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 روحانيت در گذار از قدرت معنويتغيير در قدرت تشكيالتي و 

  قاجار به پهلوي

 

  1رضا كالهي

  
  )2/12/91  پذيرشخيتار، 23/3/91 افتي درخيتار(

  چكيده 

كه بر را بعدي .  استوار استعيني ذهني وي بر دو مبنا» تواناييِ اثرگذاري بر ديگران«
قدرت «كه مبناي عيني دارد را و بعدي » قدرت معنوي«مبناي ذهني استوار است 

قدرت در گذار از قاجار به پهلوي، هم قدرت تشكيالتي و هم . ناميم مي» تشكيالتي
 روحانيت آن بود كه با قدرت معنويتحول در .  روحانيت دستخوش تحول شدمعنوي

و تحول در قدرت تشكيالتي روحانيت افول شد مواجه » گرايي ملي«رقيبي تازه به نام 
قدرت معنوي  سازگاري نسبي ميان قدرت تشكيالتي و ،به اين ترتيب. آن قدرت بود

ت، در دوران پهلوي از ميان رفت و نزاع ميان  قاجار وجود داشةروحانيت كه در دور
  . روحانيت و حكومت رو به حاد شدن گذاشت

  

   .قدرت معنوي قدرت تشكيالتي، ، روحانيت:واژگان كليدي
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  مقدمه
 بوده است كه غالب نخبگان اي روحانيت شيعه در تاريخ ايران گروه مرجعِ اصلي و قشر فرهيخته

 دوران پهلوي اوج گرفت، روحانيت در كه ، از آغاز نوسازييش پ.اند فكر و فرهنگ از آن برخاسته
گرچه . بود) 1381؛ كدي، 1336آبادي،  دولت( جامعه ةكنند  ادارهةدر كنار دولت يكي از دو قو

 دراختيارداشتن ةواسط  پهلوي بهة از دورپيش ،گاه تشكيالتي مستقل نبوده روحانيت خود هيچ
وزش، امكانات تبليغاتي، نهاد حقوقي و قضايي، تشكيالت منابع قدرت تشكيالتي مانند نهاد آم

قدرت «تر از همه خود نهاد دين، از   و مهم)1374 ،اني كاتوز؛1377، گاريرديك پ.ر (اوقاف
 مانند نظام آموزشي و ، امكانات هنجارپذيركردنهم.  برخوردار بوده استچشمگيري» تشكيالتي

عنوان   قوانين حقوقي به، همتيار روحانيت بود مساجد و منابر در اخشاملهاي جمعي  رسانه
و ) 1377 و پيرديگار، 1336آبادي،  دولت(شد   اين هنجارها توسط روحانيت تدوين ميةپشتوان

آبراهاميان، ( ضمانت اجراي اين قوانين ازطريق نظام قضايي در دست روحانيت قرار داشت هم
  اقتصادشد كرد و موجب مي باني مي اقتصادي پشتييساختار اين قدرت تشكيالتي را ).1377

اين ساختار اقتصادي .  مردم مستقل بماندةروحانيت هم از حاكميت سياسي و هم از تود
د ش محسوب ميترين منبع درآمد روحانيت تا شروع دوران پهلوي   كه عمده بود»اوقاف«
  ).1377پيرديگار، (

ي در ميان عموم مردم يادز» قدرت معنوي« از ،»قدرت تشكيالتي« عالوه بر ،روحانيت
 پيشوايان ديني درمقامن ا نقشي بود كه روحانيقدرت معنويترين منبع اين  مهم. برخوردار بود

 عمدة جمعيت ايران ساكن ،عالوه بر آن). 1381كدي، (كردند  و رابط ميان ائمه و مردم ايفا مي
 فضاي حاكم بر ، طور كليبه.  مهمي براي روحانيت بودروستاها بودند و رعيت پايگاه اجتماعيِ

جامعه فضايي مذهبي بود كه در آن روحانيت از شأن و احترامي برخوردار بود كه هيچ قشر و 
  ).1380بشيريه،(گروه ديگري با آن قابل مقايسه نبود 

 اجتماعي  و نفوذتدريج با ورود به دوران جديد هم قدرت تشكيالتي و هم قدرت معنوي به
 اتها تاحدودي تحت تأثير اقدام اين دگرگوني. هايي شد خوش دگرگوني روحانيت دست

در اثر اين تحوالت امكانات . ناشي از شرايط و تحوالت زمانههم ها بود و تاحدودي  پهلوي
 منابع كالن ؛ن كاهش يافتاگيري و اعمال قدرت تشكيالتي روحاني سازماني براي تصميم

 و ؛ابع قدرت معنوي آنان دگرگون گشت پايگاه اجتماعي و من؛اقتصادي از دستشان خارج شد
، اين مقاله تالش دارد تأثير وقايع آن دوران. سربرآورد آن  قدرت معنوي  برايمنابع رقيبي
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 پيش از اين بررسي،. بررسي كندن ا معنوي روحاني و را بر قدرت تشكيالتي، اولپهلويِ ويژه به
  .  ارائه خواهد شديقدرت معنوتوضيحي نظري دربارة مفاهيم قدرت تشكيالتي و 

  
  قدرت معنويقدرت تشكيالتي و : مفاهيم نظري. 1

فرصتي كه در چهارچوب رابطة اجتماعي وجود دارد و به  «: كند  را چنين تعريف مي1وبر قدرت
 ياش را حت دهد تا قطع نظر از مبنايي كه فرصت مذكور بر آن استوار است، اراده فرد امكان مي

  ).139: 1374وبر،  (»ها تحميل كند  آنرغم مقاومت ديگران بر علي
اثرگذاري  ،در بسياري مواقع. اين تعريف نهفته استمعناي در » تحميل و اجبار «نوعي

در . سخن گفت »غيراجبارگر«و » اجبارگر«توان از دو نوع قدرت  مي. تواند بدون اجبار باشد مي
عنوان ابزار مبادله در  به(» قدرت«را متناظر با » اجبارگرقدرت  «توان معنايي پارسونزي مي

نظام  عنوان ابزار مبادله در خرده به (2»نفوذ« را متناظر با غيراجبارگرو قدرت ) نظام سياسي خرده
عاملي است كه اعضاي جامعه را براي » قدرت«پارسونزي » نظام«در . دانست) اجتماعي

عاملي است كه » نفوذ«كه نظام در پي آن است و  كند يابي به اهداف كالني بسيج مي دست
كه  آورد اعتماد و همراهي الزم را در ميان اعضاي گروه براي رسيدن به انسجامي فراهم مي

را اي  ايراد چهارچوب پارسونز آن است كه كل مجموعه). 107: 1376روشه، (الزمة نظام است 
تقابل يكديگر م» نيازهاي« كه داند مياي   همبسته3»نظام« در آن جريان دارد نفوذكه قدرت يا 

هايي   كنش،هاي متقابل عنوان محور كنش به» رفع نيازهاي متقابل«درنظرگرفتن . آورند برميرا 
 ناديده است ذهنيِ كنشگران هاي را كه نه به دنبال رفع نياز بلكه از سرِ معاني و گرايش

ها را  تقابل آن را واحدهايي در نظر بگيريم كه نيازهاي م مختلفدليلي ندارد كنشگرانِ. گيرد مي
ن هايشا هايي مجزا و متفاوت دانست كه كنش ها را گروه توان آن مي. به يكديگر پيوند زده است

در اين . دهند كند كه به يكديگر نسبت مي ها و معناهايي توجيه مي  ذهنيِ آنهاي  گرايشرا
معنايي كه « ،دهد كه وبر توضيح مي چنان. يابد معناي خاص خود را مي» قدرت«مفهوم رويكرد 

: بسيار اهميت دارد» شوند شوندگان براي رابطة مبتني بر اقتدار قائل مي حكام و حكومت
دانند و به همين  ميبرخوردار  حكمرانان خود را از اقتدار مشروع براي صدور فرمان ،سو ازيك

شوندگان نيز   اطاعت حكومت،جهت انتظار دارند كه دستورهايشان اجرا شود و ازسوي ديگر

________________________________________________________ 
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هاي حكمرانان  احدي متأثر از اين انديشه است كه نظم مشروع مبتني بر اقتدار ناشي از فرمانت
اين وضعيت چيزي است كه در اطاعت پيروان يك دين از ). 318: 1382بنديكس، (است 
توان روحانيان . دهد شان از روحانيان و پيشوايان ديني رخ مي ايروي  آن دين و دنبالههايدستور

 بلكه معنايي ،اثرگذاري تنها با نيازهاي متقابل پيشوايان و پيروان قابل توضيح نيست براي يدين
دهند نيز در توضيح  داري مي  خود و به مجموعة دين و دينكه پيشوايان و پيروان به عملِ

  .دارداهميت رفتارهاي آنان 
يز ي يكديگر تمتوان از ميرا دو منبع مختلف » توانايي اعمال اراده«با اين توضيحات براي 

