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 به كاركرد اجتماعي روحانيان عصر قاجارقرن نوزدهم ان شناسشرقنقد ديدگاه 
 khakrand66@yahoo.com  رازيدانشگاه ش خيتارگروه  ارياستاد/  رندكراهلل خاكش

 رازيدانشگاه ش ياسالم رانيا خيتار يتركد يدانشجوپور / حسامدهقان  يمهد md6998@gmail.com 

 10/06/1395: پذیرشـ 15/02/1395دریافت: 

 دهكيچ

 يهانيس رزم ياس يسو  ي، اجتم ا ي، فرهنگ يرك ات فيحگوناگون وجوه بارة دريان و مطالعات غربها رد نوشتهيكرواز 

ور مأاز م اوتي، ا  م متف  يه اه گروهك شناسان شود. شرقياد مي «شناسانهسنت شرق»به  نوان  گر در قرن نوزدهميد

ش يخ و يرك نت فرا از نگ اه و ا اراوس س  يجوامع شرقگوناگون  يد اجزانشويممل را شاتا مسافر و محقق  ياسيس

  اند.دهكرف يمطالعه و توص

دن د. بو يران يا يعين ش ي ا، روحانهمطالع ه ش دشناسان شرقاز سوي ه در قرن نوزدهم كران يا ةجامع يهاهاز گرو يكي

ل   تج دد و شناسان دلبس ته و مبران و شرقيا ةت در جامعن حافظ سنياروحان يعنين دو گروه، يااي شهيتضاد اندسبب به

  رخ داد.يي بين آنان ارويرو يته، نو يمدرن

ر در يد نفوذناپ  و س  يرك ب و دشمن فيرق يكن را به  نوان ياشناسان روحانه شرقكدهد ين پژوهش نشان ميج اينتا

ص فات ، انهيگرالكانه و يگرامينگاه تعم يكبا ي، شناسشرقية اند در ااراوس نظرردهك يمقابل تجدد مدنظر داشته و سع

روه در ش ناخت گن يا يالعاتمط يد از دستاوردهايهراند نبا، نندكن گروه منتسب يرا به ا يرواقعيغ يردهاكاركرواقع و يغ

ن اس ت آق يتحق نيرد. هدف اكآنها با مردم غفلت  ةها، و رابطردها، ضعفكاركگاه، يمانند جا، ن دوره قاجارياروحان ينسب

« يل يتحل -يفيتوص »، ن پژوهشيق در ايد. روش تحقكن يو بررسسايي شناسان شنانگاه شرقة چيرا از در يانه روحانك

 .است« ايتابخانهك»اطال ات  يآورو روش جمع

 ته.يه، سنت، مدرنيت، قاجاري، روحانيشناسشرق ها:كليدواژه
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 همقدم

 يبترا استعمماررر يياروپا يهادولت يل علميتما ةه زادكشناسي، ، شرقيالديم 20تا  18 يهاسده يط

ل كج شتيدرتتخواندند، به مي« يينامعمدن و ابعدا»ه آنها را هايي بود كنيمردم سرزم يهايژريشناخت و

 يادو اقعصت ي، نظتاميادت فرهنگتيستبتر تصورشتان ه ه بك ي،اروپامحورة شيبر اساس اند نررفت. آنا
حظته ها مالنيگتر سترزميان مردمتان ديمدر ه كرا اي دهيبود، هر پد يمبعن ر ملليدپوسعان اروپا و سايسف

ا ده ريتختود آن پد يارهتايدند و بتا مميستن مي شيختو يخيراث تتاريار ميند، با شاخص و ممكردمي

نستبت بته منتدي ه بتا عالقهكتز بودنتد يتن يسان فرنگينوسفرنامه كن، انديبا وجود ا. ردندكي ميابيارز

 شعند.گان يمطالب ياما در همان چارچوب اروپامحور، يرانيفرهنگ ا

 -يرانتيدر فرهنتگ ا يردكاركو چنتد ينينماد د يكآنان به عنوان  ياجعماع يردهاكاركن و ياروحان

ت يتفكيفت. قرار رر ييسان اروپاينوخاص سفرنامهنظر طمحن دوره ميه در اكبود هايي دهي، از پدياسالم
 .است ن پژوهشيا ياصل ةمسئل، دهين پديت از اياز واقم دور يهابرداشت ييشناخت و چرا

كه ممكن است هر فرد، سنت، فرهنتگ و ماننتد آن  - در بحث شناخت و درك ديگري رادامر

 سنعي ديگر خواهد تو را به عنوانبه عنوان يك سنت، مي« من»داند. سه نوع رابطه برقرار مي -باشد

ستت و ا« متن»عي در دسعرس و ابزاري در خدمت اهداف ابژه يا موضو« تو»بفهمد. در رابطة اول، 

 يافعه در نظترهمچون يك امتر شخصتيت« تو»شود. در رابطة دوم، بر حسب مضامين كلي درك مي

، بلكته شود. به اين نوع آراهي تاريخي از ديگري بودن ديگري، نه بر حسب مضامين كليررفعه مي
مچون ه« تو»دربارة « من»، با تأمل «تو»بودن شود؛ يمني ديگري بر حسب خاص بودن آن توجه مي

گتري، شود. به اين نوع آراهي تاريخي از ديگري بتودن دييافعه در نظر ررفعه مييك امر شخصيت

ا بت« تو»شود؛ يمني ديگري بودن نه برحسب مضامين كلي، بلكه بر حسب خاص بودن آن توجه مي

« متن»هتاي آن را و كيفيتت و ويژري« تتو»ن شود، و ديگتري بتوداي اد مي« تو»دربارة « من»تأمل 

م، نوعي مطرح است. در رابطة سو« تو»بر « من»كند. در اين دو نوع رابطة، نوعي رابطه مشخص مي

دهتد كته مي كنتد، بلكته اجتازهتحميتل نمي« تتو»ممنا را به « من»رشودري به سنت وجود دارد و 
ورويي اصيل است گويد. اين رابطه رفتبا توجه به ديگر بودنش، دربارة خويش سخن ب« ديگري»

 م تالشههاي خود در برابر هم، براي شناخت در رابطة برابر، و با رشودري سنت« تو»و « من»كه 

 (.107، ص 1382كنند )آزاد ارمكي و الجوردي، مي

 ه، كتسوم ةلفؤرد و ميرميقرار شناسي شرقة در انگار ياول شناخت رادامرة رسد دو مؤلفمي به نظر
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ن نگتاه يند. هر سه نوع اكيم يشعريب كمك يقي، به شناخت حقشناسي استاز بند شرق يآزاد يبه نوع

نگتاه وزايي نت يه به نتوع، كن دوره وجود دارد؛ اما جو غالب در قرن نوزدهميسان اينونش سفرنامهيدر ب

ادوارد شتود. مي هديتدها سوم بته نتدرت در ستفرنامه ةلفؤباشد و ممي اول ةلفؤ، دو مشناسي استشرق
د ساخعار، داشتعن ي اد سلطه، ت ديدر رابطه با ا يغرب كسب يرا عبارت از نوعشناسي شرق ةهسع سميد

 سد:ينومي زيمل برانگأتاي ز در جملهيداند، هرچند او نمي ت و اقعدار بر شرقيآمر
متوسكط ركرن  ييپكاارو يك ه در ذهن ك يجهات يةلكه نه فقط از كزده شد شناسي شرق يشرق از آن رو

ا ره آن ككن اسكتدداد را داشكت يكن ايه همچنككافت شده بود، بلي يشرر امالًاي كآمد به گونهمي نوزدهم
 .(21، ص1369د، ين امر شد )سديم و منقاد ايه تسلكنيا اينند، و ك يشرر

 يهاستنت انن رروه حافظتين بودند. ايارد، روحانكفا يا يه نقش مهميقاجار ةه در دورك ياز اقشار يكي
 يشتدند. نتوعمي ران وارديته بته اكتبودند  يشناسانشرق يشگيران و منعقدان همياة جامم يو عرف ينيد

ه عبتارت بتعته و ياز تقابل ستنت و مدرن ياسكن تضاد انميا ن دو دسعه به وجود آمده است.ين ايتضاد ب
 اشعند.دا را بر عهده آنه يندرين دو رروه نمايه اكبود ي اسالم -يرانيو سنت ا يسنت غرب، بهعر
م يردكت اداز ايشتان يت« شتناسشرق»بتا عنتوان را كه از آنها  يه نگاه رروهك ستاق بر آن ين تحقيا

ن يتا يبترا هكت يهتدف يتة. بر پاكند يبررس يرد اجعماعيكد بر روأكيقاجار با ت ةن دوريانسبت به روحان
 مورد نظر است. يبررس يبراذيل االت ؤف شده، سيق تمريتحق

 اند؟ردهكشناساني كه در دورة قاجاريه وارد جاممه ايران شدند، روحانيان را چگونه توصيف رق. ش1
 اند؟ردهكف يتوص يسنع و رراواپس رروه يك چارچوب ن را درياشناسان، روحانچرا شرق .2
 :، عبارت است ازاالت باال، قابل طرح استؤس يه براك ياتيفرض
ر ، ديعته و ستنت غربتيرد مدرنيكتنتدران رويان بته عنتوان نماشناستشعر شرقيرسد بمي به نظر. 1

