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  آبادي زنجاني و ميرزا يحيي دولتشيخ ابراهيم 

  *عليرضا مالئي تواني

  چكيده
تاريخي است كـه در پرتـو   هاي  پژوهشمهم در هاي  روشارزيابي تطبيقي يكي از 

و امكان شناخت بهتر فراهم گردد  ميآن ابعاد گوناگوني از پديدهاي تاريخي آشكار 
نظـري و  هـاي   همسـاني از اي  كوشد پـاره  ميبر همين اساس، مقالة حاضر . آيد مي

عملي دو شخصيت روحاني عهد مشروطه يعنـي شـيخ ابـراهيم زنجـاني و يحيـي      
بنـابراين، شـناخت ايـن    . آبادي را با روش تطبيقي مورد بررسـي قـرار دهـد    دولت

  .ها مسئلة اصلي اين مقاله است همساني
دهنـدة وجـود انبـوهي از     دقت در متن انديشه و عملِ اين دو روحـاني نشـان  

انديشـه و عمـل   تر  هاي ناشناخته جنبههم توان  ميهاست كه با مقايسة آنها  همساني
هـاي   انديشـه برجسته ساخت و هم روند تحول فكـري آنهـا را بـه سـوي      را آنها

آن دو روحاني در يك دورة زماني متولد شدند، اما بـا وجـود   . متفاوت تبيين نمود
مشـابهي كردنـد؛ هـر دو بـه محافـل      پايگاه طبقاتي متفاوتشان، تحصـيالت دينـي   
هاي يكساني  خواهان پيوستند؛ دغدغه روشفكري راه يافتند؛ هر دو به صف مشروطه

هاي مشابهي دست يازيدند؛ آثار مشابهي نوشـتند؛ هـر دو در    پيدا كردند؛ به فعاليت
سلك روحانيان نوانديش و مدافع تعليم و تربيت نوين درآمدند و به نقد وجـوهي  

اين مسائل بيـانگر تـأثير فضـا و شـرايط آن عصـر بـر       . اي رايج پرداختنده رويهاز 
  .گيري و تكوين شخصيت فكري و سياسي آنان است شكل

آبادي، مشروطيت، روحانيت، تعليم  شيخ ابراهيم زنجاني، يحيي دولت :ها كليدواژه
  .و تربيت نوين، نوگرايي ديني

                                                                                                 

  mollaiy@yahoo.comدانشيار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  *
  25/2/1392: ، تاريخ پذيرش23/11/1391: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
آبـادي چنـان گسـترده و     و ميـرزا يحيـي دولـت    رفتاري شيخ ابراهيم زنجـاني هاي  همساني

هـا   اين شباهت. اندازد ميجانبه است كه پژوهشگر را به وسوسة نگارش و مقايسة آنها  همه
هم در عرصة زندگي و هم در عرصة سياسـت و هـم در عرصـة تفكـر قابـل شناسـايي و       

دد كـه  گـر  اي بـازمي  علت انتخاب اين دو شخصـيت بـه كـار نسـبتاً گسـترده     . تدوين است
. هـا پـيش آغـاز كـرده اسـت      ، سـال »دگرانديشي ديني در دورة رضاشـاه «نگارنده با عنوان 

ـ به  به عنوان مصاديق دگرانديشان آن عهد نگارنده هنگام مطالعه پيرامون اين دو شخصيت ـ 
ها بيشتر در ابعاد سياسي، فكـري   گفتني است اين همساني. پي بردها  همسانيانبوهي از اين 

اي نمود يافته و با عنايت به پيامدهاي اجتماعي ايـن ابعـاد، مقالـه نيـز بـر همـين        و انديشه
  .محورها متمركز است

مسئلة اصلي اين مقاله اسـت كـه بـا يـك     ها  همسانيدر واقع، كشف و شناسايي همين 
شناسـايي و سـپس بـر    هـا   همسانيدر اين بررسي، نخست . شود ميبررسي تطبيقي عرضه 
گيرند تا در پايان  مي ، موضوعي، محتوايي و منطقي در كنار هم قراراساس يك نظم تاريخي

  . اي از آنها صورت پذيرفته باشد مقايسه
  

  تولد و محيط خانوادگي. 2
از همان دوران تولد و تحصيالت آن دو شخصـيت  آبادي  دولتنخستين شباهت زنجاني و 

هـا   آن دو، اين همسانيرفته، در پي تكوين شخصيت علمي و سياسي  و رفتهگيرد  ميشكل 
رسـد   ميخواهي و مسائل متأثر از آن، به اوج خود  نهد و در فرايند مشروطه رو به فزوني مي

  .وگو خواهيم گذاشت آن را به گفتهاي  جنبهكه اكنون بارزترين 
ديزج سلطانيه به دنيا  ق در روستاي سرخه  1272الحجة  شيخ ابراهيم زنجاني در دهم ذي

. )15: 1384ابوالحسني منـذر،  ( قربان متولد شد، نام او را ابراهيم نهادند آمد و چون در عيد
سالگي به مكتب رفت، اما  ابراهيم در هشت. مالكان روستا بود پدرش، محمدهادي، از خرده

در . قحطي و مرگ پـدر : هنوز شانزده بهار نگذرانده بود كه با دو رخداد دردناك مواجه شد
داد و سرپرسـتي دوازده   دسـت  اش ثروت خود را از خانوادهق،   1288پي قحطي بزرگ سال 

شيخ ابراهيم به علت بنية ضـعيف جسـمي، بـه كـار     . فرزند اين خانواده به مادر محول شد
داري در توابع طارم پرداخت؛ سپس، در هيدج و زنجان به تحصـيل دينـي پرداخـت     مكتب
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كـرد   تخلـص مـي  » يشـفاه «؛ ضمناً، او طبـع شـعري داشـت و    )14–13: 1382شهبازي، (
  ).14: 1347نيرومند و زعفري، (

ش در   1241/ ق   1279رجـب   17سال پـس از زنجـاني، در     آبادي هفت يحيي دولت
پدرش، ميرزا هادي، از روحانيان برجستة اصـفهان  . آباد اصفهان چشم به جهان گشود دولت

ت كه از شوشتر به شمار آورده اس بود كه يحيي وي را از نوادگان قاضي نوراهللا شوشتري به
پدر و اجداد يحيي با تصدي امور شـرعي و قضـايي در رديـف مالكـان     . آباد كوچيد دولت

  ).1: 1384كريمي، (بزرگ اصفهان درآمدند 
هـا آغـاز كـرد؛ در هفـت      سالگي آموختن را با قرائت قرآن توسط مالباجي يحيي از پنج

يني بـه مدرسـة صـدر    سالگي به معلم خصوصي سپرده شد؛ سپس، جهت تحصيل علوم د
  .)همان(  اصفهان رفت

  
  تحصيل علوم ديني و حرفة روحانيت: زندگي در عتبات. 3

برخـي از اسـتادان   . آبادي و هم زنجاني در عتبات به تحصيل علوم ديني پرداختند هم دولت
او پس از دو . ق همراه پدر عازم عتبات شد  1289آبادي در  البته، دولت. آنها نيز مشترك بود

كـه سـيزده سـال بيشـتر نداشـت، بـه اصـفهان بازگشـت          طاقت از كف داد و درحالي سال
  ).3:همان(

سالگي همراه پدر به قصد حج، اصـفهان را تـرك    24و در  1303او بار ديگر در شعبان 
گفت؛ اما در راه به علت بيماري، ناگزير در عتبات اطراق كرد و به توصـية پـدر بـه حلقـة     

ماه اقامت در سامرا و در پي مشـورت بـا    اما، پس از يك. يوستشاگردان ميرزاي شيرازي پ
و در حـوزة درس   )77- 76/ 1: 1363آبـادي،   دولـت ( ميرزاي شيرازي، رهسپار نجف شـد 

اهللا رشتي بـه تحصـيل فقـه و اصـول پرداخـت و       آخوند مال كاظم خراساني و ميرزا حبيب
غربـت، پـس از اداي حـج    نيم بعد، بـه واسـطة گرفتـاري پـدر و رهـايي از غـم        و سال يك
 ).4: 1384كريمي، (به اصفهان بازگشت  1305شده، در اواخر  فوت

گرفتن پيشة پدر يا زندگي در كسـوت روحانيـت اصـيل،     آبادي، درپيش دولت به نوشتة
نمايـان در نظـرم    خبري و ناآگاهي عوام و رفتار رياكارانـة روحـاني   بي: نهايت دشوار بود بي