 وبر در توضيح انواع  بندي اين دسته. اول منظومة نيازهاي متقابل و دوم معانيِ ذهني: داد
وبر، (داند  ميممكن او تضمين مشروعيت اقتدار را از دو طريق زير .  اقتدار استمشروعيت

1374 :93 :(  
ي ي پيامدهابودن درپيش مشروعيت اقتدار ممكن است به دليل : بر مبناي نفع شخصي.1

  . خاص تضمين شود
يافتن اقتدار را از يكديگر متمايز   مشروعيت وبر سه شيوة ذهنيِ: بر مبنايي كامالً ذهني.2

 اعتقاد عقالني به اعتبار مطلق ، عاطفي يا انفعالي؛ دومشدن تسليمطور محض  بهاول، : كند مي
 ،شناختي و غيره؛ و سوم يبايي اخالقي، زهاي غايي و تعهدآفرينِ  ارزش تجليِةمثاب اقتدار به

  .  برمبناي اين اعتقاد كه رستگاري منوط به اطاعت از اقتدار است،هاي مذهبي؛ يعني گرايش
توان به ترتيب زير داراي دو منبع   به طور كلي توانايي اعمال اراده را مي،به اين ترتيب

  : عيني و ذهني دانست
» قدرت معنوي« توانايي را در اين نوشتار اين نوع از. اي كه مبانيِ ذهني دارد توانايي .١

 .ناميم مي

اين نوع از توانايي ممكن است از منظومة نيازهاي . اي كه مبانيِ عيني دارد توانايي .٢
اين نوع توانايي . واسطة اجبار فيزيكيِ صاحب توانايي به دست آيد يا به متقابل سرچشمه بگيرد

  .منامي مي» يقدرت تشكيالت«را در اين نوشتار 

 

  روش
ترين ابعاد قدرت معنوي  مهم. توان به ابعادي تجزيه كرد قدرت معنوي و قدرت تشكيالتي را مي

، »فلسفة وجودي روحانيت«اند از  گيرند عبارت روحانيت كه در اين نوشتار مورد استفاده قرار مي
. »اي حاكمنوع فض«و » پايگاه اجتماعيِ علما«، »هويت اجتماعي هواداران«، »جايگاه مرجعيت«

براي بررسي تغيير در قدرت معنوي . ها حين توضيحات روشن خواهد شد جزئيات اين شاخص
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دهيم كه تحوالت اجتماعي در گذار از قاجار به پهلوي چه اثري بر هريك از  روحانيت نشان مي
 ابعاد مختلف قدرت تشكيالتي همان ابعادي است. اند اين پنج بعد قدرت معنوي روحانيت داشته

عنوان  در اين نوشتار سه نوع نظام به. پذيرد ها صورت مي كه اعمال اين قدرت از طريق آن
اند مورد بررسي  يافتنِ روحانيت اهميت بيشتري داشته  قدرت تشكيالتي كه در قدرت شاخص

اين مطالعه با . نظام آموزش و پرورش؛ نظام قضايي و حقوقي؛ و نظام اقتصادي: اند قرار گرفته
شناسي تاريخي صورت گرفته و در آن هم از منابع دست اول و هم از نظرهاي  عهروش جام

  . تحليلگران و نويسندگان مطرحِ تاريخ قاجار استفاده شده است
  

   روحانيت و تحوالت آن از قاجار به پهلويقدرت معنوي .2

  در دورة قاجار روحانيت قدرت معنوي .1. 2
 قدرتي. ار داشت بخشي از اقتدار سياسي حاكم نبود كه روحانيت در زمان قاجاي قدرت معنوي

 و 44 :1336/1آبادي،  دولت؛ 164: 1378 ،كاتم ( آنبود دركنار اقتدار حكومت و بلكه در مقابلِ
 كه شيعه حكومت را متعلق به امام آنجا بود اقتدار روحانيت و دولت  مياناين تمايزبنيانِ ). 45

 ازآنجاكه ،در دوران صفويه. كرد نامشروع تلقي ميهاي ديگر را  دانست و حكومت زمان مي
در آستانة ظهور اما  ، اين عقيده معلق ماند،دانستند پادشاهان صفوي خود را از نسل امامان مي

 برخالف اول آنكه قاجاريان. قاجار به چند دليل رابطة ميان علما و حكومت دستخوش تغيير شد
دوم آنكه بروز نوعي تكامل در فقه . بهره بودند ئمه بيداشتن با ا  از حقانيت ناشي از نسبتصفويه

 علما موقعيت خود را.  ادارة جامعه تثبيت كرده بودي مجتهد را در هدايت و حتشيعه نقشِ
توانست به موقعيتي نظير آنان   نواب واقعي امام زمان استحكام بخشيده بودند و شاه نميعنوان به

 علما حكومت در نظرِ. كند  ديگري از مجتهد تقليديِ عادمانند هر مسلمانو بايد دست يابد 
 قدرت معنويِتعارض ديگر ميان . توانست چيزي بيش از شعبة اجرايي اقتدار روحانيان باشد نمي

آساني  قدرت دولت به. ثباتي حاكميت شاه و ثبات موقعيت مراجع بود شاه و علما ناشي از بي
 تأثيرِكرد كه از  ا از سازوكاري دروني پيروي مي موقعيت علماما ،دست شود به توانست دست مي

 اما ،شد ندرت آشكار مي  بهها اين تعارض. شد آساني دگرگون نمي عوامل خارجي بركنار بود و به
نه مردم و نه . هاي دنيوي و مذهبي در ايران قرن نوزدهم بود  ميان قدرتبرخوردهاريشة بيشتر 

ديدند كه هرچند وقت  اي مي مردم دولت را بيگانه. نددانست علما دولت و حكومت را از خود نمي
اين احساس مشترك مردم و . شود  ميظاهر ، با زور و تهديد،بار براي گرفتن ماليات و سرباز يك

  . )31-35: 1356 ،الگار(كرد  علما را به هم نزديك مي
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  فلسفة وجوديِ روحانيت
اين فلسفه عبارت . داد  را توضيح مياي بود كه وجود آن  روحانيت ناشي از فلسفهقدرت معنوي

 عالوه بر آنكه پيشوايان و ،در تشيع ائمه. بودن بين ائمة شيعه و مردم عادي بود از ميانجي
 حاكمان واقعي جامعه نيز هستند و از آنجا كه آخرين امام زنده و در ،رهبران ديني هستند

ن يايبت امام دوازدهم روحاندر تشيع بعد از غ. ها مشروعيت ندارد غيبت است، ساير رهبري
 زمان دراين انديشه . ناپذير امام باشند  خواست و ارادة لغزشبارةتوانند بهترين داوران در مي

 نِامراتب روحاني منجر شد كه در آن روحاني رفت و در عصر قاجار به نوعي سلسلهگصفويه قوت 
كدي، (شد  ان تلقي ميهمتا رهبر جامعة شيعي  بلندمرتبة بيبرجسته و گاهي يك روحانيِ

1381 :22.(  
ه ي از قاجارپيش.  را تقويت كرددر دورة قاجار تحول ديگري رخ داد كه موضع علماي شيعه

كه مخالف اجتهاد و معتقد به مراجعة » گري اخباري«اي در تشيع پديد آمده بود به نام  نحله
» اصولي«تهاد كه به آنان در اوايل دورة قاجار طرفداران اج. مستقيم به اخبار و روايات بود

  ). 38: 1381كدي،  (تبديل شدند غالب  مكتبِبهگفتند بر اخباريون پيروز و  مي
  

   مرجعيتجايگاه
» مرجعيت تقليد«. شود نمي قدرت معنوي روحانيت بدون توجه به نهاد مرجعيت روشن درك

نيت را زير رأي نهاد كليت روحااين .  مهمي داشت اجتماعينهادي اثرگذار بود كه كاركردهاي
شد كه اختالف نظر علما باعث پراكندگي روحانيت شود  آورد و مانع آن مي  گرد مييواحد

 اما از ،البته مرجعيت شيعه از ابتداي تاريخ خود مركزيت عامي نداشت). 81: 1364حائري، (
مركزيت ) ق1266متوفي به (جواهر زمان شيخ محمدحسن اصفهاني نجفي معروف به صاحب 

). 82: 1364حائري، (افت و توانست به جامعة روحانيت وحدت و انسجام نسبي ببخشد عام ي
ترين مجتهد  بزرگبه  بود كه )ق 1281 متوفي به( شيخ مرتضي انصاري جواهرجانشين صاحب 

 برتري او را شيعيان تركيه، جهان عرب، هندوستان و ساير كشورهاي و شد د تبديلزمان خو
اهللا  مراجع بعد از شيخ مرتضي انصاري تا زمان آيت). همان (به رسميت شناختند اسالمي

، آخوند )ق 1312 متوفي به(اند از ميرزا حسن شيرازي  عبارت) ش 1340 متوفي به( بروجردي
ي يزدي ي، حاجي سيد محمدكاظم طباطبا)ق 1329 متوفي به(مالمحمد كاظم خراساني 