ه يتقاجار ةرن دوياروحان، فرهنگ مدرن يهااز شاخصه يريرپذيثأو با تشناسي چارچوب سنت شرق
 اند.ردهك يشرفت ممرفيد و مانع پيرمفيرروه غ يكو به عنوان  ي، مرت ع، خرافيررا، سنعرا واپس

ه بت، يرترا و ستنعواپس يهتان بته عنتوان رروهياف روحانيتوصاز  يه بخشكبود  يتوان مدعيم. 2
ن اسعشترقان و مييتاروپا تين از ورود و فماليااز مقاومت و انعقاد روحان يبغض و عداوت ناشسبب 
ت يحيستن تقابتل مي، همچنيعه و سنت غربيو مدرن ياسالم -يرانيران بوده است. تضاد سنت ايدر ا

 رن د.يز مين يين چرايدر انيز  نياروحان يرد برخكو اسالم و عمل
قابتل شناستي شرقبتارة در حال توسمه در يشورهاكور در چارچوب مطالمات پژوهشگران كق مذيتحق

 ينتوعشناستي، شرق يتةش نظريدايتو پ ادوارد سميدبا ظهور : توان رفتي، ميلك. به طور استف يتمر
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ردنتد ك يه، ستميتن نظرياز اپيروي آنها با  ور اتفاق افعاد وكمذ يشورهاكن محققان يدر ب يخيتاروزايي ن

هتا يغرب ينگتارخينستبت بته تار ينش انعقتاديتب يتكخود را از نگاه خودشتان و بتا  يشورهاكخ يتار

در  ياديتقات زيد و تحقررديتر ار پررنگي، بسيران با ظهور انقالب اسالمين موج در اينند. اكف يبازتمر

عتاب كهم ترجمه شتده،  يتوجه است و به فارسقابل ه ك يگريد ةه نوشعه شد. نوشعين نظريچارچوب ا

ز بته يتن اثتر نيت. در ااستت( 1390)ترنتر،  نربرايان تراثر ، شناسي، جهاني شدن و پست مدرنيسمشرق
ن نتوع مطالمتات يتا يبه رو يديجد ةچيو درشده است د أييت ادوارد سميد« شناسيشرق» يةنظري، نوع

نظتر قترار مطمحنون كت آن تايلك يو حع يموضوع جزئ يكر قالب ه دك ياز موضوعات يكيند. كمي باز

ختوانش  ن بتارياولت يق براين تحقي. ااست قاجار ةت در دوريروحانبارة شناسان دردراه شرقي، دنگرفعه

 د.كنمي يآنها بررس يرد اجعماعيكد بر روأكيرا با ت ن دورهين در اياشناسان از روحانشرق

 تيروحان يهاكاركرد

اد يت« مندخيا تاريمند تيموقم»و « يا سنعيل ياص»رد كاركتوان از دو نوع مي ،تيرد روحانكارك يدر بررس

 .(262، ص 1388 زند،ي)ش اع ردك
ر دشود كه اشاراتي در نصتوص دينتي )از جملته به كاركردهايي اطالق مي« كاركردهاي اصيل»

ارد. ة احتزاب( بتر آنهتا وجتود دستور 39سورة توبته؛  122سورة زمر؛  9قرآن كريم، آيات شريفة 
اجتراي  وتبليغ، تمليم و تملم دانش دين، صيانت و دفتاع از آن، و هتدايت »كاركردهاي چهاررانة 

ريري رتروه توان از اين باب دانست. هرچند ايتن كتاركرد بته طتور مستعقيم شتكلرا مي« مناسك
آمتوزي، تبليتغ و علم»ون كند، اما وجتود مفتاهيمي همچترا توصيه نمي« روحاني»خاصي با عنوان 

را  ريري چنين قشتريدر منابع اسالمي، به مرور زمان شكل« نآداشت تمليم دين، و ضرورت پاس
 (.262، ص 1388زند، ش اعيتسهيل و توجيه كرده است )

ده خ بتر عهتيت در طتول تتاريتز روحانيترا نمندي تيموقم يردهاكارك، يسنع يردهاكاركعالوه بر 
 است. قابل طرح ياسيو س ياجعماع يردهاكاركه در قالب كررفعه 

ردم، ن دولتت و متيب يرريان يم يمني، ينقش مدن يفايتوان به اي، مياجعماع يردهاكاركدر بخش 
 ردكتشاره ا يام و ان ام خدمات رفاهكدسعان و عامه مردم در مقابل ظلم و سعم حيته و ت از فقرايحما

انيتت اجعمتاعي روح -تأكيد بر سنت سياسي با الگار. (83، ص1382فوران، ؛ 65، ص 1370ان، ي)جمفر
ي از ن، ناشتاو تكرار نقش سنعي آنان در رهبري جاممته، بته تحتول و تغييتري كته در جايگتاه روحانيت

 رويد:باره ميكند و در اينوجود آمد، اشاره ميتحوالت جنبش تنباكو به
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از هاي گوناگون بودنكد، ويكي در امتيكروهها يا شكايات اشخاص يا گروحانيت در هر مورد مظهر خواسته
دام وارداً تمام ملت با رهبري آنها متحد شكده بودنكد. آن هينكان اكرفاً اضتكراه ضليكه يك  ارك، تنباكو

اي بكود ميكان براي اينكه هرچند كانون آن مسئله انحصار تنباكو بود، ااالً مقابله ؛مخصوص حكومت نبود
 (. 286ص ،1369اي از رهبري را نشان داد )ايگار، ده و مفهوم تازهمردم و دويت كه در آن رهبري ضلما ارا

 تيرستعرش و مشتروعرونتارون  يهانتهيت در زميتنقتش روحان، وكجنبش تنبا ةاز حادث، پس در واقع

 د.يت به اوج خود رسيبا جنبش مشروط يبخشتين مشروعيد و اكر دايپ يشعريب

 ن و منصب قضاوتياروحان

ل ود. در طوباه و قدرت روحانيان را در دورة قاجاريه افزايش داد، منصب قضاوت يكي از مناصبي كه جايگ

ردهتاي از جملته كاركتاريخ ايران، پس از اسالم منصب قضاوت همواره در اخعيار روحانيتت بتوده استت. 

كردنتد )ايوانتف، هاي رونارون ايفا مياجعماعي روحانيت، وظايف حقوقي و قضايي بود كه علما در بخش

، الزم حاكم شرع اصتفهان بتا نفتوذ و بتا هيبتت سيدمحمدباقر شفعي، شاهفعحملي(. در زمان 16، ص 1356

 (.184، ص1369)الگار،  دشتأييد ميحكومت از سوي و كرد آن را اجرا مياحكام شرع و حدود 
 سد:ينويم ي،م شرعكمحا يساؤنصب ربارة در يخيروند تار يك يبا بررس كرزن

ن يكس ايرئك، نكد. در سكاب كمي شان را در هر شهر بزرگ منصوبيتن از ا ي اه پادش، بر حسب مدمول
 ت برركرارككضلما و رضات ممل يةلكس أه شاه او را انتخاب و در ركادرايصدور بود  يروحان يهاتأيه
خت و برانكدا، راه انداختكه بكود يروحكانة ضد طبقك اي كه بري نادرشاه اين مقام را طي مبارزهوي، ردكمي
 .(588، ص1،ج1380رزن، ك) ردكد نيهم تندگر يد

خكورد. منريكان هاي او به چشم مينگاه تاريخي كرزن، كه ناشي از شناخت جامع ايران است، در تمام تحليل
 ررار دارد« االسالمشيخ»نامند و در رأس آنها، مي« احكام شرع»روانين شرضي مالها و منتهدان هستند كه آنها را 

 (.32، ص 1335گردد )دايماني، ز طرف شاه، به اين سمت منصوب ميكه در شهرهاي بزرگ ا

ن و يتانن دو حتوزه، همتواره نتزد روحايتارات اياز اخعمندي بهره ين شرع و عرف در چگونگيمنازعه ب
رش ران رستعيتمتدرن بته ا ةشتين مسئله با ورود انديمحل بحث بوده است. ا ،ان عرفيصاحبان و مدع

ل شتد يها تبدحوزهة در هم يركفروشن يهان و رروهيان روحانيب ياصلچالش  يكبه  افت وي يشعريب

 آن وجود دارد. ةدربار يجد ييهاچالشي، نونة كدر دور يو حع

و  اي صتالحيتنويسد: مالها طبماً عرف را داردربارة موضع روحانيان دربارة قوانين غيرديني مي پوالك

 (.226، ص 1365دانند )پوالك، صادر شده باشد، باطل ميشناسند و احكامي را كه بر آن مبنا اهليت نمي

 سد:ينويج آن ميه و نعايقضائ ةن در قوياد بر تسلط روحانأكيبا ت بيت، نيعالوه بر ا
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شكت. شكايد نتايج مطلوبى هم نخواهد دا يدنى دويت ايران هيچ تسلطى بر روۀ رضائيه ندارد. اين امر ااالً
ين مكوارد اين باشد كه ردرت روحانيان را كم كرده و ا، راى دويت ايرانحل براى تسريع امور ببهترين راه
 .(306، ص1365ت، ي)ب دست بگيرده را نيز خود ب

 يستازتمشابه يتكت، دست بته يحيدر مواجهه با مس يغرب ةجامم ةاز ت رب يريربا بهره بيتدر واقع، 