لذا، در اين خيال بودم كه از روحانيت درگذرم، زيرا زندگي در . كرد يبسيار نامساعد جلوه م
نشيني بـود كـه در آغـاز     گزيدن از خلق و عزلت چهارچوب روحانيت واقعي مستلزم دوري

به همين خاطر، به اين ). 1/114: 1363آبادي،  دولت(جواني، با حرارت وجودم سازگار نبود 
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به فقرا بخشيده و با آزادي از تعلقـات دنيـوي بـه     خيال افتادم كه همة متعلقات شخصي را
هاي گونـاگون   به هر صورت، خيال. سياحت بپردازم كه دوستانم مرا از اجراي آن بازداشتند

المنفعه انديشيدم تا آنكه توسعة دانش عمومي در ايـران   را از سر گذراندم و دربارة امور عام
  ).115- 114 :همان(هاي اصلي من تبديل شد  به يكي از دغدغه

آبادي، شيخ ابراهيم زنجاني عزمي پوالدين در تحصيل علوم ديني  طاقتي دولت رغم كم به
اندازه در علم و تقوا و عبادت حريص بود و  كه خود گفته است، بي در عتبات داشت؛ چنان

اما برخالف ). 11: 1379زنجاني، (خواست به باالترين مقام ديني يعني اجتهاد دست يابد  مي
  . آبادي، به علت فقر و تنگدستي از پشتيباني مالي دايي خود برخوردار شد تدول

مشـغول  : آبادي، به دامـن افـراط افتـاد    زنجاني در دوران تحصيل ديني، برخالف دولت
روز و تمام دعاها و اعمال تهجد  قناعت، رياضت و عبادت شد و تمام فرايض و نوافل شبانه

روز را به يك امـام اختصـاص    هر ساعت از شبانه. آورد مي جا و نماز شب را تمام و كمال به
از همين رو، از نظر جسمي نـاتوان  . خوابيد روز نمي داد و بيش از پنج شش ساعت در شبانه

ت، او را در وضعيتي انداخت كه قصد داشت بـه كلـي   ياين رهبان). 15:همان(و رنجور شد 
انفرادي سياحت كند و يا با رياضـت و  ترك عاليق نموده، عيال را طالق داده يا به صورت 

  ).18:همان(آورد، اما به مدد استادش از اين مهلكه گريخت  سر عبادت عمر را به
به زنجان  1305ساله در عتبات، سرانجام در محرم  زنجاني پس از يك اقامت طوالني نه
خوشنام با ميربهاء، شخصيت نيكوكار و ثروتمند . بازگشت و به كار وعظ و خطابه پرداخت

هاي مالي، اسباب انتقـال وي بـه مسـاجد مهـم شـهر و       زنجان آشنا شد كه عالوه بر كمك
در پي اين پيوندها، زندگي مـادي شـيخ   . موجبات شهرت و محبوبيت وي را فراهم ساخت

  ).15: 1382شهبازي، (نشين زنجان نقل مكان كرد  ابراهيم بهبود يافت و به منطقة اعيان
  

  داستان بابي شدن. 4
يكـي مـتهم بـه بـابي و     . آبادي به نحوي درگير داستان باب بودنـد  هم زنجاني و هم دولت

جـا   كـه در عهـد قاجـار همـه     ها ـ  آبادي داستان بابي و ازلي بودن دولت. ديگري منتقد بابيت
السلطان است، زيرا او همچون  ـ بنابر اقوال متواتر در اصل، ساخته و پرداختة ظل پيچيده بود

كردنـد، بـا چنـين اتهامـاتي منـزوي       يان نوگرا را كه با حكومت همكاري نميپدرش روحان
بودن آنها را فقط يـك   آبادي شايعة بابي جز كسروي، همة منابعِ همعصرِ دولت به. ساخت مي

االسـالم   ؛ نـاظم 528: 1362السـلطنه،   احتشـام  ←؛ نيـز  27: 1384كريمـي،  (اند  اتهام دانسته
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آبادي را بـدون ارائـة دليلـي محكـم و مسـتند،       پدر دولت كسروي). 3/558 :1387، كرماني
آبادي به  نمايندة صبح ازل در ايران معرفي كرده، اما در سراسر كتابش اسمي از يحيي دولت

افزون بر ايـن، علمـاي مقـيم عتبـات نيـز اتهـام       ). 291: 1369كسروي، (ميان نياورده است 
ند خراساني و ميرزاي شيرازي با ميرزا هادي و كه آخو بودن آنها را نپذيرفته بودند؛ چنان بابي

  ).26- 25: 1384كريمي، (فرزندش رفتاري شايسته داشتند 
الدوله، حاكم زنجان، يكـي   اما، درگيري زنجاني با مسئلة بابيت از آنجا آغاز شد كه عالء

اسـت  ورقا ادعا كرد حاضر . دستگير كرد و به زندان انداخت» ورقا«از سران بهايي را به نام 
چند نفر از علماي شهر با وي مباحثـه كردنـد، امـا از عهـدة اقنـاع وي      . با علما مباحثه كند

سرانجام، به . الدوله را مضطرب ساخت اين حادثه تزلزلي در شهر انداخت و عالء. برنيامدند
ورقا قول داد اگر در اين مباحثه مجاب شد، توبه . درخواست او، زنجاني با ورقا مناظره كرد

در اين مباحثه كه با حضور چندتن از علما و اعيان برگزار شد، ورقـا  . ده به اسالم درآيدنمو
زنجاني در پـي همـين حادثـه كتـاب     ). 139- 133: همان(مجاب و محكوم شد و توبه كرد 

را در رد مدعيان دروغين نيابت امام عصر نگاشـت   ارشادااليمانيا همان كتاب  الدجال رجم
 )همان. (جسترهايي ـ  كه يك اتهام سياسي آشكار بودـ بودن  و از خطر بابي

  
  فكري تحول. 5

سـالگي در پـي بـروز     18او در . آبادي بسيار زودتر از زنجاني آغاز شـد  فكري دولت تحول
السلطان، رهسپار تهران شد و به اقتضاي فضاي فكري و سياسـي   اختالف بين پدرش و ظل

آشنا شد و در كـانون افكـار تـازه و ترقيـات عصـر      پايتخت، با بسياري از ادبا و دانشمندان 
هاي تازه، معلمان اروپايي و روشنفكران ايراني آشنايي  ها، كتاب با روزنامه. گرفت جديد قرار

تأثير  ها تحت برخاست و در همين نشست. يافت و با بسياري از آنها به حشر و نشر پرداخت
  .خان، از اصالح خط دفاع كرد ميرزا ملكم
آبـادي رفتـارش دور از    كه به باور دولـت  آبادي ـ  ز روشنفكران، شيخ هادي نجمگذشته ا

ــ در   پروا بـود  نمايان بي عادات روحانيان عصر و زبانش در بيان حقايق شرع و نقد روحاني
ويـژه هنگـامي كـه بـه كفـر و زندقـه مـتهم شـد          ناپذير داشت؛ بـه  بيداري وي نقشي انكار

آبادي بـا شـاگرد وي، سـيد اسـداهللا      آبادي عالوه بر نجم تدول). 1/59: 1363آبادي،  دولت(
  .زيست، نيز مأنوس بود خرقاني كه به شيوة استادش مي

آبـادي تـأثير مسـتقيم     در اصفهان نيز، شيخ محمد منشادي يزدي بر تحول فكري دولت
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هـاي جديـد و خـرق     آبادي، وي در افكار عمومي اصفهان بـذر انديشـه   به گفتة دولت. نهاد
اي از  حضور او در كنار ميرزا آقاخان كرماني و شـيخ احمـد روحـي حلقـه    . را پاشيد اوهام

امـا، در اوايـل   . آبادي زيـر نفـوذ آنهـا قـرار داشـت      نوگرايان اصفهان را شكل داد كه دولت
ق در پي سفر ميرزا آقاخان و احمد روحي به تهران و سپس استانبول، اسباب دلتنگي   1303
  ).68:همان(آبادي فراهم آمد  دولت

الـدين اسـدآبادي اسـت كـه در يكـي از       تر از همه سـيد جمـال   شايد در اين ميان، مهم
زاده،  ملك(آبادي پنهان شد  سفرهاي خود به ايران مدت سه شب در خانة ميرزا يحيي دولت

