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 درآمد

ورت شناخت نهاد روحان�ت در ایران  �ض
 محمد ح�دری

 
های اجتما� در ایران هستند و امروز روحانیون از بانفوذت��ن گروە

ی تأث�ی ماندگار آنان در تار�ــــخ معا� ترد�دی وجود ندارد. د�گر در�ارە
به عنوان �ک گروە اجتما�، های چهل و پنجاە روحانیون در دهه

رس�د که دوران تفوق نهادها و چنداین نداشتند و به نظر � اهم�ت
اد س�س حکومت استبدأهای دیین به پا�ان رس�دە باشد. اما تانسازم

ی ای که جامعهی چهل سال �س از آن و بحران فزایندەدیین و تج��ه
ایران را در خود فرو برد، اهم�ت این گروە را حیت برای آنان که پ�ش از 

 گرفتند، روشن کردە است. شان را ناد�دە �آن اهم�ت
ها، ��نها و آفر آن قرار دار�م، و فارغ از نف��ن�سیت که دبرای فهم بن

ه از بینانبرای فهم وضع امروز ایران، شناخت روحان�ت و برآورد واقع
ن  طور فهم گذشته و تار�ــــخ تک��ن این موقع�ت اجتما� آنان و همنی

وریت اجتناب  ناپذیر است. صنف، �ن
گاە و تبعات آن، دست ۱۳۵۷ی انقالب ای معتقدند که تج��هعدە

کردە   ای ضع�فروحان�ت و حیت ا�دئولوژی مذهیب در ایران را به اندازە
است که با�د از دوران افول آن سخن گفت. گرو� د�گر همچنان 
گذاری روحانیون در م�ان مردم هستند.  نگران قدرت �سیج و تأث�ی
پرسش مهم د�گر آن است که نقش روحانیون و دستگاە روحان�ت در 

 ایران چگونه خواهد بود؟ ی ی جامعهآیندە
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، بر�ن مسائل و پرسش ت با ی روحان�های ابتدایی در�ارەدر این دف�ت
ای برای توجه به نظران مط�ح شدە است تا مقدمهشماری از صاحب

اهم�ت این صنف را فراهم کند. در گفتگوهای این مجموعه کوشش 
نها آی روحانیون، خاستگاە فکری و اقتصادی گذشته  شدە است تا هم

شان در صد سال گذشته به اختصار مرور شود، و علت افزا�ش قدرت
ی و هم به حوادث �س از انقالب و تأث�ی آن بر دستگاە روحان�ت و آیندە

شته تواند داآنان پرداخته شود. روحان�ت در فردای ایران چه نق�ش �
ن آنها وجود خواهد داشت؟  امکان ناد�دە گرفنت

�
 باشد و آ�ا اساسا

از » حاین رو «ی کردواین در گفتگوی خود با اشارە به اینکه واژە  کاظم
تعاب�ی جد�د و متأخری است که برای اشارە به این صنف ابداع شدە، 

ی ی صف��ه تا دورەی عالمان ش�� از دورەمروری ��ــــع بر گذشته
 کند که حکومت جمهوری اسال� تفاویت پهلوی کردە است. او تأ��د �

ن دارد ز�را به گفتهجدی با حکومت ن «ی او های پ�شنی  بار برای نخستنی
است که دین آمدە است و تمام بار� حکومت و بار� جامعه را برداشته و 

وردە توانم بکنم. و البته شکست هم ختنهایی همه کار �گ��د من به�
کردواین معتقد » است. حکومت دیین نه حکومت است و نه دین. 

ند است که ا�ر در آیندە حک ومت و امکانات آن را از روحانیون بگ�ی
ن تغی�ی �ه« کند و د�گر مثل گذشته و قبل از این حکومت مه چ�ی

نخواهد بود و آخوندها د�گر به جا�گاە قبل از حکومت اسال� باز 
 »گردند. ن�

ە و ی روحان�ت نگاە کردای د�گر به مسئلهخاین از زاو�هکوروش رح�م
ن    مانند هر صنف د�گری کارفرما و کارکردیمعتقد است که این صنف ن�ی

م کند. ا�ر کارفرما تغی�ی کند، کارکرد آن هدارد که متناسب با آن عمل �
ردم کارفرمای م متناسب با کارفرما�ش تغی�ی خواهد کرد. �سته به این که

روحان�ت باشند �ا حکومت، عمل�ردشان متفاوت خواهد بود. به  



ورت شناخت نهاد روحان  رانیدر ا ت��ض

۹ 
 

مای روحان�ت به جای حکومت، در درون ا�ر کارفر «خاین ی رح�مگفته
وان  ن پ�ی ش و حفظ دین در بنی جامعه بود، و ا�ر کارکرد آن همچنان گس�ت

تد، روحانیون افبا�ت ماندە بود، با توجه به اتفاقایت که امروز در ایران �
شود، عمامه را از � با�د به خاطر ظلم و ست� که به مردم �

ا�ن ها. اما هیچ �شانهنتند در خ�ابا ر�خداشتند و پابرهنه �بر� ی اع�ت
 »ی آنها دین ن�ست. بین�د چون اول��ت و مسئلهدر آنها ن�

یت ی روحانیون در ایران به اشتباهاعباس م�الین هم با مروری بر سابقه
ن روحانیون شد. به   اشارە کردە است که در نها�ت موجب قدرت گرفنت

�  �افته با�ست�د و سسازمان شما حیت ا�ر جلوی مذهِب «ی او گفته
ی به همان اندازە مؤثر در اخت�ار مردم  ن کن�د داغو�ش کن�د، وقیت چ�ی

 مردم �
�
روند به �اغ مذهب د�گر �ا مذهب نگذار�د، طبعا

ا از کنند. شما وقیت که اله�ات ر شان، �ا �ک مذهب عر�ن پ�دا �قد��
ی جا�ش ن�مردم � ن �د و چ�ی ات دئولوژی را به اله�گذار�د، مردم ا�گ�ی

 »کنند. تبد�ل �
محسن کدیور در سخنان خود مروری بر وضع�ت روحانیون بلندپا�ه 

وزی انقالب در آستانه و �س از آن کردە است. به نظر   ۱۳۵۷ی پ�ی
ی انقالب �کدست نبودند اما کدیور گرچه روحانیون در آستانه

� داشتند که خواسته �عت«ی مش�ت ا سپس ب بود. او » اجرای �ش
ود هایی که در د�دگاە آنها وجبندی روحانیون و اشارە به تفاوتدسته

کند که ا��� روحان�ت در مواجهه با حکومت داشت، اضافه �
 کنند بل�ه گاەنه تنها همدسیت و همرا� ن�«جمهوری اسال� 

ن �ی آیندەکدیور در�ارە» کنند. مخالفت هم � گ��د: ی روحان�ت ن�ی
 داد و �س�اری از مطالباتز شعارهایی که اسالم س�ا� ��س�اری ا«

ی داران با جمهوری اسال� آزمون عم� پ�دا کرد و نمرەاجتما� دین
آزمو�ش هم متأسفانه من�ن بود و شکست خورد. الاقل از د�د ما 
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ی این وضع�ت، آن بخش از روحان�ت که شکست خورد. در نت�جه
� بلند کردن ندارد و در چشم و دل حکومیت بود، به نظر من امکان 

 »مردم منفور است. 
ە توح�دی با اشارە به ر�شه ن های پدرساالرانه دستگاە فقه و قو ن�ی اننی

ای ا��� فقها در مقابل اغلب فراینده«برگرفته از آن، معتقد است که 
 عامل مقاومت، مخالفت �ا کند کردن 

گ
تحول اجتما�، عل�، و فرهن�

ن �او همچ» اند. بودە رغم ادعای روحاین بودن و فرا زمیین به«گ��د: ننی
، �و متعا� بودن اول�ه نه بین�مکه در فرایند نهادیی هر شارع دیین

ی اد�ان زمیین شدن و تبد�ل شدن به �ک مؤسسه اجتما�، همه
ە«کند: توح�دی تأ��د �» اند. شدە ی فقه از عوامل بزرگ چن�ب

فت و �سه�ل امکانات برای  ی احقاق حقوق زنانبازدارندە برای پ��ش
ن آن زنان ��ــــع ، توانند به امکانات قاتر �زنان است و با کنار رفنت نوین

 مساوی برسند. امروز �ک مانع بزرگ در 
گ

اقتصادی و اجتما� و فرهن�
�عت است.   »مقابل زنان دستگاە فقه و �ش

ن�ست  ک طبقهکه روحان�ت در ایران �نژاد با اشارە به اینمهراد واع�ن 
گ��د که در طول تار�ــــخ شود، �اما �ک گروە اجتما� محسوب �

تا زماین که دو ستون دین «روحانیون و پادشاهان جدا از هم نبودند و 
م��سیت کرد، نو� هو دولت کنار هم بودند و �� به د�گری تعرض ن�

نیون ااما به نظر او روح» ی ممل�ت وجود داشت. �ا تقس�م کار در ادارە
کنند ما که �ک ستون در ساختار قدرت حا�م از �ک جایی احساس �«

ن دل�ل به سمت » جایی در آن ندار�م. بود�م، د�گر هیچ و به همنی
الت کند که تحو نژاد البته تأ��د �روند. واع�ن ی قدرت �قبضه

ن که هم حوالت زمان با تمنطقه و ظهور اسالم س�ا� در خاورم�انه را ن�ی
گ��د: گذاشت، نبا�د فراموش کرد. او �ران بود و بر آن تأث�ی �در ای
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کردە   ها را عوضترد�دی ن�ست که حکمراین فقیهان نقش تار��ن آن«
 »به شک� که با�د نگران دوران �س از این استبداد دیین باشند. 

تواند کند که دستگاە فقه هرگز ن�اشکوری هم تأ��د �حسن یوس�ن 
ی هماهنگ شود. او معتقد است: های با آموزە جوهر «حقوق ��ش

کند تما� آدم�ان آزاد ی اول و دوم آن است که اعالم �اعالم�ه، مادە
ن آدم�ان در به دن�ا � آیند و در ا�سان�ت همه برابرند و هیج تمایزی بنی

برخورداری از حقوق ا�ساین و شهروندی ن�ست. �عین برابری� حقو�ت و 
� آدم�ان اساس

اعالم�ه است و حال آنکه اساس فقه و اجتهاد ش��  ذایت
� انواع نابرابری از جمله نابرابری  ) تبع�ض و توج�ه �ش ن (و البته سین ن�ی

ن تأس�س حکومت جمهوری اسال� » جنسییت است.  اشکوری همچننی
وع�ت انحصاری و جاودانه«داند: را بدعیت در �شیع �  یا�ر م�ش

وع معصوم را از اصول دین بدان�م  و جز آن را غاصب و جائر و نام�ش
ن نظری دارند)، در این صورت  (که عموم فقیهان و متکلمان ش�� چننی

�، ی حکومت �ش به مثابه» حکومت اسال�«باور به مفهو� به نام 
 خروج از دین و بدعت در اصول موضوعه

�
ی ش�� است. گ��زی منطقا

 »از آن ن�ست. 
ند تق��ت روحانیون و نهادهای مذهیب بهزاد کشاورز هم با مروری بر رو 

ن جهان �ما�ه«گ��د: در دوران پهلوی � ور داری تصشاە ایران و ن�ی
وی پ�شکردند که �� از راە� ون�سم ی کمروندەهای مقابله با ن�ی

ن همچن«کند: او اضافه �» تق��ت دین در ایران و جهان سوم است.  نی
� ن " اعتقاد داشتبه علت اینکه شاە به شدت به "متاف�ی ، در ک دیین

تق��ت �شیع و مال�ان آن تالش � کرد. و باالخرە همچون ا��� 
پادشاهان زمان قاجار به خاطر کسب محب���ت "تظاهر" ب�ش از حد 

�ــــح داری �به دین کرد و این امر اغلب با ارسال روکش طال برای �ن
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ن عتبات و مشهد و تبلیغ آن در رسانه ، ز�امقدسنی ت ر های همگاین
ە خود   »کرد. نمایی �پره�اهو از قم و مشهد و نجف و ک��ال و غ�ی

د که اتفا�ت که بعد از انقالب افتاد این بو « کند: رضا عل�جاین تأ��د �
بند ناف روحان�ت به چاە نفت وصل شد. قبً� به لحاظ اقتصادی 

 کارخانه
�
بود اما  داران صنعیت ساختار روحان�ت وا�سته به تجار و بعضا

ن امروزە بودجه ی ق��ب به اتفاق روحان�ت توسط دولت و نظام تأمنی
ت��ن اتفا�ت است که در تار�ــــخ روحان�ت در ش�عه رخ شود و این مهم�

او معتقد است که این وضع�ت روحانیون را دچار تناقض  » دادە است. 
 ی روحان�ت از �ک طرف به علت اتصاالت اجتما�بدنه«کردە است: 

، و از طرف د�گر به علت دینبا مردم نارا ن گ��زی و دین�ن ی� بع�ن ست�ی
. اند های حا�م نارا�ن شدەاز اقشار اجتما� خودشان هم از س�است

ن از  اما پارادوکس همچنان با�ت است. از �ک طرف دسیت برای گرفنت
حکومت دارند و از طرف د�گر بخش مه� از آنها همد� با جامعه 

 »دارند. 
�ن  ن وضع�ت روحانیون در ایران و شیوەمحمد جواد ا��ب ین ی کنون�ی

 و تحص�ل آنها را مرور کردە
گ

های در دهه«ی او است. به گفته زند�
، حوزە در �س�اری از بخش های خود نگاە حکومیت دارد و به دنبال اخ�ی

وهایی برای آیندەآمادە ی نظام است. این را هم در آموزش در سازی ن�ی
د و هم در پنظر � رورش مبلغ. اما اینکه چقدر موفق شدە بحث گ�ی

ی های فکری متفاوت و متک�� ج��ان«کند: او اضافه �» د�گری است. 
شان توان فعً� با فشار مادی و مجازات سا�تدر حوزە وجود دارد که �

 شان را تغی�ی داد بل�هتوان ذهننگه داشت �ا محدودشان کرد اما ن�
شان منسجماین فشارها آنها را در تفاو  ن ت و تک�� کند. ر �تتر و مطمنئ

شوند و در فرصت مناسب خود را �شان ها ز�رزمیین �این ج��ان
 »دهند. �
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وم ای مستقل به برر� مفهبجز این گفتگوها، مهدی خل�ب در مقاله
اسالم  فلسفه در  «فلسفه اسال� پرداخته است. خل�ب معتقد است: 

و ف�لسوف در انزوای اجتما� قرار  ی نظام تعل��هموارە در حاش�ه
ی داشته است. ف�لسوف، بر خالف فق�ه �ا عارف فاقد شبکه

» م��د«و صو�ن با » مقلد«ی ای بود که فق�ه با جامعهاجتما�
، فلسفه فاقد � ن ن بود، در حا� که » مکان«ساخت. همچننی ن�ی
وف تصمکاِن عرفان و » زاو�ه«و » خانقاە«ورزی و مکان فقه» مدرسه«

او سپس به تاث�ی حکومیت شدن فلسفه اسال� پرداخته است: » بودند. 
 شود. اما جعلتر �»اسال�«ی اسال� در حکومت اسال� فلسفه«
ن هی اسال� به واقع فرهنگبرای فلسفه» اصالت« ست. زدایی از آن ن�ی

 که آماج� اسال� -فلسفه
گ

نمایی تسازی و اصالمانند د�گر اجزای فرهن�
شود و ای معنوی به کاال بدل �ای از �ما�هبه نحو فزایندە -ست ا

 دست باالی دولت در بازار مبادالت نمادین، سلطه
�
ین  ی او را بر اطبعا

 »گرداند. کاال بالمنازع �
ن نگار فرش�د با مروری بر کتاب  قران احبخاقان ص«در پا�ان این دف�ت ن�ی

 به«ن��سد: �» و علمای زمان
گ

عالم عجا�ب و غرا�ب و  ش�فت�
 ی شناختمکاشفه، و حل مسائل اجتما� با دا��ش فراسوی حوزە

ان شاە خود �� از دلباختگمعمو�، روح غالب آن دوران بود و فتحع�
وی غ�ب �شأت  . در جهان فکری� او قدرقدریت تنها از ن�ی ن پندارهایی چننی

ته در وسگرفت و شاە فقط کا�ن بود که نظرکردە باشد. او پی�
وجوی اهل راز و دارندگان علوم غییب بود، و توجه توأما�ش به جست
ها، اخبار�ون، و اهل تصوف، که دشمن �کد�گر بودند، �شانگر اصو�

 »کرد. ها محدود ن��ک از این فرقهآن است که خود را به مرزهای هیچ
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 روحان�ت د�گر به جا�گاە 
 قبل از حکومت اسال� باز نخواهد گشت

 گفتگو با کاظم کردواین 
 شناس و پژوهشگر س�ا� و اجتما� جامعه

 
 

وع کن�م. وقیت به طبقت��ن و در واقع سختبا سادە ه ت��ن سؤال �ش
ی صحبت �ا گروە روحایض در ایران اشارە � ض کن�م از چه چ�ی

تواند روحایض باشد؟ �ک نفر چه خصوص�ایت کن�م؟ چه ک� ��
با�د داشته باشد تا او را عضوی از روحانیون بدان�م؟ آ�ا منابع 

ک دارند �ا مبایض ا�دئولوژ�ک آنها اقتصادی �ا منافع س�ا� م ش�ت
ت  شود به ک� گفکند؟ چگونه �است که این گروە را مجزا �

 که روحایض است؟ 
هاست. ت��ن موض�عمهم ) �� از term» (واژەدا�ش«به نظر من این 

ی د�گر  واژەن�ست چون صدها دا�ش واژەتنها �ک اصطالح �ا دا�ش
 «دقیت �ا نو� که �س�اری با یب 

گ
د. چون کار�رِد برنکار �به» شلخت�

 یپ » روحان�ت«اصطالح� نادرسِت 
گ

آمدهای� اجتما�، س�ا�، فرهن�
� ی واژ خصوص در روزگار ما) دارد. و در پهنهفکری� مشخ� (به –

�این
ی � ود. من شعلوم ا�ساین و اجتما� سبب اغتشاش فکری ب�ش�ت

� آخوند، مال، کار�ردِن این دا�شه از بهکهاست  سال واژە برای ق�ش
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ن � . نه از �� کنمشیخ، عالم دیین �ا متول�ان رس� دین در ایران پره�ی
مخالفت �ا کوچک شمردن �ا ... بل�ه براساس� تار�ــــخ اسالم و ش�عه 

� و گذراِن سا�ناِن این ق�ش (درحدی
گ

که اطالع دارم) و واقع�ت زند�
ی ه در اسالم و بهمعتقد هستم ک ن خصوص در اسالِم ش�� چ�ی

ای ب�اورم از �� از متفکران ندار�م. نمونه» روحان�ت«عنوان به
اسال�� مورد قبوِل حکومِت امروز� ایران، آقای مطهری. مرت�ن 

ی در  حسین�ه ١٣٤٧مطهری در سلسله گفتارهایی که حدود سال 
ه دارد از جمل» ی اسالمشهجا�گاە علم و علما در اند�«ی ارشاد در�ارە

حیت اسالم برای علمای دیین اسم و عنوان خا� انتخاب «گ��د: �
کنم تا قرن چهارم هجری و نکردە است. ... آن جوری که من فکر �

شا�د اوا�ل قرن پنجم است تا چهار قرن �س از پ�دا�ش اسالم ما �ک 
باشند،  تهنفر عالم دیین ندار�م که �ک اسم مخصو� برای او گذاش

به او اطالق کردە باشند. فقط از قرن چهارم و » شیخ«ی مثً� کلمه
ی بین�م در م�ان علما و فالسفه و بزرگان کلمهپنجم است که �

شدە است. ... در زمان صف��ه بود که بر ا�ابر علما اطالق �» شیخ«
که خ�� جد�دالوالدە  است، » روحاین «این القاب پ�دا شد. ... لفظ 

معا� است با خودمان �عین با �سل ما. شما در شصت، هفتاد سال 
وطه �ک ین کن�د که به علمای دجا پ�دا ن�پ�ش �عین قبل از م�ش

ها روحانیون گفته باشند. این اقتباس از مس�ح�ت است. مس��
که در نظر آنها روح از تن، آخرت از دن�ا، معین از روی حساب این

دن�ا باشد به علمای  اصطالح تارکبا�د به ظاهر جداست و عالم دیین 
گفتند روحانیون و بعد هم این اصطالح در ایران ما شایع خودشان �

شد. اسالم برای علمای دین اسم مخصوص انتخاب نکردە است، 
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هایی لقب ١»که لباس مخصوص هم انتخاب نکردە است. همچنان
� آ�ت �  ایندی� رتبهبالعظ� و ... و سلسههللاهللا و آ�تنظ�ی و لقیب

 آخوندی خ�� جد�د است. 
ای اند. مثً� بر هایی است که آقا�ان خودشان به خود دادەاینها لقب

، مرجع� بزرگ ش�عه، لقِب  ن بار برای حاج ابوالحسن اصفهاین نخستنی
ن العظ� را بههللاآ�ت کار بردند. در نت�جه ما در سنِت ش�عه چننی

 �م. لقب تمام فقیهان بزرگ ش�عه �ا شیخهایی نداشتها و لقبعنوان
است �ا آخوند و امثال آن، مثِل شیخ انصاری، شیخ صدوق، آخوند 

. اصطالح� روحان�ت هم دا�ش ی نادرسِت جد�دی است  واژەخراساین
ن دهه ی به اسم که در همنی ن های� نزد�ک ساخته شدە است. ما چ�ی

 روحاین �ا روحان�ت در ش�عه ندار�م. 
 

ی روحان�ت و القاب جد�د آنها ر بودن عبارت و واژەمتوجه متأخ
هستم. اما باالخرە آ�ا این طبقه با اس� د�گر وجود نداشت؟ 

ای است که امروز به اسم روحایض شناخته منظورم این طبقه
شوند، و قبل از آن شا�د به اسم عالمان دییض �ا به عنوایض د�گر �

ی فرمای�د که شکل�شدند. آ�ا مثل واعظان دییض شناخته � گ�ی
 ی روحایض این طبقه هم متأخر است و قبل از اینکه عبارت و واژە

ض طبقه  ای وجود نداشت؟ به آنها اطالق شود چننی
بعد از اسالم مذهب حا�م در ایران مذهب اهل سنت بود. ش�عه تا 

ِب هم به �ن ی ش�عه از دوران صف��ه آنها در اقل�ت بود. غلبهقرن
البته پ�ش از آن هم فقیهان و عالمان ش�� دار�م اما  شمش�ی است. 

 .
گ

د�  نه به این گس�ت

                                                
، جا�گاە علم و علما در اند�شه ١ ، ١٣٨١ت�ی  ١٩ی اسال�، نوروز، مطهری مرت�ن

  . ٣٦٩ی شمارە
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بر خالف اهل سنت که امام نداشتند و فق�ه و عالم و  قا�ن �ا 
القضات و ... داشتند، ش�عه تا زماین که امامان ش�� حا�ن قا�ن 

ی از این دست نداشت. بعد از قرن چهارم هجری  ن بودند اصً� چ�ی
ای که امروز اسم آن را آخوند �ا متول�ان رس�� دین ەاست که پد�د

آ�د ی امام�ه بر�طور که از تار�ــــخ ش�عهشود. آنگذار�م پ�دا ��
�س از امام �ازدهم به چهاردە دسته �ا شعبه تقس�م شدند که تنها 
�ک اقل�ت از م�ان این چهاردە فرقه �ا شعبه به امام دوازدهم و مهدی 

ی که بعدا� هم باور داشتند. از  آخرهای�  قرن چهارم است که این ق�ش
ن کرد. اینها پرا�بارها تغی�ی شکل داد، آرام وع به شکل گرفنت ندە آرام �ش

ی مهم توان از سه فرقهای نداشتند. از �ک ُبعد �د�بودند و سازمان
د، د�گری ی �شیع س�ا� بودندر ش�عه نام ُبرد. �� ز�د�ه که نمایندە

ی امام�ه  که ب�ش�ت �شیع اجتما� هستند و باالخرە ش�عه  اسماع�ل�ه
ی اص� �شیع شدند. آخوندها �ا مال�ان �ا فقیهان �ا ... اینان که پ�کرە

صورِت امروزی وجود نداشتند. البته فقیهان �ا تا دوران صف��ه به این
بندی� وشما�ل و سلسلهعالماِن دیین ش�عه بودند اما، نه با این شکل

. ارتبه  ی و لقیب
 

 نبودند. چون االن ��س در واقع طبقه
گ

اران بین�م که هز ی بزر�
 دانند. هاشان حیت فقه ن�ی دییض وجود دارد که خ��طلبه

ن شکل یاولنی آنها از دوران صف��ه است. چون حکومت ایران  گ�ی
ش�� شد و اینها مجتهد بزرگ نداشتند، برای تبل�غات ش�عه رفتند از 

ن جبل طور از بح��ن مجتهد ش�عه آوردند. عامل در سور�ه و همنی
ن بناش شیخ ع�ت��ن آنها هم کر� بود. اسم کاملبزرگ  کر� حسنی

ل است که نقاست. او مؤثرت��ن فرد بود. تا جایی العام� محقق ثاین 
گ��د که شما را ب�ش از خودم شاە طهماسب صفوی به کر� �
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در  ی صف��ه�د. سلسهادانم چون شما نائب اماممستحق پادشا� �
ن سال  ٨٨٠هجری برابر با ٩٠٧های�  قرن دهم هجری (نخستنی
سال بر  ٢٣٥مدت م�الدی) �شک�ل شد و به  ١٥٠١خورش�دی و 

 ایران فرمانروایی کرد. 
 

ض عالمان و فقیهان ش�� در دورە  ی صف��ه، �کبا قدرت گرفنت
ل ثسنت تکف�ی و تفسیق گرو� هم ساخته شد و  دگراند�شایض م
ض پد�دە ای صوف�ه و باطن�ان تکف�ی شدند. آ�ا قبل از آن هم چننی

 وجود داشت؟ 
ی تکف�ی در اسالم و استفادە از آن از سوی� فقیهان و ش�خان سابقه

وع شد. من  بحث مه� است. تکف�ی در زماِن خوِد پ�ام�ب اسالم �ش
این  یدهم که در�ارەارجاع �» رساین حوزەپا�گاِە اطالع«شما را به 

ن مورد گردد. اولی تکف�ی به صدر اسالم باز �سابقه: « گ��دامر � نی
ر و المصطلق را به کفدر زمان رسول خدا بود که ول�دبن عقبه، بین 

�فهارتداد متهم کرد و آ�ه در  »ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا«ی ی �ش
ن خل�فه». تکذ�ب وی نازل شد ی ای مسلمانان عدەدر زمان نخستنی

ن زکات �ا مخالفت با دستگاە خالفت وی از سوی  به داخنت علت ن�پ
-از یپ » رّدە«های خل�فه کافر و خارج دین خواندە شدند که جنگ

ن خل�فه» خوارج«آمدهای آن بود.  ن براساس� تکف�ی چهارمنی ی ن�ی
ن � ه توان از �سبت دادن کفر بمسلمانان را به قتل رساندند. همچننی

ای هایی در قرآن رج�ع کرد از جمله در آ�ههشخص �ا گروە به مصداق
ی بقرە. در واقًع در سورە ۱۰۲ی ی مائدە و آ�هدر سورە ۷۳و ۷۲و۱۷

ن طور که �س�اری از مورخان مسلمان و اسالمهمان شناسان بزرگ ن�ی
ن سال�ادآوری کردە  های تار�ــــخ اسالم  با اسالماند تکف�ی از نخستنی



 ت�روحان یندەیآ

٢٠ 
 

ن شد و در تماِم طول تار�ــــخ ا -ها و با شدتسالم با فرازو�ش�بعجنی
ن  شدن از شدت تا به امروز ادامه دارد و در طول تار�ــــخ ها و کاستهگرفنت

برانداز برای حذف مخالفان عل�ه آزادی ای کارآمد و بن�انچون ح��ه
فکر و آزاداند��ش و آزاداند�شان به کار گرفته شدە است (از فارایب و 

ول تا خواجه نص�ی طو� و  الدین حک�م مقتبوع� سینا و شهاب
ازی و  محمد اقبال پا�ستاین و تا قتل ن ش�ی ە هایصدرالمتألهنی ای زنج�ی

ی ای هدر ایران و صدور حکم ارتداد برای ن��سندگان ایران و تکف�ی
�س قبل از صف��ه هم وجود داشته امروز دن�ای اهل سنت و...). 

ری الفان فکاست. در م�ان فقیهان اسال� سنیت وجود داشت که مخ
س تکف�ی از داد. �کردند. مثل امام غزا� که حکم تکف�ی �را تکف�ی �

� شکل ی اول�ه با اسالم همراە بودە است. شا�د �ادآوری تکف�ی گ�ی
 خصوصاو و آن شعر� ز�بایی که دراین» یت��ه«�غمای جند�ت و 

هر گ��د: ز شیخ ش�ودە است بد نباشد که از جمله در این شعر �
چه  کردمان ُبردم به تزو�ر� مسلماین / مدارا گر به این کافر ن�ج
 کردم/ �

 
 ، ض اهل سنت است. بعد از مرگ پ�غم�ب البته این سابقه در بنی

 هایی که تن به تغی�ی ماجرای اهل ردە را دار�م و �ک عدە از قب�له
�ان ها تکف�ی عل�ه صوفندادند، کشته شدند. بعد از آن هم که سال

ج��ان دارد. اما » بددینان«ان و قرمط�ان و اسماع�ل�ان و و باطن�
ی تکف�ی گرو� در م�ان ش�عه است. ش�عه خود منظورم سابقه

ق��ایض تکف�ی بود در تمام این دوران اما به محض کسب قدرت، 
 دست به تکف�ی زد. 

ی ش�عه با کمک صوف�ه بود و شاە اول صفوی خودش را جزو غلبه
د و در  آینهر جهت وقیت که آخوندها �� به دا�ست. وصوف�ان �



 باز نخواهد گشت قبل از حکومت اسال� گاە�به جا گر �د ت�روحان

۲۱ 
 

ی آورند، از ح��ه�شینند و قدرت ز�ادی به دست �کنار پادشاە �
ود و کنند. این ح��ه هم عل�ه مخالفان شاە بتکف�ی �س�ار استفادە �

 هم کساین که به قول خودشان نو� بدعت آوردە بودند. 
 

ض صف��ه و قاجار �ک دورە ست که در آن روحانیون ی کوتا� ابنی
نقش جدی ندارند و بعد دو�ارە با آمدن قاجار روحان�ت نقش جدی 

افتد؟ چرا بعد از صف��ه دو�ارە کند. چرا این اتفاق �پ�دا �
بیند که برگردد و از نفوذ روحان�ت استفادە  حکومت قاجار الزم �

 دهد؟کند؟ �ا اینکه ناچار تن به نفوذش �
دشت  آیی بزرگکارهایی که نادرشاە انجام داد گردهمت��ن  �� از مهم

مغان بود. نادر تمام عالمان دیین ش�عه و سین را جمع کرد و گفت 
� بنشین�د با �کد�گر حرف بزن�د تا اختالف  این ها حل شود. نادر در یپ

د، چون خودش فردی  ن ب�ب بود که اختالف م�ان ش�عه و سین را از بنی
ر � سه موض�ع� اسا� م�ان سین و ش�عه مذهیب نبود. او گفت ما ب

ا� دار�م. �� قرآن، د�گری پ�ام�ب و آخری سنت. در گردهم آیی اش�ت
مغان عالمان ش�عه و سین هم پذیرفتند و به خواست نادر گردن  

» عالم آرای نادری«گذاشتند. این ماجرا در تار�ــــخ سه جلدی 
 تفص�ل آمدە است. به
ِب شمش�ی صف��ه که ش�عه بودند ایران به یهر جهت جامعه به �ن

م) و پرداز�خصوص مط�ح است ن�(ما در اینجا به سخناین که دراین
ب�ش از دو�ست و � سال حکومت کردند ش�عه شدە بود.  البته 
ش�ع�ان قبل از آن دورە هم در جاهای د�گری از ایران بودند. مثً� آل 

ل ایران را �ه آمد و کطور ن�ست که تنها صف� ب��ه هم ش�عه بود و این
�� بود های شهایی از ایران منطقهش�عه کرد. پ�ش از صف��ه منطقه

هر حال �شیع مذهب مسلط نبود. در زمان حکومت اما به 
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 ی فتحع�آقامحمدخان قاجار این موض�ع خ�� مهم نبود. اما از دورە
شاە قاجار آرام آرام آخوندها دو�ارە قدرت گرفتند. حیت در جنگ 

یران و روس �ک پای بزرگ ماجرا عالمان و فقیهان دیین بودند. امروز ا
آمدهای من�ن دخالت آخوندها در جنگ ایران و توان راجع به یپ �

روس که حیت فتوای جنگ دادند صحبت کرد. بعد دوران محمدشاە 
زا ی خو�ش با آخوندها نداشت و صدراعظماست که م�انه ن اش م�ی

ت. دوران محمدشاە دوراین است که آقا� ت���ت درو��ش داش
شاە را ندارند. حیت بر�ن از کساین که آخوندها قدرت دوران فتحع�

شاە لعن و به نو� تکف�ی شدە بودند در دوران در دوران فتحع�
های حکومیت رس�دند و در نت�جه درو�شان قدرت  محمدشاە به مقام

نند و کرشد �گرفتند. حیت باب�ان هم در دوران محمدشاە است که 
ش � �ابند و به �ک حرکت بزرگ اجتما� تبد�ل در ایران گس�ت

شوند. ا�ر بخواهم از اصطالح خانم ناطق استفادە کنم با�د بگ��م  �
ی محمدشاە، دستگاە آخوند شاە و هم دورەکه هم در دوران فتحع�

 است و
گ

عنوان �ک دستگاە  به دستگا� است که هنوز در پرا�ند�
 شاە مال�ان خ�� قدرتم وجود ندارد. البته در دوران فتحع�منسج

شان کم شد. اما از دوران نا�ی داشتند و در دوران محمدشاە قدرت
ند و �� از علتبه بعد آخوندها هرچه ب�ش�ت قدرت � های� شا�د گ�ی

ای که موجب افزا�ش قدرت آخوندها در دوران نا�ی شد ناخواسته
وهای دولیت است. باب�ان �ک نهضت بزرگ شکست باب�ان از ن�ی 
تندرو  های راد�کال و ها به آنان پیوستند. ج��اناجتما� بودند و خ��

شاە ای از آنها خواستند نا�الدینهم در م�ان آنها بودند که حیت عدە
کب�ی هم برای حفظ سلطنت و شا� که جوان بود  را بکشند. ام�ی

تار بته در اینجا قصدمان دفاع از کش�کوب باب�ان را پ�ش برد (که ال
کب�ی ن�ست) و شکست باب�ان بهباب�ان به ناخواسته  طور دسِت ام�ی
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ی باعث برآمدن �س�ار وسیع مال�ان شد. از طرف د�گر، اینها به جرگه
ی اقتصاد وارد شدند. تا س�است و قدرت کش�دە شدند و به حوزە

عد ی آخوندها نبود. بهپ�ش از این دوران بازار به این وسعت ز�ر سلط
 م�ان آخوندها و بازار به

گ
و بعد  وجود آمد از آن ارتباط خ�� تنگاتن�

هم آخوندها به �ک عدە لوط�ان و چماقدارها تک�ه کردند که 
وط�ت و در مورد دارودستهاش را در دورەنمونه ر هایی که دورو�ی م�ش
ت که اری اسی آشکبین�م. این نمونههللا نوری بودند، �فضلشیخ

وهای بزن�شان �  بهادر و �ک عدە لو�دهد آخوندها چگونه به ن�ی
کردند. در دوران نا�ی آخوندها به نو� از و چماقدار تک�ه �

دەمرجع�ت دیین دارای قدرت س�ا� و امکان ی های �س�ار گس�ت
زن های چوببه دارودسته اقتصادی در اثر وصل شدن به بازار و تک�ه

 دار و لو� تبد�ل شدند. و چماق
 ی کام� از این دگرد��مثً� آخوندی مثل شفیت در اصفهان نمونه

 از هوش �
گ

رفت. است. شفیت مالیی بود که َ�� درس از شدت گرسن�
ن آد� وقیت برگشت ایران آرام ه آرام رشد کرد و به ثرویت رس�د کچننی

ای ن آخوندهت��داد. شفیت �� از سفا�السلطان قرض �به ظل
داد که با�د تع��ر شود به دوران است که ا�ر به ک� حکم �

 کرد تا به آن گنا� که شفیت به او های گونا�ون او را وادار �شیوە
�رم گفت که من برای تو پ�ش پ�ام�ب ا منتسب کردە بود اقرار کند. �

اف �کنم و با شیوەشفاعت �  بعد  گرفت و های گونا�ون از او اع�ت
ی او زد و بعد بر جنازەکرد و خودش گردن �حکم قتل او را صادر �

ای ی د�گر، ماجراهخواند! در نمونهکرد و نماز �ا�ستاد و گ��ه ��
ی ا اش بهای مل� و پو�آقا نج�ن در اصفهان و دعواها و درگ�ی

السلطان مشهور است. آخوندهایی از این ن�ع در دوران نا�ی و ظل
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ن خبه ن شدند و زمنی دند دار شصوص در دوران آخر� نا�ی با بازار عجنی
 و در کنار شاهان از قدرت س�ا� برخوردار شدند. 

ن الزم و ملزوم همد�گر در ایران  نهاد دین در کنار نظام پادشا� دو چ�ی
کرد و پادشاە از دین، و به اتکای اند. دین از پادشاە حما�ت �بودە

و که حیت  ها هم بود حکومت شکل ی عربپ�ش از حملهاین دو ن�ی
های امام غزا� این است که امور دنیوی در گرفت. �� از نظ��ه�

ی عالمان. پ�ش از صف��ه دست پادشاە است و امور معنوی به عهدە
توان برای هایی با مذهب رس� (در همان حدی که �هم ما حکومت

 آن روزگار تصور کرد) در ایران دار�م. 
 
ض روحانیون در دورەب  ی قاجار آنها ب�ش از گذشته بها قدرت گرفنت

وی مؤثری در ایران تبد�ل � �ک شاە بل�هن�ی  شوند و د�گر نه �ش
توان گفت که س�ا� شدن دین از رق�ب سلطنت هستند. آ�ا �

 کند؟همینجا ظهور �
 چه در گذشته بود فرقگ��ند با آناین اسالم س�ا� که امروز �

های اسالم از روز نخست ت��ن مسئلهند. البته �� از مهمک�
بود. �عین برخالف مس�ح�ت که در چهار قرن » حکومت«ی مسئله

ن � اتوری روماول از س�است گ��زان بود تا کنستانتنی را در  آ�د و ام�پ
ند. خواهد که ممل�ت را ادارە کدهد و از کل�سا �اخت�ار کل�سا قرار �

رن نخست ظهور مس�ح�ت آنها از س�است گ��زان اما در چهار ق
ند. اما در مورد اسالم  بودند و با ا�راە پذیرفتند که نقش س�ا� بگ�ی

وع �این ن فرصت �ش کند به حکومت طور ن�ست. اسالم در اولنی
وع � د. به شو �شک�ل دادن و از دوران عمر هم کشورگشایی اسالم �ش

 ت��نست �� از بزرگاز روز نخ» ی حکومتمسئله«این معین 
های فکری م�ان مجتهدان و فقیهان اسال� بود. از روزهای مجادله
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ی حکومت و خل�فه با خدا �ک مسئله است و از نخست رابطه
ن به  وع کردند به پرداخنت آخرهای قرن دوم بود که فقیهان �س�اری �ش

ن حاال رئ�س رابطه ی م�ان دین و حکومت و اینکه ک� که همنی
ت��ن فقیهان اسالم و ای با خدا دارد.  بزرگت چه رابطهحکومت اس

ی حکومت را مط�ح کردند. فقیهان مال� و حنب� و اشعری مسئله
شود چه هایی داشتند که ک� که رئ�س حکومت �ی اینها بحثهمه

ی خدا هست �ا نه؟ حیت م�ان ای با خدا دارد و آ�ا برگ��دەرابطه
حکومت  رشد این مسئله مط�ح بود. بحثف�لسوفان از فارایب تا ابن

کند از لحاظ دیین چه جا�گا� و اینکه ک� که ممل�ت را ادارە �
 فقیهان و عالمان و مجتهدان بزرگ دارد �� از بحث

گ
های� هم�ش�

 دیین اسالم بودە است. 
 

ای از روحانیون ش�عه ی قاجار و اینکه عدەرس�م به دورە�
ض � �عت را برقرار و اجرا کنند. البته اختالف خواستند که قواننی �ش

وطه وجود دارد و در  در م�ان علمای دییض و روحانیون قبل از م�ش
ض دو�ارە � وطه، ن�ی وطه، حیت ا�ر انقالب م�ش شوند. پ�ش از م�ش

ض اخبار�ان و  ش�خ�ه را جنب�ش فر� ببین�م، کشمک�ش بزرگ بنی
وطاصول�ان وجود داشته است. پرسش این است که ان ه قالب م�ش

ی روی اختالفات روحانیون گذاشت؟ چطور شد که  چه تأث�ی
ای به شدت مخالف بودند؟ آ�ا  ای از آن حما�ت کردند و عدەعدە

ض پد�دە  ای بود �ا اختالف در منافع ما� و اقتصادی موجب چننی
 اینکه اختالف جدی فکری و ا�دئولوژ�ک هم وجود داشت؟ 

ن جدایی هر دو بود. خوِد این ش�خ�ه ج�   است. نخستنی
گ

 �ان �س�ار بزر�
و ُبر�ش بزرگ در م�ان ش�عه در این دوران با موض�ع� ش�خ�ه و برآمدن 

 بود و یب 
گ

و ن�ست   جهت نبود باب�ان شکل گرفت. خ�� حرکت بزر�
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که (از نگاە منافع و جا�گاِە خود) هنوز مال�ان و آخوندها با این ج��ان 
های� مال�ان و آخوندها ند. من واژەکنمشکل دارند و آنها را �کوب �
ی به کار ن� ی روحان�ت برم بل�ه برای اینکه از واژەرا در معنای تحق�ی

ن کنم آن را � چه ک�وی و د�گران در آن دورە کم�ت گ��م. چنانپره�ی
ن های روحاین استفادە �از واژە  طور کردند. خود آخوندها هم همنی
 بودند. 

کشورهای اسال� آن روزگار نگاە کن�م ایران به هر جهت ا�ر به تمام  
ان ح�ایت  ش�ع�تنها کشور ش�عه است. در نت�جه برای متول�ان رس�

بود که در تنها کشوری که مذهب اص� آن ش�عه است موقع�ت خود 
 گشت بهکنند. �ک بخش از حفظ این موقع�ت هم بر�را حفظ 

، ما�، س�ا�، فرهناینکه اینها بتوانند از برتری و ساالری� اجت
گ

�
حقو�ت خود محفاظت کنند. �ک بخش این بود که از لحاظ مادی 

ند و دادگاەامکان �  هایها و امت�ازهایی مثل خمس و سهم امام بگ�ی �ش
را در اخت�ار داشته باشند. حیت آد� مثل مال�اظم خراساین در بحث 

� در دست علماست و بخش  عدل�ه معتقد بود که بخش �ش
� عر�ن  اش دست دولت است و دولت حق دخالت در بخش �ش

 که این روزها برای خ��ندارد. �
گ

در «طالح اصها بهبین�د عالم بزر�
ون از » بورس ی� عر�ن و ب�ی

است هیچ موافقیت با دستگاِە دادگس�ت
ی آخوندها نداشته است. در نت�جه از دوران نا�ی اینها به ح�طه

جامعه تبد�ل شدە بودند که حیت  و��ش منسجم و ممتاز ق�ش کم
ل گرفته بودند. تمام تاجران بزرگ و بازار با�د خمس  تجارت را ز�ر کن�ت

 کردند. دادند و رضا�ت آقا�ان را جلب �و زکات �
ن خط راە آهن م�ان تهران و مثً� در دوران نا�ی، کش�دن اولنی

که رفتند این رو شد تا عبدالعظ�م با مخالفت این عالمان دیین رو�هشاە
د  ای دادند و بعد هم گفتنو به عالمان بزرگ و مجتهدان در واقع رشوە
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که این خط آهن برای ز�ارت است و ... تا باالخرە رضا�ت دادند. �عین 
 داشت. های دولت هم با�د تأی�د عالمان دیین را �حیت اقدام

ه د کی رژی اتفاق افتاچه در دوران نا�الدین شاە در واقعه�ا آن
موض�ع� کوچ� نبود و طوری شد که حیت زنان نا�الدین شاە هم 
ن قدریت به هم  قل�ان کش�دن را ترک کردند و حرام دا�ستند. اینها چننی
ن حرکت  وط�ت آغاز شد و چننی زدە بودند. �س زماین که انقالب م�ش
بزرگ اجتما� اتفاق افتاد طب�� است که اینها �ک پای� ماجرا باشند.  

با  ت��ن ظن� همد�توان�د کوچکف��دون آدم�ت که ن� ک� مثل
د ما با�د گ��ی معرو�ن دارد و �متول�اِن مذهیب در او پ�دا کن�د جمله

ی انقالب  این حکم تار��ن را بده�م و بگ���م که گرچه ره�ب
وط�ت به دست اهل س�است و روشنفکران بود اما بدون م�ش

ن تودە ن امری به  دست روحان�ت ها بهبرانگ�خنت و آخوندها چننی
وزی ن� و  گ��د بدون مساعدترس�د. �عین ک� مثل آدم�ت �پ�ی

وز  وط�ت پ�ی ممکن بود که م�ش همرا� �ک بخش از آخوندها غ�ی
 شود. 

 
ض  اما در م�ان روحان�ت هم اختال�ض جدی وجود داشت. چرا چننی
اختال�ض پ�ش آمد؟ کدام تضاد منافع منجر شد که بخ�ش از 

وطه روحان� شود و بخ�ش د�گر مخالف آن و کار به ت طرفدار م�ش
 جایی رس�د که حیت همد�گر را تکف�ی کردند؟

ان دیین  که در انقالب   ای�� اینکه بخ�ش از بزرگان عالماِن ش�� و ره�ب
کت کردند با استبداد و ظلم پادشاهان قاجار مخالف  وط�ت �ش م�ش

خود از آزادی داشتند).  خواستند (حال با در� کهبودند و آزادی �
طلیب م�ان خوِد دوم، موض�ع تضاد منافع هم بود. موض�ع برتری

آخوندها هم مط�ح است. اینکه �شان دهند چه ک� حرف 
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ن  ی خا� در م�ان آخوندها وجود دارد  زند. روح�هکنندە را �تعینی
که با�د به آن توجه کن�د. ک�وی زماین رئ�س دادگاە در �� از 

 اششدند. او در خاطراتها بود و آخوندها مزاحم کارش �شهرستان
ی فالن ی فالن کس در�ارەای �شک�ل شد در خانهگ��د که جلسه�

موض�ع و به آخوندها گفتم فردا دو نمایندە از خودتان بفرست�د تا ما 
ون که آمدم معاونبارە صحبت کن�م. �دراین ار ام �س�گ��د ب�ی

اینها گفت�د از خودشان نمایندە بفرستند؟  ناراحت شد که چرا به
ا�ن کس حدانم چه بگ��م. م�ان آخوندها هیچخند�دم و گفتم من �

توانند دو ی برگ��دە بفرستد. اینها ن�شود کنار برود و دو نمایندەن�
ن خودشان انتخاب کنند این   قدر که برا�شان مهم استنمایندە از بنی

ر تر است و چه ک� حرِف آخبزرگ که بگ��ند چه ک� از چه ک�
ا هزند. این �ک سنِت آخوندی است. �س �ک بخش از اختالفرا �

وط�ت بر�  به این دل�ل هاست و بخش د�گر به وضع�ت انقالب م�ش
وطه که داع�ه ی که  ی ضددیین نداشت و آنگردد. انقالب م�ش ن چ�ی

ست. اسا� ادر قانون اسا� آمد این بود که دین حا�م بر این قانون 
وط�ت در آخ��ن  وط�ت که �س از فرمان م�ش قانون اسا� م�ش
� �شک�ل 

گ
روزهای عمر مظفرالدین شاە نوشته شد ب�ش�ت به چگون�

پردازد. در واقع، این متمم قانون مجلس و مقررات و جا�گاِە آن �
اسا� ایران است (که در زمان پادشا�� محمدع� شاە نوشته شد)  

ت. فهم�م، قانون اسا� اسامروز از قانون اسا� � معنایی کهکه به
مذهب رس� ایران اسالم و «گ��د: اصل اول متمم قانون اسا� �

�ه است. با�د پادشاە ایران دارا و ی جعف��هی حقهط��قه ی اثناع�ش
�شخ�ص «گ��د که و اصل دوم آن �» مروج این مذهب باشد

ن موضوعه با قواعد اسال  م ی علمای اعال م�ه بر عهدەمخالفت قواننی
 دارد کهو بعد مقرر �» هللا برکات وجودهم بودە و هم هستادام
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در هر ع�ی از اعصار هیئیت که کم�ت از پنج نفر نباشد از مجتهدین «
ن که مطلع از مقتض�ات زمان هم باشند �ان از م» و فقهای متدیننی

به » ش�عهعلمای اعالم و حجج اسالم مرجع تقل�د «ب�ست نفری که 
سمت عض��ت �شناسند تا موادی که در به«کنند مجلس معر�ن �

ن عنوان � دقت مذا�رە و غورر� نمودە  هر �ک از  شود بهمجلسنی
ی اسالم داشته باشد آن موارد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه

ط�ح و رد نمایند که عنوان قانون�ت پ�دا نکند و رأی این هیئت علما 
ت در این با ب مطاع و متبع خواهد بود و این مادە تا زمان ظهور ح�ن

�ذیر نخواهد بود. حجت ع� عجل ن » هللا فرجه تغی�ی ورای ش«همنی
امروز جمهوری� حکومت اسال�! در دوران سلطنت رضا شاە » نگهبان

گاە این اصل دوم متمم قانون اسا� اجرا �شد و محمدرضا شاە هیچ
که در چند مورد قانون اسا� را تغی�ی آن اما به آن دست نزدند حال

دادند که این خود موض�ع� مه� است که با�د در فرصت د�گری به 
 آن پرداخت. 

 
ض بود. و� قبل از اینکه درست � فرمای�د. متمم قانون اسا� چننی

وطه به �انجام برسد و قانون اسا� نوشته شود، روحان�ت  م�ش
 دو�ارە شدە بود. 

بله با�د مباین فکری را هم در نظر گرفت. آخوندها سازماین مرکزی 
 نداشتند و مثل کل�سا و مس�ح�ت نبود که دستگاە 

گ
برای هماهن�

متمرکزی وجود داشته باشد و ک� مثل پاپ باالی �شان باشد. حیت 
ا�ر کساین مانند حاج ابوالحسن اصفهاین �ا آقای بروجردی مرجع 

د�گری هم بودند که حرف خودشان را  ە مراجعشدند باالخر تقل�د �
زدند. �ک ن�ع استقالل در درون خود این مجتهدان و فقیهان بزرگ �

 مثل وجود داشت. برای مثال، کاظم خراساین همه
گ

ی آرای� فرد بزر�
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آ�د که در نظر �کند. به نائیین را قبول ندارد و �ک جاهایی نقدش �
وطه با�د انعکاس روح زمانه در این ق�ش ممتاز اجتما�  ماجرای م�ش

را هم د�د. باالخرە بخ�ش از آخوندها هم مخالف استبداد بودند و 
وطه عدالت خواستند. ا�ر نگاە کن�د خواستهعدالت � ی اول م�ش

ن عدالتخانه �بود و عدالت ای  خانهخواستند. و جالب اینکه همنی
حکومت را �شانه  خواستند، درست است که استبداِد که مردم �

گرفته بودند اما بخش مه� از این نهاد دست خود آخوندها بود. 
� دست آخوندها بود و بنابراین خواست �عین محکمه های �ش

 رفت. عدالت قدرت بر�ن از آنها را هم �شانه �
 

�س روحانییت که در این حوزە مناف� داشت و در داخل ایران سا�ن 
وطه شد. ام درت هللا که �سبیت با قفضلثال شیخ بود، مخالف م�ش

ض  حا�مه هم داشتند و این محا�م در اخت�ار امثال اینها بود، به همنی
دل�ل مخالف بودند و در مقابل روحانییت که از این منافع برخوردار 

وطه بود.   نبود، موافق م�ش
وطالبته موض�ع خ�� پ�چ�دە ه تر از این است. دو ره�ب عالم دیین م�ش

ن �عین آقا�ان طباطبایی و بهبهاین بعد �شان دادند که چه در ایرا
هایی م�ان آنها وجود خواستند و چگونه عمل کردند و چه تفاوت�

 
گ

ن زند� شان مثل داشته است. توجه داشته باش�د که آخوندهای پاینی
خود مردم بود. درست است که دستگاە مرجع�ت و فقیهان بزرگ در 

ی ممتاز ب  ی آخوندها نبود. ود اما ثروت دست همهمقام اجتما� ق�ش
ثروت دست مجتهدان و فقیهان بزرگ و واعظان بزرگ بود. 

 
گ

شان در همان حد دە آخوندهای کوچ� که در فالن دە بودند زند�
ای هم داشتند در حد همان دە و روستا بود. این گذشت و ا�ر رتبه�

شاە و  حمدع�ای که آخوند خراساین به مرا هم با�د د�د. در نامه
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ن��سد راجع به فساد قاجار�ه هم نکایت آوردە است. برای تنبه او �
حیت اینکه قاجار�ه باعث شد بخ�ش از خا� ایران از چنگ ایران�ان 
ون برود. البته آخوند خراساین در ایران خ�� برجسته بود. �عین  ب�ی

رکرد و ی کاخواهد بگ��د که آقا نت�جهموق� که به محمدع� شاە �
آمدهای حکومت قاجار برای ایران چه بود راجع به فساد قاجار�ه یپ 

ها ز�اد � ن ی خصوص بعد از دورەن��سد. بهو راجع به این چ�ی
ی مظفرالدین شاە، گرچه دوران کوتا� نا�الدین شاە و در دورە

داد توا�ست استباست اما دوران �س�ار ناامین بود. چون خود شاە ن�
�وساماین شدە بود و اینها خ�ال ی یب اعمال کند دورەمرکزی را 

ی و �شک�ل عدالتکردند با شکل� شا�  خانه و کم کردن استبداد گ�ی
ایران  کهجهتشود. اینها را هم با�د د�د. ازاینوضع ممل�ت به�ت �

تنها حکومت ش�عه بود �نوشت آن خ�� برا�شان مهم بود. چون 
آخوندهای ایران مفهوم دیین داشته و دارد مفهوم وطن در ذهن ا��� 

ی جهان اسالم بودە و و اینکه حکومت ایران تنها حکومت ش�عه
 هست. 