او نتد. كيه نميز توصتيتان را نيترانيند، عمل بته آن توستط ايبينم يزند و آنچه را مطلوب سنت غربيم

رردان جهتان يهاخود بر نوشعهشناسي ل شرقياص يهايژرياز و يكيبه عنوان را « ياروپامحور» ةمسئل

 ند.كمي ليتحم يياروپا

 ن مستئلهيته اكتز اشاره دارند يت و نوع آن نياهم ةات از نظر درجياكبه ش يدرياحان به روند رسيس
ز اوستيلة يكتى ه و قضتاياى متذهبى بت يدعاوى حقوقى داخلت: دهدينشان م و دقت آنها را يسن عهكن

متعهم در محتاكم عرفتى  ،قعل، دزدى و تمتدى و جتور تاضوعشود. در موو فصل ميحل دين  يعلما

س، يكا)ست حاكم شرع صادر نمايتدد حكم قعل را همواره باي، رردد، اررچه در شرع اسالمىمحاكمه مي

 .(551، ص2، ج1380

قدرت يتا صتالحيت آخونتدهاى مممتولى ختارج  ةاى به سبب اهميعش از حيطلهئكه مسي راهاما 

كننتد. مطترح مى، شتودعظتم تشتكيل مىن اايتروحان كته تحتت رياستت، عالى ةباشد آن را در محكم
 دارد رى و كشتورى حكتم قتانون راكهاى اين دادراه غيرقابل اسعيناف است و براى مقامات لشتتصميم

اهتاى ى صتادره از طترف آقأنستبت بته ر، توانند در موارد بسيار مهممىو  (127 ص ،1370ل، ي)دروو

 .(128صهمان، ) نندكبزرگ به شيخ االسالم و حعى پادشاه مراجمه و تقاضاى رسيدرى 

 ام قترآنكتاح ياز رو يمحلت يا چند مالي ، يكشرع ةمكمح يبه جا، ت و دهاتيجمممكدر نقاط 

 عبتاً، كثيتن و احادآقتر يهتابا اسعناد به نص يقاض أياز ر، باالترم كمحاخصوص نند. در كي ميدادرس

دود بتوده ن م عهدان همواره محيا ةشود. عدمي ار مهم به محضر م عهد بزرگ ارجاعيصادر و موارد بس
ه بتشتان يا أيو علم و فضل فراوان و خواست متردم استت و ر يسعگين مقام شاياست و شرط احراز ا

 .(588 ، ص1 ج ،1380زن، رك) ندرت قابل فسخ است

 فيتاو تمر يارونتاروني بتر يهتاتيمورأه مكت ييررد اروپاجهان يك يبرا ييدقت در مراتب قضا

اه نگت يتكت در قالتب يتان واقميترده و بكدور شناسي ه آنها را از چارچوب شرقكاست  يشده، روند

 رد.يرمي طرفانه صورتيب

 سد:ينومي شود،يم لكيه توسط ت ار تشك يمكد از محايبا تم  كرزن
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هكر  .ابديمي لكياز افراد سرشناس تش يكيا منزل يمال  ةاز تنار مدتبر در خان يررسميغ يا شورايمنلس 
ته بكر وسيه پك أييوارع و ر يدگيه مورد رسك دهندمي ارائه ياسناد، خود را اظهار داشته يدو طرف دضاو

م را ككرنكد و حيپذياشد هكر دو طكرف مب ه اگر در حدود انصافكشود مي اادر، اساس مصايحه است
 م و ااكحابيئكت تسكليافراد آن ه ةبه هم يمختصر يةسپس هد .ندكيا امام جمده امضا ميخ االسالم يش
 گذرانكدياكحه م، در سراسر جهان اسكت يان رانونين جريثرترؤن و ميترد ارزانيه شاكرا  يبيترت يدضو
 .(592 ، ص1 ج ،1380رزن، ك)

 تار تدر آن توستط  ه مممتوالًكتت تار استت  يصنفشوراي برد، ياز آن نام م كرزنه اي كساده ةمكمح

ن نتوع يتتتوان ايم ياست. به نتوعشده مي يدريرسصنفي آنان به اخعالفات درونشناخعه شده و ممعبر 

بته ه كتت دانست ياسالم -يرانياز نقاط قوت سنت ا ، يكيتوجه استقابل ز يار نيه بسرا، كحل اخعالف 

 است.سپرده شده  يفراموش

 كسستاي. استت فساد در سطوح قضتاوت ،بودهعصر قاجار  ةه مبعال به جاممك ياز مسائل مهم يكي
 سد:ينوباره مينيدر ا

 نيكز در ايكن مكورد منتهكد شود وتوسط حاكم اادر مي حكم رتل دزدان مشهور و راطدان طري  مدموالً
اسكطه وخوبى داشت آنهكا بكه منتهكدى رو آورده و او  راتلى پول و دوستان كند. اگر اتفاراًاضتراضى نمى

م حكاكم هكو  منتهد هم، بها را ربول نمايند. در اين موردكرد كه خونبازماندگان مقتول را وادار مي، شده
 .(551، ص2، ج1380س، يكساگرفتند )از راتل يا بستگان او پول مى

  يبررست يلكروند  يكه سخن او را در ك يزمانرد، اما ك ييرراميرا معهم به تمم سايكستوان ياررچه نم
 اند.ردهكمي اسعفادهءن از منصب خود سوياه تمام روحانكشود ين مسئله به ذهن معبادر ميم اكني

شتكلي را كته در حتال توصيف سياحان از حوزة قضاوت، نتوعي اغعشتاش، ستردررمي و بي

شناستي دورة صتل رفعمتان شرقشتده حارذارد و بخشي از چالش ذكرتشديد است، به نمايش مي

ز اشده است. برختي فكري به بدنة نخبة اين عصر منعقل ميهاي روشنقاجار است كه توسط رروه

 ار تتأثيركنند و اين توصيه در جاممة عصر قاجاين سياحان در كنار توصيف، توصيه به عمل نيز مي

 ايتل دورةيوه تبديل شتد و در اوتوان ادعا كرد كه اين مسئله در جاممة قاجار به يك شداشت و مي
زمتان  خود را نشان داد، هرچنتد نبايتد برختي از اصتالحات اداري در« داور»پهلوي، با اصالحات 

 عنتوان پتدر را نيز ناديده ررفت. در واقع، هرچند داور به« سپهساالر»توسط  ناصرالدين شاه قاجار

ستت، امتا تأثيرپتذيري او از كرده غترب ااصالحات جديد قضايي جديد در ايران، ختود تحصتيل

شناسان و آماده شدن ذهنيت جاممه براي پذيرش اين اصالحات، حاصل يتك رونتد طتوالني شرق

 ترين چالش داور روحانيان هسعند.است و بزرگ
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 ت در آموزشينقش روحان

 نهتاد. (379، ص1383م، ي)شتم ردكاشاره  آن يرد آموزشكاركتوان به ، ميتيروحان يردهاكاركگر ياز د

، دبتا ورود ت تد دوم قرن نتوزدهم، ةميدر ن .ن بودياار روحانيقرن نوزدهم در اخع ةميتا قبل از ن يآموزش

ت ختارج شتد و يتدند و آمتوزش از انحصتار روحانيشكن مسئله را به چالش يا يركفروشن يهارروه

 ت.ت داشتتفتاو امالًكت ينتيبا مدارس دآن ه نوع آموزش و دروس كد رردي يرزارهيپا يديمدارس جد

اباد( )استعر آن تا ةشش مدرس» ند:كمي فيرونه توصنيند ااددمي ن آموزشياه روحانكرا  يدروس كرزن
رزن، كت)« اق دارنتديه نستبت بته آن اشتعكتاست  يسانك يهنه و عاطل براكم و تملم دروس يتمل ةليوس

 ينشتيبنتوع حاصل ت دارد و هم ينسبت به روحان او ةنكيشه در يهم ر، ن نگاهيا. (472، ص1ج ،1380

ز يتن به آموزش مال ،نانهيبا همان نگاه بدب كرزن انگارد.مي هودهيده و بيفايرا ب يو اله ينيه علوم دكاست 

  ند:كياشاره م
اد يكن آوار ركريهم حساب و سكواد طكوط يو مختصر يفارس يه اطفال ايفباكدارد  يتبكمال در مسند م

لمكات كتلفظ : مييد هم بهتر است بگويآموزند و شامي خواندن هكن جمله آن است يرند. منظورم از ايگيم
وانكدن ه همكه ركدرت خككو با آن، دست آورنده آن ب ياز مدن ياثر يه ادنكنيبدون ا، رنديگيرا فرام يضرب

نكوان ضي، ه هر دو را بداند با سكرافرازكس كهر ، رونيو ازا آموزندمي هم نوشتن يمترك يليخۀ دارند ضد
 .(637، ص1، ج1380رزن، ك) گذاردمي نام خودي لودر ج« رزايم»

هتا، الجكن يتاار كر ممارف در يوز» داند:ير ممارف را در برابر مال چندان قدرتمند نمين وزيرزن همچنك

 .(همان) رساننديبه مصرف الزم نم دات مدرسه را غالباًيندارد و مالها عا يارياخع

 ن را بته چتالشيتاروحان بته شتدت آمتوزش، رانيتدر ا يستيمدار انگلاستيس يكبه عنوان  كرزنچرا 