آبـادي فصـلي از خـاطرات خـود را بـه او اختصـاص داده اسـت و         دولت). 1/269: 1383
الدولـه،   هاي نوگرا در خارج از ايران و روشنفكراني چون مستشـار  همچنين از نقش روزنامه

وطنـانش سـخن رانـده اسـت      در بيداري خود و هـم ... اي و  العابدين مراغه خان، زين ملكم
  ).1/102: 1363آبادي،  دولت(

به حوزة تجدد پيوست، ) سالگي چهل(آبادي، زنجاني به مراتب ديرتر  در قياس با دولت
در بيداري او، حضـور يـك   . آبادي بود تر از دولت متن تجدد به مراتب عميقاما نفوذ او در 

وي اسـتاد زنجـاني   . روحاني به نام شيخ هادي تهراني و ماجراي تكفير او بسيار مـؤثر بـود  
است كه با انديشة عميق و جرئت فراوان خود معتقد بود به جاي تقليـد بايـد فكـر كـرد و     

انديشه برخالف عقايد جمهور يا مغاير بـا باورهـاي    مسائل را دريافت، هرچند حاصل اين
بـودن آن   هاي مسلم و مشهور باشد؛ مثالً، اعتقاد داشت علت حرمـت شـراب مسـكر    چهره

تواند حرام باشد؛ اما چـون اكثـر مـردم حـد را      است و اگر به حد مستي خورده نشود، نمي
  ).26: 1379زنجاني، (كنند، نبايد حكم عمومي داد  رعايت نمي

 المتـين  حبـل هاي تجددخواهي وي بـا خوانـدن روزنامـة     به نوشتة زنجاني، نخسين رگه
بـا مطالعـة   . ادامه يافـت  بيگ نامة ابراهيم سياحتمصر آغاز شد و با  پرورشكلكته و روزنامة 

ماندگي ايران پي برد و به حال كشور تأسف خـورد كـه چگونـه برخـي      اين كتاب، به عقب
باعث شده دين به ابزار جلـوگيري از عقـل و علـم تبـديل شـود      رفتارهاي روحاني نمايان، 

وضـع   سـه تفنگـدار  با خوانـدن رمـان   . چندي بعد به خواندن رمان روي آورد). 148:همان(
  .عجيبي پيدا كرد

ازآنجاكه همسـر دوم او  . ازدواج مجدد زنجاني روزنة ديگري به سوي دنياي جديد بود
طبيعتاً به گسـترش روابـط او بـا بزرگـان شـهر       شد، هاي اعيان شهر محسوب مي از خاندان
. دار و كـاردان بـود   اين همسر، به گفتة زنجـاني، شـهري و متمدنـه، عاقلـه، خانـه     . انجاميد
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كـردن و   داري و اداره آن زن مرحومه با اخالق خـوب دهـاتي بـود، ايـن خانـه     «كه  درحالي
ان است و عفيفه و مردي است اما اين زن بسيار كارد. دانست، اما مطيعه بود ترتيبات را نمي

  ).154:همان(» مقام بلند
هـا و   ترتيب، زنجاني با تغيير موقعيت اجتماعي و خانوادگي و نيـز مطالعـة كتـاب    بدين

محبت وطن و عشق به آزادي و تربيت فرزنـدان  . جرايد جديد، در عالمي ديگر قرار گرفت
بـا كمـك ميـرزا علـي اصـغر      . روز فزوني يافت به وطن و نشر علوم عصر در وجود او روز

با مطالعة جغرافيـا  . مند شد مشيرالملك، وزير همايون و ميرزا ابوالمعالي به علوم عصر عالقه
ها، درياها، كشورها و جزاير و اوضاع ملل و مذاهب و تمدن و توحش آنها آگـاه   از خشكي

انست كه علم هاي وي د با مطالعة رسالة هيئت فالماريون طالب اف و نيز ساير كتاب. گشت
هـا   و تمدن در عصرِ ما تا چه پايه ترقي نموده، اختراعات عجيب صورت پذيرفتـه و ملـت  

  ).155:همان(زنند  اند، اما ايرانيان در تاريكي استبداد و ناداني دست و پا مي بيدار شده
بيـك را   از آن پس، زنجاني به مطالعة كتب فيزيك و شيمي پرداخت و كتاب شيمي قائد

برگرداند؛ رسالة مختصري در حرارت و نور نگاشت؛ به مطالعة تاريخ روي آورد  به فارسي
و به كلي از ديگر روحانيان ممتاز و متمايز شد؛ كتابي در نجوم با استفاده ) 156- 155:همان(

رفته ماليان و اعيـان   چندي بعد، به نوشتن رمان پرداخت تا رفته. از نظام بطلميوس نگاشت
خواهي وي آگاه شدند و خود نيز در منبرها نتوانسـت آن را انكـار    رقيخواهي و ت از آزادي

در نقد وضعيت ايران و اثبات  ترياق السمومق، كتابي بنام   1317در سال ). 156:همان(كند 
  ).159:همان(بيماري مهلك و نيز معالجة آن تدوين كرد 

  
  روايت انقالب مشروطه: خواهان بيداري و همكاري با مشروطه. 6

هـاي مبـارزاتي اسـتانبول بـه      ويژه در پيوند با حوزه خواهانه به ي با افكار آزادييپي آشنادر 
آبادي عمالً به عرصـة مبـارزات    رياست سيد جمال و نيز ميرزا آقاخان كرماني بود كه دولت

شدن ميرزا رضا كرماني، شعري از زبان ميرزا رضا سرود كه  او پس از كشته. سياسي گام نهاد
  ).وهفت بيست: 1387برزآبادي، (بودن وي تكذيب شده بود  يدر آن باب

ق به طور جدي با عضويت در انجمن ملي و   1322آبادي از  هاي سياسي دولت فعاليت
المتكلمـين و سـيد جمـال واعـظ      كميتة انقالب و در كنار دو همشهري ديگرش يعني ملك

اي از رهبران مشروطه  عدهخواهان با حضور  كه مجلس سرّي آزادي اصفهاني آغاز شد؛ چنان
  ).1/124: 1383زاده، ملك(شد  هاي چهارشنبه در خانة وي تشكيل مي شب
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ــت ــه      دول ــاطرات آن را ب ــز مخ ــت و ني ــة پايتخ ــات محرمان ــين اطالع ــادي همچن آب
افـزون بـر ايـن، در    ). 21: 1335دانشـور علـوي،   (كرد  خواهان اصفهان گوشزد مي مشروطه

تبريـز   فنـون  ةگنجينبخش از جمله مجلة  مطبوعات آزاديمعرفي و گسترش دايرة مخاطبان 
آبادي پديدآمـد   زاده و دولت اي غايبانه ميان تقي كه از همين طريق، رابطه نقش داشت؛ چنان

  ).36: 1368زاده،  تقي(
انعقاد قراردادي «آبادي در روند مشروطيت با گنجاندن تقاضاي  فرد دولت نقش منحصربه
ــ و آشـكارا فهرسـت       دها به عدالتخانه يا مجلس ملي تعبير شـد كه بعـ » بين دولت و ملت

  .خواهان را به سطح يك مطالبة ملي ارتقا داد، مشهور است هاي صنفي مشروطه درخواست
به باور او، در . بستن مجلس شنيدني است توپ آبادي در قضية به با اين همه، رفتار دولت

آور بـه گفتـة    ايـن تفكـر تأسـف   . بود ش مياين موقع وانفسا هر كس بايد به فكر جان خوي
فضـيلت و خـالف رفتـار مسـئوالنه در همكـاري       آدميت، رفتار و كردار ناستودة مردمان بي

مشـربش،   كـه باعـث شـد دوسـتان ديـرين و هـم      ) 348: تـا  آدميـت، بـي  (اجتماعي اسـت  
به حريم المتكلمين و سيد جمال اصفهاني، را در آن شرايط دشوار تنها گذاشته و خود  ملك

كــرد  كــه هــيچ خطــري وي را تهديــد نمــي ســفارت انگلــيس در قلهــك بخــزد، درحــالي
  ).349:همان(

هاي اطـراف قلهـك،    گرفتن انبوهي از آنها در باغ خواهان و پناه قمع آزادي و پس از قلع
او نيـز در اسـتانبول   . تر خاك ايران را ترك كنـد  آبادي هر چه سريع شاه امر كرد كه دولت

برزآبـادي،  (د و به همكاري با انجمن سعادت و كميتة اتحاد و ترقـي پرداخـت   اقامت گزي
و از آن پــس بيشــتر عمــر خــود را در خــارج از كشــور گذرانــد ) وهشــت بيســت: 1387