 
داز�م.  حداقل در ابتدای تأس�س پهلوی، به به دورە ی پهلوی ب�پ
ی �آ�د پروژەنظر � دست  کند، کوتاە کردنای که حکومت پ�گ�ی

نفوذ روحان�ت در  روحان�ت است و خ�� از نهادها که باعث
جامعه شدە بود از اخت�ار روحان�ت خارج شد. بعد از رضا شاە، 

ی حکومت با روحان�ت به مس�ی د�گری افتاد. حال ی مواجههشیوە
تر بود �ا اینکه اقتدار پدرش را نداشت، اینکه محمدرضا شاە مذهیب 

ی روحان�ت با پادشاهان ی رابطهی د�گری است. در�ارەمسئله
 توان گفت؟ چه �پهلوی 
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جمهور شود اما با مخالفت خواست رئ�سالبته رضا شاە ابتدا �
آخوندها موض�ع� جمهوری را کنار گذاشت. �عین رضا شاە در ابتدا 

شدن نبود بل�ه به دنبال ر�است جمهوری بود. اش پادشاە مسئله
ترس�دند و در� که از جمهوری داشتند منت� آخوندها از جمهوری �

ن �ای ە رود و در نت�جه خ�� مخالفت کردند. باالخر ن بود که دین از بنی
ند و کرضا شاە با آنها مالقات کرد و قول داد که جمهوری برقرار ن�

جمع  اشبعد هم د�د چه به�ت که شاە شود! از طر�ن رضا شاە حواس
بود و به �ک عدە از آخوندهای بزرگ خ�� کاری نداشت. اما 

دولیت دخالت کنند. �� موض�ع� کشف حجاب  نگذاشت در امور 
ون  ا�ش را بدون حجاب ب�ی برد روزی که خوِد رضا شاە  هم� و دخ�ت

وع کار قبل از شاە شدن در دسته  هایناراحت بود. رضاشاە در �ش
کت � کرد. حیت موق� که �دار سپه بود در روز عزاداری عاشورا �ش

 د�گری هم کرد که مورد �سند عاشورا ِگل روی �ش � مال�د. کارهای 
ی ی بهائ�ان را �ست و به بهائ�ان اجازەها روحانیون بود. مثً� مدرسه

ی رضا شاە و در مجم�ع اقتدار فعال�ت نداد. با وجود این،   در دورە
 را در برابر 

گ
آخوندها خ�� کم شد. اصوً� رضا شاە هیچ قدرت بزر�

 تاب�د. خود برن�
کند. در ابتدای این دوران شاە شاە فرق �البته دوران محمدرضا 

بخت بود، شا� که مثل جا سخن از شاِە جوانقدرت نداشت و همه
پدرش ن�ست، شا� که در سوئ�س تحص�ل کردە و درس خواندە و 
آدم دموکرایت است و مثل پدرش قلدر ن�ست و ... دوران محمدرضا 

 که به هایی وص�هشاە دوران د�گری است. دوراین که شاە هم بنا به ت
او شد و هم اینکه خودش آد� مذهیب و حیت خرا�ن بود راە د�گری 

گفت و اینکه در پ�ش گرفت. حیت از د�دن امام زمان سخن �
ی او به خدا نزد�ک ن�ست و سخناین از این دست. کس به اندازەهیچ
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محمدرضا شاە مذهیب بود. از نزد�کا�ش نقل شدە است که حیت در 
لم خاص برای ول�عهد به این موض�ع توجه داشت. البته انتخاب مع

اش هم خصلت های نخست سلطنتمحمدرضا شاە در همان سال
ر حفظ همه سهم دد�کتاتوری داشت. مثً� ک� مثل فرو�ن را که این

سلطنت پهلوی داشت و باعث شد که او شاە بماند خ�� زود کنار  
ی لهاین بودە است که سلس نهاد ب��تان�ا گذاشت. از قرار معلوم، پ�ش

جمهور شود اما فرو�ن نپذیرفت پهلوی منقرض شود و فرو�ن رئ�س
و انتقال سلطنت از رضا شاە به محمدرضا شاە را انجام داد. اما زمان 
ز�ادی نگذشت که شاە نتوا�ست فرو�ن را تحمل کند و او را برکنار  

 کرد. 
 مقابل خود د�د. �� محمدرضا شاە با دو ج��ان مقابله کرد و آنها را 

ردند. کج��ان چپ بود و د�گری ج��ان م� که خ�� ��ــــع رشد �
شاە برای مقابله با این دو ج��ان به متول�ان دیین م�دان داد. حیت تا 

ی بههای� دههن�مه ن ی نام تعل�مات دیین در برنامهی ب�ست چ�ی
ستاند�ستان یین موزش دهای�  ایران نبود اما محمدرضاشاە آها و دب�ی

ستان ایران کرد. آ�ت هللا را هم وارد نظام تعل�م و ت���ت د�ستان و دب�ی
ق� را خواستند و او آمد ایران و در زمان ورودش به هر شهری با 
�فات خاص از ا�شان پذیرایی کردند و با چه عزیت او را آوردند!   ��ش

 ەی انتقادی دارد که این چه �سا� است که راک�وی چند نوشته
ن انداخته ا�د؟ پدرتان آن بود و شما تمام دستاوردهای پدرتان را از بنی

های� آر�امهری درست شد و این قرآن را ب��د. �ادمان باشد که قرآن�
�فایت با حضور تمام رؤسای ادارە ه ها و بزرگان هر شهر ببا چه ��ش

 ُبردند. شهرها �
صف��ه  شاە به ج��ان دیین �س�ار پر و بال داد و آن سنیت که در دوران

و قاجار در ارتباط با عالمان دیین بود از � گرفته شد. حیت در پادگان 
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ی محرم در آباد ار�ش ایران مسجد ساخت. در دههسلطنت
کردند خواین ب��ا �آباد و ... مجالس روضههایی مثل سلطنتپادگان

� تمام فرماندهان بزرگ ار�ش ایران عکس و آخوند �
آوردند. در دف�ت

گرفته بای قای بر�ن فرماندهان ار�ش نوشتهگفتهامام ع� بود. به
ها بود.   از شاە به عنوان غالِم ع� در بر�ن از این دف�ت

گ��ند در دوران محمدرضا شاە حکومت الئ�ک بود اینکه بر�ن �
. ی رضا شاە هم حکومت الئ�ک نبود پا�ه. البته دورەسخین است یب 

چه قانون مدین ایران بر مبنای فقه امام�ه نوشته شد. در دوران چنان
ی ع� ا��ب خان داور (که گرا�ش اسال� نداشت) که وزارت دادگس�ت

ی ن��ن ایران شکل گرفت قانون مدین ایران را بر مبنای فقه  دادگس�ت
ارث، موض�ع� ازدواج،  ها، موض�ع� اسال� تنظ�م کردند.حضانت بچه

ع اسالم و فقه امام�ه ی تعدد زوجه و همهمسئله ی اینها بر مبنای �ش
نوشته شد. از طرف د�گر، برای اینکه آخوندها را از نان خوردن 
ی جد�د  نیندازند �ک عدە تغی�ی لباس دادند و در عدل�ه �ا دادگس�ت

های ثبت اسناد و مح�ن   مشغول به ن دف�ت به  ها را کار شدند. همچننی
های اسناد رس� در دست ج��ان ین های دیآخوندها دادند. ا��� دف�ت

طور را�ن کردند. درست است  که ثبِت ازدواج را بود و آنها را این
ع دادند! �عین چه در زمان رضا  عر�ن کردند اما عرف را به دست �ش

د کرد با�شاە و چه در زمان محمدرضا شاە ک� که ازدواج رس� �
شد  کرد و این عقد دیین با�د در دف�ت اسناد رس� ثبت �دیین �عقد 

 در دست آخوندها بود. در دوران رضا شاە چند کار 
�
که آن هم عموما

ن بود.   انجام شد که آخوندها را را�ن کنند که �� هم همنی
در دوران محمدرضا شاە جلب رضا�ت آخوندها خ�� ب�ش�ت از اینها 

ع�ات را در شد. بخ�ش از آموزش و پر  ورش را دیین کردند ، فقه و �ش
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وزهای های� ار�ش ر تحص�الت ابتدایی  متوسطه وارد کردند. در پادگان
 زین برقرار کردند. های سینهتاسوعا و عاشورا دسته

برای سکوالر�زم و الئ�سیته دو، سه جا مهم است و با�د تغی�ی شکل 
�ا سکوالر  ی مدرن الئ�کدادە شود تا هم حکومت و هم جامعه

ی پزش� است، آموزش و پرورش است و د�گری وجود آ�د: عرصهبه
ی پزش� که در مجم�ع در آن موفق عمل شد، در ار�ش. جز پهنه

 داشت. حیت در زمان تاجعرصه
گ

ذاری گهای د�گر دین حضور ُپررن�
ی تهران، آقای س�داما�، که البته آخوند باسوادی شاە امام جمعه

گذاری شاە را انجام داد و افتتاح کرد و اعتبار دیین در تاجبود نطق اول 
 گذاری شاە داد. به تاج

 
ها در مقابل شاە بودند. �س ها و م�گفت�د که دو گروە چپ

 کرد که به سمتهای دییض احساس خطر ن�احتماً� شاە از ج��ان
ا های رقیبش ر آنها چرخ�د و آنها را تق��ت کرد تا بتواند ج��ان

های مذهیب موفق شدند  ضع�ف کند. اما در نها�ت همان ج��انت
که حکومت شاە را �نگون کنند. بع�ض معتقدند که م�دان دادن 

وهای مذهیب در دورە وهای سکوالر به ن�ی ی شاە باعث شد که ن�ی
وهایی که داع�ه ی مذهیب نداشتند حذف شوند و در و م� و ن�ی

  شاە وجود نداشت. وقیت همنت�جه اپوز�سیون دموکرات در مقابل 
د، حضور  وی دموکرایت که بتواند جا�ش را بگ�ی که فضا خا� شد ن�ی

وهایی که پتا�س�ل جا�گ��یض به شکل نداشت. شاە همه ی ن�ی
وی  دموکرات�ک را داشتند حذف کردە بود، و در نت�جه �ک ن�ی

ای  ای معتقدند که شاە هم در فاجعهارتجا� جا�گ��ن آن شد. عدە
 ران با آن مواجه شد نقش و تقص�ی داشت. که ای
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اص� آن خود شاە  تنها تقص�ی داشت بل�ه علِت  بله، متأسفانه نه
(پنج سال  ۱۳۵۲ی مطبوعات در سال ای ب�اورم. در زمینهبود. نمونه

 وز�ریی نخستدر دورە» توفیق«ای مثل قبل از انقالب) روزنامه
وسه مجوز شصت ۱۳۵۳ه��دا �سته شد. چندی بعد و در سال 
�ه و روزنامه را طبق �ک قانون من درآوردی لغو کردند. این ��ش

ن بار مطبوعات را به رت صو جمهوری اسال� ن�ست که برای اولنی
 وز�ری آقایدان�د طبق چه قانوین در زمان نخستای �ست. �فله

خوان هم بود مطبوعات را ه��دا که به اصطالح روشنفکر کتاب
�ه�ستند؟ �ک قانو  اژش کم�ت از پنجن آوردند که هر ��ش هزار و  ای ت�ی

هزار باشد لغو انتشار اش کم�ت از سه ای که شمارگانهر روزنامه
�هشود! �ک قانون من� های جدی آن دوران مثل درآوردی! حیت ��ش
اژ هرا که خ�� باالتر از این رقم» فردو�«و » سپ�د و س�اە« ا ت�ی

 داشتند، �ستند. 
�ه در ایران که چهار پنج سال است، دە  ۵۷تا  ۵۳و ۵۲ال از س ها ��ش

�ات آدم شدند و های ز�ادی جمع ��سته شد. دوروَ�ر این ��ش
و تبد�ل شوند اما این امکان دادە �شد. البته آن � توا�ستند به �ک ن�ی

�ه دادند اما آخرها و نزد�ک انقالب به چندتایی اجازە ی انتشار ��ش
 ی مطبوعات و کار گذشته بود. �عین حیت در عرصهد�گر کار از  

وهای مطبوعایت این ن برد. �ا در زمینهن�ی ی طور عمل کرد و آنها را از بنی
های خودی حیت ببین�د چه کرد. مخالفان که حق ها و حزب�شکل

ای را نداشتند. تأس�س حزب فعال�ِت قانوین و علین در هیچ عرصه
ن اتفاق کوچ� نبود. شا ل کرد. های دولیت را تعط�ە حیت حزبرستاخ�ی

 داشت  ی �س�ار وس��حکومیت بود اما شبکه» ایران ن��ن«حزیب مثل 
توا�ست کارهایی بکند. با وجود این، که در وضع�ت آزادی �سیب �

� خودساخته منحل کرد. از شاە آنها را همراِە د�گر حزب
های دولیت
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وهای م�ها که �چپ ع، هم م�دان نداد. در واق ترس�د اما حیت به ن�ی
وی اص� که در جامعه ومندی داشتند و در دو ن�ی ی فکری حضور ن�ی

وز د� کنند که در ر توا�ستند �سیج و سازمانی س�است �عرصه
ی افرا� کهنه مثل طرفداران وال�ت افتادەمبادا با �ک ج��ان عقب

وی �س�ار مؤثر جامعه را ک  خلع سالح  ام�ً فق�ه مقابله کنند، این دو ن�ی
 کرد. 

 
خ�� کوتاە به وضع�ت روحان�ت بعد از جمهوری اسال� هم 
 �نوشت روحان�ت با حکومت جمهوری 

�
داز�م. اینکه ظاهرا ب�پ

ی روحانیون با حکومت اسال� گرە خوردە است. هر چند همه
جد�د همدسیت نکردند و بخ�ش حیت مخالفت کرد و حذف شد، و 

رە گرفتند اما در نها�ت �نوشت آنها به ای سا�ت شدند و کناعدە
جمهوری اسال� گرە خورد. به نظر شما جمهوری اسال� چه 

ی بر �نوشت روحان�ت خواهد گذاشت؟  تأث�ی
ن بار  توجه کن�د که این حکومت اسال�، جمهوری ن�ست و برای اولنی
ن اتفا�ت رخ دادە است. نه تنها در دوران  در تار�ــــخ ایران است که چننی

 عرببعد 
گ

� ها بر ایران بل�ه در دوران قبل از آن هم برای از چ�ی
ن حکومیت را در تار�ــــخ ن بار است که چننی ه مان دار�م. البتنخستنی

هم�شه  در ایران  نفوذ دین بودە است و متول�ان دیین در کنار 
سلطنت حضور داشتند و حافظ سلطنت بودند و سلطنت هم از آنها 

ای از تار�ــــخ ما دین خودش در هیچ دورە گاەکرد. اما  هیچحفاظت �
د و بخش به عنوان �ک ج��ان مستقل که حکومت را به دست بگ�ی

ت��ن عر�ن جامعه را کنار بگذارد وجود نداشته است. در دیین 
ن هموارە بخش عر�ن حکومت قدرت داشته حکومت های ایران ن�ی

است. در حکومت صفوی� ش�عه، شاە عباس صفوی موق� که 
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�فات اینهای خار�ب را �گان دولتنمایند   پذیرفت �� از مراسم ��ش
اب � ان زند خنوش�د. �ا مثالً ک��مبود که در بازار اصفهان با او �ش

 داد که مجتهدان در امر عرف و کارها�ش دخالت کنند. اجازە ن�
ن بار است که دین آمدە است و تمام بار  در نت�جه، برای نخستنی

ار تنهایی همه کگ��د من بهرا برداشته و � حکومت و بار جامعه
توانم بکنم. و البته شکست هم خوردە است. حکومت دیین نه �

 حکومت است و نه دین. 
های آخوندی و  دیین در ایران که حیت امروز با البته در م�ان ج��ان

ایی که هکن�د کسان و ج��انحکومت ایران مخالف هستند کم پ�دا �
نو� منتفع �شدە باشند. درست و از امت�ازهای آن به از این حکومت
خواهند ظلم باشد خواە هستند و ن�ای از آنها آزادیاست که عدە

هایی از این حکومت و از امکانایت که این حکومت اما خوِد اینها در دورە
) های گونا�ونداشته و دارد (چه قدرت س�ا� و چه ما� و چه رانت

همچنان هم برخوردارند حیت ا�ر کم باشد   . در برخوردار شدند و 
کنم که �نوشت اسالم در ایران با روی کار آمدن این نت�جه، فکر �

حکومت تغی�ی کردە است. در ایراِن آیندە اسالم به آن معنایی که در  
 بعد از این گذشته بود د�گر نخواهد ماند و پوست

گ
اندازی بزر�

ته �� از بدت��ن کارها این است که حکومت به وجود خواهد آمد. الب
ممکن گویی غبیین کن�م. پ�شدر علم س�است و علوم ا�ساین پ�ش �ی

هایی را � ن ن حاال هم د�د که �� هم موض�ع� است. اما چ�ی شود از همنی
دین است که در ایران به آن صوریت که در گذشته وجود داشت، د�گر 

ن �نخواهد بود. منظورم این ن�ست که دین از ب ن رود، نه دین از بنی نی
ا�ت ی اجتماع هم بشود. در صحنهرود منت� کارکرد دین عوض �ن�
ماند اما کارکردش به صورت امروز �ا آن صورت گذشته نخواهد �

ت ن بود. این ماجرا �� از ع�ب ت��ن ماجراهای دین در ایران است. انگ�ی
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ه � ن�ست کاین اسالم س�ا�، این اسالم حکومیت د�گر آن اسال 
 � بلند کند و حرف بزند. اما یب 

گ
ر بخ�ش شک در باو بتواند به ساد�

 از مردم خواهد ماند. 
 

خواهم شما در مورد �نوشت اسالم و دین صحبت کرد�د. �
توان فضایی را تصور کرد که دین باشد و� روحان�ت ببینم آ�ا �

ی قهخودتان طب ی این نهاد �ا به قولنباشد؟ نظرتان در مورد آیندە
 ممتاز چ�ست؟ اینها چه خواهند شد؟

های� عج�ب و غ��ب مادی را از اینها با�د د�د که وقیت این امکان
�د، ها و امت�ازهای ناح�ت که اینها دارند، از شود! امکانچه � بگ�ی

ی منابع تول�د و هزاران م�ل�ارد از صادرات و واردات گرفته تا همه
های د ن �گری که این روزها در اخت�ار آخوندها و فروش نفت و چ�ی

ن تغی�ی �ج��ان کند. های نزد�ک به آنهاست، وقیت نباشد همه چ�ی
توان � بیین  کن�م اما از لحاظ تار��ن توان�م پ�شگ��م که ن�بازهم �

هایی ذکر کرد. مثً� در فرا�سه به علت شدت عمل کل�سا تمام نمونه
اە حکومت گە کردند. البته در فرا�سه هیچهای� کل�سا را مصادر دارایی 

دیین �شد و هم�شه حکومت در اخت�ار پادشاهان بود اما کل�سای  
کاتول�ک خ�� قدرت داشت. در فرا�سه ج��ان کاتول�ک خ�� راد�کال 

کت �بود و در �کوب پرو�ستان و حیت  کرد ها هم خ�� وسیع �ش
. در نت�جه، بالیی که بعدا� کرد � پادشاهان فرا�سه را وادار به �کوب

بر � کل�سا و کش�شان آمد به دل�ل ج��ان ضد دیین �س�ار شد�دی 
ر ای متفاوت مثً� دوجود آمدە بود. در نمونهبود که در فرا�سه به 

های زراعیت در دست کل�سا بود اما�ل�سای  درصد از مل�سوئد، � 
ن دل�ل کرد. به ه  کاتول�ک سوئد کنار آمد و رفورم را پذیرفت و قبول منی

ی کنم که نمونهشدت برخورد در سوئد کم�ت بود. من اما فکر ن�
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ار��ن های تتوان�م بر�ن نمونهسوئد را در ایران شاهد باش�م. �س �
ی شب�ه به این نمونه ن های را نگاە کن�م و ببین�م آ�ا در ایران هم چ�ی

ت هم قدر  شود؟ این حکومتتر �افتد �ا شد�د تار��ن اتفاق �
وی بزرگ نظا� دارد و هم ثروت یب  ن کران ایس�ا� دارد،  هم ن�ی

ن ممل�ت در دست ند همه چ�ی شان است. ا�ر اینها را از آخوندها بگ�ی
کند و د�گر مثل گذشته و قبل از این حکومت نخواهد بود. تغی�ی �

ردند. گآخوندها د�گر به آن جا�گاە قبل از حکومت اسال� باز ن�
ه جامعه به اینها جواب خواهد داد؟ چگونه این آخوندها چگون

رجهت هبیین کرد اما بهشود پ�شکنند؟ ن�وجور �خودشان را جمع
 عاقبت خو�ش نخواهند داشت. 

 



٤١ 
 

 
 
 
 
 

 از انقالب هم کارفرمای روحان�تبعد 
 و هم کارکرد آن تغی�ی کردە است

 خاین گفتگو با کوروش رح�م
ای علوم س�ا� از دا�شگاە بینگهمتون و مدرس دا�شگاە ا�الیت نی��ورک در جن�سیو  دک�ت

 
فهم�م که به صورت شود، �وقیت از روحان�ت سخن گفته �

ی اشارە � ض ی تع��ف دقیق پد�دەشود اما اجما� به چه چ�ی
ک روحان�ت بحث پ�چ�دە ای است. بع�ض بر اساس لباس مش�ت
کنند و بع�ض از منابع اقتدار س�ا� و این گروە را شناسایی �

ک آنها استفادە � ض تع��فاقتصادی مش�ت های کنند و گرو� ن�ی
ا�دئولوژ�ک برای روحان�ت دارند. به نظر شما وقیت از نهاد 

ی حرف �روحان�ت صحبت � ض  زن�م؟ آ�ا اینها در کن�م، از چه چ�ی
 اند؟ایران �ک طبقه

ن از ابهام، از کار�رد مفاه�� که  به نظرم، اینجا با�د برای پره�ی
قه ی طبتوان�م آنها را �سنج�م خودداری کن�م. وقیت در�ارەن�

بعاد زن�م که اای حرف �کن�م، در واقع از مفهوم پ�چ�دەصحبت �
مختل�ن دارد که تنها با درآمد اقتصادی و موقع�ت اجتما� قابل 

رچند در وضع�ت فع� ایران و با توجه به پ�ما�ش ن�ست. ه
� به اطالعات، به و�ژە در مورد روحانیون، ا�نون محدود�ت دس�ت

حداقل ابراز پ�ما�ش کّ� و عددی آنها را در اخت�ار ندار�م. بنابراین، 
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هم تواند ب�ش از کمک به فمفهوم طبقه برای روحان�ت � ٬استفادە از
ن شود. قشهموقع�ت روحان�ت در ایران، منا  برانگ�ی

ی روحان�ت در ایران خواهند در�ارەاز پژوهشگران وقیت � خ��
وع روحان�ت فصحبت کنند، به دوران صف��ه نگاە � ع� کنند و �ش

ند. بع�ن را از آنجا در نظر � هم از �سبت م�ان روحان�ت با  گ�ی
وض�ع مدهند. برای اینکه بتوانم این حکومت تع��ف حقو�ت ارائه �

ن کنم. من در برر� ایرا توضیح دهم، اینجا بحث را کامً� خالصه �
کنم: �� اینکه منبع درآمد روحان�ت  مسئله به دو موض�ع نگاە �

 کجاست و د�گر این که نقش و کارکرد روحان�ت چ�ست؟
توان �ک گروە اجتما� دا�ست، گرو� که پوشش را � ونروحانی

ە کند. گرو های اجتما� جدا �سایر گروەمشخص لباس، آنها را از 
 داند ای که خود را متصدی و متو� امور دین در جامعه �اجتما�

اش اما �سته به منبع درآمد خود، ممکن است کارکرد و نقش اجتما�
 تغی�ی کند. 

قضا در  بین�م که امر برای مثال، ا�ر به دوران صف��ه نگاە کن�م، �
دهد، و امور مذهیب کار آموزش را هم انجام �اخت�ار روحان�ت است،  

ن به او وا�ذار شدە را هم بر عهدە � د و �س�اری کارهای د�گر ن�ی گ�ی
ن منابع خود به حکومت  است. �عین روحان�ت ش�عه برای تأمنی

ما در شود اوا�سته است و بخ�ش از بوروکرا� حکومت محسوب �
 روحان�ت به حکومت دورە

گ
کرد و به طبع آن کار های د�گر وا�ست�

 کند. روحانیون تغی�ی �
ی ایران دستخوش ناآرا� و تحول �س از فرو�ا�ش صف��ه جامعه

ن علت جا�گاە دستگاە روحان�ت در جامعه دچار � شود و به همنی
ایت � ر های بعدی روحان�ت جا�گاە قب� خود دشود. در سلسلهتغی�ی

ر های س�ا� هم شا�د ددهد و یب ثبایت دوران صف��ه را از دست �
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ات اجتما� در این دورە ها این تغی�ی مؤثر بودە باشند. �عین تغی�ی
اتب مر شود و سلسلهباعث تغی�ی در سازمان این گروە اجتما� �

د. صاحبای در درون این گروە شکل �تازە ه و�ژە بنظران بهگ�ی
ی نهاد مرجع تقل�د در اواسط و اواخر دورەشکل ان جار در دور ی قاگ�ی

ی کنند که پ�امدهاو �س از آن اشارە �» اخباری و اصو�«ی منازعه
دە ای دارد. به عبارت د�گر، هر چند در دوران قاجار اجتما� گس�ت

ممکن است که همچنان بر�ن از مناصب روحان�ت در در دستگاە 
، صدارت، قضاوت، شیخ االسالم، امامت جمعه  دولیت مانند مالبا�ش

�ان اما�ن مقدسه وجود داشته باشد اما روحانیون �گرم  و متول
ش روابط خود با دین ن منابع مورد ن�از خود گس�ت داران برای تأمنی

هستند. البته با�د تحوالت روحان�ت ش�عه در نجف و ک��الی خارج 
ل حکومت ش�عه ی قاجار را از نظر دور نداشت. منبع درآمد از کن�ت

 جف در دوران عثماین متفاوت بود. روحانیون ش�عه در ک��ال و ن
وطه، و به و�ژە در دوران سلطنت پهلوی، کار آموزش و بعد از م�ش

ته در گرفشود. در حکومت متمرکز شکلقضا از روحان�ت گرفته �
این دوران د�گر روحانیون نقش گذشته را ندارند و کارکردشان در 

 شود. آخ��ن وا�ی تغی�ی منبع درآمدشان عوض �نت�جه
گ

 ست�
د برد  شود. البته نبا�د از �اهایی از این گروە به حکومت تمام �بخش

که تع��ف روحان�ت بر اساس کارکرد و منبع درآمدش ممکن است 
ی کساین �شود که در جامعه به عنوان روحاین شناخته مشمول همه

�ت این گروە اجتما� حرف � شوند. به عبارت د�گر، در مورد ا���
ن این گهای حاش�هض�ع ما استثناها �ا بخشزن�م و مو � روە ای در بنی

های روەتوانند با د�گر گن�ست. بنابراین، بر�ن از روحانیون در ایران �
�ت این  اجتما� هم پوشاین داشته باشند. موض�ع پ�ش روی ما، ا���

 گروە اجتما� است که کارکرد مشخ� دارد. 
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وع�توظ�فه » ودوضع�ت موج«خ�ش به بی روحان�ت از دی��از م�ش
)status quo ا مناسبات مسلط موجود بودە است. در جامعه� (

ن آدم) شکل �normsهنجارهایی ( د که روابط بنی ها را سازمان گ�ی
ن گروە� های اجتما� با قدرت دهد. این هنجارها حاصل منازعه بنی

ن هم�شه د ل منابع در جامعه است. روحانیون ن�ی  ر نابرابر برای کن�ت
جامعه حضور داشته و به وضع�ت موجود و هنجارهای مسلط 

وع�ت دادە  اند. م�ش
 
�
�د. فرضا تفاویت هم ندارد که وضع�ت موجود را در کجا در نظر بگ�ی

خانوادە و مناسبات آن است، روحان�ت به دنبال تثب�ت  ا�ر مسئله
�م،  ا�ط س�ا� را هم در نظر بگ�ی وضع موجود بودە است. ا�ر �ش

ه منبع درآمدش، باز هم روحان�ت به دنبال تثب�ت وضع �سته ب
ن و اجرای اصول  موجود بودە است. از طر�ن سازمان روحان�ت، تبینی
ن دیین را هم بر عهدە داشته است. اما محصول ارائه شدە  و قواننی

اند، ی خود به منب� که از آن ارتزاق � کردەتوسط روحانیون به ن��ه
 داشته است. 

گ
 �ست�
ون کارکرد مشخ� در حفظ وضع موجود دارند و متناسب با روحانی

شان هم دچار تحول هر دورە، با تغی�ی منبع درآمد، سازمان دروین 
ذشته های گشود. کارکرد و منبع ارتزاق روحانیون در ایران، � سدە�

ن تأث�ی   ات بر سازمان دروین روحان�ت ن�ی در حال تغی�ی بودە و این تغی�ی
 گذاشته است. 

 
وع�ت ع بخ�ش به وضشما کارکرد این گروە اجتما� را نو� م�ش

 
گ

موجود دا�ست�د. چه در احوال شخص�ه، مثل مناسبات خانواد�
از طر�ض   باشد و چه در اوضاع س�ا� و اقتصادی �ا بحث حکومت. 

کارکرد مذهیب هم دارد. دوم به منبع درآمدش توجه کرد�د که به 
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دین گرە خوردە و فرق دارد با تاجری  آ�د به نو� با مذهب و نظر �
توان گفت که کند. بنابراین، آ�ا �که مثً� تجارت شکر �

روحان�ت گرو� اجتما� است که کارکرد و منبع درآمدش با دین 
 اش همان دین است؟مرتبط است و بنابراین محل ارتزاق

درست است. به نظرم برای مشخص کردن جا�گاە روحان�ت، با�د در 
تر به نقش و کارکرد نهاد دین در جامعه توجه کرد و نقش وسیع سطح

ن هنجارهای مسل� که از دل منازعه ی قدرت در دین را در تعینی
 جامعه شکل گرفته، د�د. 

ن مثا� که ذکر کرد�د استفادە کرد. روحانیون گرو� � توان از همنی
ه این  بدین را به عهدە دارند و� �سته » تجارت«اجتما� هستند که 

ی آنها  که از کجا این متاع را بخرند و به چه ک� بفروشند �ا مش�ت
 کند. چه ک� باشند، کارکرد و ن�ع محصولشان تغی�ی �

�م، در دورەا�ر چند سدە  لف  های مختی اخ�ی در ایران را در نظر بگ�ی
وان از تی روحان�ت تغی�ی کردە است و د�گر ن�کارکرد و وظ�فه

ن آنها حرف زد. ا�ر بگ���م وظ�فهوظ�فه و کارکر  وحانیون ی ر د معنی
ن را توضیح ارائه ی خدمات دیین به جامعه بودە است، همه چ�ی
دهد. مثً� االن در جمهوری اسال� کارکرد و محصول روحان�ت، ن�

ن افراد جامعه ن�ست بل�ه وظ�فه �ه اش توجترو�ــــج اسالم در بنی
ت است که کارش وضع�ت موجود برای بقای حکومت است. درس

مرتبط با امور دین است، �عین در اصل متو� امور دین است، و� 
ن اینکه از کجا ارتزاق � ه ارائه ی ن�ع محصو� است ککنندەکند، تعینی

 خواهد داد. 
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توان اوضاع را تا قبل از انقالب متفاوت دا�ست؟ ا�ر تع���ض آ�ا ن�
اش�م، شا�د بتوان  داشته ب ۱۳۵۷از روحان�ت تا پ�ش از انقالب 

 گفت که بعد از انقالب چگونه تغی�ی کردە است. 
، دچار تغی�ی ۱۳۵۷بله، سازمان روحان�ت �سبت به قبل از انقالب 

ات هم�شه وجود  شدە است. اما نکته اینجاست که این تغی�ی
ات �س از تحول در منابع درآمد روحان�ت به داشته اند و این تغی�ی

به�ت باشد که از �ک چارچوب نظری در این وق�ع پیوسته است. شا�د 
ای اخ�ی را هزمینه استفادە کن�م تا جا�گاە و کارکرد روحان�ت در دورە

)  agent) و کارگزار (principalی کارفرما (به�ت توضیح ده�م. رابطه
تواند شود، �که در مباحث علوم س�ا� و اقتصاد از آن استفادە �

ن این بحث کمک کند. ر  چه  وحانیون �سته به این که کارگزار به تبنی
کند. در فروشند فرق �بخ�ش از جامعه باشند، ن�ع محصو� که �

دوراین که کارفرما�ان روحانیون در جامعه بودند، محصو� را عرضه 
کردند که مورد �سند کارفرمای آنها �عین مردم بود. منظورم از مردم �

ن ای است که منهای اجتما�اینجا گروە بع درآمد روحانیون را تأمنی
کنند. البته مردم مفهوم ک� و نامشخ� است و اینجا فقط در �

های هرود. وگرنه، بر�ن از گرو ) به کار �stateمقابل حکومت (
ی برخورد بودە ن مردم از قابل�ت �سیج ما� ب�ش�ت  اند. اجتما� در بنی

ه ک� بین�م کی پهلوی نگاە کن�م، �ا�ر به طور مشخص به دورە
کند و مثل مرت�ن مطهری از اتکای ما� روحانیون به مردم انتقاد �

را و گاند، روحان�ت خ�� عوامگ��د چون کارفرمای روحان�ت مردم�
و مطالبات مردم شدە است و استقالل فکری ندارد.   پ�ی

ه کند تا به�ت در�اب�م کی کارگزار و کارفرما به ما کمک �رابطه
کنند، یون مثل هر صنف د�گری، به دل�ل مزدی که در�افت �روحان

با�د به کارفرمای خود پاسخگو باشند. بنابراین، ا�ر نقد مرت�ن 
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گرا هستند به این علت بود که  مطهری این بود که روحانیون عوام
ن مطالبه  ای داشت. کارفرمای آنها چننی

 
به  قبل از آن ی مه� است که روحان�ت کارفرما دارد. اما این نکته

وع�ت ی اشارە کرد�د که برای من جالب بود. گفت�د م�ش ض بخ�ش چ�ی
به وضع موجود بخ�ش از کارکرد روحان�ت بودە است. به این 

 روحان�ت نمایندەترت�ب آ�ا �
�
کاری ظهی محافتوان گفت که اساسا

 در ایران است؟
ای در ایران این را گفت. �عین همان زماین که توان برای دورەبله، �

ن مثً� بازاری داران کارفرمای روحانیون بودند. �ا وقیت که ها و زمنی
�ر  توان گفت ا ها بودند. به طور ک� �روحانیون کارگزار حکومت

ه �ا ب» وضع موجود«خواهند اند و �کساین وجود دارند که راد�کال
رت د�گر کل هنجارهای مسلط در جامعه را به هم بزنند، روحان�ت عبا

. بودە است» وضع موجود«در مقابل آنها قرار دارد و به دنبال حفظ 
 بین�د که در روحان�ت ک� باشد که حا�ن به تغی�ی مثً� خ�� کم �

هنجارهای مسلط و ساختار موجود در جامعه شود. �� از مدافعان 
جود، سازمان روحان�ت است و حا�ن ن�ست که اص�� مناسبات مو 

ی در آن رخ دهد.   تغی�ی
 

به هر حال روحان�ت در انقالب ایران مشارکت داشت، و این 
پرسش وجود دارد که مشارکت در انقالب چه �سبیت با 

 مشارکت در محافظه
�
کاری دارد؟ البته بر�ض معتقدند که اتفاقا

وحان�ت بود ز�را در کار ر انقالب هم به دل�ل ماه�ت محافظه
ی جد�د و در حکومت پهلوی آن مناسبات قد�م در حال نابود دورە

اض به آن و برای مقاومت در  شدن بود و بنابراین روحان�ت در اع�ت
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مقابل آن به سقوط سلطنت پهلوی کمک کرد. از طر�ض ممکن 
ه  کاری است که دست باست ک� بگ��د که این چه ن�ع محافظه

ایت د وهای �س�اری در انقالب کار تغی�ی ر حد انقالب بزن�م؟ البته ن�ی
وز � ند اما در نها�ت این روحان�ت است که پ�ی درت شود و قدرگ�ی

د و استبداد دییض تأس�س �را در دست � کند. حال ا�ر با گ�ی
وان ت�سامح بگ���م که روحان�ت انقالب را هدا�ت کرد، آ�ا �

 شد؟ این فرآیند دچار تغی�ی  نت�جه گرفت که خود روحان�ت هم در 
شود گفت که �� از روحانیون انقالب را هدا�ت  البته با �سامح �

اضات کرد و نه سازمان روحان�ت ز�راهمه ی روحانیون از آغاز اع�ت
د تر، روحان�ت در آن زمان �ک واححا� تغی�ی نبودند. به عبارت دقیق

 و سازمان �کپارچه نبود. 
وان گفت  تروحان�ت در این فرایند، به طور ک� �ی تغی�ی اما در�ارە

وهای  که تمام کارفرما�ان اص�� روحانیون در ایران قبل از انقالب ن�ی
ات اجتما� دوران کار جامعه بودند؛ گروەمحافظه هایی که تغی�ی

محمدرضا شاە پهلوی آنها را با خطر مواجه کردە بود. بازار سنیت �� 
وهای اص� در ج�� است. هرچند اطالع ندارم   ۱۳۵۷ان انقالب از ن�ی
ای کّ� انجام شدە باشد اما شا�د بتوان گفت  که در این زمینه مطالعه

ن  داران و بازار�ان دو منبع اص� ارتزاق روحان�ت در دوران شاە که زمنی
 آن زمان 

گ
بودند که با تداوم اقدامات اقتصادی، اجتما� و فرهن�

 مخالف بودند. 
توا�ست منابع ، افزا�ش تعداد مقلدان �۱۳۵۷ب تا پ�ش از انقال 

ی را برای مراجع تقل�د فراهم کند. مردم از ط��ق پرداخت  مادی ب�ش�ت
ن ما� روحان�ت بودند و این گروە اجتما�  وجوهات خود منبع تأمنی

فرما و  ی کار به پرداخت این وجوهات از سوی جامعه مت� بود. رابطه
ن لهی تر�ت در سلسکارگزار،نحوە  مراتب �شک�الت روحان�ت را تعینی
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ن بکرد. در نت�جه، تر�ت در سلسله� ر مراتب روحان�ت در آن زمان ن�ی
ن اساس مؤلفه وع�ت در بنی ، مقبول�ت و م�ش هایی همچون دا�ش دیین

وان استوار بود. تبلیغ برای مراجع �ا تعداد مقلدان این مراجع از  پ�ی
ی داشت  کند. علمایی این زاو�ه اهم�ت پ�دا � ند در که مقبول�ت ب�ش�ت

ی داشتند. این  �س�اری از مواقع، طلبه و در نت�جه مقلد ب�ش�ت
مناسبات در ایران به تدر�ــــج از اواخر دوران قاجار تا انقالب سال 

 قوام �افته بود.  ۱۳۵۷
 �روحان�ت بخ�ش 

گ
بع کرد که به لحاظ اقتصادی مناهایی را نمایند�
ی ارتزاق خود به آنها وا�سته بود . درآمدش بودند و روحان�ت برا

کارکرد سازمان روحان�ت و   ۱۳۵۷حکومت برآمدە از انقالب سال 
های محصوالت تول�دی آنها را تغی�ی داد. ا�ر قبل از انقالب گروە

اجتما� کارفرمای روحان�ت بودند، �س از انقالب حکومت کارفرمای 
ه خدمت  روحان�ت شد و روحانیون را برای حفظ وضع موجود ب

نه تنها دگرگوین در جامعه بل�ه  ۱۳۵۷گرفت. بنابراین، پ�امد انقالب 
ن به همراە آورد ز�را  ز�ر و رو کردن ساختار و �شک�الت روحان�ت را ن�ی
سبب شد که کارفرمای روحان�ت عوض شود و این کارفرمای جد�د از 

 قدرت و منابع اقتصادی �شارتری، از جمله نفت، برخوردار است. 
 

کند که چرا حکومت در دستگاە روحان�ت دستکاری �  این
گ���د که دولت روحان�ت را به ی مه� است. شما �مسئله

د اما بع�ض خدمت � معتقدند که این �سبت، برعکس است و  گ�ی
د. این را چطور این روحان�ت است که دولت را به خدمت � گ�ی

است که توان گفت که این دولت ده�د؟ چطور �توضیح �
 این 

�
روحان�ت را به خدمت گرفته است؟ در حا� که ظاهرا

ض را ت�ف کرد و به خدمت گرفت. در روحان�ت بود که همه چ�ی
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چه باعث تغی�ی ساختار ی مه� هست که آنحرف شما نکته
روحان�ت شد، دولت بود و کارفرمای جد�د روحان�ت هم دولت 

 گرفت. اما �س�اری از   بود و بنابراین، دولت روحان�ت را به خدمت
گران معتقدند که روحان�ت دولت را به خدمت گرفته است. تحل�ل

 ده�د؟حاال شما چطور این را توضیح �
نظر از این که چه  چه مط�ح کردم این است که حکومت �فآن

کساین بر � کار هستند، ساختار روحان�ت را تغی�ی دادە و آن را به 
ند گ��دانم مدعای آنهایی که ��است. نحکومت وا�سته کردە 

توان روحان�ت حکومت را به خدمت گرفته چ�ست. اما به روشین �
توضیح داد که بخش اعظم نهادهای حوزوی و روحان�ت در ایران 

تواند بدون تزر�ق ما� حکومت به ح�ات خود ادامه دهد و به ن�
ن به هو د�گر به وجوهات مردم مت� ن�ست.  حکومت وا�سته شدە منی

 کند. علت د�گر به مطالبات مردم توجه ن�
نظر از این که چه کساین بر � کار هستند، جمهوری اسال�، �ف 

توا�ست به ساختار و سازمان روحان�ت در ایران دست نزند و آن را �
به خود وا�سته نکند و اجازە دهد که مثل روحان�ت عراق از حکومت 

نهادهای روحان�ت از حکومت ممکن مستقل باشد. البته استقالل 
ن علت  بود برای حکومت مخاطرایت را به همراە داشته باشد. به همنی

وری به نظر � ن بردن استقالل این نهادها برای حکومت �ن رسد. از بنی
 سازمان

گ
، روند وا�ست� های روحان�ت به حکومت در به باور بر�ن

وع �آغاز دهه  شود. ی دوم جمهوری اسال� �ش
 روحان�ت حکومت را در ایران ت�ف کردە است؟ در 

�
ضمن آ�ا واقعا

 دارد که شما چگونه روحان�ت در 
گ

پاسخ به این پرسش، به این �ست�
های ای از سازمانرا تع��ف کن�د. روحان�ت مجموعه ۱۳۵۷سال 

ی روحانیون عضو آن است. در آن زمان، روحان�ت �ک مرتبط و همه
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. چند مرجع تقل�د اعلم در ایران مدافع سازمان واحد و �کپارچه نبود 
ت�ف قدرت توسط روحانیون و استقرار حکومت اسال� در زمان 
�عتمداری، آ�ت هللا  ن آ�ت هللا کاظم �ش امام غا�ب بودند. از بنی
محمدرضا گلپا�گاین و آ�ت هللا شهاب الدین مرع�ش نج�ن و سای��ن  

ن عق�دە ن نمایندەای داشتند؟ روح هللا خمیین کدام �ک چننی ی کل ن�ی
روحان�ت در ایران نبود �عین حداقل با این عنوان خود را ره�ب انقالب 

توان گفت او عضوی از روحانیون ایران بود که بخش دا�ست. �ن�
� 

گ
�زمات�ک کرد. اما نقش کار راد�کال �ا بن�ادگرای روحانیون را نمایند�

ی تحوالت س�ا� به انقالب سال  انجام�د و  ۱۳۵۷خمیین در ره�ب
ن  از  ای در حکومت �سکنندە�س از آن سبب شد که او جا�گاە تعینی

ون  انقالب پ�دا کند. به عبارت د�گر، خمیین به همراە متحدا�ش در ب�ی
ن گروە های مختلف اجتما�، حکومت �س از از روحان�ت و در بنی

انقالب را �شک�ل داد. حکومت جمهوری اسال� برآمدە از انقالب 
د که با قانون اسا� خود و� فق�ه را حا�م کرد تا برای بقای بو  ۱۳۵۷

ی ایران، از جمله در خود تما� صداهای مخالف در درون جامعه
د.  ن ب�ب  داخل روحان�ت، را از بنی

ن با�د در نظر داشت که نهاد وال�ت فق�ه با رو�داد سال   ۱۳۵۷همچننی
ن ساختاری در درون ساز به وجود �  چننی

�
مان روحان�ت آ�د و اساسا

ایران پ�ش از انقالب وجود نداشته است. به عبارت د�گر، �� از 
اجزای سازمان روحان�ت قدرت را ت�ف نکردە بل�ه این نظام 

های موجود است که برای حل بحران ۱۳۵۷��رآوردە از رو�داد سال 
س از انقالب گرفته �در ساختار س�ا� و برای پا�ان دادن به تک�� شکل

کند. ی فق�ه را تأس�س �اسه کردن قدرت، نهاد وال�ت مطلقهکو �ک
گروە   ۱۳۵۷در حا� که روحان�ت ایران در دوران منت� به سال 

ی بود که حاوی صداهای مختلف بود، اما در مقابل، نهاد  متک��
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ت که ی فق�ه اسشدە در ساختار س�ا� کشور وال�ت مطلقهتأس�س
ری ندارد، حیت ا�ر و� فق�ه خود هیچ مرجع تقل�د اعل� بر او برت

مرجع تقل�د نباشد. بنابراین، نهاد و� فق�ه مشابهیت با ساختار 
روحان�ت در قبل از انقالب ندارد و تبلور سازمان روحان�ت قبل از 
انقالب ن�ست بل�ه نهادی س�ا� است که هم قدرت شاە و هم 

 قدرت تمام مراجع ش�عه را با هم در اخت�ار دارد. 
توان گفت که بخش بن�ادگرا و راد�کال روحانیون ایران به همراە �س �

، نهادی در ساختار س�ا� ایران د�گر گروە های اجتما�� حا�� خمیین
ا�جاد کردند که برآمدە از سازمان روحان�ت ش�عه در ایران نبود. 

ن نهاد و� فق�ه تعب�ه ی اسال� شدە در نظام جمهور بنابراین، با�د بنی
 �ت تمایز قائل شد و آنها را �� ندا�ست. و روحان

شا�د موض�ع جا�شیین روح هللا خمیین �شان دهد که نهاد و� فق�ه  
چقدر با ساختار روحان�ت قبل از انقالب متفاوت و ب�گانه است. 
وع�ت  ، م�ش ن ن با�د تأ��د کرد که در سازوکار انتخاب جا�شنی همچننی

به هم وا�سته اهم�ت دیین نقش چنداین ندارد. اینجاد دو موض�ع 
 د. ی انتخاب این و� فق�ه جد�دارند. �� فرد منتخب و د�گر شیوە

مدعا برای وجود و� فق�ه این است که او نا�ب امام زمان است و در 
ی امت را زمان غیبت قرار است که �ک فق�ه جامع ا�ط ره�ب ال�ش

د. اما در این جاب ، ههدا�ت کند و حل و فصل امور را بر عهدە بگ�ی جایی
ا�ط انتخاب ن�فق�ه جامع شود بل�ه �ک روحاین از م�ان مدیران ال�ش

شود که حیت خودش هم اذعان دارد که واجد م�این نظام منصوب �
ا�ط ن�ست. سازوکار، منطق و شیوە  ی این جا�شیین اهم�ت دارد. �ش

. به ی سنیت بل�ه ب�ش�ت بوروکرات�ک استاین جا�شیین نه به شیوە
وع�ت ره�ب فع� مبتین بر مجتهد اعلم بودن ، م�ش اش نبود عباریت

 ساالرانه و بوروکرات�ک و مغایر با سازوکار جا�شیین بل�ه منط�ت دیوان
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شدە در قانون اسا�� آن زمان داشت. �عین در انتصاب او تعب�ه
وع�ت مذهیب  نق�ش نداشت و او مرجع تقل�د نبود. شا�د بتوان   م�ش

ن حد که  وع�ت مذهیب در همنی گفت کهدر این م�ان تنها نو� از م�ش
تر او ملبس به لباس روحان�ت بودە، نقش داشته و گرنه کساین اعلم

ی دیین وجود داشتند و به این سمت انتخاب �شدند. از او در حوزە
� نهاد و� فق��عین کساین وجود داشتند که بر مب

ه به نای منطق دروین
ا�ط�ا به عباریت جامع» ترامام زمان نزد�ک«  تر بودند. ال�ش

وع�ت  منط�ت که باعث انتخاب ره�ب جد�د شد نه مبتین بر م�ش
مذهیب بل�ه مت� بر نقش مدی��یت او برای حفظ نظام س�ا� بود. 

ن مجموعهبه عبارت د�گر، او مقبول رای وز بی آن ر ت��ن فرد در بنی
توان  ) و مناسبات موجود بود. براین اساس �stateحفظ حکومت (

گفت که در این روند فقط ظاهر امر حفظ شدە وگرنه در باطن اتفا�ت 
خواە و اقتدارگرا روی های تمام�تی نظامرخ دادە است که در همه

 دهد. �
توان گفت که اینجا دین فقط ظاهر و پوش�ش است برای حفظ �

وع�ت، وگرنه تصم�موضع م  ها بر مبنای منط�ت وجود و کسب م�ش
شود و حیت در بر�ن موارد با اسالم مغایرت دارد. گرا�انه اتخاذ �عمل

ن د�گری مهم  تر است. به عبارت د�گر، مصلحت نظام از هر چ�ی
اتفاق افتاد به ساختار اقتدارگرا  ۱۳۵۷چه در سال عالوە بر این، آن

ن کرد  تری را جا�گ��ل�ه حکومت اقتدارگرای قویدر ایران پا�ان نداد ب
وع�ت دیین و سازمان روحان�ت  که از ابزار قدرتمندتری همچون م�ش

 برد. برای بقای خود بهرە �
 

وهای شا�د بر اساس نظ��ه ی شما بتوان توضیح داد که چطور ن�ی
آرام قدرت گرفتند. چون ا�ر این نظا� سپاە پاسداران آرامشبه
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 روحان�ت نبا�د 
�
 نو� تئوکرا� بدان�م، قاعدتا

�
حکومت را �فا

ض اتفا�ت ب�فتد. اما آناجازە � اد چه در عمل اتفاق افتداد که چننی
  ی مرکزی دولت را �سخ�ی این بود که �ک نهاد نظا� تمام هسته

 کرد. 
 ی جمعه �ا �س�اری از اعضای مجلسی ائمهبله، االن ا�ر برو�د سابقه

گان �ت با کساین  خ�ب ی کنوین را نگاە کن�د، خواه�د د�د که ا��� ره�ب
و جنگ  ی سپاەی سپا� دارند. روحانیوین که سابقهاست که سابقه
ی که دارد اتفاق �دارند، باال رفته ن ن است  افتد معنا�ش ایاند. این چ�ی

که سازمان روحان�ت تا جایی که به کار دولت ب�ا�د، مف�د خواهد بود 
 رود. آن د�گر کنار � و بعد از 

فظ بقای روند که برای حبه عبارت د�گر، کساین از پل�ان تر�ت باال �
ی د�گر، دا�ش و سواد فرد معمم نظام موجود به�ت کار کنند. مسئله

ل روحانیون، از پاداش و تنب�ه استفادە  ن�ست. حکومت برای کن�ت
 کومت رشد و کند تا اجازە ندهد که ج��این متفاوت از حام�ان ح�

ی روشین برای �کوب آن ی روحان�ت، نمونهنمو کند. دادگاە و�ژە
 دسته از روحانیوین است که در خدمت حکومت ن�ستند. 

شود و ب�ش از چهل هزار شهر ایران نماز جمعه برگزار � ۹۰۰االن در 
» ی جمعهگذاری ائمهشورای س�است«نفر ابواب جم� سازمان 

سازماین در داخل نهاد نماز جمعه با مرک��ت هستند. �عین حکومت، 
ی آنها را برای حفظ وضع نهاد و� فق�ه ا�جاد کردە است که همه

د و بر آنها نظارت �موجود به کار � کنند و   کند که به درسیت کار گ�ی
 کند. عنا� به اصطالح ناباب را حذف �

را  ل آنکرد و استقالا�ر حکومت سازمان روحان�ت را دستکاری ن�
ن ن�   ۹۰۰برد، از این از بنی

�
شهر صداهای متنو� را � شن�د�د و الزاما

ن ارائهائمه به  زدند و شدە از مرکز حرف ن�ی جمعه بر اساس بولنت
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ی ن�ی بلندگوی حکومت موضعمثابه زد   توان حدسکردند. �گ�ی
 . د ی تر�ت باال برونتوانند از پلهشهر � ۹۰۰که چه کساین در این 

ا�ر کارفرمای روحان�ت به جای حکومت، در درون جامعه بود، و ا�ر  
وان بود، با توجه  ن پ�ی ش و حفظ دین در بنی کارکرد آن همچنان گس�ت

اض بهبه اتفاقایت که امروز در ایران �  افتد، روحانیون با�د در اع�ت
ن داشتند و پابرهنه به خ�اباظلم و ستم به مردم، عمامه از � بر�

ا�ن در آنجا ن��ختند. اما هیچ �شانهر � �ت بین�د چون اول� ی اع�ت
اش دین ن�ست. و� فق�ه هم شاە است و هم مرجع دین، و مسئله

وعییت ب�ش�ت از پد�دە ی جد�دی که جا�گا� فراتر از شاە و م�ش
شاهان قب� از زمان صف��ه به بعد دارد. اما این نهاد هم بخ�ش از 

 خودش است.  منطق حکومت برای بقای
 

ی نهاد وال�ت فق�ه، بخ�ش از منطق حکومت برای �س شکل گ�ی
، نهادی برای اجرای نماز شهر  ۹۰۰بقا است. اشارە کرد�د که در 

ض �ک نمونه  جمعه وا�سته به حکومت �شک�ل شدە است. از همنی
کرد که چه نهادهای عج�ب و غ��یب که وا�سته به   برآورد توان �

دە و تا چه اندازە دولت و روحان�ت در روحان�ت است، �شک�ل ش
ی اینها بر اساس منطق دولت و . اشارە کرد�د که همهاند هم تن�دە

ی این نهادها خواهم در�ارەحفظ وضع موجود قدرت است. �
وزی انقالب شا�د تنها شبکه ی  ب�ش�ت تأمل کن�م. تا قبل از پ�ی

دە ود. ساجد بای که روحان�ت در ایران به آن �سلط داشت مگس�ت
های علم�ه هم البته در اخت�ار آنها بود نهادهای در�� دییض و حوزە

اط مستق�� رفتند و ارتبو� آنها ب�ش�ت برای ت���ت مبلغ به کار �
با مردم نداشتند و فقط مساجد بود که پا�گاە مرد� روحان�ت را 

ساختند و همان شبکه هم داد و از آن ط��ق شبکه ��شک�ل �
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به کارشان آمد. بعد از انقالب تالش کردند   ۵۷نجام در انقالب �ا
ش دهند و نهادهای جد�دی، از امامت جمعه  که این شبکه را گس�ت

 و� فق�ه در دا�شگاە
گ

ارات و ها و اددر شهرها گرفته تا نمایند�
 به طور نهادهای نظا�، تأس�س شد. قوە

�
  ی قضائ�ه هم که تق��با

ون است و حیت نهادهای امنییت که رٔوسای کامل در اخت�ار روحانی
اند. اشارە کرد�د که این نهادها معطوف به حفظ آن روحایض بودە

ض حال به نظر  وضع موجود و بخ�ش از منطق دولت بود. اما در عنی
ش نهادهای وا�سته به روحان�ت، نفوذ � آ�د که همزمان با گس�ت

ض مردم کاهش پ�دا کردە است. امروز ر  وحان�ت از �ک  آنها در بنی
ض  اثر تبد�ل شدەگروە مرجع اجتما� به �ک گروە یب  است. چرا چننی

 روندی اتفاق افتاد؟ 
بله درست است. روحان�ت د�گر �ک گروە مرجع اجتما� به شمار 

رود. ا�ر به تعداد نمایندگان مجلس در مجلس اول و دوم نگاە  ن�
س را روحانیون درصد از نمایندگان دو مجل ۵۵تا  ۵۲کن�د، ب�ش از 

اند. ا�ر بگ���م مجلس اول از آزادت��ن انتخابات جمهوری �شک�ل دادە
اش این بو که مردم بودە، نت�جه ۱۳۵۷اسال� در ایران �س از سال 

رأی دادند و ن�� از مجلس را روحان�ت در اخت�ار داشت. اما این 
وضع�ت به مرور تغی�ی کرد و تعداد روحانیون مجلس کم شد، تا 

جلس دهم که به پنج درصد رس�د. البته در مجلس �ازدهم با توجه م
به کاهش آرا که مردم رأی ندادند، حدود دە درصد از نمایندگان 

 دهد که روحانیوندهند. این �شان �مجلس را روحانیون �شک�ل �
 ن�هد�گر مطالبات گرو 

گ
ند و کنهای وس�� از جامعه را نمایند�

ی در کارکرد رو  حان�ت و نقش آن در جامعه رخ دادە است که تغی�ی
مردم به آنها اعتماد ندارند ز�را منبع درآمد و منبع ارتزاق روحانیون 
عوض شدە است. االن که منبع ارتزاق روحان�ت حکومت است، نگاە 
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گر وضع  گ��د و چطور توج�هکند که ببیند حکومت چه �به آن �
 کنوین آن باشد. 

به�ت توضیح ده�م با�د به بحث د�گری در  برای اینکه وضع�ت را 
که   مرتبط است، توجه کن�م. وقیت » بازار دین«ی اقتصاد که به حوزە

کند، کن�م، اینکه چه ک� چه ن�ع کاالیی را عرضه �از بازار بحث �
اهم�ت دارد. پرسش مهم در هر بازاری این است که محصول را چه  

بعد  ن است؟ با اتفا�ت کهکند؟ و چه ک� متقا�ن آک� عرضه �
ی متاع دین شد و مثل کنندەافتاد، حکومت عرضه ۱۳۵۷از انقالب 

، محصو� که حکومت برای بازار دین هم  د�گر محصوالت حکومیت
 کنندە در بازار نا�ش کند محصول بدی است. ر�زش م�فتول�د �

ن امر است. �عین تقاضا برای این کاال کم �  شود و ا�ر هماز همنی
تقاضایی باشد، تما�� به استفادە از محصول دولیت ندارد. چرا؟ چون 

ی این محصوالت به نظر اش بد است. تول�دکنندەمحصول
دهد و برای نظر کارفرما که همان حکومت کنندە اهم�ت ن�م�ف

ا در ی عرضه و تقاضباشد اول��ت قائل است. بنابراین، د�گر رابطه
کند که کنندە کاالیی را تول�د � عرضهبازار دین مط�ح ن�ست. �عین 

 شود. کنندە در آن د�دە ن�ی م�فن�از و سل�قه
نفر اعالم   ۴۷۴هزار و  ۲۳تعداد روحانیون را  ۱۳۵۵�شماری سال 

ان را با تعداد کنوین روحانیون در ایران مقا�سه   ن کردە بود. شما این م�ی
ت  ل گذشته گفهای علم�ه در شه��ور ساکن�د. معاون آموزش حوزە

ی علم�ه مشغول مدرسه ۶۰۰هزار طلبه و روحاین در  ۱۵۰که حدود 
 به تحص�ل هستند. این آمار سال گذشته است. 

جمع�ت روحانیون افزا�ش �افته اما در مقابل، کاالیی که در این بازار  
ی را ندارد. در ایران اجازە شود به اندازەعرضه � ی سابق مش�ت

و بارە انجام شود اما بر اساس �� دعل� در ایندهند که پ�ما��ش ن�
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و بعد از آن انجام شدە � توان گفت که جنس  ۸۰مطالعه که در سال 
ن  دین برای شهروندان در ایران تغی�ی کردە است و مردم دین را چ�ی

شود. بر بینند، نه این کاالیی که توسط حکومت تبلیغ �د�گری �
داری به سبک ش��م که دین�مبنای مشاهدات فردی هم متوجه 

قب� کاهش پ�دا کردە است. چون حکومت متصدی تول�د محصوالت 
دیین شدە و مردم کارفرمای روحانیون ن�ستند که در این محصول 

ی حکومت در این محصول نق�ش داشته باشند. بنابراین، مطالبه
 شود ی مردم. �س محصو� که تول�د �نقش دارد و نه مطالبه

به حفظ وضع�ت موجود است و بنابراین، دچار رکود شدە معطوف 
 است. 

 
ض دل�ل است که روحان�ت نه تنها آن گروە مرجع سابق  آ�ا به همنی

 اعتبار هم شدە است؟ ن�ست بل�ه یب 
ان�کش ی ارگخواهم بگ��م چون کارفرما�ش عوض شدە، رابطهبله، �

کارگزار با جامعه هم قطع شدە است. سازمان روحان�ت در ایران  
ا بین�د که امورش را بحکومت شدە است. د�گر شما کم�ت مرج� �

وجوهات مردم بگذراند. وقیت بر�ن از مراجع دسیت در تجارت دارند 
�ت جمعییت  د�گر دغدغه ی آنها نه مردم بل�ه حفظ نظام است. ا���

خوانند، امورشان به حکومت ها درس �که روحاین هستند �ا در حوزە
ی ارگان�� با جامعه ندارند. ا�ر دولت منابع ست و رابطهوا�سته ا

 د. آ�شان را قطع کند معلوم ن�ست چه بالیی به �شان �ما�
 دارد و این که  اعتبار اجتما� به ن�ع رابطه

گ
با مردم در جامعه �ست�

�ت روحانیون به   کرد. االن ا���
گ

بتوان مطالبات مردم را نمایند�
گ��م که روحانیوین وجود ندارند که من ن�اند. حکومت وا�سته

مخالف وضع موجود باشند و به حکومت متصل نباشند. حرف من 
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�ت و غالب این افراد است. ا��� آنها رابطهدر�ارە ان�� با ی ارگی ا���
اند. کنند و کارگزار حکومتجامعه ندارند و اصً� به مردم فکر ن�

قر هر کشند �ا ف را در خ�ابان �زنند �ا ک�وقیت کارگر را شالق �
ش � اض هست، روحان�ت کجای روز گس�ت �ابد، وقیت اعتصاب و اع�ت

که   گذارد این داستان قرار دارد؟ کجا برای مطالبات مردم پا پ�ش �
د؟ چون کارفرمای روحان�ت عوض  بخواهد مطالبات مردم را جلو ب�ب

م فروشد و مردم ه�شدە، بر مبنای خواست آن کارفرما کاالی دین را 
 از وضع موجود به ستوە آمدند، متاع

�
اش د�گر ارزش ندارد و  واقعا

 ک� خ��دارش ن�ست. 
 

ض متا� خ��دار ندارد، مردم � ر های د�گروند در دکانآ�ا چون چننی
  شود کهگردند و این مسئله باعث �دنبال محصول مشابه �

 ؟کند دییض ظهور های جد�د دییض و شبهگروە
ن است. وقیت حکومت فروشندە  همنی

�
ی محصوالت دیین دق�قا

ان دین� ن کند و متقاض�ان به جاهای داری کاهش پ�دا �شود، م�ی
روند که بخش خصو� است و به این ترت�ب متقا�ن این د�گری �

رود. �س نکته این است که چه ک� این متاع را بخش باال �
فته د� �ش بین�م که حکومت نقر غرب �فروشد؟ ما در جوامع پ��ش

در توز�ــــع کاالی دین ندارد و این کار را فقط بخش خصو� بر عهدە 
 در بازار دارد. اما حیت ا�ر عرضه

�
ی دولیت هم وجود داشته باشد، قطعا

ن است چون امکان رقابت با آن کاال وجود دارد.   تقاضا برای آن پاینی
 

 ی روحان�ت دچار نو�آ�د که بعد از انقالب ایران طبقهبه نظر �
طور که گفت�د صدها هزار همانتحول آماری هم شدە است و 

روحایض جد�د ت���ت شدند و آرام آرام از �ک گروە اجتما� کوچک 
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به �ک گروە اجتما� بزرگ تبد�ل شدند. این تصور وجود داشته 
تاست که ا��� روحانیون تا قب وزی انقالب از طبقات فق�ی ر ل از پ�ی

 طور است؟ و روستایی بودند. سؤال این است که آ�ا االن هم این
ن فرض�ه ای ن�ازمند انجام پ�ما��ش مبتین بر اطالعات است  ط�ح چننی

که انجام آن خ�� سخت است. و� در تحق��ت که من در کار� 
ن نمایندگان دا�شگا� خودم انجام دادم، نگاە کردم به شغل پدرا

روحاین و معمم در مجلس اول، که نزد�ک به هفتاد درصد از پدران 
ت که  توان گفآنها کسبه، روستایی و کشاورز بودند. بر اساس آن �

شدند. و� االن اوضاع های اجتما�� خا� وارد روحان�ت �گروە
ن جامعه ای هم ندار�م که بخواه�م بر ی آماریپ�چ�دە است و چننی

ی بگ���م. نکتهمبنا ن ی اسا� این است که امروز روحان�ت ی آن چ�ی
ن کند. به هتری برای فرد ا�جاد �از لحاظ شغل وضع�ت باثبات منی

فته آورند افزا�ش �اعلت تعداد کساین که به شغل روحان�ت روی �
است. روحان�ت به بخ�ش از بوروکرا� ع��ض و ط��ل حکومیت 

ه تری است بل�نه تنها شغل باثباتاست. روحاین شدن  تبد�ل شدە
ن در�ارەد�دگاە و نظر گروە سبت ی روحان�ت �های مختلف اجتما� ن�ی

 به قبل از انقالب عوض شدە است. 
 