 ين را راهتن بردن آيو از باست رده كل نيتحل يت را به خوبير آموزش روحانيا سد نفوذناپذيشد؟ آكيم

در مقابلته بتا شناستي شرق ياستعممار يتةن تا اليدر ا، در واقع ؟نديبينفوذ دولت مطلوب خود نم يبرا

ران چنتدان نگت كترزن، وررنته دهتدمي خود را نشتان ين به خوبآابر نندران در بركن مقاومتيتربزرگ
 ست.ين يرانيان و نوجوانان اكودكآموزش 

 يت در مراسم اجتماعينقش روحان

ن يتاز ا دالمتانيف يدانتد. توصتيازدواج م ين را خواندن عقد براياروحان يارهاكگر از يد يكي دالماني

م در چارچوب ستنت ي(. ارر بخواه260ص ،1335، يدالمان) رسانديش از حد مالها را ميمسئله توجه ب

ار يدهتد بستيار ان تام مكتن يتا يه مال بتراك يم، مقدماتينكت آن نگاه يازدواج و اهم ةبه مسئل ياسالم
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 فات ازدواج توسط مال و در حضور دوسعان و اقوام عتروس و دامتاد ان تاميتشر و مهم است. يضرور

عتالوه بتر . (72، ص1384ن ر، ي)پتات ندكمي ريدا يو جشن عروس يانگر مهميبار د يكرد و داماد يرمي

 يغه بخوانتد و قترارداديه صتكت ييد برود نزد ماليازدواج باشد باه ل بيه ماك يمرد»، يرسم يهاازدواج

 .(622، ص1335، ي)دالمان «نديرا امضا نما سد تا مرد و زن هر دو آنيبنو
 :ندكيزدواج اشاره مموضوع ادر ن يااقدام روحان ز بهين پوالك

ه كك يض و هنگكاميبا شكروع حك يدن؛ يندكشوهر ، دن به سن بلوغيد بدد از رسين و مقررات بايطب  روان
ن طبقكات يدر بك، مع هذا .هودين آئيمانند مقررات  ناًيض؛ رده باشدكدن يير بغل و زهار شروع به رويز يمو
نكد و چنك  آوره خود را هر چه زودتر بك يةسرما هكوشند كمي ستند ويبند نين اال پايرتر چندان به ايفق
 .(143، ص1368 ،ك)پوال دست آورده توان بمي ز به سهويتيمال را ن ۀاجاز

ن يتت ايت. ارر بته اهماست يسپاركشود، مراسم خاين ان ام مياه توسط روحانك ييارهاكگر از يد يكي

 سد:ينويمباره نيدر ا دالماني. رددرمملوم مين مسئله يت ايع توجه شود، اهميروان تشيمراسم نزد پ
ض آيكد و بكر بكايين مكريكنند، مال ميربل از اينكه مريض محتضر آخرين نفس را بكشد ماليي را دضوت مي

يطكاف اگويكد اضتمكاد و اضتقكاد بكه آورد و بكه او ميخواند و براي تسلي او بر زبان مينشيند و دضايي ميمي
كنكد مي وايت كند و بدد به او تلقكين -به ااطالح –زمي دارد بگويد و خداوند داشته باشد، و اگر مطلب ال

 (.272، ص1335ي، كه به پيغمبر و امامان متوسل گردد تا در روز ريامت از او شفاضت نمايد )دايمان

ض يص متره شتخكتا آن، پردازدمي نآتالوت قره ب معناوباً يو»: ن مسئله اشاره دارديبه ا قاًيز دقين پاتينچر

 .(70، ص1384ن ر، ي)پات «رديا بميعر شود و به

دانتد. يم« انكتودك يرتذارنام»شتود، ين ان ام مياه توسط روحانكرا  ييارهاكگر از يد يكي دالماني

 سد:ينوي ميو
و مال هكم ا. دهنديدست مال مه آورند و بمي منلسه طفل رنداق شده را ب، و شربت ينيريپس از ارف ش

رضكه راغكذها را ماننكد كن يكاز ا ، يكياول ررآن ۀگذارد و پس از خواندن سورمي ف اتاقكدر ، را گرفته
خواند و بدد بكا يگوش او مه ب، اغذ استك يه در روكرا  ينام، ن برداشتهيآورد و طفل را از زممي رونيب

 .(308، ص1335، ي)دايمان گرددمي داخل اجتماع رسماً كودكنامد و از آن پس مي حضار او را يادا

د ياوده، ررچته شتن بتيامردم با روحان ةوسعياععماد و ارتباط پ ةنشان، انكودكاري رذاز نام دالمانيت يروا

ارهتا كنتوع  نيا ه ممموالًكن است يمهم ا ةعكن سان نبوده است.يكن سنت و ارتباط ياها خانواده ةدر هم

ه صتورت امتور را بت رونهنين بزرگ ايابرجسعه و روحان يو علماررفعه  ان ام ين مممولياتوسط روحان

 اند.دادهيار محدود ان ام ميبس

بتاره نير اد پتوالك. بوده استت كند، ثبت اسناد امالاددين ان ام مياه روحانك ييارهاكگر از يد يكي

  سد:ينويم
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ر درسد و فقط ماليي وجود ندارد و تمل  در جايي به ثبت نمي« دفتر اسناد رسمي»چون در ايران 
اي جدلكي يكا تواند با جلب نظر متصدي امر، ربايهكند، هر كس ميم رباية آن را تأييد ميدفتري به نا

ها پيش در تصرف تاريخي ربل از رباية االي تهيه كند و بر مبناي آن، مايكيت زميني را كه از مدت
توانكد يديگري بوده است، ادضا كند، و حال اگر نتواند كالً مل  را از يد ديگري خارج سازد، باز م

گاه رضايت بدهد؛ زيرا در فقكه اسكالمي، مكرور زمكان توجهي سركيسه كند و آنطرف را مبلغ رابل
 (.225، ص 1368وجود ندارد )پوالك، 

مينته، كنتد. در ايتن زنيز نوعي سوءاسعفاده توسط روحانيان را به مخاطتب القتا مي پوالكتوصيف 

ه نظتر بتالك دورة قاجاريه ظاهراً پتذيرفعني توان رفت: ررچه سيسعم غيررسمي ثبت اسناد و اممي

 تترينبزرگ شرع، يمنتي حاكمان و صرفاً نداشت اخعياري چنين بود مممم كس كه رسد، اما هرمي

 هبت بتود، شتده داده اجتازه حكومتت طترف از آنهتا كارهاي و داشعند امالك ثبت م عهدان، اجازة

 لمتاييع بگيرد، و سند و بياورد علما ناي نزد بود م بور را خودش امالك هم حكومت اي كهرونه
 نتوع رو، ايتنباشتند. ازايتن سوءاستعفاده و رشتوه اهل كه نبودند افرادي داشعند اخعياري چنين كه

 .است شناسانهشرق ديد از ناشي كامالً برداشت

 تيروحان يردهاكاركر يسا

از  يمتكشتدند. تمتداد يم يبنددسعه يعلم ي واركاز نظر  يميف وسيدر ط، هيقاجار ةن در دورياروحان

 يبترا« اهللآيت »لقب  و ممموالًشد مياد ي« م عهد»نها به آه از كبودند  ين سطح علمين در باالترياروحان

 هتا بتا عنتواننآاز سواد معوستط برختوردار بودنتد، از  ه ممموالًك يگريبزرگ د ةدسع رود.يار مه كنها بآ

از آنهتا « متال» ين قشر آنها با لقب عمتوميترنييبرند. پايمنام « االسالمحج »و لقب « يروحان» يعموم
ه استت. ن نوشتعه شتدياروحان ةهم يشناسان به پاشرق ين رروه از سويرد اكعمل شود و ممموالًياد مي

  سد:ينويمباره نيدر ا دروويل
ا كمك  بكارنكد و را د« آرا»تر هستند كه ضنوان از درجات پايين روحانى در شهرهاى باينسبه مهم، تددادى
من ضكزير دسكت آنهكا هسكتند ككه « مالها»ن ديگرى به نام اكنند. روحانييكديگر امور جارى را اداره مى

بكار  پردازنكد و روزى دوضقد ازدواج و نماز ميكت مى ةپسران و اجراى ايغ ةبه ختن، اجراى امور مذهبى
ان بزرگكۀ خود نيكز در خكانواد، مالهاكنند. آراها ضمن نظارت بر كار نمازى مىهم در نماز جماضت پيش

ككه در كليسكاهاى ، هاى مسكيحىهماننكد كشكيش، پردازند و از اين بابكتبه اجراى اين امور مى شخصاً
آمكوزش  دارنكد. آنهكا ضكمناًكنند، مبايغى به اورت مستمرى ساالنه دريافت مىكوچ  اننام وظيفه مى

 .(128ص ،1370ل، ي)دروو اطفال رجال را نيز بر ضهده دارند

ستد: مالهتا پتس از فراغتت از ينويمالها پرداخعته و م يردهاكاركاز  يبه برخي، به طور عموم دالماني
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 ةو قبالت ياستناد رستم .نندكيم يدريهم رس يگريد يارهاه كب، ت مردميعالوه بر ارشاد و هدا، ليتحص