اهللا  ، شيخ فتح)ق 1339 متوفي به(، ميرزا محمدتقي حائري شيرازي ) ق1337 متوفي به(
 متوفي به(ابوالحسن موسوي اصفهاني   حاجي سيد و)ق 1339 متوفي به(شريعت اصفهاني 
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برده باشند   مراجعِ ناماهللا بروجردي نيز مجتهدان بزرگي كه به شايستگيِ پس از آيت). ش 1326
  .)83: 1364حائري، (ظهور كردند 

سازوكار رابطة ميان .  غيرمرجع استنِاعنوي روحاني افزايش قدرت م مرجعيتكاركرد ديگر
 روحانيان غيرمرجع حائز قدرت معنوي  افزايششدن چگونگي روحانيان و مرجعيت در روشن

 روشني سازوكار ،روحانيان استقدرت معنويِ  با اينكه مقام مرجعيت اساس دينيِ. اهميت است
 مجتهد نقش يشهرت و قدرت معنوپيروان و هواداران در . براي تعيين مرجع وجود ندارد

ترين معيارهايي است كه مجتهد را درخور  نامي و ديانت يكي از مهم نيك. اند اي داشته عمده
نامي و ديانت او را تأييد و تبليغ  سازد و اين ماليان اطراف مجتهد هستند كه نيك تقليد مي

 از طريق رسالة او ارزيابي كنندتوانند ميزان علم مجتهد را   بيشتر مقلدان نمي همچنين.كنند مي
 ميانجي بين گروه مؤمنان  مالها مقام،به اين ترتيب. كنند دراين باره به روحانيان مراجعه مي و

و مرجع تقليد را به دست آوردند و محل رجوع مردم براي دريافت احكام ديني و فتاوي مرجع 
 به نيابت از مجتهد اعتبار اسناد را المها، گاه  عالوه بر اين). 27 ـ 25: 1356الگار، (خود شدند 
 نهاد مرجعيت عالوه بر ،به اين ترتيب). همان(مثابة مهر مجتهد بود  كرد و مهر او به تصديق مي

داد، منبعي نيز بود براي قدرت معنوي روحانيان  عنوان يك كليت انسجام مي آنكه به روحانيت به
كردند  نيز به افزايش قدرت معنوي مراجع كمك مين ا روحانيدرمقابل، ،تر و البته هاي پايين رده

  ). 28: 1356الگار، (
  

   روحانيتقدرت معنويفضاي مذهبي و 
در ايران آن روزگار معتقدات مذهبي پايه و اساس تعليم و تربيت عمومي و در پرورش وجدان 

 براي  مكتب و مرام ديگري،غير از مذهب). 382: 1379شميم، (اخالقي مردم كامالً مؤثر بود 
قسمتي از اين معتقدات به صورت شعائر مذهبي در جامعه . پرورش اخالقي مردم وجود نداشت

 تا 19ها ايام ماه محرم و بعضي از روزهاي عزاي عمومي از قبيل  ترين آن رواج داشت كه مهم
 بستگي معنوي و روحيِ همبود كه  مراسم اينطي . بودها   صفر و امثال آن28 رمضان و 23

 سنن و آداب ملي و يدر آن زمان حت). 382: 1379شميم، (گشت  ايراني پديدار ميجامعة 
. شد  شعائر مذهبي محسوب ميءهاي خاص ايراني از قبيل عيد نوروز نيز جز اعياد و جشن

شميم، (كرد   بود كه اصول آن را روحانيت تعريف مي مذهبياي هجامعة ايران عصر قاجار جامع
1379 :375.(  
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آوردن مردم   موجب روي نيزرژيم استبدادي در نظر مردم داشتچهرة  كه تيكراهزشتي و 
، رجال عادي گذشته از مردم .شد به روحانيت و در نتيجه افزايش قدرت معنوي روحانيت مي

كردند و  ماندن از گزند حكومت سرسپردگي به يك مجتهد را انتخاب مي كشور نيز براي مصون
طبقة روحاني تنها . نشستند ن بست مياهاي مجتهد جازات در خانهجنايتكاران نيز براي فرار از م

  ). 375: 1379شميم، (نيروي مقاوم دربرابر حكومت بود 
مردم   روحانيت در مجموعة نظام اعتقادي و هنجاري، در دوران قاجاربه اين ترتيب،

ي و فكري ترين و شايد تنها نخبگان فرهنگ ن مهمياروحان. كننده داشته است جايگاهي تعيين
گاهي است كه ياين جا. اند هاي اجتماعي بوده كنندة حدود هنجارها و ارزش جامعه و ترسيم

ترسيدند تا اينكه به آن  مردم از تشكيالت حكومتي مي. شاهان قاجار از آن برخوردار نبودند
  . ايمان داشته باشند

  
   روحانيت در دوران پهلويقدرت معنوي تغيير در .2. 2

تغيير در پايگاه اجتماعي روحانيت و تغيير در فضاي عمومي از عوامل مهم لي، ايجاد هويت م
  .  روحانيت در دوران پهلوي اول بود معنوي قدرتشدن  كشيده چالش به

  

  ت مليهويايجاد 
.  مديران حكومت رضاشاه قرار داشتگرايي، تمركزگرايي و تجددطلبي در مركز ايدئولوژيِ ملي

كرد منبعي براي قدرت معنوي خود فراهم كند و  ن مفاهيم تالش ميپهلوي اول با توسل به اي
اين . كرد جبران كند ضعف قدرت معنوي را كه نظام شاهي در مقايسه با روحانيت تجربه مي

 كه ، كه عبارت بودند از نظام عشايريقرار داشتمفاهيم در نقطة مقابل نمادهاي سلسلة قاجار 
هاي حكومت پدرساالريِ عاري از هرگونه   و شيوه،شد  ميمانع يكپارچگي فرهنگي و قومي كشور

 از پنداشت  ميرضاشاه.  كه مختص الگوي اروپايي بودآمدسياسي و اخالقِ كار» خردگراييِ«
هاي قومي و   ناشي از وجود اقليتتواند كشور را از تشتت مي كردن افراطي  طريق غربي

،  بيش از اندازة اروپاجاي ستودن بهاو . اندهاي خاص هر منطقه رها سازد و به وحدت برس ويژگي
رضاشاه از ). 88: 1377پيرديگار،  (كرد ايرانِ پيش از اسالم را جايگزين مي ،براي ايجاد تعادل

 دبستان و هاي با كتمواد درسيِ. كرد تقويت زبان فارسي و تاريخ پيش از اسالم حمايت مي
هايي از دستاوردها و  قهرمانان و نمونهگرايانه، سرگذشت  هاي ملي دبيرستان حاوي داستان

بخش ديگري از برنامة مدارس شامل سرودهاي ملي و وفاداري . هاي ايرانيان باستان بود موفقيت
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 ش كه هدفرا راه انداخت دولت ادارة مطبوعات و تبليغات همچنين. به تاج و تخت شاهي بود
در  دادن به افكار عمومي ر شكل نقش مهمي د نيزل ارتباط جمعيئوسا. گرايي بود تقويت ملي

  ).45: 1381فغفوري،  (كردندگرايانه ايفا  هاي ملي  سياستجهت
شناختند جايگزين تقويم  كه ايرانيان به رسميت ميرا رضاشاه همچنين تقويم شمسي 

داد كشور به طور نمادين از   اجازه مياين كار. قمري كرد كه ماهيت اسالمي و عربي داشت
كردند   مراجع و روحانيان همچنان از تقويم قمري استفاده مي،با اين حال. رداسالم فاصله بگي

سازي   رضاشاه در جهت يكسانهاي مايجاد ارتش ملي از ديگر اقدا). 103: 1377پيرديگار، (
شد   باعث ميقانون جديد سربازگيريدر نظر رضاشاه . فرهنگي جامعه و بازسازي هويت ملي بود

ارتش .  گرددآسان نوگرايي ابتدايي با  تعديل شود و آشناييِمختالط اقوابا ا هاي قوميتي شكاف
 انجامي كه در اين آزمايشگاه هاي يكي از اقدام. شد تبديل به آزمايشگاهي براي ايجاد هويت ملي 

علما با سربازگيري اجباري مخالفت . هاي خارجي بود  اصالح زبان به منظور حذف واژهشد
دند قدرت معنوي خود را بر افرادي كه تحت انضباط نظامي قرار گرفته  چراكه نگران بو،كردند

  ).101: 1377پيرديگار، (بودند و بخصوص طالب علوم ديني از دست بدهند 
 هر ايراني به  تاها را مكلف كرد براي خود نام خانوادگي برگزينند همچنين رضاشاه خانواده

 از نباشدمجبور و  شودو محل تولد شناسايي طور مستقيم از طريق نام، نام خانوادگي، تاريخ 
، پيرديگار(اش خود را به ديگران بشناساند  طريق دودمان، جامعة محلي، روستايي يا محله

اي  تر قومي و قبيله هاي كالن  دربرابر هويت خانوادگي هويت جديد به اين ترتيب،).101: 1377
تر است،  تر و شخصي تر، فردي ه كوچك ك،تبديل هويت قومي به هويت خانوادگي. گرفت قرار مي