ض دل�ل است که حیت نحوەنکته ورود  یی مه� است. آ�ا به همنی
دان�م  های علم�ه هم تغی�ی کردە است؟ �به مدارس دییض و حوزە

ها ی دییض شود و در کالسبود فردی وارد �ک مدرسهکه قبً� کا�ض 
کت کند تا طلبه محسوب شود اما االن با�د مراحل پ�چ�دە ای را �ش

کت در کالس پ�دا � کند، امتحان دهد، گ��نش شود و اجازە   ی �ش
  دهد شوند و حکومت اجازە ن�ها هم رد صالح�ت �کند. خ��
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ومت در حال دستکاری در آ�د که حککه روحایض شوند. به نظر �
 طور ن�ست؟ی روحان�ت هست. اینترک�ب و بدنه

ل بهینه، حکومت ایران، ساختار سازمان روحان�ت را  برای کن�ت
ینداز�د  های جد�دی بهبوروکرات�ک کردە است. شما نگا� به دستگا 

ل و نظارت بر حوزە زمان های علم�ه و ساکه بعد از انقالب برای کن�ت
های علم�ه، مرکز اند: شورای عا� حوزەس شدەروحان�ت تأس�
ی قم و ی علم�ههای علم�ه، دف�ت تبل�غات حوزەخدمات حوزە

های های مرتبط. از طرف د�گر، به سازمان�س�اری د�گر از سازمان
پردازند؛ از ی نهاد و� فق�ه توجه کن�د که به امور دیین �ز�رمجموعه

 ی جمعه گگذاری ائمهشورای س�است
گ

  فق�ه. های و�رفته تا نمایند�
�ه ی علمهای حوزەی سازمانها موض�ع بودجهسال گذشته در رسانه

ساز شد چون به ای ی آنها افزا�ش �افت. اتکها، بودجهرغم تح��مخ�ب
 شود که حکومت ساختار ها به حکومت باعث �ی این دستگاەهمه

 برآوردە کنند.  های او را آنها را به نحوی تغی�ی دهد که خواسته
ی گ��نش طالب و آموزش گرفته تا امتحانات و انتخاب از نحوە

استاد، همه ز�ر نظر این نهاد و نهادهای وا�سته به آن است. کارفرما 
برای این که بتواند به طور کامل بر کارگزار نظارت داشته باشد، 
  ساختاری اداری ا�جاد کردە است تا بتواند بر مبنای آن روحان�ت را 

ل کند.   کن�ت
شود. ببیند ا�نون چطور �ک امام جمعه انتخاب و کار به او محول �

بر اساس منط�ت اداری امام جمعه برای سه سال در این سمت در 
شود. ا�ر در ج��ان این سه سال کار را مطابق شهری گماردە �

ن کند و ا�ر در ایخواست کارفرما و درست انجام داد، کار ادامه پ�دا �
سال نتوا�ست رضا�ت کارفرما را جلب کند، کار را از دست  سه
 دهد. شما با هزاران موقع�ت شغ� از این دست مواجه هست�د. �
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ن روحانیون بر مبنای اقتدار سنیت قبل از انقالب در ایران، رابطه  ی بنی
ساالرانه و ای سنیت بود. اما االن ساختاری کامً� دیوانو رابطه

رفت و شا�رد ردە است. در آن زمان ک� �بوروکرات�ک پ�دا ک
کرد گشت و در آنجا کار �شد و بعد به شهر خودش باز �استادی �

 یشد و نمایندەی شهر �ا امام جماعت �ک مسجد �و امام جمعه
� محکم و سازماین وجود استادش هم بود و� بینشان رابطه

ی نظاریت
ر ن�ست طو د بود. و� االن اینی استاد و شا�ر نداشت و ب�ش�ت رابطه

د چه ک� امام جماعت مسجد باشد و آن فرد و دولت تصم�م � گ�ی
ن علت، ساختار روحان�ت را  هم به حکومت پاسخگو است. به همنی
هم عوض کردند. در نها�ت روحانیون وا�سته به حکومت شدند و 

 شغل آنها تغی�ی ماه�ت داد. 
 

� د�گر این است که روحان�
گ

ه، کم روحان�ت ش�عت، دستپ�چ�د�
ل دولیت آن �شدە  فرامرزی  کن�ت

گ
است. آ�ا این مسئله باعث پ�چ�د�

ی علم�ه نجف اهم�ت دان�م که هم در عراق که حوزەاست؟ �
ای دییض هز�ادی دارد و هم در لبنان و افغا�ستان و پا�ستان، پا�گاە

ی نجف در �س�اری از مواقع از ش�عه وجود دارد. حیت حوزە
تر بودە است. حکومت ایران چطور با فرامرزی ی قم مهموزەح

شود؟ آ�ا روحان�ت خارج از ایران هم به بودن روحان�ت مواجه �
همان �نوشت روحان�ت ایران دچار شدە �ا اینکه متفاوت است؟ 

 تواند بکند؟ ا�ر هست حکومت ایران چه �
ارچوب این است که تالش جمهوری اسال� در چ ی اسا�نکته

مرزها�ش تا�نون نت�جه دادە است. هرچند تالش کرد که در کانون 
اص� روحانیون خارج از ایران، نجف و ک��ال، هم نفوذ خود را  

ش دهد. اما ساختار سازمان روحان�ت در خارج از ایران، و به و�ژە گس�ت
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عراق، کامً� متفاوت و خارج از نفوذ کامل حکومت جمهوری اسال� 
بینند که خ�� از مراجع تقل�د ش�عه در عراق مانند است. شما �

ز این ی ارگان�� با جامعه دارند. �س�اری اهللا ع� س�ستاین رابطهآ�ت
بگ�ی جمهوری اسال� ن�ستند، مواجب بگ�ی دولت مراجع مواجب

عراق هم ن�ستند و منابع درآمد آنها همچنان جامعه است و نه 
و �س�اری از علمای خارج از ایران  ها. آ�ت هللا س�ستاین حکومت

کارفرما�شان در درون جامعه قرار دارد و کارفرمای آنها �س از انقالب 
بین�م که مثً� در عراق عوض �شدە است. بنابراین، � ۱۳۵۷سال 

وال�ت فق�ه و متمرکز کردن سازمان روحان�ت ن�ست. به  اصً� مسئله
ن دل�ل است که � یت با هللا س�ستاین حبین�م ک� مثل آ�ت همنی

ضان و تظاهرکنندگان همراە است و ب�ان�ه ا�ن و همع�ت مدالنه ی اع�ت
دهد. آنجا روحان�ت دهد به خاطر اتفاقایت که در عراق رخ ��

وار با مردم دارد چون کارفرما�ش در درون جامعه است ای اندامرابطه
ش مقلدان برا�شان اهم�ت دارد.   و حفظ و گس�ت

ش  و� اتفاق د�گری که افتادە این است که جمهوری اسال� با گس�ت
. وقیت  تر کردە استنفوذش در کشورهای د�گر عمً� مسئله را پ�چ�دە

ن ش�عه و سین در منطقه �شد�د شد، این مسئله  که شکاف مذهیب بنی
ی نفوذ جد�د جمهوری اسال� را فراهم کرد تا به روحانیون در زمینه

د. این مناطق فشا ل بگ�ی  ر ب�اورد که آنها را هم تحت کن�ت
 

ض بحث � ی روحان�ت شد. هر چند توان وارد سؤال از آیندەاز همنی
دستگاە روحان�ت فرامرزی است اما �نوشت آن در ایران با دولت  

ی روحان�ت داخل ایران چه خواهد شد؟ گرە خوردە است. آیندە
برخورد شد�د با گ��ند �س از جمهوری اسال� شاهد ای �عدە

ی ی روحان�ت همزمان با دورەروحان�ت خواه�م بود و دورە
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ی هگ��ند نهاد و طبقای د�گر �آ�د. عدەجمهوری اسال� به � �
و کن�د؟ هر دکند. شما چه فکر �روحان�ت همچنان ادامه پ�دا �

�م. ا�ر جمهوری اسال� دوام پ�دا کند  فرض را در نظر بگ�ی
تواند ادامه تا کجا � خواهد شد و این دگرد��روحان�ت چه 

�ابد؟ به نظر شما ا�ر جمهوری اسال� دوام پ�دا کند دگرد�� 
رسد و ا�ر دوران جمهوری اسال� تمام شود روحان�ت به کجا �

 آن وقت چه انتظاری با�د داشته باش�م و چه اتفا�ت خواهد افتاد؟ 
 گمانهی روحان�ت هر چه گفته در مورد آیندە

�
ت. اما زین اسشود واقعا

�ت ی روحانچه تا کنون در دن�ا رخ دادە به مسئلها�ر بر مبنای آن
غم سکوالر ر ام این است که دین و روحان�ت بهایران نگاە کن�م، ارز�ایب 

ن نخواهد رفت. همان طور که بعد از قرون وس�، شدن جامعه از بنی
ن نرفت، ای ن ن�دستگاە کل�سا و مس�ح�ت از بنی رود. نجا هم از بنی

اسیون بحث � ن ین کردند، اآنهایی که در مورد سکوالر�زم و مدرن�ی
ان مذهیب کردند که با توسعهفرض را مط�ح � ن  ی مناسبات مدرن از م�ی

شود، شود. به عباریت وقیت جامعه صنعیت �بودن مردم کاسته �
�ت جمع�ت را �شک�ل نخواهند داد، ا راد فروستای�ان د�گر ا���

ن و طب�عت از دست خواهند داد، نهاد خانوادە  روابط شان را با زمنی
مذهیب و سکوالر خواهد شد. اما شواهد جوامع  کوچک و عمً� غ�ی

فته  دهد که مذهب همچنان در در ی غریب مثل آم��کا �شان �پ��ش
ی ی عمو� به عرصهجامعه حضور دارد. البته ممکن است از عرصه

باز هم س�استمداران برای �سیج مردم از آن خصو� برود و� 
 کنند. استفادە �

توان فرض کرد که ا�ر کارفرمای روحان�ت در ایران بر این مبنا � 
عوض شود، برای بقا به دنبال منابع جا�گ��ن باشد. در گذار از دوران 

ی از بدنه ی اداری بوروکرا� مدرن قاجار به پهلوی بخش چشمگ�ی
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د که لباسشان را درآوردند و جذب این بدنه شدند. آخوندهایی بودن
 جد�د با جامعه رس�د و 

گ
بعد روحان�ت به نو� همسازی و هماهن�

 ی ح�ات را از جامعه گرفت. منابع الزم برای ادامه
اش را عوض کند با روحان�ت بنابراین، ا�ر باز هم بتواند کارفرمای

ی آن وضع�ت دان�م جغراف�اجد�دی مواجه خواه�م شد. ما ن�
چه در غرب و د�گر کشورها تج��ه جد�د چ�ست و� بر مبنای آن

، به نظرم  رود شدە است، حیت ا�ر بگ���م ایران به سمت دموکرا� �
ن خواهد رفت. کارفرمای � روحان�ت از بنی

وض اش عکارکردهای کنوین
شود و د�گر بخ�ش از حکومت نخواهد بود، نقش آموز�ش نخواهد �

اش از آن  های اجتما�قضایئ نخواهد داشت و نقشداشت، نقش 
ی که در زمان شاە داشت�م  ن گرفته خواهد شد اما شا�د برگردد به چ�ی

 و �ا کارکرد جد�دی پ�دا کند. 
 

ی شدە باشد، آن صدها  با فرض اینکه دوران جمهوری اسال� س�پ
کنند، منبع درآمدشان را از دست هزار روحایض که از دولت ارتزاق �

واهند داد. در این صورت، آ�ا روحان�ت به �ک گروە اجتما��  خ
 تر تبد�ل خواهد شد؟کوچک

بله این ممکن است. روحانیون االن �س�اری از مشاغل را در کشور در 
ی �ا� کشور که بخش دست دارند. تمام قوە ی قضائ�ه و دادگس�ت

بر  ەدهد، در اخت�ار آنهاست. عالو ی حکومت را �شک�ل �مهم بدنه
ی و در دا�شگاە های ها �ا نهادآن، در نهادهای وا�سته به ب�ت ره�ب

ها و ادارات دولیت و نهادهای اقتصادی حضور نظا� �ا حیت وزارتخانه
اندازی دارند. ا�ر آنها را از کار برکنار کنند و ببینند که این شغل چشم

 خ��
�
�ه، � کنند. ا�ر دوران صفها شغلشان را عوض �ندارد، قطعا

رد ای کارکقاجار، پهلوی و جمهوری اسال� را نگاە کن�م در هر دورە
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روحان�ت عوض شدە، منبع درآمدش تغی�ی کردە و در نت�جه کارکردش 
هم عوض شدە است. در آیندە هم ا�ر در وضع�ت جد�دی قرار 
�م که کارفرمای روحان�ت عوض شود، �عین دولت د�گر کارفرما  بگ�ی

 ساختا
�
ر و سازمان روحان�ت هم عوض خواهد شد و نباشد، قطعا

 ساختار متمرکزی نخواهد داشت. 



٦٧ 
 

 
 
 
 
 

 اله�ات س�ا� و س�است ال� 
 فرجامش کشتار است

 گفتگو با عباس م�الیض 
� دا�شگاە استنفورداستاد علوم س�ا� و رئ�س مرکز مطالعات 

 ایراین
 

، به قانون اسا� » مذهب رس�«چگونه  به عنوان ه��ت ایراین
وطه، وارد شد در حا� ن م�ش که مفاد آن قانون با نگاە به قواننی

آ�ا  ای دموکرات�ک نوشته شدە بود؟ارو�ایی و با هدف ا�جاد جامعه
وان آمذهب رس� مبنایی   نست برای اعطای امت�از ب�ش�ت به پ�ی

مذهب و �ا حذف و ن�ن حقوق د�گران؟ آ�ا �ک نظام س�ا� با قبول 
حکومت «تواند خود را ملزم به بنای ، �»مذهب رس�«اصِل 

ب مذه«نداند؟ �س از گذشت ب�ش از �ک قرن از تثب�ت » دیین 
به عنوان �ک اصل غ�ی قابل تغی�ی در قانون اسا� ایران، » رس�

 هاینظران در زمینه از صاحبآسو بر آن شد تا با ط�ح سؤاالیت 
� و اجتما� به بازنگری کارکرد این اصل در  ، �ش ، حقو�ت تار��ن

دازد. در این گفتگو پرسشتعامالت جامعه ها�مان ی امروز� ایران ب�پ
، استاد علوم س�ا� و رئ�س مرکز مطالعات  را با دک�ت عباس م�الین

� دا�شگاە استنفورد، در م�ان گذاشته
 .ا�مایراین
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شود. مذهب ش�عه در ایران به شکل غالب از آناتو� آغاز �
وان شیخ ص�ض که شاە اسماع�ل را بر � کار آوردند  ض پ�ی نخستنی

ز�ان بودند. چگونه این جنبش مورد پذیرش ایران�ان قرار  ترک
 گرفت؟

 : ی صفوی به عنوان مذهب رس� از گرچه ش�عه  عباس م�الیض
شد و� شی�ع �شیع در ایران �س�ار ز�اِن ایران آغاز قسمت ترک

 ر�� به ترکقد��
�
ز�این و ترکس�م ندارد. ب�ش�ت  تر است و اتفاقا

ن اسالمکساین که در مورد آغاز �شیع در ایران نوشته اند، چه مورخنی
ن غ�ی اسال�، معتقدند که ج��ان های آغاز �شیع پناە و چه مورخنی

ی � آن تقابل با حملهنو� ناسیونال�سم ایراین بود، و مالت اص
� ی آن حفظ جنبهاعراب به ایران. و تالش عمدە

های هر چه ب�ش�ت
ن  ان آغاز �شیع  آینی ، مانوی و مهری بود. ره�ب های ایراین و فکر زر�شیت

ان که در قالب اسالم، عل�ه عرب � جنگ�دند نه آخوند که ره�ب
ً� جامگان تا مثهای اجتما� بودند؛ از س�اەس�ا� و شخص�ت

 ز�ان ال� ن�ست و ز�ان خدا حروف�ه که �
�
گفتند ز�ان عریب الزاما

هایی مثل اسپان�ا و مک��ک ست. در هجوم مس�ح�ان به مکانفار�
و ایرلند �عین کشورهایی که صاحب فرهنگ و قدمت تار��ن بودند 

ن  ن اتفاق افتاد و با مس�ح�ت همنی  گونه برخورد کردند. همنی
 

، و �شک�ل تغی�ی مس�ی �شّیع  ّ از ج��ایض م� به ج��ایض ضد سیض
 افتد؟ی روحان�ت چگونه اتفاق �مؤسسه

شناس�م و القایب که برای خود مفهوم روحان�ت به شک� که امروز �
ە همه تج�� اند و �ا سهم امام و توضیحقائل شدە المسائل و غ�ی

 نقش کند. بندی �ست که مجل� آن را صورت�شیع صفوی
 توان�د با جزئ�اتهای پدر و �� را در کتاب ع� رهنما �مجل�
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آخوند مف� کالم ببین�د. جوهر و اساس حرف هردو این است که 
قدر که در قرآن است در حد�ث هم ال� است، و کالم ال� همان
ها ما آخوندهای�م. به رواییت صدها هست و تنها شارح واق�� این

خودشان از احاد�ث را همسنگ قرآن  حد�ث را جعل کردند و  تفس�ی
گذاشتند، که ا�ر این در چارچوب اسالم در هر جای د�گری اتفاق 

ن کفر تل�ت �� ل هر اها این است که ا�شد. تا� این حرفافتاد عنی
�شیع وال�ت نداشته باشند به سالمت در این جهان و به بهشت در 

ه است و مجل� رسند. این حرف اساس وال�ت فق�آن جهان ن�
ی این حرف را صورتبندی  پدر و �� هر دو به شک� واحد ر�شه

 کردند. 
�
ن در آغاز اساسا در نت�جه تفکر ش�� که به اعتقاد مورخنی
ایراین و در تقابل با اعراب بود در این چرخش، به فکری ضد سینّ و 
ن حال توجی� شد برای ا�جاد نهاد  ضد عثماین بدل شد و در عنی

 م. آخوند�س
 

شاە در نامه (نقل به  کند کههایی پادشاە صفوی را نص�حت �ا��ب
دل گوش نکند و شاە را با مذهب مضمون) به آخوندهای س�اە

ی مردم چه کار، که �شان از تنش م�ان مردم و حکام دارد. مؤسسه
 آ�د؟روحان�ت چگونه در این دوران به �اری سلطنت �

ن به تفص�ل نو  باند که چشتهمورخنی  گونه حکام صفوی به �ن
 ش�عه بدل کردند 

�
 سین به ایراین عمدتا

�
شمش�ی ایران را از ایراین عمدتا

ادشاهان ی پو� همه و این دوران �س�ار پر رن�ب برای ملت ایران بود. 
صفوی به �ک اندازە به آخوندها فرصت دخالت در س�است 

ن با همدسیت و همرا� مجل� نو� ن� رک�ب تدادند. سلطان حسنی
کند؛ قدرت مستبد پادشاە که مالت توج�ه دوگانه از قدرت ا�جاد �

ن � کند و آخوند، که پادشاە را ظلا�دئولوژ�ِک آن را روحان�ت تأمنی
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داند و به نو� توج�هی ش�ع�ان �داند تبع�ت از او را وظ�فههللا �
البته چون روحان�ت نهادی متک�� و پ�چ�دە  ی قدرت است. کنندە

ەاست هموارە عدە خوار دولت ای از علما بر خالف مجل� که ج�ی
 ا�ستادند. بود، در مقابل دولت �

داد و ی دخالت در کار دولت ن�عباس اما به روحان�ت اجازەشاە
ل کند. گرچه نظریکرد مقداری از تنگس� � های پدرش را کن�ت
ن �سامح آورد، اما با آنا با زور به اصفهان �ارامنه ر  ها و اهل �سنن

دارد، با دخالت آخوندها در س�است مخالف است و نو� تجدد در 
 دواند. هایی �دوران او ر�شه

 
�س از سقوط صف��ه، نادر شاە که ش�عه نبود س� در تغی�ی 

 مهای ک��ی پ��شایض �س از نادر و مزاحمذهب رس� کرد و دورە
خان در مورد روز ق�امت و دجال و ... �شایض از سلب قدرت 

ی روحان�ت با روحان�ت است. چگونه در دوران قاجار مؤسسه
د؟هللا قدرت را در دست �عنوان �شتیبان ظلاستحکام و به  گ�ی

کرد �ساط تفک�ک ش�عه و سین را برچیند و اسال� نادرشاە تالش �
بته آخوندها با خشونت عل�ه او ای را رواج دهد که الفرقهغ�ی 

برخاستند. نهاد روحان�ت در دوران مجل� محکم شدە بود. قاجار 
ن  ن�از به دستگا� ا�دئولوژ�ک داشت و آن �شیع بود. و باز بنی
داز�د  سلطنت و مذهب وحدت ا�جاد شد که شما به کار س�ا� ب�پ

�م. این پرداز المال کمک کن�د و ما به کار معنوی �و به ما از ب�ت
ن وهاب�ت و خانوادە ها هم ی سعود است. آن�س�ار شب�ه وحدت بنی

ند سعود گفتای از اسالم آوردند و بر مبنای قرارداد با آلشکل تازە
کن�م و س�اسِت شما را شما س�است کن�د و ما معن��ت را ادارە �

 کن�م. توج�ه �
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 شد. 
گ

و� روحان�ت در اواخر دوران قاجار دچار شکاف و چندپار�
اخبار�ون و اصولیون و ش�خ�ه و تالش برای راسیونال�سم و ظهور 

اند. های این شکافجنبش باب از دل ش�خ�ه و رواج آن همه، نمونه
وطه ن�هللا �در مقابل شیخ فضل خواه�م و راە گ��د ما م�ش

�ن راە است. � � از ج��انات معاند تجدد در ایران هموارە آخوند به�ت
ن بودە  بخش وا�سگرای �شیع و پ�ش از آن هم بخش وا�سگرای �سنن

ای که تجدد را هللا تا آقای خامنهاست. از غزا� و شیخ فضل
جم س�د قطب است و ی غرب و یهود �برساخته داند و م�ت

 ه معاندِ �افته و ارتجا� عل�ه تجدد دارد، همای سازماناند�شه
 تجدد بودند و هستند. 

 
ی که اشارە کرد�د در نهاد روحان�ت وجود دارد در دوران 

ّ آن تک��
وطه چگونه بروز �  کند؟ قاجار و م�ش

هللا نوری که با بدت��ن استبداد ایران آن زمان بر خالف شیخ فضل
وطه متحد شد، آ�ت هللا ناییین هم بود که هم به اتهام عل�ه م�ش

هللا داد و هم تالش کرد نو� وا به قتل شیخ فضلارتجاع، فت
ر ر�زی کند. البته او گرچه منکدموکرا� را برای ایران متشیع یپ 

وال�ت س�ا� علماست اما بخ�ش از وال�ت با عنوان وال�ت معنوی 
ن مواجب و سهم از دولت، و را واجب � داند. در نت�جه تعلق گرفنت

وط کردن �اط مستق�م به نظ ر مراجع تقل�د، همه حفظ �ا م�ش
رغم این استثنائات، از زمان مجل� ج��ان مه� از شود. اما ع��

 هللا خمیین این افکار را بهی س�است و قدرت دارند. آ�تعلما داع�ه
ته کند ــ فکری که الببندی �ی وال�ت فق�ه صورتشکل نظ��ه

 مخالف دموکرا� است. 
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وطه آمدە بود: در اصل ب�ستم متّمم قانون اسا ی عامه«� م�ش
ض آزاد و  ە به دین� مبنی مطبوعات غ�ی از کتب ضالل و مواد م�ض

ی در آن ض ی مخالف قانون مم�ی ض ها ممن�ع است و� هرگاە چ�ی
دهندە �ا ن��سندە برطبق مطبوعات در آن ها مشاهدە شود ��ش

شود. ا�ر ن��سندە معروف و مق�م قانون مطبوعات مجازات �
ل اص». ا�ش و طابع و موزع از تعرض مصون هستندایران باشد ن

گ��د  هایی ��کم همان متمم هم از آزادی �شک�ل انجمنوب�ست
ی دییض و دنیوی نباشند. هما ناطق این نگرایض را که مولد فتنه

نا�ش از احساس خطر روحان�ت از جنبش باب و �شت ضد 
هروحایض این جنبش �

�
ی مد نظر داند. نظر شما چ�ست؟ آ�ا ضال

 شد؟ علما فقط به تفکر بایب و بهایئ محدود �
وطه مطالعه کردە  اند و خانم ناطق ب�ش از من در مورد دوران م�ش

 صائب �
�
 دهد کهی ضاله �شان �دانم و واژەنظر ا�شان را حتما

 نگراین عمدە در آن زمان حرکت
�
ن دل�لقطعا  های بایب بودە و به همنی

وطه ا فکر نام�دند. امها بایب �ه دل�ل مخالفت با آنخواهان را بم�ش
های د�گری هم بودە. چون عثماین و روس�ه و م� را کنم نگراین �
دا�ستند که مو�ب نزد�ک خواندند و �د�دند، اخبار ارو�ا را ��
بینند. شود. در ایران تمام این م�ج را در قالب باب�ت و بهائ�ت ��

ن دما هنوز دقیق ن� بایب  ۱۹۰۰تا  ۱۸۴۰ان�م چند صدهزار نفر بنی
 ۱۱دانند. ا�ر از رقم ای رقم را �ک م�لیون �اند. عدەو بهایئ شدە

م�لیون جمع�ت در آن زمان �ک م�لیون در دو �ا سه دهه از اسالم 
� 

�
تند خواسترس�دند و �برگردند که حد آن به شارع است، حتما

ند. بخ�ش از این هائ�ان ی تار��ن به باب�ان و بکینه  جلوی آن را بگ�ی
هاست که ا�ر از ترس است و بخ�ش به دل�ل محتوای مذهب آن

ع �شیع را تعط�ل کرد و آخوند را کنار   جدی گرفته شوند با�د �ش
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  گونه استگذاشت. گفتمان داعش هم در مورد �شیع، درست همان
��ند گگ��ند. مخالفان بهائ�ت �که آخوندها در مورد بهائ�ت �

این مذهب کار انگل�س است و برای تضع�ف اسالم درست شدە. در 
ی داعش هم چندین مقاله در مورد آغاز �شیع بود که آن را مجله
�ه دا�ست که برساختهی ضاله �فرقه ی یهود�ت است و برای �ن

 زدن به اسالم آمدە است. 
 

، به قانون اسا� » مذهب رس�«چگونه  به عنوان ه��ت ایرایض
وطه تحم�ل شد در حا�د که مفاد آن قانون با نگاە ر دوران م�ش

ض ارو�ایی نوشته شدە بود؟ آ�ا وجود ر�شه عصب و های تبه قواننی
وطه به این تغی�ی مس�ی   ترس مذهیب در منّورالفکرهای دوران م�ش

 کمک نکرد؟
ن به شک � رسد، از نقل به عقل، از و� به تجدد �عین فرد از �قنی

� قابل تغی�ی و از وعدەهای ادا�سته
ی نا�جا آباِد نامعلوم به �ساین

 امروز. اصل بر این است که من مسئول
گ

م و اپذیرش اهم�ت زند�
م و نه کل�سا �ا دولت.  آزاد که در مورد مفاه�م، خودم تصم�م بگ�ی

ی تجدد و ن�از به این انتخاب، نو� اضطراب اسا� پ�دا در نت�جه
�ک جهش فکری و رواین عظ�م  شود. پذیرش این اضطراب�
وطه هم�  زمان شد با آشنایی طلبد. در ایراِن دوران جد�د، ع� م�ش

خصوص شکل ی مارکس�سم، بهایران�ان با اند�شه
دموکرات�ک آن. و در کنارش حزب تودە و استالین�سم و سوس�ال

ن دین ال�  آ�د که �مائوئ�سم هم � خواهد دین عر�ن را جا�شنی
ماند که بود. قبله از کعبه به مسکو �ا ی اجزا همان �هکند و بق�

ن و رفیق مائو، و کتاب مقدس به پکن و آ�ت هللا به رفیق استالنی
ان حزب، تغی�ی �نوشته  کند و فرد�ت معنایی ندارد. حزبهای ره�ب



 ت�روحان یندەیآ

٧٤ 
 

د، هماست که برای شما تصم�م � چنان که مذهب. و ا�سان گ�ی
 ی شهادت است. در �شیع وس�له چنان کهی حزب است هموس�له

-این �شابِه ساختاری� فکر �شیع و اسالِم والیی با فکر استالیین 
مائوئ�سیت بود. هر دو، دو روی �ک سکه بودند و این شد که گذار 

� از رشد�ه که �به تجدد دموکرات�ک و عر�ن با تأخ�ی انجام شد. 
وطه است �برجسته ان م�ش پ�غم�ب   هگ��د خواب د�دم کت��ن ره�ب

ن مرا در ایران چرا داری به گ�ب � ؟ و در نت�جه دگفت زمنی ر فرو�ش
 گذار مدارس مدرنشود. ا�شان بن�انب�داری از فروش آن من�ف �
� این ماجرا که در کتاب آقای ایران بودە است. ابعاد و ر�شه

های دیین
ن کاری  آجوداین آمدە شگفت ن است که با استناد به خواب چننی انگ�ی

ن ایران بدان�د و زر�شیت را که ک  ۱۵۰۰ن�د و پ�غم�ب را صاحب زمنی
ن محروم  ه کن�د. بسال قبل از اسالم در ایران �سق دارد از خ��د زمنی

های ایراین در ایران حق دارند، که قدر یهودینظر من همان
ها حق دارند، که مس�ح�ان و ها حق دارند، که مسلمانزر�شیت 

 ها و ایران�اِن یب دین حق دارند. یئ بها
وطه با اسالم شد و از هم پاش�دن  اما ن�ع برخوردی که در م�ش

ها ی روشنفکران، متأثر از نفوذ روحانیون هم بود. آنوحدت اول�ه
وها داشتند و با این تفاهم در این وحدت  نقش مه� در �سیج ن�ی

کت کردند که جامعه ع ارو�ا �ن از ن� ای �ک�ە عری آیندە، جامعه�ش
ی�م �ک گ��د که ب�اکند ن�نخواهد شد. نائیین هم وقیت صحبت �

ی �ک�ە عر�ن بر اساس الگوی مونتسکیو درست کن�م. جامعه
ناپذیر است و دوام ما آخوندها مستلزم این گ��د این الگو اجتناب�

است که این الگو را با شکل خودمان سازش بده�م. بنابراین 
که برای حفظ این ائتالف دو امت�از مهم دادند: �� این روشنفکران

ن کردند و د�گر این ی که به �ک هیئت پنج نفر مذهب رس� تعینی
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روحاین حق وتو دادند. �عین گام اول در جهت تضع�ف حا�م�ت م� 
�د  دهدر همان قانون اسا� برداشته شدە است. شما وقیت حق �

ندای ملت است، با�د از ز�ر که هر قانوِن برخاسته از مجلس که 
 در حا�م�ت م� جامعه 

گ
نظر پنج آخوند بگذرد، در واقع سوراخ بزر�

شد که  ۱۹۷۹ا�د. همان سوراخ بزرگ موجب انقالب ا�جاد کردە
وطه،  وطه است با این تفاوت که در م�ش خ�� شب�ه انقالب م�ش

 ۱۹۷۹هللا نوری به دار کش�دە شد و در سال شیخ فضل
هللا نوری، ره�ب شد و آخوندهای د�گر ی راە شیخ فضلدهندەادامه

 کرد و �ا را که ادامه
گ

ی راە نائیین بودند به دار کش�د �ا حبس خان�
ها زد و پدر روشنفکرها را هم در آوردند. هزار و �ک ن�ع تهمت به آن

ی همان سنگ بنای نادرست اول و شورای نگهبان شکِل �شد�دشدە
ن حق وتویئ هیئت پنج نفری است. قا نون اسا� دموکرات�ک چننی

گاە دهد و آن داد دهد. حق نظارت را به دادگاە عال�ه �به ک� ن�
ن مقدس دار�م که  عا� مبنا�ش این ن�ست که �ک �ی قواننی

ناپذیرند و ا�ر به �شخ�ص ما رأی مردم با این قانون تضاد خدشه
 ذا�رات آنوقیت شما مطبوعات و مداشته باشد ما حق وتو دار�م! 

ها که این قانون را تص��ب کردند بین�د آنخوان�د �دوران را �
 به این نت�جه رس�دند که ا�ر این امت�از� تا�ت�� را ندهند آن 

�
دق�قا

هللا نوری با روس�ه و فضل شکند و اتحادی که شیخاتحاد �
وطه ا�جاد کردە بود برندە � ن م�ش ت پنج شود. البته آن هیئمخالفنی

 نفرە هرگز ا�جاد �شد. 
 

چطور؟ چگونه روشنفکران ضد دین، همراە و ۱۹۷۹در انقالب 
 حا� ساختار روحان�ت شدند؟
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فرزنداِن  روشنفکران ایران گاە حیت وقیت مذهیب هم بودند، همه
تجدد غرب و ع� روشنگری غرب بودند که در آن مخالفت با 

خرافه مذهب رس� �ک رکن اسا� بود. مذهب را مساوی 
دا�ستند و این باور وجود داشت که ا�ر خرد ب�ا�د و ا�ر روشنگری �

وی  وهای تار�ک و باطل جامعه و در رأس آن مذهب و ن�ی شود ن�ی
ن �سازمان دهندە کردند رود. روشنفکران ایران فکر ن�ی آن از بنی

تواند نظرا�ش را پ�ادە کند. به نظر من �� از مهمآقای خمیین �
ن استطاهایی که روشنگری در چشمت��ن خ . انداز تار��ن کردە همنی

�افته با�ست�د و س� کن�د شما حیت ا�ر جلوی مذهِب سازمان
ی به همان اندازە مؤثر در اخت�ار مردم  ن داغو�ش کن�د، وقیت چ�ی

 مردم �
�
روند به �اغ مذهب د�گر �ا مذهب نگذار�د، طبعا

ات نند. شما وقیت که اله�کشان، �ا �ک مذهب عر�ن پ�دا �قد��
ی جا�ش ن�را از مردم � ن �د و چ�ی گذار�د، مردم ا�دئولوژی را گ�ی

کنند. در کنند. س�است را تبد�ل به اله�ات �تبد�ل به اله�ات �
جمهوری اسال� ما به َملعنیت دچار شد�م که هم اله�ات س�ا� 

رای ب اند فضای تنفساست و هم س�است اله�ایت شدە و س� کردە
ند. و� این فا�دە را هم داشته که این تج��ه ن ب�ب ی چهل همه را از بنی

ساله به مردم �شان دادە اله�ات س�ا� و س�است ال� هر دو 
ن چند هفته پ�ش در خ�ابان ن کشتاری است که همنی فرجامش همنی

از و اصفهان و صد شهر مختلف کردند.   های تهران و ش�ی
 

م، ما شاهد دو برخورد متفاوت با ی پهلوی� اول و دو در دورە
محور�ت علما هست�م. شا�د قطع�ت ب�ش�ت رضا شاە در مخالفت 
عم� و قاطع با دخالت روحان�ت در س�است، به دل�ل این بود  
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ی محمدرضا شاە اش برای چپ و کمون�سم به اندازەکه نگرایض 
 نبود. 

وقیت  . ی ��ش نگران کمون�سم در ایران بود رضا شاە هم به اندازە
 شدن را نگاە کن�د �� از مسائل» رضا شاە«اسناد دوران گذار قبل از 

  شوند این استمتوجه �» رضاخان«ها در مورد عمدە که انگل��
ها نگران چپ در ایران است. و �ادمان باشد که ی آنکه او به اندازە

وهای طرفدار رضاخان هستند که � روند و اتحاد شوروی گ�الن ن�ی
ای کنند. و� در تالش بر ر�زند و با انگل�س همکاری �ه هم �را ب

ن کمون�سم که رضاشاە خ�� در آن جدی بود، آخوندها را  برانداخنت
وی ضد متحد خودش ن� دا�ست. معتقد بود که آخوندها �ک ن�ی

م کند شان را کس�ا�حضور تجدد هستند و تمام تالشش را کرد که 
ای مدرن، ط��ق ا�جاد �ک نظام مدرسه شان را از و قدرت اقتصادی

ی و از ط��ق ا�جاد دا�شکدە ی حقوق، و ا�جاد دادگس�ت
ن اوقاف از آنکرد�شان از قوەحذف ل ها به حداقی قضائ�ه و گرفنت

ها برای خودشان در روحان�ت نهادی رساند. و از سوی د�گر این
 درست کردە بودند، که خودمختار بود و خودناظر. رضا شاە گفت

ن � کن�م  شما هم مثل نهادهای د�گر ز�ر نظر دولت هست�د و ما تعینی
ن �  کن�م که چه ک�که در هر شهر چند آخوند باشند و ما تعینی

تواند لباس آخوندی بپوشد. و ا�ر با قانون جاری ممل�ت �
همان مخالفت کن�د حیت ح��م مسجد هم برایتان امن نخواهد بود. 

و رفت به قم و آخوندی را که به ز�ش یب گونه که رفت مشهد و زد. 
 حرمیت کردە بود کتک زد. جایی که به گمان من اشتباە کرد در اجبار

ولت کرد. و قدرت دحجایب را آزاد �حجایب بود. به نظر من با�د یب یب 
 حجاب باشند. گرفتند یب آورد �شت زناین که تصم�م �را �
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ه  بزرگ هم این است که همباز به نظر من �� از خطاهای تار��ن  و
سال قبل از رضا شاە  ۲۰گ��ند رضا شاە کشف حجاب کرد. ما �

�ز یب ها دارند در خ�ابانسند دار�م که زن اب راە حجهای تهران و ت�ب
ن کشف حجاب �� ن  کند. ایروند. پنجاە سال قبل از آن قرة العنی

 قشکه کشف حجاب از باال آمد و فقط تصم�م رضا شاە بود، ن
د. زناین �عظ�م تار��ن زنان را ناد�دە � کردند آمدند، مبارزە �گ�ی

قدر غلط است  دادند. کشف حجاب به زور همانو بها�ش را هم �
که ا�ر رضا شاە در مورد اینکه اجبار حجاب. به غ�ی از آن، نگاە ک� 

بخواه�د در ایران تجدد ا�جاد کن�د با�د آخوند و مذهب را در عرصه
ی خصو� بران�د، از لحاظ تار��ن س�است درسیت بود. او در ق�اس 

 های مذهیب با قاجار و به تناوب، �ساهلش هم �سبت به اقل�ت
��ق من از ط«ای به من گفت: ب�ش�ت شد. مهدی سم�� در مصاحبه

کت کرد�م و  بورس از ایران رفتم، در دوران رضا شاە. در کنکور �ش
�نآن د و بق�ه  بودنیئ دوتا�شان بهارا گرفتند،  ها ها دە نفر از به�ت

،  نو� �ساوی وجود داشت. » زر�شیت و مسلمان.  ارمین
�
�عین واقعا

اما پارادا�م فرزندش در مورد مذهب و نقش روحان�ت متفاوت 
ن این که با مذهب مردم به رواییت کار نداشت، معتقد است. در عنی

وقیت شاە  بود با�د نقش روحانیون را در س�است حفظ کرد. 
ی پنجاە م�الدی اصالحات ارا�ن کند خواست در اواخر دهه�

ن تقس�م گ��د من فتوی �هللا بروجردی �آ�ت دهم که در زمنی
زند. اما وقیت که د�گر ارا�ن شدە نماز حرام است. و شاە جا �

تواند آن حق وتوی تار��ن را اعمال کند، بروجردی ن�ست و ک� ن�
کند با آخوندها دهد. او س� �اش را انجام �را�ن شاە اصالحات ا

آشیت کند و امت�از بدهد و تنها جایی که به نظر  از آغاز سلطنت
کند � حجاب و فشار ب�ش�ت آ�د در موردشان ک� مقاومت ��
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ون کنگفت هم بهایئ ها بود. کاشاین �عل�ه بهایئ  �م و هم ها را ب�ی
محمدرضا شاە به نظر من س�است  ها چارقد بکش�م. و بر� زن
ای هم در مورد آزادی حجاب اخت�ار کرد و هم در برابر اخراج عاقالنه

 . ها از ادارات، که نه او پذیرفت و نه البته مصدقبهایئ 
 

البته در نهادهای دولیت اعالم رس� مذهب برای بهائ�ان ممکن 
ض . اما داند نوشتند که بهایئ های اداری با�د ن�نبود و در فرم ا�سنت

 او را دچار عواقیب مشابه آناین
�
چه که شخ� بهایئ است قطعا

 کرد. در ایران امروز وجود دارد، ن�
. البته در حمله

�
شود و هم ها در تهران �ای که به مرکز بهایئ دق�قا

 به 
�
در تبع�د اداری دک�ت ا�ادی که پزشک شاە و بهایئ بود، رسما

آوردند ها فشار �که آندهد. برای اینبروجردی و اطراف�ا�ش باج �
آ�د که به قول خودشان عک� از هم� شاە داشتند و و به نظر �

ن  � به مقالهطهمنی ە فرزندی گفتند شاهای آم��کایی که �ور دس�ت
ها ها را بر اساس اسناد انگل��با �ک زن آم��کایی داشته. این

 ها و ی دست سوم ن�ست. وقیت که انگل��گ��م، شا�عه�
اض �آم��کایی  گ��د کنند، شاە �ها به تخ��ب مرکز بهائ�ان اع�ت

 دهند که نهها گزارش �انگل�� ها بدون اطالع من بودە و این
م �طور ن�ست. آناین

�
 ی شاەگ��ند بدون اجازەها به نقل از َعل

نبودە. بروجردی و فلس�ن به عنوان عامل بروجردی به شاە فشار 
دهد. ی حمله به مرا�ز بهایئ را �آوردە بودند. و شاە هم این اجازە

 طب�ب شاە، و وقیت شاەبه غ�ی از آن اما �ساهل وجود داشت. ا�ادی 
در خارج از ایران بود عمً� رئ�س دف�ت شاە بود. پرو�ز ثابیت را همه 

ا ای بهایئ بود و البته خودش بهایئ نبود. �دا�ستند که از خانوادە�
ست که او دا�هللا ثابت با کمک شاە آورد و شاە �تل����ون را حب�ب
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های نادرست �استبه گمان من اشتباە است که ما س  بهایئ است
ها و �ا امت�ازهایی را که به آخوندها در محدود�ت و شاە عل�ه بهایئ 

داد با االن مقا�سه کن�م. آ�ا االن ممکن است  �کوب بهائ�ان �
هللا ثابت بتواند در ایران رشد کند؟ آ�ا االن ممکن ک� مثل حب�ب

 ،دا�ستند بهایئ مؤمن استاست ک� مثل دک�ت راسخ که همه �
که بگ���د در آن دوران هم بود و االن هم هست رشد کند؟ �عین این

بع�ن  دهند. در ها رواج ��ک ن�ع تفکر �سیب م�ن است که بع�ن 
مسائل �ک جهش تار��ن و  اینمسائل تفاوت �سیب است. و� در 

بین�م. گرچه از لحاظ س�ا� البته تئوری وال�ت شکاف عمیق �
امل به ی کال� بجای تک�ه» وع�تم�ش «فق�ه از نظر تک�ه به 

حا�م�ت م�، شباهیت به سلطنت دارد و� از نظر �ساهل، دوران 
  پهلوی اصً� با این دوران قابل ق�اس ن�ست. 

 
 های فکری چپ چطور؟ و در مورد عدم �سامح با ج��ان

چند نفر از کساین که از چپ بودند آمدند در آن دوران وز�ر شدند. 
�د تا باهری. تعداد کساین که چپ شناخته شدە از ارسنجاین بگ�ی 

توانم دادند خ�� ب�ش�ت از االن بود. �بودند و در دا�شگاە درس �
ه شدە کهای شناختهشدە و مجلههای شناختهل�ست بدهم از آدم

 جهان نوشد. چهل سال چاپ � توفیقزدند. های چپ �حرف
آن  به تعداد نهادهایی که در شد. نگاە کن�د دە، پانزدە سال ادارە �

 های چپ غ�ی مسلح فضایی زمان درست شدە بود تا در واقع به ت�پ
دادە شود که بتوانند کارشان را بکنند. االن در کانون پرورش فکری  

اش سال مجله ۱۵کساین مثل ب�ضایئ و ک�ارست� دار�م؟ خل�ل مل� 
را طرفداران فکر چپ  جهان نو یدا�ستند مجلهرا در آورد. همه �

از متصو آورند. آ�ا در دوران فع� پد�دەدر � ر ای مثل فستیوال ش�ی
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از فقط آوردند مردم را به جان هم  است؟ این که در فستیوال ش�ی
انداختند و در بازار دو نفر باهم خواب�دند مزخرف است. برو�د 

�ت  شان �ش ها بخوان�د اسا� کساین را که آنجا آوردند؛ نصف ب�ش�ت
دادم. به شاە ا�ه هستند. در آن زمان خود من در دا�شگاە درس �

ن د�گر که �فحش ن�  هر چ�ی
�
یت توا�سخواسیت �دادی تق��با

ن بلند بپو�ش و از وال�ت  . االن با�د ر�ش بگذاری، لباس آستنی بگویی
. مرا از دا�شکدە ون کردند فق�ه بگویی  ی حقوق دا�شگاە تهران ب�ی

ی الل�� از همان حزبکه �برای این ها که وز�ر دادگس�ت
ی سوم را نوشته، ی هزارەنژاد بود و ز�ش هم کتاب معجزەاحمدی

را  جمهور بود که با�د او ای که آن زمان رئ�سنامه نوشتند به خامنه
ون کن�د. او اند�شه بار ی س�ا� در قرن ب�ستم درس دادە اما �کب�ی

ن نامه را بعدها ک� به من �شان به امام خمیین اشارە نکردە؛ و  منت
�سِم داد. حرف شان البته درست بود! امروز ن�ع حکومت، توتالی�ت

�سم �ک  ن اقتدارگرایی و توتالی�ت نا�ام است. شاە اقتدارگرا بود. بنی
خواهد ا�سان را عوض کند و الگوی تفاوت ک��ن هست. �� �

�ی اند و هرکه غدا�سان کامل دارد. �شیع خودش را تجسم آن کمال �
داند و محتاج معالجه، آن هم به دست از این الگو باشد م��ض �

تنها طب�ب که همان آخوند است. شاە �ک الگوی س�ا� 
ی گفت این الگوی س�ا� را بپذیر و در خانهاقتدارگرا�انه داشت. �

خوا� بکن. خفقان شاە، خفقان اقتدارگرا�انه بود. خودت هرکار �
هاد روحان�ت، خفقان توتالی�ت است و ا�ر موفق �شدە به و خفقان ن

ن است، فاسد و یب  کفا�ت است و مردم مقاومت  خاطر دو چ�ی
 اند. کردە

 
 بین�د؟ی نهاد روحان�ت را در ایران چگونه �آیندە
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زدە که  ی روحان�تکنم وال�ت فق�ه چنان ت�شه به ر�شهمن فکر �
وی ضد مذهیب ن� رای ای که ببزند. تنها آیندەتوا�ست هیچ ن�ی

شان ست که خطایبینم برای آن دستهروحان�ِت �شیع در ایران �
هللا زنجاین که از مردم حما�ت کرد. را روشن کردند مثل آ�ت

ی اخ�ی سکوت اخت�ار کردند خودشان آخوندهایی که در چند هفته
م در آیندەیو عقبه ی جز �ش ن و�  ی ایران نخواهند داشت. شان چ�ی

که کند. برای اینآن ن�ع از روحان�ِت همدل با مردم، ادامه پ�دا �
ای در مردم ظاهرا� مذهب الزم دارند؛ مذهب به عنوان پد�دە

ی خصو�. دوران آخوند�سم س�ا� به نظر من به � آمدە عرصه
ن است. و تنها خدمیت که آقای خامنه  ای به تار�ــــخ ایران کرد همنی
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�ت مراجع   ا���
 با جمهوری اسال� مخالفت کردند

 گفتگو با محسن کدیور 
 در آم��کا دا�شگاە دوک ین یمطالعات د مجتهد و استاد پژوه�ش 

 
ی جمهوری اسال� و ی مواجههی نحوەشما تحق�قات ز�ادی در�ارە

ی روحان�ت انجام هللا خمییض با مخالفان در بدنهو�ژە آ�تبه
د، ای که با خمییض مخالف بودنپا�ها�د. �نوشت روحانیون بلند دادە

ز ای داشت، بخ�ش ناد�دە او اینکه مخالفتشان چه نت�جه و ه��نه
بعد از انقالب تص��ری ک� از روحان�ت ساخته  تار�ــــخ معا� است. 

شد که گ��ا نهادی �کدست بودە و به صورت �کسان در مقابل 
ض جمهوری اسال� عکس العمل �شان داد و با آن همکاری کرد. اما چننی

ه دهد کاسنادی که شما بخش مه� از آن را منت�ش کرد�د �شان �
ض روحانیون ن  وجود در مواجهه با انقالب و در بنی

گ
ض چنددست� �ی

د اما ا�داشت. شما در تحق�قات خود به مخالفان �شناس پرداخته
سمشد. �ی روحان�ت کم�ت صحبت �ی بدنهدر�ارە که   خواهم ب�پ

هللا خمییض ی آ�تی روحان�ت چگونه با پروژەدر آن زمان بدنه
 در بدنه

گ
ی روحان�ت هم وجود داشت؟ مواجه شد؟ آ�ا چنددست�

ی روحان�ت با انقالب و بعد استقرار حکومت بدنه یمواجهه
 جمهوری اسال� چگونه بود؟ 
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تر کنم. استفادە از عبارت روحان�ت در ابتدا با�د حدود بحث را دقیق
ها به صورت ک� مبهم است. مثل این است که بگ���م دا�شگا�

ه توان بها �ی دا�شگا�ی فالن موض�ع چه کردند؟ مگر در�ارەدر�ارە
ا �ا هی روحانیون بتوان؟ دا�شگا�شکل ک� حرف زد که در�ارە

از  ی ک� د�گری عمل�رد س�ا�ها �ا هر دستهدانن��سندگان �ا حقوق
ن  متفاویت  هایبندیشدە و مشخص و �کساین ندارند و دستهپ�ش تعینی

ن آنها � ن در بنی د. در مقطع انقالب و در درون همنی تواند صورت گ�ی
های مختل�ن وجود داشت.  و صن�ن که نام بردم، گرا�شچند گروە 

گرو� موافق انقالب، بر�ن مخالف آن و جم� هم سا�ت بودند. 
ن سه دسته ن افرادی همنی ی موافق و مخالف و ممتنع �ا سا�ت در بنی

 شوند وجود داشته است. هم روحاین خواندە �
ا�د توجه ، بزن�می روحان�ت حرف �ی د�گر اینکه وقیت در�ارەنکته

ن  ن این افراد، مراجع تقل�د تعینی هستند و  دەکننداشته باش�م که در بنی
ا�د ی روحان�ت داشته باش�م، بتری از بدنهبرای اینکه تص��ر واق�

روی آنها تمرکز کن�م. چون اینها �سبت به افراد د�گر، نفوذ اجتما� 
ی، واعظ،  م خط�ب، اماز�ادتری دارند. چون افرادی که به عنوان من�ب

یشوند، در موضعجماعت و مانند اینها شناخته � های خود به گ�ی
 کنند و از طرفاش هستند نگاە �مرجع تقل�دی که مقلد �ا مروج

ند. بنابراین، ا�ر بخواه�م به صورت عل� خودشان کم�ت موضع � گ�ی
تحقیق کن�م، با�د ببین�م که در مقطع مورد بحث، موضع مراجع تقل�د 

ای هستند و حداقل دە نفر در شدەها افراد شناختهه بودە است. اینچ
توان د�د که موضعشان �سبت به ایران آن زمان شاخص بودند، و �

ن شیوە را انقالب چه بودە است؟ بعد از انقالب هم � توان همنی
 افراد تر از دن�ا رفتند و بر�ن داشت. البته به مرور، مراجع تقل�د قد��

ن افراد، �جد�د آم رر�  ها را بتوان تفاوتدند اما با برر� مواضع همنی
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ی اول، همان مراجع تقل�د و شود د�د که در دههکرد. مثً� �
شان چه �سبیت با انقالب و جمهوری اسال� داشتند. فکر ت��نشاخص

پذیر هم تر بتوان�م سخن بگ���م و ابطالکنم با این شیوە دقیق�
د که تواند بگ��ک� خواست حرف ما را نقد کند، �هست. �عین ا�ر  

 به این دل�ل حرف شما اشکال دارد. 
 

ی روحان�ت با�د موضع مراجع تقل�د را �س برای برر� موضع بدنه
ض سخن �شان �برر� کرد. � دهد که خواهم بگ��م که همنی

وضع�ت روحان�ت با وضع�ت دا�شگاه�ان، روشنفکران �ا 
ض دا�شگاه�ان و ها متفدانحقوق اوت است. �عیض آن شباهیت که بنی
ض دانان با طبقهحقوق ی روحانیون لحاظ کرد�د، کارگشا ن�ست. همنی

. ها مشابه ن�ستدهد که وضع�ت اینمثا� که � زن�د �شان �
 ی اجتما�، س�ا� و حیت ی �ک طبقهی روحان�ت به مثابهبدنه

ض ببیند آنها چه �کند که اقتصادی، به افراد خا� نگاە � گ��ند. بنی
آنها، افرادی هستند که مرجع�ت �ا وال�ت فکری دارند. در حا� که 

ی ن�در دا�شگاە ض ض چ�ی بین�م که �ک �ا چند نفر، مرجع�ت ها چننی
باشند و بق�ه منتظر اظهار نظر آنها شوند. البته ممکن است  داشته 

محسوب شوند اما دا�شگاه�ان، افراد باسواد �ا اثرگذاری  که بع�ض 
ض نکته �شان بدنه ی دا�شگاە منتظر اعالم نظر آنها ن�ست. آ�ا همنی
 دهد که اینها متفاوت هستند؟ن�

با مطلیب که شما گفت�د موافق ن�ستم. وقیت افرادی باشند که از فرد 
وی کنند به این معین ن�ست که وال�ت او را پذیرفته اند. متنفذتری پ�ی

ن والییت ندارد. البته این نکته را � توانم با شما آن آقا که بر اینها چننی
وی از آن قطبهمرا� کنم که این قطب �ان م های دیین در بندی و پ�ی

ها و روشنفکرها و دا�شگاه�ان کم�ت است. و� حیت در کردەتحص�ل



 ت�روحان یندەیآ

٨٦ 
 

ن حقوقدان کساین   ها همآنجا هم کامً� منت�ن ن�ست. فرض کن�د در بنی
دان کنند. �ک حقوقهستند که مرجع�ت و اقتدار حقو�ت پ�دا �
ن حقوق ت ها نو� مرجع�دانشاخص مثً� دک�ت نا� کاتوز�ان در بنی

ن  ی قصاصال�حه. مثً� نظر او در نقد عل� داشت ود و کنندە بتعینی
�ل دان و قا�ن و وکهفتاد حقوق-باعث شد که نزد�ک به صد و شصت

ی نامه ن این افراد، دادگس�ت ای انتقادی را امضاء کنند و او هم در بنی
 شخصییت محوری بود. 

دانان نزد�ک به جمهوری اسال� بودند از حقوق در همان دورە، جم�
 هم منتقد �ا مخالف بودند. عدە وز�ر شدند. اما �س�اری و حیت بر�ن 

ن سه دسته ای که در مورد �س�ار ز�ادتری هم سا�ت بودند. همنی
ها داشت�م، در م�ان فقها هم وجود داشت. ساختار دیین دانحقوق

نپاپ تصم�م�شیع مثل مس�ح�ت کاتول�ک ن�ست که  دە باشد و گ�ی
ی دستگاە کل�سا هم به دنبال او باشد. در م�ان ش�ع�ان حیت در  همه

، از ابتدا تک�� هم بودە است. البته تا زماین که دولیت گرا�ش های سنیت
، آنجا نو� تک�� بود و به دل�ل وجود این تک�� گ��م. در �شدە بود را �

ها ل�د د�گر را حذف کند. آنتوا�ست مرجع تقهیچ مرجع تقل�دی ن�
ن حال با هم رقابت داشتند. در همد�گر را تحمل � کردند و در عنی

ن ردە تر هم کساین که به هر کدام از این مراجع گرا�ش پ�دا های پاینی
ن را کردند و آخود عقا�د و آرا �ا فتاوای او را ترو�ــــج �بهکردند خود �

وی �ای س�ا� آنخود از آر بهدادند، و خود تعل�م � د. �س کردنها پ�ی
شد که نو� تک�� از همان ابتدا وجود مراجع دیین متفاوت موجب �

 ا�جاد شود. 
 

https://kadivar.com/16159/
https://kadivar.com/16159/
https://kadivar.com/16159/
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های اش از ردەمراتب دارد و بدنهبنابراین، هر چند روحان�ت سلسله
های باالتر تک�� وجود دارد، این کند اما چون در ردەباال تبع�ت �

ض همتک�� به ردە  شود. منتقل � ی پاینی
ی بندی قائل شد. �� ردەتوان سه ن�ع ردەبله، در مورد روحان�ت، �

مراجع تقل�د است که باالت��ن ردە است �ا کساین که صاحب فتوی 
ی مرجع�ت دهند �عین وارد مرحلههستند، �ا ا�ر چه فتوی ن�

ه �های علماند اما به لحاظ عل� در همان ردە هستند و در حوزە�شدە
اند. تعداد این افراد هم�شه کم بودە و در هم در این ردە پذیرفته شدە

�ن حالت ز�ر ب�ست نفر بودند که به راحیت �هر دورە توان ای در به�ت
اینها را دنبال کرد و مواضعشان را شناخت. من از زمان آخوند خراساین 

ای اینها نظرشان توانم بگ��م در هر دورەام و �ی این ردە کار کردەدر�ارە
ه ی اص� روحان�ت هستند و نچه بودە است. به نظر من اینها نمایندە

 ها. ها �ا امام جماعتخوانروضه
 با تعب�ی فضال معر�ن �ردە

�
شوند. ی دوم کساین هستند که اصطالحا

های آنها مجتهدین �ا علمای بالدی هستند که به عنوان آدم
ام افکار عمو� هستند اما خواندە شناخته �درس شوند و مورد اح�ت

ی مرجع�ت ن�ستند. این افراد معتمد صاحب فتوی ن�ستند و در ردە
 ای تای هستند. تعداد اینها در هر دورەمنطقهمراجع تقل�د در هر 

�
ق��با

 ی اول است. دە ب�ست برابر دسته
ن و باالخرە ردە �ن ارتباط را با مردم دارند و ی پاینی  تر هم هست که ب�ش�ت

ی، روضه غان دیین هستند و من�ب
�
 ی جماعات در مناطقخوان و ائمهمبل

یمختلف را �شک�ل � حاظ  دارند و هم به ل دهند. اینها هم دا�ش کم�ت
. �عین هم کنند ی باالدست خود نگاە �گرا�ش فکری �ا س�ا� به ردە
. کنند و هم نگاە به مراجع تقل�د دارند به فضال و علمای بالد نگاە �

ی اول و دوم است و تل�ت عموم مردم تعداد اینها خ�� ب�ش�ت از دسته
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م است. اما من در از روحان�ت هم معموً� با توجه به این ن�ع سو 
ام. اما برای اینکه سؤال شما را ی اول تک�ه کردەام روی ردەتحق�قات

�ت این سه دسته دتر جواب دادە باشم، �دقیق ر توانم بگ��م که ا���
ک دارند: در سالمواجهه با پد�دە تا  ۵۶های ی انقالب، �ک وجه مش�ت

وزی نهضت محسوب �که دورە  ۵۸ ن شو ی اوج و بعد پ�ی  د و همچننی
وزی محسوب �که دهه  ۶۸تا سال  خواست «شود، ی اول بعد از پ�ی

�عت ک آنها بودە است. » اجرای �ش  خواست مش�ت
 

�عت«�عیض  �ت روحانیون در همه» خواست اجرای �ش ی را ا���
 کردند؟ ها حما�ت �ردە

�عت مطالبه  باعث جذب هر بله، درخواست اجرای �ش
�
ای بود که نوعا

ن زمینها هر گرا��ش �سه ردە ب  شد. البته اختالف نظرها حیت در همنی
ە �عت تا کجاست؟ آ�ا هم وجود داشت. مثً� این که گس�ت ی اجرای �ش

ع�ه هم � شود؟ شامل شود؟ شامل نماز جمعه هم �شامل حدود �ش
اجرای ظواهر «ی تر این است که برنامهشود؟ اما ک�جهاد هم �

�عت �ت رو » �ش �عت«حانیون جذاب بود. اجرای برای ا��� » ظواهر �ش
هایی که د�دە � ن شود و در مالء عام ج��ان دارد و ذ�ل حکم �عین آن چ�ی

�عت قرار � ی است که دغدغه�ش ن د. این چ�ی �ت این افر گ�ی اد و ی ا���
 شان بود. ی اص�حیت دغدغه

از طرف د�گر به نظر من، سؤال مهم این است که آ�ا اینها در کنار 
�عت، مطالبهاج ای به عنوان مخالفت با استبداد سلطنیت هم رای �ش

اە �ا اواخر ی پنجتر اینکه آ�ا اینها در همان دههداشتند؟ �ا پرسش دقیق
وطه سلطنیت هم دهه ی چهل، موافق انقالب و براندازی نظام م�ش

وطه بود، و در عمل استبدادی  بودند؟ البته آن نظام روی کاغذ م�ش
 و با�د د�د آ�ا روحانیون با این مسئله مشک� داشتند؟  شد،محسوب �
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دە �ج کن�د، مختر �و پاسخ این است که هر چه مطالبات را گس�ت
ک و توافق عمو� در م�ان روحانیون کم�ت � این که شود. �عین کسمش�ت

دە د خ��  کننتری مثل براندازی حکومت همرا� �با مطالبات گس�ت
ن دە دوازدە نفر مراجع مذهیب ردە کم�ت هستند. در همان ی اول ن�ی

ن  ی طور است. برای اینکه مستند صحبت کن�م به �ک واقعههمنی
ماە همزمان با در اواخر دی ۵۷کنم. زمستان سال تار��ن اشارە �

ی پخش شد که بخت�ار اعالم کرد نخست وز�ری� آقای شاپور بخت�ار خ�ب
 اند که شاەن نظر موافقی مراجع تقل�د به جز �ک نفر، با ایهمه

وطه با�ت بماند اما شاە  � م�ش
سلطنت کند و نه حکومت، نظام سلطنیت

همان شاە قانون اسا� باشد. این ادعا مخالف سخنان آقای خمیین 
زمان بود که گفته بود شاە را به هیچ وجه قبول ندارد و نظام  در آن

� و اسال سلطنیت با�د برچ�دە شود. او � گفت که با�د جمهوری 
وطه ن م�ش ی سلطنیت شود. بعد از سخنان حکومت دیین جا�شنی

وع شد. البته همان زمان هم  بخت�ار، بالفاصله فشارها روی مراجع �ش
ن نظری داشته ی بخت�ار اند. به گفتهمعلوم هم بود که چه کساین چننی

 ، �عتمداری، گلپا�گاین دە نفر منهای �ک نفر. در آن زمان آقا�ان �ش
، شیخ بها مرع�ش نج ، حسن ق� و د�گران در ق�د �ن ءالدین محالیت

ث �ابند و بحای حضور �ح�ات بودند. آن روزها، این آقا�ان در جلسه
کنند که آ�ا ما با این مسئله که سلطنت از قانون اسا� حذف شود، �
 ی مفصل، همهتوان�م موافقت کن�م؟ در نها�ت و �س از مذا�رە�

ان موافقت � ی که �کحا�ن ن خواهند برآوردە شود، نند که آن چ�ی
اق  وطه منهای نهاد سلطنت است. و این اس�ت ابقای قانون اسا� م�ش

ان شود که آن سخنرسد و باعث �شود و به گوش بخت�ار �سمع �
ن  را بگ��د و بعد هم روی این آقا�ان فشار آمد که نظر دهند. همنی

ن داستان در بحث ما � ر دە باشد و �شان � دهد که نظکننتواند تعینی
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این نبود که نظام عوض شود و  ۱۳۵۷غالب مراجع تقل�د در زمستان 
این نبود که حکومت دیین استقرار پ�دا کند بل�ه این بود که نظام 

وطه منهای سلطنت تداوم �ابد.   م�ش
  

 توا�ستشد که شاە حیت ن�آ�ا معنای حذف سلطنت همان ن�
�ست توای مراجع مذهیب چطور �خواستهسلطنت کند؟ بنابراین 

 همان حرف بخت�ار باشد؟
ی مورد توجه ما ادعای بخت�ار ن�ست. به نظر من بخت�ار از االن نکته

اش ر�� به واقع�ت ی خودش را کرد و ادعایاین مساله استفادە
ی مراجع مذهیب با ی اسا� آن جلسه ن�ع مواجههنداشت. اما نکته

خواه�م بدان�م که آ�ا روحان�ت در ین است. ما �ی حکومت دیمسئله
آن زمان و مراجع تقل�د مذهیب دنبال حکومت دیین بودند؟ این مسئله 

دهد که نبودند و فقط آقای خمیین دنبال آن بود. و آن جلسه، �شان �
ی مراجع تقل�د کا�ن بود که حکومیت ب�ا�د که با امور دیین برای بق�ه

شد و کار خودش را بکند ودینداران هم کار مردم کاری نداشته با
�عتمداری به راحیت این خودشان را انجام دهند. در حرف های آقای �ش

، کارت��ن مرجع آن زمان آقای گلپا�گاین استتوان پ�دا کرد. محافظهرا �
ا�شان هم طبق مدار� که هست با این موض�ع موافقت داشت. 