پتس  ننتد و مممتوالًكيدا ميتمه پبا توسط آنها خا آنها برسد و منازعات غالباً يمهر و امضاه د بيبا كامال

 يتكن يارهتاه كپردازنتد و متردم را بتيم يح اخالقيمواعظ و نصاه روند و بيمنبر م يباال، نماز ياز ادا

 .(168، ص1335، ي)دالمان ندينمايم يبد نه يارهاكنند و از كيدعوت م

  سد:ينوين مياار روحانبارة كدر، نانهينگاه بدب يكبا  اوليويه
پردازنكد. ات و اخبكار بآيكر يبه وضظ و تفس، جمده به مسند رفته يه روزهاكنآاال ، ندارند يچ شغليآنان ه
جتهكاد ا ةا نه، ورتي به درجيف )حقوق و درآمد( باشند يات و وظايه ااحب مستمركنآاضم از ، ثر مالهاكا
 .(169، ص1371ه، يوي)اي طرف رجوع ضامه گردند، ن اورتيشوند در ا أيده، ااحب ريرس

در  فوريتهاستت.  يخوانهيته، تمزشتدار اشاره ين به آن بسيات روحانكه در آن به مشارك ييارهاكاز  يكي

 سد:ينويمزمينه ن يا
رونكد ىبر تخت مرمر باال م مالو  كنند ي  ضدد سيدتدطيل مى كه نمايش را اندك مدتى، در اواسط تدزيه

آورنكد مكردم را بكه گريكه و زارى درمى، و بكار ديگكر كنندشهادت امام را بيان مى و با يحنى مؤثر شرح
 .(233، ص1386ه، ي)مور

ن يتااز مراجتع و روحان ياري، بستاستت ناصترالدين شتاهه اوج آن در زمان ي، كخوانهيتمزخصوص در 

دم عتدانسعند و عالوه بتر مي اسعفاده پادشاهان قاجار و مخالف با شرع اسالمءسوة ليسطح باال آن را وس

 پرداخعند.مي زيه آن نيغ عليآن، به تبل ت دركمشار

 سد:ينوير قرآن ميتفسخصوص مه در يو ش يروان مذهب سنين پيب يقينگاه تطب يكبا  اورسل
 اسكالم نيبه د يمنؤش اهل تسنن، هر ميه پكيحايدر، به مالها اختصاص دارد ر ررآن منحصراًير و تدبيتفس
 .(272، ص1352)اورسل،  ندكح ير و تشريرا تفستاب مقدس كخود  ةقيتواند طب  اسلوب و سلمي

ن ستنت و هتم در بتيچندان دقيق باشد؛ زيترا، هتم در ميتان اهل اورسلرسد كه سخن به نظر نمي

فستير تتواند خود به تفاسير مخعلف از دين بپردازد، و ارتر چنتين كنتد ايتن شيميان هر كسي نمي

ي مثتل علوم ديني كرده باشتند و بته علتوم كساني كه تحصيل هاناععبار اجعماعي نخواهد داشت. ت

باشند،  شناسي )علم درايه( و ساير علوم ديني مسلطادبيات عرب، مماني بيان، فن بالغت و حديث
 م از به چنين كاري هسعند.

 ت و مردميروحان ةرابط

ن و متردم يتاروحان ةرابطت استن قابل بحث ياروحان يرد اجعماعيكه در چارچوب روك ياز مسائل يكي

آنهتا  .نتدان متردم بودهيم در بكمسعح يگاه اجعماعيپا يك يران، همواره دارايخ اين در تاريا. روحاناست
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انتد. ردهكاستعفاده  يج متردم، در جهتت اهتداف رونتارونيبس يبرا، ات خوديت در طول حين ظرفياز ا

 سد:ينومي تيروحان يگاه مردميپابارة در، رانيا در ايكر آمرين سفياول، بن امين
 ركنفكر نكو ي گردد و يد رن  ميراطر سف ي شود فقط سوار يه از منزل خارج مك ي[ موردينك ي]مالضل

وجكود  يك نكد و ماننكد يآيند از هر طكرف نكزد او مواز آمدن او مطلع ش يمردم ورت يوي، همراه اوست
 (.332، ص1369ن، ي)بننام نندكياستقبال م ين روحانياز ا يديطبفوق

چ يهتاو،  ياستعممار يهتاتيه فمال، كترانيتدر ا سيانگلت ياستعممار يهااستيان سيرع ةندينما، كرزن

 ند:كيل ميرونه تحلنياشت، هم ندا يپوشش
 شوند مردم از پيمقام ردر و حرمت فراوان دارند. ورتي كه ايشان براي ارامة نماز وارد مسند ميمنتهدين ضايي

 (.230، ص1ج ،1380كنند )كرزن، گريه و زاري ميشتابند و مقداري هم ورت خود را ارف آنها مي

. رترددر ميميسآنها  ين از سوياروحان ينگاه شود، شناخت واقمدقيق  كرزنو  بن امينفات يارر به توص
س در يانگلت يهااستتيردن سكتاده يتپ يه بترا، ككرزنمانند  يافراد يت براين وضمياررچه ا، در واقع

اند تتا بعواننتد ها اشاره داشعهتين واقميآنها به ااما ندان مطلوب نبوده، اند چردهكيران، همواره تالش ميا
ن در يتااناز روح يكتيجانبته متردم و دفتاع همه يز به همراهين بيترند. يار ره كمناسب را ب يهاحلراه

 در مشهد اشاره دارد: يومعكمور حأمقابله با م
 فتكه و او رارر نمود تا شبانه از ديوار خانة وى بكاال ت پيدا كرده و تددادى را مأموئبار حاكم دل و جراين

د زيكادى شاگردان و طرفداران وى سر به شورش برداشته و تددا، دستگير و از شهر خارج نمايند. بالفااله
 (.306، ص 1365ت، ي)ب ادا كرده و خواهان بازگشت وى شدنداز مردم را نيز با خود هم

 سد:ينوي. او مشده استد ييأز تين پوالك ياز سو بيتل ين تحليا
را يكز ؛ترسكنديان از مالهكا ميكامكا دويت؛ دارنكد ياريداران بسكن و فرودستان طرفين محروميمالها در ب

اسكت اي لهيه ترس از آنهكا وسككر شد كتوان منين را هم نميا، نند. به هر حالكام و بلوا برپا يتوانند ريم
 (.225، ص 1368، كند )پوالكيمحدود ماي ان و استبداد را تا اندازهيه ظلم زورگوك

و  و ارتبتاط دوستويه بتين متردم يتك روستعا« مالي واقمي»يك  -به تمبير او -در توصيف  جونز

 نويسد: روحاني مي
او يك   .باشدنماز تبريز متويى آن مىهاى اطراف اين روستا، ورف )موروفه( است و پيشبخش اضظم زمين

ت از كند هرگز آنقدر كه سكزاوار اسكاو فكر مى !اوضاع دنيا، شكاك و طماعخبر از مالى واردى است؛ بى
 گيرد. او به آنهكاكنند او بيشتر از حقش از آنها مىو از سوى ديگر، روستاييان فكر مى؛ گيردروستاييان نمى

آنكان،  بكهاو به خاطر ظلم و اجحاف  :دنگويآنها مى ، وروندبه خاطر فريب دادن او، به جهنم مى: گويدمى
 رود.به جهنم مى

)جكونز، « تا حكدى درسكت بگوينكد شايد هر دو طرف»زد، گفت: كه يبخند مىگاه ميرزا درحايىآن
 (.189، ص1386
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 سد:ينويند و مكياسعفاده از مردم معهم مءن را به سوياهم روحان فوريه
 محكال اسكت گيرنكد.و جا مىرسند از هر طرف مى؛ سال گذشته «هاىگربه» همان :يدنى «سيد»و « آخوند»

ط بكا فق، باروبنه و زاد و راحلهاين است كه بى. فرات پرغنيمتى را از دست بدهند كه اين جماضت چنين
همكه بارسكنگينى چكه كنند كه حمل ايناين جماضت پيش خود چنين تصور مى شوند.اسب وارد مى ي 
، هيك)فور؟ مسكلمان نيسكت طايفه سر بپيچكد بساط زندگى اينة مگر نه اين است كه هر كس از تهي؟ الزم
 .(206، ص1385

 بته نظتر كننتد؟آميز و عبارات زننتده از روحانيتت يتاد ميرونه با جمالت توهيننيه ايو فور جونزچرا 

ا نتد و يتا بتخواننده را نسبت به روحانيت بدبين كن ،اند با آوردن اين جمالتن دو سمي كردهيرسد امي
ار دهنتد، در آنها را در ممرض تهمت قتر، به آنها توهين نموده ،«طماع»و  «شكاك»مثل  ،هاي ناروانسبت

خبتر از يب» ،«طمتاع»، «رربته»ماننتد  ييهتاواژهاسعفاده از  .ستحالي كه اين صرفاً برداشت نادرست آنها

 ي. ويستتن يگتريدچيتزي ت يتروحان ةن نستبت بته طبقتامسعشترق ةنكياز بغض و  ينماد جز ،«ايدن

 سد:ينويم يگريد يجان در يهمچن
كه ايشكان هكم  زيرا؛ دخوان« هاى ايرانگربه»بايد ، به كار برده باشم اين دسته را بدون اينكه بخواهم ايهامى