همچنين . ديبخش  به او مي فردي استقاللرهاند و مي اي  قبيله كالنِهايفرد را از قيد ساختار
شدن  تر گامي است براي كمك به ساخته هاي فردي هاي قومي و ايجاد هويت تضعيف هويت

يب و مانعي هويت ملي هاي قومي رق  هويتسازيِ آن دوره،  در پروژة ملت چراكه،هويت ملي
  .شد تلقي مي

 ميراث گذشته غيرمنسجم و متناقض دربارةرسد ديدگاه رضاشاه   به نظر مي،درعين حال
كردن هرچه بيشتر ايران با تصور خودش از   پافشاري او براي شبيه،از يك طرف. بوده است

 ،از سوي ديگر ؛ ميراث گذشته بودهاي بومي حاكي از خوارشماريِ كشورهاي غربي و طرد سنت
هاي ايراني قبل از   امپراتوريهاي ايرانِ نو با افتخارنوعي همانندسازي تعمدي و غالباً ناهماهنگ

 عربي، رواج نوعي هاي مدت پيراستن زبان فارسي از اصطالح اسالم وجود داشت كه حركت كوتاه
ربة ملي از آن جمله تقويم قديمي و بازنويسي متون تاريخي با ديدگاه ارائة نوعي پيوستگيِ تج

اي مبتني بر نوعي الگوي  شاه قصد داشت نوعي ميراث باستاني قبل از اسالم را با آينده. بود
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 گسترش ناسيوناليسم ايراني و ،هر صورت در). 37: 1375همبلي و ديگران، (اروپايي پيوند دهد 
   ).72: 1380بشيريه، (رد  به موقعيت روحانيان وارد كهايي هاعتنايي به مذهب و مراسم ديني ضرب بي

  

  علماپايگاه اجتماعي 
بين . تغيير تركيب جمعيتي از روستايي به شهري پايگاه اجتماعي روحانيان را دگرگون ساخت

ها و مشاغل جديد و مهاجرت كارگران به   حرفهبا ايجاد 1941/1320 تا 1921/1300هاي  سال
 براثر مهاجرت  و بخصوص تهرانشهرها. ديگر مناطق، الگوهاي كهن زندگي ازهم گسيخت

 در ،در دوران پهلوي دوم ).36: 1375همبلي و ديگران،  (يافتندشتاب گسترش   باروستاييان
 عمده را در ساختار جامعة  اجراي برنامة اصالحات ارضي نخستين تحولِ،1960/1340دهة 

يك طبقة متوسط در نتيجة اين اصالحات «). 17: 1381بشيريه، (دهقاني ايران به وجود آورد 
  ).17: 1381بشيريه، (» داد  درصد از جامعة دهقاني را تشكيل مي15دهقاني در ايران پديدار شد كه 

 مخاطبان اصلي  و تا قبل از دورة پهلوي هواداران اصلي روحانيان،شود كه ديده مي چنان
نابع مالي گرچه بازاريان از زمان مشروطه نقش مهمي در تأمين م. اند آنان كشاورزان بوده

باب برعهده داشتند،  اند، تا قبل از دورة پهلوي كشاورزان نيز نقش مهمي دراين روحانيت داشته
 روحانيان با ،به همين دليل. اند  اصوالً مردم ايران غالباً كشاورز بوده،چراكه تا آن زمان

  ). 160: 1377پيرديگار، (شد مخالف بودند  ي كه موجب تضعيف كشاورزي ميهايتغيير
  

  فضاي مذهبي
هاي  هايي براي بروز و ظهور جلوه ها و محدوديت فضاي مذهبي در دوران رضاشاه با ممنوعيت

ها به وجود  شد و هم از طريق رسانه  كه هم از جانب دولت اعمال ميشد  ميرو روبهديني 
اين . ددولت رضاشاه انجام بسياري از اعمال ديني را محدود و برخي را كامالً ممنوع كر. آمد مي

ترين اين  يكي از مهم. گرفت ورت ميصاي  ها معموالً همراه با تبليغات گستردة رسانه محدوديت
شد نفس عزاداري امر  در حالي كه تظاهر مي. ها ممنوعيت زنجيرزني در ماه محرم بود يتحدودم

 شد  مورد حمايت روحانيان عامل تظاهر و فريبكاري دانسته مياي است، عزاداريِ پسنديده
  ).47: 1381فغفوري، (

 ديگري بود كه بر فضاي مذهبي  محدوديت،تبليغِ لزوم جدايي دين از سياست و جامعه
گفتند و   از جدا كردن دين از حيات اجتماعي و سياسي سخن ميها هبرخي نشري. شد اعمال مي
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 فغفوري،( بايد منافع ملت برتر از مذهب نشانده شود براي حفظ وحدت مليمعتقد بودند 
1381 :47 .( 

زمان دو برنامه را   مطبوعات بود كه هم ديگر رضاشاه براي هتك حرمت روحانيانابزار
خوانده » علماي واقعي«اول مبارزة منفي با هدف ايجاد تفرقه ميان گروهي كه : كردند دنبال مي

ترويج ناميدند و دوم  مي» نما هاي روحاني انگل«ها را  شدند و گروه ديگري كه مطبوعات آن مي
 سعي ،ويژه انتقاد از تعصب ديني روحانيان  به،دولت با انتقاد از اسالم. يها و رفتارهاي غرب ارزش

  ). 47: 1381فغفوري، (كرد مشروعيت را از روحانيان سلب كند  مي
عوامل دگرگوني فضاي مذهبي و موجب تضعيف روحانيت از ديگر تغيير لباس ايرانيان 

اين قانون . شدن لباس را به تصويب رساند قانون متحدالشكل 1308/1928رضاشاه در سال . بود
ها   برخي از طلبه.كرد كت و شلوار اروپايي بپوشند و كاله پهلوي برسر بگذارند مردان را ناچار مي

شدند كه اجازة رسمي در  هايي معاف مي  تنها طلبهاما نداز پوشيدن كت و شلوار معاف بود
 با مقررات دولتي تطبيق داده بودند و از جانب چند مجتهد دست داشتند؛ يعني خودشان را

شدند  شده در قانون موفق مي بيني الشرايط به رسميت شناخته شده يا در امتحانِ پيش جامع
كرد و مانع آن   اين عمل روحانيان را به قانون دولتي وابسته مينفسِ). 113: 1377پيرديگار، (

  . ند راحت به فعاليت خود ادامه دهندشد كه روحانيان غيروابسته بتوان مي
 اينجا و آنجا نمادهاي :شكل گرفته بود  فضايي ضدروحاني در كشورها در نتيجة اين اقدام

ها   روزنامه؛گرفتند  روحانيان آماج استهزا قرار مي؛شد زرتشتي و شاهنشاهي روي بناها حك مي
ها   پاسبان؛كردند ايي تجليل ميو تبليغات رسمي روحانيان را تحقير و از علم و فرهنگ اروپ

بسياري از روحانيان از اين . خواستند نامة عبا و عمامه مي ها از روحانيان اجازه مرتب در خيابان
دادند لباس روحانيت را ترك كنند  ها گاهي ترجيح مي وضع خسته شده بودند و برخي از آن

غربي در دوران رضاشاه به موقعيت شيوة   ايران بهدر مجموع، نوسازيِ). 113: 1377پيرديگار، (
  ). 72: 1380بشيريه، (روحانيان و علماي ديني آسيب فراوان رساند 

  
   شاهقدرت معنوي روحانيت با قدرت معنويتعارض :  نتيجه.3. 2

اي بود كه روحانيت را رابط   روحانيت انديشهقدرت معنوي مبناي اصلي ،كه گفته شد چنان
 حاكمان واقعيِ جامعه ،براساس اين انديشه. كرد مردم معرفي ميميان پيام ائمة شيعه و عامة 

قدرت  ،به اين ترتيب. ها مشروعيت ندارند پيشوايان و رهبران ديني هستند و ساير رهبري
 بلكه مشروعيت ،گيرد  شاه و برتر از آن قرار ميقدرت معنوي روحانيت نه تنها دربرابر معنوي
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 به دنبال مبناي پهلوي اول براي حل اين معضل. سازد ي مرو روبهحاكميت شاه را با پرسش 
هاي ايران باستان  برمبناي ارزش» گرايي ايراني ملي « انديشة.مشروعيتي براي حاكميت خود بود

اي براي حاكميت   كاركردهاي دوگانهاين انديشه. د اين خواسته را برآور بخشي ازتوانست مي
 چراكه نظام حكومتي ايران باستان ،ام پادشاهي بوداولين كاركرد آن توجيه نظ. پهلوي داشت

. توانست حاكميت خود را مشروع جلوه دهد نظامي پادشاهي بود و رضاشاه با ارجاع به آن مي
شاه قدرت معنوي كاركرد دوم تقابل با انديشة ديني بود كه مبناي مشروعيت روحانيت و رقيب 

گيري طبقة متوسط شهري و نيز  همراه شكلتبليغ و ترويج اين انديشه به . آمد به حساب مي
 اين اما. شاه فراهم آوردقدرت معنوي  جديدي براي پايةتوانست  دگرگوني در فضاي مذهبي مي