مراجع مذهیب و به تبع آن  برگرد�م به سؤال شما. مطالبات اص�
ی تهبندی کرد: دستوان دستهروحان�ت آن دورە را در این چهار طبقه �

اول با نظام جمهوری اسال� و حکومت دیین مخالفیت نداشتند. 
گفتند حداقل �ک مرجع تقل�د باال دست این حکومت است و �

�عت را جاری � ی دوم  کن�م. دستهکند و ما مخالفیت ن�ظواهر �ش
وط داشتند. اینها هم باز نکته ی کساین هستند که موافقت م�ش
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�عت بود. مثال آقای گلپا�گاین را در این دسته دوم اص� شان اجرای �ش
 کرد. شود قرار داد که حما�ت ضع��ن هم ��

 
 ی اول مراجع چه کسایض هست؟دسته

. ا�شان در  . شا�ردان آقای خویی و خود آقای خویی سال آقای خویی
ی مراجع اما به تدر�ــــج مواضع کند با بق�ههمرا� هم � ۴۲

ن حد �شان به سمت سکوت پ�ش �س�ا�  توان�مرود. در همنی
�ن مقلد را در آن زمان داشتند  بگ���م که ا�شان و شا�ردا�ش که ب�ش�ت

 هم مسئلهاز دسته
�
شان ی اول هستند. �عین مخالفیت ندارند و �فا

�عت است  وم ی دای هم ندارند. دستهو البته هیچ همرا�اجرای �ش
شان ی اص�همرا�� اجما� دارند اما نه برای دموکرا� بل�ه مسئله

�عت است.   اجرای �ش
ط دارند و آن مشارکت در قدرت ی سوم موافقدسته اند اما �ک �ش

ای از قدرت ی دوم موافقت داشت اما هیچ مطالبهاست. دسته
رت ای از قدی آخر هم هیچ مطالبهاین تا لحظهنداشت. آقای گلپا�گ

گان رفتند �اغ ۱۳۶۸نکرد. حیت در خرداد  اش گفت من از وقیت خ�ب
ی ن� ن ی ن�اول چ�ی ن شوم، خواهم. وارد هم ن�خواستم، االن هم چ�ی

 و ورود هم نکرد. 
ی سوم خواستار مشارکت در قدرت بودند. از افراد این گروە، اما دسته

ان ق�ام بود و  ۴۲س�د حسن ق� است که از سال آقای  �� جزء ره�ب
بعد از انقالب جزء منتقدان جدی آقای خمیین شد. البته وقیت 

، مطالبات اینها را دنبال � کرد�د در مقا�سه با مطالبات آقای خمیین
تری داشتند. ا�شان بعدها به دستور آقای خمیین مطالبات مرتجعانه

محصور بود و زماین ح�ش  ۱۳۷۷ محصور شد و تا حوا� سال
ه دنبال ی اص� او این بود کبرداشته شد که قدرت تکلم نداشت. مسئله
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شورای مراجع تقل�د بود. �عین این که ممل�ت اسال� با�د توسط �ک 
شورای مراجع تقل�د ادارە شود که �� آقای خمیین و �� هم ا�شان و 

ست. د، مصادیق د�گری هم هبق�ه باشند. برای این گروە از مراجع تقل�
ازی است که در ک��ال بود و االن هم  �� هم آقای س�د محمد ش�ی
ازی جزء منتقدان است. آقای س�دمحمد  برادرش آقای س�د صادق ش�ی
ازی در آن زمان که آقای خمیین به تبع�د در عراق فرستادە شد ،  ش�ی

 از آقای خمیین کرد. حیت ا�شان در 
گ

م امام حر استقبال شا�ان و بزر�
خواند که جای خود را به آقای خمیین داد و خ�� ع� در نجف نماز �

وز شد، انتظار داشت که ا�شان  ام کرد. وقیت که آقای خمیین پ�ی اح�ت
ن ن� بعد  شود و همان ا�را� که کردە بود متقابً� ا�رام شود و چننی

شود. محصور ا�شان تا آخر عمرش با نو� محدود�ت مواجه �
اش مشابه نظر آقای شود. او هم نظر فق�شود و� محدود �ن�

 ق� و قائل به وال�ت شورای مراجع تقل�د بود. 
ن آقای س�د صادق روحاین است. ا�شان هم از  نفر سوم در این گروە ن�ی
فعاالن روحاین قبل از انقالب بود و با آقای خمیین مراودە داشت. آنها 

، د�گری س�د مهدی روحاین و  سه برادر بودند، �� س�د محمد  روحاین
. این برادران، گرا�ش س�ا� مختل�ن هم  آخری س�د صادق روحاین

ت��ن منتقد آقای خمیین در نجف بودە، داشتند. آقا س�د محمد مهم
تر بود، متهم به ارتباط با دستگاە آقا س�د مهدی که برادر کوچک

� 
گ

مراە قا س�د صادق اما هکرد و آسلطنیت و در�ار بود و در ارو�ا زند�
آقای خمیین و همفکر و مبارز بود. بعد از انقالب آقا س�د محمد در 
قم عمً� در محدود�ت قرار گرفت. آقا س�د صادق هم انتظار داشت  

ن �شد. ا�شان هم مواضع اش که مشارکت در قدرت پ�دا کند اما چننی
گان آقای منت ۶۴شب�ه آقای ق� بود. سال  را  ظریوقیت که مجلس خ�ب

 مخالفت کرد، به عنوان قائم
�
ن کرد، تنها مرج� که علنا ی تعینی مقام ره�ب
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 شهریآقای س�د صادق روحاین بود که بعد توسط محمد محمدی ری
اش نوشته که من مخالف محصور شد. آقای منتظری در خاطرات

د، کن�د؟ فرض کن�د که با من مخالفت کر بودم، گفتم چه کاری است �
مگر ما با�د برخورد کن�م؟ به هر حال، آقا س�د صادق خوب بکند، 

 ی منتقدینماند. بعدها وقیت آقای منتظری در زمرەها در ح� سال
شد، در مقط� هر دو در ح� بودند. �عین هم درآمد و محصور 

. بعد که شیخ محمد  منتظری در ح� بود و هم س�د صادق روحاین
 گاری و از ح� آزاد شد. نی قضائ�ه، نامهیزدی شد رئ�س قوە

آقای ی چهارم هم موافقت مطلق دارند. مثال ت�پ باالخرە دسته
در این دسته هستند. �عین آن زماین که مشک� با آقای  منتظری اول�ه

 د. کردنخمیین نداشته و به لحاظ نظری و عم� ا�شان را دنبال �
 

�عتمداری را در چه دسته  ده�د؟ ای قرار �آقای �ش
�عتمداری هم مثل آقای خمیین چند مرحله  ی فکری دارد. بهآقای �ش

تا  ۱۳۴۷گرد�م اما با�د ب�ش�ت توضیح دهم. در سال سؤال شما بر�
، سه نفر از شا�ردان آقای شیخ عبدال���م حائری یزدی تدر�س ۴۸

وع � �عتمداری، دو� آقای   و�کنند. اوال�ت فق�ه را �ش آقای �ش
گلپا�گاین و سو� آقای خمیین است. این دو نفر در قم و سو� در 

وع کرد، ای �نجف. هنوزهم عدە گ��ند که آقای خمیین این بحث را �ش
�عتمداری هم درس اما من سؤال ام این است که چرا آقای گلپا�گاین و �ش

وع کردند؟ من درس این ها را دارم و حیت نوار صویت وال�ت فق�ه را �ش
ن کتیب  �عتمداری، غ�ی از منت ام این اش را هم پ�دا کردم و پرسشآقای �ش

زماین چه بود؟ جالب است که استاد اینها آقای است که علت این هم
ت. ت��ن منکران وال�ت فق�ه اسال���م حائری یزدی، جزء مهمشیخ عبدا 

اشاە از دن�ا رفته است. ی رضشم�، �عین دورە ۱۳۱۵ا�شان در سال 

https://kadivar.com/5568/
https://kadivar.com/5568/
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شد، آقای ارا� است. البته  مقرر دروس آقای حائری که بعدا� منت�ش 
ها با عنوان آقای ارا� منت�ش شدە اما آقای ارا� آخر کتاب نوشته  کتاب

هایی است که خدمت حاج عبدال���م حائری یزدی که اینها درس
 خواندم. 

، برای � را مرجع تقل�د کنند خواستند آقای ارانزد�کان حکومت وقیت �
ن کتاب را دو�ارە منت�ش   اینکه بگ��ند که ا�شان هم فق�ه مه� بودە همنی
کردند اما استدالل در انکار وال�ت فق�ه کتاب را کامل حذف کردند، 

. این کار را اند بدون اینکه توضیح دهند بخ�ش از کتاب را سا�سور کردە
ا�شان بگذرد رضا استادی با همکاری �� مقرر که خ ، دا از � تقص�ی

انجام دادند. کار خ�� زشیت بود. من آن بخش را بعدها پ�دا کردم و 
ه و �شان دادم ک منت�ش کردم. ی خ� تصحیح کردم و با اصل �سخه

بین�م  ی قم منکر وال�ت فق�ه بودە است. اما �ی علم�همؤسس حوزە
 ی اول ا�شان، مدافعان وال�ت فق�ه بودند. بعدها شا�ردان ردەکه 

�س با�د نت�جه گرفت که علت این تفاوت مواضع را با�د در تفاوت 
ی آنها دنبال کن�م. چه عام� باعث شد که این سه شا�رد تراز زمانه

رغم نظر استادشان به این اول حاج شیخ عبدال���م حائری یزدی به
�عتمداری پرس�د�د. با�د بگ��م که ا�شان قبنت�جه برسند؟ از  ل آقای �ش

ی فق�ه بود. اما بعد از اینکه آقای از انقالب نظرشان وال�ت عامه
کند متفاوت است. ا�شان در خمیین مسلط گرد�د، نظری که ابراز �

�ک دورە درس دارند که در مشهد برگزار   ۱۳۵۸حوا� تا�ستان سال 
ه فق�ه گ��ند ک� در این زمینه دارند. �کردند. آنجا نظر �س�ار معتد

در جایی وال�ت دارد که هیچ فردی در قانون متصدی آن بخش ن�ست 
ن ماندە را تصدی � کند، رقیق ه. ی أمور حسب�شدەو امور بر روی زمنی

توان گفت که این نظر های م��وط به وال�ت فق�ه �در نظ��ه
 اش است. ت��نت��ن و دموکرات�کمعتدل

https://kadivar.com/15840/
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ض نظر را داشت. اینفکر �  ت؟طور ن�سکنم که آقای خویی هم همنی

در  ام. آقای خویی را جدا�انه تحقیق و منت�ش کردە نظرات آقای خویی 
نظرا�شان، غ�ی از دو سه سال آخر عمر، جزء منکران تراز اول وال�ت 

ت معظم فقهای امام�ه قائل به وال� گ��ند کهفق�ه هستند. ا�شان �
فق�ه ن�ستند. منت� ا�شان در آن چند سال آخر و در کتاب 

ن منهاج « ح آن » الصالحنی که برخالف مباین تکملة المنهاج و �ش
به بعد و در بحث  ۲۸استدال� ن�ست، نظرات متفاویت دارند. از چاپ 

های  قسمتی جهاد و امر به معروف و ن� از منکر که برخالف بق�ه
کتاب استدال� است. این بخش زماین نوشته شدە که صدام آنها را 

 مانندی در عراق ج��انتحت فشار قرار دادە بود و �ک حالت انتفاضه
داشت. این مطلب در آن زمان نوشته شد. آنجا هم البته وال�ت را در 

ن �   ردەقدر وسعت پ�دا کاش آنداند اما امور حسب�هامور حسب�ه متعنی
 زند! ی وال�ت فق�ه آقای خمیین �که تنه به تنه

ی س�ا� با�د در جای د�گری به این نکته پرداخت که ارتباط نظ��ه
ا�ط اجتما� س�ا� اطرافشان چه بودە است. آقای  فقها با �ش
�عتمداری قبل و بعد از انقالب، آقای خویی قبل و بعد از انتفاضه،  �ش

ە، ی ب�ست چه نظری دادکن�د که دههحیت در مورد آقای خمیین فرض  
در پار�س چه  ۵۷ی چهل در نجف چه نظری دادە و در سال و در دهه

ی شصت در ایران چه نظری دادە؟ فقها در خأل نظری دادە و در دهه
ی س�ا� ارائه ن� کنند. نظ��ا�شان بازتاب مطالبات زمان نظ��ه

شود اما بت دادە �ی اینها به فقه �سخودشان بودە است. البته همه
به نظر من ب�ش از آنکه به فقه م��وط باشد، پاسخ به مطالبات س�ا� 
دوران خودشان و در حد ذهن�ت و دا�ش آنها در آن زمانه بودە است. 

https://kadivar.com/15506/
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�عتمداری. ا�شان نظرش این بودە که با�د در قدرت  برگرد�م به آقای �ش
�ک باشد با توجه به مسائل مختلف.   �ش

 
 وال�ت فقها معتقد بود و نه به وال�ت فق�ه؟�س آ�ا به 

ی آراءشان را د�دم. ا�ر حر�ن را به صورت مکتوب زدە باشد، من همه
ط است کنم. این سخن را کتیب نگفتهب�ان � . اما آن حدی را که به �ش

 شود به ا�شان �سبت داد. مشارکت در قدرت بود، �
�عتمداری بعدا� در آذر  ال�ت فق�ه قانون اسا� با اصل و  ۱۳۵۸آقای �ش

اش �س�ار ارزشمند بود. از آن زمان است که مخالفت کرد و مخالفت
�ات و رادیو تل����ون ممن�ع شود. آن الذکر �التص��ر و ممن�عدر ��ش

ای صادر کرد و گفت که شما در قانون اسا� اصل زمان اعالم�ه
به  همحا�م�ت م� را به رسم�ت شناخت�د و اصل وال�ت فق�ه را 

رسم�ت شناخت�د، اما این دو در تعارض آشکارند. خ�� حرف مهم و 
ن گ��ندە �عتمداری درسیت بود و این اولنی اش هم مرجع تقل�د آقای �ش

 هللاست. حرف �س�ار حسایب است. این همان حر�ن است که رحمت
�عتمداری مقدم مراغه ای که آدم باسوادی بود و خ�� با آقای �ش

گان قانون اسا� از معدود نزد�ک بود هم   گفت. او در مجلس خ�ب
کند. هایی است که در مخالفت با اصل وال�ت فق�ه صحبت �نمایندە

�عتمداری را در این دسته ه قبً�  ها کبنابراین، سخت است که آقای �ش
�بندی کن�م. و� باالخرە نظر ثان��هگفتم طبقه عتمداری ی آقای �ش

عین در سازگاری با حا�م�ت م� پ�ش ای دموکرات�ک است. �نظ��ه
ی که در هیچ� ن  کدام از مراجع آن زمان ند�دم. رود. چ�ی

 
ی که به نظر � ض ت که آ�د این استوض�حایت که داد�د مهم است. چ�ی

ی استبداد دییض وقت مخالفیت با مسئله ها، آ�ا هیچدر این بحث
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اە دستگ طور مط�ح کنم، به هر حال بخ�ش از نبود؟ بگذار�د این
ان  ی غیبت است. وقیت بپذی��م که ا�سنظری امام�ه بر مبنای نظ��ه

 با�د تاس�س حکومت موکول 
�
کامل و امام حا�ض وجود ندارد، قاعدتا

به ظهور امام و ا�سان کامل شود. بحث اینجاست که با توجه به 
دند؟ آ�ا  کر ی غیبت، چگونه از تأس�س حکومت دییض دفاع �نظ��ه

ض دل�ل، تأس�س حکومت دییض در زمان غیبت  ک� نبود که به همنی
وع بداند و با تأس�س جمهوری اسال� مخالف باشد؟   را نام�ش

این تص��ری که شما ذکر کرد�د و به لحاظ نظری فراوان شن�دە 
اش ی فق� ندارد و من هیچ سندی برایتوانم بگ��م پا�هشود، ��

ن هم تحقیق من استقرایی است و نه ق�ا�.  پ�دا نکردم. برای همنی
دین الی عرفان بودە و از م�ی ا�سان کامل که متعلق به حوزەا�دە

البته تاحدی در آقای خمیین وجود دارد. اما کدام عریب آمدە است. 
 توان�م مثال بزن�م که امام زمان را به ا�سان کامل تطبیقفق�ه د�گر را �

 شناسم. اش را دنبال کند؟ من هیچ فقی� را ن�دادە باشد و بعد توابع
 

�م و فقط ب» ا�سان کامل«�س�ار خوب. فعً� عبارت  ر را ناد�دە بگ�ی
امامت و غیبت امام متمرکز ش��م. به هر حال وقیت امام روی مفهوم 

غائب هست و قرار بودە که ق�ام کند و حکومت عدل را تأس�س کند 
اش آ�ا فرض اینکه ما در زمان غیبت، نو� حکومت دییض را که داع�ه

�عت است تأس�س کن�م،  برقراری عدل و اجرای حدود و برقراری �ش
است؟ آ�ا اینها به لحاظ فق� مشک� آ�ا اینها در زمان غیبت ممکن 

 ندارد؟ 
چند رو�کرد �سبت به این مسئله دار�م. اجازە بده�د سؤال اول را تمام  

ن نکایت که در سؤال دوم ذکر کرد�د. سؤال کنم، بعد � رو�م �اغ همنی
ن مراجع تقل�د در بهاول را بخواه�م تمام کن�م � من توان گفت که در بنی
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�عت بود. بر�ن مراجع با استبداد سلطنیت خواست اص� اجرا ۵۷ ی �ش
ن بع�ن علما این تطبیق صورت گرفته بود که  مخالف بودند، و در بنی

ن است. اما همهشاە اسالم ن فکر ن� ست�ی کردند. مثً� اقای س�د چننی
ن فکر ن� ن احمد خوا�ساری چننی �عتمداری هم چننی کرد، آقای �ش

ن نظری  نظری نداشت. حیت آقای س�د محسن حک�م هم در نجف چننی
از دن�ا رفت. آقای خویی هم حداقل  ۴۹نداشت. البته ا�شان در سال 

ن نظری نداشت. اینهایی که � ۵۰ی در دهه گ��م همه با مدرک چننی
کم ا��� مراجع تقل�دی که در ایران است و مستندایت دارم. �س دست

، با آقای �ن ترش مثً� آقای گلپا�گاین و آقای مرع�ش نجبودند و مشخص
ردند. کخمیین در این زمینه که با سلطنت مخالف بودند، همرا� �

میین  توانم بگ��م که غ�ی از آقای خاما اینکه اینها انقالیب هم بودند؟ �
 کس غ�ی از آقایی مراجع، انقالیب نبود. در آن زمان هیچک� در ردە

 شد. خمیین انقالیب محسوب ن�
ن که در پاسخ سؤال قب� عرض کردم، فضال و در گروە د�گر روحانیو 

وز  علمای بالد که نگاهشان به مراجع بود، اینها هم وقیت که انقالب پ�ی
�عت بود. ا�ر بازی گرفته ی اص�شد، باز دغدغه شان اجرای �ش

 ممکن است حکومیت ن��
�
ند اما شدشدند هم مشک� نداشتند. نوعا

ام �  کردند. شدند، عمً� مخالفت ن�ته �شدند و به بازی گرفا�ر اح�ت
ی ها، که تعدادشان خ�� ز�ادتر آن گروە سوم �عین واعظان و من�ب

�عت بود. اینها مطالبهاست، مسئله شان ی اص�ی دومشان اجرای �ش
�عت نبود. این گروە به دل�ل فقر و ن�ازمندی ومیت که ، ا�ر حکاجرای �ش

ان را در حد متعارف برطرف  شتوا�ست حوائج مادی�شک�ل شد، �
نابراین، ا�ر کردند. بکند، نه تنها مخالفیت نداشتند بل�ه موافقت هم �

ن روحانیون افرادی هستند که همرا� �� ز این دسته کنند ابین�م از بنی
 هستند و بخ�ش هم به خاطر مشکالت مادی است. 



 مخالفت کردند اسال� یمراجع با جمهور  ت�ا��� 

۹۹ 
 

ا ب خواهم به پرسش قب� شما جواب دهم که آ�ا روحان�تحال �
و جمهوری اسال� از در موافقت وارد شد �ا از در مخالفت؟  ۵۷انقالب 

 در این سؤال مه� است. همان
�
طور که شما هم اشارە کرد�د، نوعا

اذهان این است که حکومت آخوندی �شک�ل شد، �عین چون آقای 
وان وفادارش هم گردانندگان حکومت،  خمیین باال بود و تعدادی از پ�ی

طور گ��د که اینحان�ت دنبالش بودند. اما تحقیق من �ی رو �س همه
طور نبود. فرض کن�م که ی روحان�ت هم اینن�ست. حیت در بدنه

ها در ایران وجود داشت. اما چند حدود هشتاد هزار روحاین در آن سال
درصدشان با انقالب همراە بودند و داخل حکومت شدند؟ باالت��ن 

�م حدود دە درصد هم ن�ست. هر چه رق� که بخواه�م در نظر بگ �ی
های باالتر روحان�ت برو�م، این دە درصد کم�ت شدە و به به سمت ردە

 کند. دو تا سه درصد کاهش پ�دا �
 

ی روحان�ت همدسیت و همرا� �عیض برآورد شما این است که بدنه
 کنند. ن�

کنند.  کنند بل�ه گاە مخالفت �بله، نه تنها همدسیت و همرا� ن� 
قبل  کند �ک بخش م��وط بههایی که آقای خمیین از روحان�ت �گال�ه

ن و متحج��ن � د، �ا ناماز انقالب است و بخ�ش که با عنوان مقدسنی
ای من�ن است، برای ی آخوند را، که در قاموس آقای خمیین واژەواژە

ف لبرد، م��وط به بعد از انقالب است. در موارد مختاینها به کار �
دند. تفاوت کر ت��ن آنها که آقای گلپا�گاین است، انتقاد �حیت همراە

 ی مراجع این بود که چون مخالفت خود را کتیب آقای گلپا�گاین با بق�ه
. اغلب شد فرستاد، اخبارش شن�دە ن�و محرمانه برای آقای خمیین �

االن  اد کهفرستهم از ط��ق دامادش آقای لطف هللا صا�ن گلپا�گاین �
�ک  در ق�د ح�ات است. و بعد هم آقای خمیین به نحوی ا�شان را �ش
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در قدرت کرد و دامادش را دب�ی شورای نگهبان گذاشت. آقای صا�ن  
دب�ی شورای نگهبان بود و بعد استعفا  ۶۷گلپا�گاین هفت سال تا سال 

ن دل�ل هم شورای نگهبان در آن زمان نهادی  داد و کنار رفت. به همنی
قای ی آز آقای خمیین بود. این شورا با شورای نگهبان دورەمستقل ا

�عت �شخ�ص چه در دایرەکند. آنها هر آنای فرق �خامنه ی �ش
ن آقای خمیین آمد شورای �شخ�ص دادند اجرا �� کردند و برای همنی

مصلحت نظام را �شک�ل داد. شورایی که در قانون اسا� هم نبود و 
ای صا�ن تأس�س شد. در آنجا گاە در مواردی که برای دور زدن امثال آق

ت��ن مخالفش آقای  خواست در کشور اجرا کند، مهمآقای خمیین �
ن آقای گلپا�گاین و آقای خمیین جایی گلپا�گاین بود. ا�ر نامه  های بنی

تقل�د  ت��ن مرجعتوان قضاوت کرد که مثً� حیت موافقمنت�ش شود �
ته است تا برسد به س�د محمد روحاین  با آقای خمیین چه �سبیت داش

ت��ن شا�رد آقای خویی در ایران که آن زمان کامً� مخالف بود. او مهم
ن  تر بودند و در مقابل آقای و در قم بود. �ا د�گراین که آن زمان پاینی

ق کدام از آنها موافخواهم بگ��م هیچکردند. �روحاین عرض اندام ن�
 نبودند. 

 
 در ردە  آقای منتظری هم

�
ض که قطعا نج�ض  تر از آقای گلپا�گایض و ای پاینی

 و روحایض بود. 
با فشار حا�م�ت به عنوان مرجع مط�ح  ۶۲بله آقای منتظری در سال 

شد. در آن زمان آقای هاش� و د�گراین مثل آقای ابراه�م امیین دنبال 
اش بود و �� دوسال این اش بودند. ا�شان البته حواسچاپ رساله

 آن دست کرد تا باالخرە رساله منت�ش شد.  دست
، آقای س�د ابوالفضل موسوی زنجاین که �ک روحاین ۱۳۵۹در سال 

ای در انتقاد از حکومت منت�ش کرد که تراز اول پایتخت بود اعالم�ه
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اش اش از آقای خمیین ب�ش�ت بود. مبارزەخ�� مهم است. ا�شان سن
و مبارزی م� بود که با برادرش دارتر بود. اهم از آقای خمیین سابقه
کت � س�د رضا در درس آقا شیخ ای کرد. آقعبدال���م حائری یزدی �ش

و این برادر است. �عین ردە قاین ی آقای طالس�د محمود طالقاین هم پ�ی
ن  تر شدەی آقا س�د ابوالفضل و آقا س�د رضا و البته شناختهتر از ردەپاینی

 از آنهاست. 
ا� آن را در کتایب با عنوان این اعالم�ه که  ت�ش  من انحراف انقالباخ�ی

 منح��ه
�
فرد است. آقای زنجاین در آنجا نقدهای کردم، سندی واقعا

 از کند و ا�ر �سابقه و تندی �یب 
گ

 خواه�د بدان�د که بخش بزر�
ن کرد روحان�ت در مورد انقالب چطور فکر � �ن سند همنی ، به�ت

د اش ک� ترد�ی ا�شان است. در ش�خوخ�ت ا�شان و سابقهاعالم�ه
داهای رود، �� از کاند�نداشت. او حیت زماین که آقای طالقاین از دن�ا �

سم قی تهران بود. ا�شان و برادرشان جم� داشتند و همامامت جمعه
اضشدند که هیچ سمیت را در جمهوری اسال� نپذیرند. � شان س اع�ت

ا�دئولوژ�ک و روی برنامه بود و از اول موضع داشتند. در این اعالم�ه، 
ها، از سپاە، از نحوە اجرای حدود از وضع�ت دادگاە انقالب، از کمیته

�، از مصادرە های انقالیب و مسائل د�گر چنان تص��ر تل�ن ترس�م �ش
جمهوری دهندە است. در آنجاست که از حا�مان کنند که تکان�

پرسند شما چه �سبیت با حکومت پ�ام�ب در مدینه دار�د؟ اسال� �
ت ع� در کوفه  خجالت بکش�د! شما چه ر�� به حکومت ح�ن

مارند. شدار�د؟ خجالت بکش�د! بعد �ک به �ک مسائل نادرست را �
� به شما اجازە ی مثً� اینکه مصادرە را از کجا در آورد�د؟ کدام حکم �ش

 ا�ر ک� را به جرم امور ضد اخال�ت  مصادرە ا
�
موال مردم را داد؟ �ا فرضا

�ه شالق  ۷۴خانه درست کردن هم ا�د. حیت قوادی و فاحشهگرفته �ن
کن�د. آقای خمیین شما اعدام را از کجا در ب�ش�ت ندارد اما شما اعدام �

https://kadivar.com/15477/
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�د گ��د شما آمدآورد�د؟ اینها را با �احت نوشته است. بعد آنجا �
تگاە کن�د. از کجای دسدستگاە پاپ برای خودتان ول�عهد نصب � مثل

هایی در� ن ن چ�ی کشد آ�د؟ کامً� خط و �شاین که آنجا ��شیع چننی
مشخص است. آن روزها این مسئله در افواە عمو� بود و هنوز به 
 با باال کش�دن آقای 

�
گان کش�دە �شدە بود. وی مشخصا مجلس خ�ب

 برد و� اظهرمخالف بود. آنجا اسم ن�منتظری توسط حکومت هم 
 من الشمس است که نظرش چ�ست. 

 
توان گفت که اختالف نظر در م�ان روحانیون جدی بود و �س �

 ی آنها با حکومت جد�د هماهنگ نبود. نظر همه
اش شاخص که  -ی روحان�ت ش�عه خواه�د ببین�د که نظر قاطبها�ر �

در مورد انقالب و  -ابوالفضل است به نظر من در آن زمان آقا س�د 
آقای س�د  ۱۳۵۹ی شه��ور جمهوری اسال� چه بود، اعالم�ه
 ی مطالب را ذکر کردە است. منابوالفضل زنجاین را ببین�د. آنجا همه

ی تحل�� جدی بر آن نوشتم و تحقیق کردم و همه �ک مقدمه
 م. این کهاش را هم پ�دا کردم. موافق و مخالف را کاری نداشتاشارات

 وجود داشت؟ با�د تأ��د کنم  
گ

ن روحانیون چنددست� پرس�د�د آ�ا در بنی
که بله وجود داشت. آقا س�د ابوالفضل در م�ان روحانیون سنیت تهران 

 العادە شاخص و بانفوذ بود. فوق
ن همان شخص�ت ، �عین های اولسؤال د�گری هم پرس�د�د که آ�ا در بنی

؟ به دال�ل دیین مخالفت کردە باشند مراجع تقل�د، کساین بودند که 
مثل اینکه چون ش�عه قائل است به غیبت امام زمان و قرار است که 
ا�شان ب�ایند و عدالت را برقرار کنند �س پ�ش از او نبا�د کاری صورت 
د و تأس�س حکومت اشتباە است؟ آ�ا ک� هست که به این نظر  بگ�ی
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ام. خود را منت�ش کردە قائل باشد؟ بله هست. در این بارە هم تحقیق
ن نظری داشتند.  س�د احمد خوا�ساریمرحوم آقای   چننی

در هفت جلد است. » المدارکجامع «ا�شان صاحب کتاب �س�ار مهم 
 در تهران بود. از افرادی است که حیت گاە مورد رج�ع 

گ
ا�شان فق�ه بزر�

مثً� در ج��ان فتوای آقای خمیین برای حل�ت  آقای خمیین هم بود. 
بازی شطرنج که گفته بود ا�ر بدون برد و باخت بازی کنند، بازی 
اض   ، آقای حسن قدیری اع�ت شطرنج ایرادی ندارد، شا�رد آقای خمیین
کرد. در آنجا آقای خمیین به فتوای آقا س�د احمد خوا�ساری ارجاع 

ندار�د به آقا س�د احمد که در  گ��د ا�ر حرف مرا قبولدهد و ��
زنند، رج�ع کن�د که ا�شان هم تقوی و احت�اط به ا�شان مثال �

ن است. فتوای  اش همنی
ن  خواستند متو� تعیی دوم وقیت در مسجد سپهساالر ��ا در نمونه نی

د گ��د که خدمت آقا س�کنند اما او �کنند، به آقای خمیین رج�ع �
 نامهفق�ه اعلم تهران است و چون در وقفاحمد برو�د که ا�شان 

کند نوشته شدە فق�ه اعلم با�د این کار را بکند، آقای خمیین احت�اط �
را  گ��د خودتان هر کهکند. البته آقا س�د احمد هم �و به او رج�ع �

ن کن�د و عمً� دخالت ن�صالح �  کند و آقای خمیین همدان�د تعینی
 کنم. ن کار را �گ��د به اذن شما ای�
شان الرفا� با ا�به د�دار طالب  ی م��وط به آقای خوا�ساریمقالهدر 

که   ام. طالب الرفا� همان ک� استاند اشارە کردەو سخناین که گفته
ی محمدرضا پهلوی در قاهرە نماز خواند. او در خاطرات خود بر جنازە

ی گ��د که من خدمت س�د احمد خوا�ساری رفتم و نظرش در�ارە�
ی سجاد�ه را آورد و از جمهوری اسال� را پرس�دم، ا�شان هم صح�فه

هر پرچ� که قبل از ق�ام امام «داخل آن رواییت را داد که بخوانم: 
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ظر بعد به من گفت: این ن» مهدی برافراشته شود پرچم گمرا� است. 
 من است. 

هم نه تنها به جمهوری اسال� رأی نداد  ۵۸آقای خوا�ساری در سال 
وان   اش از او خواستند که نظرش را بگ��د، ا�شان تأ��د �بل�ه وقیت پ�ی

کت، �عین عدم رأی دادن است.   کنند که احت�اط در عدم �ش
کردند آقا س�د احمد ک� بود که در زمان شاە هم وقیت آقا�ان گ�ی �

اش رفتند که الیب کند. و آقای منتظری در خاطراتپ�ش ا�شان �
کم دو�ار آقای س�د احمد خوا�ساری را عامل آزادی خود خواندە دست

به در�ار و  رفتهگفته و فلس�ن هم �است. ا�شان به آقای فلس�ن �
ن مرجع�ت و حکومکردە است. �عین واسطهمسئله را دنبال � ت ی بنی

�عتمدار   ی و آقای خوا�ساری بودند. در آن زمان آقای �ش
خواهم دو�ارە تأ��د کنم که هم در آن زمان و هم بعد از انقالب تن�ع �

 با 
�
در رو�کرد روحانیون وجود داشت. و آقای خوا�ساری هم دق�قا

ن استدال� که در�ارە ی غیبت امام ذکر کرد�د با انقالب و جمهوری همنی
ت توان گف�ست. مثً� �اسال� مخالف بود. اما این رو�کرد غالب ن

 این نظر را نداشتند چون آنها 
�
آقای گلپا�گاین �ا آقای مرع�ش نج�ن قطعا

به نحوی به وال�ت فق�ه قائل بودند. کساین که به وال�ت فق�ه قائل 
دهم کتاب جهاد وسائل الش�عه است   ن باشند آن روا�ایت را که در باب س�ی

ت است قبول ندارند. آقای که هر ق�ا� قبل از ق�ام امام زمان، ضالل
دهم را تک منتظری هم در درس وال�ت فق�ه ن اش تمام روا�ات باب س�ی

ی از فقها کند. �س�ار به تک خواند و تحل�ل کرد و گفت اینها داللت ن�
معتقد هستند که این روا�ات سندش ضع�ف است �ا با دال�ل د�گری 

در زمان  ا اجتما�کنند تا بعد به فعال�ت س�ا� �اینها را خلع �د �
 غیبت قائل شوند. 

 



 مخالفت کردند اسال� یمراجع با جمهور  ت�ا��� 

۱۰٥ 
 

ی  این ن�ع مواجهه با روا�ات م��وط به غیبت و ق�ام، به دل�ل غلبه
گرا�ش اصو� در فقه ن�ست؟ به هر حال، گرا�ش اصو� برای اینکه 

رود. باب تفقه را در امور اجتما� و س�ا� باز کند به این مس�ی �
ض گرا��ش   باشند. احتماً� اخبار�ون مخالف چننی

از اواخر قرن دوازدهم به بعد گرا�ش غالب و مسلم در �شیع، گرا�ش 
 ی �س�ار ضع��ن قرار دارد. گری در حاش�هاصو� است و اخباری

 
ض گرا�ش نظری� جدی و مه� هم وجود  منظورم این است که چننی

 ها در م�ان ش�ع�ان نفوذ داشته است. دارد و قرن
�تشان چند نفر � توانند باشند؟ آ�ا در صد سال اخ�ی �ک اخبار�ون ا���

 شود معر�ن کرد؟! ی شاخص اخباری را �نفر چهرە
 

منظورم فقط افراد مشخص ن�ست. ا�ر بگ���م که در امام�ه �ا در 
ض نظر و گرا��ش بودە که در زمان امام نظ��ه ی غیبت امام�ه چننی

ض  معصوم، امکان تأس�س حکومت عدل ن�ست، نظر به چننی
 �شیع دار�م.  خوا��ش از 

بحث ما بر سال های منت� به انقالب متمرکز است و من هر ادعایی  
ع� کردم در این مقطع است. برای این مورد با�د برگرد�م به دوران فتح

شاە،. در آن زمان بودند کساین که این تفکر را داشتند. اما در این مقط�  
ز م ک� جکن�م در حد اطالعات فق� و تار��ن خودکه صحبت �

آقای خوا�ساری را �اغ ندارم. ا�ر ک� را �اغ دار�د معر�ن کن�د تا در 
 موردش تحقیق کنم. 

 
ی قائل  ض ض چ�ی �س معتقد�د که غ�ی از آقای خوا�ساری، ک� به چننی

 نبودە است. 
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که آقای خویی   در مورد ا�شان دل�ل دار�م. در مورد بق�ه
�ن ادله کردند در مورد شان نت��نشان بودند در کتب اول�هشاخص

ن است که ن�وال�ت فق�ه. خوب نت�جه  توان حکومت دیین اش همنی
وع تأس�س کرد. این مسئله  ی د�گری است. م�ش

  
خواهم وارد بحث بعدی شوم و از مرحوم أقای حائری استفادە  �

 همکاری با » حکمت و حکومت«کنم. آقای حائری در کتاب 
�
��حا

ات فق� حکومت جمهوری اسال� را مجاز ن� دانند و حیت تعب�ی
ا توانند حقوق خودشان ر گ��ند مردم �برند و �تندی را به کار �

ی این ن مطالبه کنند. احتماً� �ک شیوەدر داخل و خارج از ایرا
ض مطالبه � ه  المل� باشد. این را هم اضافتواند شکا�ت در مراجع بنی

کنم که به هر حال آقای حائری فق�ه بودند و به عنوان �� از 
مخالفان مشهور و نامدار حکومت مط�ح بودند. آ�ا ا�شان حکومت 

ومت جور جمهوری اسال� را نو� از حکومت ظلمه و حک
ض در مقابل آن موضع گرفتند؟ �  دا�ستند که چننی

 در چند سال آخر ح�ات مرحوم دک�ت مهدی حائری یزدی 
�
من شخصا

داماد دبا ا�شان مباحثه داشتم. ا�شان خانه �ن م�ی ن ر شان �شت پمپ ب�ن
�عیت بود و من ق�ط��ه � م. �شستم و به هم نزد�ک بود�خ�ابان �ش

ه شان خواسته بودم کشتند و من از خانوادەآقای حائری پارکینسون دا
هر زمان حال ا�شان مساعد بود، خ�ب بدهند که من خدمتشان برسم. 

 های خ�� مف�دی کردم. جلسات متعددی رفتم و با ا�شان صحبت
، زماین که آقای ابراه�م امیین از دن�ا رفت در ۱۳۹۹در اردیبهشت 

خانه خاطرەبزرگداشت وی این  گان و را اشارە کردم. در دب�ی در  ی خ�ب
شد. �ک جمع محدود ز�ر ب�ست نفر، جلسایت از فضال �شک�ل �

 بود. �عین » حکمت و حکومت«موض�ع بر�ن از جلسات نقد کتاب 

https://kadivar.com/17907/


 مخالفت کردند اسال� یمراجع با جمهور  ت�ا��� 

۱۰۷ 
 

خانه گان هم کش�دە شد. ردەبحث از کتاب ا�شان به دب�ی ی ی خ�ب
کت گان و بر�ن اعضای شورای �سهکنندگان هم هیئت رئ�ش ی خ�ب

نگهبان، از جمله آقای محمد مؤمن، آقای مصباح یزدی، آقای طاهری 
آبادی، آقای ابراه�م امیین و آقای س�د محسن خرازی بود. ا��� خرم

ق��ب به اتفاق آنها هم مدافع تفکر رس� حکومت بودند. و در آنجا 
ک الف هم بود. آنجا �اقل�ت مح�ن از منتقدان و گاە حیت �ک نفر مخ

بخش از گفتگوها، بحث آقای منتظری در مورد انتخایب بودن زمامدار 
کرد که حما�ت کند. و چند جلسه هم بحث بود و ک� جرأت ن�

�ت اش با خود آقای دکبود که من خوشبختانه قبل» حکمت و حکومت«
خواستم آنجا بگ��م در �� دو حائری حرف زدە بودم و آن چه �

 رفتم آنجا بحثرساندم و �ه نوشته و به نظر ا�شان هم �صفح
. کردم. اوهم�شه نظرش این بود که داری نظر خودت را ب�ان �� کین

من خودم با�د از جانب خودم حرف بزنم و ا�ر خواستند من با�د ب�ا�م. 
 کردم. به هر حال بندە به عنوان خودم از نظرشان دفاع �

ن کساین  هم بودم که در ایران به کتاب ا�شان که در سال  شا�د جزء اولنی
ای هنظ��ه«در لندن منت�ش شدە بود اشارە کردم، در کتاب  ۱۳۷۴

ما�ل بودم که کتاب ا�شان هم منت�ش شود و از ».دولت در فقه ش�عه
آقای حائری خواهش کردم که که اجازە دهد تا کتاب را بدون فصل 

است منت�ش کن�م.  معمای الینحل جمهوری اسال�آخرش که این 
 اش منت�ش شود �ا ه��پ اش منت�ش �خ�� قاطع گفت نه �ا همه

شود. گفتم این ح�ف است، استدالل شما بدون این هم کامل است ن�
عد فضا  فهمند چرا و باش کم است �و� ا�ر اول بن��س�م که �ک فصل

ن کاری  نت�ش �که مناسب شد م کن�م. گفت من ما�ل ن�ستم که چننی
 کنم. گفتم چشم. 
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که شد زماین که ا�شان از دن�ا رفت من زندان بودم. خ��   ۷۸سال 
هایی بود که آنجا به من رس�د. همانجا  ناراحت شدم، جزء بدت��ن خ�ب

، ی س�ا� باش. در فلسفهپ�ام �سلییت فرستادم به خانوادە عد از فارایب
�� توانم بگ��م این نظر خنا و مالصدرا و سهروردی و د�گران �ابن سی

 مه� است. 
ای ندارند. البته �ک اثر اما مرحوم آقای حائری یزدی هیچ اثر فق�

گفت اصو� دارند که تحقیق درس استادشان بودە و هم�شه به من �
آقای کدیور من اینجا علم اصول را آسفالت کردم! �عین خ�� هموارش  

اش بود. متأسفانه عمرش کفاف نداد. کتاب ز�ر کردم. این اصطالح
چاپ بود که ا�شان از دن�ا رفته بودند. حاال این کتاب هست �عین در 
علم اصول ا�شان تق��رات درس استادشان را منت�ش کردند. اما 

ی آثارشان همه فلس�ن است. �س ا�شان به عنوان فق�ه در مجموعه
شدە ن�ستند و هیچ کتاب فق� هم ندارند. ههای علم�ه شناختحوزە

 ی فلسفهاین است که از زاو�ه» حکمت و حکومت«اما حسن کتاب 
ی اص� ی فق� هم گرفته. در آنجا دو نکتهس�ا� مط�ح شدە و نت�جه

دارد.   بین�م چه نتایج و آثاریآ�د در فقه که �کند و آخرش �را ذکر �
دە، وال�ت ظلمه را کتاب مهم است. هیچ جا وال�ت  جائر را به کار ن�ب

دە اما نتا��ب که گرفته همان است.   به کار ن�ب
گ���م این اصطالح که شما پرس�د�د �ک اصطالح ش�� است. اینکه �

هایی که در طول ش�� است برای این است که اهل سنت، حکومت
 حکومت سال� نبودند، اینها با همه

�
ات  شان مماشتار�ــــخ بودە و نوعا

ی کردند. اما در ش�عه از اول نگاە به حکومت نگا� آرماین بودە و همه
ها، حکومت ظلمه و حکومت جور حساب شدە است. و تنها حکومت

ن خصلیت را ندارد. اینها هم که قائل به  حکومت ائمه بودە که چننی
ل طاغوت کنند تا از ذ�وال�ت فق�ه هستند، حکومت فق�ه را استثنا �
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ون ب�ا� د. چون حکومت جور همان حکومت طاغوت است. در ب�ی
مورد حکومت جور نام�دن جمهوری اسال�، د�گران کم�ت جرأت 

ی بگ��ند. در این بارە به �ک تحقیق و دو سند اشارە � ن ن چ�ی کنند چننی
 هست. » در مح�ن فق�ه آزادە«کنم. این اسناد در کتاب �

حکمت و «، شش سال بعد از نوشته شدن ۱۳۸۰چهارم بهمن 
� حدود مواز�ن اسال ، استفتایی از آقای منتظری کردم با نام »حکومت

ا�ط وال�ت جائر  ا�� دارد. و �ش . وال�ت جائری که در فقه ما آمدە �ش
تفتا ئله کنم اما ا�شان به اسبا این استفتا خواستم ا�شان را درگ�ی مس

جواب ندادند. البته در آن زمان ا�شان در ح� بودند. هشت سال 
ن بود:  ۱۳۸۸ت�ی سال  ۱۹بعد،  مواز�ن عدم «عنوان استفتای من چننی

وع�ت و عدم وال�ت جائر ن نوشتم و این » م�ش که در اوج جنبش س�ب
ا�ط حکومت فع� را بار ا�شان ب وح پاسخ دادند. و کامً� �ش ه طور م�ش

ا�ط وال�ت جائر تطبیق کردند و من پرس�دە بودم که آ�ا حا�م  در �ش
با�د عزل شود که ا�شان پاسخ دادند ن�ازی به عزل ندارد و با تحقق 

ا�� که در ضمن سؤال آمدە وا� منعزل است. �عین خودبه ود خ�ش
شود گفت که در زمان ما  عزل ندارد. عمً� �شود و ن�ازی به عزل �

ک� که با �احت به وال�ت جائر بودن حکومت کنوین فتوا داد آقای 
از دن�ا رفت. �عین ا�شان پنج ماە قبل از  ۱۳۸۸منتظری بود که در آذر 

وفا�شان حکم وال�ت جائر بودن جمهوری اسال� را صادر کردند. این 
ین دو نفر مهم است. آقا مهدی حائری و ی اسؤا� که پرس�د�د در�ارە

ن نظری  آقای منتظری هر دو شا�رد آقای خمیین بودند و در نها�ت چننی
 داشتند. 

آقای حائری شا�رد آقای خمیین بود اما منتقد جمهوری اسال� بود. 
آن زمان که ا�شان در ق�د ح�ات بود گفت که وقیت آقای خمیین در 

  به ا�شان نامه نوشتم که جمهوریپار�س گفتند جمهوری اسال�، من 

https://kadivar.com/14618/
https://kadivar.com/8790/
https://kadivar.com/8790/
https://kadivar.com/8513/
https://kadivar.com/8513/


 ت�روحان یندەیآ

١١٠ 
 

شود �� از این پنج معنا از آن متصور است. شما وقیت که گفته �
ب��د به کدام �ک از این پنج معناست؟ و جمهوری اسال� را به کار �

ا�شان جواب دادند. به او گفتم این نامه تار��ن است، لطف کن�د �ک 
دو سه جا گفتم که بماند در  �سخه از آن را به من بده�د. نداد. این را 

 برو�م �اغ این نامه. در تار�ــــخ بماند که به گوش آقای 
�
تار�ــــخ که حتما

ن گ���د معنا�ش در دن�ا اینهاست و ایخمیین رس�دە که جمهوری که �
ی در�ارە ن ی مطلب به او گفته شدە است. آقای جوادی آم� چ�ی

رند پذین را �ی مردم آجمهوری نوشته که جمهوری آن است که همه
د، پذیرنی مردم آن را �و قرآن هم به این معنا جمهوری است که همه

اسالم هم به این معنا جمهوری است. اینجا تح��ف معنای جمهور�ت 
 است. 

 
ض بهانه بد �شد از آقای جوادی هم مثال آورد�د. � خواهم به همنی

وارد بحث بعدی شوم. آقای مهدی حائری انتقادات خ�� تند و  
ی ای از بع�ض افرادی کردە که از جمهوری اسال� و از نظ��هگزندە

 از «آم� را وال�ت فق�ه حما�ت کردند. از جمله مثً� خود جوادی 
ض خ ض در آینی ان ق� را که به ز�نام�دە �ا آذری » ردمندیمستضعفنی

وان یب  ض �� از این شا�ردان و پ�ی د از قرار وال�ت فق�ه نام�دە و بعط�ض
گ��د ا�ر فق�ه برای تعط�ل توح�د، �نقل سخن او در�ارە قدرت و�

قرار بر تعط�� توح�د باشد شخص شخ�ص و� فق�ه با�د بر جای 
 الوه�ت بنشیند. 
سوادی در م�ان فقیهان هوادار سوادی و یب ی کملهبه هر حال مسئ

جمهوری اسال� و حیت کسایض در سطح جوادی آم� مط�ح بودە 
اش انتقادات تند آقای حائری به ا�شان است. در م�ان است. نمونه

فقیهان هوادار جمهوری اسال�، حیت وقیت خودشان با هم دعوا 
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ادق اش دعوای صد. نمونهزننسوادی �کنند به �کد�گر اتهام یب �
الر�جایض و محمد یزدی است. شما هم در متیض که چند سال پ�ش 

ه سواد دا�ستمنت�ش شد ره�ب جمهوری سال� را از نظر فق� کم
دانم که در حوزە هم خ�� از ی مه� است. �بود�د. این مسئله

ی ر فضال اعتبار فق� �س�اری از کسایض را که با جمهوری اسال� همکا
 این آ�د حیت کنند، قبول ندارند. مسئله این است که به نظر ��

اعتبار هستند، د�گران که د�گر جای افراد شاخص از نظر فق� یب 
سواد خود دارند. بحث این است که آ�ا جمهوری اسال� را فقهای یب 

 تأس�س کردند و به اینجا رساندند؟ 
وادی ستوان گفت فق�ه یب سؤال خویب است. اما آقای خمیین را ن�

ن فقهای معا� جزء  بودە است. حیت شا�د بتوانم بگ��م که در بنی
دا�ست، عرفان باسوادت��نشان بودە است. حداقل فلسفه �

دا�ست، و در فقه باالخرە به �ک نتایج قابل تأم� رس�دە بود. �
د و ز عرفان و فلسفه و کالم و فقه درست کر توان�م بگ���م معجوین ا�

ی انتصایب فق�ه. بنابراین، مؤسس جمهوری اسال� شد وال�ت مطلقه
ن آدم یب  اش آن اندازە سواد سوادی نبود. حاال ممکن است جا�شنی

 نداشته باشد. 
 

ا�ر همان دورە را به �اد داشته باش�د حیت آقای خمییض هم در مقابل 
 شد. سوادی محسوب �� فرد کمآقای خویی به لحاظ فق

التأل��ن هستند. هفتاد سال فقاهت و  آقای خویی فق�ه �س�ار کث�ی
ی در� قوی داشته است. اصً� نظام شاە که اجازە داد آقای حوزە

ن بود که جلوە اش کم شود. در اسناد خمیین برود نجف، هدف همنی
ود، نجف �شی ساوا� هم آمدە است که معتقد بودند وقیت وارد حوزە
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ە تواند جلو های آنجا این ما� را ص�د خواهند کرد و د�گر ن�نهنگ
 آنجا هم که رفت یب 

�
 . جلوە نبود پ�دا کند. اما آقای خمیین انصافا

 
 جلوە

�
ود. اش س�ا� بی فق� نداشت و همانجا هم جلوەو� اتفاقا

 ی فق� پ�دا نکرد. ی نجف جلوەوقت در حوزەآقای خمییض هیچ
کنم. آن زمان آقا نتقد آقای خمیین هستم اما منصفانه قضاوت �م

ت��ن منتقد ا�شان و جزء فضالی درس آقای س�د محمد روحاین مهم
ی ر�ارەد �ک کتابزد. من خویی بود. او این اتهامات را به آقای خمیین �

 ام. فصلو آقای خمیین منت�ش کردە منازعات آقا س�د محمد روحاین 
شد درست است �ا هایی که زدە �آخرش خواندین است. اینکه حرف

سوادی را آنجا مط�ح کردم. به نظرم در حد درست ن�ست. اتهام یب 
ن شکل گفتماند. در آن زمان هم کوشش �اتهام با�ت � ه شد که همنی

ن سوادی هستنهای یب شود که اطراف�ان خمیین آدم د. مثً� همنی
روحانیون مبارزی که آنجا بودند اهل بحث و درس نبودند. اما باالخرە 
 در درس 

�
کا  مش�ت

�
بخش د�گری هم بودند که اهل درس بودند. آنها اتفاقا

کت � کردند. �� از افرادی که قابل آقای خمیین و آقای خویی �ش
، س�د مصط�ن خمیین بود. ا شان �عنا�ت است �� بزرگ آقای خمیین

ی نجف هم به عنوان آدم باسوادی شناخته اهل علم بود و در حوزە
شد. بخ�ش از شا�ردان آقای خمیین بعدها اصحاب دف�ت استفتای �

ن راسیت  کاشاین و س�د   ا�شان شدند. آن زمان س�د جعفر ک��� و حسنی
 خاطرات س�د عباس خاتم منت�ش شد. 

�
عباس خاتم یزدی بود. و اتفاقا

الد از دست طالب تندروی س�ا� که اینها اهل درس نبودند نآنجا �
 کردند. و استادشان را بدنام �

ت��ن شاهدان مال بودن آقای خمیین دو شا�رد تراز اول اوست: مهم
 آنها عالم

�
شناس بودند. من که مح�ن آقا�ان مطهری و منتظری. مسلما

https://kadivar.com/14385/
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ن و ��م به مال بودتوانم بگام با اطمینان ��� از آنها را درک کردە
فقاهت و آقای خمیین باور عمیق داشتند. س�د محمد باقر صدر د�گر 
داور مهم مسئله است. او اوا�ل منتقد آقای خمیین بود اما به تدر�ــــج 

توان�د نظرش برگشت و به لحاظ عل� هم آقای خمیین را تأی�د کرد. �
 با 

گ
قا�ان آبه کتاب دک�ت س�د صادق طباطبایی که �سبت خانواد�

خمیین و س�د محمد باقر صدر دارد نگاە کن�د. مجموعه مدار� که از 
مرحوم س�د محمد باقر صدر بودە در دە پانزدە جلد منت�ش شدە است. 

 اش را که م��وط به آقای خمیین بود من با دقت خواندم. بخ�ش 
یت سوادی به آقای خمیین �سبت درستوانم بگ��م که این �سبت یب �

کند م با�د �سبت به رق�ب خودش و ک� که از او انتقاد �ن�ست. آد
ی من شا�رد شا�رد آقای خمیین است. �س�اری از منصف باشد. رتبه

اسات�د من شا�ردان آقای خمیین بودند. از شا�ردان آقا س�د محمد باقر 
توانایی  توانم بگ��مصدر بودند، شا�رد آقای خویی بودند. بنابراین، �

ە من کنم. به عالو سوادی ن�و آقای خمیین را متهم به یب قضاوت دارم 
 همه

�
های آقای خمیین را با دقت خواندە و حیت بر�ن ی کتابشخصا

از آنها مثً� مکاسب محرمه، کتاب البیع و تهذ�ب االصول را مباحثه  
 آقای خمیین را فق�ه باسوادی � دانم. دو رو�کرد کردە

�
ام. من شخصا

ی نجف بودە، �ک رو�کرد آقای خویی بودە که رو�کرد متفاوت در حوزە
اصو�� منضب� است، د�گری رو�کرد آقای خمیین که ا�شان ذهن�ت 

آورد. کند به مواز�ن اصو� کم ن�فلس�ن داشت، وقیت هم مراجعه �
سوادی به او اعتناست. اصً� انگ یب های آقای خمیین قابلحرف

ادی نزد سو میین بود اما به او انگ یب توان منتقد آقای خچسبد. �ن�
بل�ه به برداشت و روش و منش او خردە گرفت. اینکه ما تا با �� 

ن سواد بخوان�م من ن�درافتاد�م اورا یب  ع چننی �سندم. اخالق و �ش
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ام به مرحوم حائری یزدی با رو�کرد ای به ما ن�اجازە دهد. ضمن اح�ت
 ن به شدت مخالف هستم. سواد خواندن مخالفا�شاا�شان در یب 

ن ن��سندگان  ن بر�ن روشنفکران دیین و روشنفکران عر�ن و در بنی در بنی
شود. هر وقت ک� با آنها مخالف معا� هم این بداخال�ت د�دە �

کنند و بعد با او مواجه اش �است، اول از حیث�ت عل� ساقط
گز آم� هر شوند. این کار زشیت است. آقای عبدهللا جوادی �

ن خردمندی«مستضعف فکری ن�ست. تعب�ی  کامً�   »مستضعف در آینی
آم� در نادرست است. من ب�ش از دوازدە سال شا�رد آقای جوادی 

ام. خالفاش هم کامً� مام. با م�ش س�ا�فلسفه و تفس�ی و عرفان بودە
سوادی کنم که آدم یب ام، اما هرگز متهم ن�نقدها�م را هم منت�ش کردە

ش از اما با�د تک�� در فهم را بپذی��م. آقای جوادی آم� فهم است. 
��م توانم بگعرفان و فلسفه و فقه و س�است متفاوت است. من �

برداشت آقای جوادی آم� از متون دیین و مسائل شهودی و مسائل 
فکری متفاوت است. حیت در مورد آقای احمد آذری ق� هم 

ن  اح راست در ایران بود. من در مورد طور است. آذری ق� نماد جنهمنی
هم منت�ش شدە » ق� فراز و فرود آذری«ا�شان تحقیق کردم و کتاب 

 قابل مناقشه و  ۶۸است. در سال 
�
هایی نوشت که واقعا ن ا�شان چ�ی

تأسف شد�د است. اما این بحث تعط�ل توح�د در مورد تعط�ل توح�د 
ری ن�ست. در مورد تعط�ل توح�د عم� است، که حرف �س�ار نظ
ن  یب  ر�� هم زدە، �س�ار حرف غل� هم زدە اما حاال ا�ر ک� چننی

گفت با�د ببین�م به چه دل�ل گفت. ا�شان افراط کردە بود و بعد هم 
 کند و اتفهمد اشتباە کردە و عذرخوا� �آ�د این سمت و ��

�
فاقا

 رود. ا�شان مطلعیزدی و عاقبت بخ�ی از دن�ا �همفکر آقای حائری 
 نبودند که آذری ق� با چه عاقبت خو�ش از دن�ا رفت. 