  )2/271: 1372پور،  آرين(
آبادي در مجلس سوم، به صـف جنـبش مهـاجرت پيوسـت؛ پـس از جنـگ بـه         دولت

همان حال، به عضويت كميتة آهن اصفهان درآمـد و  پرداخت؛ در  1919مخالفت با قرارداد 
  ).هشت و بيست: 1387برزآبادي، (سرانجام، شعبة اين كميته را در تهران تشكيل داد 

اقـدام مهـم او در   . در برخورد با مشـروطيت، زنجـاني نيـز سرگذشـتي مشـابه داشـت      
در آسـتانة   الحـق  بسـتان سازي مشروطيت و سازگاري آن بـا اسـالم، نگـارش رسـالة      زمينه

رسـد   نظر مي  كه به )727خطي شمارة  ةنسخ(م است   1905/ ق   1323مشروطيت يعني در 
  . ترين رسالة سياسي و نظري دوران مشروطه است ترين و مفصل جامع

هاي فكري مشروطيت بـه عنـوان يـك جنـبش دموكراتيـك و       زنجاني در تحليل زمينه
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نيست؛ اما بر آن است كه جز روحانيان، هيچ  قائلخواهانه، هيچ نقشي براي روحانيان  آزادي
از نگاه او، قدرت روحانيـان تنهـا در بسـيج    . طبقة ديگري در برابر دولتيان اقتداري نداشت

واداشتن آنها با نام دين بود كه با هدف حفـظ نفـوذ خـود و     جنبش مردم و نيز تحريك و به
بـه بـاور او، منازعـات    ). 199- 198: 1379زنجـاني،  (گرفت  كردن دولتيان صورت مي مطيع

خواهي نه بر سر منافع ملت، بلكه به خاطر كشـاكش بـين سـه جريـان روحانيـان،       مشروطه
  :كند با اين مقدمات، او انقالب را چنين توصيف مي. خارجيان و دولتيان بود

انقالب مانند يك غليان در افكار عمومي بود كه همچون صداي رعدهاي هولناك و بـا  
اختيار به  هاي نيمه بيدار و حيران، بي مردمان خفته را بيدار و سراسيمه با چشمنهايت شدت 

  ). 207: همان(روند و چه بايد بكنند  دواند، بدون آنكه بدانند به كدام سو مي هر سو مي
آبادي بـه كـنج عافيـت خزيـد و در      بستن مجلس همانند دولت توپ زنجاني در زمان به

ابوالحسني ( گر باقي ماند شاه، يك نظاره رنگوني محمدعليخواهان براي س كشاكش مشروطه
تنها به مثابة يك تغيير و انقـالب بـزرگ در    براي زنجاني، مشروطيت نه). 129: 1384منذر، 

  ).213:همان(وضع و حال، بلكه تولدي جديد تلقي شده است 
ه مـدعي  كـ  پس از مشروطه، به ترجمة قوانين عدليه از عثماني به فارسي پرداخت؛ چنان

ويژه تطبيق آن با شـرع، از او آغـاز شـده     است اساس قانون عدليه كه بعدها معمول شد، به
  ).15: 1382شهبازي، (است 

آبادي و هم شيخ ابراهيم از اعضـاي برجسـتة پيشكسـوت لـژ بيـداري ايـران        هم دولت
ران گـذا  زنجاني همچنين از بنيان. شدند و در جامع آدميت نيز عضويت داشتند محسوب مي

داشـت   عهده و فعاالن حزب دموكرات بود؛ او رياست فراكسيون حزب را در مجلس دوم بر
مشـهورترين اقـدام   . شـد  پردازان حزب شـناخته مـي   و همواره در زمرة نويسندگان و نظريه
بود كـه نـه بـه نـام وي،      مرام دموكراسياي موسوم به  زنجاني در اين راستا، نگارش كتابچه

هاي حزبـي و نيـز    اي از نگرش اين اثر آينه. انتشار يافت» يك دموكرات« بلكه با نام مستعار
ي اسالم و دموكراسـي اسـت    دهندة عزم راسخ او در همساز تفكر سياسي او است كه نشان

  ).1329زنجاني، (
  

  رقابت با يك روحاني سرسخت . 7
هاي خود، با يك روحاني برجسته اما  آبادي در سراسر دوران فعاليت هم زنجاني و هم دولت

سرسخت رويارو بودند كه از نظر سياسي و مذهبي در جهت مخـالف آنـان قـرار داشـت؛     
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اي  سـويه، چهـره   هـاي يـك   اند با قضـاوت  بنابراين، هر دوي آنها در خاطرات خود كوشيده
ـ  . دنياگرا از مخالفان روحاني خود ترسيم كنند انعلي و از اين چهره از نگاه زنجاني، مـال قرب

شـدند   خواهي محسـوب مـي   آبادي، آقانجفي است كه هر دو از رهبران مشروعه نگاه دولت
  ).209- 208: 1379؛ زنجاني، 39- 1/28: 1363آبادي،  دولت(

  
  در عرصة معارف. 8

شـاه   نويسد در پي قتل ناصرالدين او مي. گام زنجاني بود آبادي پيش در عرصة معارف، دولت
قسم شد و قواي فكري و جسمي خود را  خواهان هم كشور با آزادي و تغيير فضاي سياسي

: 1363آبـادي،   دولت(گرفت  كار در مسير معارف عمومي و تربيت پسران و دختران ايران به
اندكي بعد، بـه كمـك   . السلطنه همكاري كرد الدوله و احتشام و در اين مسير با امين) 1/178

يافتة غيردولتي بـراي   ه عنوان نخستين تالش سازمانرا ب انجمن معارفآنها و چند تن ديگر 
  ).205: 1381رينگر، (ريزي كرد  ترويج اصالحات آموزشي در ايران پي

اندازي چندين مدرسـه، بـه آمـوزش بزرگسـاالن،      انجمن معارف عالوه بر ساخت و راه
البته، انجمـن  . اقدام كرد... ريزي كتابخانة ملي ايران، چاپ و نشر كتاب، انتشار روزنامه و پي

سـوادي   كنـي بـي   دسترسي را چون ريشـه  هاي غيرقابل در ترسيم اهداف بلندپروازانه، آرمان
هاي درسي براي مدارس جديد،  نگارش كتاب). 94: 1388ضيائي، (عمومي مطرح كرده بود 

و تأسيس مدرسة سادات از ديگر ) 43: 1370رشديه، (عضويت هيئت امناي مدرسة رشديه 
   .در اين دوران بود هاي او فعاليت
هاي نوين را در ايران، مخالفت طالب  ترين مانع گسترش آموزش آبادي مهم دولت البته،

به نظر او، در تهران بيش از هزار طلبه از راه تدريس امرار معـاش  . علوم ديني شمرده است
دكـان  هاي اعيان و اشراف به معلمي كو ها را در مدارس و روزها را در خانه كنند و شب مي
شد، با آن دشـمني   ازآنجاكه گسترش مدارس جديد موجب قطع معاش آنها مي. گذرانند مي
كوشـيد نظـر علمـاي     همچنين از نظر او آقانجفي مـي ) 1/195: 1363آبادي،  دولت(كنند  مي

  ).340:همان(نجف را عليه مدارس جديد برانگيزد 
هـاي   مد و در نطـق در مجلس پنجم، او به عضويت كميسيون فرهنگ مجلس پنجم درآ

 او همچنـين ). 97:همان(خود بر تسريع اجراي اصالحات فرهنگي و آموزشي تأكيد ورزيد 
  .از مدافعان اصالح خط فارسي بود

زنجاني نيز در حوزة معارف جديد به كمك وزيـر همـايون، حـاكم وقـت زنجـان، بـه       
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اي ايتـام  بـه دنبـال آن، مدرسـة ديگـري بـر     . تأسيس يك مدرسة جديد در زنجان پرداخت
سال مكاتـب قديمـه    ماه به قدر شش به باور او در اين مدارس، اطفال در شش. تأسيس كرد
ها خـالص شـده، لبـاس خـوب پوشـيده، بـاادب        يتيمان از كوچه و مزبله. كردند ترقي مي

  ).186:همان( نگريستند گرديدند و همه آنان را به نظر حيرت و تعجب مي
ق، داوطلبانه ادارة مدرسة دولتي ثـروت    1329در زنجاني، پس از تعطيلي مجلس سوم 