 قدرت معنويبرد، بلكه  الزاماً مشروعيت روحانيت را از ميان نمي، منابع جديد مشروعيت
خصوصاً ( اگر در دوران قاجار ،بدين ترتيب. كند  ميبرپاروحانيت قدرت معنوي جديدي دركنار 

 فكري و فرهنگي بودند و ةترين و اثرگذارترين قشر نخب روحانيان مهم)  از مشروطهپيشتا 
 بود كه روحانيان  تشريح و اي انديشة ديني اي قدرت معنويترين انديشة پشتيبان هر  مهم

، در دورة گرفت  قرار مي شاهقدرت معنوي عرض در بسياري از مواقع هم و كردند ميترويج 
 ،قدرت معنويكرد از نوع ديگري از  رضاشاه فلسفة سياسي جديدي قوت گرفت كه تالش مي

 قدرت معنوي  در دورة رضاشاه دو نوع،بدين ترتيب.  شاه، پشتيباني كندقدرت معنوي يعني
  قدرتروحانيت وقدرت معنوي : ها با يكديگر حادتر شد آرايي كردند و تقابل آن دربرابر هم صف

  . شاهمعنوي 
  

  قاجار به پهلوي  قدرت تشكيالتي  روحانيت و تحوالت آن از.3
 است كه گروه صاحب قدرت سازمانيكيالتي نيازمند تش اعمال قدرت كه گفته شد، چنان

روحانيت در دوران قاجار تشكيالت چندي از اين جنس در . توانايي خود را از آن به دست آورد
مورخان قدرت تشكيالتي روحانيت . وي دستخوش دگرگوني شداختيار داشت كه در دوران پهل

 دانند و براي روحانيت قدرت تشكيالتيِ را در زمان قاجار از قدرت تشكيالتي حكومت جدا مي
كنندة  دو قوة اداره « را دولتوروحانيت ) 45 و 44 :1336/1 (آبادي دولت. اند  قائليمستقل
 ايران را در دوران قاجار به دو گروه حاكم مردمِ) 375 و 374: 1379 (شميم. برد نام مي» جامعه

. كند  تفكيك مي دولت و روحانيترا به دو بخشِو گروه حاكم  كند و محكوم تقسيم مي
نظام آموزش و : اختيار داشت عبارت بودند از ين تشكيالتي كه روحانيت در دورة قاجار درتر مهم
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 وضعيت هريك از اين ادامه، در .يتصاد نظام اقوپرورش، بخشي از نظام قضايي و حقوقي 
  . كنيم  آن را در دوران پهلوي بررسي ميهايتشكيالت را در دوران قاجار و تغيير

  
   نظام آموزش و پرورش.1. 3

  آموزش و پرورش در دوران قاجار
در دوران قاجار امر آموزش و انتقال فرهنگ به نسل بعد در اختيار روحانيان بود و رقيب و 

 ؛ها خانه  آموزش رسمي در مكتب:گرفت  مختلف انجام ميهاي راهاين امر از . شتبديلي ندا
ها مراسم  ترين آن  مختلف كه مهم مراسم مذهبي و آيينيِر؛تبليغات عمومي در مساجد و مناب

علما بر قوانين مذهبي، آموزش و خدمات .  بود نيز چنين كاركردي داشتمحرمعزاداري 
 كالم آنان بر طالب و طبقات بازاري بسيار زياد بود نفوذتند و اجتماعي نظارت و كنترل داش

شاه جز دارالفنون هيچ مدرسة ايراني غير  تقريباً تا پايان سلطنت ناصرالدين). 34: 1381كدي، (
برنامة . بود برعهدة روحانيان  اين دو مسئوليت وها و مدارس علميه وجود نداشت خانه از مكتب

شميم، ( خواندن و نوشتنِ فارسي و قرآن و شرعيات  تدريسبود از عبارت اه خانه كار مكتب
 تحت ورفت  شمار مي  سنخ اصلي و عمدة تحصيالت به كهتحصيالت ديني). 379: 1379

در ). 59: 1381كدي، (آمد   عامل اصلي تغيير رتبة اجتماعي به حساب مي،نظارت علما بود
جديد تأسيس شده بود، اما اين مدارس دورة قاجار نيز پس از دارالفنون مدارسي به سبك 

 تلقي تاي كه در اختيار روحانيان قرار داش  جدي براي نظام آموزشييفراگير نبودند و رقيب
  ). 93 و 92: 1381كدي، ( شدند نمي

ترين جايگاه تربيتي عبارت بود از مسجد و  خانه و نظام آموزش رسمي، مهم پس از مكتب
 و هم كانون ارشاد اخالقي و مذهبي  بوديي مردم با يكديگرمنبر كه هم مركز اجتماع و آشنا

پدران و مادران عالوه بر آنكه خود به انجام فرايض ديني اهتمام داشتند ). 378: 1379شميم، (
رفتند، پسران خود را نيز از  و براي اداي نماز و شنيدن وعظ و خطابة روحانيان به مسجد مي

 اسالم را بايد مكتب تعليم و ،در مجموع). 378: 1379يم، شم(بردند  سالگي همراه خود مي پنج
در ميان وعاظ و اهل منبر . شدند مردم با احكام و اخبار مذهبي آشنا مي. تربيت عمومي دانست

 مذهبي، فضاي اخالقي و  فكر نيز بودند كه ضمن وعظ و سخنراني بين و روشن مردمي واقع
 برخي از مالها و از آلودگيِ). 378: 1379شميم، (دند دا صفات و ملكات پسنديده را ترويج مي

رفته بايد پاكي و صفاي اخالق  هم  بگذريم، روي كهها گري اي خرافات و قشري روحانيان به پاره
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در ميان اكثر مردم نتيجة مستقيم رسوخ عقايد را عمومي و وجود بسياري صفات پسنديده 
  ). 376: 1379يم، شم(مذهبي و مكتب خاص تعليم و تربيت ديني دانست 

  

  آموزش و پرورش در دوران پهلوي
. تدريج جايگزين نظام آموزشي سنتي شد  به جديدهاي آموزشي رسيدن رضاشاه نظام قدرت با به

زبان و مدارس رشديه كه ازقبل شكل گرفته  پس از مدارس مذهبي مسيحي، مدارس فرانسه
 كه به ،گران ناسيوناليست الح اصكوشش بهبودند، آموزش مدرن در مدارس غيرمذهبي نيز 

گران معتقد بودند آموزش و  اين اصالح.  گسترش يافت، ازطريق آموزش اعتقاد داشتندپيشرفت
. دپرورش يابن شايسته چند دهه شهرونداني باتقوا و كارمنداني درپرورش موجب خواهد شد كه 

انيان گسترش دادند رغم مقاومت شديد روح  غيرمذهبي را به مدارس ابتداييِ،به همين دليل
عالي معارف مأمور كرد  به نام شورايرا  شاه شورايي 1922/1301در ). 105: 1377پيرديگار، (

براي مدارس را ها و مواد درسي  كردن نظام آموزشي را به اجرا گذارد و برنامه تا سياست يكسان
تحول در آموزش . )105: 1377پيرديگار، (ابتدايي و متوسطه براساس الگوي فرانسه تهيه كند 

مثالً در .  برخي، آموزش زنان پسنديده نبوددرنظر. زنان با مشكالت بيشتري مواجه بود
نگاري كه از آموزش زنان حمايت كرده بود با تالش روحانيان سه سال   روزنامه1923/1302

 قوت گرفت و تا جايي پيش رفت كه 1933/1312 روند آموزش زنان از ،هرحال به. زنداني شد
 بسياري ،حجاب پس از كشف. برانگيخترا هاي بسياري  ه صورت اجباري درآمد و البته مقاومتب

پيرديگار، ( نشوند يحجاب از مردم اجازه ندادند دخترانشان به مدرسه بروند تا مجبور به بي
. ارچوبي براي اشاعة آموزش اروپايي ايجاد كرده دولت رضاشاه چ،با اين همه). 105: 1377

براي رشد گروه روزافزوني از را  امكان الزم 1935/1313شگاه تهران در سال تأسيس دان
وجود آورد كه داخل كشور تحصيل كرده  به گرا فكران ممتاز و نيز گروهي از نخبگان غرب روشن
 اصالحات آموزشي، با وضع مقررات ،به اين ترتيب). 36: 1375همبلي و ديگران، (بودند 

احداث مدارسي به سبك اروپايي و تدريس مواد درسي جديد به متفاوت، تأسيس نظام جديد، 
نظام قديم . دوارد كر از آن داشتند آسيب اساسي پيشاي كه روحانيان  نقش آموزشي گسترده

هاي علميه از رونق افتادند  آموزشي كه مبتني بر تعليمات ديني بود رو به زوال رفت و حوزه
  ). 72: 1380بشيريه، (