 

https://kadivar.com/13166/
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م اما وقیت گفته �بحث آقای حائری را ن� شود که خواهم پ�ش ب�ب
شود. های او ط�ح �ردەسواد است، این نظر در ق�اس با همفالیض یب 

که به عنوان شا�ردان   در م�ان اطراف�ان آقای خمییض و کسایض 
ای شدند، �� شد اش مط�ح بودند و بعد در حکومت کارەس�ا�
ی قوەجمهور و آن د�گری رئ�س  مجلس و د�گری رئ�سرئ�س 

چه از حکومت فقیهان انتظار قضائ�ه. ا��� این افراد خالف آن
  سواد فق� بودند. های کمرفت، از فضالی فق� نبودند و آدم�

ض را گفت�د. بحی آقای خامنهخود شما هم در�ارە کما اینکه ث ای همنی
ض   ها تأس�س کردند. آ�ا این است که حکومت جمهوری اسال� را همنی

ض جمهوری اسال� به این معنا به لحاظ فق� کم د سوامؤسسنی
 بودند؟ 

ن ره�ب جمهوری اسال� صحبت کنم، بعد بر�اول در�ارە گردم ی دومنی
و  سازیخواهم رو�کرد نقدمان را سالمدهم. �به سؤال شما پاسخ �

. اش ن�ستسوادیای یب بهداشیت کن�م. نقد من در مورد آقای خامنه
ام این بود که شما صالح�ت ا�شان ادعای مرجع�ت کردە و من نکته

مرجع�ت را ندار�د. مواز�ن فق� مشخص است که شما وقیت مرجع 
�عین  ست فق� داشته باش�د: ی ممار هست�د که اجتهاد مطلق به عالوە

تدر�س خارج اصول داشته باش�د و کتاب فقه استدال� منت�ش کردە 
کن�د با�د حداقل ب�ست � سال باش�د. وقیت ادعای مرجع�ت �

تدر�س فق�� آشکار کردە باش�د. این آقا تا امروز تدر�س خارج اصول 
ن مرجع تقل�دی است که هیچ ل و وقت خارج اصنداشته است. اولنی

تدر�س نکردە است. دوم اینکه زماین ادعای مرجع�ت کردە که �ک 
صفحه در فقه استدال� منت�ش نکردە بود. االن هم که آمدند 

جعه ای که مراها�ش را درست کردند و ساختند، به هر کتابخانهدرس
ن کن�د وجود ندارد. عنوان� اش در اش در و�سا�ت او هست اما منت
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س ن�ست. هر تازە کند، واردی که تدر�س خارج فقه �ا اصول �دس�ت
ە کنندگذارد و مراجعهفا�ل صویت این دروس را روی و�سایتش �

تواند به آنجا رفته و درس را �شنود و برر� کند و ببیند که آ�ا طرف �
ی بارش هست �ا نه. اما از آقای خامنه ن م جمهوری چ�ی ای ره�ب مح�ت

ه از ا�شان چ منت�ش �شدە است! آناسال� تا�نون �ک ثان�ه درس فق�
ب گ��د. خهایی است که روزهای چهارشنبه �است فقط آن حد�ث

المقدمات است. این که �شد خارج فقه! این حد�ث در حد جامع
اش را آنجا بگذارد، چون ا�ر  ترسد، خارج فقهعلم�ت کجاست؟ �

ندارد.  ا توانند قضاوت کنند که چقدر بار فق� دارد �گذاشت همه �
 یب 

�
 ای آدمسواد است. نه آقای خامنهبحث ما این ن�ست که مطلقا

. شما �یب  ��د گ� سوادی ن�ست، اما آ�ا صالح�ت مرجع�ت دارد؟ خ�ی
ط اول وال�ت فق�ه فقاهت است. فقاهت را کجا ثابت   وال�ت فق�ه، �ش

 کردە؟
 

ض است. من وقیت � ض همنی سواد منظورم این گ��م یب بحث ما ن�ی
تواند بخواند �ا بن��سد بل�ه در اینجا مراد از سواد ت که ن�ن�س

ض است که ا�شان مطابق جا�گا� که ادعا �  . کند سواد ندارد همنی
و اصل پنج قانون  ۱۰۹، اصل ۱۰۷بله بحث ما � این است. اصل 

ن مراجع تقل�د �ک نفر را با�د به عنوان اسا� همه � گفتند که از بنی
ط . آنجا باالخرە �ک نامهره�ب انتخاب کنند  ای دست و پا شد و �ش

مرجع�ت را حذف کردند. حاال که آمد�د و گفت�د که ره�ب الزم ن�ست 
مرجع شود، چرا تا ره�ب شد�د �ساط مرجع�ت درست کرد�د؟ خب این 

ط ای است . شما که �حرف خ�� بامزە ی �ش گ���د برای ره�ب
�اد  تانره�ب شد�د ف�ل مرجع�ت الزم نبود . �س چرا بعد از اینکه

هندوستان کردە و �اد مرجع�ت افتاد�د؟ نقد من مشخص است. بحث 
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اش را هم  من این بود که این فرد صالح�ت مرجع�ت را ندارد. اسم
، حقو�ت برخورد  ابتذال مرجع�ت ش�عهگذاشتم  . آن را به لحاظ قانوین

 کردم اما این را آوردم روی مواز�ن فق�. 
شوم. آ�ا زمامداران جمهوری اسال� حال وارد پاسخ پرسش شما �

دو تا  شود گ���م جمهوری اسال� �سوادی بودند؟ وقیت �افراد یب 
ش، خمیین و خامنه ی ەو ت��نش قای. بعد هم �ان قوا که مشخصره�ب

ی کارەکارە بودند. �عین همهقضائ�ه بود و شورای نگهبان که از اول همه
ی قضائ�ه و فقهای شورای نگهبان بودند. خوب من اینها فق� در حوزە

سوادی های یب کنم. انصاف این است که بر�ن از اینها آدمرا برر� �
رای نگهبان و ها دب�ی شنبودند. مثال آقای صا�ن گلپا�گاین را زدم که سال

اش را گذاشتم معمار فق� جمهوری اسال� بود. ک� که من اسم
محمد مؤمن ق� بود. این آقا � سال فق�ه شورای نگهبان بود. 

. خوشیب  . به لحاظ فکری آدم �س�ار سواد بود؟ خ�ی فکر بود؟ خ�ی
سواد است؟ منجمدی بود. محمد ت�ت مصباح یزدی، آ�ا این فرد یب 

 نه. خوش
�
 نه. خوب ما با�د بپذی��م که افرادی قطعا

�
فکر است؟ قطعا

هستند که باسواد هم هستند اما با ما موافق ن�ستند و درست نظر 
مخالف ما را دارند. در شورای نگهبان هم محمد مؤمن ق� بودە و هم 
. من هم �ک هفته رفتم درس آقای مؤمن را د�دم.   احمد جنیت

شناخت، من هم ا�شان را ن مرا �ها�ش را با دقت خواندم. ا�شاکتاب
شناختم. ا�ر چه تقوای کا�ن در برخورد نداشت. ا�شان ک� بود که �

ها در شورای نگهبان بود. ا�شان آدم مسئول اص� رد صالح�ت
 سوادی نبود. یب 

در مقابل، احمد جنیت را دار�م که �ک صفحه کتاب فق� در عمرش 
�اغ ندار�م. اما حاال رئ�س دو ننوشته است. �ک درس خارج از ا�شان 

ی است  گان ره�ب مرکز مهم فق� حکومت است. هم رئ�س مجلس خ�ب
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و هم دب�ی شورای نگهبان. قبً� هم رئ�س مجمع �شخ�ص مصلحت 
بود. حاال این آدم را بگ���م چقدر سواد فق� دارد؟ ا�شان ندارد. آقای 

 نه. �س�ار بصادق الر�جاین آدم یب 
�
تقاد ه این آقا انسوادی است؟ قطعا

 م�ان این افراد در این 
�
دارم. آدم �س�ار با سوادی هم هست. اتفاقا

داند. اطال� از دن�ای جد�د دارد. در ای که هست انگل�� �حلقه
ا است. اش هم قابل اعتنی تحل�� کتاب نوشته و کتاباصول فلسفه

مد�گر، ن هفکر است؟ متأسفانه نه. اینها افتادە بودند به جااما خوش
ن د�گری به وی گ��د تو یب این به محمد یزدی � سوادی و او هم چ�ی

کند ممکن گ��د. البته در مقا�سه با مناقشایت که صادق الر�جاین ��
اش بر ن�ا�د. حاال ب�ای�م اول انقالب، محمد است محمد یزدی از �س

، آ�ا آدم یب  را  دا�سته، جهان معا� سوادی بودە؟ آلماین �بهشیت
شناخته، به نظر من �� از معماران جمهوری اسال� آقای محمد �

گان قانون اسا� رئ�س اص� ا�شان بود و  بهشیت بودە. در مجلس خ�ب
�فایت بود.   آقای منتظری رئ�س ��ش

 
سوادی پرسم. باز هم تأ��د کنم که بحث ما از یب به لحاظ فق� �
کنند و در مقا�سه با کسایض ای است که ادعا �این افراد در حوزە

ە ی این حوزە هستند. وگرنه بحث ک� از سواد و است که خ�ب
 کنم. سوادی ن�یب 

م شناسم. مرحو کنم. آقای بهشیت را �به لحاظ فق� هم عرض �
د ها�ش بگ��خواسته به بچهآقای س�دمحمد محقق داماد، وقیت �

�د. این که س بخوانگفته پ�ش بهشیت در پ�ش ک� درس بخوانند، �
سوادند. فهمند، خودشان یب سواد بود خودشان ن�گ��ند بهشیت یب �

 جمهوری اسال� 
�
ا�شان آدم باسوادی بود. در فقه هم باسواد بود. اتفاقا

را باسوادها باال آوردند. آقای خمیین باسواد بود. آقای س�دعبدال���م 
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آدم باسوادی بود. سوادی بود؟ خ�ی ا�شان اردب�� آدم یب موسوی
ن  ن آقای آس�د ع� همنی ، همنی طور فرض کن�د هاش� رفسنجاین
گاە ای، شما اظهار نظر آقای منتظری را در آن زمان بخوان�د، هیچخامنه

ی ەهای روشن دور سواد. اینها آدمگفت یب آقای منتظری به اینها ن�
ا ا�شان بخودشان بودند. بنابراین، اینکه ما بخواه�م بگ���م چون ما 

ن حرفا�م �س یب مخالف ها را سوادند. بر�ن از روشنفکران دیین همنی
 زنند. �

سنج آورد�د؟ سوادسنج دار�د که این خواهم ببینم شما کجا فقهمن �
های باسوادی بودند. زن�د. اینها آدمی این افراد �ها را در�ارەحرف

ن  ل� ست. من دفاع عتر امتأسفانه چون باسواد بودند اتهامشان سنگنی
ند. کناز اینها کردم، اما آقای بهشیت را در دادگاە تار�ــــخ محا�مه �

. خ�� گ��ند چون تو �� ، این چه قانون اسا� بود که نوشیت دا�سیت
 �آیند بگ��ند تو یب تر است. ن�جدی

�
��ند، گسواد بودی، اتفاقا

، زتای، عکنند، حرف رحمةهللا مقدم مراغهمقا�سه � هللا سحایب
گان نقد کردند در مورد وال�ت فق�ه، بعد جوایب   اینها که در مجلس خ�ب

گ��ند گذارند کنار همد�گر و بعد �که محمد بهشیت داد، اینها را �
کن�د اما راهنما به چپ زد�د و دا�ست�د چه کار �آنجا شما عالمانه �

ند. بر�ن از از راست رفت�د. این جایی است که مچ آنها را � گ�ی
ام را در مورد اصل وال�ت فق�ه وقیت آقای منتظری زندە بودند انتقادات

ا� نوشتمبا �احت با خود ا�شان درم�ان گذاشتم. و  که   و گفتم اخ�ی
 مردان خوب قانون بدی نوشتند. 

سواد بودند. آن وقت کن�د چون اینها بد عمل کردند �س یب فکر �
 ک� که باسواد باشد درست عمل �نت�جه �

�
�د �س حتما کند. گ�ی

 
�
چون آقای خمیین سواد فق� و فلس�ن و عرفاین داشت، �س حتما

، ن�� ای توا�ست. آ�ا ما بر توا�ست کشور را هم خوب ادارە کند؟ خ�ی
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حداقل  شور ی کی کشور به فقه و اصول احت�اج دار�م؟ برای ادارەادارە
س�است و اقتصاد و مدی��ت مدرن الزم دار�م. آقا فقه بلد است، برود 

��د. اش را بگاش را بدهد. اصول بلد است، برود مباین اصولحوزە درس
ن ترت�ب. ما برای ادارە ه ی کشور نه بفلسفه و عرفان هم به همنی

یب الدین عرنه به ا�سان کامل م� ی افالطون احت�اج دار�م،فلسفه
ره�ب  الفقها باشد. ما ن�از دار�م کهاحت�اج دار�م، نه به اینکه ره�ب اعلم

آدم معمو� باشد و� به مردم راست بگ��د. خدعه نکند، هماین که ته 
�م و ول دل اش بودە را به مردم بگ��د. اینجاست که با�د مچشان را بگ�ی

ی دن�ا نکن�م. بگ���م شما گفت�د جمهوری به همان معنا که در همه
جمهوری است. به همان معنا که در فرا�سه جمهوری است. �س چرا 

 به مردم راست نگفت�د؟ 
 

برا�ش  کند سازد، وقیت که خدعه �خوب برای آن هم مبایض فق� �
سازد. هم برای خدعه و هم برای تخ��ب و حذف مبایض فق� هم �

سواد  که اینها سازد. برای من فر�ت ندارد  ی فق� �رقیبان، زمینه
خواهم با این سؤال ادعای مدافعان فق� داشتند �ا نداشتند. من �

ه گ��ند اینها سواد نداشتند وگرنه از فقفقه را برر� کن�م که �
ون ن� ض هیوالیی ب�ی ض فاجعهچننی ون ای از فقه نبا�د ب�ی آمد و چننی

 آمد. �
ث اینها در بحسواد بودن فق� خواهم بگ��م عالم بودن و یب من �

گ���د بله آقا�ان شعری گفتند و زمامداری دخ�ل ن�ست. شما �
کم آمد به اش گ�ی کردند. گفت وال�ت فق�ه، بعد کمخودشان در قاف�ه

وع کرد؟ شما از وال�ت مرجع تقل�د  وال�ت مؤمن مقلد تن داد. از کجا �ش
ل کرد�د به وال�ت فق�ه، آخرش فق�ه در اطرافتا ن وع کرد�د، ت�ن  ن�ش

ن وال�ت دارد. تمام شد و رفت.  نبود، گفت�د مومن مقلد هم همنی
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گذار�د وال�ت فق�ه؟ راست بگ���د به مردم. ب�ای�د اش را چرا �اسم
حیت خواه�م، حکم مصلی جامعه حکم مصلحیت �بگ���د ما برای ادارە

را چرا با�د فق�ه باش�د و صادر کن�د؟ حکم مصلحت را س�استمدار و 
تواند �شخ�ص دهد. در روا�ت شناس که به�ت �و جامعهاقتصاددان 

�د بعد ب�ای�د تجارت کن�د. آ�ا بازاری های دار�م، اول برو�د فقه �اد بگ�ی
، مسئلهما همه �شان فق�ه هستند؟ نخ�ی رسند اما پشان را هم �ی �ش

ن کاری را نکن�م؟ خودشان تجارت � کنند. چرا ما در س�است چننی
� مسئله بلد باش�م اما س�است دست س�استمدار باشد. ی �ش
طور که بازار دست بازاری است، دست فق�ه که ن�ست. خوب همان

ها. دست ک� که با س�است آشنا س�است را هم بده�د دست همان
ما اصً� سوادی مورد نظر شباشد. بر این نکته تأ��د کنم که سواد �ا یب 

 دخ�ل در مسئله ن�ست. 
 

ا هستم. اینکه حیت ا�ر باسواد باشند و عالم دهر ی شممتوجه نکته
هم باشند، حکومت ظالمانه و نا�ارآمد قابل توج�ه ن�ست. این 

ی درست است. اما در اینجا بحث این ن�ست که سواد آنها در شیوە
حکومتشان دخ�ل است �ا ن�ست. به هر حال این انتقادی جدی 

ن ن�ست که ا�ر ها قبل مط�ح بودە است. حرف ایاست که از سال
سوادند �س نبا�د حکومت کنند �ا ا�ر با سوادند �س با�د افرادی یب 

ض نت�جه ض حکومت کنند. قرار ن�ست که چننی �م. اما آن چ�ی ی  ای بگ�ی
ض هموارە  که در مورد جمهوری اسال� از آقای خمییض گرفته تا پاینی
 مط�ح بودە این است که اینها سواد فق� کا�ض نداشتند. این را هم

گفتند. مثً� آقای خمییض در مقا�سه ها�شان �ردەدر مقا�سه با هم
. ن� م خواهخواهم این بحث را ز�اد ادامه بدهم. اما �با آقای خویی

ض عجییب ن�ست و حیت در  بگ��م که این سنجش سواد فق� چ�ی
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رفتند ی علم�ه مرسوم هم هست. باالخرە مجتهدان هم �حوزە
ض عجییب ن�ست کی اجتهاد �زەپ�ش اسات�دشان و اجا ه گرفتند. چ�ی

ض خردمندی است. حیت آقای حائری � گ��د این مستضعف در آینی
 از یب 

�
اش ن�ست. بل�ه برآوردی است که از دا�ش جوادی اخال�ت لزوما

خواهم بگ��م بحث من اش این است. �آم� دارد. ا�شان قضاوت
د. با�د حکومت کننسوادند �س ناین ن�ست که خوب ا�ر اینها یب 

اصً� این ن�ست. صالح�ت حکومت به عدالت و کارآمدی مرتبط 
خواستم این بحث مط�ح شود که است و نه سواد حا�مان. اما �

ه سوادند تا چشود که این افراد یب هاست مط�ح �ادعایی که سال
م. کن�اندازە جدی است. آقای خمییض را با �ک طلبه مقا�سه ن�

های خودش مثل آقای خویی مقا�سه ردەرا با همآقای خمییض 
این   گ��ند سوادی و منتقدان �کن�م. اینها متهم بودند به کم�
ض نتا��ب شدە است. �کم تم خواسسوادی است که منجر به چننی

 ببینم نظر شما چ�ست که البته شما موافق نبود�د. 
کامً�   هایبله موافق نبودم چون سؤا� که ط�ح شد مبتین بر پا�ه

 ی جمهورینادرسیت بود. من موارد نقض متعدد آوردم که در شا�له
واد تواند منکر ساسال� افراد باسوادی بودند. اسم هم آوردم. ک� ن�

های اینها شود. در مورد آقای خمیین هم با �احت گفتم این شیوە
ن اهل حوزە و هم دا�شگاە هست و همهبرخورد متک انه هم در بنی اش �ب

 توانم با ک� مخالف باشم بدون اینکه اتهامغ�ی اخال�ت است. بندە �
 سوادی به او بزنم. یب 
 

و کسایض مثل آقای حائری هم بودند که این افراد و از جمله آقای 
 دا�ستند. سواد �جوادی آم� را کم
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م است. در مقابل، افرادی هم هستند  نظر ا�شان برای خودشان  مح�ت
  دانند. من به آنها همسواد فق� �که امثال آقای مهدی حائری را یب 

ی ها را کنار بگذار�د. او از مرحوم آقای بروجردی اجازەگفتم این حرف
ن اتها� � زن�د به ک� که این اجازە را دادە اجتهاد دارد. وقیت چننی

ام. بله، جمهوری اسال� با این شیوە مخالف کن�د. من اص�ً اهانت �
ل درجه ۶۸به خصوص از سال  ن ش که ت�ن ی به بعد متناسب با ره�ب

های باسوادی فق� جدی داشت، افرادی را هم که گذاشته آدم
ن رؤسای قوە  ی قضائ�ه، س�د نبودند. کس د�گری �ادم آمد. در همنی

 نه اما �، آ�ا یب هاش� شاهرودیمحمود 
�
او  شود بهسواد بود؟ مطلقا
شدە  ابراه�م رئ��ایراد داشت و ایراد هم دار�م. االن به جایی رس�د که 

ی قضائ�ه. آ�ا او آدم باسوادی است؟ نه! من جدا�انه تحقیق  رئ�س قوە
اد سو گ��م که هر که آنجا رفت باسواد است �ا یب ای ن�کردم. فله

ام بر � این است که ما برای زمامداری به علو� احت�اج است. بحث
 داشت�م که اینها نداشتند. 

 
داز�م. بحث این است که  از این بحث بگذر�م و به آخ��ن سؤال ب�پ
ظهور و عمل�رد جمهوری اسال� باعث تضع�ف نهاد روحان�ت و 

�هاعتبایب  باعث  ای تار��ض زد و ری فقها شد. به مرجع�ت مذهیب �ض
اد ای در انتظار نهتضع�ف آن شد. حال بحث این است که چه آیندە

واند تروحان�ت است؟ با فرض تداوم جمهوری اسال� چه اتفا�ت �
 ب�فتد و با فرض پا�ان آن چه اتفا�ت خواهد افتاد؟

 فزون مدرنیته در جهان بود. ظهور جمهوری اسال� همزمان با نفوذ روزا
هر دوی آنها بر نهاد روحان�ت اثر گذاشتند. هم مدرنیته و هم به قدرت 
این که در  ن رس�دن بخ�ش از فقهای ش�عه اثرگذار بود. مدرنیته بنا به م�ی

کشد. ا�ر شود، نهادهای سنیت را به چالش �ای وارد �هر جامعه
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ا ث�ی خودش را داشت. حاال اینهآمد این تأجمهوری اسال� بر � کار ن�
اند و بنابراین �ک ترک�ب جدی هستند. �س�اری از همزمان شدە

داد و �س�اری از مطالبات اجتما� شعارهایی که اسالم س�ا� �
اش ی آزمونداران با جمهوری اسال� آزمون عم� پ�دا کرد و نمرەدین

ورد. ما شکست خهم متأسفانه من�ن بود و شکست خورد. الاقل از د�د 
ی این وضع�ت، آن بخش از روحان�ت که حکومیت بود، به در نت�جه

نظر من امکان � بلند کردن ندارد و در چشم و دل مردم منفور است. 
در این چهل سال، آن بخ�ش از روحان�ت و مرجع�ت که با نام دین به 

سد که ر حکومت نزد�ک شد و به قدرت س�ا� آلودە شد به نظر ن�
ای داشته باشند. از رأی مردم که برخوردار ن�ستند. �س�اری از دەآین

ادعاها�شان هم افکار نادرسیت بود و در عمل معلوم شد که درست 
 گفتند. به لحاظ اخال�ت هم در آنها اشکاالت فراواین وجود دارد. ن�

شوند.  اما نه حوزە، نه مرجع�ت و نه روحان�ت منح� در این افراد ن�
 های سنیت و هم غ�ی سنیت که بهی د�گری هم دار�م. هم گروەهاگروە

ند، و �شدت از اینها فاصله � خواهند �شان دهند که ما با اینها گ�ی
متفاوت هست�م. این بخش ادامه پ�دا  �سبیت ندار�م، همرا� ندار�م،

ها، ی جوامع، در م�ان مس��کند. همچون نهاد سنیت دیین در همه�
ها و د�گران، که ها، در م�ان هندوها، در م�ان بودایی هودیدر م�ان ی

همه جا وجود دارد، در اینجا هم ادامه خواهد داشت. آن دن�ای مدرن 
� هم نتوا�سته اینها را حذف کند. تج��ه ی حکومت قرون وسطایی

مس�� هم نتوا�ست اینها را کامً� حذف کند. �س جمهوری اسال� 
حکومیت  شود که اینهم باعث ن�  اش حذف شود. این بخشبخش غ�ی
شوند کند. البته به قدرت سابق نخواهند بود و تضع�ف �ادامه پ�دا �

ی را در�ر�و کً� حوزە ند. احتماً� د�گر ک� در مسی نفوذ کم�ت ائل گ�ی
 د. کنس�ا� و اجتما� به مراجع تقل�د �ا به فقه مراجعه ن�
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ت. ی خویب اسار� است. �عین نت�جهکنم این اقدام مبو من فکر �
�عت انتظار داشته باش�د   اینکه شما فقط در مسائ� از دین، فقه و �ش

ی ا�مان فردی، و امور اخال�ت و بر�ن ی مناسک، حوزەکه حوزە
ها در معامالت است، اتفاق خویب است. اینکه الگوی س�ا�، �خط

اش ، د�گر دورانالگوی اقتصادی �ا حکومت دیین و امثال آن باشند 
 ی مبار� است. تمام شدە و این نت�جه

 
�عیض در ایران اسالم س�ا� و نمایندگان آن به حاش�ه راندە خواهند 

 شد. 
�ت مسلمان االن ایران بله، من فکر � کنم که در م�ان کشورهای ا���

 در هر  بیین کرد. �عین شود پ�شاش �سکوالرت��ن موقع�ت را در آیندە
ت  اش صحبکدام از کشورهایی که من د�دم �ا رفتم و با اند�شمندان

کردم ا�ر اینها را بخواه�م مقا�سه کن�م، تو�س �ک الگوست، ترک�ه 
�گر است. ترک�ه هر چند با ج��ان سکوالر الئ�ک مدل الگوی د

وع کردە اما ج��ان های اسالم س�ا� در آن �س�ار قوی فرا�سوی �ش
ق آس�ا که ما اطالعاتمان هستند. پرجمع�ت ت��ن کشورهای اسال� �ش

 که ما هایی از آنها خ�� کم است، اندونزی، بنگالدش، مالزی اصً� تل�ت 
 تل�ت د�گری است. �دار�م آنجا ن�ست. واق

�
وجه خواهم بگ��م که متعا

ی را تج��ه کرد�م، �س�اری از مسلمان ن های باش�م که ما چون �ک چ�ی
دن�ا این را هنوز تج��ه نکردند. چون تج��ه ندارند هنوز توهمات اوا�ل 

ی ایران را بعد از انقالب و قبل از انقالب ما را دارند. بله من آیندە
کنم خ�� دور باشد، حکومیت شب�ه به کر ن�جمهوری اسال� که ف

یت را  بینم. البته ام�دوارم آن اشتباهابعد از فرو�ا�ش خالفت عثماین �
ی شب�ه به آن  ن که آنجا صورت گرفت دو�ارە اینجا تکرار نکن�م. و� چ�ی

 یخواهد بود تا دو�ارە به حالت تعادل برگرد�م. �س �ک دورە
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انه و اسالمدین ن انهست�ی ن خواه�م داشت. و این هم به خاطر  ست�ی
منط�ت ضد اسال� در جمهوری اسال� است که با تندروی های غ�ی

 العم� مواجه خواه�م بود تا بعد به دوران تعادل برس�م. عکس
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ض فق� و دستگاە فکری  یر�شه  قواننی
 در تار�ــــخ پدرساالری با�د جستروحان�ت را 

ە توح�دی   گفتگو با ن�ی
  استاد مطالعات زنان و جنس�ت در دا�شگاە ا�الیت کال�فرن�اشناس و جامعه

 
ی روحان�ت با زنان، ی مواجههی نحوەقبل از بحث در�ارە

سم.  ها را ی آنها با د�گر اقل�تی مقابلهخواهم نظر شما در�ارە� ب�پ
اما� است و با ی دوازدەپرسش من معطوف به روحان�ت ش�عه

رسد که فقیهان ش�عه اهل سنت کاری نخواهم داشت. به نظر �
و�ژە �س از به قدرت رس�دن ، بههای دییض در مواجهه با اقل�ت

ی داشتند و از صوف�ان تا باب�ان و بهائ�ان هر  صف��ان رواداری کم�ت
 را �کوب کردند. حیت یهود�ان و  -به تعب�ی آنها-» بددییض «ن�ع 

ض در مورد اقل�ت های مس�ح�ان هم تحت فشار بودند. همچننی
ض تحمل چندایض نبود. و از سوی د�گر، مواجهه یهان قی فجن� ن�ی

ها در نها�ت به تکف�ی و تفسیق �س�اری از آنها منجر با این اقل�ت
گری تواند د�شد. سؤال این است که دستگاە فقه تا چه حد ��

ها را بپذیرد؟ و تا چه اندازە امکان دارد که در مواجهه با اقل�ت
 روادار باشد؟ 

 ها و به تار�ــــخ دستگاە فق� روحان�تها و نمونهاول با�د به واقع�ت
�ک نگاە کن�م و بعد به سؤال شما برگرد�م. مسئله این است که هیچ
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از اینها فراتار��ن ن�ستند. ما �ک روحان�ت ثابت و �ک دستگاە فکری 
دستگاە فکری فق� مشخصات مدون خودش را البته ثابت ندار�م. 
ا�ط تار��ن و آن �رد و نحوەدارد اما عمل ی کارکردش متأثر از �ش

ی خود ی تار��ن است که مورد نظرمان باشد و چه �سا به ن��هلحظه
 ی تار��ن تأث�ی بگذارد. بر آن لحظه

 نهاد دین قرار است که برخالف د�گر نهادهای 
�
�عین هر چند اساسا

ن نهاد هم مصون ول از تح اجتما�، عامل ثبات و تداوم باشد اما همنی
کار دارد و این وضع�ت به خاطر ن�ست. دین اصوً� خصلیت محافظه

اش و ن�ع کارکردهای متعدد دین به وجود آمدە وجودی یفلسفه
 است. 

ها به نو� دین، �ا نظام معنوی و روحاین ، �ا نظام �س�اری از ا�سان
، �ا به قول ار�ک فروم، نو� نظام معنایی ( عنای مفلس�ن و اخال�ت

 (
گ

احت�اج دارند؛ به نظا�  فراتر از دن�ای اطراف و ن�ازهای زند�
 هایی برای سؤالها به دنبال جوابماد�شان. ا�سان

گ
 های بزرگ زند�

 همه
گ

ن استهستند. برای مثال، این پرسش که آ�ا زند� ؟ آ�ا اش همنی
ن تمام � م همه چ�ی شود؟ و اصً� معنای هسیت و هدف و ا�ر بم�ی

� این زن ن و مع�ار �شخ�ص خوب و چرایی  درست ز�سنت
گ

 و چگون�
گ

د�
های بد چ�ست و امثال این سؤاالت. اد�ان معموً� به این پرسش

دهند. اینکه برای مثال دن�ای د�گری هم هست و این بزرگ، پاسخ �
ش��د و از این ن�ع �ک سفر موقیت است و شما دار�د آزما�ش �

�ا به عباریت از جمله  ها. بنابراین، از جمله کارکردها،جواب
های دین این است که به ا�سان �ک ن�ع احساس تداوم و خصلت

ثبات بدهد. و رفتارها و مناسبات آدم�ان را در جامعه بر مبنای ترس 
ل  از ک�فر و تنب�ه (گناە) �ا به شوق در�افت پاداش خداوند (ثواب) کن�ت

�  همبستها احساس تعلق و و تنظ�م کند. و د�گر آن که در ا�سان
گ

�
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ن ن�ع کارکردها، در نها�ت دین به نهاد  گرو� ا�جاد کند. به علت همنی
و�ژە شود. در جوامع مدرن و بهکاری تبد�ل �اجتما� خ�� محافظه

دموکرات�ک �س�اری از کارکردهای دین و روحان�ت را مؤسسات �ا 
 ایب اند که معموً� سکوالر و انتخنهادهای مدین د�گری برعهدە گرفته

ی و نهادهای منتخب  هستند مثل آموزش و پرورش، دادگس�ت
 روحانیون این نهادها را گاە دشمن و گاە رق�ب قانون

�
گذاری. و طبعا

اند و در نت�جه بخ�ش از روحانیون تالش  سنت و نفوذ خود تل�ت کردە
هللا اند که مانع از تأس�س این نهادها شوند (امثال شیخ فضلکردە

وط�ت) و بخ�ش د�گر با حضور در درون این ی م�ش نوری در دورە
ل این نهادهای جد�د تالش کردە اند به نفوذ و قدرت خود در کن�ت

نهادها و کارکردهای آنها تداوم بخشند (مثل نق�ش که امروز در به 
 کنند).   اسال� بازی �» جمهوری«اصطالح 

مستق�م جواب س ال ؤ این مقدمه را به این دل�ل گفتم که به طور غ�ی
های ها، بد�لشماست. این که چرا متول�ان دین در برخورد با تفاوت

کنند و در نت�جه برخوردشان به ها احساس تهد�د �نو و د�گری
ات و تفاوت کارانه و چه �سا خشن و خصمانه است. ها محافظهتغی�ی

بنابراین، ا��� فقها در مقابل اغلب فرایندهای تحول اجتما�، عل�، 
 

گ
 اند. عامل مقاومت، مخالفت و �ا کند کردن بودە و فرهن�

�ی دین در�ارەشناخیت ا�ر این توص�فات جامعه م، را در نظر بگ�ی
ی دین کارانهتوان فهم�د که چگونه و چرا خصلت محافظهگاە �آن

 در دستگاە فق� بروز �
�
گ��م تا ی د�گر را هم بکند. �ک نکتهعمدتا

ن این کنم. و آهایی حرکت �فرضه پ�شخوانندگان بدانند که با چ
است که دستگاە روحان�ت و فقه، مقدس ن�ستند �عین حیت بر مبنای 

ن�ع قداست �ا تقد� ندارند. با�د م�ان  شنا� هیچاصول اله�ات
ن طور که بفقها و پ�ام اص� دین تفک�ک قا�ل شد. همان-فقه ا�د بنی
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تمایز  شدەشدە و نهادینهد�جنبشهای دیین و معنوی و اد�ان سازمان
شناسان دین (از جمله دورک�م، برگر و قائل شد. به نظر جامعه

ا�ن است به ظلم و فساد  اسم�ت)، دین معموً� در آغاز جنب�ش اع�ت
که شارع �ا پ�ام�ب آن نهضت با توسل به خدایی متعا�، ماوراء و رنج  

دهد. هایی �های معنوی، پ�ام �ا �شارت رستگاری و ر طب�عت و ارزش
ی به دال�ل مختلف البته ا��� این �شارت دهندگان و مدع�ان پ�ام�ب

ن جد�د خود و �شک�ل جامعه وان �ا ی پ�ی موفق به نهادینه کردن آینی
مراتب قدرت س�ا� و اد�ان شوند و بر اثر تالش سلسلهامت ن�

ها شوند. اما معدودی از این نهضتتر رق�ب، طرد �ا کشته �قد��
وان �وفق به ا�جاد جامعهم شوند و به تدر�ــــج با �شک�ل و ی پ�ی

شدە، فرام� تک��ن مباین و اجزاء الزم به دستگاە کام� از دین نهادینه
 شوند. و جهاین تبد�ل �

،  ی هر شارعرغم ادعای روحاین و فرازمیین و متعا� بودن اول�هبه دیین
ن به �ک نبین�م که در فرایند نهادینه شدن و تب� هاد د�ل گشنت

اتب مر اند. �عین هم دارای سلسلهی اد�ان زمیین شدەاجتما�، همه
 شوند (امثال اسقف، کاردینال،قدرت و اقتدار در درون دستگاە دین �

، حجت هللا) و هم با برقراری االسالم، و آ�تپاپ، خاخام، مفیت
ط��ل  و ارتباط با دستگاە اقتدار س�ا� و دولیت �شک�الت ع��ض 

شناسم  ای ن�کنند. من هیچ دین فرامح� �ا جهاین اقتصادی ا�جاد �
های س�ا� حا�م و اد�ان قب� و بدون که بدون تنش و جدال با قدرت

نو� سازش و ارتباط با قدرت س�ا� و اقتصادی توا�سته باشد 
ا مراتب فقها آن هم برسم�ت �ابد و نهادینه شود. در واقع، سلسله

ەو دستگاە ع��ض و ط��ل برساخته این دم ن ی ای است با انگ�ی
ا ای از نخبگاین که دین ر طلیب و سودجویی از دین توسط عدەقدرت

 اند. به دکاین برای کسب درآمد مادی و نفوذ س�ا� تبد�ل کردە
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) شکلبر�ن دین یشناسان (از جمله بر�ن نواند�شان دیین  گ�ی
وری دین اسالم مراتب روحان�ت در اسالم را اسلسله ص�ل و �ن

ندا�سته، آن را امری عار�ن و تقل�د از مس�ح�ت کاتول�ک تل�ت کردە 
، تحجر و حیت فساد دیین مراتب فقها را عامل عقبو سلسله

گ
ماند�

م، مبارزە با � ن ن نهضت اصالح دیین پرو�ستانت�ی دانند. در مس�ح�ت ن�ی
ن کش�شان را در دستور کار اقتدار و نقش فساد  ر دادە خود قرا برانگ�ی

ی خدا قلمداد کردە و گاە هایی که خود را نمایندەبود، همان کش�ش
گاری فروختند تا رستدل �هایی از بهشت را به مردم سادەحیت تکه

ن کنند. امروز در دین اسالم، بهآن ە و�ژ ها در دن�ای ابدی را تضمنی
ن فق�  حیت  و مذهب ش�عه، کم ن�ستند آخوندهایی که احکام و قواننی

ها و فتواهای سل�قه د و مثً� کننای خود را کالم خدا معر�ن �تفس�ی
ە ن ا�ط در ماە محرم با انگ�ی ن مناسک مذهیب حیت در �ش ی داغ نگاە داشنت

کت همههمه ی� جهاین و�روس کرونا، مردم را به �ش مراسم  جانبه در گ�ی
ن امام حس«کنند، با این توج�ه که عزاداری ترغ�ب و �ش��ق � مانع  نی

دهند که ا�ر هم  و �ا حکم �» حضور کرونا در مراسم خواهد بود
ن  کرونا گرفت�د و مرد�د اشکا� ندارد چون شه�د راە امام حسنی

 ش��د. �
امروز در نظام س�ا� ایران مشکل جامعه با فقها چند برابر شدە است 
ز�را فقها نه تنهامثل گذشته از ط��ق اعمال نظر و فشار س�ا� 

م وان خود و نهاد مسجد و من�ب و کسبه و غ�ی ستق�م، �عین فشار پ�ی
 از ط��ق حکومت خود تحت لوای وال�ت مطلقه

�
ی بازار بل�ه عمدتا

فق�ه احکام و ام�ال و سالیق خود را  احکام ال�� ابدی و از� جلوە 
دهند که گویی روی سنگ نوشته شدە و ازآسمان نازل گشته است. �

ن ادعا را �س�اری مسلمانان دین شناس و �س�اری اما نادرست بودن ای
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اند، و گاە بهای ب�ان علین آن را با زندان از مردم عادی هم درک کردە
 پردازند. و شالق �

در واقع، ا�ر امروز وجود روحان�ت را به صورت واقعییت حادث در 
ی اسالم، بهمس�ی شکل ها به ش�عه،  بپذی��م و برای آنمذهب و�ژە گ�ی

ام قائل باش�م دل�� عنوان عالمان و موعظه گران و مراجع دیین اح�ت
ندارد که آنها را مقدس و مصون از انتقاد �شمار�م �ا تصور کن�م که 

حق، معقول و دموکرات�ک جدایی نهاد دین و دستگاە خواست به
 یرت دارد �ا نو�فقاهت از نهادهای دولت �ا حکومت با مسلماین مغا

هاست که فساد و نا�ارآیی و ضد�ت با دین است. مدت
�ت مردم آشکار شدە است.  استبدادحکومت مذهیب در ایران برای ا���

ین ی کا�ن آ�ا� و دا�ش عل� از درسد که هنوز به اندازەاما به نظر �
در م�ان مردم و حیت �س�اری از کنشگران رایج �شدە است. �س�اری 

احکام فق� همانا کالم خدا و «کنند که هنوز تصور �لمانان از مس
ناپذیر است.   چهار منبع ی فقه سنیت در حا� که نظ��ه» بنابراین تغی�ی

�عت به رسم�ت � شناسد: قرآن، سنت و احاد�ث اص�ل، را برای �ش
خوانند، ق�اس و استدالل، و اجماع. چه کساین این منابع را �

ن  جر و بحث و تفس�ی و استدالل و ق�اس و اجماع فهمند و بر �شا�
 کنند؟ ا�سان و البته ا�سان مذکر با عنوان فق�ه. �

�عت همانا مبتین بر ذهن ا�سان (مردان)  �س فرایند تدو�ن فقه و �ش
ا�ط تار��ن  وط و محدود به زمان و مکان و متأثر از �ش -و درک م�ش

�ات و اعتقادات و فرض ها و عرف رایجی سنتزمینهجغراف�ایی و پ�ش
، فراتار��ن و  و باورهای این مردان است و نه فرایندی ال�، آسماین
�عت نه از� و ابدی است و نه  . بنابراین، احکام فقه و �ش

گ
فرافرهن�

ناپذیر.   تغی�ی
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ها ای وجود ندارد. همه را ا�سانزمیین در اینجا هیچ فرآیند مقدس و فرا 
ا�ط الخطا هستند. ا�سانایز ها هم جانجام دادند و ا�سان ها از �ش

ل کن�م، فرض را قبو زماین و مکاین و تار��ن خود متأثرند. ا�ر این پ�ش
نار شود، کچه را که مانع تغی�ی دین �توان�م بخش مه� از آن�

ها هم گذاری است و فقهای قانونبگذار�م. فقه هم مثل د�گر دستگاە
ن تجد�دنظر کن�  ند و آنها را تغی�ی دهند. توانند در قواننی

ا از ر استدالل �س برخالف ادعای رایج، فقه آسماین ن�ست. من این 
گ��م. وگرنه �ک متخصص علوم اجتما� �ا �ک د�د مؤمنان �

ی ال� و وح�این و آسماین دین اعتقادی نداشته دان ا�ر به جنبهتار�ــــخ
دین  دا و اصلی اینها و حیت درک از ختواند بگ��د که همهباشد، �

یو کتاب مقدس آن جزیئ از فرآوردە یت گ��م حاند. اما من �های ��ش
ن�م تقد� تواوجه ن�ا�ر به کل�ت دین، مؤمنانه نگاە کن�م به هیچ

برای دستگاە روحان�ت، دستگاە علمای دیین و دستگاە فقه قائل 
 ش��م. 

�ــــخ ر ها، در � تافرضبرگردم به پرسش شما. بر اساس این پ�ش
ا�ط هر دورە، رواداری ب�ش�ت �ا کم�ت شدە � بین�م که گاە بنا به �ش

ی های دیین با�د د�د که نحوەاست. در مورد برخورد با اقل�ت
وان اد�ان د�گر مثً� یهودیمناسبات و توافق ها، هایی که فقها با پ�ی

دینان �ا مذاهب مختلف درون خود اسالم ها، یب ها و زر�شیت مس��
 ی تار��ن و موردی انجامم دادند، چگونه بودە است. با�د مطالعهانجا

ا�� حا�م  داد تا ببین�م که در هر دورە و در هر وضع�ت جد�د چه �ش
 شود. �

مسلمانان مثً� قاعدە ی پرداخت ج��ه �� از توافقات اول�ه بود که غ�ی
 نو� مال�ات به عنوان ج��ه �

گ
کنند،    دادند تا در م�ان مسلمانان زند�

داد در ممل�یت که مسلمانان در آن نو� قرارداد که به آنها اجازە �
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کنند، در امان باشند و پذیرفته شوند. تا غلبه دارند و آن را ادارە �
ا� مسلمان  آنجا که اطالع دارم امروز در ایران و �س�اری کشورهای ا���

ن ک� که مسلج��ه مط�ح ن�ست. از طر�ن � ان بود و مدان�م که بنی
مسلمان � شد با ک� که از ابتدا مسلمان نبود  فرق بعد غ�ی

زد، مرتد هایی مغایر با تفاس�ی رایج �گذاشتند. ا�ر مسلماین حرف�
شد تا  تری با او �آمد و برخورد �س�ار شد�دتر و سختبه حساب �

  خ��دیین های درونک� که از ابتدا مسلمان نبود. �عین با تفاوت
ن است. امروز هم مجازات تر برخورد �خشن شد و هنوز هم چننی

د �ا به دین گردسخت �ک مرتد �ا نوک�ش �عین ک� که از اسالم بر �
گرود �� ازموارد بارز نقض حقوق ��ش و حق آزادی دین به د�گری �
ها �ا دراو�ش و حیت �کوب و  آ�د. مثً� عدم مدارا با بهایئ حساب �
توان توج�ه کرد جز با هدف حفظ قدرت و ا را چگونه �کشتار آنه

ل و سلطهسلطه؟ �عین گناە آن ی ن�ست جز این که ز�ر کن�ت ن ی ها چ�ی
ند و اتور�تهمراتب دین مسلط قرار ن�سلسله  �عین ی دین دولیت گ�ی

کشند. در نت�جه برخوردها به سازوکار قدرت و  فقها را به چالش �
ل م��وط �  تفاوت شود نهکن�ت

�
ق بر � های عق�دیت . البته تواف�فا

وان اد�ان د�گر  نو� هم ز�سیت پذیرش وجود و حضور پ�ی
� قدرت شکل گرفته است مسالمت

ن هم که بنا بر محاسبات زمیین آم�ی
ا�ط س�ا� و مادی بودە است و � د دچار تواندر طول تار�ــــخ تابع �ش

 شود. دگرگوین و درهم
گ

 ر�خت�
ات در خود این اقل�تی د�گر نکته ها است. مثً� در مورد تغی�ی

 
گ

�س�اری از یهود�ان �ا مس�ح�این که در کشورهای مسلمان زند�
ن خودشان را تعد�ل کردند. � ن آن کشور قواننی کردند به تناسب قواننی

مسلمان �ا در نمونه ی جد�دتر مسلماناین که در کشورهای غ�ی
ن و رفتاره ایت در قواننی مثً� ا�ر  اند. ای خود ا�جاد کردەهستند، تغی�ی
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گ��د که هللا منتظری به عنوان �ک فق�ه اعظم ��ادتان باشد آ�ت
 ها در کشورهای غریب ا�ر  رو�ی و حجاب باعث توجه ب�ش�ت به زن

 توانند نپوشند. �س حجابکند، �شود و مشکالت عم� ا�جاد ��
ه تعد�ل در احکام فق� ب تواند اجباری نباشد. در اینجا ما با نو��

ا�ط زماین و مکاین مواجه ن وضع�ت برای یهودیدل�ل �ش ها ا�م. همنی
ای هم وجود داشته است. برای مثال، شن�دم که یهود�ان ایران نامه

شان نوشتند و گفتند که در ایران به دل�ل اجباری به خاخام اعظم
 حجاب بودن حجاب ممکن است به آنها فشار ب�ا�د و ناچارند که

داشته باشند و خاخام اعظم هم اجازە داد که حجاب را رعا�ت کنند 
ایت  ن ارث خودشان تغی�ی تا مشکل حل شود. �ا یهود�ان ایران در قواننی

ن حا�م در جمهوری اسال� متناسب شود.   دادند تا با قواننی
طول  ها در ها و سازشها و تطابقخواهم بگ��م که این ن�ع تعد�ل�

ن ن� تار�ــــخ وجود  ا توان جواب ک� داد که آ�داشته است و برای همنی
در دستگاە فقه امکان رواداری هست �ا ن�ست. رواداری معموً� 
�م. مثال مشخص  ماجرایی دوطرفه هست و این را هم با�د در نظر بگ�ی

، بایب آن در اقل�ت ها هستند. در اوا�ل کار، ها و بهایئ های مذهیب
خ س�ا� تبد�ل شدە بودند و پاس-اجتما�ها به چالش دیین و بایب 

ن و �کوب و قتل و حذف آنها پ�ش  حا�مان و فقیهان در حد کشنت
�ش  ی د�گری در پرفت. بعد از مدیت بهائ�ان ظهور کردند که شیوە

طرد  ها، �ضانواع تبعگرفته بودند و مقابله با آنها هم ب�ش�ت از ط��ق 
وی کردن و فشارهای اقتصادی و س ن �ا� بودە است. در کردن، م�ن

� شد�دتر ها و فشارها خ�بین�م که تبع�ضحکومت فقاهیت کنوین �
 تر شد و حیت حذف و اعدام را در�رگرفت. گرانهو �کوب

فت توان گهای جن� وضع�ت متفاویت دار�م. �اما در مورد اقل�ت
ی ه��ت در مواجهه با دن�ای مدرن و در مواجهه با شکل گ�ی
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د ها هم تغی�ی کردە است. با�، به مرور ن�ع برخورد های جن�اقل�ت
د�د پژوهشگراین که در این مورد کار کردند، تار�ــــخ رواداری �ا 

رواداری را چطور ثبت کردە چه مشخص است، از سال اند. آنغ�ی
ی جد�د مدون شد، هر ن�ع رابطه  ۱۹۳۰ ن و دادگس�ت ی که قواننی

 غ�ی قانوین شد جن� همجنس
�
ن جزایی بعد اگرا�انه رسما ز . در قواننی

نه گرا�ای جن� خارج از ازدواج، اعم از همجنسانقالب هر ن�ع رابطه
رغم توافق دو فرد بالغ) غ�ی قانوین و جرم گرا�انه (به�ا د�گرجنس
 جنس جرم تل�ت ی جن� م�ان دو همشود. هر ن�ع رابطهمحسوب �

حیت اعدام  شدە و جزای آن زندان، شالق، و گاە در صورت تکرار 
است. البته حکم اعدام در این مورد به ندرت صادر �ا اجرا شدە است. 

�، طبق تفس�ی  ن �ش ، همجنسدر قواننی  را در گرایی های غالب کنوین
اط را های قرآن، لو اند و بر اساس تفس�ی بر�ن آ�هلواط خالصه کردە

ع و خالف طب�عت و خالف اخالق و گاە حیت از مصادیق   خالف �ش
ن فقهای حا�م، ه��ت تراجن�سیت به دا�ستهکفر  اند. البته در قواننی

مک شوند که به کرسم�ت شناخته شدە است و این افراد ترغ�ب �
عمل جرا� به ه��ت مشخص مردانه �ا زنانه دست �ابند و دولت 

ن حال، ها �اری �ی این جرا�حیت به پرداخت ه��نه رساند. در عنی
ن بع�ن از همجنس ند تا از ط�� تحت فشار قرار �گرا�ان ن�ی ق گ�ی

های رایج رها جرا� خود را از عواقب قانوین و تبع�ض ها و تحق�ی
دانم این حرف چقدر درست است اما در جایی خواندم که سازند. ن�

�ت را ها برای تغی�ی جنسایران و تا�لند در دن�ا باالت��ن تعداد جرا�
 دارند. 

ورد طلیب در مایران هنوز گفتگو و حقرسد که در داخل به نظر � 
ن دهههای جن� تابو محسوب �اقل�ت ، شود و تا همنی های اخ�ی

حیت در م�ان ایران�ان خارج از کشور هم جنب�ش علین در حما�ت از 
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های جن� نداشت�م. در فقه و در م�ان فقها هم غ�ی از حقوق اقل�ت
� ک�فری� موجود هنوز بحث و مج ن �ش ی جدی و ادلههمان قواننی

  طلیب عمو� �ا�ی شکل نگرفته است. هر چند مبارزات و حق
گرا�ان و کنشگران ایراین در خارج و داخل کشور، از جمله همجنس

هها و د�گر اقل�تتراجن� ای های جن�، همراە با تابوشکین و تفس�ی
 به تدر�ــــج 

گ
، هم� جد�د بع�ن از نواند�شان دیین مثل دک�ت آرش نرا�ت

ها مورد توجه طالب در حوزە گذارند. گ��ا این تالشمعه تأث�ی �بر جا
 هایی دامن زدە است. ترقرار گرفته و به بحثجوان

امروزە در علوم طب�� و اجتما� درک جنس�ت و سکسوالیته از 
 و ط�فدوگانه

گ
مانند های کل�شه ای فراتر رفته و واقع�ت چندگون�

تکذ�ب واقع�ت وجود افراد و آنها پذیرفته شدە است. انکار �ا 
ثً� کند. مهای مختلف فرای ثن��ت جن� مشک� را حل ن�ه��ت

این در نژاد، وقیت در �ک جلسهرئ�س جمهور سابق، احمدی  ی سخ�ن
دا�شگاە کلمب�ا در آم��کا مورد پرسش دا�شج��ان قرار گرفت که چرا 

را�ان را گسگرایی را جرم تل�ت کردە و گاە حیت همجندر ایران همجنس
م، گرا ندار�کن�د، گفت ما اصً� در ایران همجنسبه مرگ محکوم �

ان شد. پاس�ن که باعث خندە  ی تلخ و حا�ن
های ل�تتوانند در مقابل اقدو�ارە برگرد�م به سؤال شما که آ�ا فقها �

جن� رواداری پ�شه کنند؟ واقع�ت این است که در تار�ــــخ و ادب�ات 
ی رواداری وجود داشت. البد بین�م که عمً� ن�ع�پ�شامدرن ایران 

آوردند که به اصطالح در ز�ر ا��� فقها هم به روی خودشان ن�
پوست شهر انواع روابط جن� وجود دارد. برای مثال، در اشعار و 

ماندە از دوران صفوی نمودها و تصاو�ری ها و مین�اتورهای با�ت نقا�ش 
�ان مردان وجود دارد. البته بر�ن به غلط گرا�انه می همجنساز رابطه

با  شد نام�دە �» بازیبچه«آزار جن� کودکان و نوجوانان را که  
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دا�ستند. بنا به مع�ارهای عل� و �� �» بازیهمجنس«
شد، امروز  خواندە �» بچه بازی«چه شناخیت امروز، آنروان

اخال�ت بل�هآزاری تل�ت �کودک ن به جر� سن شود و نه تنها غ�ی گنی
، رابطهآ�د. رابطهشمار � �ان ی می جن�� سالم و قانوین و اخال�ت

دو فرد بالغ است که مبتین بر رضا�ت هر دو طرف و عاری از آزار و 
ی نا�ش از قدرت و موقع�ت اجتما� جانبهی �کاجبار و سؤاستفادە

ن » بازیهمجنس«برتر باشد. امروز  خواندە » گرایی همجنس«ن�ی
شود. بنابراین، ز�ان و واژ�ان م��وط به جنس�ت و مناسبات جن� �

ن با�د باز�یین و بازتع��ف شود.   ن�ی
خواهانه و های برابریدر دوراین که جنبش با�د د�د که حال

قه اند آ�ا فقهای اسالم به فی کشورها رشد کردەطلبانه در همهه��ت
. دنظر خواهند کرد �ا نهپ��ا روی خواهند آورد و در احکام کهنه تجد�

ای جز این نخواهد شناخیت در بلندمدت چارەالبته از منظر جامعه
ن شدە است. �بود، همان دان�د  طور که در مس�ح�ت و یهود�ت چننی

ای مذهیب است، ا��� کل�ساها و کش�شان (هر که در آم��کا که جامعه
ر برابچند گاە با تأخ�ی �سبت به ارو�ا) باالخرە حقوق مدین و 

های های جن� را به رسم�ت شناختند. البته هنوز گرا�شاقل�ت
کارتر مس�ح�ت �ا یهود�ت حا�ن به کنار آمدن با این محافظه
ن چند دههها ن�ستند. اما �واقع�ت ه افکار ی گذشتبین�م که در همنی

ی آم��کا چه اندازە تغی�ی کردە و ا��� مردم وجود عمو� جامعه
جنس را به رسم�ت و حیت ازدواج م�ان افراد هم های جن�اقل�ت

حول اند. به عبارت د�گر، تاند و با تبع�ض عل�ه آنها مخالفشناخته
در فرهنگ جامعه �انجام تحول در دستگاە دیین را هم به دنبال 

آ�د بر داشت. از سوی د�گر، وقیت تحول در دستگاە دیین به وجود �
  شود. جانبه ���ــــع �حول همهگذارد و روند تجامعه تأث�ی �
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ی از اا�م و� به نظرم عدەدر ایران، ما هنوز به این مرحله نرس�دە
 طور که حقوق زنان را بهفقهای ایراین نا���ر خواهند بود که همان

های جن� را هم بپذیرند. ا�نون پذیرند، حقوق اقل�تمرور �
های جد�د و برابری ی ارەای در�بانهطلروحانیوین دار�م که تفس�ی

های مشاب� در مورد حقوق زنان ارائه � کنند. در آیندە تفس�ی
شناسان روحاین و های جن� هم ارائه خواهد شد و دیناقل�ت

ات دموکرات�ک و سکوالر همسو  روحاین به تدر�ــــج با زمان و تغی�ی غ�ی
 خواهند شد. 

رگ د�گر کل بز طور که قبً� اشارە کردم، ما در ایران �ک مشالبته همان
هم دار�م که در کشوری مثل آم��کا وجود ندارد. و آن این که دستگاە 

ت های دیین جدا �شدە اسس�ا� و دولیت ما هنوز از نهادها و دستگاە
، خودشان در رأس حکومت هستند. این  و فقها و نهادهای دیین
واقع�ت مشکل را دوچندان کردە است. در اینجا مانع فقط فقه و 

ق� ن�ست بل�ه منافع س�ا� و اقتصادی هم در �س آن تصلب ف
وجود دارد. تغی�ی نظر برای فقهایی که وا�سته به حکومت هستند، 

 شود ز�را به منافع شغ� و س�ا� آنها آس�بتواند خ�� گران تمام �
ی زنان و سایر  طلبانههای حقرساند. مگر اینکه قدرت جنبش�

�اد شود و تحول در درون جامعه چنان قدر ز های اجتما� آنگروە
باشد که فقهای حا�م اصالح در دین و س�است را نا���ر �شمارند و 

ی از قدرت س�ا� را به صالح بپذیری و کنارەدر نها�ت انعطاف قا گ�ی
 و حفظ حرمت خ��ش بدانند. 

 
ار کنم که تأ��د کرد�د دین نو� ساختی خودتان استفادە از گفته

ض که است. �س �کار محافظه توان نت�جه گرفت که روحان�ت ن�ی
کار است. در این داند نهادی محافظهی دین �خود را نمایندە
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ها و هر »د�گری«ی ها و همهی مواجهه با اقل�تصورت، نحوە
ه ها، با ترس و لرز و با �س زدن و بن�ع تغی�ی در روابط با این اقل�ت

ض همراە � ی خواهم وارد مسئلهینجا �شود. از ارسم�ت �شناخنت
های مذهیب �ا زنان شوم. مقاومت روحان�ت در برابر اقل�ت

تر�   کارانه و ی محافظههای جن� را با توجه به این روح�هاقل�ت
شود فهم�د. اما تقابل روحان�ت با زنان  دارند، �» د�گری«که از 

شک� ه می زنان چکه ن�� از جامعه هستند چه دل�� دارد؟ در�ارە
ردە آرایی کدارند؟ چرا دستگاە فق� روحان�ت در برابر زنان صف

دە ی مرکزی دستگاە فقه تبد�ل شی زن به مسئلهاست؟ چرا مسئله
 است؟

ن   تمام مسائل از همنی
�
وع �اتفاقا شود. به نظر من، �� از جا �ش
ود. شهای جن� هم از هراس از زن آغاز �ها �سبت به اقل�تهراس

های متباین دستگاە فق� قبول کند که به ا�سان به صورت دوگانها�ر 
جن� نگاە نکند، و ا�ر بپذیرد که با حقوق مرد و زن به طور دوگانه 

 هایمواجه �شود، در این صورت خواهد پذیرفت که ط�ف گرا�ش
های جنسییت را هم بپذیرد. وحشت نهاد فقه و جن� و ط�ف ه��ت

ات نا�ش از آن است که  ی کشورها روحان�ت در همه از این تغی�ی
مرد  کنند: این �ا آن، سف�د �ا س�اە،مسائل را خ�� سادە و دوگانه �

سازی نو� از تقابل را در درون خود دارد و خ�� �ا زن، و این دوگانه
آور است که این دوگانه به چالش  برا�شان آزاردهندە و اضطراب

 کش�دە شود. 
ا�د عمل ها بها و تراجن�جن�فتوا داد که دو  هللا خمیین مثً� آ�ت

جرا� کنند و تکل�فشان را روشن کنند که مرد هستند �ا زن. پذیرش 
 است، بر ی زن بودن و مرد بودن، دوگانهاین که دوگانه

گ
ای ای ساخت�

آور است. پذیرش تن�ع در این زمینه، گرا اضطرابا��� افراد سنت
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ن �کل �ی سنیت را هم دچار مشجامعه افتد کند. انگار آسمان به زمنی
 ا�ر معلوم �شود که فردی مرد است �ا زن! 

بول  های جن� را قاین فتوا برای این نبود که خمیین تفاوت ه��ت
� 

�
خواست از این ابهام خالص شود. اینکه فرد کردە بود بل�ه اتفاقا

ه  ب با�د تکل�فش را با عمل جرا� روشن کند تصم�� شخ� است و 
را� گ��م که عمل جک� م��وط ن�ست که فتوا صادر کند. من ن�

ن ه��ت جن� برای همه بد است. این هم � ک راە تواند �برای تعینی
� که داوطلبانه و به دلخواە  باشد و ترجیح بعض افراد اما به �ش

 انجام شود و نه از روی فشار و ناچاری. 
 