اما اقدامات او در حوزه هرگز بـه گسـتردگي و    ،)133: 1331يغما، (گرفت  عهده تهران را بر
  .آبادي نبود اهميت كار دولت

  
  آثار و نوشتار. 9

. ديگر نزديك است تأليفات اين دو شخصيت نيز از نظر تنوع، شكل و موضوع بسيار به يك
؛ هـر دو رمـان نوشـتند    )سرگذشت زنـدگاني مـن  و  حيات يحيي(اطرات نوشتند هر دو خ

شـرارة  ، رؤيـاي صـادقه  ، سـاله  كاپيتان پانزده، شهريار هوشمندآبادي در برابر  دولت شهرناز(
تر عمل كرد؛ هر دو آثار  تر و استادانه اي ، البته در اين حوزه زنجاني بسيار حرفه...)و  استبداد

و  نهال ادب(؛ هر دو شاعر بودند )زنجاني راه زندگانيدر برابر  ارمغان يحيي(تربيتي نوشتند 
؛ هر دو آثار و )و ساير آثار انتشارنيافتة زنجاني االيمان ارشادآبادي در برابر  دولت ارديبهشت

  ).زنجاني اصول دموكراسيآبادي در برابر  دولت انتخاب(ل سياسي نوشتند ئرسا
  
 م و دموكراسي تالش براي انطباق اسال. 10

خـواهي، در راه   هر دو شخصيت به دليل كسوت روحـاني و فعاليـت در عرصـة مشـروطه    
هاي متعالي و پيشرفتة  به باور آن دو، همة آرمان. سازگاري اسالم و دموكراسي تالش كردند

رانـان باعـث شـده بـود      گرفته بود، اما رفتار روحانيان و حكـم  نشئتدنياي مدرن از اسالم 
  . نيابند الملل دست به نقطة سعادت حيات بين ايرانيان

بـر دموكراسـي و   » االَمـر  شاورهم في«و يا » و امر شوري بينَهم«آبادي، آية  از نگاه دولت
هـاي   حكومت شورايي داللت دارد؛ توحيد نيز به معناي احترام به اقـوام و ملـل و فرهنـگ   

و شـرافت مـوروثي را لغـو     پرورانـد  ديگر و نيز آزادي مذهب است كه دموكراسـي را مـي  
كلكـم  «: افزون بر اين، اسالم همواره مسئوليت مدني را تشويق كرده و معتقد اسـت . كند مي

  )).ص(  محمد. (»راع و كلُّ راع مسئول عن رعيته
اسالم خداپرستي را در مركز دايرة انسانيت قرار داد و خداپرستان را از هر قومي و ملتي 
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الكتاب تعالوا الي  قل يا اهل«قرآن با عنوان  57آية  3مانند سورة (به صلح دعوت كرده است 
همچنين، قرآن در موارد متعدد، ). »كلمه سواءٍ بيننا و بينكم االنعبد اال اهللا و ال نشرك به شيئاً

شمارد و امتياز آنان را فقط به تقوا منوط كـرده اسـت؛    افراد بشر را اوالد يك پدر و مادر مي
يا اَيها النَّاس انَّا خَلَقنَاكُم من ذَكَرٍ و اُنثَي و جعلنَاكُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا انَّ «ية كه در آ چنان

لَـا  «سرانجام در آية . كند دقيقاً همين هدف را دنبال مي) 13:حجرات(» اَكرَمكُم عنداهللاِ اَتقَاكُم
بـا ايـن آيـات و    . كنـد  صل انتخاب مـذهب را آزاد اعـالم مـي   ، ا)256:بقره(» الدينِ اكرَاه في

هـايي هرگـز مـانع     رسد كه اسالم با چنـين بنيـان   بندي مي آبادي به اين جمع روايات، دولت
كند كه نبايد بـه   شرع مقدس اسالم حكم مي. المللي نخواهد بود زندگاني دموكراتيك و بين

ق حكومـت بـا خـود ملـت اسـت      پادشاه ظالم جـابر بـاج و خـراج داد و ايـن يعنـي حـ      
  ).39/ 3: 1363آبادي،  دولت(

نامة حـزب   خواهانة زنجاني نيز تا حد زيادي متأثر از مرام هاي دموكراتيك و برابر انديشه
دموكرات بود كه در آن بر لزوم تربيت سياسي، حقوق مدني، تساوي همـة افـراد ملـت در    

مذهب، مصونيت شخص و دارايي او  نظر از نژاد، رنگ، مليت و برابر قانون و دولت صرف
از هر نوع تعرض، آزادي بيان و قلـم و مطبوعـات و اجتماعـات، انتخابـات آزاد، عمـومي،      

شدن تدريجي اجراي محـاكم   مخفي و مستقيم افراد، تفكيك قوة قضاييه از اجراييه، موقوف
فـراد ملـت،   موجود، جدايي كامل قوة سياسي از قوة روحاني، تعليم رايگان و اجباري همة ا

توجه به تربيت و آموزش زنان به عنوان يك ضرورت عقلي، نظام وظيفة اجبـاري، ماليـات   
رعيتي در اراضي، منع احتكار، بهداشت عمـومي،   مستقيم بر غيرمستقيم، لغو حكومت ارباب

بـودن   سال، دولتـي  بودن كار كودكان زير چهارده روز در هفته، ممنوع  استراحت اجباري يك
  .تأكيد شده بود... ها و  شدن مستمري ها، منسوخ ا، معادن و جنگله رودخانه

داند؛ به ايـن معنـا كـه     به نظر او، اهل سنت حكومت اسالمي را بر مبناي جمهوريت مي
ترين شـخص   عموم مسلماناني كه از قدرت فهم و مداخله در امور برخوردارند، بايد صالح

آور الهي  مقام پيام مئكسي است كه رئيس كل و قا او همان. را براي ادارة امور عامه برگزينند
اگر در امر انتخاب زمامدار مسلمين بين شوراي حل و عقـد  . و در حكم پدر مسلمين است

  .اختالف افتاد، مدار بر اكثريت خواهد بود
شـود و ايـن    آور الهي و از سوي خدا انتخاب مي اما در شيعه، اين مقام توسط خود پيام

اينان را پيامبر . و فرزندان او تا امام دوازدهم خواهند بود) ع(  عليضرت انتخاب مشخصاً ح
  ).34- 33:همان(اند  از پيش و از جانب خدا مشخص نموده و همگي معصوم
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با اين همه، در عهد غيبت، ناچار به يك رئيس كل نياز اسـت كـه مرجـع امـور عامـه      
دا و نيز شخصيتي امين و عادل اين رئيس كل بايد عالم به احكام و حالل و حرام خ. باشد

خيزد كـه ايـن جانشـينان متنـوع و      اما، اشكال از آنجا برمي. باشد، زيرا جانشين امام است
در اين صـورت، مـالك و مبنـاي    . متكثرند و ممكن است هزاران مدعي براي آن پديد آيد

تشخيص فرد صالح كدام است؟ بنابراين، در مـذهب شـيعه هـم ناچـار بايـد حاكمـان و       
كسي كه براي مداخله در امور توانايي و كفايت و بصـيرت  : مجتهدان يكي را انتخاب كنند

ناگزير بايـد در شـريعت اسـالم     پس، جمهوريت در چنين اعصاري به. الزم را داشته باشد
  ).40:همان(معتبر باشد 

  
  ارتزاق و اشتغال روحانيت. 10

آبـادي بـا    دولت. زمان خود بودند  آبادي و هم زنجاني تندترين منتقدان روحانيت هم دولت
كنندة ايران را دو نيروي سياسي و روحاني  شناسي سياسي، قواي اداره استفاده از منظر جامعه

هاي سياسـي و تـاريخي روزگـار     شمارد و تمام تحليل مي) دولت قاجار و روحانيت شيعه(
، روحانيـان ايـران دو   به نظـر او  .نهد هاي آنها بنياد مي ها و واكنش خويش را بر محور كنش

نـد؛  ا نخست، كساني كه صورت ظاهر روحانيت را حفظ كرده، از تجمالت گريزان: اند دسته
خوانند؛ اينـان   كنند، بلكه آنان را ظلمه مي  تنها با دولتيان مراوده نمي اي دارند؛ نه زندگي ساده

دارنـد؛ مـردم در نمـاز    كار  و دهند؛ بيشتر با كسبه و عامه سر حتي به قضاوت شرعي تن نمي
جماعت آنان ازدحام كرده و به ايشان اظهار ارادت نموده و وجوهات شـرعي خـود را بـه    