 و نقششد هاي آموزشي روحانيان  همگاني نيز جايگزين برخي از نقشهاي  گسترش رسانه
 اطالعات مذهبي روحانيان نيز در كنار مباحث علمي جديد ،افزون بر اين.  را تضعيف كردها آن
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ديده با ظاهر آراسته و اطالعات   جديد و دورهاستادانمعلمان و . جذبة خود را از دست داده بود
كردند؛  هاي علميه را پر مي ها و حوزه خانه ن شاغل در مكتبعلمي متفاوت جاي روحانيا

شان با انديشمندان سنتي كامالً تفاوت  هاي فرهنگي و فلسفة سياسي  كه ديدگاهيمتفكران
  ).45: 1381فغفوري، (داشت 
   

  نظام قضايي و حقوقي. 2. 3

  نظام قضايي و حقوقي در دوران قاجار
: 1379شميم، (بود » وزارت عدلية اعظم«تي به نام دادرسي در دوران قاجار برعهدة تشكيال

دادرسي در محاكم شرع طبق . محاكم شرع و محاكم عرف: دو نوع محكمه وجود داشت). 368
محاكم شرع . گرفت و در محاكم عرف بر وفق سنت و عرف احكام و قوانين اسالم انجام مي

ها و  د و به طور كلي مشاجرهمختص دعاوي حقوقي و عقود از قبيل ازدواج و طالق و دادوست
هاي جزايي و   از جرمبخشيكه جنبة شخصي يا بازرگاني داشت و نيز مختص بود هايي  مرافعه

گاه رسيدگي به دزدي و مستي هم كه مربوط به محاكم عرف بود به . اعمال خالف شرع بود
اين قوانين شد و مجري  قوانين محاكم شرع از شرع گرفته مي. شد حوزة محاكم شرع وارد مي

ها  در اين محكمه). 19: 1356؛ الگار، 369: 1379شميم، (الشرايط بودند  ن جامعافقها و مجتهد
م يك از طرفين دعوي وجود نداشت، حاكم شرع به قس  شواهدي براي اثبات حقانيت هيچاگر

 ناحق كردند و معتقد بودند كه قسم گاه به ناحق سوگند ياد نمي افراد مؤمن هيچ .شد متوسل مي
 غالباً كه ازآنجامحاكم شرع ). 369: 1379شميم، (موجب ادبار و بدبختي آنان خواهد شد 

 آراءشان به دست ا زير،چنداني نداشتند هايشان را به اجرا بگذارند قدرت توانستند تصميم نمي
شد و دادن رشوه به اين دو ممكن بود هر حكمي را معلق گرداند  داروغه يا كدخدا اجرا مي

محكمة شرع .  عرف از مداخلة شرع در امان نبود،از طرف ديگر). 20و 19: 1356گار، ال(
توانست دربارة  حاكم مي. توانست مانند محكمة استيناف، رأي محكمة عرف را نقض كند مي

با اينكه رياست ). 20: 1356الگار، (دعوايي كه به او ارجاع شده بود از مجتهد استفتاء كند 
 نفوذشاه براي آنكه بتواند اين .  شاه بودندنفوذ اين محاكم تاحدي زير ، بودمحاكم شرع با علما

االسالم به رياست محاكم شرع   در هر شهر بزرگ يك مال را به نام شيخ،را حفظ كند
قضات محاكم . كرد االسالم انجام وظيفه مي  شرع هم بود كه زيرنظر شيخيك قاضيِ. گماشت مي

ضاوت به علما يا مجتهدان كه دانش بيشتري داشتند مراجعه شرع در بسياري موارد براي ق
  ). 136 و 135: 1366فلور، (كردند  مي
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به طور ). 369: 1379شميم، (پرداختند  محاكم عرف بيشتر به امور خالف و جنايي مي
 مانند شورش، اختالس، ،گرفت  كه عليه دولت يا امنيت عمومي صورت ميهايي تجاوز،خاص
زني و مستي در حوزة وظايف اين محاكم قرار  يج شايعه، دروغ، دزدي، راه، تروجات سكهجعل 

 اين محاكم از ديرباز در ايران سالح )396: 1379 (به نظر شميم ).20: 1356الگار، (داشت 
اي  الرعايه گاه اصول و مقررات مدون و الزم  چراكه هيچ،ت حاكم بوده استئاي در دست هي برنده

تورالعمل فرمانروايان وجود نداشته و چگونگي صدور حكم و طرز اجراي عنوان دس دراين باب به
 در دوران قاجار ،به اين ترتيب.  دولتي بوده استهاي وبغض مقام آن تابع سليقه و ميل و حب

الگار، (كرد  شد، با ادارة قضايي دولت رقابت مي  كه به دست علما انجام مي،اجراي شريعت
1356 :19 .(  
  

  قوقي در دوران پهلوينظام قضايي و ح
قوانين تجاري و جنايي در سال . نشاند هاي شرع جاي محكمه رضاشاه نظام حقوقي اروپايي را به

اين ). 35: 1375همبلي و ديگران، ( اعالم شد 1926/1305 و قوانين مدني در 1925/1304
ي با احكام قرآن نيز شدة قانون فرانسه و قانون جزايي ايتاليا بود كه در موارد قوانين متونِ اصالح

دانانِ داراي تحصيالت جديد جانشين قضاتي شدند كه تعليمات  همچنين حقوق. تضاد داشت
 استادان ،با تأسيس دانشكدة حقوق در دانشگاه تهران). 38: 1377آبراهاميان، (سنتي داشتند 

انون ق). 35: 1375همبلي و ديگران، (فرانسوي و ايتاليايي به تعليم حقوق مشغول شدند 
هاي مدني را براي  هاي اساسي را به رسميت شناخته بود، دادگاه  كه آزادي1906/1285 اساسيِ

تجديدنظر در رأي دادگاه اجازة  كه ، استيناف را ملكي و مالي و دادگاههاي رسيدگي به اختالف
اي ه تالش. ل در شرع وجود نداشتئيك از اين مسا هيچ. بيني كرده بود  پيش،دكر مي بدوي را

 قانون تجارت 1915/1294در سال اما  ،رو شد اوليه در تدوين قوانين مزبور با مخالفت علما روبه
 كه در ابتدا حفظ شده ،بريدن و اعدام زدن، دست هاي شرعي مانند شالق منتشر شد و مجازات

توسل الغاي كاپيتوالسيون يا  لغو ). 98: 1377پيرديگار، (شد لغو بود، در قانون مجازات عمومي 
القاعده بايد براي روحانيان  مرزي و لغو برتري قضايي اتباع خارجي، علي به حق قضاوت برون

 اما الغاي اين قانون راه را براي پذيرش قانون مدني و قانون مجازات عمومي كه ،بود خوشايند مي
مسلمان طبق اين قانون يك خارجي غير. ها از قوانين اروپايي تقليد شده بود هموار كرد در آن

 اي برتريروحانيان اين اصول را مغاير با . توانست از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار شود مي
  ). 98: 1377پيرديگار،  (داد ميمسلمانان به هاي مذهبي   اقليتدر مقابلكه شريعت دانستند  مي
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پيش . رج شد، اجراي قانون نيز در دورة پهلوي از اختيار روحانيان خاقانونعالوه بر تدوين 
 عدالت دربرابر در چنين نظامي مرز مفهوم مذهبيِ. بود اجراي عدالت در اختيار علما ،از پهلوي

:  عدالت عرفي و عدالت شرعي از يكديگر تفكيك شد،در قرن نوزدهم. مفهوم عرفي آن مبهم بود
 ايه عدالت عرفي براي اموري كه در صالحيت دولت قرار داشت و عدالت شرعي براي موضوع

مانند (مي كه خصلت مذهبي داشت ئو جرا) ازدواج، طالق، ارث(» احوال شخصيه«مربوط به 
احول « مربوط به  قانون مدني، هنوز رسيدگي به دعاويِطرحپس از . رفت كار  به) موقوفات
 اما صالحيت ،دادند كه رياستشان برعهدة يك مجتهد بود  انجام مي را محاكم شرعي» شخصيه

قديم » ةوزارت عدلي «1927/1306در . تدريج كاهش يافت تا كامالً از بين رفت اين محاكم به
تأسيس شد كه مديريتش را يك حقوقدان » وزارت دادگستري«جاي آن  منحل شد و به

داور بيشتر «). 98: 1377پيرديگار، (اكبر داور برعهده داشت  كرده در ژنو به نام علي تحصيل
: 1381فغفوري، (» كردگان جديد اروپارفته انتخاب كرد يلنيروهاي دادگستري را از بين تحص

اي، دادگاه  هاي كشوري به شكل دادگاه شهرستان، دادگاه منطقه مراتبي از دادگاه او سلسله). 43
كه كدام موارد بايد در را دربارة اينگيري   اختيار تصميموعالي كشور ايجاد كرد  استان و ديوان

دانان جديد واگذار كرد  هاي مدني رسيدگي شود به حقوق ادگاهد درمسائل محاكم شرع و كدام 
» تيار روحانيان خارج و عرفي شدخرفته اجراي عدالت از ا رفته«). 128: 1377آبراهاميان، (
نامة   مجلس به دولت اجازه داد آيين كه1928/1307 در ،درنهايت). 98: 1377پيرديگار، (