 توسط فقه بخ�ش » زن«و » مرد«سازی �س معتقد�د که دوگانه
ض دل�ل از پذیرش ه��ت های جن� از ساختار آن است و به همنی

های ترسد و از این جهت تقابل با زنان به تقابل با ه��تچندگانه �
 شود. چندگانه هم کش�دە �

ن دل�ل است که فمین�ست ها حا� بله اینها با هم ارتباط دارند. به همنی
ن� های جهای جن� هم هستند، و کنشگران اقل�تمبارزات اقل�ت

ن معموً� از حقوق زنان حما�ت � دانند که رفع کنند. چون �ن�ی
�سبت به  ی آنهاست. رواداریتبع�ض بر مبنای جنس�ت به نفع همه

انه (و های گونا�ون زنهای جنسییت به رواداری �سبت به نقشاقل�ت
ی و مادری) و به رعا�ت حقوق برابر برای زنان و مردان نه فقط هم� 
 کند. های جن� کمک �و سایر ه��ت

 
حال مسئله این است که بفهم�م علت تقابل فقه با زنان چه بودە 

 است؟
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ی زن برا�شان ها قرار دارند و مسئلهاینکه چرا فقها در مقابل زن
ردد. گل قبل بر�قدر مهم است به حداقل چهار تا پنج هزار سااین

مشکل فقط در اسالم و در ایران ن�ست. با�د برگرد�م به اینکه چگونه 
پدرساالری به وجود آمد و چگونه سلطه بر زن و به خصوص بدن 
 تبد�ل شد. �س ناچار�م به 

گ
زن، به بخ�ش از ه��ت و تع��ف مردان�

ری هزار سال از عمر پدرساالکم پنج دان�م که دستتار�ــــخ برگرد�م. �
گذرد. قبل از اینکه در خانوادە، مناسبات جن�� غالب مردساالرانه �

وقت محور بودند. البته هیچها مادرتبار و زنشود، خانوادە
گ��ند � مادرساالری نداشت�م و این �ک افسانه است که بع�ن 

ها وجود داشت. ما ساالری وجود داشته است. اما مادرتباری سالزن
معکوس پدرساالری نداشت�م. پدرساالری به این معنا  هرگز مناسبات 

ها و تمام اموال خانه اش و صاحب بچهکه پدر صاحب زن �ا زنان
است. �عین پدر، محور خانوادە است و صاحب جان و مال زنان و 

های ها. این شد�دت��ن شکل پدرساالری بود و زماین در تمدنبچه
ن  ن قواننی انون پدری مثل قمدون شهمختلف غلبه پ�دا کرد که اولنی

 حمورایب به وجود آمد. 
ن از همان ن فقه ما ن�ی ان جا گرفته شدە و از آسمدر واقع، خ�� از قواننی

ن را نوشت که  ن پادشاە بابل این قواننی ن ن�فتادە است. ششمنی بر زمنی
ت��ن قانون مدون در تار�ــــخ ��ش است. در آنجا مشخص شدە  قد��

تواند ها است. او �ها و بچهزن که پدر صاحب خانوادە و مال�
اش را بکشد، �ا ا�ر بدهکار است اجارە دهد. مثً� ا�ر به ک� زنان

دهد  اش را برای شش ماە، �ک سال �ا دوسال اجارە �بدهکار است زن
که به او خدمات جن� ارائه دهد و کار کند و بچه ب�اورد. البته در 

تواند شد بچه مال من است �ا �دار تواند بگ��د ا�ر بچهقرارداد �
ن حمبچه را بکشد بدون اینکه تنبی� شامل حال ورایب اش شود. قواننی
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شود حدود چهار گردد که �پ�ش از م�الد بر� ۱۷۷۸به حدود سال 
 هزار سال پ�ش. 

ن پدرساالری مدون دار�م که به  �س ما چهار هزار سال است که قواننی
تدر�ــــج در تمام خاورم�انه و در دن�ا به صورت مناسبات غالب درآمدە 

 هایهای گرو�، ازدواجو مناسبات قب� مثل چندشوهری، ازدواج
ە را کنار زدە و جای آن را گرفته است. البته پدرساالری  قراردادی و غ�ی

فتههم دچار  ی مدرن به تحول شدە و در �س�اری از جوامع پ��ش
محوری تبد�ل شدە است. مناسبات جن� و جنسییت برتری �ا مرد مرد 
سال گذشته به تدر�ــــج به سوی برابری حقوق و انواع مختلف  ۲۰۰در 

 خانوادە س�ی کردە است. 
اع ی ع��ستان انو ج��رەدان�م که هم در فالت ایران و هم در شبه�

ن مرد و زن وجود داشت. با اویت از ازدواجمتف ها و مناسبات جن� بنی
شد و با زناین که خود را به معابد ها �ک طور رفتار جن� �بردە

ن و وا�ذار کردە بودند ن�ع د�گری رفتار �  شد. با ظهوراسالم قواننی
ن بر�ن مناطق به تدر�ــــج توسط پ�ام�ب تائ�د شد. � �م که دانسنن

ن اسالم امضایئ �س�اری از قوا و تای�دی هستند و تأس�� نبودند.  ننی
 را  ی پدرساالر را تأس�س نکرد بل�ه مناسبایت مثً� پ�ام�ب اسالم خانوادە

تر از سایر مناسبات بود انتخاب کرد و که از قبل وجود داشت و رایج
ن خانوادە چه در یهود�ت،  به عنوان هنجار در اسالم پذیرفت. قواننی

و چه در اسالم، خ�� شب�ه هم است و نو� چه در مس�ح�ت 
ل بدن زن از زن ی مشابه دارند. هراس از بدن زن و ا�ار بر کن�ت ن ست�ی

ل وع شد که زن به متاع و کاالیی تبد�ل شد که کن�ت اش برای زماین �ش
�ل ی حا�م را �شکمردها مهم بود. به خصوص زماین که مردها طبقه

اف و خانوادە خواستند که ثرو�شان را رتمند �های قددادند و ا�ش
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ل سکسوالیته زن اهم�ت �افت و شناخت  حفظ کنند. بنابراین، کن�ت
 پدر فرزندان مهم شد. 

طور نبود. قبل از آن خانوادە و تبار از روی مادر شناخته قبل از آن این
با عنوان  لرنر شد و مهم نبود که پدر ک�ست. کتاب خانم گردا�
) در این زمینه The Creation of Patriarchy» (ا�جاد پدرساالری«

کنند که مناسبایت که امروز در خ�ال � بع�ن خ�� مف�د است. 
روابط زنان و مردان حا�م است، ر�شه در طب�عت ��ش دارد و مثً� 
حکمت خلقت و آف��نش است که هم�شه مرد بر زن غلبه داشته 

این  نه است. واقع�تباشد و پدر رئ�س خانوادە باشد. اینها همه افسا
ن مناسبایت به حدود پنج گردد هزار سال پ�ش بر� است که تار�ــــخ چننی

ن نبودە است.   و قبل از آن چننی
طور که گفتم، علت تغی�ی این مناسبات در اثر تغی�ی در فناوری همان

وضیح توان�م تتول�د و مناسبات اقتصادی هم بود، اما با �ک عامل ن�
الری ا�جاد شد. این مناسبات به تدر�ــــج و در ده�م که چطور پدرسا

شکل گرفت و به تدر�ــــج غلبه پ�دا کرد. شا�د بتوان  فرایندی تار��ن 
ن زن و مرد بر مبنای تفاوت �ولتقس�م کار بنی ن وژ�ک های جسماین و ف�ی

ن عوامل ا�جاد نقش های جنسییت دا�ست. هر چند   تقس�م  را از اولنی
 
�
 توسط  کار جن� (گردآوری خورا� عمدتا

�
توسط زنان و شکار عمدتا

 مراتب قدرت در م�ان زن و مرد �شد مردان) به تنهایی منجر به سلسله
ن تقس�م کارهایی � قرن ها اما اثر متقابل چند عامل د�گر و تداوم چننی

�ت ی مال�در کنار تحوالت تکنولوژ�ک و اقتصادی و ظهور پد�دە
ی پدرساالر ی شکلخصو� به تدر�ــــج زمینه د. البته  ی را فراهم کر گ�ی
ن عامل مهم کشف ارتباط م�ان رابطه ی جن� و حامله شدن زنان ن�ی

ل بدن و سکسوالیته ی زنان د�گری در طرز نگرش  به زن و مرد و کن�ت
 یی سکس از جامعهبود. احتماً� مقدمات کسب این دا�ش در�ارە
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وع شد، زماین که ا�سان توا�ست حیوانات را اه� و  ز آنها اشباین �ش
ی شباین از ط��ق فرایند اه� کردن استفادە کند. ا�سان در جامعه

حیوانات در�افت که زنان از ط��ق فالن ایزد �ا فالن پرندە �ا از ط��ق 
نوش�دن از آب فالن چشمه �ا خوردن فالن گ�اە و دانه حامله 

 زن برای ا�سان �س�ار مهم بود چون �سل را ادامه ن�
گ

شوند. حامل�
ی داشتند. مجسمهد� ک های کوچاد و از این جهت زنان ارزش ب�ش�ت

از  �اریدهد که �سشناسان �شان �شدە توسط باستانو بزرگ کشف
های بزرگ و اندام جن� مشخص. ها زناین هستند با سینهف�گور 
اش  این است که ��ش در آن زمان به زا�ش و آف��نش زن خ�� علت

 شدند. خدای زا�ش و آف��نش تل�ت � دهد و ایزد بانوانبها �
��ش به مرور فهم�د که مرد هم در حامله شدن زن نقش دارد. بعد 

 شوند و حیت در بر�ن قبا�ل، شما�لبین�م که خدا�ان مرد پ�دا ��
دهد شود و آثاری وجود دارد که �شان �اندام جن� مرد مقدس �
ردند کد مراس� ب��ا �های اندام جن� مر برای نما�ش انواع مجسمه

دادند بعدها برای اندام طور که قبً� به بدن زن تقدس �و همان
 جن� مرد هم تقدس قائل شدند. 

طرز نگرش به جنس�ت و سکسوالیته هم به آرا� تغی�ی کرد  در نت�جه
ل �  هایشد که صاحب مل� و دارایی و با�د توسط مرداین کن�ت

ه اینها را برای فرزندان خود حفظ  خواستند کخصو� بودند و �
ن دل�ل حیت ازدواج  وجود داشت. های درونکنند. به همنی

گ
خانواد�

و�ژە در کردند. بهمثً� در صورت لزوم با خواهر خود ازدواج �
اف که خون خاندان خانوادە اهم�ت داشت و الزم » نج�ب«های ا�ش

ایت و تری طبقبود که اموال جای د�گری نرود. از طر�ن برای حفظ بر 
، شد. خواهر ها با نزد�کان انجام �و�سب نج�ب با�د ازدواجآن اصل

ە. امروز  خاله، ��خاله و غ�ی عمو، ��عمو، دخ�ت برادر و بعدها دخ�ت
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 رود ز�را علم پزش�ازدواج با خ��شان نزد�ک نادرست به شمار �
ن کاری امکان ابتال به ب�ماری ها و �شان دادە است که چننی

ف، کند. البته بعدها در اد�ان مختلهای ژنت�� را �شد�د �نجاریناه
ازدواج خواهر و برادر ممن�ع و حرام اعالم شد و زنا با محارم به شمار 
ن رس� وجود داشت. مثً� در دورە ساساین و در  رفت. اما قبً� چننی

 خواهم بگ��مها مجاز بود. �خوندین زر�شت روابط جن� با هم
الت فقط دیین نبود و فقط دین در آن نقش نداشت. دین در این تحو 

 و س�ا� قبل از ظهور خود را 
گ

واقع تحوالت اقتصادی، فرهن�
 کند. منعکس �

ی گرفت. انگلس  بعد هم که دولت �شک�ل شد و تحوالت شتاب ب�ش�ت
) شناس آم��کایی (لوئ�س مورگانهای �ک ا�سانبا استفادە از �افته

پوست کتاب مه� نوشت که در آن به ارتباط �خی قبا�ل در�ارە
ی خانوادە، مال��ت خصو� و دولت پرداخت. هرچند م�ان شکل گ�ی

�وط کرد اما بخ�ش از حق�قت م� او ب�ش�ت بر عوامل اقتصادی تأ��د �
به سایر عوامل چون مناسبات قدرت در خانوادە و دولت را هم به 

همچون لرنر به نقش  خویب ب�ان کردە است. پژوهشگران د�گری
ی دولت و اد�ان پدرساالر در تفس�ی و تصدیق و نهادینه شدن شکل گ�ی

ن  پدرساالری پرداختند. به هر حال، با ادغام دین و دولت، هم قواننی
پدرساالری مدون شد و هم قدرت س�ا� �افت. پادشاە و آنهایی که 

و و باز  داشتند. زور های مردانه �جنگ�دند با�د خصلتبرای او �
اهم�ت �افت. و به تدر�ــــج اعتبار اجتما� زن کاهش �افت   جویی جنگ

� خانه تبد�ل شد و نقش
 اش فقطو به موجودی محصور در اندروین
 در تول�د کودک اهم�ت پ�دا کرد. 
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به س�ی پدرساالری و مردساالری اشارە کرد�د و �شان داد�د که فقه 
ض دس ض ذ�ل همنی رار تگاە پدرساالری قش�عه و دستگاە روحان�ت ن�ی

د. از اینجا �� خواهم به بحث  دستگاە روحان�ت ش�عه گ�ی
برگرد�م. متوجه هستم که دستگاە روحان�ت ذ�ل دستگاە 
ض کامً�  پدرساالرانه و بعد مردساالرانه قرار دارد و ساختار فقه ن�ی
ض فق� را   تما� فقها و کسایض که این قواننی

�
مردانه است. تق��با

 ردند همه مرد بودند. تدو�ن ک
وطه و تأس�س عدل�ه در ایران که در دورە  ی رضاخانبعد از م�ش

ض احوال شخص�ه در ایران از فقه ش�عه  تکامل �افت، تمام قواننی
ض عر�ض  اقتباس شد و در واقع همان دستگاە فق� در ساختار قواننی
هم بازتول�د شد. به این ترت�ب، حیت پ�ش از جمهوری اسال�، 

ض  مدیض در �سخ�ی نگرش فقه بود. بعد هم که حکومت با  قواننی
قدرت و دین ترک�ب شد، اوضاع بدتر شد. در صد سال گذشته 
هرجا زنان کوشش کردند تا حقوق خود را به دست ب�اورند این 

مذهیب بودە که در مقابلشان -ی سنیت دستگاە فقه و جامعه
. اما وقیت از ساختار پدرساالر و م ف ردساالر حر مقاومت کردە اسیت

ی فراتر هم اشارە �� ض آ�د  کن�د. چنانچه به نظر �زن�د، به چ�ی
شدە که مردان به دل�ل امت�ازایت که از تضییع حقوق زن نصیبشان 

کنند. هرجا حق زن ناد�دە گرفته از این وضع�ت محافظت �
 شود. �س این باعثشود جایی است که امت�ازی به مرد دادە ��

ا�ط استقبال کنند. حال پرسش این است  شدە که مرد ها از این �ش
ە یکه ر�شه ون ی فقه ب�ی این نابرابری در کجاست؟ آ�ا ا�ر از چن�ب

دون شود؟ �ا اینکه حیت ببرو�م امکان احقاق حقوق زنان ب�ش�ت ن�
ض این ساختار برقرار �  ماند؟فقه ن�ی
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جواب خالصه این است که ا�ر فقه کنار برود بخ�ش از حقوق زنان 
ەاعادە � ق ی احقاق حقو ی فقه از عوامل بزرگ بازدارندەشود. چن�ب

ن فقه  فت و �سه�ل امکانات برای آنهاست و با کنار رفنت زنان برای پ��ش
 تر �زنان ��ــــع

گ
، اقتصادی اجتما� و فرهن�  توانند به امکانات قانوین

ر دست �ابند. امروز �� از موانع بزرگ در مقابل زنان دستگاە فقه براب
�عت است.   و �ش

�عت هم فراتار��ن ن�ست. اما همان طور که گفتم، خود دستگاە �ش
ن اتفا�ت رخ دادە است و بعد ببین�م که  ابتدا با�د ببین�م که چگونه چننی

�عت را به عنوان �ک مانع عقب بر چگونه � ن�م. اتوان�م دستگاە �ش
 اند. ای داشتهبا�د د�د که د�گر کشورها چه تج��ه

و  شدەبرای نمونه در ا�ائ�ل یهود�ان به دو گروە بزرگ اصالح
اند. در یهود�ت ارتودوکس وضع�ت زنان حیت ارتودوکس تقس�م شدە

ر های کوچک دبدتر از جمهوری اسال� است. اینها به صورت گروە
� 

گ
فته زند� ند. مثً� در گ�ی حقوق زنان را ناد�دە � کنند و جوامع پ��ش

� 
گ

کنند که مناسبات جن� و آم��کا یهود�ان ارتودوک� زند�
ی جن� چه برای مرد و چه برای زن ی برخوردشان با مسئلهنحوە

ی گرانه و ناسالم است. در دل جامعهو�ژە برای زن) �س�ار ستم(به
نان مثل قرن شانزدهم مدرین مثل آم��کا گرو� وجود دارد که همچ

� 
گ

در   ییهود�تشدەها با شکل اصالحکنند. اما ا��� یهودیزند�
� 

گ
 کنند. کشورهای مختلف زند�

ی هکنند که تافتزنم؟ چون فقهای ما خ�ال �چرا ا�ائ�ل را مثال �
ن ن� ن تواند تغی�ی کند. اما ایجدابافته هستند و در اسالم هیچ چ�ی

 مقاومت
�
ا�ط س�ا� عوض زمینهها عمدتا ی س�ا� دارد و ا�ر �ش

ن به راحیت � توانند عوض شوند.�س�اری از روحانیون شود این قواننی
و  گفتند بدون شاە اصً� حفظکردند و �در گذشته از شاە تقدیر �
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ی ممل�ت ممکن ن�ست. حیت وقیت رضا خان خواست رئ�س ادارە
دارد و خودت شاە باش.  جمهور شود به او گفتند ممل�ت شاە الزم

ن د�گری � ا�ط س�ا� ا�جاب روحانیون اما امروز چ�ی گ��ند چون �ش
 کند که جور د�گری ببینند و جور د�گری حرف بزنند. �

های تر شدند �ا ج��انهای س�ا� مذهیب در ا�ائ�ل هم وقیت ج��ان
 سختمذهیب 

گ
ن خانواد� ا�ط برای قواننی تر شد. تر قدرت گرفتند، �ش

الن قانون طالق در ا�ائ�ل از ایران هم بدتر است. چرا؟ چون ا
کت دارند و ن�ارتودوکس ند که گذار های مذهیب در قدرت س�ا� �ش

ن عوض شود. در ایران ما به این مصیبت گرفتار�م که فقه و  قواننی
ن دلفقیهان قدرت س�ا�� حا�م را در اخت�ار گرفته �ل با�د اند. به همنی

خوا� این تحول را در ایران ا�جاد  ی مدین و دموکرا�از ط��ق مبارزە
ن دل�ل هم�شه � به   ی زن �ا جنس�تگ��م که مسئلهکرد. به همنی

 خوا� ایران تبد�ل شدە است. �عین موق�گر� در فرایند دموکرا�
رس�م که حقوق برابر زن و مرد به رسم�ت شناخته به دموکرا� �

ن نه  شود. وقیت حقوق زن پذیرفته شود نا���ر چارچوب اص� قواننی
ن مدین تدو�ن �عت بل�ه قواننی نتخب شدە توسط نماینگان مفقه و �ش

 ی مدین ی جامعهمردم خواهد بود. فقها با�د در کنار مردم در عرصه
شود ی دولت. �عین دین از دولت جدا �فعال�ت کنند و نه درعرصه

 وند. ش�ا نهادهای دیین از نهادهای دولیت جدا �
 

ی مه� است. �س معتقد�د ا�ر بپذی��م که حقوق زن و مرد نکته
با هم برابر است د�گر امکان حا�م�ت فقیهان وجود نخواهد داشت 

 شود. آ�ا معتقد�د که پذیرش این برابریو راە برای دموکرا� باز �
ض  در دستگاە فق� ممکن ن�ست؟ �عیض چون در دستگاە فقه چننی
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ی ندار�م ناچا ض رند کنار بروند؟ آ�ا معتقد�د که در درون دستگاە چ�ی
 فق� امکان احقاق حقوق زنان وجود ندارد؟ 

ممکن ن�ست اما آن   دهد. حیت د�گر به �سل ما قد ن�» ممکن«غ�ی
ن فقها از دولت، باز هم با�د روی اصالح دین و روزآمد   بعد از کنار رفنت

فشار  کرد و با�د کردن فقه کار کرد. نبا�د فقه را در دست سنت رها  
دیین های درونباورند تالشای از فعاالن زن که دینآورد. چنانچه عدە

د، مس�ح�ان کننکنند. کما اینکه یهود�ان فمین�ست این کار را �هم �
ق ای از زنان مس�� معتقد به حفمین�ست این کار را کردند. مثً� عدە

ل بدن زن و باردانتخاب هستند و �  اری و در کنار آنگ��ند کن�ت
ی از بارداری� ناخواسته، و در صورت لزوم توسل به سقط  پ�شگ�ی
ن با�د حق زن باشد. این حرکیت راد�کال در درون دین است. این  جننی
ن �عین زن صاحب بدن و  مسئله مهم است چون حق سقط جننی

ها مخالف م�ف قرص و ی خودش است. کاتول�کسکسوالیته
ی از حام  هستند و �داروهای جلوگ�ی

گ
گ��ند هر وقت خدا ل�

ن هم هستند. اما  خواست زن با�د حامله شود و مخالف سقط جننی
ن حال که کاتول�ک هستند، خود را این گروە از فمین�ست ها در عنی
 دانند. طرفدار حق انتخاب �

کت نداشت، �عین آخوندها در ایران  ا�ر دین اسالم در حکومت �ش
حا�م نبودند، باز هم به اصالح دیین ن�از داشت�م چون آنها در جامعه 

ی خصو�، روی افکار ها و در عرصهنقش دارند. دین در خانوادە
 ی عمو� به طور مستق�مجن�، هنجارهای جن�، و حیت در عرصه

مستق�م نقش بازی  کند. بنابراین، به هر حال ن�از به اصالح� و غ�ی
 دین وجود دارد. 

فرهنگ و  هایتر است. اینکه فقه تما� عرصهوضع ما البته پ�چ�دە
ات را ب�ش�ت  ورت تغی�ی اقتصاد و س�است را در دست گرفته است، �ن
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وع شدە است. گرو� از روحانیون � ات به آرا� �ش کند. البته تغی�ی
 با�د گ��ند چندزین اند. مثً� �لبات زنان توافق کردەبا بخ�ش از مطا

اند. موارد مل�ن �ا خ�� محدود و سخت شود. حیت ارث را باز�یین کردە
د�گری هم هست که نزد�ک به مطالبات زنان است. البته با�د د�د  

ات دادە ستند؟ کارە هاند چهکه روحانیوین که در احکام فق� تغی�ی
ی قدرت س�ا� هم طرد �ا خلع لباس از عرصههیچ! آنها معموً� 

اند. مثل روحاین مبارز یوس�ن اشکوری، آ�ت هللا دک�ت محسن  شدە
هللا صان�، بجنوردی، فاضل میبدی و.... مگر فقهایی  کدیور، آ�ت

 دهند؟ که در قدرت هستند به حرف این افراد گوش �
ت. به �سدر نت�جه االن مشکل اص� ما س�ا� است و فقط فق� ن

ن دل�ل است که به نو� تحول بن�ادی س�ا� احت�اج دار�م تا  همنی
ات دیین ی فکری تبعد بتوان�م در فضایی آزاد گفتگو کن�م و زمینه غی�ی

ش �ابد. � خواهم بگ��م مشکل ما در ارتباط با فقه فقط هم گس�ت
�ه کار ن�ست بلمشکل تصلب فق� �ا مقاومت روحانیون محافظه

 امروز ما مشکل س�ا� است. مشکل اص� 
کار سنیت هم � جای خودش البته مشکل این نهادهای محافظه

 سنگ
�
اندازی است. در زمان شاە اینها در حکومت نبودند اما دائما

کردند. در زمان اصالح قانون خانوادە، �س�اری از افراد از طرف �
انیون ند، با روحکردزنان فعال، از جمله زناین که در سازمان زنان کار �

متنفذ مالقات کردند و کوش�دند که حما�ت آنها را هم جلب کنند. 
 چون حیت در آن دورە هم اینها نفوذ داشتند. 

روحانیون هموارە مانع ا�جاد کردند و هموارە جلوی اصالحات و 
دست�ایب به �ساوی مرد و زن را گرفتند اما فقط آنها نبودند. حیت بع�ن 

ها با آنها همکاری کردند. کوالر هم خ�� وقتی ساز مردان نخبه
د شدند. خو مند �چرا؟ چون آنها هم از مردساالری و پدرساالری بهرە



 ت�روحان یندەیآ

١٥٢ 
 

رضا شاە هر چند اصالحات خویب به نفع زنان انجام داد اما وقیت 
�عت  ن �ش ن خانوادە رس�د در مقابل تحک�م قواننی ن��ت به قواننی

ف نبود چون خودش چند زن زین مخالمقاومت نکرد. مثً� با چند 
 داشت. 

ع از این زمان به صورت مدون وارد نظام قضایئ  ن �ش شد. از قضا قواننی
شد اما نه به صورت متمرکز و از طرف البته پ�ش�ت هم عمً� اجرا �

 نهاد دولت. 
ی مدرن  ن دادگس�ت ی را داور به وجود آورد. �س�اری از قواننی دادگس�ت

ن خانوادرا از ارو�ا و بل��ک و فرا� ە سه گرفتند اما وقیت ن��ت به قواننی
ع مطابقت دادند.در �ک مقاله ی مفصل توضیح رس�د آن را با �ش

ن  علین بنی دادم که چگونه �ک ن�ع توافق نانوشته و غ�ی
های سکوالر و نظام�ان حا�م و روحان�ت بر � تقس�م ناسیونال�ست

ار  پرورش کنی آموزش و قدرت به وجود آمدە بود. روحان�ت از عرصه
 ها در و آموزش ن��ن در دست دولت قرار گرفت. دادگاە گذاشته شد،

دست دولت سکوالر قرار گرفت و اقتصاد و امور اداری کشور به 
ن خانوادە همچنان در  دست دولت اتفاد. اما احوال شخص�ه و قواننی

جاها آقای آخوند تو از این«دست روحان�ت با�ت ماند. انگار گفتند 
ها و ها و بچهوی کنار و اینجا دست دولت است و� زنبا�د بر 
سپار�م و تو همچنان روی آنها  ی خصو� را به دست تو �عرصه

ل داشته باش ن مردان ». کن�ت �عین �ک ن�ع سازش و تقس�م قدرت بنی
ه توان�م برگرد�م و بگ���م کهجایی کصورت گرفت که امروز � نخبه

� در سلطه بر  ع را در دست مردها منافع مش�ت  زنان داشتند، قانون �ش
 فقها با�ت گذاشتند. 

ە های زنان و غی کوتا� که خ�� از انجمنبعد از رضا شاە در دورە �ی
ی اصالحات به نفع زنان مثل حق رأی زنان �شک�ل شد، روی مسئله
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نون ی قاخ�� فشار آوردند و مصدق حق رأی زنان را در کنار اصالح�ه
د.  انتخابات به مجلس برد اما در نها�ت مجبور شد آن را �س بگ�ی

هللا کاشاین عل�ه ال�حه تظاهرات راە چرا؟ چون بالفاصله در قم آ�ت
ن  انداخت و کفن پوش�د و چنان قشقر�ت به پا کرد و زد و خورد خوننی

ن قانون ی م� گفتند تغی�ی ایشد که حیت بع�ن از سکوالرهای جبهه
ثل هم�شه حقوق زنان را فدای د�گر از آنها م مناسب ن�ست و بع�ن 

مالحظات س�ا� کردند و گفتند که اول��ت امروز ما این ن�ست و 
تری دارد. گفتند ا�ر مصدق این کار را بکند و مصدق کارهای مهم

اش را ی کارهایبخواهد مسائل زنان و حق رأی را مط�ح کند، بق�ه
د چون طرد و ضع�ف �ن� او  دها عل�هشود و آخونتواند پ�ش ب�ب

 د. ی مصدق را �س زدنشوند. �عین حیت سکوالرها هم ال�حهمتحد �
ی مه� داشت که گفت�د مردها از خواهم بگ��م حرف شما نکته�

این منافع استفادە � کنند و بنابراین دنبال تغی�ی ن�ستند. متأسفانه 
وهای سکوالهای ایران و دموکراتهم چپ ۱۳۵۷در انقالب   ر ها و ن�ی

نفری عل�ه حجاب از زنان حما�ت نکردند. وقیت تظاهرات هزاران 
 ها ماندند ها ج��ان داشت، زناجباری به مدت �ک هفته در خ�ابان

اض کردند اما تنها ماندند. چرا؟ چون ا��� آقا�ان به این مسئله  و اع�ت
کردند که ا�ر زنان نتوانند حقوق دادند و درک ن�اهم�ت ن�

به دست ب�اورند فردا حقوق مدین بق�ه هم به راحیت از شان را مدین 
ن خواهد رفت. �س هم درک  اش را نداشتند و هم دردش را نداشتند. بنی

ا�  امروز ب�ش از پ�ش روشن شدە است که اغلب کشورهای ا���
ا�ط  مادی، �عین فناوری، علوم، �ش مسلمان از نظر فرهنگ مادی و غ�ی

ی س�ا�، حقوق شهروندی، مدی��ت اقتصادی، رفاە عمو�، توسعه
عقب افتادە ام به حقوق ��ش اند و جامعه، حفظ مح�ط ز�ست و اح�ت

، همانا تصلب و درجازدن علما و ما�� از دال�ل مهم این عقب
گ

ند�
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ای است که ها و باورها و احکام مذهیب فقهای اسال� در سنت
ای از تار�ــــخ ها قبل به پا�ان رس�دە است. در برههاش مدتدوران

ند که با توجه به تحوالت کل دن�ا در  هست�م که فقها با�د تصم�م بگ�ی
، تا � های جن� و پلورال�سمورد حقوق زنان و اقل�ت م مذهیب

توان با خواهند از حرکت تار�ــــخ عقب بمانند. آ�ا همچنان ��
ها و احکام فقه سنیت به تحوالت عل�،  چسب�دن به همان تفس�ی

، حقو�ت و س�ا� و مع�ارهای اخال�ت امروزی یب 
گ

ماند؟  اعتنا فرهن�
 شمول حقوقآ�ا احکا� که مغایرت آشکار و شد�دی با اصول جهان

ام و اعتبار فقها را در جهان امروز حفظ کند؟ د، ���ش دار  تواند اح�ت
 و ضعف حقان�ت احکام فق� ن�ست که عدە

گ
ن فرسود� ی آ�ا همنی

گرا�ان، از جمله طالبان، القاعدە، بوکو حرام، و داعش، ز�ادی ازاسالم
را به توسل به قهر و خشونت کشاندە تا با �شد�د ارعاب و ترور، 

مسلمانان تحم�ل کنند؟ عقا�د و احکام خود   را بر مسلمانان و غ�ی
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 منابع اقتدار روحان�ت
 نژاد گفتگو با مهراد واع�ن 

ای او در�ارەر تار�ــــخ معا� که رسالهگپژوهش ی ورەد ی منابع اقتدار روحان�ت در ی دک�ت
 قاجار است

 
ض  ض بحی� معموً� این است که روحان�ت به چه معنا  اولنی سؤال درچننی

ادی های ز�دانم که بحثگ���م؟ �است و به چه ک� روحایض �
ی اجتما� ای روحانیون را �ک طبقهدر این بارە شدە است. عدە

� � ارند  ددانند و معتقدند که منافع اقتصادی �ا منابع اقتدار مش�ت
 ای همکند. عدەی اجتما� تبد�ل �که آنها را به �ک طبقه

معتقدند که کسایض را که لباس روحان�ت بر تن دارند با�د روحایض 
دا�ست چون ا�ر به دنبال تع��ف دقیق این پد�دە باش�م، کار 

فهم�د؟ خواهم ببینم شما از این پد�دە چه �شود. �تر �پ�چ�دە
 اشارە ی اجتما�حان�ت �ا روحایض آ�ا به �ک طبقهگ���م رو وقیت �

 را در نظر دار�م که ماه�ت -کن�م �ا �ک گروە اجتما��
گ

فرهن�
زب نظران به �ک حطبقایت ندارد؟ �ا حیت به تعب�ی بر�ض صاحب

 کن�م؟ اینها چه کسایض هستند؟ اشارە �
ی روحان�ت صحبت کرد. راجع به منافع شود روی خود کلمه�
ی خود لباس خاص اینها صحبت کرد. تما� �ا اقتصادی �ا در�ارەاج

ی این موضوعات را به صورت ی مهم این است که همهو� نکته
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 خود کلمه
�
؟ ی روحان�ت چه زماین پد�د آمدە استتار��ن ببین�م. فرضا

هفتاد تا هشتاد سال پ�ش احتماً� به ک� که عالم دیین �ا فق�ه بود 
ور  ای شدە باشد و� به طد. شا�د هم در متین اشارەگفتنروحاین ن�

ن نبود. تا دورە ن مردم چننی وطه �ا اواخر قاجار که منک� و در بنی  ی م�ش
ن نبود و بعد از آن هم که منابع مکتوب دار�م، هب�ش�ت کار کرد  ام چننی
بین�م؟ معموً� برای فرد از مجتهد، هایی ز�اد �چه کلمه ا�ر نگاە کن�م،

ە استفادە �آخون شود و به صورت جم� از عبارت علما د، مال و غ�ی
 کنند. استفادە �

سال� ی جمهوری اکند. در دورەآخوند، البته به مرور بار من�ن پ�دا �
کنند کً� اخوند را کنار بگذارند و روحان�ت و روحاین را هم س� �

 در جایی ر�م. حیت جا�گ��ن کنند. �س ما در گذشته این کلمه را خ�� ندا
ت، کردند، کار�رد این عبار هم که روحاین را در �ک معنایی استفادە �

 بود. مث�ً » صفت«باشد، به عنوان » اسم«ب�ش از اینکه در جای 
، که ب�ش�ت به معنای � اش ن علمبود» جهاین آن«گفتند عالم روحاین

وکار دارند این � ای ساخته بودند از کساین که با این دن�ای فبود. دوگانه
 و کساین که با آن دن�ا �وکار دارند. 

وطه نگاە کن�م آنجا که �نامها�ر به نظام این گ��د چه کسی م�ش
توانند نامزد عض��ت در مجلس شوند، آمدە است علما و طالب، �

السالم �ا برند، مثً� ثقه�ا القاب به کار �مراجع �ا مجتهدین. 
ی قاجار بار آخوند. این کلمات در دورە و مال  همانالسالم. �ا حجت

 من�ن ندارد. مثً� مال احمد نرا�ت دار�م. آخوند خراساین دار�م. 
ه در ی روحانیون به عنوان فقیهان �ا کساین ککنم که حیت کلمهفکر �

عد از انقالب ب و�ژەبهی پهلوی و فقه ش�عه دسیت دارند، ب�ش�ت در دورە
 جا افتاد. 
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اش به گ���م، حیت ا�ر عنوانبه هرحال، صن�ض که به آنها روحایض �
ی که شما گفت�د، جد�د و متأخر باشد، قبً� هم وجود داشته  تعب�ی

 تغی�ی کردە اما �است. حیت ا�ر بگ���م که اسم
گ

دان�م که اش به تاز�
ی جد�دی ن�ست. بنابراین، شا�د قبل از آن وجود داشت و پد�دە

اش روحان�ت نبود و د مهم نباشد. فرض کن�م که اسماش ز�ااسم
شدند. حال سؤال این است  قبً� با عنوان عالمان دییض شناخته �

 شود طبقه دا�ست؟ که آ�ا این صنف را �
ی  منظورم از آن توض�حات این بود که حیت این اسم هم خودش س�ی

ارد و با�د د اش هم به تبع آن س�ی تار��ن تار��ن دارد. بنابراین، بق�ه
ی که � ن ر توانم بگ��م این است که ا�ر امروز را دتار��ن د�دە شود. چ�ی

�م و به دورە ی ی جد�دتر نگاە کن�م، اینها هم �ک طبقهنظر بگ�ی
 اجتما� هستند و هم ن�ستند. 

ن طبقه ی اجتما� هستند، به این دل�ل که خودشان هم خود را به چننی
ی � ن یون خودشان را �ک گروە اجتما� شناسند. �عین روحانچ�ی

 قبل از انقالب و در دههمتفاوت �
�
ی ی چهل و اوا�ل دههدانند. فرضا

این � ون �ا کرد از عبارت آقایپنجاە وقیت آقای خمیین عل�ه شاە سخ�ن
ایون گفت آقها وقیت �کرد. خ�� وقتآقایون علما هم استفادە �

ن علما بودند.   منظورش فقط همنی
ه تعب�ی شناسند. �ا بر واقع اینها خودشان را به صورت متفاویت ��س د

کنند و � identifyاش خودشان را به صورت جدا از د�گران انگل��
ن شکل است. �عین قائل اند که �ک طبقه هستند. از نظر مردم به همنی

ه هر حال ترسند، با�ر مردم به این صنف نگاە مثبت �ا من�ن دارند �ا �
ا �ک شود گفت که اینهدانند. به این معنا �ا را گروە متمایزی �اینه

 طبقه �ا گروە اجتما� هستند. 
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گ��م هم هستند و هم ن�ستند؟ چون مشخصات و اما اینکه چرا �
دە ند. االن ای هستا�سجام �ک طبقه را ندارند. اینها ط�ف خ�� گس�ت

�د. پ�ش ای آم� او چه ر�� به آقنماز �ک روستا در ایران را درنظر بگ�ی
ش شب�ه است؟ هیچ زاو�ه الر�جاین دارد؟ اصً� چه ن  چ�ی

گ
این  ای از زند�

ن تر و در گذشتفرد با او به جز لباس مشابه شب�ه ن�ست. قد�م ن همنی ه ن�ی
 را ق�ها و شیخها و آقانج�ن بود. مثً� شفیت 

گ
که   ها و آخوندهای بزر�

توان با فیت داشتند چطور �به حکومت نزد�ک بودند و ثروت هنگ
 �های یب آخوند 

گ
ی که در فقر زند� ن ایی کردند مقا�سه کرد؟ آخوندهچ�ی

ان و گشتند روستای خودشخواندند و بر�رفتند در� �بودند که �
دادند �ا در جم� کوچک به چهار بچه در مدرسه و مکتب قرآن �اد �

 صادی را نگاە کن�م، خ��کردند. به این معنا ا�ر منافع اقتوعظ �
ن شیخ شباهیت  ها انصاریوجود ندارد. از نظر عل� هم نگاە کن�م باز بنی

ی خ�� ی ضع�ف فاصلهها با �ک طلبهالغطا ها و کاشفالعلومو بحر 
 از کساین که �

گ
ها را رسرفتند این دز�ادی وجود دارد. ک� خ�� بزر�

 رس�دند. خواندند به آنجا ن��
بنای مراین، روحانیون به �ک معنا گرو� متمایز هستند و� ا�ر بناب

زن�م، � ی کارگر حرفطبقه اقتصاد باشد، مثل اینکه از طبقهتع��ف 
اینها د�گر طبقه محسوب نخواهند شد. چون شما کارگری ندار�د که 
 � صد برابر کارگر د�گر ثروت �ا علم داشته باشد �ا به منابع دس�ت

ن کارگران داشته باشد ام ن تفاویت وجود دارد. ا�ر در بنی ن اینها چننی ا در بنی
ی باشد، د�گر طبق تع��ف کارگر نخواهد بود و از آن تع��ف  ن ن چ�ی چننی

تواند بین�د. �� �خارج شدە است. و� در علما شما این فاصله را �
هزاران برابر د�گری ثروت داشته باشد، �ا جا�گاە عل� خ�� باالتری 

 شود گفت که اینها طبقه ن�ستند. اشد. به این معنا �داشته ب
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ی که باعث � ن شود این سؤتفاهم پ�ش ب�ا�د که اینها �ک شا�د چ�ی
ر  طبقه هستند، اتفا�ت است که بعد از جمهوری اسال� رخ داد. �ن

 غرضانقالب ایران و حکومت جمهوری اسال� این بود که نگاە یب 
را سخت کرد. این سؤتفاه� که  �سبت به روحانیون و علمای دیین 

ن است که ملت همهپ�ش آمدە �ک دل�ل ی روحانیون را به اش همنی
های ز�ادی از این برخوردها وجود دارد. در زنند. مثال�ک چوب �

آ�د که �ک تا�� جلوی آخوندی �د�دم  های اجتما� و�دئویی شبکه
در جمهوری اسال� و کند. اما رود و او را سوار ن�دهد و �و گاز �

� داشتند ا�ر آخوندی کنار نظا� که اینها به همه جور منابع دس�ت
خ�ابان ا�ستادە و ن�از دارد که سوار تا�� شود �عین احتماً� خ�� از 
آن قماش نبودە است. ا�ر بخواه�م روی منابع و منافع اقتصادی 

ک دست بگذار�م، اینها �ک طبقه به حساب ن� ثل مآیند. مش�ت
ە ی متوسط ن�ستند. و� ا�ر به عنوان �ک گرو ی کارگر �ا طبقهطبقه

 
گ

� دارند، اند�شهمتمایز اجتما� بگ���م که و�ژ� � های مش�ت ی مش�ت
� شان به منابع قدرت و ثروت به دارند و در جمهوری اسال� دس�ت

ن ب�ش�ت شدە، به  ه هستند. گفت طبق  شا�د بتوانآن معنا  طور م�انگنی
 

با توض�� که داد�د هم قبل از جمهوری اسال� و هم بعد از  �س
 آن طبقه نبودند. 

� به  �م نبودند و ن�ستند. مثً� دس�ت ا�ر بحث اقتصادی را در نظر بگ�ی
هایی مثل اوقاف در دوران  ن ن و مل� و چ�ی � و زمنی منابع و وجوهات �ش

اجع به من ر  ی آنها. قاجار م��وط به بع�ن از آخوندهاست و نه همه
ود، بام بر آن منطقه متمرکز کنم که کار تحقیقاصفهان صحبت �

. آقانج�ن ی قاجار در اواخر دورەمسجدشا�  و�ژە خاندانبه
ت��ن عضو این خاندان است. پدرش شیخ محمدباقر نج�ن و معروف
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آقا نورهللا هم متنفذ بودند. آقانج�ن در آن دوران آدم برادرش حاج 
 بود. در بع�ن منابع آن دورە �ا منابع فول�لور اصفهان�س�ار ثروتمندی 

ای  گفتند که آقانج�ن خدای اصفهان آن دوران است. آن هم در دورە�
السلطان حا�م اصفهان بود که خودش قدرتمندت��ن فرزند که ظل

 شاە بود و برای خودش ن�مچه شاە بود.  نا�الدین
نج�ن دار�م، از سوی ا خواهم بگ��م در حا� که آخوندی مثل آق�

لف های مختد�گر در گوشه و کنار شهر هم ک� آخوند د�گر با اسم
بت اند. اینها چه �ساند �ا طلبهنمازند �ا واعظهستند که مثً� پ�ش

دست ا �کشود اینها ر توانند داشته باشند؟ ن�نج�ن �ای با آقا طبقایت 
 مثل آقانج�ن احتماً� با 

گ
ا و هها و در�اریبازارید�د. آخوند بزر�

ی دیوان ک و ارتباطات خ�� ب�ش�ت ساالران بزرگ آن دورە منافع مش�ت
این  اش برای آقانج�ن �ا شفیت ای که حدا��� خاص�تداشت تا با طلبه

اش کند که فالین را ب�اور تا حد را اجرا کند. بنابراین، ا�ر بود که صدای
 تر هم برو�م این اختالف هست. قبل

 
ز خواه�م اشود که وقیت �گاە شما به این نت�جه منجر �د�د 

ی اجتما� مواجه روحان�ت صحبت کن�م، چون با �ک طبقه
ض �  ن�ست�م، د�گر امکان �کدست رود. به این کردن این صنف از بنی

ؤال ای �کپارچه برر� کرد. ستوان آن را به عنوان پد�دەترت�ب ن�
 روحان�ت چ�ست؟ اما با جوایب که به بعدی این بود که مبایض اقتدار 

 شود شود؟ د�گر ن�سؤال قبل داد�د، آ�ا این سؤال منت�ض ن�
پرس�د که مبایض اقتدار س�ا� �ا اقتصادی� روحان�ت چ�ست چون 

  شود. روحان�ت نو� کل �کپارچه ن�ست. �س سؤال غل� �
 با�د پرس�د مباین اقتدار روحانیون مقتدر چ�ست؟ 
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 هم
�
ض دق�قا طور است. در این صورت، نبا�د از آن طبقه صحبت  نی

افتد این است که ا�ر مبایض اقتدار کن�م. اتفاق جالیب که �
را برر� کن�م، مثل این است که منابع اقتدار » روحانیون مقتدر«
ا برر�  ر » پزشکان مقتدر«�ا » بازار�ان مقتدر«�ا » نظام�ان مقتدر«

داقل دهد. �ا حای به ما ن�فهم و�ژە کن�م. اما این برر� در تار�ــــخ،
دهد که �کپارچه ببین�م. اینکه ببین�م این صنف چه کردە اجازە ن�
ی را  و کارنامه اش از ورای تار�ــــخ چ�ست. با این حال، من همان مس�ی

قت دهم. البته با این دکه قرار بود داشته باشم، با �سامح ادامه �
خ�ش از بین�م. بل �کپارچه ن�و فرض که د�گر روحان�ت را نو� ک

روحان�ت اقتدار اجتما� س�ا� داشت، اقتدار اقتصادی داشت، و 
 کرد. مبنای اقتدار اینها چه بود؟ در قضاوت و آموزش دخالت �

ن�ست   عج�بمن اول �ک نکته بگ��م که به نو� حاش�ه هم هست: 
ی که گفتم که از  ن س�م که � این چ�ی �م �ا ب�پ ها چه فر�ت نای سنت�جه بگ�ی

ن . چو عج�ب ن�ست و� دقیق هم ن�ستهای د�گر دارند. با گروە
هایی طور که قبً� هم گفتم، روحانیون با د�گر اصناف، تفاوتهمان

ها �ا هر گروە د�گر هم مقتدر ها �ا مهندساسا� دارند. مثً� پزشک
 �ک از آنها جا�گاە روحانیون را ندارند. دارند و هم غ�ی مقتدر و� هیچ

ای کلمه  مجا�گاە فق�ه �ا عالم دیین �ا روحاین متفاوت است. ا�ر بخواه
 هستند. کساین که قرار بود حافظ دین» باندین«ها از خودم بگ��م این

کدام جا�گاە   باشند و شغلشان این بود. اما آنهایی که شما مثال زد�د هیچ
عد از ی ایران بتار��ن اینها را ندارند. نه تنها در تار�ــــخ پانصد ساله

زر�شت هم  ی دینلبهی قبل از اسالم و غصف��ه بل�ه حیت ا�ر به دورە
ساین گ���م، هم�شه کنگاە کن�د، در این �زمیین که به آن ایران �

دانند. ار�اب دین، صاحبان اند که خود را صاحب دین �وجود داشته
ن  دین �ا هر اسم د�گری که بگذار�د، �� از دو رکن اقتدار در این �زمنی
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فت شود گن معنا �بود. شما شمش�ی را دار�د و کتاب مقدس را. به ای
 ی طبقه نبودن اینها کردم، به این معین ن�ست کهبحی� که من در�ارە

ن اینها و د�گران ن� لحاظ  شود بهماند. چون همچنان �د�گر فر�ت بنی
، خ�� حکم های ک� راجع به اینها صادر کرد، �ا خ�� تار��ن

که اینها این شود کرد. برایها ن�ها کرد که راجع به پزشکسازیسادە
 ای هستند. همچنان گروە متمایز و برجسته

 
ض برس�م. �س وقیت ما از ی مه� است و �نکته خواستم به همنی

ی اش این ن�ست که همهکن�م معیض ی روحان�ت صحبت �طبقه
ک دارند. من روحانیون مثل طبقه ی کارگر منافع اقتصادی مش�ت

. اما فهممیت طبقه �ی تع��ف مارکس�سمالحظات شما را در�ارە
 �ا حیت �کشا�د بتوان گفت که روحان�ت �ک طبقه

گ
 ی فرهن�

ان�ت شود گفت که روحی س�ا� است. به این ترت�ب آ�ا ن�طبقه
 �ک طبقه است. 

ن در پاسخ به پرسش دوم شما گفتم هم طبقه هست و هم  برای همنی
ی کلمه  از ن�ست. گرچه اینها �ک گروە متمایز هستند اما ابا دارم که 

این  های مارکس�سیت استفادە کنم. به خاطر س��ه» طبقه«مشخص 
عبارت به نظر من طبقه ن�ستند. اما �ک گروە متمایز اجتما� هستند 

 کنند. و با د�گران فرق �
 

ی که � ن قدر کم است که مثل هر شغل گ��م آنا�ر بگ���د این چ�ی
ه ست و� از اینکد�گری شدە است، خواهم گفت که از این ب�ش�ت ا

ن هم باشند و منافع اقتصادی �ک طبقه باشد که همه ی اعضا عنی
ک داشته باشند این  طور ن�ست. مش�ت
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 گ���م چقدر اختالفات بودە و چقدر شما ببین�د در این صن�ن که �
ها درون خود این گروە وجود ت��ن �کوبها و حیت جدینقدها و جدال

دامن خود اینها را هم گرفته است. ا�ر داشته است. تکف�ی ا�ر بودە، 
هایی مثل ش�خ�ه را ببین�د �ا جنب�ش مثل باب�ه در واقع ج��این از ج��ان

ن صنف است. باب�ه به �ک تعب�ی جنبش طالب و روحانیون  درون همنی
اض  ن آن اع�ت فرودست �سبت به ساختاری باالدسیت بود که به همه چ�ی

اض به صلب بودن مباین  ی  فکری این صنف که اجازەداشتند. هم اع�ت
اض به تبع�ض اقتصادی. ها را ن�خروج از آن چارچوب  داد و هم اع�ت

ن را شب�ه � خواهم بگ��م ا�ر از دور نگاە کن�م و عقب برو�م، همه چ�ی
ن تر کن�م و جلوتر برو�م تازە ایبین�م اما ا�ر نگاهمان را ظ��فهم �

 ه در دورەف�ض کاشاین کشود. اختالقات د�دە �
گ

کرد  �ی صف��ه زند�
هان  این فقی«گ��د: و خودش از علما و استاد محمدباقر مجل� بود، �

اند اند | گر به باطن نگری دشمن ا�مان همکه به ظاهر همه اخوان هم
ن برە پوش�دە و  | جگر خ��ش و دل هم ز حسد � خوایند | پوستنی

ن و کناند و سخاند | واعظان گرچه بلیغگرگان هم ردن دان ل�کن | گفنت
داران ت� از اخالص | کز اند | آە از این صومعهاین قوم کجا آن هم

 ». اندحسد رهزن اخالص م��دان هم
که   ها هم هست که �س�اری از این جنبش و این نگاە این تحل�ل البته

های اقتصادی داشته باشد. به خاطر اینکه تواند پا�ه�نام بردم 
با ثروت هنگفت وجود دارد و از طرف  خوندی مثل شفیت د�دند آ�

 اند. ا�ر بع�ن ها و صدها طلبه هست که محتاج نان شبد�گر دە
ا بین�م که ماجرا چ�ست. اینهی قاجار را نگاە کن�م، �های دورەروا�ت

 یآخوندهای ردەهای ساخت جمهوری اسال� ن�ست. فقط اسطورە
ن   �و طالب در آن دورە واقع پاینی

گ
 با فقر مطلق زند�

�
ب این کردند. خو ا

تفاوت وجود داشت و االن هم هست. حال شا�د در جمهوری اسال� 
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خوندی که فقر مطلق داشته باشد نداشته باش�م، و� من آخوندهایی آ
شناسم که وضع ما� خویب ندارند. و از آن طرف هم که معلوم را �

ن خاطر است که من است در طبقات باال چه کساین را دار�م. ب ه همنی
 کنم. ی تعب�ی طبقه بودن روحانیون مقاومت �باز در�ارە

 
دانم  خواستم این بحث بازتر شود. �ام اما �من البته با شما موافق

ض روحانیون وجود  که با توجه به تفاوت جدی ما� و فکری که بنی
 خواهم به بحث�دست کرد. اما از همینجا توان آنها را �کدارد، ن�

اقتدار برس�م. فعً� تالش برای تع��ف روحان�ت را کنار بگذار�م و آن 
ی را که همه به صورت شهودی در�ارە ض اش توافق دارند در نظر چ�ی

�م. وقیت �  ذهن ما به سمت مفهو� �بگ�ی
�
رود  گ���م روحایض تق��با

ر حال ه فهم�م و حیت ا�ر نتوان�م دقیق توضیح ده�م بهکه همه �
کن�م. حاال بدون مناقشه در اینکه دان�م که از چه صحبت ��

روحان�ت �ک طبقه است �ا تنها �ک گروە اجتما� متمایز، ب�ای�د از 
ض روحانییت که از آن صحبت  منبع اقتدار آنها صحبت کن�م. همنی

ی صحبت �فهم�م که در�ارەکن�م و �� ض ینها  کن�م، ای چه چ�ی
فهمند. اقتدار اینها هم قبل از ستند. همه این را �گروە مقتدری ه

 د؟آ�انقالب وهم بعد از آن وجود داشته است. این اقتدار از کجا �
نم  توانم عقب بروم و احساس ککنم که در تار�ــــخ تا کجا �دارم فکر �

توانم راجع به آن حرف بزنم. برای شوم که خ�� ن�که وارد جایی �
 وجود داشت و ا�ر عقبار در دورەاینکه این اقتد

�
رو�م تر بی قاجار حتما

وعدر دورە صً� اش از آنجاست که ای صف��ه هم بود. به �ک تعب�ی �ش
ی صف��ه اسماع�ل و شاهان بعدی در دورە شود و شاەایران ش�عه �

وع � دان�د که کنند به این که روحانیون ش�عه را به ایران ب�اورند. ��ش
ی ز�ادی ندار�م، و علما و مجتهدین را ن آن دورە روحاین ش�عهدر ایرا
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، �از جاهایی که ش�عه ن هستند، مثل جبل عامل لبنان کنوین آورند �شنی
 دهند. و پر و بال �

ی وضع�ت کار�زما با عنوان در�ارەما�س و�ر تعب�ی جالیب 
routinization of charisma مند کردندارد که فعً� به آن نظام  

ها افتادە ها و جنبشی دینکار�زما بگ���م. این اتفا�ت است که در همه
داشت. اما بعد از او به  ی»آن«�ا �ک است. مثً� آقای خمیین کار�زما 

ن  جا�گ��که فقط او داشت را   ی»آن«این خورند که چطور بحران �
مند کنند و به روال ب�اورند. �س کن�م؟ �س مجبور شدند آن را نظام

قانون اسا� را ترم�م کردند و �ک جا�گاە حقو�ت مطلقه ساختند. این 
اتفاق در �شیع هم افتادە است. البته تار�ــــخ این دورە تخصص من 

ن دل�ل به صورت ک� در این بارە اشارایت � کنم. بعد ن�ست و به همنی
خورند که حال با�د چه کن�م. ز امام �ازدهم، ش�ع�ان به مشک� �ا

داران به تعب�ی دین –را داشتند » آن«ها بودند و چون وقیت امام
وجود نداشت. حال » آن«. اما بعد از امام د�گر این بودند » معصوم«

کردند؟ �س دستگا� درست کردند که آن کار�زما را به با�د چه کار �
ن ل به �ک نظام کرد. نو� تبد� آ�د، به �ک ی که به عقل در ن��عین چ�ی
ن نظام که   . اینجاستشد �سند و با ضمانت اجرایی تبد�ل مند عقلچ�ی

م دانم، این اتفاق فقط در اسال شود. و تا جایی که �تر �فقه پررنگ
ن است.   بع�ن مورخان مس�ح�تن�فتادە است. در مس�ح�ت هم همنی

را با�د به اسم پولس رسول نوشت نه به اسم معتقدند که مس�ح�ت 
اسمش را  کرد و مسیح. مسیح �ک ره�ب کار�زمات�ک بود که کارهایی �

شود تصور کرد که در آن دوران در جای جای این �پ�ام�ب گذاشتند. 
�زمیین که امروز به خاورم�انه معروف است، مرتب کساین ادعای 

ی � ردن و و� مهم س�ستمات�ک کاند. ەکردمعجزە � –اند کردەپ�ام�ب
ابراین ا�ر . و بنتداوم پ�دا کند  مند کردن آن پد�دە است برای اینکهنظام
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آ�د  ی این اقتدار از کار�زمای او� �خ�� بخواه�م عقب برو�م ر�شه
وان موفق � شوند آن را حفظ کنند. آن �چشمه که �ک �ی از پ�ی

ە � ن اثرای خودشان �کنند و اعتباری برا کانال�ی دار خرند که ما م�ی
ی هست�م که  ن را ندار�م » آن«را داشت. درست است که ما » آن«چ�ی

اث وع ماجراست. »آن«دار و� ما م�ی  ا�م و این به نظر من �ش
رس�م. � ی صف��ههای بعد و تطور این نهاد که بگذر�م به دورەاز دورە

باریت به عال دادند و پادشاهان صف��ه به علمای ش�عه خ�� پر و ب
ممل�ت را ش�عه کردند. چند نکته در مورد مباین اقتدار در آن دورە به 

وقت  رسد. �� این که باالخرە این صنف و گروە اجتما� هیچنظرم �
شمش�ی به دست نداشت که �� از مباین مهم اقتدار در تار�ــــخ است. 

رم قدرت ن �س ا�ر منبع اقتدار قدرت سخت نباشد، با�د گفت که
است. بنابراین، مبنای اقتدار این صنف، باور مردم بودە است. ا�ر 

اما . بود ها اعتقاد نداشت اصً� اقتداری هم ن�کس به این حرفهیچ
ا منافع ب در مجم�عاقتدار اینها رسد ی مهم این است که به نظر �نکته

 . تراستا بود �ا تضاد نداشها که شمش�ی به دست داشتند همآن
�ه و از  ها بود که منبع اقتدار نرم را نابود نکنند دستاین به نفع شمش�ی

ن دل�ل نو�  ند. به همنی آن برای تثب�ت قدرت خودشان کمک بگ�ی
ن به وجود آمد که خا� از اختالف و دعوا هم ز�سیت مسالمتهم آم�ی

اقتدار عالمان دیین فقط قدرت نرم  یخواهم بگ��م که همهنبود. �
ی هم بود که � نبود   قدرت شمش�ی

�
 خواست از این قدرتبل�ه واقعا

داد. به نرم �ا منبع روحاین استفادە کند. بنابراین، به آنها پر و بال �
ن دل�ل � شود. ی صف��ه مقامات جد�دی پ�دا �بین�م که در دورەهمنی

، شیخ ە در آن دورە عناو�ین چون مالبا�ش االسالم، صدر، قا�ن و غ�ی
 ی اینها هم که بع�ن نماز، امام جمعه و همهد شدند. متو�، پ�شمتول

از قبل بود و بع�ن را صف��ه ابداع کرد و اینها هم خود به منبع اقتدار 
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تبد�ل شد. چون اینها وارد س�است شدند و مقام کامً� س�ا� داشتند. 
ی د�گری که خ�� مهم است، آن است که قدرت در گذر زمان نکته

داشته » آن«شود. حیت آد� که خودش نه ب اقتدار �خودش موج
د، در �ک دور  ی طوالین هباشد نه قدرت داشته باشد، ا�ر منصیب بگ�ی

ر شود. اینها هم دی تصدی آن مقام، اقتداری ا�جاد �فقط به واسطه
وع ی اش از دورەطول تار�ــــخ این موقع�ت را داشتند و هر چند �ش

ت د�گری ای که انگار حالتدرتر شدند به گونهصف��ه بود اما به مرور مق
وع شدە و� توان�د تصور کن�د. ن�را ن� دان�د این اقتدار از کجا �ش

طور بودە است. �س اقتدارشان را �ادتان هست که تا بودە این
 پذی��د. �

 
ی که از گفته ض وع اقتدار روحان�ت ی شما �چ�ی فهمم این است که �ش

را، فارغ از اینکه اسال� باشد �ا مس��، به   �ا این صنف �ا گروە
ه این گردان�د. ب�سازد بر ی ک� که این دین را �کار�زمای اول�ه

های اعتقادی در آن هست. بعد به مرور ترت�ب، نو� از ر�شه
 در ایران در دورەطور که گفت�د به آن کمک �همان

�
ی شود. فرضا

نها  شد و به افزا�ش اقتدار آصف��ه نهادهای س�ا� دییض �شک�ل 
کمک کرد. بعد هم تداوم حضور در این جا�گاە به افزا�ش این اقتدار  

 دان�د. ی اقتدار را اعتقادی �کمک کرد. اما به هر حال ر�شه
هم�ت ی اقتدار و ای اول�همن به ر�شه یابتدا تأ��د کنم که از اشارە

ن برداشت �شود که انگار �  خواهم از این اقتدار اعتقادات مردم، چننی
های اول�ه خواهم بگ��م ا�ر برگرد�م به ر�شهزدایی کنم بل�ه �س�است

 خواه�د د�د که ر�شه
�
اش اعتقادی است. مثً� شاە اسماع�ل حتما

صفوی چرا با�د علمای ش�عه را به ایران ب�اورد؟ او را که ک� مجبور 
ا �د توری روم چرا بانکردە بود، �س البد اعتقادی وجود داشت. �ا ام�پ
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کرد؟ �س �ک جاهایی مباین اعتقادی و مس�ح�ت را دین رس� خود �
وی س�ا� فکر  ن مسئله هم ن�ی باورهای مردم مهم است. اما در همنی

 تواند استفادە کند. شاە اسماع�ل �ا شاهان د�گر کند که از این کار ��
�عه شخواستند �ک قلمرو صفوی نگاە س�ا� هم داشتند چون �

اتوری رض  ا�جاد کنند. ا�ر ف همجوار  هایدرست کنند تا تمایزی با ام�پ
 در -های دولتکن�م که ر�شه

�
ملت ایران در آن موقع است حتما

ی بود که این مذهب را انتخاب کردند تا تمایزی با  ن ن چ�ی ذهنشان چننی
 اعتقادی هم بود. باالخرە �همسا�ه

�
ان�م که دها ا�جاد کنند. و� قطعا

 و مهدویای بودند که نو� نگاە آخرالزماین ها از سلسلهفویص
 . داشتند 

ی قاجار که دوران طالیی روحان�ت بود و جا�گاە این رس�م به دورەتا �
دن کردند که با متوسل شصنف خ�� بزرگ شد. شاهان قاجار فکر �

وع�ت � ند و ا�ر اینها بگ��ند به ن�به علما و حافظان دین م�ش ت ابگ�ی
ن مردم مستحکم خواهد  از امام زمان حکومت کن�د، جا�گاهشان در بنی
وع کردند به امت�از دادن به روحانیون. امت�ازها هم  شد. بنابراین، �ش

الن زدند به نام فس�ا� بود و هم اقتصادی. مثً� فالن دە را سند �
ن �  ا فروختند به بهمان مال. �آخوند �ا فالن آبادی را به ق�مت پاینی

ا ت�ف ها و زنان بیوە ر اموال کساین که متو�ن بودند، �عین اموال یت�م
ن ن�ع وال�ت است. » وال�ت«ی معنای اول�هکردند. � فق�ه همنی

بنابراین، ترد�دی ن�ست که دولت در تثب�ت اقتدار دین نقش داشت. 
  اما باور عمو� هم نقش داشت. 