ككارى خكوددارى ويكى در هكر جكا هكم از كثافت، ضزت و خوشى جا دارند اى بهمثل گربه در هر خانه
 (.179، ص 1385ه، ي)فور كندنمى

 –دهتد كته ناشي از بمض دروني و كينه ايتن مسعشترقان استت و نشتان مي اين نوع توهين كردن

هبي، ويژه در امور متذبخشي از اين رروه در توصيف و تحيل شرايط اجعماعي ايران، به -كمدست
لمتات و كآلود صليبي ختود را در تمتابير و طرفانة علمي ندارند، بلكه روح بغضتنها رويكرد بينه

 د.دهنها نشان ميتحليل

ورود متا اران بازشناستانده شتد، يبمد ترجمه و در ا يهادر دورهشناسي ن معون شرقيابيشعر اررچه 

نتار كر ز ديترا ن يركفان روشتنيو ارر جر ر خود را رذاشتيثأت هم در همان دوره يرردان تا حدجهان

نگتاه  يتك بتا اورستلشتود. ك مي ادشتده بهعتر دريد ايتجد يم فضتاين دوره قرار دهيشناسان اشرق

 انيتز بع ت ينتوع يو از رو ييرراميت را بدون تممياز واقماي روشهي، لكل يتحل يكنظرانه و در تنگ
 سد:ينومي ند وكمي

 يه مسكتمركشود مي نيياز طرف شاه تداي ا امام جمدهيخ االسالم يش يايتين موضوع، در هر ايگذشته از ا
مرجكع،  يك تنها ها مالها و امام جمده د. سابقاًيآيشمار مبهايت يت آن ايس روحانيرئ دارد و ظاهراً يمرتب

ه كك –ت يكروحان ين مقكام ضكاييكشكد. ايده مينام «رادرايصدو»ه كداشتند  يع تريبا ردرت نظارت وس
شكاه يغكو داران كشور شده بود، به وسيلة فتحدليت زمامآن موجب وحش يو مردم يردرت و نفوذ روحان

چ يهكه ه بككررار دارد هايي تيت شخصيت در نفوذ و هدايروحان ةطرف، جامد نيزمان به ا د. از آنيگرد
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شكان، مكورد احتكرام تيو اضلم يزگكاريضلت شهرت در تقوا و پرهه ب يندارند، وي يت آنچنانيرسم، وجه
 مقكدس شكناخته يار ضمكومككه از نظكر افي، ككروحكان يهاتين شخصيگران هستند. ايد ۀش از اندازيب
ن شاه و مكردم يبرخوردارند. آنها ب يرينظمكت يند، از ردرت نفوذ و آمريگومي« منتهد»ها شوند و به آنمي

شكه يبدهنكد هم يو حقور يمسائل شرض ۀه دربارك يروند و هر نظريبه شمار م يمورد احترام يهاواسطه
 .(272ص  ،1352)اورسل،  رابل اجرا و محترم است

د متردم اشتاره ن نزياگاه روحانيبه جا كرزنو  بن امينمانند اررچه ، ناصرالدين شاهدربار  كپزش، پوالك

النماهتا تتا از قتدر و منزلتت م، در نظر عمتوم متردم، رفعه همي رو» سد:ينويم، گريد يدارد، اما از سو

ف يصتا تويت(. آ225، ص 1368، ك)پتوال« نندكمي صحبت ياسعه شده است و همه از مالبازاي كاندازه

صترالدين نادوره  ين است؟ ارر جو عمتومياه روحانيعل يجوساز يا نوعيند كيان ميت را بيواقم پوالك
نچته كته وي آكنيم كه بخشتي از مالحظه ميم، يريدر نظر بگ آن بوده است انيبپي در  پوالكه را، ك شاه

آغتاز  ران يتاه روحانيتختود عل يمنف ةه مبارزكست ا يركفروشن يهارروه حاصل القائاتدارد ميبيان 

 ةصتيخص يمالبتازبه واقع، است. ارر  يرواقميف غيتوص يشعر نوعيب پوالكن ا هدف يند. در اودبرده ك

 يوستستت. از يه نيتقابل توج« وكجنبش تنبا»ت در يمردم با روحان يهمراهپس ن عصر است، يا ياصل

 ياز عصتر ناصترپتس ه ، كترا «تيجنبش مشروط»ج مردم در يت در بسيتوان نقش روحانمي ايآ، گريد

ا ت اهتداف ختود رن از مردم در جهيااز روحان يبرخ ةاسعفادءتوان، سوينمالبعه رد؟ كعمان ك ،داافع قاتفا
 ده ررفت.يز نادين

 ييگران و خرافهياروحان

صتفت ختاص  يتكردن كو منعسب  ييرويلكشناسان قرن نوزدهم شرق يهانوشعه يهايژرياز و يكي
انتد. بته هردكرار كتتجاهتاي زيتادي ار را در كن ياسان اشنز شرقين نياروحانبارة رروه است. در يكبه 
گرنتد. يديك مثتلردها كاركر و كو تف يل ظاهركه از نظر شكد هسعن يافراديان روحان، از نظر آنها ينوع
 ةا همتي. آبوده است «ييرراخرافه»داده شده، نسبت ن ياشناسان به روحانشرق يه از سوك ياز صفات يكي

ممكتن استت  ييررااععقاد به خرافهبله، ند؟ بود معقدمبه تن داشعند، به خرافه  تيه لباس روحانك يسانك
د يتبا ،گتريد ياز سو .ديده شده باشد ،درس چنداني نخوانده بودندكه ، نماهاتمدادي از روحاني ياز سو

؛ دركتخرافه محستوب ، ستيرش نيمدرن قابل پذ ةشيه در اندكتوان آنچه را يهررز نمكه توجه داشت 
ت اند؟ راه اثبتادهي ه رستين نعيشناسان چگونه به ااست؟ شرق يعمل خراف يكا اسعخاره ررفعن يآ، الًمث
و  يو قضتاوت ت ربت يدر متعن ستنت غربت يست؟ قرار دادن ستنن استالميآنها چ ين مسئله از سويا

 ه است؟ي، چگونه قابل توجيسنت اسالم بارة يكنظر غرب درنظور م يعقالن
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سيار اجاريه، بق ةدر دورويژه شدن به آن در ان ام كارها در ميان ايرانيان، به و معوسل «سعخارها»
بته ررچته ا، توان از جمله عقايد خرافي برشمردواضح است كه اسعخاره را نمياما رواج يافعه بود. 

 و آن هردعقايد و رفعارهاي خرافي بدان رسوخ پيتدا كتراهي نادرست و ناب ا از آن،  ةسبب اسعفاد
ان بته بته ستبب آنكته چنتد، قاجتار ة. ايرانيتان در دوره بوداش دور ساخعكاركردهاي مذهبي را از

بته ونته، راي نمشدند. بميبيشعر به اسعخاره معوسل ، مشورت مقيد نبودند براي ان ام كارهاي خود
اخعن چون زالو انتدهمانعخاب يك روش درماني يا  نتترين طبيب از بين چند نيت انعخاب مناسب

يتر؟ خدازند يا ررفت كه آيا زالو به لثه دندان شاه بينصورت مي ءاز سوي فخراالطبا، اين كار ثهبر ل
شد كته آيتا اسعخاره در چند مرحله ان ام مي، دارو دادن به مريض كه راه به سبب تمدد در داروها

 اين دارو به مريض خورانده شود يا خير؟
را  ، نتبض متريضميرزا جمفتره طبيبي به نام كنايعي نقل شده است مبني بر ايكح، در اين خصوص

اي ارهداشت استعخكه تسبيح بلندي ، با چشمش را بر هم رذاشتمدتي رد و بمد از كر كررفت، مدتي ف
آمد با تترازو بيني فلوس به اين بنده خدا بدهم؟ ارر خوب ميصالح مي، رد و با آواز بلند رفت: خداياك

رد كتيماسعخاره  آمد، م دداًررفت. ارر براي فلوس خوب نميا ميداد و پولش رشيد، ميكفلوس را مي
رد و كتديگتر مياي آمد، اسعخارهرفت: ارر ترن بين بدهم، چطور است؟ باز آن هم ارر خوب نميو مي

 مخعلتف ان تام يهاوهيران بته شتياسعخاره در ا آمد.اسعخاره خوب مي، و باالخره، شدعناب را جويا مي
ان يتدر م و قترار دادن، تكتاغتذ و قترار دادن آن در پاكت بتر يتح، نوشعن نيقرآن، تسب ةليبه وس :شدمي

 عوستلمان امشتان بته استعخاره  يه بتراكتاست  ييارهاك؛ اما آنچه مهم است مانند آنصفحات قرآن و 
  .(547-546 ص، 1390اععمادالسلطنه، ن )تن چند يب از بين طبيترانعخاب مناسب، مثال. براي شدندمي

 سد:ينوياسعخاره ررفعن مبارة در ريزرف
 يتكيا بيكه آين يبا توجه به نخست .دهندمي وان حافظ انناميا فال گرفتن از دين آار را با استخاره از رركن يا
 ار خكود راككف يلكرنده تيگا فاليننده كنند استخارهكر ير و تدبيچنانچه آنها را درست تفس، ديه به نظر آك
ردن كك با طاق و جفكت يدن، يزگار همراه خود دارديه هر مسلمان پره، كحيرشته تسب ي با  يداند. گاهمي
 .(110، ص1364زر، يد )فريتوان به مقصود رس، ميآن يهادانه

