فرهنگی و اندیشه سیاسی و اجتمااعی باا فرهنا
سنت ی ایران در بسیار موارد همخوانی نادارد و در صاور نیااز بایاد تنسایر متناساب باا
جامعه ایرانی -اسالمی از آن بشود.
جدول  :1دیدگاه شیخ فضل اهلل نوری و آیت اهلل محمد حسین نائیني نسبت مظاهر تمدن غرب
مظاهر تمدن غرب
ناسیونالیسم و اندیشه دولت -ملّت
سکوالریسم و اندیشه جدایی دین از
سیاست
دمکراسی ،مشروطیت ،منابع قانون
گذاری و قوانین قلایی جدید
زن و مساا وابسته به آن
حقوق شاروندی
آزادی ،احزاب و مطبوعات
آموزش نوین
استعمار و فراماسونری

شیخ فضل اهلل نوری
مخالف باستانگرایی و مخالف تمسک به
فرهنگ پیش از اسالم بود.
مخالف سکوالریسم
طرّاح مجلس شورای ملّی  -اسالمی
تایید مشروطیت با لحاظ کردن شرایط
مشروطه مشروعه
بدعت نگارش قانونی در برابر قانون
اسالم
مخالف دیدگا مدرن نسبت به تحصی
زنان و آزادی آنان در جامعه بود
مخالف مساوات و برابری و از دیدگا
سنتی دینی حمایت میکند.
مخالف آزادی(حریّت) ،احزاب و اینکه
مطبوعات مطلقاً آزاد باشد.
مخالف آموزشهای نوین و مدارس جدید
از نظر نوری ،نفوذ غرب سنت شیعی را
دگرگون کرد است

آیت اهلل محمد حسین نائیني
توقّف حفظ شرف و قومیّت هر قومی به
امارت نوع خودشان.
مخالف سکوالریسم
تبیین ثبوت نیابت فقاا و نوّاب عامّ عصر
غیبت در اقامه وظایف مذکور
تایید مشروطه با حفظ بیله اسالم و
درچارچوب فقه شیعه
قانون اساسی در حوز متغییرات جایز است.
نظر خاصی ندارد
مساوات آحاد ملت با شخص والی در جمیع
حقوق و احکام
آزادی در کنار مساوات دو اص اساسی تنبیه
االمه و تنزیه المله است.
مخالف مدارس جدید و مواد درسی آنان
استعمار و تبشیر درصدد ضربه زدن به اسالم
هستند.
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پینوشت
 .1جوا استنتاء آیت اهلل نایینی در مورد مدار جدید و مواد درسی آنها در بهمن ماه  1301بدین
کر است« :قرنهاست صنی یان برا محو کنمه ای ه اسالج و قرآن مجید نیرن ها بهکار برده
و اموال خییره به اسم نوع خواهی برا این یگانه مقصدکان صرف کردند و باه هایچ وساینه
به مقصود خود نایل نشدند جز از همین اریق تشکیل مکاتب و مدارسی کاه باه ادرا م اانی
ا یعی مذه ان در اصول تعنیما  ،تخم بیدینی و المذه ی را در ضمایر ساده ابناا مسانمین
کاکته ،به اور که آرزو داکتند به مقصود خود رسیدند و نان ه پب از ت یین مقصوده باز
هم مسنمانان پاک عقیده در غننت بمانند و به لیت و لعل خود را دلخوش نمایند ،به ت دل دو
سه ا قه جز دهر مذهب و داروینی مشر در تمااج صانحه ایاران دیاده نخواهاد کاد و از
مجوسیت ق ل از اسالج به مراتب اسود حاالً خواهد بود و بر حسب اخ اار صاحیحه صاریحه،
ت عا این ضاللت ابدیه در صحینه اعمال این عصر ث ت و منادر خواهاد باود و عنای هاذا
بردن اانال بیگناه ،که مواهب و ودای الهیهاند ،به نین کارخانههاا بایدینای و اعانات و
ترویر آ نها بأ وجه کان و صرف ی درهم مال برآنها ،از اعظم ک ایر و محرما و تیشه به
ریشه اسالج است ،اعاذ اهلل المسنمین عن ذل  .حرر فای جمااد اللانیاه 1341هاا.ق ،األحقار
محمد حسین الغرو النایینی» (منظور األجداد.)59-61 :1379 ،
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