ە این نکته را ناد�د ها از بغض حا�م�تخ��بعد از جمهوری اسال� 
ند �  . ی اقتدار همان باور استاما واقع�ت این است که �ک ر�شه گ�ی

ا ز�ر آب  ی اینها ر تواند � همهکرد که �وگرنه ا�ر شاە قاجار فکر �
ر طو کرد. اما ایناین کار را � شا�د کند و آب هم از آب تکان نخورد 
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کرد ا�ر این اتفاق ب�فتد، سنگ روی سنگ بند احساس � حا�منبود و 
 ترس�د که ا�ر �کشود. �ا حیت شا�د خودش اعتقادی داشت و �ن�

درصد هم بهشت و جهن� باشد چه خواهد شد؟ �س �ا اعتقاد و ترس 
هر  شود قدر باور دارند که ن�کرد که مردم آنخودش بود �ا فکر �

ی ا�هکرد دولت بر دو پد. �ا اینکه فکر �ب�اور  جماعتبالیی � این 
 ماند. شمش�ی و اعتقاد به�ت استوار �

 
رغم به رسد کهمبایض اقتدار را به اختصار مرور کرد�م. حال به نظر �

ه رس�د کها پ�ش داشت، به نظر ن�اقتداری که روحان�ت از قرن
و ی قدرت را هم داشته باشد. در دورەی قبضهوسوسه ه طی م�ش

ی را ن� ض ض چ�ی شدند و بین�م. روحانیون حیت وقیت دو دسته هم چننی
 بین�م آن روحانیویض کهاختالفات اسا� پد�د آمد، در آنجا هم ن�

وطه بودند، داع�ه ی قدرت داشته باشند. �ا روحانیویض  مخالف م�ش
که مخالف استبداد بودند، بگ��ند که ما با�د حکومت کن�م. به نظر 

ض تصور و خواستهرسد که � ای متأخر است. حیت روحانیویض  چننی
وع�ت که � گفتند ما به ن�ابت از امام زمان به فالن حکومت، م�ش

ی حکومت نداشتند. چه اتفا�ت افتاد  ده�م باز هم خودشان داع�ه�
 اد؟ ی قدرت افتکه روحان�ت �ا بخ�ش از روحان�ت به فکر قبضه

که موض�ع های اصفهان  �خاندان مسجدشا گردم به همانبر�
ی قاجار و حیت تا زمان اواخر دورەها در تحقیق خودم بودە است. این

ی آخوندهای قدرتمند مثل قدرتمندند. خانوادە برآمدن رضا خان �س�ار 
ای که در آن فقط �ک آخوند قوی نبودە باشد اینها کم دار�م، خانوادە

 قدر مسلط باشند. ی طوالین اینو در �ک دورە
ا�ر به اینها نگاە کن�م �ک شیخ محمدباقر مسجدشا� دار�م که پدر 

د هم و بع ،آقانج�ن  �ا همان آقانج�ن است. بعد شیخ محمدت�ت است
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آقا نورهللا اصفهاین است که هر چند برادر آقانج�ن برادر کوچک حاج
است اما به لحاظ �س� انگار �ک �سل بعد است. این سه �سل را 

ر اصفهان مقتدر هستند و� شیخ محمدباقر اقتدارش ببین�د. هر سه د
طور ن�ست که ثروت ندارد و� اقتدارش نا�ش از عل� است. البته این

خ نداشته. شی اش نبودە است. پدر او که د�گر اصً� ثرویت ثروت
ی است که از نعمات دنیوی هم  محمدباقر در اصفهان مجتهد معت�ب

 از جااما یب بهرە ن�ست 
گ

 گردد. اش بر�اش به علم�گاەبخش بزر�
، �� محمدباقر، � ر جا�گاە بین�م که د�گرس�م، �وقیت به آقانج�ن

اش هم اش تراش�دند و اسمهایی برایعل� مهم ن�ست. البته �ک کتاب
 روشنمجتهد بودە و� 

�
 است که مقام عل� پدر را ندارد. او برای تق��با

ا� که ان آن اقتدار عل� و اح�ت ار مردم برای پدرش قائل بودند، اقتد ج�ب
کند و با وصل شدن به منابع قدرت و ثروت آن س�ا� را جا�گ��ن �

ان �  کند. را ج�ب
شود بل�ه بنابراین، موقع�ت این خانوادە در �سل بعد نه تنها بدتر ن�

ا�� که ظل آن همشوند. مقتدرتر هم � ان السلطان حا�م اصفهدر �ش
شد و تر �اواخر قرن نوزدهم داشت به مرور مدرن بود و ایران در 
 با�د پا�ه

�
 شد. تر �های اقتدار فقها لرزانقاعدتا

 هللا که باز هم درست است کهآقا نور رس�م به �سل بعدی، حاجتا �
اش آثاری تراش�دند و� مشخص بود که موقع�ت عل� پدرش را برای

وطه بعد از م�ش  ود تا جایی کهش�» س�ا�«ب�ش از برادرش ندارد. او 
تهران  ها به منظور فتحی استبداد صغ�ی برای �سیج بخت�اریدر دورە

ب ی اقتدارشان تا جنو . اینها در اصفهان بودند و� حوزەکند تالش �
ها هم ادامه داشت. این س�ی در سه ی بخت�اریو غرب اصفهان و حوزە

شود � گرنگار نقش علم کم�سل را ببین�د. ا�ر نمودارش را بکش�م، ان
برای  شود و به نو�و� حضور اینها در س�است دارد آرام آرام ب�ش�ت �
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ان آن ک�ی� اقتدار عل�  امون ج�ب و در وا�نش به دگرگوین دن�ای پ�ی
 هللاآقا نور شوند. �ک �سل بعد از حاجتر �س�ا� خود، به مرور 

هد به ب�ش از آنکه �ک مجتکه   ،رس�م به �سل آقای خمیین اصفهاین �
معنای سنیت آن باشد �ک ره�ب س�ا� است. جالب اینجاست که 

د گفت شو کند. ��اد �اصفهاین  نورهللاآقا حاجبارها از آقای خمیین 
 از او اثر هم گرفته است

ینها آ�د و ای رضا شاە ماجرای ��ازی و خدمت وظ�فه پ�ش �در دورە
اض کردند. علما و  شان �شینند و �دسته� �ستمجتهدین در قم  اع�ت

ن حاج کند ی �مهر هللا اصفهاین است اما رضاشاە به آنها یب آقا نور همنی
ن شا� شا�د و اعتنایی ندارد.  ن �ست �ش«است که به خاطر اولنی سنت

د در همان �ست �هللا آقا نور حاج آ�د. �انجام،کوتاە ن�» آقا�ان . م�ی
  شود. هام ک� مثل آقای خمیین �و به نو� منبع ال

 و بعد به هللاآقا نور این س�ی از محمدباقر به محمدت�ت به حاج بنابراین،
ی بعد به ک� مثل آقای رفسنجاین آقای خمیین و بعد هم در مرحله

ی است تار��ن و اتفا�ت �کرا � خ�ش از شبه ن�ست. ببین�د. این س�ی
و موقع�ت عل� نبود و کمبود  روحان�ت د�گر به دنبال آن اقتدار 

ان �  کرد. اقتدارش را با وارد شدن در س�است ج�ب
 

خواهم ی س�ی س�ا� شدن روحان�ت داد�د، �با توض�� که در�ارە
خواهد  دو�ارە به تع��ف شما از اقتدار برگرد�م. اینکه روحان�ت �

�ک  بگذار مذهب �ا امام کار�زمات�ک غا�ب را در قالکار�زمای بن�ان
مند کند و از حالت آسمایض به �ک ساختار و سازمان تبد�ل نهاد نظام

ل� ی �ک آخوند، اقتدار عنما�د. �س ا�ر فرض کن�م که اقتدار اول�ه
های د�گر و در نها�ت با اقتدار س�ا�  ض بودە است، به مرور با چ�ی

م ی روحایض کشود و در طول تار�ــــخ چون آن اقتدار اول�هجا�گ��ن �
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ض دل�ل به سمت قبضه� واه�د خرود. آ�ا �ی قدرت �شود به همنی
ی بگ���د؟  ض ض چ�ی  چننی

  تا زماین در حق�قت صحبت من دو بخش دارد. این �ک بخش آن بود. 
و �� به د�گری تعرض  که دو ستون دین و دولت کنار هم بودند 

 ت. ی ممل�ت وجود داش�ا تقس�م کار در ادارەز�سیت همکرد، نو� ن�
ل�� کردند، دا زماین که شاهان صفوی علما و مجتهدین را تک��م �ت

ن  ن همنی طور نداشت که عل�ه شاهان صفوی �شورند. در دوران قاجار ن�ی
ی و کشمکش پ�ش بود. ن� �ا�د و� جنگ بگ��م لحظایت نبود که درگ�ی

 . گرفتع�ار برای حذف د�گری درن�تمام
ی که گفت�م �ک س��ه عیتشان بود که به مرور اینها موقاش این این س�ی

ایی کنند که د�گر جشود و از �ک جایی به بعد احساس �تضع�ف �
وع در ساختار قدرت ندارند. این مسئله از دورە رای شد. بی پهلوی �ش

ار و بیند انگار نه انگ�شیند و �� �سترود اقا نورهللا �مثال، حاج
دجا هم �همان رضا  ادیکند �ا به رواییت ا�ال��ه �حاال �ا ذات  –م�ی

از ی کوچ� از آغ�ست �شانهکنند. شکست این شاە او را مسموم �
ستند  �ش� �ست» آقا�ان علما«ا�ر دوراین که  پا�ان �ک دوران است،

ی بعد �ک پله. آمد دولت کوتاە �دن�ا به آخر رس�دە بود و  گویی 
 کنند و در ها حمله �نبه ایپهلوی دوم رس�م به جایی که در �

عین تا � ن��سند. �» ارتجاع �خ و س�اە«ی �ا�ی کشور از روزنامه
با سلطنت نبود و این دل�ل آرام  ع�ار جنگ تمامبرای �ک جایی دل�� 

 شد. این �ک وجه ماجراست. آرام پ�دا 
جهان  ، تحوالت ی دوم که مهم است و کم�ت به آن پرداخته شدەنکته

. ما نبا�د فقط به اسالم س�ا� در ایران نگاە کن�م. این در اسالم است
های د�گر تار�ــــخ ایران هم هست که فقط به خودمان نگاە بخش

کن�م و با د�گر نقاط جهان کاری ندار�م. اما ا�ر منطقه را نگاە کن�م، �
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تر بین�م که ج��ان اسالم س�ا� در ایران بخ�ش از �ک ج��ان بزرگ�
 در کل جهان اسالم است. اسالم س�ا� 

د�د.  های مختل�ن خواه�د قرن نوزدهم و ب�ستم را نگاە کن�د ج��ان ا�ر 
حسن البنا، اقبال الهوری، س�د جمال الدین افغاین �ا اسدآبادی  امثال

س�د قطب را دار�م از  ک� جلوتر ب�ای�مو محمد عبدە. ا�ر  
ن م� و ابواالع� مودودی که جماعت اساخوان ان ال� پا�ستالمسلمنی

ی نمایندە به این سو  ها از اواخر قرن نوزدهمکند. این آدمرا درست �
ن در ج��این هستند که  فتادە اوا�نش به دن�ای غرب به راە ب�ش از هر چ�ی

ک آنها این است . است قدر خراب که چرا وضع ما این  پرسش مش�ت
. ین وبازگشت به خود و کنکاش در شان چ�ست؟ ابتدا پاسخ اما  است. 

ن رفته و با�د کاری کرد. گ��ند �عین � ثل آن مشکوە جهان اسالم از بنی
کردند که دوران کالس�ک باشکوە یونان ای که در ارو�ا احساس �دورە

ن رفته و بعد از قرون وس� جنب�ش راە افتاد که � خواست و روم از بنی
ور ا اح�ا چطآیند. امدوران کالس�ک را اح�ا کند. اینها هم برای اح�ا �

وع � دمان بیند که با�د از خو شود؟ مثً� حسن البنا اح�ا را در این ��ش
وع کن�م. � ت  قدر خراب است این اسگ��د دل�ل اینکه وضع ما این�ش

ا�م. که از اسالم واق� �ا به تعب�ی امروزی اسالم ناب محمدی دور افتادە
ای که �را جامعهبا�د برگرد�م و خودمان را مسلمان کامل کن�م ز 

ل مقصود خواهد مسلمان ن های خویب داشته باشد خودش به �م�ن
 رس�د. 

های بعدی د�گر مشکل را نه در خود دهد. �سلاما آن روش جواب ن�
استعمارزدایی و زمان است با دوران این همبینند. بل�ه در غرب �

ر د مودودی در پا�ستان و س�د قطبامثال  –طلیب های استقاللجنبش
ها ی ارو�ا است. اینکردەم�. جالب اینکه س�د قطب خودش تحص�ل

شوند. ا�ر حسن البنا به درون نگاە تر از امثال حسن البنا �راد�کال
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گفت که با�د خودمان را درست کن�م تا جامعه درست شود، کرد و ��
ون نگاە �گ��ند آن هم جواب نداد. �س �اینها � ند و کنآیند به ب�ی

گ��ند این دشمن است که وضع ما را به اینجا کشاندە و با�د با این �
شوند. به ر �تدشمن مقابله کن�م. در این س�ی تار��ن به تدر�ــــج س�ا�

ن دل�ل � ی بزرگهمنی از ایران د�د.  تر گ��م که این ج��ان را با�د در �س�ت
 هم

�
ی در پا�ستان که چنانچه ابواالع� مودود اند. زماناینها تق��با

چند ماە قبل از انقالب  ۱۹۷۹در سال  جماعت اسال� را تأس�س کرد،
 ایران درگذشت. 

طور ن�ست که اینها از هم ها خ�� مهم است. اینوجود این جنبش
گرفتند �ا مثً� آقای خمیین �ا روحانیون د�گر از این ج��انات تأث�ی ن�

نگاە کن�د همان ج��انات را خ�ب نداشتند. در ایران هم ا�ر با دقت 
های م� برای مقابله با استعمار دار�م بین�د. در آن دورە هم ج��ان�

خواهند جهان اسالم را نجات دهند و مسئله برا�شان و هم اینهایی که �
 کنند. قدر م� ن�ست و در واقع به امت اسال� فکر �آن

 
 �س س�ا� شدن اسالم �ک م�ج جهایض است. 

. اتفا�ت که �
�
 افتد این است که ایران تنها مثال موفق این ماجرا در دق�قا

جاها  یطور ن�ست که در بق�هبرقراری حکومت اسال� است. اما این
ن جنب�ش وجود نداشت.   چننی

 
شد که االن در ای ی جاها هم تبد�ل به فاجعهالبته در بق�ه
 بین�م. خاورم�انه �

��م اینکه هم بخواهند و هم بتوانند قدرت خواهم بگدرست است. �
ن را المسلمرا قبضه کنند فقط در ایران اتفاق افتاد. باالخرە اخوان نی

در پا�ستان  شوند، و کنند. در ترک�ه به �ک شکل تضع�ف ��کوب �
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ن هر چند جامعه به شدت مذهیب ها � کار �نظا� آیند. در اینجا ن�ی
ی مثل حکومت اسال  ن ساالر � ایران را که حکومیت فق�هاست و� چ�ی

 است ندارند. 
 

 . ای کوتاە بود فقط حکومت طالبان در افغا�ستان است که دورە
ا� که ج��ان اسالم س�هموارە با�د به �اد داشته باش�م  درست است. 

 فقط در ایران ن�ست. 
 

وع کرد�د که نقطه ی به مبایض اقتدار اشارە کرد�د و از اینجا �ش
ی مردم وجود داشت. صفرش آنجا بود که اعتقادی در تودە

ی مردم و �سبت آن با روحان�ت. خواهم برگرد�م به بحث از تودە�
 آنها 

گ
باالخرە روحانیون به اعتقادات مردم آو�خته بودند و در زند�

ام داشتند. هایی نقش داشتند و دورە ض مردم حرمت و اح�ت  طوالیض بنی
م ن�البته اقلییت هستند که در هیچ دورە دانند ای این صنف را مح�ت

ض مردم چطور بود  ض نبودند. موقع�ت روحان�ت در بنی �ت چننی اما ا���
 و چه تغی�ی و تحو� بعد از انقالب داشت؟ 

ع منابدر چون به طور ک� تر است جواب این سوال �ک مقدار سخت
شود. صدای ادیبان ن� کوچه و بازار ز�اد شن�دەو اسناد صدای مردم  

دان�م که �ا دیوان�ان را دار�م، صدای شاهان و در�ار را دار�م. اما ن�
کردند. عالوە بر این، جواب این سؤال متناسب با هر مردم چه فکر �

ان هکند که در اصفتواند متفاوت باشد. فرق ���ا دورە منطقه 
ی چهل ی صفوی دنبال جواب این سؤال باش�م �ا در قم دههدورە

 ی قاجار. خورش�دی �ا مازندران دورە
ای مردم و فقهی رابطه امگمانبه   ،سازی کن�مسادەبخواه�م ا�ر  اما 

کییب از . تر معلم �ا ناظم مدرسه بودەبا  شا�رد ی رابطه ش�عه شب�ه
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ام برای اینکه فک ام و ترس. اح�ت هایی �ر �اح�ت ن داند که تو کین او چ�ی
قط ترس تازە فداین کارت لنگ اوست. داین و ترس به خاطر اینکه �ن�

 ن�ست، خطکش
گ

ن حال،  . هستو فل� هم  رفوز�  ممکن استدر عنی
 دوست داشته با�ش و احساس کین که معلم

�
آدم  و  �ک معلم را واقعا

واهم خ�� سادە  ا�ر بخ –ی روحان�ت و مردم هم رابطهخویب است. 
ن بودە:  �� ا کنم چننی ن ام. تر� که هم ترس ف�ی ست ترکییب از ترس و اح�ت

، �عین و مثً� ممکن است حد در موردشان اجرا شود و هم ترس  ذهین
وطه شا�د . آ�ش جهنم سواد  درصد از جمع�ت ایران پنجتا دوران م�ش

ن   از � داشتند. خواندن و نوشنت
گ

به  ردممتوان فرض کرد که بخش بزر�
اور بآخرت به نحوی به این فقها ر�ط دارد، بهشت و جهنم و اینکه 

ام واق� هم وجود داشته، برای آخوندی که به نظر  داشتند.  البته اح�ت
نکار  مردم   –بودەزاهد و پره�ی

گ
ر فرهنگ که دهای اخال�ت د�گری  �ا و�ژ�

 . رود به شمار �اسال� ارزش -ایراین 
ام،ی تؤام با رابطهدر این جالب اینجاست که  ه جا هم�ش ترس و اح�ت

ات را ا�ر دوست داشته با�ش �ا تمسخر و طعنه هم هست. معلم برای
، پا�ش که ب�فتد مسخرە . در مورد فاش هم �نداشته با�ش قها و کین

ن قدر که در تار�ــــخ و ادب�ات و شعر ایران �علما هم آن این  بین�م در عنی
ام و تر� که بود، هر جا  شدە ملت مسخرە هم کردند، شو�ن هم   اح�ت

ن هم گفتند. هم در حوزە هم  سواد و ی فول�لور و مردم یب کردند، ط�ن
ن ادبا و شاعران  گفت از نا� خ�و که �هست.  این نگاە انتقادیبنی

ن فتنه ای امت بدبخت بر این زرق« فروشان / جز کز خری و جهل چننی
ردان را / طاعت به چه معین خچرای�د / خواهم که بدانم که مر این یب 

ن مف�د در »و ز بهر چه نمای�د ش را به  که نقش مال » شهر قصه«، تا ب�ی
ن حال، بر موقعیتشان صحه �رو�اە �  گذارد آنجا کهدهد و در عنی

ش رو حیت به مال ن� دە، به خر بدە؟«گ��د �  »ای بابا وقیت �ارو دخ�ت
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مختلف نگاە مردم به  ها ز�اد دار�م که زوا�ایاز این دست مثال
 دهد. روحانیون را �شان �

 ها �کی مردم و روحانیون این است که ایناما �ک وجه د�گر رابطه
 روزمرەو هم داشتند » اداری«کماب�ش جا�گاە  

گ
ی مردم بخ�ش از زند�

معل�  و خانه مکتب جز  جایی  باسواد شود،خواست ا�ر ک� � بودند. 
سکوالر  ظام آموز�ش تون سنیت نبود. �عین نجز مال و کتایب جز قرآن و م
� در دادگاەکم دستنداشت�م. �ا برای قضاوت  � کار مردم گ�ی  های �ش

از این دست. �س ا�ر از نقش برای طالق و ازدواج و ارث و �ا ها بود. این
 زنپرس�م با�د �ادمان باشد که بخ�ش از روحان�ت در جامعه �

گ
د�

مروز نبود که ک� به مسجد نرود. مردم مثل ا بودند.  ی مردمروزمرە
 رتجعمتوا�ست � واعظ�شستند. حاال رفتند و پای وعظ �مسجد �

 جمال�ا مثل  باشد 
�
�ت باشد. و اتفاقا که در   �� از عل�الدین واعظ م�ت

انقالب ایران موفق شدند و د�گران موفق �شدند، این بود که اینها 
ن بود. روشنفکرها   آمدند،� پایتختا�ر از هر جایی به  پا�شان روی زمنی

، اندند خو �درس رفتند و �که   ها هرجا ماندند اما �س�اری از طلبه�
آن . �عین گشتند �شدند به شهر و د�ار خود بر ا�ر خ�� برجسته ن�

ظ�� که ی عی انقالب هم این شبکهپا�گاە را حفظ کردند و در آستانه
 ت. کس د�گری نداشداشتند، هیچ

 
ای هم به جمهوری اسال� و �نوشت در آخر گفتگو اشارە

روحان�ت در این دورە داشته باش�م. جمهوری اسال� اتفاق مه� 
است. �نوشت ایران را تغی�ی داد و در منطقه تأث�ی گذاشت. اما 
ی روی نهاد روحان�ت گذاشت؟ چقدر آنها  جمهوری اسال� چه تأث�ی

به  ی بعدی این است کهآنها آورد؟ نکته را تغی�ی داد؟ چه بالیی � 
ای خواه�م داشت که جمهوری اسال� د�گر وجود هر حال ما دورە
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روحان�ت چه خواهد شد؟ �نوشت روحانیون  ندارد. در آن دورە
شود؟ آ�ا �نوشت جمهوری اسال� با �نوشت روحان�ت  چه �

نهاد گرە خوردە است و پا�ان جمهوری اسال� به معنای پا�ان 
ض د�گری باش�م؟   روحان�ت هست؟ �ا اینکه با�د منتظر چ�ی

ا� بود و تا اینجا  ها حرفبه نظرم ب�ش�ت  ن رای مردم نان با�ر پرس�ش ان�ت
ن است. البته پ�شگویی آیندە ممکن ن�ست. همه  و آب شود همنی

کنند و به نظرم این احساس درسیت است که آن ساختار احساس �
�ه ۵۷س�ا� برآمدە از انقالب  ان�ن ناپذیری به روحان�ت ش�عه ی ج�ب

ن برد. روحان�ت در همه زد. به این معنا که استقالل خود را کامً� از بنی
 خودمختار بود که تا حدی استقالل ما� ها مجموعهی دورە

�
ای تق��با

� از مردم عادی، و ب�ش�ت از ی دورەداشت. در همه ها وجوهات �ش
ی قاجار هم تا حدی استقالل رس�د. در همان دورەها به اینها �بازاری

ن رفت و در نت�جه استقالل  ما� داشت. اما این استقالل ما� از بنی
ن رفت. اند  �شه هم کامً� از بنی

جایی به اسم دادگاە و�ژە روحان�ت درست کردند و هر ک� را که طلبه 
ه ی علم�ه را ککرد، حذف کردند. �ا نهاد حوزەبود و متفاوت فکر �

ن اجازەتوا�ست عالمخودش � ی پرور باشد، نابود کردند. قبً� گرفنت
ا در قرون  مندی نبود و شب�ه به ااجتهاد ج��ان نظام خذ مدرک دک�ت

ً� به آنجا ای که قبرس�د�د تا عدەگذشته در ارو�ا بود. با�د به جایی �
ن مرحله ای رس�دە رس�دە بودند، بگ��ند که ا�شان هم به نظر ما به چننی

ن رفته و به �ک ساختار کامً� وا�ستهی ایناست. اما االن همه ی ها از بنی
ن قدرت س�ا� را �بوروکرات�ک تبد�ل شدە است که  گ��د. فقط مج�ی

حال ا�ر آن قدرت س�ا� از م�ان روحانیون و آن گروە اجتما� �ا 
طبقه نباشد، اینها دستشان به کجا بند است؟ استقالل ما� را که از 
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�ه ی دست دادند و مردم هم که نارا�ن هستند. بنابراین، احتماً� �ن
ان  ناپذیری بودە است. ج�ب

 �س�اریر دفهم�م، متون مکتوب، از شعر فار� مثً�، � تا جایی که از 
وجود ا به فقه�ا نگاە من�ن  نقد  ی تار�ــــخ هزار سال اخ�ی ایرانهااز دورە

ن  هم کماب�ش بودە. شعرهای فقه و ا�مان داشته است. اما تمایز بنی
ای دورەی واعظ و شیخ و مفیت که ن�از به تکرار ندارد. همحافظ در�ارە

کند گر فق�ه از عشق منعت �«گ��د ای �حدی مراغهحافظ ،او 
و اما د». حاصل استها تحص�ل کرد و همچنان یب مشنو که او | سال

ها �عین درست هزار سال پ�ش هم بودە. نا� سه قرن پ�ش از این
خواران فقهااند شما را / ابل�س فق�ه است  این رشوت«گ��د خ�و �

تر ب�ان ه دسیت بر قلم داشتند شیواتر و ز�با کآنها  ». اندها فقها گر این
ن با دم و اما مردم عادی هم �کردند � فهم�دند که اعتقاد داشنت

ش از این رسد که پ��عین به نظر �کند. دستگاە درست کردن فرق �
با اما ان. دار داری و دینبه دم و دستگاە دین بود نه به دینپ�کان نوک 

د�گر نه فقط با فقیهان و ضد�ت خ دادە، چه در این چهل سال ر آن
�هاین � فقه که با اصل دین و باورهای دیین است. و  ی تواند �ن

ان  ناپذیرتری باشد. ج�ب
یهان الشعرای بهار هم به فقصد سال پ�ش امثال پرو�ن اعتصا� و مل�

ن ندارد. �عین این نقد ر�شه زا که اصً� گفتنن دار � ت���دند. ای�ج م�ی
 دینو� جالب اینجاست که ایناست. 

�
 دار بودند و به تعب�ی ها غالبا

ه دارد ک شعریالشعرا مل�». شدخدا و پ�غم�ب �شان �«خودماین 
من «بندش این است که ای است برای ایران و ترجیعدر حق�قت مرث�ه

و به زنم. آخر شعر ر �عین من را بگو که با چه ک� حرف � »ام؟�  با
 دوختند | لئ�مانگ��م ای واعظ دهانت را : «گ��دکند و �عالمان �

ام؟ | گ��م ای آخوند خوردند این آب دهان من با � ماو ه� بلعد ز ب�
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هن من با �ها خون تو | او شپش �شپش �م ام؟ | گ� ج��د اندر پ�ی
زمان  دین رفت از کف، گ��د این باشد دل�ل | بر ظهور مهدی صاحب

ی   ام؟ |من با � ن گ��م ای کالش آخر این گدایی تا به ِ�؟ | گ��دم چ�ی
 » ام؟به نذر پنج تن من با �

ها به �ک معنا هم�شه بودە. نا�خ�و هزار سال پ�ش  حرف�س این 
از شاە زی فق�ه چنان بود رفتنم / کز ب�م مور در دهن اژدها «گفته بود: 

ه قول شما باورش سخت است. و با این همه فقها ماندند و ب». شدم
ی جد�د با  اما تفاوت مهم دورەقدرت س�ا� را هم قبضه کردند. 

گذشته در این است که قبً� ک� به ا�مان و باور دیین کاری نداشت و 
اە ن� دادند گفت بل�ه به دم و دستگاە فقیهان فحش �فحش و بد و ب�ی

د ر کردند. این تفاوت مه� است که در این دورە وجود داو مسخرە �
ن است. �عین  و در این چهل سال ا�ر تغی�ی اسا� رخ دادە باشد، همنی

 ی دین و باور مردم زدە شد. ت�شه به ر�شه
 

ض مذهیب نگرایض  ض اپوزوسیون هایی هست در بنی ها و ام�دهایی در بنی
مذهیب که �نوشت جمهوری اسال� با روحان�ت �� خواهد  غ�ی

بییض خواهد رس�د. آ�ا این پ�شبود و دوران هر دو در ایران به پا�ان 
بینانه است؟ ا�ر جمهوری اسال� به عنوان �ک حکومت واقع

ض د�گری جا�گ��ن شود، آ�ا نقش تار��ض  استبداد دییض کنار رود و چ�ی
 روحانیون تمام شدە است؟ 

ن ن�ستم کهراستش من  قابل غ ها باشد. هنوز بخشبه این راحیت  مطمنئ �ی
های مذهیب دارد، باورهایی که گاە در باور ی ایران از جامعهاغما�ن 

 قابل تفک�ک ن�ست. از این  
گ

 تن�دە شدە و به ساد�
گ

بافت فرهن�
�هش�عه  روحان�تگ���م نهاد �درست است که  گذشته، ی �ن

اورها بنهادی است که پانصد سال سابقه دارد. این سنگیین خورد و� 
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ن  ن و آینی ن همنی ن نهادی طور. بنابراین، اینکه بگ���ها ن�ی عد از این بم چننی
ن �پچهل ی دورە  به چشم من اصً� بدی�رود، نجاە ساله کً� از بنی

  ن�ست حیت ا�ر درست از آب در ب�ا�د. 
� 

گ
ا�م، و در دل وقایعکن�م ما به عنوان کساین که در این دورە زند�

ن را بزرگ � ن تمام شفکر �بین�م. همه چ�ی �ا  دەکن�م که د�گر همه چ�ی
از  و چهل سال را بخش کوچ� با�ست�ماما ا�ر ک� دورتر  شود. مام �ت

ا�� که بین�م. وقچهارصد سال ببین�م، احتماً� وقایع را ک� ر�زتر �
 تار��ن �ا دورانمهم

�
ورتا ساز ن�ستند. ساختارها را در هم اند و� �ن

 ن�ن�
�
قش علما نتوانم به راحیت بگ��م که شکنند. بنابراین، من شخصا

. شود ��ا اسالم و باورهای دیین در ایران بعد از جمهوری اسال� تمام 
 ای هم در این رابطهز قضا نگراین هاست. ادارتر از این حرفچون ر�شه

که هست   –اش این باشدبرای اینکه ا�ر بخ�ش از اپوزوسیون نگاە دارم. 
کوچک   ت خ��در مقابل این نگاە، �ک اقل� با�د زد و نابود کرد،که   –

. تواند مشکالت ز�ادی ا�جاد کند و� خ�� معتقد و خ�� �سخت �
ن نگا� خطرنا� بنابراین، اصً� ن� شود آنها را ناد�دە گرفت و چننی

 ی این ماجرا را زد سودای خطرنا�توان ر�شهاست. اینکه فکر کن�م �
  دار است. ای ر�شهاست. خوب �ا بد، درست �ا غلط این پد�دە

� آن
ها را اما در این ترد�دی ن�ست که حکمراین فقیهان نقش تار��ن

عوض کردە به شک� که با�د نگران دوران �س از این استبداد دیین 
باشند. این نکته را بگ��م و تمام کنم. وقیت آقای خمیین پ�ش از انقالب، 

دهد، منظورش این است  ی چهل، ف��اد وا اسالما � �حیت در دهه
ا�گاە فقیهان از دست رفت، دم و دستگاە دین تضع�ف شد، نه که ج

ی را که برای مردم و شاعراین که  ن  ا�مان مردم. �عین او دو چ�ی
�
ورتا �ن

ی دوزد. اول در عرصهمثال زدم تا حد ز�ادی جداست، به هم �
 ی عمل. و خباند�شه، و بعد با �شک�ل جمهوری اسال�، در عرصه
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ن �ا �� ک حی�  شب�ه به ب –ردن دو مفهوم واضح است خطر این دوخنت
که در مورد صهیون�سم و یهود�ت هست. وقیت این دو را با هم ��  

ی س�اە �� را به پای د�گری نوشتند نبا�د تعجب  کرد�د، ا�ر کارنامه
 کن�د. 
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 ا�ر جمهوری اسال� تداوم �ابد، 
 از �شیع دوازدە اما� با�ت نخواهد ماندجز نا� 

 اشکوری با حسن یوس�ن ١گفتگو 
 ی سابق مجلس در ایرانپژوە و نمایندەدین

 
به  ی امام�ه موجب شد که قائلی غیبت در ش�عهاند که نظ��هگفته

وع بودن همه ها در دوران غیبت شوند اما به مرور ی حکومتنام�ش
ب��ه) در و�ژە �س از آل ش�ع�ان (بههای نزد�ک به و با ظهور حکومت

سم که این روا�ت از تحول این نظ��ه تجد�دنظر شد. � خواستم ب�پ
اندازە دقیق است؟ نقش فقیهان در این ی س�ا� ش�عه تا چه نظ��ه

زمینه چه بودە و آ�ا برای نزد�� به حکومت، ن�از به تجد�دنظر در 
ض وجود داشت؟  دستگاە فق� ن�ی

است که ش�ع�ان حداقل تا پ�ش از انقالب ایران و �شک�ل واقع�ت این 
س�ا�  یی فق�ه، در اند�شهنظام والیی بر اساس الگوی وال�ت مطلقه

 اند و نه تجد�دنظر. با این توضیح مخت�: خود تعد�ل کردە
وع�ت ال� امامت منصوص و منصوب و دارای علم خاص نظ��ه ی م�ش

به تدر�ــــج ساخته و پرداخته شد.  و مقام عصمت، از قرن سوم تا پنجم
وع همان امامت  در این �اند�شه، تنها نظام س�ا� و حکومت م�ش

                                                
 .این گفتگو به صورت کتیب انجام شدە است . ١
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ا (هر چند هی نظامگفته است و بق�هی پ�شمنصوص با همان دو مؤلفه
 به ». جائر«اند و »غاصب«ت��ن) در عمل عادل

�
جور هم در اینجا عمدتا

 نه ستم بر مردم.  معنای غصب مقام ال� و انحصاری معصوم است و 
ای امام دوازدهم، تعادل گروە ش�� به هم خورد و  اما با آغاز غیبت ک�ب

ی به � �ش�ع�ان مدت بردند. ب�ش از �ک قرن طول  ها در خالء ره�ب
فتد. در جا ب�» ظهور«و به الزام آن » غیبت«ی بغرنج کش�د تا مسئله

هان مط�ح شد  ی فقیاین زمان (قرن پنجم هجری) موض�ع ن�ابت عامه
ّواب خاص«که بد�ل 

ُ
امام غا�ب در ع� غیبت صغری شمردە » ن

ی دیین � س�ا� و -شد. این دعوی عمً� موجب پر کردن خالء ره�ب
� گروە اقل�ت ش�عه بود. البته قبول اصل 

ن د» اجتهاد«قضایئ ر �شیع ن�ی
 محور بن�ادین تحک�م دعوی ن�ابت عامه بودە است. 

ن رو�کردی نزد�ک شدن این نایبان  �� از پ�امدهای منط�ت  و عم� چننی
ان و در خودخواندە ی عام امام غا�ب به نهادهای حکومیت �عین ام�ی

نها�ت خلفای عبا� بودە است. البته این نزد�� و حیت همکاری، 
تجد�دنظر در حکمت نظری ش�� نبود بل�ه نو� افزا�ش انعطاف در 

 حکمت عم� این گروە بودە است. 
 

ها، انعطاف در حکمت عم� بود و نه که نزد�� به حکومت  گفت�د 
تجد�دنظر در حکمت نظری ش�عه. اما گ��ا نزد�� بر�ض فقیهان 

های منسوب به ش�ع�ان به این ش�عه به قدرت و حیت به حکومت
 در چه فر آسایض هم نبود و بر�ض فقیهان با آن مخالف بودند. چنان

�
ضا

ران عامل لبنان به ایش�عه از جبلحکومت صف��ه، گرو� از فقهای 
آوردە شدند ز�را گ��ا فقیهان سا�ن ایران چندان روی خو�ش به 

 توان گفت که همکاریدادند. با این اوصاف آ�ا ن�حکومت �شان ن�
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 نو� تجد�دنظر در ساختار 
�
بر�ض فقیهان ش�عه با حکومت، اتفاقا

 فکری هم بودە است؟ 
آن   در باب امامت تا کنون ثابت ماندە و ببین�د، ماه�ت نظری کالم ش��

ی علم عبارت است از امامت منصوب و منصوص ال� با دو مؤلفه
�  اند. تحوها تغی�ی نکردەای این مؤلفهخاص و عصمت. در هیچ دورە

ی که رخ دادە این است که این مؤلفه ها دچار قبض و �سط تفس�ی
ن شدە و اند. از باب نمونه، نائیین برای اسالم�ی ط�ت ە کردن نظام عر�ن م�ش

د، مؤلفه ، بدون این که در بن�ادها دست ب�ب
گ

ا تج��ه های سنیت ر فرن�
و  ی کارشنا� دولتکند و مثً� علم امام را در ع� غیبت به بدنه�

ن به نمایندگان پارلمان منتقل �مجلس تح��ل � کند کند و عصمت را ن�ی
علم  کند کهشود. او استدالل �تا مانع تعدی و تجاوز به حقوق مردم �

صم�م تر تامام برای این است که امام (بالفعل حکومت) به�ت و منط�ت 
د و عصمت برای آن است که از تعد�ات حکومت و حا�مان  بگ�ی
ی شود و در ع� غیبت این دو در حد مقدور در قالب حکومت  جلوگ�ی

ی حاصل � ن تفغ�ی معصوم و ��ش ن ندارد که چننی ی از علم سشود. گفنت �ی
و عصمت و کارکردشان کامً� بدیع است و� به هرحال در ز�ر سقف کالم 

 پا�دار سنیت ش�� است. 
به مخالفت بر�ن علما با سلطنت فق�ه اشارە کرد�د که درست است و 

 ی سلطنت فق�ه از جانبمن هم اشاریت کردم. درست است که اند�شه
 صورت نگرفته و� از 

گ
لب ع� صفوی تا کنون اغامام غا�ب به ساد�

توان به اند. از جمله �فقیهان آن را در اشکال و ابعاد مختلف پذیرفته
د� اشارە کرد و البته ان» عوا�داال�ام«ی مال احمد نرا�ت در کتاب نظ��ه

�س از او با مخالفت فق�ه بزرگ شیخ مرت�ن انصاری مواجه شد. اما 
 دادن به سلطان مشکل» ناذ«نکته آن است که این فقیهان از ط��ق 

وع�ت س�ا� را حل � ن ضمن دفاع از امامت م�ش کردند. حیت نائیین ن�ی
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خاص ش�� و حما�ت از حق حکومت فق�ه از جانب معصوم، از تحقق 
وع�ت را از ط��ق اذن به مجلس پوشد و مسئلهاین حق چشم � ی م�ش

 کند.         حل �
 

د مقاصد خود به همکاری ها در ایران برااز چه زمایض حکومت ی پ�ش�ب
با فقیهان ش�عه روی آوردند و فقیهان در مقابل این خواسته چه  
ض به صورت �کدست به همکاری با حا�مان پرداختند  کردند؟ آ�ا آنها ن�ی

ض وجود داشت؟  �ا اینکه تفاوت د�دگاە ن�ی
دوران دعوی ن�ابت فقیهان از سوی امام غا�ب، مصادف شد با سسیت 

 و نظا� عباس�ان از �ک سو و در مقابل فرمانروایی و ضعف س�ا�
در عراق و ایران و بر�ن » آل ب��ه«و بعدتر » آل فرات«خاندان ش�� 

 نوا� د�گر. 
ان ش�� و لزوم ن�از دوطرفه ی دستگاە خالفت با اقتدار روزافزون ام�ی

های همکاری را فراهم کرد. فقیهان همکاری و انعطاف از دو سو، زمینه
صل آنکه انامداری همچون شیخ طو� و س�د مرت�ن در این دوران، یب 

 ظپردازی کامً� ن��ن خود، به لحاامامت منصوص را انکار کنند، با نظ��ه
 عق�دیت و نظری راە این همکاری را هموار کردند. 

دارد با عنوان  ی کوچ� در چند صفحهس�د مرت�ن علم الهدی رساله
�عین در همکاری با حا�م �ا خل�فه. س�د در این » �ن العمل مع السلطان«

� گ�ی برد و به نت�جهای را پ�ش �رساله، با دقت بحث عالمانه
ی منط�ت

ی ما همان عق�دە امامت کند که عق�دەو استدالل �رسد. اروشین �
خاص ش�� است و از این رو امامت و حکومت معصوم اصالت و اعتبار 
�ایی امام  دارد. اما حال که دوران غیبت است و دست ما از دامن ک�ب

های غ�ی معصوم و غاصب چه با�د کرد؟ او با معصوم کوتاە، با حکومت
له » التعد«محور قرار دادن موض�ع  ن (اص� که در آن زمان ش�عه و مع�ت
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ه گ��نه زند و به سشدند) به نو� ح� منط�ت دست �بدان شناخته �
ن حکومیت رسد. او �� گ��د ا�ر حکومت عادل است، همکاری با چننی

� است. ا�ر حکومت عادل ن�ست و� همکاری  و کمک به او واجب �ش
کاری الزم و واجب است. وفق شود، باز همبا آن موجب کاهش ظلم �

د�دگاە س�د، فقط در �ک صورت همکاری جایز ن�ست و آن عدم امکان  
ن استدال� مشابه دارد.   کاهش ظلم است. شیخ طو� ن�ی

د�دگاە این دو عالم و فق�ه و متکلم نامدار ش�� در قرن پنجم، مع�ار 
گران تدیین و فق� عموم عالمان ش�� در ن�ع پیوند و همکاری با حکوم

. قابل تو بعدی تا انقالب ایران شد. البته با محافظه جه این  کاری ب�ش�ت
ن در کتاب مشهور و مهم  زای نائیین ن�ی ود در مقام خ» تنب�ه االمه«که م�ی

ن استدالل استفادە   از همنی
�
وطه، دق�قا تأی�د دیین و فق�� نظام عر�ن م�ش

 کند. �
 با هر ن�ع همکاری با با این همه، هموارە شماری از عالمان ش��

ان مخالف بودە و از نظ��ه ی جدایی کامل از هر ن�ع پادشاهان و ام�ی
اند. از جمله �س از سلطنت شاە کردەحکومت غ�ی معصوم دفاع �

طهماسب در اوا�ل صف��ه، فق�ه نامداری چون محقق کر� وارد 
ل بت��ن سطح با دستگاە سلطنت شد و� در مقاهمکاری عم� در عا�

فقیهان برجسته و پارسایی همچون مقدس اردب�� و شیخ قط��ن این 
همکاری را برنتافته و حیت در�افت هر ن�ع هد�ه و کمک ما� از سلطان را 

 حرام شمردند. 
 

حا�مان صحبت کرد�د. اما » امکان در کاهش ظلم«ی از نظ��ه
 هها وارد شدە این است کانتقادی که به فقیهان نزد�ک به حکومت

حضور و همکاری آنها در نها�ت موجب کاهش ظلم �شدە و حیت 
 اند؟بارە پاس�ض داشتهی توج�ه ظلم را هم فراهم کرد. آ�ا در اینزمینه
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ن پرس�ش مواجه  در جایی ند�دە ام که اصوً� این فقیهان حکومیت با چننی
 پاس�ن هم ارائه �شدە است. با این حال �

�
وان به تشدە باشند و طبعا

کته اشارە کرد. نخست این که موض�ع بحث ما ک� و نظری است و دو ن
چه در عالم خارج رخ دادە ندارد. دوم این که البته ر�ط مستق�� به آن

زین کرد و گفت فقیهان در�اری �ا همدست در�ار�ان (مانند توان گمانه�
محقق کر� �ا آقا جمال خوا�ساری در ع� شاە سل�مان صفوی �ا 

کردند و از خود را موفق ارز�ایب � مجل�)، احتماً� همکاریمحمدباقر 
دا�ستند. از جمله بر�ن از اینان از این همکاری برای این رو آن را مثبت �

ن پد�د آوردن مجموعههای تبلیغ ش��پ�ش بردن پروژە های گری و ن�ی
حدیی� (از جمله بحار االنوار) �ا فق� (مانند جامع المقاصد) سود 

 بردند. �
عنای ی عدل/ظلم نه در تع��ف معالوە بر این، نبا�د از �اد برد که دوگانه

دو هم�شه روشن است. ضمن  ثابت و مقط�ع دارند و نه مصادیق آن
برای اینان چندان مهم و جدی بودە » پادشاە ش�عه«ی آن که قاعدە

ن عدالت شمردە �  شدە است.  است که تحقق آن، خود، عنی
 

�ن نزد�� م�ان حکومت و به نظر � رسد که در دوران صف��ه ب�ش�ت
ض دوران فشار س�ستمات�ک  فقیهان ش�عه وجود داشته است. در همنی

ض آغاز � ان شود. تا پ�ش از آن، ش�ع�ش�ع�ان حا�م بر دگراند�شان ن�ی
، خودشان در م�ان مسلمانان اهل سنت  به عنوان �ک اقل�ت مذهیب

اما  تکف�ی و تفسیق به سوی آنان بود  یتحت فشار بودند و حیت لبه
ض �س از آن فقیهان ش�عه فرصت �  �ابند که مخالفان خود را با همنی

ای تکف�ی  هح��ه از م�دان به در کنند. البته قبل از صف��ه هم نمونه
ض به کار کم ن�ست اما به نظر �  رسد که �س از آن به صورت گرو� ن�ی

ض کف�ی و تفسیق صوف�ان در هتوان به ترفته است. برای مثال، � منی
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دورە اشارە کرد. به نظر شما �سبت تکف�ی و قدرت چ�ست؟ چگونه 
است که فقیهان �س از نزد�� به قدرت از تکف�ی جم� استفادە  

 اند؟کردە
م اما�) از قرن چهار های مختلف ش�� (اسماع��، ز�دی و دوازدەگروە

دە ح� های مان اسالم امارتی جهبه بعد در نوا� مختلف قلمرو گس�ت
اند. مانند عب�د�ان در شمال آف��قا و تداوم آن به نام و �ا �ا�ی داشته

فاطم�ان در م�، ز�د�ان در شمال ایران و ب�ش�ت و پا�دارتر در �من و 
علمای ش�� در دستگاە آل ب��ه و خالفت عبا� فرمانروایی مؤثر 

ن قدرت دیین و س�ا� ز�ادی از این دورا» سادات«و�ژە اند. بهداشته
توان گفت مقا� معنوی و س�ا� در دستگاە خالفت و پ�دا کردند و �

ن �افته بودند. بزرگ سادات لقب  از دست  را » نق�ب السادات«جامعه ن�ی
ی دیین و س�ا� ش�ع�ان اما� را بر عهدە خل�فه � گرفت و نو� ره�ب

الدین طو� با مغوالن در  زوال عباس�ان همکاری داشت. خواجه نص�ی
ی  مؤثر داشت. در دوران ا�لخانان مغول، عموم ش�ع�ان اما� به ره�ب

روند  اند. اینهای مغول همراە بودە و همکاری کردەعلما و فقیهان با خان
تا به قدرت رس�دن صف��ان ادامه داشت و در این دوران دو�ست و چهل 

رگ در قلمرو ایران بز  ساله، ش�ع�ان با زعامت فقیهان به اقتدار کامل
دست �افتند و در حد امکان به �سط قدرت فق� و دیین خود اهتمام  

ی ناراست ا» ی مظلومش�عه«کردند. از این رو تعب�ی مشهور  ست تعب�ی
ن نبودە است.   و حداقل هموارە چننی

گردد به اسال� باز � –اما داستان تکف�ی به آغاز تأس�س خالفت عریب 
 نیب اسالم آغاز شدە و در » ّدەر� «ی ظهور پد�دە

گ
که از سال آخر زند�

زمان اب��کر ادامه �افته است. اهل ردە دو گروە بودند، گرو� از اساس 
ی داشتند، دین اسالم را انکار کردە و بر�ن مدع�ان اش خود دعوی پ�ام�ب

ن س�ا� و دسته ن مسلمان ماندن، از دادن زکات به جا�شنی ن در عنی ای ن�ی
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هایی از جمله از سوی رغم مخالفتی کردند. خل�فه، بهمحمد خوددار 
عمر، با �سیج مسلمانان با قدرت تمام مخالفان و شورش�ان را به اتهام 
ن تکف�ی از این زمان آغاز شدە و حال  ارتداد �کوب کرد. به گمانم نخستنی
، حداقل منکران زکات، مرتد نبودە و از  آن که با مع�ارهای اسال� و قرآین

های بعدی این ر  و مستوجب تکف�ی و �کوب نبودند. این ماجرا و تکف�ی
و  »تفسیق«دهد که به طور اسا� در طول تار�ــــخ اسالم �شان �

مخالفان با قدرت س�ا� �ا اجتما� (مانند اقتدار علما) پیوند » تکف�ی «
ان مسلمان، اعم از سین و  عمیق داشته و دارد. خلفا و پادشاهان و ام�ی

ن کردەار که از سوی مخالفان احساس خطر �ش�عه، هر ب  اند (گاە ن�ی
ضان  احساس خطر توه� ب�ش نبودە) به �کوب دگراند�شان و مع�ت

تعصب های ناآ�اە و می کارآمد تکف�ی در نزد تودەپرداخته و با ح��ه�
، گاە با خشونِت تمام دست به �کوب �  زدند. مذهیب

هان و قاض�ان ها فقیاین تکف�ی و �کوبو�ژە نبا�د فراموش کرد که در به
وع�به طور مستق�م �ا غ�ی مستق�م آ�ش ت ب�ار معرکه بودە و با م�ش

ن �بخش�دن به این �کوب اش تکف�ی کردند (نمونهها تیغ حا�مان را ت�ی
ن و در نها�ت قتل او). این قاعدە در تار�ــــخ ش�عه و سین �کسان  امام حسنی

ران ی دوم دو و اهل فلسفه در ن�مه است. تکف�ی صوف�ه و اخبار�ه
ی� فقیهان استهایی از این قدرتحکومت صف��ان نمونه که   نمایی تکف�ی

ە ن  ی ��ازان قزلباش اجرایی شد. با �ن�ی
، ی تکف�ی و تفسیقطور که خودتان هم اشارە کرد�د، پد�دەهمان
هایی از چه گروەای قد�� در م�ان مسلمانان بود، چنانپد�دە
من در  اند. اما سؤالان، از جمله اسماع�ل�ان ز�ر تیغ تکف�ی بودەش�ع�

ض ش�ع�ان بود. به هر حال فرقه ف های مختلاینجا معطوف به همنی
ش�عه تا چند قرن ز�ر فشار تکف�ی و تفسیق بودند اما به نظر � رسد  
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که از دوران صف��ه به بعد فقیهان ش�عه هم به صورت س�ستمات�ک 
ض شدە اسها و دگراند�شان زدە�تدست به تکف�ی اقل  ت؟ اند. چرا چننی

ە � د و خود شوناصوً� این قاعدە است که محکومان وقیت بر رق�ب چ�ی
است.   کردەکنند که رق�ب ��شینند، همان �بر مسند قدرت �

وز اند وقیت عباس�ان با پرچم عدالتگفته  خوا� بر ام��ان ظالم پ�ی
اموی را با شدت و غلظت ب�ش�ت ادامه دادند.  شدند، از همان آغاز، سنت

 این ب�ت گ��ای این وضع�ت است: 
 �ا جور بین مروان دام لنا / �ا عدل بین عباس �ن النار

�افت و ای کاش عدالت فرزندان عباس ای کاش ستم مروان�ان ادامه �
 شد. در آ�ش افکندە �

 ادی و عدالت در چه در یپ انقالب به اصطالح اسال� با شعارهای آز آن
ز این ی د�گری ابین�م، نمونها�م و �ی جمهوری اسال� د�دەز�ر سا�ه

های شود ش�عه (در تما� شاخهسنت تلخ تار��ن است. اینکه ادعا �
است،  آن) هموارە برای مبارزە با ظلم و برای تحقق عدالت مبارزە کردە

ە خواین تار�ــــخ است. االبتهاعتباری ندارد و وارونه ن خوا� تهای عدالانگ�ی
 عم� �شدە 

�
هم�شه غا�ب نبودە و� تحقق آن در مسند قدرت تق��با

 است.      
 

وان  تها چه �ی رواداری �ا نارواداری فقیهان در برابر اقل�تدر�ارە
گفت؟ معموً� مرسوم است که فقیهان به نارواداری با د�گر 

برخورد آنها با  ی روشهای مذهیب متهم هستند. در�ارەاقل�ت
 ی آنان با زنانتوان گفت؟ مواجهههای نژادی �ا جن� چه �اقل�ت

ی �کسان از نارواداری �ا توان �ک شیوەچگونه بودە است؟ آ�ا �
 رواداری از م�ان رفتار ک� فقیهان برداشت کرد؟
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، سلسلهبر اساس دادە  ی دراز فقیهان ه�چگاە به طور کاملهای تار��ن
ز نظر بین�ش و رفتاری در تمام امور کامً� همانند نبودە و �کدست و ا

ن�ستند. از منظر رواداری و نارواداری، بر�ن فقیهان با دگراند�شان از هر  
�ن مدارا  ن کم�ت ی داشته و دارند و شماری ن�ی گروە و فرقه، رواداری ب�ش�ت

�� هم دست زدە و �را بر ن� ن  نند. ز تابند و گاە به خشونت ف�ی
ن به دستگاە اعتقادی و کال� آنان بر �د�دگ ی اینان ن�ی گردد.  اە تکف�ی

ان و های برخورد فقیهان با مخالفگزاف ن�ست بگ���م که هرچند شیوە
شان کم و دگراند�شان متفاوت بودە و� بن�ادهای معرفیت و ا�دئولوژ�ک

 ب�ش ثابت است. 
خداوند  رأس آن شود که در در د�دگاە فقیهان، ِهَر� اعتقادی �شک�ل �

ن �سته  وع�ت همه چ�ی قرار دارد که وال�ت ک� بر عالم و آدم دارد و م�ش
شود؛ به اوست؛ �س از او، این مقام به اذن ال� به پ�ام�ب خاتم منتقل �

وع�ت و  در استمرار نبوت امامت است و این مقام است که م�ش
 دارد؛ و در ع� غیبت، عالم

گ
ن به او �ست� و فقیهان  انمقبول�ت همه چ�ی

اند و م�ت و مع�ار اعتبار و صحت اند که دارای ن�ابت عامهو مجتهدان
تما� امور دین و دن�ا هستند و بدون تأی�د و اذن اینان نه دین استوار 

�ابد. از درون این �اند�شه، وال�ت شود و نه دن�ای مردم سامان ��
ق�ه �ا ی فطلقهس�ا� فقیهان استخراج شدە و در نها�ت به وال�ت م

 سال ایراین منت� شدە است. ی آشنا و دی��نههمان سلطنِت مطلقه
ن اند�شهفردو� در روزگار شکل ی چننی  ای �ود: گ�ی

ی ی/ دو گوهر بود در �ک انگش�ت  چنان دان که شا� و پ�غم�ب
 در دست پادشاە بود و� این فقیهان ش�� بودند  

�
البته این انگش�ت رسما

وع�تمثابهکه به ، م�ش ن م��دان ع� ساساین  بخش انگش�ت و ی جا�شنی
 مددکار مقام شا� بودند. 
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ی بن�ادین، هر ن�ع دگراند��ش و به طور ک� هر عق�دە و در این اند�شه
چه به وس�له فقیهان رسم�ت �افته، انحراف از مرام و مسل� جز آن

نان آحق�قت و دشمن خدا و رسول و امام غا�ب شناخته شدە و �کوب 
ن اند�شه به نو� د�گر در جایز و گاە واجب شمردە � شود. البته همنی

ن حا�م بودە و هست. تکف�ی  ج��ان عام اهل سنت و فقیهان آن ن�ی
ای از هی شخصییت مثل غزا� نمونف�لسو�ن همچون ابن سینا به وس�له

ن عق�دە ای است. راە دور نرو�م، تکف�ی عالمان تراوشات چننی
وطه وطه بر ضد �کد�گر، نمونهخواە م�ش است  ی بارزیو مخالفان م�ش

از این د�دگاە بن�ادین فق�. هر �ک، طرف د�گر را دشمن امام زمان 
، ب�فزای�د الزامات پیوند با قدرت� های دا�ست. بر این بن�اد عق�دیت

 وقیت ابزار اجرایی هم در اخت�ار 
�
س�ا� و همکاری با فرمانروا�ان را که طبعا

 فنعم المطلوب. باشد، 
ن کم و ب�ش فتاوای فق� به هم شب�ه است. ظاهرا� تا  در�ارە ی زنان ن�ی

ی عا� س�ا� (مثً� پادشاە �ا رئ�س جمهور و حیت نخست  کنون ره�ب
نیت ی فقیهان سوز�ر و در ایران احراز مقام وزارت) توسط زنان، به وس�له

 نوگرا در جهان اسالم مجاز دا�ستو سنت
�
شود. ه �شدە و ن�گرا و بعضا

ی از فقیهان اصوً� خروج زن از خانه را  بگذر�م که هنوز شمار چشمگ�ی
شمارند. ی پدر �ا شوهر و حیت برادر جایز ن�حداقل بدون اجازە

� مواجه است.  آوازخواین زنان حداقل در ایران هنوز با ممنوع�ت �ش
داند، �» ورەع«ی مرد و »واجب النفقه«اصوً� د�دگاە سنیت که زن را 

 ن�
�
ن منطقا تواند به زنان حقوق ا�ساین و شهروندی� برابر بدهد. به همنی

ی جهاین حقوق ��ش چندان مقبول طبع دل�ل است که هنوز اعالم�ه
ی حقوق ��ش اعالم�ه«ن�ست و مسلمانان در یپ تح��ر و تدو�ن 

» حقوق ��ش «توان آن را اند که روشن ن�ست د�گر چگونه �»اسال�
ند.  ن ندارد که مسلمانان در حال حا�ن حدود �ک پنجم ��ش  خواند. گفنت
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، زنان را  رد و ی م»واجب النفقه«گفت�د که چون در د�دگاە سنیت

 ن��» عورە«
�
توان انتظار احقاق حقوق زنان را در دانند، منطقا

ض دستگا� داشت. اما � دان�د که بر�ض معتقدند فقه ش�عه چننی
ض  ات و اصالحایت به اصول حقوق ��ش ن�ی ظرف�ت آن را دارد که با تغی�ی

در دستگاە نظری فقه از �ک طرف و در ساختار عییض  تن دهد. آ�ا شما 
ض ظرفییت را �  بین�د؟ و کنویض روحان�ت از سوی د�گر، چننی

ا�� حیت ب�ش از فقه سنیت ظرف�ت  البته فقه ش�عه از جهایت و تحت �ش
» قانون«تواند به پذیری دارد و� در نها�ت فقه و اجتهاد نه �تحول

ی جهاین حقوق ��ش ی اعالم�همادە تواند �تبد�ل شود و نه �
ی ) را بپذیرد و در خود هضم کند ز�را جوهرە۱۹۴۹(مصوب سال 

کند تما� آدم�ان آزاد ی اول و دوم آن است که اعالم �اعالم�ه، مادە
ن آدم�ان در به دن�ا � آیند و در ا�سان�ت همه برابرند و هیج تمایزی بنی

دی ن�ست. �عین برابری حقو�ت و برخورداری از حقوق ا�ساین و شهرون
ذایت آدم�ان اساس اعالم�ه است و حال آنکه اساس فقه و اجتهاد ش�� 
� انواع نابرابری از جمله نابرابری  ) تبع�ض و توج�ه �ش ن (و البته سین ن�ی

 جنسییت است.     
 