پردازند؛ معيشت آنها به عهدة مـردم اسـت؛ عقـد نكـاح و      توصية يكي از مراجع به آنها مي
  ).50/ 1: 1363آبادي،  دولت(طالق و ديگر امور شرعي به عهدة آنهاست 

اند؛ اگر  خواند، متصدي امر قضاوت مي» نمايان روحاني«آبادي آنان را  دستة دوم كه دولت
كنند؛ بـا دولتيـان آميختـه و از     اي بيابند، در سياست مداخله و اسباب تجمل فراهم مي رخنه

دهند؛ يعني، دولتيان را بـه قـوة    كنند؛ حوزة رياست خود را رونق مي قدرت آنها استفاده مي
هـر كـدام   . دارند درت دولتيان از خود، ميان خوف و رجا نگاه ميعوام و عوام را به قوه و ق

) سياسـي و روحـاني  (كه به اين مقام رسيدند، در حقيقت ذوالرياستين و داراي هر دو قـوه  
  )51- 50:همان(گردند  گشته از هر راه مداخل نموده، مالك بزرگ مي

ند كه كار اصلي آنها  بركند، روحانيان اهل من آبادي به آن اشاره مي دستة سومي كه دولت
. ويژه در خانة متموالن از جمله بازرگانان است خواني و تعزيه در ايام محرم و صفر به روضه
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فوج به ايـن حرفـه    چون كار پرسودي است، كساني كه آهنگ و صداي خوشي دارند، فوج
  ).55- 54:همان(آورند  مي روي

گروهي تبديل شده است كه  هاي درون بندي رفته، اهل منبر به طبقة وسيعي با تقسيم رفته
خوانـان بـاآواز    خوانان باسواد، روضـه  مالها، واعظان، روضه: اند از به ترتيب اهميت عبارت

  ).جا همان(
اي بود كـه دو نيـروي سياسـي و روحـاني      آبادي، انقالب مشروطه عرصه از نگاه دولت
 ).107:همان. (گرفتند  روياروي هم قرار

كشاكش روحانيان عهد مشروطه با يكديگر، نه در دفاع از مشروطه  بنابراين، از نگاه او
اهللا اين بود كـه بهبهـاني و طباطبـايي انـدكي      حرف شيخ فضل. و نه در مخالفت با آن بود

  ).131:همان(هاي مجلس بنشينند تا براي او هم جايي باز شود  تر در صندلي فشرده
خواهد كـه اهـل و    ، از روحانيت ميآبادي با اشاره به سيل تمدن غرب سرانجام، دولت

ديگر جدا سازند؛ نااهالن را از اين لباس مقدس خـارج نماينـد    نااهل اين سلسله را از يك
لشـكر بيكـاران محتـرم     و به شغلي كه شايستة معلومات آنهاست وادارند تا از عدد سياهي

  ).26:همان(كشور كاسته شود تا روحانيت بتواند مقام خود را تنزيه و تقديس نمايد 
آبادي سرانجام در پي قـانون اتحـاد لبـاس در دورة رضاشـاه، از      گفتني است، دولت

ذاتاً به دربرداشتن لباسي كـه در همـه جـاي    «سلك روحانيت خارج شد و اعتراف كرد 
» مند نبوده و نيستم و تاكنون مالحظات مـانع بـوده اسـت    دنيا نتوان آن را پوشيد، عالقه

  ).409/ 4: همان(
آبادي اسـت،   تر از دولت انتقادهاي زنجاني به روحانيت به مراتب شديدتر و صريحاما، 

به باور زنجاني، صفات خـدا  . زيرا او از اساس منكر وجود طبقة روحانيت در اسالم است
تـر يعنـي روحانيـان تقسـيم شـده       نه تنها در ميان معصومين بلكه در اتباع و درجات پايين

روحانيت بعدها با اختراع لباس متمايز اسـباب امتيـاز و تفـوق    ). 57: 1379زنجاني،(است 
  . خود را بر مردم فراهم ساخت

  :اند از هاي عمل روحانيان از نگاه زنجاني عبارت ترين اقدامات و حوزه مهم
رد . 5منبـر و خطابـه؛   . 4وصـيت مـردم؛   . 3تصرف در اوقاف؛ . 2امامت جماعت؛ . 1

نكاح و طالق، معامالت و خريد و فروش؛ . 6مظلمه و رفع ذمه و اجراي وصيت متوفيان؛ 
تدفين شامل غسل و كفن . 8اداي نماز و روزه و حج و ديگر واجبات ادانشدة مردگان؛ . 7

كـردن، نمـاز وحشـت     و دفن و نماز و تلقين ميت و نشستن در مجلس ترحيم، قرآن ختم
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ها، نوشتن و آويختن  كردن دعاها و افسون معالجة مريضان، پف. 9؛ ...خواندن و   لدفنا ليلة
خوانـدن   نامـه  ادعيه ، استخاره و كسب بركت و منفعت، نماز استسقا و طلب باران، زيارت

  ). 75- 74:همان... (ها و مشاهر متبركه  در امامزاده
كـه اساسـاً برخـي از آنهـا از      ن ـ دادن بسياري از اعمال به روحانيا زنجاني پس از نسبت

رسد  ـ به اين نتيجه مي كاركردهاي روحانيان نيست و صرفاً جهت تحقير آنان بيان شده است
كه هيچ فرد و گروهي در ميان بشر واسطة امور دين نيست و روحاني به عنوان يك صـنف  

اً در اسـالم  خاص كه امري از امور دين و دنياي مردم مختص آن گروه و آن نژاد باشد قطع
پس مرجعيت امور عـام بـا   . مقرر نشده است؛ مدار در رجوع عوام فقط علم و امامت است

كسي است كه دستور آن امر را دانسته و محل اطمينان باشد كه به حق رفتار كند و بتواند آن 
  :امر را انجام دهد

را به معـروف و   در اسالم روحاني نيست، هر عالم بايد به جاهل بياموزد و هر متدين مردم
» همه بايد در طلب علم و تقوي كوشش كنند. نيكي داللت كرده از منكر و بدي منع نمايد

  .).53:همان(
  
 آبادي وضعيت عدليه از نگاه زنجاني و دولت. 11

. آبادي با آن رويـاروي بودنـد   هايي بود كه هم زنجاني و هم دولت عدليه نيز از ديگر عرصه
بـار، ناعادالنـه و    خواهان، اوضـاع عدليـة ايـران همچنـان وخامـت      رغم پيروزي مشروطه به

هاي برخورد دو قوة روحاني و سياسـي   ازآنجاكه عدليه يكي از حوزه. آميز باقي ماند تبعيض
آبـادي، بـه    از نگاه دولـت . بود، اصالح و ساماندهي آن نيز به همان نسبت بسيار دشوار بود

وخ شرعي قضات، تقلبات وكالي عدليه، مداخلـة  ها و احكام ناسخ و منس واسطة كاغذبازي
در نتيجـه، وي مـدعي   . نمايان در امور قضايي، نهاد عدليه در آستانة ويرانـي اسـت   روحاني

اي با حضور علما و وزرا و نماينـدگان اصـناف    است براي حل مشكالت عدليه بايد جلسه
/ 2: 1363آبـادي،   دولـت (چيني و تهديد مانع از آن شـدند   اما، قضات با اسباب. تشكيل داد

اكبر داور،  لذا، تا تشكيل دادگستري نوين و تدوين قانون مدني ايران توسط علي). 217- 212
  .مشكالت عدليه كم و بيش ادامه يافت

هاي  هاي قضاوت و قاضيان دادگاه زنجاني نيز يكي از منتقدان اصلي محاكم عدليه، شيوه
هـاي مـالي    نويسـد در پـي مسـاعدت    او مي. تايران و نيز رفتار قضات و حاكمان شرع اس
دانستم  نياز شدم، زيرا مي ام از مسند قضاوت بي خيرخواهان و اقبال مردم به درس و مدرسه
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هـا و   داري كـرد؛ قضـاوت جـز ابطـال حقـوق تـوده       كه محال است با قضاوت بتوان ديـن 
  : كردن خانة مردم نبود خراب

مالكين و تجار و كسبه و زارعين و عملـه و  چه، مجازات تنها براي رعاياست، مجازات 
گرفتن كافي است تقصير را به كس ديگـري انـداخت،    غيرهم اساساً پول است و براي پول