 سد:ينويس ميران و انگلين مناسبات اييتمبارة در، گريد ييدر جا
د را ه بخواهكد نظكر خكوكاز آن شيرد. پكمي برد و استخارهمي حيدست به تسب ياركهر  يدويه براين ايام

 همان(.) ردكمي برد و استخارهمي حيه دست به تسبكدم يد، ميديبگو يلچيبه ا يمطلب ۀدربار

هتر  يران بترايتمتردم ا ةن و همتياروحان ةا همآيست. اما يار نكقابل ان، عياسعخاره ررفعن در فرهنگ تش

ن بته يتاروحان ةز هميقاجار ن ةدور ينيد يادر فض يرسد حعيزنند؟ به نظر ميدست به اسعخاره م يارك
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ا بتا رترفعن يتآ، گتريد يانتد. از ستوردهكياستعخاره نم يطيو در هتر شترا ياركهر  ياندازه و برا يك

استعخاره رترفعن  ؟ردنتدكمي يا از ان ام خودداريو دادند ميار را به طور قطع ان ام كاسعخاره، افراد آن 

شترايط و در  يار خاصتكتان تام  يه دادن بترايق و روحيو تشو يررمدل يشعر نوعيب، عيدر فرهنگ تش

آن بتارة قترار داد و در يران را در درون سنت غربتيد سنت اينبا، گريد يرد. از سويريمصورت  يخاص

 رد.كق، قضاوت يتحق يجاه ب
عارفتان  ن بزرران از امامتان ممصتوم تتايع است. ايگر از سنن فرهنگ تشيد يكي« توسل به بزرران»

ت آن شتد، يتر عمومكتوان منينم، امامانبارة درويژه بهو زمينه ن يد. در انشويرا شامل مها ديرگ و سبز

چتار ده كت يشخصتبتارة ننده دركريتحق يبا لحن هنريشت ندارد. ين چندان عمومارممصوميغ ين برايكل

 سد:ينوياست، م يماريب
نكد را آن ر يبه او داد. آن مرد با خوشحاي ه رندكت ي د و منتهد يبه طرف منتهد رفت و دست او را بوس

تن افيكدرمكان  يه آن مكرد جكوان بكراكم يمتوجه شد اد خارج شد و بدداًيبه دهان گذاشت و با احترام ز
 .(408 ، ص1368ش، ي)هنر ابديرد و بخورد و شفا يبگ يزينزد منتهد آمده تا از دست او چ، خود يماريب

ستان ديد يك ان يمارسعان و پزشك تنها راه عالج بيماري است. اما ازو بر پاية سنت غربي، ب هنريشدر نظر 

اقتع، ودارد. در هاي بزرگ منافاتي وجود نمسلمان ايراني، بين مراجمه به بيمارسعان و توسل جسعن به انسان
 غربي است.شناسان قرن نوزدهم تقابل سنت غربي و سنت غيرو بسياري ديگر از شرق هنريشقضاوت 

اععقتاد  ررفعه است، بتهمي ان ام ناصرالدين شاهه توسط ، ك«يپرسعليشما»از مراسم  كپوالف يتوص

 يف ادعاهتامممول اشاره دارد و بتر ختالريغ يارهاكاز خرافات و  ين با برخيااز روحان يو مبارزه برخ

  سد:ينومي ند. اوكمي ن امر اععرافيبه ا، نااز مسعشرق يبرخ
نكوع  ، ي  حفات به ين تشريرا آنان در تمام ايز؛ افتندين جلسه حضور يدر ا ،اريراه بسكون با اياما روحان
ت ن شاه روز تويد حضكريد بود. ناارايديبر خالف ررآن من، ه به اراحت تمامكدند يدي ميپرستليشما
 ه هرگكاه حضكرتككو مسلم اسكت  ه تا آن هنگام سابقه نداشتكرد كاد ياز اض يكيل به يرا تبد، يضل
ا بكات خكود يكدر زمكان ح يه وكار است كن همان يو ا، ردكمي ار منعكن يه بود آنها را از ازند يضل
 .(223 ، ص1368، ك)پوال اننام داد« غالت» يدنيدند، يپرستي ميرا چون ذات بار يه واي كفرره

، رراييفتهخرا با ن و علمااروحاني ةمبارز به شوندمي م بور راهي آنها، سابق هاينوشعه ن ا برعكسيدر ا

 .نندكجاهل اععراف  مردم و حاكمان پرسعيشمايل با ناروحاني ةمبارز جمله از

 نياازات روحانيامت

هاي فراواني بوده، امعياز روحانيان به عنتوان يتك يكي از مسائل مهمي كه در تاريخ ايران، محل بحث
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فه در رأس هرم جاممه جاي طبقة معمايز بوده است. بيشعر مورخان روحانيان را به عنوان يك طبقة مر

در دورة قاجتار انتد. كردهزادران رقابتت مياند، و در مقاطمي روحانيان، از نظر ثروت، حعي با شاهداده

، جايگتاه از دستت رفعتة ختود پتس از دورة فعحملتي شتاهنيز روحانيان همزمان با به قدرت رسيدن 

و جايگاه آنها در بتين متردم موجتب شتد كته صفويه را پيدا كردند. نياز پادشاهان قاجار به روحانيان 

بسياري از آنها نيز از ثتروت و مقامتات روحانيان به يك قدرت تأثيررذار در اين دوره تبديل شوند و 
بتراي رونتق رترفعن فرهنتگ رونارون علمايي از شهرهاي  فعحملي شاهتوجهي برخوردار بودند. قابل

مالمحمتدتقي  و مالمحمدجمفر استعرآبادياز جمله ؛ ها و مدارس به تهران دعوت كردتهران و حوزه
كترد، يتك همچنين بتراي هتر شتهر كته حتاكمي تميتين مي .(21، ص 3، ج 1368)تنكابني،  برغاني

را به عنوان سفير رستيل  االسالم خوييشيخ، نمود. به اسعانبولمالباشي همراه او به آن شهر رسيل مي

(. 53، ص 1369)الگتار،  داعزام كربه كرمان  هوالكوخانه را به همرا الملماءميرزا حسن نظام داشت و

فرستعاد به جمع آنهتا ميعلما را به خاطر نفوذي كه علما در بين مردم و خوانين داشعند،  فعحملي شاه
هاي حكومت خويش را محكتم و پايهو  تا از محبوبيت آنها براي ساكت كردن شورشيان اسعفاده كند

بتين عثمتاني و دولتت  ة( در ععبات بته عنتوان واستطن في) الغطاءشفشيخ جمفر كا .اسعوار ررداند

 فعحملي شتاه(. در دورة پس از 184)همان، ص  براي صلح مأمور شد و اين وظيفه را ان ام داد، ايران

نيز روحانيت توانست جايگاه خود را به عنوان يك طبقة تأثيررذار حفظ كند و آن را ارتقا دهد. آنچته 

توستط مسعشترقان و برختي مورختان از آن يتاد شتده، « برخي علما و روحانيان ثروت»تحت عنوان 

 نظتر و در بودنتد شتهر هتر اول طتراز روحانيتان آنهتا معتولي مممتوالً بخشي از موقوفاتي است كته
 ختاص مصترف بته اموال اين كهحالياست، در شده قلمداد علما شخصي اموال عنوان مسعشرقان، به

 .اندبوده دارامانت و عامل اًصرف علما و رسيدهمي خود

 :دهدمي ارائه يملأقالب ت يهاليتحل، انات آنهاكو ام ينوع زندربارة در هنريش
منلل امام جمده بكود. پكس از  ةس خانكو دانشمند بزرگ درست برض ين روحانيونت اكمنزل و محل س
محقرانكه و  ةا بكه خانكننكآم و در ين شكهر شكديرنشيچ، وارد محالت فقيچ در پيپ ةوچكگذشتن از چند 

ه ح داديتكرج يمنلكل و اشكراف يساده و محقرانه را بر زندگ يه زندگكم يديد اسداهلل رسيحاج س  وچك
 .(408 ، ص1368ش، يبود )هنر

 ةامتام جممت ستد:ينومي اصتفهان ةامام جممت ينوع زندربارة در هنريشف، ين توصيس اكدرست بر ع

نفتوذ  يومعكتو ح يدولعت يهارود و در دستعگاهمتي شماربهران ين ممروف و بزرگ ايااصفهان از روحان

ار كتاررران در آن مشتغول كتش هنوز تمام نشتده و يهاقسمت ياو نوساز بود و بمض ةخان .دارد ياديز



22    ، 1395، بهار و تابستان 40سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 

ش يامام جممه پت ييرايم و به طرف تاالر پذيشد يرونيات بزرگ بيوارد ح، ران آقاكنو ييبا راهنما .بودند

داشتت و بته  يرونتيبته طترف بتا  ب يبا ارسهايي پن ره. بزرگ بود ل و نسبعاًكشن تاالر مربع يا .ميرفع

 يدر وستط تتاالر، حتوض مرمتر. شدمي ميبه چهار قسمت مربوط به هم تقس، معمدد يهاسعون ةليوس

اطتراف تتاالر بتا  يهتاها و غالم رردشرد. سعونكمي جسعنآن  يهاب از فوارهآه كقرار داشت  ييبايز

