
 بررسی مواجهه ی روحانیت شیعه

 با اندیشه ی مشروطه



 طرح موضوع

 اهمیت عصر مشروطه در تاریخ معاصر ایران

 اهمیت بررسی نقش علمای شیعه در جنبش مشروطه

 (حریت، مساوات، وضع قانون)ورود مفاهیم گفتمانی جدید به ایران 

 ـ چرایی واکنش علما  

 ـ چیستی واکنش علما  

 ـ چگونگی واکنش علما  



 جایگاه علما در ساختار اجتماعی عصر قاجار

 استقالل نهاد روحانیت از حکومت در عصر قاجار•

 موقعیت محوری نهاد روحانیت در ساختار اجتماعی عصر قاجار•

 :نقش کارکردی نهاد روحانیت در ساختار جامعه ی عصر قاجار•

 ـ میانجی گری نهادی  

 ـ مشروعیت مذهبی  



 علمای شیعه و مشروعیت حکومت

 پشتوانه ی مذهبی حکومت در تاریخ ایران

 نظریه ی کلی شیعه درباره ی حکومت

 :نظریه های مشروعیت سیاسی در عهد پادشاهان شیعه

 نظریه ی سلطنت مسلمان ذی شوکت•

 نظریه ی سلطنت مأذون از فقیه جامع الشرایط•



 نظم ساختاری جامعه در عصر قاجار
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تعلیم  محاکم شرعی،

 ، سهم اما و تربیت،

 نذورات و ...

 سلطنت

 روحانیت

 تاجران

 اصنا  و پیشه وران

 ایالت و عشایر

 کشاورزان

 کارگران
 

 : نظم و تعادل کارکردی در دوره ی قاجار1مدل شماره ی 



 گفتمان مشروطه و اختالل در نظم کارکردی جامعه

 
 : اختالل در نظم و تعادل کارکردی با  هور و شیو  گفتمان جدید2مدل شماره ی 
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محاکم شرعی ـ تعلیم 

ـ   و تربیت ـ سهم اما  

 نذورات و ...

 سلطنت

 روحانیت

تاجران 

اصنا  و پیشه وران 

ایالت و عشایر 

کشاورزان 

کارگران 
 

 گفتمان سنتی

جذ  گفتمان جدید در 

  چارچو  گفتمان سنتی:
 نا ینی

رد گفتمان جدید در 

 چارچو  گفتمان سنتی:

 نوری

 واکنش علما

 شیو  گفتمان جدید



 واکنش علما به گفتمان جدید

 :نوری

 نفی عناصر گفتمان مشروطه با رجو  به پیشینه ی اسالمی

 :نایینی

 تأیید عناصر گفتمان مشروطه با رجو  به پیشینه ی اسالمی



 نظریه ی گفتمان

 گفتمان

 مفصل بندی

 دال مرکزی

 (شناور)سیال  دال های



:شیخ فضل اهلل نوری  

 رد گفتمان جدید بر اساس گفتمان اسالمی



:شیخ فضل اهلل نوری  
 رد گفتمان جدید بر اساس گفتمان اسالمی

 عبودیت، قانون الهی و قانون مشروطه

 قانون الهی و حریت

 قانون الهی و مساوات

 فر  مرجح و موجه حکومت اسالمی در عصر غیبت



 

 عبودیت
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ی قانون گذارحرمت  حرمت مساوات حرمت  زادی

 در مجل 

           

 و یت دینی فقها و یت سیاسی سالطی 

 
   
   

   
 

                            

                   



:میرزای نائینی  

 جذب مفاهیم گفتمان جدید در گفتمان اسالمی



:میرزای نائینی  
 جذب مفاهیم گفتمان جدید در گفتمان اسالمی

 ضرورت وجود حکومت

 انوا  حکومت

 حکومت تملکیه و غصب

 توحید،استعباد و حریت

 فر  مرجح و موجه حکومت اسالمی در عصر غیبت

 قانون، حریت و مساوات به عنوان لواز  تحقق توحید

 



 

 توحید

 نفی بندگی غیر خدا

 نفی حکومت استبدادی

 )تملکیه(

 حکومت مشروطه

 )و یتیه(

 حریت

 مساوات

 یقانون گذارپارلمان و 

 سه نو   لم حکومت استبدادی:

 اغتصا  ردای کبریایی و  لم به ساحت احدیت

 

 اغتصا  مقا  و یت و  لم به ناحیه ی مقدسه ی امامت

 

 اغتصا  بالد و  لم به عباد

 

لزو  محدود و مقید 

 ساخت  حکومت

 نظارت علمای اسال 



 جمع بندی

بازتعریف قانون،  زادی و برابری از طریق مفصل بندی مجدد 

 گفتمانی و موضع گیری در برابر  ن

 :چارچو  تحلیل جامعه شناختی تاریخ معاصر ایران

 ـ رویکرد ذات گرایانه

 ـ رویکرد زمینه گرایانه

 

 