كـردن بـا حكومـت يـا      تقصير هم غالباً بـه واسـطة مخالفـت   . تحقيق و محاكمه الزم نيست
به دليل  ه نظر زنجانيب. آيد ندادن به وي فراهم مي نكردن از مأمور يا جا دادن يا اطاعت فحش

هايي شده بود و از الگوي  بدرفتاري شماري از متصديان محاكم شرع اين نهاد درگير آسيب
اوليه و اصلي خود دور افتاده و البته دراين ميان وي دشمنان خود را مصـداق چنـين امـري    

  ).120: 1379زنجاني، (كرد  قلمداد مي
  
  آميختگي دين با سياست. 12
هاي روشنفكري روزگار خـود بـه تفكيـك     تأثير گفتمان و هم زنجاني تحتآبادي  دولت هم

هـاي عملـي بلنـدي برداشـتند؛      دين از سياست اعتقاد عميق داشتند و حتي در اين راه گـام 
نويسد  جاي خاطرات خود از اين انديشه دفاع كرده و حتي مي آبادي در جاي كه دولت چنان

از مداخلـة امـور در مجلـس پرهيـز كنـد، و بـا        پس از فتح تهران از بهبهـاني خواسـته تـا   
جستن از امور سياسي، شرع را از حوزة عرف جدا نمايد و هشدار داد كـه اعتـداليون    دوري

توانند از نيروي روحانيان استفاده كنند، همة اعضاي آن اعـم   چون جز از طريق مذهب نمي
ير ديانت در برابر سياست دهند و از شمش از وزير و وكيل، خود را غمخوار اسالم نشان مي

  ).130- 129: همان(گيرند  مي ها بهره دموكرات
ترين اصل حزب  زنجاني نيز انفكاك كامل قوة سياسيه از قوة روحانيه را بهترين و نافع

به نظر او، در ابتداي اسـالم، قـوة   . دموكرات براي رفاه حال ملت و روحانيان شمرده است
نداشت، امـا بـا توسـعة بـالد اسـالم، جمعـي از اهـل        روحانيت به هيچ صنفي اختصاص 

بصيرت به عنوان قضاوت و افتاء انتخاب شـدند و بـدين ترتيـب قـوة روحانيـت از قـوة       
كم يك طبقة ممتاز از دولت به نام روحـاني تشـكيل شـد     سياست دولتي جدا گرديد و كم

ت، امامـت  كه متصدي امور شرعي مردم گرديد و مسائلي چون تدريس علوم ديني، قضاو
جماعت و جمعات، افتاء، واليت و سرپرستي امور ديني، موقوفات، مساجد، منبر، مـواعظ  

پس، اين تفكيك دين از سياست قهراً و بر اسـاس تجربـة   . در عهدة علما قرار گرفت... و 
آمده، امر مطلوبي است، زيرا با مداخلة دين در سياست، هـر دو   وجود تاريخي مسلمانان به
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گيـرد   شود و در مجموع، كشور در وضعيت بحران قرار مـي  ملت نحيف مي قوه ضعيف و
  ).196- 195: 1379زنجاني، (

  
  بررسي وضعيت زنان. 13

آبادي،  به نظر دولت. انديشيدند اي متفاوت مي آبادي دربارة زنان به گونه زنجاني و هم دولت
اشـاره بـه برگـزاري    وي با . وضعيت زنان ايران از جهت حجاب وضعيت ناخوشايندي بود

  :نويسد نمايشگاه كاالهاي وطني و بازديد زنان ايراني مي
كنـد بـه آينـدة     هاي تهران در اول نمايشگاه امتعة وطني مـا را اميـدوار مـي    رفتار خانم

نشينان اين ملت دير يا زود سر از اين چادر و نقاب سياه  شرافت و سعادتمندي كه پرده
درآورده، جامعـة تاريـك مـا را روشـن خواهنـد كـرد       معمول و با روبند سفيد متروك 

  ).302/ 4: 1363آبادي،  دولت(

او شـايد نخسـتين شخصـيت    . تر بـود  اما، مواضع زنجاني در آن عهد بسيار تندروانه
روحاني است كه در آن فضا از برابري زن و مرد سخن راند و از روپوشاندن زنان انتقاد 

از نگـاه او، بايـد زنـان را بـه     . جتمـاعي فراخوانـد  هاي ا كرد و آنان را به عرصة فعاليت
اي مطلوب تربيت و پرورش داد تا جامعة ايـران در مسـير ترقـي قـرار گيـرد؛ بـه        گونه

محض رسيدن به مرحلة تمايل به مال و عيال و اوالد بتوانند به تنهـايي كـار و زنـدگي    
كنند؛ چشم بـه ديگـران    خويش را اداره كنند؛ خانواده تشكيل دهند؛ به تربيت اوالد توجه

ندوزند؛ بار گران مردم نشوند؛ مهمل و بيكار به گردن ديگران بار نشوند و به طرف افراط 
باكي كشانده نشوند و از هر راه و لذت غلـط و حـرص مـال، خـود را تبـاه نسـازند        و بي

  ).105: 1379زنجاني، (
اما در . ت نهاده استاز همين رو، وي تعمداً از حجاب زنان سخن نگفته و آن را مسكو

حجاب از قهرمانان اصـلي داسـتان اسـت كـه      زني روگشاده و بي شهريار هوشمند،داستان 
هاي  زنجاني شخصيت وي را بسيار پسنديده و همواره او را به عنوان يكي از رهبران انجمن

ي ندارنـد كـه سـبب    كنويسد عقال شـ  دربارة تربيت زنان مي. خواه ستوده است سرّي آزادي
مقصود . بزرگ بدبختي ملت و فساد و اخالق آنها، فقدان تربيت زنان و جهالت مادران است

داري، بهداشت، معاشرت، ازدواج، عفت، تربيـت   از تربيت زنان، تعليم و تربيت در راه خانه
  ).198:همان(فرزندان، تحسين اخالق و رهايي از موهومات و خرافات است 
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  استبداد منور. 14
مشروطه و بروز ناپايداري سياسي و گسترش بحران و ناامني اجتمـاعي، هـم    در پي ناكامي

خواهان همعصر خود به  فكران و مشروطه آبادي و هم زنجاني مانند بسياري از روشن دولت
آبـادي،   بـه نظـر دولـت   . ورزي دربارة تشكيل يك دولت مقتدر و مصـلح پرداختنـد   انديشه

لياقتي زمامداران وضعيتي آشفته يافته و با  بي سياست كشور به سبب سوء مديريت داخلي و
كه اگر هر دست خيانتكار را قطع كني،  مداخلة بيگانگان حالتي بغرنج پيدا كرده است؛ چنان
نمـودن   شود كه نه ملت را جرئت قطع زير آن دست يك يا چند دست قوي بيگانه ديده مي

  آنهاست و نه وسايل قطع آنها مهياست و 
گردد كه قد برافرازد و همة كارهـا را بـه اتكـاي     د يك مرد داناي توانا بازميهمة آنها به نبو

قواي صالح فكري به سوي اصالحات اساسي سوق دهد و با تمركز قدرت و تشكيل قـوة  
طـرف   جويي را بر بيگانگان ببندد، در سياست خارجي بي ها را امن كند؛ راه بهانه نظامي، راه

دوست فراهم  شور را از رهگذر چندصد معلم كامل وطنبماند، وسايل اصالحات اساسي ك
نه معلم طبابت بلكه معلم جراحي براي ديدن و دوختن و بيرون كردن خون «آن هم . سازد

  ).251/ 3: 1363آبادي،  دولت(فاسد از بدن اين مريض محتضر 

آبادي در مجلس پنجم به عضويت كميتة سرّي مشـاوران رضـاخان    در همين راستا، دولت
كوشـيد قـدرت رضـاخان را     اين كميته مركب از نمايندگان خوشنام مجلس بود كه مي. درآمد

كه موضوع  1304هرچند وي در جلسة نهم آبان ). 198: 1368زاده،  تقي(ت و تقويت كند يتثب
گرفت، به مخالفت  تغيير قانون اساسي و انتخاب رضاخان به مسند پادشاهي در دستور كار قرار

داخت؛ به تعبير عبداهللا مستوفي، بعد از يك مدح دو رويـه از پهلـوي از مجلـس    با اين امر پر
  ).666/ 3: 1343مستوفي، (فكري نداشت  خارج نشد و نشان داد كه با ساير مخالفان هم