و  ياركنتهآي ز تمامتاًيتتاالر ن يوارهاين شده و ديز تزئيبه سبز و زرد ممادن تبر يقليص يرمرم يهاسنگ
 .(404، ص 1368ش، ي)هنر ديرسمي به نظراي وه و افسانهكشبا يليمطال بود، و خ يناتئيتز يدارا

ز اختاص استت.  يمتدهاآدر يشتمارند استعفاده از برختين برميتاروحان يه بتراك يازاتياز امع يكي

ستت اه دوبت آن تيريو متد ، قلمتروياسعقالل متالي، خيتاررونارون  يهات در دورهيروحان يهايژريو

بتوده  يمتمرد حوزه عمدتاً ي، منابع ماليخيبر اساس مسعندات تار .(40-38 ، ص1 ، ج1362زاده، ك)مل

 نيمأمرانتان تتكخلفتا و ح يايو هتداها ، موقوفتات و بخشتشيچون وجوهات شترعهايي همو از راه

  260461ردرآمتد الهي تان بتالغ بت» ستد:ينويمزمينه ن يدر ا رابينو. (38، ص1369شده است )الگار، مي
 .(359 ، ص1374نتو، ي)راب« رترددكستر مى م عهد نقىسيدعلىآن بابت حقوق  قران  825 كه است قران

ه يتقاجار ةدر دور نيتاروحان يبترا يز منبع درآمديزادران نر اماميو سا حرم حضرت ممصومه، امام رضا

رت حضت از بركتت متزار متال داند كه چقدر ستيد وشهر قم پر از سيد و مالست و خدا مىبوده است. 

در « هايرضتو»بته نتام اي بته دستعه ي(. حع253، ص1385ه، ي)فور خورندممصومه در اين شهر نان مى

ا در مشتهد الترين مقتام ربتا؛ به حضرت امام رضا منستوبند» ن بودند:ياروحان وه جزكمشهد اشاره شده 

كتردن  م بور به كتار، شانحيات خود و خانواده ةداشعه و از مزاياى بسيارى نيز برخوردارند و براى ادام
كننتد و بتزرگ در مشتهد زنتدرى مى م عهتد 20 نزديك بتهن يهمچن. (307ص ، 1365ت، ي)ب« نيسعند

 امتا .(318 صهمتان، ) انه اشتعغال دارنتدقريب به همين تمداد نيز افرادى در ادارة امور مربوط بته آستع

معتر بته كشتود و مي از مالها و ساداتاي عده ةطمم، است يغن يكت نين بايباد از اآه اسعر، كموقوفات

 .(472 ، ص1 ج ،1380رزن، ك) رسدي ميمصرف واقم

 :نامد، اشاره داردمي ن از بارراه حضرت رضايااسعفاده تمام روحانءه سوكآنچه  به كرزن
شكان افكراد يت ايكثركه اككمشكهد نوشكت  يه او راجع به مالهاك يو گفته بوده است ورتيكچه ن يويانك
از  از زوار به چنك  آورنكد و يماد ۀثر استفادكه حداكن منظورشان آن است يترهستند و بزرگ يسواديب

ا رتگاه آسكتانه امور دس ۀه اداراي كو آن ضده، دارند يتمام هدف واحد، شان تا افراد نانوانين افراد ايباالتر
دسكتگاه حضكرت  يد اكرف نگهكداريه باكرا  يپوي ،اندبينص يبر ضهده دارند چون از وجوه مسافران ب

 .(229 ، ص1 ج ،1380رزن، ك) زنديرميب خود فرويبشود در ج
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 باشتد قابتل ا ارتر هتم، يت داشعه باشديست واقميه مملوم نكاشاره دارد  يبه موضوع كرزنز ين ا نيدر ا
 يبترا، ن دارداه نستبت بته روحانيتاي كتنتهكيت و يبا ستوءن كرزن يول ست.ين نيام به تمام روحانيتمم
 دهد.ت، آن را به همه نسبت مييگاه روحانيشعر جايب بيتخر

ت. بتوده است نيتاازات معملق بته روحانيگر امعيز از ديات نيت از پرداخت ماليممافنويسد: مي دالماني

ماننتد  سايكس. (45، ص 1335، ي)دالماناست  ات ممافياز پرداخت مال يحانرو يو اموال علما كامال
 انه اععقاد دارد:يرراميقضاوت تمم يكدر  كرزن

هرچنكد ككه  ،آورنكددسكت ميه زنان را ربوده و در ضره چند سايى ثروت هنگفتى بكمال يتيمان و بيوه
رد. بايكد وجكود دا انى شكريف نيكز اسكتثنائاًدهند كه در ميان آنها مردممن اطمينان ميه رفقاى ايرانى من ب

 تدانست كه منتهدين كربال و ننف مردمانى هستند كه درجة اخالق آنها از اين ضكده كمكى بكاالتر اسك
 .(551 ، ص2 ، ج1380س، يك)سا

دهتد. هرچنتد ان مينمايي مسعشرقان، مانند بسياري از موارد ديگر، در اين ا نيز خود را نشررايي و سياهكلي
ا ممكتن عفاده روحانيان از برخي امعيازات و درآمدهاي خاص به طور مممتول، وجتود داشتعه استت، امتاس

 د.ه شده باشهاي ديگر، از طرف برخي از روحانيان از اين درآمدها نيز سوءاسعفاداست مانند ساير رروه

 گيرينتيجه

 از ي، متوجيو جهتان ايران و تحتوالت منطقتهيتدر ا ياستيهمزمان با شروع قترن نتوزدهم و ثبتات س
رونتد  يتك بتا، ان قترن نتوزدهمين موج تا پاير شد. ايران سرازيبه ا ياسيموران سأاحان و ميمسافرت س

ران قترن يتا ةشتود، جاممتياد ميت« شناسشرق»ه از آنها با عنوان كور، كرروه مذ رد.كدا يادامه پ يصمود
 ردند.ك يبررسنقد و نوزدهم را 
ن در يتابودنتد. روحان« نيتاروحان»آنها قرار ررفتت، نظر طمحور خاص، مه به طك ييهاهاز ررو يكي

ستنت  ران بودنتد. از نظتريا ةدر جامم يشرق يماندرقرن نوزدهم، نماد تح ر و عقبشناسي سنت شرق
ن دو يتن ايتضتاد و تقابتل را بت ينتوع، آنها ين رروه در چارچوب سنت خودمانياشناسي، مطالمة شرق

ال سستت شناسان به دنبتشرق، و در مقابل ياسالم -يرانيفظ سنت اات حيروحان رروه به همراه داشت.
بته ، نيرابودنتد. بنتاب ياسالم -يرانيسنت ا يآن به جا ينيرزيو جا ين سنت و نفوذ ت دد غربيردن اك

 نمود.يم ين تضاد و تقابل حعمياي، ميطور طب
 ه، كتدهمقرن نوز يموج ت دد اسعممار نندران در برابركن به عنوان حافظان سنت و مقاومتياروحان

از  يكتيشتده و مي يآن را بر عهده داشعند، به عنوان عنصر نامطلوب ممرف يندريشناسان نماشرق يبرخ
 .ررديده است يف و حذف آنها ممرفيران، تضميا ةشرفت جامميپ يهاراه
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ا بته صتورت ت ريت، روحانينشتيو نگتاه رز يتيرراميتمم يتكن چارچوب، بتا يشناسان در اشرق

ز يتمنها بدون ت. آه استشرفت بوديو ضد پ ييت، ضدنوررايروحان، ند. از نظر آنهااهردك يممرف يانانهيبدب

، نداهدانستعمي عازات خاصيرا صاحب ام نشعر آنايب ،گريديكت از يروحان ةجاممرونارون  يهاهيدادن ال

آورده ادبت ياز درآمتدها يارياز بست، ختود يمقتام روحتانسبب ه به كاند هشمار آوردي بهسانكو آنها را 

 يه و دارامرفت ةطبقت يتكبه عنوان ها، فياز توص ياريت در بسيروحان، اند. در واقعردهكمي اسعفادهءسو
. استتطغرب در دوران قترون وس ييسايلكادآور سنت يه كشد ي ممرف يرانيا ةازات خاص در جامميامع

درآمتد  و آن را تنهتا منبتعه دانستعي اربردكرين را غياانروح يهاشناسان آموزشدر بحث آموزش، شرق

ه كت يشناستانشرقمطالمتة در چتارچوب  ينيد ياند. قرار ررفعن نمادهابه حساب آورده نياروحان يبرا

 د ودرترائته رن اياروحان ينيد يارهاكاز  يرواقميغ ييرهايد تفسموجب رردي، ندبود يت دد غرب ةندينما

 شود. يعن و توسل به امام به عنوان خرافه ممرفمانند اسعخاره ررف يمراسم

ت يتروحان ةجامم يهاتياز واقم يبخش يشناسان، ممرفاز مطالمات شرقحاصل  يهابيسآدر برابر 
 ينندركجيت، قتدرت بستيتروحان يگاه مردمتياست. پا كقابل در، شناسانگر از شرقيد يبرخ ياز سو

 نيتاز ا يت برختيتروحانة جاممت يهاردهتا و ضتمفكاركاز  يبرخت يو ممرف ،ن رروهيا يمردم از سو

 طرفانه است.يبمطالمة 
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