.  تجديد ساختار نظام قضايي كشور آغاز گرديد،كندوحدت عمل در اجراي احكام شرعي را اجرا 
ل شرعي از ئاز مسارا  روحانيان هاي گوناگونِ  و برداشتتفسيرهانامه آن بود كه  هدف اين آيين

 قانون ديگري تصويب شد كه به موجب آن 1929/1308در ). 43: 1381فغفوري، (ميان بردارد 
 ، با مصوبة ديگري،دو سال بعد. يز محدود شداختيارات محاكم شرعي در امور ازدواج و طالق ن

 براي قضاوت ،پس از آن). همان(حق طالق و ازدواج نيز در حوزة اختيارات وزارت عدليه درآمد 
1936/1315در .  حوزوي، شرط تحصيل حقوق دانشگاهي نيز افزوده شدعالوه بر تحصيل فقه 

 دانشگاهي در داخل يا خارج كم سه سال تحصيالت قانون ديگري تصويب شد كه داشتن دست
ها  تدريج از رياست دادگاه  روحانيان به،به اين ترتيب. شدن اضافه كرد را نيز به شرط قاضي

 محاكم شرع به طور كلي ملغا 1939/1318 در ،درنهايت). 98: 1377پيرديگار، (بركنار شدند 
 تا سال .اشته شدوبوي غربي به اجرا گذ  مدني و آيين جزا با رنگشدند و آيين دادرسيِ

د ش عرفي سازماندهي هاي ه مؤسسو در قالب نظام قضايي كشور كامالً دگرگون 1940/1319
  ). 43: 1381فغفوري، (
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داور . غير از امر قضاوت، عمليات ثبت اسناد و امالك نيز در اختيار روحانيان قرار داشت
بود، از روحانيان گرفت » پرسود «امتيازي) 128: 1377(اين امتياز را نيز كه به گفتة آبراهاميان 

بسياري از علما از نوشتن « از اين اتفاق پيش.  غيرمذهبي سپرددفترها و محضرهايو به 
اسنادي مانند معامالت بازرگاني، خريدوفروش اموال غيرمنقول، ازدواج و طالق امرار معاش 

كنند، بايست امتحان خواستند اين منبع را حفظ  بعد از اين قانون، كساني كه مي. كردند مي
   ). 98: 1377پيرديگار، (» دولتي بگذرانند

  
   اقتصاد روحانيت.3. 3

  اقتصاد روحانيت در دوران قاجار
 .ترين منبع درآمد روحانيان در دوران قاجار بود هاي شخصي مهم اوقاف، وجوه شرعي و زمين

اوقاف كه در دوران . ندكرد  ازطريق ثبت اسناد و امالك امرار معاش مي نيزبرخي از روحانيان
در ميان . ها و نادرشاه رو به زوال گذاشته بود، در زمان قاجار دوباره رونق گرفت حكومت افغان

و در اين ) 58: 1381كدي، (اي داشت  ها جايگاه ويژه امالك وقفي، امالك وسيع آستانة زيارتگاه
: 1381كدي،  (بود روحانيان ترين منبع درآمد  بزرگ)ع(رضا ميان شايد امالك موقوفة حرم امام

 درآمد ساالنة موقوفات 1890گردي به نام كرزن در سال  جهان). 22 و 21: 1356؛ الگار، 58
عنوان كمك  مبلغي از پول حاصل از اين اوقاف به. هزارتومان تخمين زده است خراسان را شصت

ها، مسجدها و  زاده غير از امام). 21: 1356الگار، (شد  به برخي از علماي پايتخت داده مي
  ). 22: 1356الگار، (هايي داشتند  هاي ديگرِ كشور نيز موقوفه مدرسه
از دوران صفويه كه انديشة نيابت و . ديگر منبع مهم درآمد روحانيت بود» وجوه شرعي«

كنندة  جاي امام زمان قوت بيشتري گرفت، روحانيان برجسته دريافت جانشيني روحانيان به
 روحانيان از دوران صفويه صاحب امكانات مالي ،به اين ترتيب.  شدندوجوه واجب مذهبي

 و تأثيرگذاري نفوذ به نحوي كه در دوران قاجار به . بعد ادامه يافتها تا مدتمستقل شدند كه 
كرد  در دورة قاجار حكومت بر چگونگي دريافت و هزينه). 22: 1381كدي، (بااليي دست يافتند 

وجوه مستقيماً به مجتهدان برجسته پرداخت . اختياري نداشتوجوه شرعي هيچ نظارت و 
هايي كه از نظر آنان  كردند يا براي برنامه ها اين وجوه را ميان طالب تقسيم مي شد و آن مي

غير از وجوه شرعي، مردم گاه نذرهايي نيز ). 58: 1381كدي، (كردند  ارزشمند بود صرف مي
  ). 21: 1356الگار، (پرداختند  ا ميها را داوطلبانه به علم داشتند كه آن



  روحانيت در گذار از قاجار به پهلويقدرت معنويتغيير در قدرت تشكيالتي و 

131 
  

كدي . هاي شخصي بود كه برخي علما و مجتهدان در اختيار داشتند منبع درآمد ديگر زمين
ها را تصاحب  بهترين زمين«هاي قدرتمندي را كه در دورة قاجار به گفتة او  گروه) 34: 1381(

هاي اياالت، سوم اعضاي  ناول خاندان سلطنتي، دوم خا: كند به چند دسته تقسيم مي» كردند
اند و چهارم علماي  ب حكومتي بودهص غيرايالتي كه اغلب صاحب مناهاي قدرتمند خاندان
.  عمليات ثبت اسناد و امالك در اختيار روحانيان بود،در دوران قاجار ،همچنين.  بزرگ

يرمنقول، بسياري از علما از نوشتن اسنادي مانند معامالت بازرگاني، خريدوفروش اموال غ«
  ). 98: 1377پيرديگار، (» كردند ازدواج و طالق امرار معاش مي

غير از اين منابع مستقيم مالي، رابطة نزديكي ميان روحانيت و طبقات بازاري برقرار بود كه 
اتحاد ميان علما، تجار و « تا جايي كه ،)34: 1381كدي، (داد  به علما قدرت بيشتري مي

هاي  كرد و همين اتحاد در جنبش هايش مي بور به تغيير سياستديگران، گاهي حكومت را مج
 و 43: 1377 (آبراهاميان). 36: همان(»  نقش مهمي ايفا كرد1290 تا 1269بزرگ مخالفان از 

 مجتهدان يدهد كه اين طبقه با علما، وعاظ، آخوندها، طالب، مالها و حت  توضيح مي)44
ها،  علت اين پيوند، نيازهاي مالي مساجد، مكتببخش مهمي از . پيوندهاي محكمي داشته است

وران آن را   تكايا و ساير موقوفات بوده است كه بسياري از بازاريان، بازرگانان و پيشه،مدارس
  . اند كرده تأمين مي

  
  اقتصاد روحانيت در دوران پهلوي

وستايي به تغيير تركيب جمعيتي از ر. شد دگرگون  مالي روحانيتة منابعهم ،در دوران پهلوي
رغم   به، رضاشاهالبته در دورانِ. كردشهري خمس و زكات كشاورزان را تبديل به خمس بازاريان 

 چراكه مالكان ،اي نكرد آغاز فرآيند شهرنشيني، تناسب جمعيت شهر و روستا تغيير عمده
 در اي از مجلس را در اختيار داشتند و نيز روحانياني كه ادارة موقوفات بزرگي كه بخش عمده

در سال .  اصلي معاششان بود تغيير كنددادند تعادل روستايي كه ممرّ  اجازه نميشان بوداختيار
هاي  موجب آن مالكان مجبور بودند زمين  مجلس قانوني را تصويب كرد كه به1937/1315

هاي فرهنگي و  آميز عشاير تفاوت  سركوب خشونت،ز سوي ديگر ا.زراعي خود را احيا كنند
توانستند زندگي خود   در اين شهرها مردم مي.هرهاي جديد را با روستا افزايش داداقتصادي ش

 1927/1305در سال كه بانك ملي ). 92: 1377پيرديگار، (را با الگوهاي اروپايي تطبيق دهند 
مردم را به )  درصد6 تا 5(بهره  هاي كم با اعطاي وام جايگزين بانك شاهنشاهي شده بود

هاي كشاورزي براي   اما چنين تسهيالتي به بخش،كرد وليدي تشويق مي تهاي هتأسيس مؤسس
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هاي اجتماعي و اقتصادي به   مناطق روستايي از پيشرفت،سان بدين. شد شدن ارائه نمي مكانيزه
 تا جايي كه شهرها ديگر قادر به ،روستاييان شروع به مهاجرت به شهرها كردند. دور ماندند
تر در شيوة معيشت كشاورزي با  اما دگرگونيِ مهم). 97: 1377، پيرديگار(ها نبودند  جذب آن

رعيتي در روستاها - ارباب محمدرضاشاه اتفاق افتاد كه طي آن ساختار سنتيِاصالحات ارضيِ
بايست اموال كشاورزي خود را به دولت  داران   زمين،در اولين مرحلة اين اصالحات. هم ريخت هب