هـاي پـس از جنـگ جهـاني اول كـه در آن انديشـة        ترين اثر زنجاني در سـال  اما، مهم
دهنـدة سـير    اين رمـان نشـان  . است ار هوشمندشهريديكتاتوري مصلح پرورانده شد، رمان 

هاي تجددگرايان عصر مشروطه به سوي طرح نظرية استبداد منور  دگرگوني و تحول انديشه
است تا با تشكيل يك دولت مقتدر و متمركز، اصالحات را از باال و با قوت آغاز كند و در 

 شرارة اسـتبداد ن، زنجاني كه در بنابراي. برابر روحانيان و ديگر نيروهاي سنتي ايستادگي كند
از حذف نقش جدي شاه در امور كشور و تفويض اختيارات بـه مجلـس و كابينـه سـخن     
گفته بود، اكنون نااميد از اين دو نهاد، واگذاري اقتدار مطلقه به شاه يـا ديكتـاتور مصـلح را    

  .خواستار بود تا با پنجة آهنين دست به اصالح بزند
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كوشد مـردم را از   است كه مي يافته  در نقش يك ناجي نمود ندشهريار هوشمسان،  بدين
شاهي است كه بعدها زنجـاني و   در واقع، او همان رضا. چنگال جابرانة روحانيان آزاد سازد

  ).18: 1382شهبازي، (دوستانش اين نقش را به او واگذار كردند 
  
  ارزيابي و تحليل: گيري نتيجه. 15

ايـن  . آبادي و زنجـاني وجـود دارد   ميان دولت بسياريهاي  هماننديبا توجه به آنچه آمد، 
پيش از آنكه معلول شخصيت روحاني يا تحصيالت آنان باشد، معلول فضاي فكري و  امر

هاست كه سبب شد  هاي روشنفكري بر ساير گفتمان ويژه سيطرة گفتمان فرهنگي كشور به
هـاي   هـا و مشـرب   هـا بـا گـرايش    صيتآبادي، بلكه بسياري از شخ تنها زنجاني و دولت نه

هايي  هاي مختلف اجتماعي، به چهره ها و خاستگاه فكري و اعتقادي ديگر و حتي با پايگاه
گـرا   در واقع، سيطرة گفتمان روشـنفكر و غـرب  . مشابه با كاركردهاي همسان تبديل شوند

وجـود  هاي نوگرا و هـوادار غـرب بـا     شد شخصيت هاي ديگر باعث مي در غياب گفتمان
ها و عملكردهاي مشابه بيابند و ايـن   سابقه و پيشينة متفاوت به قالبي واحد درآيند و نقش

در واقع، همان وجه فرايندهاي پنهان انقالب مشروطه و رونـدهاي درونـي آن اسـت كـه     
نه فقط از اين جهت كه قصد داشته دست از دنيا بشـويد و بـه   . آفريد هاي قالبي مي انسان

با شيخ ابراهيم زنجاني شباهت دارد، بلكه بيشـترين هماننـدي آن دو در   سياحت بپردازد 
اند و اساساً روحانيت را مـتهم   اين نكته است كه هر دو بزرگترين منتقدان روحانيت بوده

انـد و روحانيـان را    گرايـي و انحطـاط ايـران قلمـداد كـرده      اصلي و عامل كليدي واپـس 
ديگـر   اند كه با همكاري يك دكامه پنداشتهپيمان حكومتگران ستمگر و خو همدست و هم

با اين همه، در . اند روزي انداخته ملت ايران را در درازناي تاريخ خويش به فالكت و سيه
ادامة حرفة روحانيت، زنجاني هرگز حاضـر نشـد حرفـه و كسـوت روحانيـت را تـرك       

ان داد از صـداقت  نهاد و از همين جهت نشـ  سر آن را كنار آبادي در پيرانه گويد، اما دولت
  .بيشتري برخوردار است
قلمرو انديشة زنجـاني بسـيار   : هاي فراواني نيز بين آنها وجود دارد با اين همه، تفاوت

هـاي   زنجـاني نظرگـاه  . تـر اسـت   هاي انتقادي او نيز بسي گسـترده  تر و دايرة بررسي وسيع
كـرد؛   توحيد تأكيد ميهاي وهابيت بر  خاصي دربارة اصالح دين داشت؛ او متأثر از انديشه

گرايانــه و  داد؛ تفكــرات باســتان اهميــت جلــوه مــي امامــت و ديگــر شــعاير تشــيع را كــم
  ... .ستيزانه داشت و  عرب
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هاي اجتماعي و نيز به سياسـت، روحانيـت و    به هر حال، هر دو از منظر تجدد به پديده
ساختارشـكنانة روشـنفكران   تأثير نقـدهاي   ها سخت تحت اند و در اين نگرش دين نگريسته

زاده، ميــرزا آقاخــان كرمــاني،  ويــژه ميــرزا فتحعلــي آخونــد ســكوالر همعصــر خــويش بــه
شناسانه، نگـاه آن دو بـه    از زاوية معرفت. داشتند اي قرار العابدين مراغه مستشارالدوله و زين

امـا،  . اسـت  ديني، مؤمنانه، معتقدانه و وفادارانـه  هاي مذهبي، در مجموع، نگاهي درون مقوله
هاي عميـق سكوالريسـتي، دنيـاگرا و     ديني و همراه با مايه نگاه آنها به روحانيت كامالً برون

  .دهد رو روشنفكران نشان مي عرفي است كه آنها را در اين داستان به كلي دنباله
هـر دو از راه و روش  . نـد ـ تمدن غـرب بود  اگر نگوييم شيفتگان مندان ـ  هر دو از عالقه

ويژه در حوزة آموزش، نظام سياسي، نهادهـاي مـدني، آزادي،    ان در نوسازي ايران بهاروپايي
هـا در   آبادي سـال  البته، دولت. كردند ها، مسئوليت مدني و حقوق بشر دفاع مي برابري انسان

. هاي فراواني از زندگي و راه و رسم اروپاييان آموختـه بـود   غرب زيسته و از نزديك تجربه
هاي مدرن، هر دو شـباهت بيشـتري بـه روشـنفكران      ز منظر توجه به ديدهاما در مجموع، ا

هاي شخصيتي آنها بـر جنبـة روحـاني     در واقع، ديگر جنبه. داشتند تا روحانيان همعصرشان
لـذا،  . چربيد، چه در آن روزگار كمتر روحانياني تا اين اندازه به غرب تمايل داشتند آنان مي

هاي خود به پديدة روحانيت از اين تجربه نيـز تـأثير    نگرشها و  طبيعي بود كه در قضاوت
  .شمردند شدن و اخذ دستاوردهاي تمدني غرب مي پذيرفته و آنان را سد راه غربي

آبادي بيش از آنكه يك مصلح و متفكر ديني باشد، يك منتقد اجتماعي  با اين همه، دولت
هاي  ورزي و خلل هاي دين كاستي كوشيد كرد و مي بود كه از منظر كاركردي به دين نگاه مي

بنابراين، در سراسـر آثـار او تعريفـي از    . يافته در اركان دين را به گردن روحانيت بيندازد راه
شـود   هاي آن ديده نمي ها و مؤلفه دين و اصالح ديني و يا معرفي دين مطلوب و بيان آموزه

. شاه اسـت  ان ديني عهد رضاآبادي از ساير دگرانديش هاي تمايز دولت و اين يكي از ويژگي
تـأثير   ويـژه شـيخ ابـراهيم زنجـاني عمـدتاً تحـت       كه دگرانديشان عهد رضاشـاه بـه   درحالي
كوبيد؛ به شعاير و  هاي وهابيت و نوگرايان اهل سنت، بيش از همه بر طبل توحيد مي انديشه

بـر قبـر   ويژه مقولة امامت، زيارت، شفاعت، توسل، ساختن گنبـد و بارگـاه    مناسك شيعه به
زنجاني در عين حال خود را هم در چهرة يك منتقـد  . برد بزرگان دين و مانند آن حمله مي

آبادي، از  زنجاني برخالف دولت. ديني و هم در قامت يك مصلح ديني آشكار ساخته است
اي به نام روحانيت در اسالم است، اما خود او تا پايان عمر  اصل و اساس منكر وجود طبقه

  .نشدني در زندگي او است هاي حل كسوت باقي ماند و اين از تناقضدر اين 



 109   عليرضا مالئي تواني

  1392 اول، بهار و تابستانشمارة سال دوم، ، نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش

  نوشت پي
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