كه روي همان شد  فروخته ميداراني  شده، به نسق هاي خريداري گاه اين زمين  و آنفروختند مي
 سنتي را درهم اين اصالحات ساختارِ). 386: 1377آبراهاميان، (د ردنك  كار ميها زمين

د نجايگزين آن سازد كه به اندازة كافي آموزش ديده باشرا  گروهيشكست بدون آنكه  مي
  ). 97: 1377پيرديگار، (

تغيير : طريق ديگري نيز بر اقتصاد روحانيت اثرگذار بودزورزي اريختن نظام كشا هم هب
 در سال . تشكيل سازمان اوقاف در زمان رضاخان بودگام در اين راهاولين . مديريت موقوفات

صاحب و   اليحة جديد اوقاف به تصويب رسيد كه براساس آن مالكيت اموال بي1935/1313
گرفت و  خانة معارف قرار مي دارة اوقاف در وزارتموقوفات عمومي بايد تحت نظارت مستقيم ا

ها و  داري و تعمير ابنية تاريخي، مدارس، اماكن مقدس، بيمارستان عوايد حاصل از آن براي نگه
متعلق به هاي زمينسياري از ببا اجراي اين قانون . شد  خيريه صرف ميديگر تشكيالت 

 كه ، را از بين بردروحانيانمي از درآمدهاي تنها بخش مه  نهو كنترل دولت درآمد بهروحانيان 
نيز كردند و   ارتباط منظم روحانيان با كساني كه از اوقاف استفاده ميمسيرموجب شد 
تر در  گام مهم). 45: 1381فغفوري، (بخش وسيعي از جامعة شهري از بين برود ارتباطشان با 

 با مقاومت نخبگان كهاشاه بود شدن موقوفات از دست روحانيان اصالحات ارضيِ محمدرض خارج
 اعتبار روحانيانترين دليل مخالفت   مهم.شدرو  سنتي، مالكان، روحانيان و محافل بازاري روبه

هايي را كه به كشاورزان بخشيده   مشروعيت تصاحب زمينها آن.  بودمالكيت خصوصي در اسالم
يلي مجلس در بين  تعط،درنهايت). 165: 1377پيرديگار، (دانستند  شد مخدوش مي مي

 خصلت استبدادي اين اصالحات را تشديد كرد و 1963/1342 و 1961/1339هاي  سال
  ). همان(اش از قبل معلوم بود  سرانجام به رفراندومي گذاشته شد كه نتيجه

ب قضايي و دفتري ديگر منبع درآمد روحانيان بود كه اصالحات رضاشاه صاشتغال در منا
 درصد روحانيان مشاغل قضايي و 90ها  با اجراي اين برنامه. كردآن را از دست آنان خارج 

بعضي مجبور شدند لباس روحانيت را ترك كنند و . عيت اجتماعي خود را از دست دادندموق
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پيرديگار، (برخي كه سازش با دولت غيرمذهبي را نپذيرفتند دچار تنگدستي و فقر شدند 
1377 :98 .(  
  

  التي روحانيت در گذار از قاجار به پهلويافول قدرت تشكي:  نتيجه.4. 3
نظام آموزش و پرورش، بخشي از نظام قضايي و . اعمال قدرت تشكيالتي نيازمند تشكيالت است

ترين تشكيالتي بود كه روحانيت در دورة قاجار در اختيار داشت  يك نظام مالي و اقتصادي مهم
 ، اول حوزة آموزش، در دورة پهلويِدر. شد ميها صاحب قدرت تشكيالتي تلقي  واسطة آن و به

 به طور كامل جايگزين نظام آموزشي  نداشتند دخالتيآنروحانيان در كه مدارس جديد 
گذاري هم نظام حقوقي متحول شد و قوانين عرفي جاي  در دستگاه قضايي و قانون. قديمي شد

ي، اجراي اين قانون شرع را گرفت و هم با انحالل وزارت عدليه و تأسيس وزارت دادگستر
در بخش اقتصادي نيز . دانان جديد واگذار شد  به حقوق وقوانين از اختيار روحانيان خارج

تركيب جمعيت . كرد از درآمد آن محروم  را روحانيان كهترين تحول مديريت اوقاف بود مهم
 ،تيببه اين تر. پرداختند كاهش داد كه كشاورزان ميرا  زكاتي  نيزكشور از روستايي به شهري

  .  استتشكيالتي روحانياندوران پهلوي دوران افول قدرت 
  

  گيري نتيجه
قدرت «: شود به دو بخش تقسيم مي» امكان اعمالِ ارادة خود بر ديگري«توانايي به معناي 

 ذهني دارد و ناشي از هاي پايهاي است كه   تواناييقدرت معنوي. »قدرت تشكيالتي«و » معنوي
اي است  قدرت تشكيالتي توانايي. اند قائلاقتدار  براي رابطة مبتني بر معنايي است كه هواداران

واسطة اجبار  ممكن است از منظومة نيازهاي متقابل سرچشمه بگيرد يا به. كه مبانيِ عيني دارد
  . عمال قدرت تشكيالتي نيازمند ابزارهاي تشكيالتي استا. فيزيكيِ صاحب توانايي به دست آيد

 قدرت معنويهاي مختلفي از  ران در مقاطع تاريخي مختلف از ميزانروحانيت شيعه در اي
شود كه  روحانيت شيعه از آنجا ناشي ميقدرت معنوي .  استو قدرت تشكيالتي برخوردار بوده

 ائمه در دوران انديشة جانشينيِ. شود رابط ميان ائمه و عامة مردم و جانشين ائمه دانسته مي
 در بسياري  روحانيت،در دورة قاجار.  شدجار بر قوت آن افزوده دورة قادرصفويه فراگير شد و 

 ،در دوران قاجار.  نظام سلطنتي برخوردار بودعرض و گاه باالتر از هم يا قدرت معنوي از مواقع
نظام آموزش رسمي، نيمي از دستگاه . روحانيت تاحدي از قدرت تشكيالتي نيز برخوردار بود

 ابزارهايي بود كه روحانيان را در دوران قاجار قدرتمند ترين قضايي و يك نظام مالي مهم
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 حكومت قدرت معنوي بيش از  گاهروحانيت در دوران قاجارقدرت معنوي گرچه . ساخت مي
  .  قدرت تشكيالتي آنان به مراتب كمتر بود،بود

و هم قدرت تشكيالتي روحانيت دستخوش قدرت معنوي در دورة پهلوي، هم 
منبع  گيري  دوره شكل اينروحانيت درقدرت معنوي ترين دگرگوني در  مهم. هايي شد دگرگوني

تري براي نظام  مستحكمقدرت معنوي كرد با توسل به آن  جديدي بود كه حكومت تالش مي
روحانيت را تضعيف قدرت معنوي  ي روحانيت فراهم آورد و حتقدرت معنويسلطنتي درمقابل 

در نتيجة گسترش و تقويت اين . بود» ايران باستانگرايي  ملي« جديد انديشة اين منبعِ. كند
 با رقيبي به نام نظام ،توان گفت تضعيف شد  گرچه نمي، روحانيتقدرت معنوي ،انديشه

 تازه به ميدان بخشِ  مشروعيتتي تازه و با منابعِئ اما در هي، كه تازه نبودرودررو شد،سلطنتي 
 تيزتر و قدرت معنوي سلطنتروحانيت و  قدرت معنوي تعارض ميان ،بدين ترتيب. آمده بود

  . تر شد جدي
 و قدرت قدرت معنوي ،در دوران قاجار.  روحانيت سرنوشت ديگري داشتتشكيالتيقدرت 

روحانيت همراه . خوان بود با يكديگر هم،  به نحوي ناقص و نسبيندچ، هر روحانيتتشكيالتي
 هرچند ، تشكيالتي در اختيار داشت كه داشت، منابعي نيز براي اعمال قدرتاي قدرت معنويبا 

پهلوي منابع قدرت  اما در دورة. رسيد  قدرت تشكيالتي  حكومت نمياين منابع به پاي منابعِ
تشكيالتي روحانيان از اختيار آنان خارج شد و روحانيت عمالً قدرت تشكيالتي خود را از دست 

روحانيت قدرت معنوي شكيالتي و خواني و تعادل نسبي كه ميان قدرت ت  هم،به اين ترتيب. داد
اين نيز عامل ديگري بود كه تعارض ميان دو نيروي رقيب، روحانيت و . موجود بود برهم خورد

  . حكومت را حادتر و تيزتر كرد
و »  قدرت معنويظهور منابع جديد« دو عامل ، در گذار از قاجار به پهلوي،به اين ترتيب

 تعارض گرفتن شدت موجب ،، هريك به نوعي»شين پيرفتن منابع قدرت تشكيالتيِ ازدست«
اگر اين مطالعه تا آخر دوران پهلوي ادامه يابد، شايد از نقش و . ميان روحانيت و حكومت شد

  . اي حاصل شود  درك تازه1357نحوة تأثير روحانيت در انقالب اسالمي 
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