دستگاە فکری و آموز�ش فقیهان و احتماً� منابع اقتصادی آنها موجب 
ای و�ژە شوند که امروز به اسم تبد�ل به طبقهشد که به مرور 

شود. تع��ف شما از این پد�دە چ�ست و از چه روحان�ت شناخته �
 توان از ظهور روحان�ت در ایران سخن گفت؟زمایض �

ی اقتصاد و مع�شت ن�ست که روحانیون و علما را تبد�ل فقط مسئله
فادە از تنعمات است به �ک طبقه کردە است بل�ه پیوند با قدرت س�ا� و 

ن به این طبقه شدن �اری حکومیت (به تعب�ی امروزی رانت خواری) ن�ی
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رساندە است. شا�د بتوان گفت در گذر زمان شش عامل به �سط اقتدار 
لت دیین برگرفته از دعوی تفس�ی انحصاری  -۱علما کمک کردە است:  ن م�ن

، حد�ث، کالم، فقه و . . .)؛  دعوی  -۲متون و منابع دیین (تفس�ی
تخص�ص حق قضاوت به  -۳مرجع�ت دیین با ابزار اجتهاد و فتوا؛ 

دە -۴ها؛ خواندەفقه فوذ و خطابه و ن» من�ب «ی تأس�س �شک�الت گس�ت
دعوی ن�ابت عامه در تمام امور و در  -۵های اجتما�؛ در تما� ال�ه

اختصاص خمس (سهم امام و  -۶عمل ادعای جا�شیین امام غا�ب و 
ت) و اوقاف و اموال بالصاحب به خود. این که شهرت �افته سهم سادا

ها ا و دولتهی خود علما) که علما هموارە در برابر قدرت(البته به وس�له
اند، شهرت غل� است؛ تار�ــــخ گواە است که اغلب علما و فقیهان بودە

ن بودە و کم و ب�ش در حاش�ه ی امن در�ارها هم�شه هموند سالطنی
ان) �� از دو گوهری بودە اند. ز�سته� اند که �عین (البته بر خالف پ�ام�ب

ی� دست شاە بودە
 اند.   در همان انگش�ت

وی ی علمای ش�� را همان دعتوان آغاز سلسلها�ر به عقب برگرد�م، �
ت  تر آن اسن�ابت عامه در قرن پنجم و ششم هجری دا�ست. و� دقیق

را به  ی فقیهانو�ژە سلسله�عه بهکه آغاز قوام و دوام نهادی� علمای ش
روزگار شاە طهماسب و ورود علما از جبل عامل لبنان به ایران دا�ست. 

ت (حدود هفتاد سال) به ە در دوران و�ژ البته �س از صف��ه در دوران ف�ت
ی قاجار نادر شاە افشار این سلسله تضع�ف شد اما با برآمدن سلسله

 ت شد. همان مس�ی کهن ادامه �افت و تق��
ن  ست که البته»علما«ی این سلسله همان عنوان تار��ن و جاافتادە تعنیّ

 »روحاین «آن در ج��ان غالب مجتهدان (فقیهان) بودە است. اصطالح 
خ�� تازە است و شا�د عمرش به صد سال نرسد. این عنوان الهام گرفته 

�گانه ب از اند�شه و کالم مس�ح�ت کاتول�ک، و بنابراین در ادب�ات اسال�
 است، هرچند ا�نون این اصطالح عام و رایج شدە است.       
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�سبت م�ان دستگاە روحان�ت و قدرت س�ا�، از زمان تأس�س تا  

ی کردە است؟ آ�ا چنان گ��ند چه بر�ض منتقدان �کنون چه تغی�ی
ض و یب ی وال�ت فق�ه نو� ط�ح بدعتنظ��ه ار فقه ارتباط با ساختآم�ی

 سنیت است؟ 
ای ها و نهادهی� است که ج��ان علمای ش�� (مانند د�گر ج��انبد

اجتما� د�گر) در طول حداقل پانصد سال اخ�ی ثابت نبودە و تحوالت  
، تبد�ل ت��ن تغی�ی آنکّ� و ک��ن آشکاری را تج��ه کردە است. اما مهم

 وال�ت سنیت فق�ه به سلطنت فق�ه است. 
� ، ن�ادین نهادی علما را در سه مرحله توان تحوالت باز منظر تار��ن
ی نخست �عین از قرن پنجم تا اوا�ل صف��ه، فقیهان برشمرد. در مرحله

 خود را در تصدی امور 
�
(�عین اموری که در جامعه بر » حسبه«عمدتا

ن ماندە و ک� متکفل آن ن�ست) محق و مکلف � ن امور دا�ستند. ایزمنی
ن تع��ف � ن در سه چ�ی . اما در شدە است: فتن�ی ن  وا، قضاوت و اخذ سهمنی

ی دوم حسبه را به اختصاص حکومت انحصاری از جانب امام مرحله
خورش�دی ادامه �افت.  ۱۳۴۸غا�ب متحول کردند. این مرحله تا سال 

ن بار در تار�ــــخ فقه و کالم ش��، آ�ت خمیین به  هللادر این سال برای اولنی
طنت وال�ت مدرن �عین سل عنوان �ک مجتهد و فق�ه، وال�ت سنیت را به

سه گام مهم و  ۴۸تا  ۴۲فق�ه متحول کرد. در واقع، خمیین از سال 
ن برداشت. اول، به طور یب بدعت رد  ای در سنت ش��، اعالم کسابقهآم�ی

توا ؛ دوم، ف»تق�ه حرام است و اظهار حقایق واجب ولو بلغ ما بلغ«که 
 سوم، ادعا کرد که داد که سلطت و نظام پادشا� خالف اسالم است؛ و 

بر فق�ه عادل واجب است که خود سلطنت کند. بدین ترت�ب نظام 
ن نظام سلطنیت کهن ایراین شد. از زمان  وال�ت فق�ه، بد�ل و جا�شنی
ن بدان  صف��ه دعوی سلطنت فق�ه و مجتهد مط�ح بودە و حیت نائیین ن�ی
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و  ەکند و� (به هر دل�ل) فقیهان مد� سلطنت بالفعل نبوداذعان �
� و رعا�ت حال  فقط به وجود پادشاە ش�عه و حدا��� رعا�ت احکام �ش

ان گفت تو اند اما خمیین گام نهایی را برداشت و �کردەعلما �سندە �
 ی تحوالت بین�ش و فق� دی��ن را چ�د. میوە

، وال�ت فق�ه تازە نبودە و در با این اوصاف، � توان گفت که از جهیت
های دور به تدر�ــــج شکل گرفته بودند و�، از گذشته  واقع اجزای آن از 

 توان گفت این اند�شه و نظام س�ا�،جهت د�گر، کامً� تازە است و �
بدعیت مهم و اثرگذار خواهد بود و از این رو در تعارض با دستگاە کال� و 

 فق� سنیت است. 
ن � ی طلقهمی وال�ت پندارم که ا�ر جمهوری اسال� بماند و نظ��هچننی

فق�ه جا ب�فتد و مقبول�ت عام ش�� پ�دا کند (که البته �س�ار بع�د 
شود و دور از انتظار ن�ست  ای تازە �است)، مذهب ش�عه وارد مرحله

ر با�ت نماند و د�گ» ملل و نحل«که در گذر زمان جز نا� از آن در کتاب 
های فهمؤل اما� وجود نداشته باشد ز�را با مذهیب به نام �شیع دوازدە

و » تغیب«ی وال�ت مطلقه فق�ه، د�گر در نظر و عمل ساختهخمیین 
بالموض�ع خواهد بود. در واقع، در نظام والیی و آن هم با » ظهور«

اخت�ارات مطلقه و انتقال تما� وظا�ف و تکال�ف امام غا�ب به فق�ه 
 قش��، برای امام غا�ب نق�ش انحصاری با�ت نخواهد ماند که برای تحق

 آن ظهور کند. 
 

او  ی س�ا�گذاری خمییض و نظ��هبه این ترت�ب، وقیت از بدعت
ت و تواند مفهوم غیبگ���د که این نظ��ه �کن�د، و �صحبت �
ی غیبت اثر کند، آ�ا به این معیض است که خمییض از نظ��هظهور را یب 

را  تش�عه عدول کرد و بدعیت در مذهب پد�د آورد؟ آ�ا در اینجا بدع
 ب��د؟کار �  در معیض فق� و مذهیب آن به



 ت�روحان یندەیآ

١٩٨ 
 

. در اینجا بدعت به معنای سنیت و کال� ن�ست؛ بدعیت که موجب  خ�ی
تکف�ی و ارتداد است بل�ه مراد تابوشکین و در واقع ساختارشکین در 
 دارد به این که د�دگاە 

گ
� سنیت است. با این حال، این �ست�

دستگاە عق�دیت
وع�ت انحصاری سنیت حول امامت معص وم چگونه تفس�ی شود. ا�ر م�ش

ی معصوم را از اصول دین بدان�م و جز آن را غاصب و جائر و و جاودانه
ن نظری دارند)، در این  وع (که عموم فقیهان و متکلمان ش�� چننی نام�ش

ومت ی حکمثابهبه» حکومت اسال�«صورت باور به مفهو� به نام 
 خروج از دین و ب

�
�، منطقا ی ش�� است.  دعت در اصول موضوعه�ش

ه رغم دعوی حق حکومت فق�گ��زی از آن ن�ست. اینکه در گذشته، به
از جانب معصوم، ک� بالفعل برای سلطنت فق�ه تالش نکرد و �ا مد� 
ن منع اعتقادی بودە است و نه   نا�ش از همنی

�
ن مقا� نگرد�د، دق�قا چننی

ن   ناتواین �ا عدم امکان تحقق چننی
�
ی ههدان�م که از دای. �خواستهلزوما

 هیچ �ک از مراجع عا�� دیین در ایران 
�
چهل به بعد تا انقالب ایران، تق��با

د،  هللا خمیین همرا� نکردنی حکومت فق� مطلوب آ�تو عراق با ا�دە
ن مانع بودە است. اقبال اول�ه ن ی علمای ایران نکه نا�ش از وجود همنی �ی

زە و انقالب؛ ی مبار � ورود گ��زناپذیر به عرصهبه دو دل�ل بودە است. �
 � � جد�د احکام �ش

و دوم، این که توقع داشتند که در حکومت روحاین
ز ی عموم فقیهان اب�ش�ت رعا�ت شود. این خواسته در واقع، خواسته

ند که کردع� صفوی تا پهلوی بودە است. به هر حال، علما فکر �
�عت است.  حکومت �ک فق�ه ب�ش�ت به سود           دین و اهل د�انت و �ش



١٩٩ 
 

 
 
 
 
 

 بعد از جمهوری اسال� هر حکومیت که باشد،
ض خواهد بردپا�ه  های قدرت روحان�ت را از بنی

 با دک�ت بهزاد کشاورزی  ١گفتگو
 »�شیع و قدرت در ایران«ی کتاب شناس و ن��سندەجامعه

 
ی جد�د، شا�د ی نقش روحانیون در دورەپ�ش از آغاز بحث در�ارە

وری باشد که ابتدا بفرمای�د از نظر شما نهاد  به چه  »روحان�ت«�ض
 کن�ماز کدام گروە �ا معیض است و زمایض که از روحانیون صحبت �

ا ی دییض �زن�م؟ آ�ا روحان�ت �ک طبقه�ی اجتما� حرف طبقه
 است �ا عوامل د�گری هم وجود دارد که بتوان آنها را از 

گ
فرهن�

 روحانیون به دل�ل ن�ع لبا� که �
�
پوشند د�گران جدا کرد؟ آ�ا �فا

 روحایض هستند �ا مع�ارهای د�گری هم وجود دارد؟
، »اپارس«نای ار نظر لغوی و بر اساس فرهنگ دهخدا به مع» روحاین «
عالم و فق�ه و طالب علوم «و در تداول کنوین به معنای » اهل صفا«

 است. » دیین 
، روحان�ت عبارت از آن دسته و گروە از  در عرف فرهنگ کنوین ایراین

ص تخص» ش�عه–اسال�« ی ایراین است که اعضای آن در فقهجامعه
ن جامعهی ایراین . روحان�ت، گروە خا� از جامعهدارند  الزم را  ی (و ن�ی

                                                
 این گفتگو به صورت کتیب انجام شدە است.  . ١



 ت�روحان یندەیآ

٢٠٠ 
 

ش�عه در تمام دن�ا) است که از ط��ق پوشش، رفتار وگفتار متمایز از 
 اند. ی افراد جامعهبق�ه

، روحان�ت ش�عه (به تع���ن که در فوق ب�ان شد) از همان  از نظر تار��ن
ن سال ق /  –ه ۳۲۹تا  ۲۶۰های (دوران غیبت صغرای امام زمان بنی

ن شخ� که ش) پد�دار شد. د –ه ۳۲۰تا  ۲۵۳ ر آن تار�ــــخ، اولنی
�م � یخ  شیخ ابوجعفر ملقب به ش«توان�م به اسم روحاین از او نام ب�ب

ش) بود. �س از او از علمای ۳۲۰تا  ۲۴۹ق/ ۳۲۹تا  ۲۵۸» (کلیین 
تا  ۳۰۶» (شیخ صدوق ق� معروف به ابن باب��ه«معروف آن دورە 

 ش) است.  -ه ۳۸۰تا  ۲۹۸ق/  –ه ۳۸۱
قل�دی از لباس امامان ش�عه بود. البته در آن تار�ــــخ لباس این روحان�ان ت

ن در مورد پوشا� دیین و رفتار شخ� �ا گرو� ن� توان�م به دقت و �قنی
نان ترد�د از دوران صف��ه به بعد لباس آاین افراد اظهار نظر کن�م. اما یب 
کنند) پد�دار شد و روحان�ت به گروە (به صوریت که امروز بر تن �

 کامً� مشخص و متفاویت تبد�ل شد. اجتما�  
ی قاجار تغی�ی مهم د�گری در این گروە پد�دار شد و آن عبارت در دورە

وحان�ت �ا �شک�الت ر « بود از اینکه آنان موفق شدند �شک�الیت به نام 
 به وجود آورند. » علمای دین

ن روحان�ان پ�ش کش�دە » اعلم�ت«ی ش مسئله ۱۲۲۹در سال  در بنی
 و اتفاق نظر مال�ان را محکمشد و آن وا�

گ
تر ساخت. حامد الگار ست�

 ن��سد: �
نام سا�ن نجف] شیخ محمد حسن نج�ن [�� از علمای صاحب«... 

م) ... در �شسیت که از عالمان ۱۸۴۹ش/ ۱۲۲۹اش ( اند� پ�ش از مرگ
] انصاری را از همه گنان ی همبزرگ در نجف �شک�ل داد، [شیخ مرت�ن

 ١»نا بر این او را در خور مقام تنها مرجع تقل�د دا�ست. او اعلم شمرد و ب

                                                
 . ۲۵۰ی قاجار)، ص دین و دولت در ایران ( نقش علما در دورە . ١
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 اند که از آن تار�ــــخ به بعد: در این مورد نوشته
شیخ مرت�ن انصاری را نخست ش�ع�ان ایران و سپس ش�ع�ان ترک، «... 

لمان ی مستازی، هندی تنها مرجع تقل�د دا�ستند. تمام دن�ای ش�عه
ن بار تنها �ک مرجع تقل�د پ�دا ک ��ن حرم تردند که در مقدسنخستنی

 ١»ش�عه �عین نجف اقامت داشت. 
ن عالم اعلم سبب شد که از آن به بعد �شک�الیت هر�  این اجالس تعینی

ی از مال�ان پد�دار شد که در رأس آن علمای اعلم قرار داشتند و در بدنه
ن جای داشتند. هر چه به  این هرم به ترت�ب اعتبار، مال�ان از باال به پاینی

ن هرم نزد�کپا های دەشد تا در ر تر �شد�م، اعتبار مال�ان کمتر �ئنی
؛ پ�ش ن ە قرار �نمازان، واعظان، روضهپاینی رفتند.  گخوانان، طالب و غ�ی

کف این منحین در تمام کشور (حیت کشورهایب که در آن مذهب ش�عه 
ش �افته بود. و این امر موجب اتفاق و اتحاد  وجود داشت) گس�ت

ی مال�ان در کشور شد. هر فتوا �ا حک� که از سوی علمای قهسابیب 
ن حال  شد، همهاعلم صادر � ی اعضای این هرم آن دستور را (در عنی

ن مردم و  ی«که بنی ش و تبلیغ �» هاپا من�ب طالع کردند)، به اگس�ت
ن � ن هرم ن�ی  رساندند. برای مثال، این فتاوا در دورت��ن دهاتطبقات پاینی

تبلیغ و  های علم�ه برایی طالیب که (به دستور حوزەوس�له ممل�ت به
 رس�د. ارشاد رفته بودند) به اطالع مردم �

از آن تار�ــــخ به بعد اعلم�ت نه بر اساس انتخاب دموکرات�ک بل�ه با 
ن �توجه به تعداد مقلدان و مبل�ن که � س از شد. �پرداختند، معنی
) به ترت�ب ز�ر بودە است: در انصاری این اعلم�ت (تا انقالب اسال�

ازی«زمان جنبش تنبا�و  وط�ت » ش�ی تنها مرجع اعلم بود. در زمان م�ش
آخوند «های چهار مجتهد اعلم در نجف بودند که سه نفر از آنان به نام

» خل�� تهراین «و » شیخ عبدهللا مازندراین «، »محمد کاظم خراساین 

                                                
، ج�حیی دولت آبادی، ح�ات  . ١  . ٢٥، ص ١�حیی
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وطه ان از حام�» طباطبایئ س�د محمدکاظم یزدی «خواە بودند و م�ش
 شیخ فضل هللا نوری بود. 

 ی(مؤسس و رئ�س حوزە» حاج شیخ ک��م حائری«در دوران رضاشاە 
(سال  ۱۳۱۵رفت. از سال ی قم) تنها عالم اعلم به شمار �علم�ه

سه عالم در قم و دو تن در نجف اعلم  ۱۳۲۳درگذشت حائری) تا سال 
» درالدین موسوی صدرس�د ص«، »س�د محمد حجت«ها بودند. ق�

ن نائیین «بودند و » س�د محمد ت�ت خوا�ساری«و  س�د «و » محمدحسنی
 ۱۳۴۰تا فروردین  ۱۳۲۳در نجف بودند. از سال » ابوالحسن اصفهاین 

ن بروجردیآ�ت« تنها عالم اعلم بود. �س از وی » هللا س�د حسنی
در مشهد اعلم بودند. » خویئ «در نجف و » م�الین «و » حک�م«

�عتمد اری، گلپا�گاین و مرع�ش آخ��ن علمای اعلم قبل از انقالب �ش
 بودند. 

 
وطه و بهبه نظر � �س و�ژە �س از تأسرسد که بعد از انقالب م�ش

حکومت پهلوی، که نفوذ اقتصادی و اجتما�� روحان�ت رو به افول 
ی ت��ن اتفاقات دورەشد. از جمله مهمتر بود، نهاد روحان�ت س�ا�

ض امور م��وط به قضاوت و حیت جد�د، خارج  شدن اوقاف و همچننی
ی اقتدار آنها بود. از طر�ض با انقالب سف�د شاە و آموزش از ح�طه

شتقس�م ارا�ض بحران اقتصادی روحان�ت عمیق  تر شد و با گس�ت
 کاهش نفوذ فقه در زمینهآزادی

�
ی حقوق های اجتما�، خصوصا

ر��ض روحان�ت در ایران رس�د که دوران افول تازنان، به نظر �
ی  چه در عمل اتفاق افتاد در نها�ت قبضهفرارس�دە است. اما آن

کامل قدرت توسط آنها در � چند سال هماوردی با حکومت مرکزی 
شدن روحان�ت در ایران �سبیت با جنگ بر � منابع است. آ�ا س�ا�

اقتدار اقتصادی و اجتما� داشت؟ چرا روحان�ت ش�عه در دوران 
 ی د�گری س�ا� شد؟پهلوی ب�ش از هر دورە
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ح ز�ر توضیح دهمدر مورد قسمت اول پرسش باال الزم �  : دانم که به �ش
ی ش�عهشود: �شیع از نظر اعتقادی به دو مکتب مهم تقس�م �

 ی اصو�. اخباری.ش�عه
این دو مسل� چهل و اندی اختالف در امور فر� مذهب با همد�گر 

 . ١دارند
 اند از: شوند، عبارتاختالفایت که به این بحث م��وط �آن 

ن �» علمای اهل حد�ث«علمای مسل� اخباری که به آنان  ند، گ��ن�ی
عه ی علمای ش�معتقدند که در زمان غیبت امام زمان هیچ گونه مداخله

ی مسلمانان جایز ن�ست ز�را از نظر آنان در امور س�ا� جامعه
ی امور مسلمانان را ندارد. آنان ن صالح�ت ادارەکس غ�ی از امام زماهیچ

ی اسال� (ولو مستبد و د�کتاتور) حما�ت حیت از زمامداران جامعه
کنند کنند. بنابراین،  آنان کار س�است جامعه را به دن�ای�ان وا�ذار ��

 پردازند. و خود در انتظار ظهور امام زمان به عبادت و امور مذهیب �
�، مذهب را از س�است جدا ندا�سته و معتقدند که اما علمای اصو

 -ی اسال� (ولو در غ�اب امام زمان) با�د با اصول و فقه اسال�جامعه
کس غ�ی از مجتهدان ش�عه قادر ش�� ادارە شود. از د�د آنان هیچ

ن جامعه –در غیبت امام زمان–ن�ست که  ی ش�عه را بر اساس قواننی
 اسالم ادارە کند. 

�ت علما  در دوران بودند و مداخله در » مسل�اخباری«صف��ان ا���
امور س�ا� را جایز ندا�سته و بنابراین به عنوان مشاوران دیین 

 پادشاهان صفوی در کنار آنان بودند. 

                                                
، ١: بهزاد کشاورزی، �شیع و قدرت در ایران، ج ک  –برای اطالع از این مطلب، ن   . ١

 به بعد.  ٧١ص 
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�ت (ق��ب به اتفاق) روحان�ان ش�عه از دورە ی قاجار به بعد ا���
 . ١بودند. » مسل�اصو�«

ه ایران، پادشاە را غاصب شمردە و در امور آنان از همان ابتدای ورود ب
 کردند. س�ا� مداخله �

غ�ی  ی مهم س�ا� و چه گذشت، روحان�ت ش�عه به دو دستهبنا بر آن
 شود. س�ا� تقس�م �

ن هستند علمایی که مداخله ن گروە روحانیون اصو� ن�ی روحان�ت  یاز بنی
�ن ان به شیخ مرتتو اند. برای مثال، �در امر س�ا� را تقبیح کردە

ن بروجردی اشارە کرد.   انصاری، حاج شیخ ک��م حائری و حاج آقا حسنی
شدن های شما که آ�ا س�ا�پرداز�م به پاسخ� پرسشبا این مقدمه �

روحان�ت در ایران �سبیت با جنگ بر � منابع اقتدار اقتصادی و 
اجتما� داشت؟ چرا روحان�ت ش�عه در دوران پهلوی ب�ش از هر 

 ی د�گری س�ا� شد؟دورە
قدرت روحان�ت ش�عه در دوران حکومت پهلوی را با�د به دو بخش 

 تقس�م کرد: زمان رضا شاە و زمان محمدرضا شاە. 
در زمان رضا شاە قدرت روحان�ت ش�عه به نها�ت افول خود رس�د. رضا 

ش) به ۸۸۰م/ ۱۵۰۱شاە تنها ک� است که از آغاز حکومت صف��ه (
کن کند. را به طور موقت در ایران ر�شه ٢»گریش��«بعد، توا�ست 

چه منظور این پرسش است، موضع س�ا� روحان�ت در بنابراین، آن
 ی محمدرضا شاە است. دورە

                                                
زا (نا�ب السلطنه) برای صدور احکام جهاد (جهت    . ١ آنان، بنا به درخواست عباس م�ی

ان در نهای جنگ با روس�ه) به ایران آمدند و گروە عظ�� از آکشان�دن مردم به جبهه
ن گروە د�گری از روحانیون ش�عه را به ممل�ت  ایران ماندگار شدند.  البته فتحع� شاە ن�ی

 فرا خواند. 
ما� خرافات اجت«ام و او آن را به معنای را از ک�وی وام گرفته» گریش��«ی واژە  . ٢

 به کار بردە است. » مذهب ش�عه
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�ایب مجدد روحان�ت ش�عه در دوران محمدرضا شاە علل قدرت

 پهلوی
 ی ایران در فردای سقوط رضا شاە: جامعه

ی رضا شاە، اشغال کشور به وس�لهسقوط نا�هاین رژ�م د�کتاتوری 
اد  هایی که در ممل�ت ا�جقوای ب�گانه و ضعف دولت، عالوە بر آشوب

ن برقراری  –های س�ا�کرد، موجب شکوفایی آزادی اجتما� و ن�ی
 دموکرا� �سیب در ایران شد. 

زنداین  ۱۳۰۰ی محمدرضا شاە، به دنبال عفو زندان�ان س�ا� به وس�له
، انتشار روزنامه١آزاد گرد�دندس�ا� به تدر�ــــج  ن ، �شک�ل ٢ها. همچننی

 های س�ا� افزا�ش �افت. احزاب و انجمن
ن روزی (سقوط  �� از اقشار اجتما� که در انتظار رس�دن چننی
د�کتاتوری) بود، ق�ش معتقدان مذهب ش�عه بود که در رأس آن 

 روحانیون ش�عه قرار داشتند. 
ن علویس�د محم«نا� پا�دامن به نقل از  با «آوردە است: » د حسنی

ن و اهل  پ�ش آمدن شه��ور و عوض شدن اوضاع، روزگار س�اە متدّیننی
علم هم مبدل به صبح روشن و تابنا� گرد�د...و طبعآ اوضاع روحان�ت 
هم عوض شد. افرادی که تا دیروز از صحبت کردن با رجال روحاین ا�راە 

ه اخالص و ارادت خود را بداشتند، امروز در یپ فرصیت بودند که مراتب 
ی عظمت و قدر�شان بتوانند راە به جایی آنها �شان دهدند و در سا�ه

  ٣»پ�دا کنند. 

                                                
 . ١٩٥، ص٣�شیع و قدرت در ایران، ج . ١
ن سال . ٢ ک:    –عنوان روزنامه در ایران منت�ش شد. ( ن  ٤٦٤ش ١٣٢٦تا  ١٣٢٠های بنی

، ص گاو�ن همب�، سلسله وهای مذهیب  . ٦٢ی پهلوی و ن�ی
ن علوی، خاطرات ٧٩پا�دامن، نا�، قتل ک�وی، ص . ٣ . به نقل از س�د محمد حسنی

 آ�ت هللا العظ� آقای بروجردی، ص
گ

 . ٥١زند�
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های ی کشور، از جمله برقراری آزادیاز سوی د�گر وضع�ت و�ژە
اجتما� و ضعف دولت مرکزی و احت�اج به آرامش ممل�ت، زمامداران  
کشور را وادار کردە بود که برای مبارزە با کمون�سم (حزب تودە) و جلب 

 به ترو�ــــج و �ش��ق و اشاعه
�
م و ی مراسی دو�ارەقلوب مردم، خود رأسا

ن دل�ل، حوزەهای سنت ی ی علم�همذهب ش�عه اقدام کنند. به همنی
قم، ب�ش از پ�ش بر رونق و اعتبارش افزودە شد و مال�این که در گذشته 

ی خ��ش به اجبار لباس روحان�ت را ترک کردە بودند، دو�ارە عبا وعمامه
را باز�افتند. در گوشه و کنار شهرها دو�ارە زنان با چادر س�اە ظاهر شدند 

وع شد. اجد رونق گرفت، سنتو مس ها و مراسم مذهیب از نو �ش
ن همانند بق�همذهیب  ی دیین و های اقشار کشور به �شک�ل انجمنها ن�ی

ن �شکل مذهیب به نام  �ات تبل�غایت روی آوردند. اولنی انجمن «انتشار ��ش
 هللادک�ت عطاء«ی شخ� به نام به وس�له» تبل�غات اسال�

ل١أس�س شد در تهران ت» پورشهاب
�
های . به دنبال آن، د�گر �شک

، دا�شج��ان و مذهیب از قب�ل انجمن ن های اسال� پزشکان، مهندسنی
ن  ، همچننی ن ن جامعه«معلمنی ازی)، »ی مسلمنی ، ( توسط دک�ت فقی� ش�ی

ع مجم«، »ی علوم معقول و منقولهای دا�شکدەی ل�سا�س�هجامعه«
دی)، آباالدین قناتو شمسهللا کاشاین (توسط آ�ت» مسلمانان مجاهد

وع به فعال�ت کردند ن سال٢تأس�س شدند و �ش ا�  ۱۳۲۱های . بنی
ل دیین تحت نام ۱۳۳۳

�
های اتحاد�ه، جامعه، �کصد و پانزدە �شک

جمع�ت، هیئت، حزب، کانون، انجمن، کنگرە، گروە، مجمع و دف�ت در 
 .      ٣ایران �شک�ل شد

ن در راستای هم �ات متعددی ن�ی ، ��ش زمان با �شک�ل مجامع مذهیب
منت�ش  های دیین ها و گروەتبل�غات اسال� برای بر�ن از احزاب و دسته

                                                
، داوود، ج  . ١  . ٤٧مع�ت فدائ�ان اسالم، صامیین
 همان.   . ٢
 . ٦٥-٦٨نژاد، مسعود، چالش مذهب و مدرن�سم در ایران، صص کوهستاین    . ٣
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 ی انجمن تبل�غاتبه وس�له» نور دا�ش«ی شد. برای مثال، مجله�
، ی جامعهبه وس�له» پرچم اسالم«اسال�،  ن ه ب» جلوە«ی مسلمنی

ی علوم معقول و منقول های دا�شکدەی ل�سا�س�هی جامعهوس�له
 . ١منت�ش شد

 
 محمدرضا شاە و روحان�ت: 

اف خود و اعمال و رفتار دوران پادشا� –محمدرضا شاە   –اشبنا به اع�ت
وع سلطنت، به  ٢شحصییت متدین و حیت خرا�ن بود و از همان روز �ش

ش قدرت روحان�ت همت گماشت. �� از اعمال  ی، و توسعه و گس�ت
ن ق� به ایران بود. ق� در زمان رضا شاە بازگرداندن آ�ت هللا س�د حسنی

اض کردە بود و در نت�جه با یب  اعتنایی به قانون اجبار کالە و حجاب اع�ت
و شدت عمل رضا شاە از ایران اخراج شدە بود. اما محمدرضا شاە، �س 
از جلوس بر تخت پادشا�، شخصآ از وی برای بازگشت به کشور 

 ن��سد: دعوت کرد. عباس م�الین �
ران نام آن دو العابدین رهنما را که خود از ن��سندگان خوششاە ز�ن«...

ن تماس دە در م�ان روحانیون شهرت داشت بود و به داشنت های گس�ت
قاعد هللا ق� را به بازگشت به ایران متمأمور کرد که به عراق برود و آ�ت

  ٣ »و را�ن کند... 
ن  ن ق� ن�ی از تبع�دگاە  ۱۳۲۲خرداد  ۱۲ �س از هشت سال، در حسنی

خ��ش در نجف، برای ز�ارت مشهد به ایران بازگشت. ق� �س از ورود 
ای رس� به دولت سه��، خواهان  به ایران و رس�دن به مشهد، در نامه

 : ٤ی رضاشاە شدبرچ�دە شدن بر�ن از مقررات ضددیین دورە

                                                
، همان گذشته.  . ١  امیین
)(مصاحبه ١١٤، ص ٤�شیع و قدرت در ایران، ج . ٢  ی محمدرضا شاە با اور�انا فاال�پ
 . ١١٣ – ١١٤نگا� به شاە، صص  . ٣
، همان، صص . ٤  . ١٥٩-١٦٠امیین
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کشور که احدی حق منع نداشته ی رس� به جمیع  صدور اعالم�ه -۱
 هایی که باحجاب هستند. باشد، از زن

ارجاع جمیع موقوفات، خاصه اوقاف مدارس دین�ه، به مصارف  - ۲
 مقرر آن. 

ع�ه داشته و نماز  -۳ دستورات دیین از برای مدارس جد�د، که دروس �ش
 در مدارس بخوانند و مختلط از �� و دخ�ت نباشد. 

نای ی با�رە با دولت سعود�ه، راجع به استجارەورود دولت در مذ - ۴
  ی بقیع که از طرف اینجانب اقدام شد. بقاع مطهرە

اصالح ارزاق عمو� در جمیع کشور، به نو� که اسباب اطمینان و  - ۵
 آسا�ش عامه شود. 

 تمام دولت سه�� در نامه
�
ای که به ق� ارسال داشت، تق��با

 اصالحات دیین رضا های وی را پذیرفت و بددرخواست
�
ین ترت�ب رسما

 شاە از این تار�ــــخ منس�خ شد. 
�ت ق��ب بهروحان�ت ش�عه، در این دورە رابطه  با ا���

گ
اتفاق  ی تنگاتن�

ن تا زماین که بر ار�که رت کامً� ی قدمردم کشور داشت. محمد رضا شاە ن�ی
جلب  ای غ�ی از اش، چارەهای سلطنتسوار �شدە بود، برای تحک�م پا�ه

 مرضا�ت روحان�ت نداشت ز�را  رضا�ت روحان�ت از شاە، رضا�ت مرد
 را در یپ داشت. 

در زمان سلطنت محمدرضا شاە، روحانیون ش�عه در دو خط 
آرایی کردە بودند و در مقابل هم صف» غ�ی س�ا�«و » س�ا�«

کردند. در رأس هرکدام برای به دست آوردن قدرت اجتما� تالش �
ن «و » س�د ابوالقاسم کاشاین «این دو خط به ترت�ب:  س�د حسنی

ی قم بود و ی علم�هتند. بروجردی رئ�س حوزەقرار داش» بروجردی
اش از کاشاین ب�ش�ت بود، و در نت�جه در کشور سواد فق� و دیین 

 موقع�ت برتری کسب کردە بود. 
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ش قدرت روحان�تآ�ت  هللا بروجردی و گس�ت
ت��ن مجتهدان تار�ــــخ در اوا�ل سلطنت محمدرضا شاە، �� از بزرگ

ن بروجردی بود. نفوذ �ت�شیع در ایران پ�دا شد و او آ هللا حاج آقا حسنی
ای بود که حکومت در مقابل او معنوی و قدرت مرد� وی به اندازە

 جرأت عرض اندام نداشت. 
ن مجتهد قدرتمندی در اوا�ل سلطنت محمدرضا شاە، را�  ظهور چننی
ن  غ�ی از جلب رضا�ت روحان�ت ش�عه برای وی با�ت نگذاشت. این را ن�ی

سلطنت   ی آن روز نگذار�م که پ�دا�ش بروجردی در دن�ای ش�عهنا�فته 
محمدرضا شاە را از خطر زوال به دست روحان�ت نجات داد ز�را 

ی قاجار به بعد بود که دورە ١بروجردی �� از سه مجتهد اعلم اصو�
ن  ٢کرددر امور س�ا� کشور مداخله ن� و بنابراین با محمدرضا شاە ن�ی

اشت (و گرنه با کینه و عداویت که روحانیون ش�عه � جنگ و جدال ند

                                                
ی انصاری«او�  . ١ ) بود که در اواخر سلطنت محمد ١٢٤٣ - ١١٧٨» (مرت�ن شوش�ت

 کردە است. دو� 
گ

زا محمد حسن«شاە و اوا�ل سلطنت نا�الدین شاە زند�  حا�ب م�ی
ازی ). او برخالف دو مجتهد د�گر در امور س�ا� کشور مداخله ١٢٧٤─ ١١٩٤بود (» ش�ی

ن آقای ی نهضت تنکرد و در واقعه� با�و حکم معروف تح��م تنبا�و از اوست. و سو� ن�ی
 بروجردی بود. 

 و�ژە با انگاشت و بهبروجردی تا آن اندازە حساب س�است و دین را از هم جدا � . ٢
شور ی فدائ�ان اسالم و حما�ت کاشاین در کهای ترور�سیت آن دورە (که به وس�لهفعال�ت

اندازی به شاە در دا�شگاە تهران،  رایج شدە بود) مخالف بود که دو ه فته �س از ت�ی
 مرکب از دو هزار نفر از روحان�ان صاحب

گ
ی �ض�هی فنام کشور در مدرسهکنفرا�س بزر�

). در این مجمع، در مورد دخالت علما در امور کشوری ١٣٢٧قم ترت�ب داد (اول اسفند 
ن مردم بحث و گفتگو شد:   و ا�جاد ترور و وحشت در بنی

کنفرا�س به طور قاطع تصم�م گرفته شد که علما نبا�د در امور س�ا� دخالت    در این«
 های س�ا� منعکنند و علمای دیین از عض��ت در احزاب س�ا� ممن�ع و از فعال�ت

ت. ی خروج از گروە علمای دیین اسشدند و حکم شد که مخالفت با این تصم�م، به مثابه
ی روحان�ت است. تکف�ی �ا حداقل طرد از جامعهاین حکم در جهان ش�عه حدودا� معادل 

�ه  –(ن  ، ��ش ن  )۱۱، ص ۴۳آورد، ش ی رەک: ر. ن. بوسنت
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 به پادشا� فرزند وی رضا 
گ

ن ساد� از رضا شاە در دل داشتند، به همنی
 ١دادند.)ن�

ا آنجا  ت –تا روزی که بروجردی در ق�د ح�ات بود، رفتار محمدرضا شاە 
  گرفت. مورد تأی�د او قرار � –که با مذهب ش�عه مغایرت نداشت

وستانه داشت ی دکرد که تنها بروجردی نبود که با شاە رابطهبا�د اضافه  
بل�ه اغلب روحانیون در آن تار�ــــخ از شاە رضا�ت داشتند و تا حدودی 

 کردند. از او حما�ت �
 

 هللا کاشایض و محمدرضا شاە: آ�ت
کاشاین در دوران پادشا� محمدرضا شاە دو روش متفاوت س�ا� را 

) را ددنبال کرد. او در ابتدا فد ر ائ�ان اسالم (تندروت��ن گروە س�ا� دیین
تحت حما�ت خ��ش گرفته و با اغلب ترورهای س�ا� آنان همرا� 

ن ابتدا با مصدق و جبهه� همراە  –در مقابل شاە –ی م�کرد. او همچننی
 ی صم�� با شاە برقرار کرد. به بعد، رابطه ۱۳۳۱بود. اما از اواخر سال 
، کشش کاشاین به سوی شاە زماین ٢نما آوردە استهمان گونه که ع� ره

وع شد که م�انه ، کفه�ش ی اش با مصدق به هم خورد. در این جدایی
حما�ت مرد� به نفع مصدق سنگیین کرد. بنابراین، کاشاین چون خود را 

دق اش را به سوی رق�ب مصاز نظر س�ا� در انزوا و تنگنا د�د، ناچار راە
گرنه بر اساس منابع و اسناد موجود، کاشاین   �عین شاە منحرف کرد و 

 ها و هرگز دل خو�ش از محمدرضا شاە نداشت و تا آن زمان در نوشته
این  .  ٣ها و رفتار و کردارش هم�شه عل�ه شاە و در�ار جبهه گرفته بودسخ�ن

                                                
 . ٢١٠�شیع و قدرت در ایران، ص . ١
وهای مذهیب بر �س�ت حرکت نهضت م�، ص  . ٢  به بعد.  ٨١١ن�ی
ای در مخالفت با �شک�ل مجلس ی تبع�دش در لبنان، اعالم�هکاشاین در دورە  . ٣

ی محمدرضا شاە جهت تغی�ی قانون اسا� صادر کردە است که در مؤسسان به وس�له
 دهد. در قسمیت از آن اعالم�ه آمدە است: آن حکومت را به شدت ز�ر انتقاد قرار �
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�ه۱۳۳۱کاشاین از اواخر آبان  �ک مسا� عالء، انجمن خ�ی ای ، با ��ش
 ی وی. از این تار�ــــخ به بعد، رابطه١شک�ل دادبرای کمک به مستمندان �

، کاشاین در ۱۳۳۱آذر ۲۷با در�ار از ط��ق عالء رو به بهبودی نهاد. در 
ی شد  زخم معدە و ٢ب�مارستان وزارت راە �س�ت

�
. علت جرا� وی رسما

ی شدن وی بنا به اثین   مفرط اعالم شد اما در واقع �س�ت
گ

ع�ش و خست�
له بلندپا�گاین که در ب�مارستان به ع�ادت . از جم٣مصلحت س�ا� بود

ی شدن   ن عال وز�ر در�ار بود. عال �ک هفته بعد از �س�ت وی رفتند، حسنی
، از سوی محمدرضا شاە به د�دار وی رفت . بدین وس�له ٤کاشاین

ن محمدرضا شاە و کاشاین گرمرابطه از  تر شد. حما�ت علین کاشاین ی بنی
 ۱۳۳۱ی نهم اسفند ماە که واقعه  شاە در مقابل مصدق زماین آغاز شد 

  اتفاق افتاد. 
اش، در برابر روحانیون ش�عه ساله ۳۷محمدرضا شاە در دوران سلطنت 

تا زمان مرگ دو مجتهد  ۱۳۲۰دو روش متفاوت اخت�ار کرد. او از سال 
ن بروجردی ( ) و س�د ۱۳۴۰فروردین  ۱۰نامدار آن روز، حاج آقا حسنی

همان سال)، رضا�ت اغلب روحانیون  اسفند  ۲۳ابوالقاسم کاشاین (
 کشور را جلب کردە بود. 

 

                                                
فجیع، برای تغی�ی قانون اسا� و انتخابات  تبع�د این خادم اسالم و ملت با آن وضع« 

ردە
�
ی ئلهزدە و مسی این ملت فل�فرما��ش و سوار کردن خ�انتکاران و نور چشمان بر گ

نفت و تجد�د امت�از بانک شا� است. ...آ�ا مقت�ن ن�ست در مقابل این وضع مباین 
، و مداخله در انتخابات را رها و آزادی و آس �د. ا�ش ملت را فراهم نمائد�کتاتوری را تغی�ی

ە مغرور �ش��د، برخالف صالح ملت و ممل�ت قدم برندار�د...  ن ر. ن  ک:   -ن». به �ن�ی
، ش  ن  . ۱۲، ص ۴۳.بوسنت

وهای مذهیب بر �س�ت حرکت نهضت م�، ص . ١  . ٨١٢ن�ی
 . ١٣٣١دی  ١٨ی اطالعات، ، به نقل از روزنامه٧٨٤همان باال، ص . ٢
 .   ١٣٣١دی  ١ی اطالعات، زنامههمان باال، به نقل از رو . ٣
ن روزنامه١٣٣١دی  ٧ی کیهان، همان باال، به نقل از روزنامه . ٤ ی اطالعات، همان . و ن�ی

 .روز
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 ی ایران �س از فقدان دو مجتهد نامدار: جّو جامعه
�س از مرگ دو مجتهد فوق، محمدرضا شاە، به اصالحات و 

اسیون کشور (که در واقع ادامه ن ی اصالحات رضا شاە به شمار مدرن�ی
ی و�ژە بروجردی) جامعهرفت) پرداخت. فقدان  آن دو مجتهد (به�

�ت مال�ان جز  –روحان�ت ایران را به دو گروە کامً� مجّزا تقس�م کرد. ا���
وری مخالفت چنداین با اصالحات شاە نداشتند. اما اقل�ت   -در موارد �ن

ل هللا خمیین در مقابکوچ� از آنان تحت ر�است شخ� به نام آ�ت
 ت��ن مغایریت با فقه اسال� داشت، ز�ان بههر گونه اقدا� که کوچک

اض گشودە و مخالفت �  کردند. اع�ت
های ا�الیت منش، مصادف با اصالحایت در مورد انج۱۳۴۱مهرماە  ۱۵در 

اض گشود. �س از دوسال بلوایی که به  ، خمیین ز�ان به اع�ت و والییت
ی او در کشور به را افتاد، حکومت �انجام وی را در پنجم آبان وس�له
 به خارج از ایران تبع�د کرد.  ۱۳۴۳

نهضت «، � و صدا خواب�د و ۱۳۴۳به دنبال تبع�د وی در پنجم آبان 
پانزدە سال بعد، به دنبال اجرای س�است   شکست خورد. » خرداد ۱۵

از جانب شاە، فرصت بازی در نقش » اجتما� –فضای آزاد س�ا�«
د�د تر ره�ب برای خمیین فراهم شد و او قدرت را در دست گرفت. یب 

هدف خمیین از این مبارزە استقرار حکومت اسال� بود. طب�� است  
ن قدرت کشور، کل� ت�ار ی منابع در �د اخهکه همزمان با در دست گرفنت

 وی قرار گرفت. 
 

 
�
� مذهیب که عمدتا

ش نهادهای سنیت نقش دولت پهلوی در گس�ت
وا�سته به روحان�ت بود، چه اندازە است؟ چگونه است که حکومت 

 کوشد و از طرفپهلوی از �ک طرف برای کاهش اقتدار روحان�ت �
ی  دان عملد�گر برای مقابله با د�گر رقبای س�ا�، به آنها م� ب�ش�ت

 کم گرفته بود؟دهد؟ آ�ا حکومت پهلوی روحان�ت را دست�
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وی فزایندەمحمدرضا شاە و جهان �ما�ه ی  داری، برای مقابله با ن�ی
ن تصور � تق��ت  های مقابله با آن،کردند که �� از راەکمون�سم، چننی

دین در ایران و جهان سوم است. این دو پد�دە (کمون�سم و اسالم) با 
ک اجتما� ت از ت��ن آنها، حما�ای داشتند که مهم�کد�گر نقاط مش�ت

زمان با تق��ت دین در کشورهای بود و بنابراین هم» مستضعفان«
ن در اطراف کشورهای کمون�ست اقدام   مذکور، به کش�دن کم��ند س�ب

 کردند. 
طور که در سطور فوق گفت�م)، در زمان محمدرضا در مورد ایران (همان

 گر و مداخله«شاە، دو گروە روحان�ت در ایران وجود داشت؛ روحان�ت 
 ». غ�ی س�ا�«روحان�ت  و » س�ا�

ی خمیین مداخله گر و �س از مرگ بروجردی، روحان�ت س�ا� به ره�ب
ن در مقابل وی جبهه �سته مزاحم برنامه های شاە بود و بنابراین شاە ن�ی

اە کرد. اما روحان�ت غ�ی س�ا� (که با شبود و برای �کویب او تالش �
ن تا حدودی رابطه  از عوامل» ��«وان ی دوستانه داشت) به عنن�ی

. عالوە بر این، چون شاە به شدت ١مبارزە با کمون�سم تق��ت شدە بود
�ک دیین «های به پد�دە ن ال�ان اعتقاد داشت، به تق��ت �شیع و م» متاف�ی

پرداخت. افزون بر این، همچون اغلب پادشاهان قاجار برای کسب �
ا کرد و این امر اغلب بداری �به دین» تظاهر«محب���ت ب�ش از حد 

ـــح مقدس عتبات و  �ـ مشهد و تبلیغ آن در  ارسال روکش طال برای �ن
ە رسانه ، ز�ارت پره�اهو از قم و مشهد و نجف و ک��ال و غ�ی های همگاین

 کرد. خودنمایی �
 

ی د�گری چرا روحان�ت ش�عه در دوران پهلوی ب�ش از هر دورە
 س�ا� شد؟

                                                
 به بعد.  ٢٠٩، ص ٣ک: �شیع و قدرت در ایران، ج  –برای اطالع از این مطلب ن  . ١
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وع سلسله �ت ی قاجار روحاندر سطور گذشته گفت�م که از همان �ش
و از همان روز، تالش سخیت از جانب  در ایران سکونت گ��د. » اصو�«

شد. در طول حکومت قاجار آنان برای مداخله در حکومت ِاعمال �
اجتما�� فراواین از سوی این گروە بود�م. در  -شاهد مبارزات س�ا�

توان  زمان محمدرضا شاە، همزمان با انقالیب که در کشور اتفاق افتاد، �
ال ود که �س از پانزدە ست��ن شخصییت بگفت که خمیین مناسب

ی انقالب را در دست گرفت.  گفته   بیین ک�وی کهو پ�ش مبارزە، ره�ب
، به حق�قت »ایران �ک حکومت به روحان�ان بدهکار است«بود 

 پیوست و حکومت به مال�ان ش�عه منتقل شد. 
ا و هپرسش د�گر آن است که چرا روحان�ت در برابر تما� �شانه

کرد؟ آ�ا روحان�ت در ایران مقاومت �های دن�ای جد�د جلوە
کار بود و هست؟ تقابل آنها با زنان، ی ج��ان محافظهنمایندە
ض مخالفت آنها با مظاهر دن�ای اقل�ت های دییض و جن�، و همچننی

ها را با�د با مبایض فکری و جد�د به چه دل�ل بود؟ آ�ا این مقاومت
 د دارد؟   ا�دئولوژ�ک توضیح داد �ا علل د�گری هم وجو 

دین هر نا� که داشته باشد، در حفظ اصول خ��ش متعصب است  
ن  ز�را تخ� از اصول �ک دین، افول و اضمحالل آن است. و به همنی

ن از آن قانون (که قدمت زار و اش به �ک هدل�ل ا��� روحانیون ش�عه ن�ی
وی �چهارصد سال �  در خوا�کنند. از همان سحرگاە تر�ت رسد) پ�ی

م)، مال�ان ۱۸۲۸تا  ۱۸۰۳های ای ایران و روس در سالهایران (از جنگ
ساب کردند و با این حبا هر گونه تغی�ی و تبد�ل اجتما� مخالفت �

د به حساب آورد. اما نبا�» کاری ج��ان محافظهنمایندە«توان آنان را �
ن مجتهدان ش�عه  فراموش کرد که از د�د تار��ن استثنائات فراواین در بنی

حاج شیخ هادی «بت وجود داشته است. برای مثال، از این با
س�د محمد «و فرزندش » س�د صادق طباطبایئ «، »آبادینجم

حاج آقا عبدهللا «، »محمد کاظم آخوند خراساین «، »طباطبایئ 
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و تعداد د�گری از آنان از آزادی » حاج شیخ خل�� تهراین «، »مازندراین 
ا��) ح وط�ت و دموکرا� (البته با �ش ارد �اد اند. مو ما�ت کردەو م�ش

 های دیین و های م��وط به زنان و اقل�تشدە در پرسش فوق: (آزادی
 اند. �ک از مال�ان معروف قبول نکردەجن�) را هیچ

 
رت، ی قدتوجه روحان�ت ش�عه به س�است و کوشش برای قبضه

وزی  چه آثاری در منطقه داشت؟ آ�ا این برآورد درسیت است که با پ�ی
و استقرار حکومت مذهیب در ایران، م�ج اسالم  ۱۳۵۷سال انقالب 

های س�ا� در �ا� منطقه تق��ت شدە است؟ نقش رقابت قدرت
ی از نفوذ  جهایض در دوران جنگ �د و تالش غرب برای جلوگ�ی

 های چپ تا چه اندازە در استقرار حکومت مذهیب مهم بود؟ج��ان
ن  وزی انقالب اسال� در همنی ایران، مسلمانان تمام دن�ا را  طور است! پ�ی

وار ح� ب�دار کرد. طو� نکش�د که با فرور�زی دیخ�ا� و یب از نو� یب 
ن ( ق و غرب ۱۹۸۹برلنی ن �ش م) و سپس انحالل شوروی، جنگ �د بنی

 و�ژە در کشورهای عضو اتحاد ارو�ا) تبد�لبه اتحاد و اتفاق �سیب (به
ر آن) مد� حما�ت از شد. تا قبل از آن تار�ــــخ، شوروی (و اقما

مستضعفان جهان (از جمله کشورهای اسال�) بود. از آن تار�ــــخ به بعد، 
ی شما� و جنویب �ا ثروتمند و فق�ی تقس�م شد. ایران دن�ا به دو منطقه

 های مبارزایت کشورهای اسال� درآمد و اسال� به صورت �� از پا�گاە
رد. در این م�ان، س�است  ای در مسلمانان جهان به وجود آو ام�د تازە

کشورهای مقتدر غریب در خاورم�انه، آ�ش مبارزات اسال� را در آن 
 منطقه روشن ساخت. 

 
ض روحانیون در جا�گاە  برآمدن حکومت استبدادی مذهیب و قرار گرفنت

دە ای در فرهنگ و ساختار اجتما� ایران بر جا  قدرت، آثار گس�ت
�ت به تغی�ی ماه�ت روحان شود که این ماجرا حیت گذاشت. گفته �



 ت�روحان یندەیآ

٢١٦ 
 

و ساختار نهادهای مذهیب در ایران منجر شدە و بر�ض حیت از افول 
ی دین اجتما� و س�ا� در ایران سخن مذهب و شکست نهایی ا�دە

گ��ند. به نظر شما آ�ا استقرار حکومت جمهوری اسال� موجب �
ی تغی�ی ماه�ت روحان�ت شدە است �ا اینکه این حکومت نت�جه

ب�� ماه�ت و ساختار واق� روحان�ت بودە و امروز تنها ظهور ط
بین�م؟ به ب�ان د�گر، آ�ا جمهوری تار��ض و عییض روحان�ت را �

اسال� خروج و عدول از دستگاە فقه ش�عه و عبور از ساختار 
 ی عییض آن است؟روحان�ت بودە �ا اینکه نت�جه

�ادم�ک های عل� و آ برر�ب�ان دقیق و عل� این گونه مطالب، ن�از به 
، پاسخ قط� و دقیق به دارد. بدون انجام تحق�قات نمونه ای �ا م�داین

ن دان�م که انجام چنها �س�ار مشکل است و خوب �این گونه پرسش نی
ممکن است. با این همه، � توان مطالعایت با وجود رژ�م استبدادی غ�ی

� مشابه تبا نگاە به اوضاع جامعه و مراجعه به پ�شامد
ا های تار��ن

 حدودی موقع�ت فع� روحان�ت را برآورد کرد. 
هایی دست�ایب روحان�ت به حکومت، جنبه –و بدون شک  –به گمان من 

ح ز�ر تغی�ی دادە است:   از ماه�ت تار��ن و سنیت آن را به �ش
مراتب (هرم) روحان�ت به هم خوردە است. بدین معین که سنت سلسله

مالی صاحب قدرت دنیوی و «خود را به جای » مجتهد اعلم«
ن نام (و ددادە است. نگا� به علمای بلندپا�ه و صاحب» حکومیت  ر عنی

وی) سا�ن قم و عراق و عتبات این مطلب را تأی�د � ن  کند. حال م�ن
و اساس قدرت معنوی و اجتما�  د�گر پا�ه» اجتهاد و تقل�د«سنت 

� � با هرگونه قدرترود ز�را مال�ان حکومیت مجتهد به شمار ن� ایب
 کنند. اجتما� و ما� د�گر مال�ان مقابله �

ی به گمان من (برخالف دوران قبل از انقالب) تاجر بازاری د�گر �شتوانه
 رود. قدرت ما� و اجتما� علمای دین به شمار ن�
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ن  حفظ و  برای -به گمان من–(بنا به خاص�ت قدرت) مال�ان حکومیت ن�ی
ما� خ��ش، در صورت لزوم اصول خود را ز�ر پا تثب�ت قدرت اجت

 گذارند. �
 

ی روحان�ت چه خواهد شد؟ ا�ر حکومت جمهوری اسال� آیندە
ی از روحان�ت ش�عه به معنای سنیت آن � ض اند و مدوام �ابد، چه چ�ی

ی از روحان�ت با�ت  ض ا�ر دوران جمهوری اسال� به پا�ان برسد چه چ�ی
تصور کرد که در فردای ایران عاری از  توانخواهد ماند؟ آ�ا �

جمهوری اسال� همچنان روحان�ت به عنوان �ک نهاد اجتما� و 
 دییض حضور داشته باشد؟

ها (در کشورهای غ�ی دموکرات�ک و مستبد) در بلندمدت به حکومت
 دچار �

گ
ا�ط فساد و پوس�د� شوند. در این م�ان حکومت دیین �ش

های مرد� و اقتدارش بر اساس که پا�های  بدتری دارد. حکومت دیین 
ن دیین استوار باشد، دیر �ا زود در مقابل مشکالت س�ا�  –فقه و قواننی

اقتصادی و اجتما�، مواز�ن دیین را ناد�دە گرفته و گا� برخالف اصول 
د. انجامدارد و این عمل به تضع�ف مباین مرد� آن �دین قدم بر�

اند، به خاطر دین به این حکومت گرو�دە (ز�را از نظر ا��� مرد� که
ن از همان سالاعتبار �یب  ن شود.) حکومت اسال� ن�ی  های اول دچار چننی

مشکالیت شد. برای مثال، �� از اصو� که در دین اسالم حرام اعالم 
های رژ�م اسال� ایران، امروزە . اما بانک١است» ر�اخواری«شدە، 

مت � و کار دارند. البته حکو » ر�ا«با  ب�ش�ت از هر کشوری در معامالت
 اسال� در موارد فراوان د�گری هم فقه اسال� را تح��ف کردە است. 

 

                                                
 ها گنا� است کههای آل عمران، بقرە، �ساء و روم تنآشکارا در سورە» ر�اخواری« . ١

 جنگ با خدا خواندە شدە است. 
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 بهدر مورد بقا �ا فنای روحان�ت �س از سقوط جمهوری اسال�: 
اعتقاد من دین بدون روحان�ت معنایی ندارد. در تار�ــــخ مذهب ش�عه، 

بر �سته و به اوطان خود چند بار روحان�ت ش�عه از کشور ما رخت 
ر تار�ــــخ اند. برای مثال، داند اما مدیت بعد دو�ارە به ایران بازگشتهرفته

ن سقوط سلسله«خوان�م: � م ) و ۱۷۲۲ش/ ۱۱۰۱ی صف��ه (بنی
م) قدرت و اعتبار روحان�ت ۱۷۸۵ش/ ۱۱۶۴پ�دا�ش حکومت قاجار�ه (

ن تار�ــــخ ایران [در این مدت] کم  ١...»ود رنگ برنگ و حیت یب در منت
پ�دا�ش قاجار�ه روحان�ت  ا زمان بخوان�م که هماما باز در تار�ــــخ �

دو�ارە به کشور ما بازگشت. با این همه، به نظرم بعد از جمهوری اسال� 
د، پا�ه ان�ت های قدرت روحهر حکومیت که عنان کشور را در دست بگ�ی

ن خواهد برد.  ٢را  از بنی

                                                
 . ١٢٢، ص١�شیع و قدرت در ایران، ج . ١
 از قب�ل امر به معروف و ن� از منکر!  . ٢
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 روحان�ت با�د �نوشت خود را 
 از جمهوری اسال� جدا کند

 گفتگو با رضا عل�جاین 
 مذهیب -تحل�لگر س�ا� و فعال م�

 
ای هها و نوشتهی روحان�ت و نقش آن در ایران، گفتهشما در�ارە

ض برر� سوابق تار��ض این نهاد   ز�ادی دار�د و بخ�ش از  کارهایتانن�ی
ست ای ااست. اینکه روحان�ت چه معنایی دارد و نمایندە چه طبقه

تواند موض�ع برر� جدی باشد. اما در این گفتگو تمرکز ما بر �
روحان�ت خواهد بود. اما پ�ش از آن که وارد بحث ش��م  یآیندە

حان�ت امروز با روحان�ت خواستم بدانم که آ�ا به نظر شما رو �
وزی انقالب تفاویت اسا� دارد؟  پ�ش از پ�ی

داری در تار�ــــخ است. در ایران هم سلطنت و هم روحان�ت نهاد ر�شه
ن سه حکومت روحان�ت نهادهایی �س�ار قد�� اند. در طول تار�ــــخ ن�ی

ساسان�ان و صف��ان و جمهوری اسال� را دار�م که در آن نقش 
ها روحان�ت و قدرت بودە است. در این حکومت روحان�ان خ�� قوی

 اند. به شدت به هم نزد�ک بودە
ای است که در آن روحان�ت و ی و�ژەالبته جمهوری اسال� پد�دە

اند. �عین روحان�ت سلطنت را حذف کردە و آم�ختهحکومت درهم
ای در تار�ــــخ ایران است. درست خودش حا�م شدە است. این اتفاق تازە
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در حکومت ساسان�ان م��دان نفوذ داشتند �ا در دوران است که 
ن م��دان و پادشاهان  صف��ان نفوذ روحانیون ز�اد بود اما به هر حال بنی

ی اند� هست و در صف��ه این فاصله از در دوران ساسان�ان فاصله
 آن هم ب�ش�ت است و در مواردی مستقل هستند. 

وع کر ەبرر� روحان�ت کنوین ش�عه را با�د از دور  د. در ی صف��ه �ش
ب شمش�ی در ایران به  ن بار به �ن این دوران است که ش�ع�ان برای اولنی

�ت تبد�ل � ستان و بعد ا��� شوند. البته قبل از آن در حکومت ط�ب
هایی از ایران حکومت ش�� را تج��ه کردە بود. اما در ب��ه، بخشآل

ای شب�ه نظام تر شد و شبکهدوران صف��ه بود که �شیع مستحکم
 اداری در روحان�ت به وجود آمد. 

دوران افشار�ه البته استثنا است چون نادرشاە در از�کستان با تفکر اهل 
سنت ت���ت شدە بود و روحان�ت را عقب زد و بع�ن را حیت اعدام  

ضد سین را حذف نمود  ی آنها را قطع کرد و بع�ن مراسمکرد. بودجه
 کوتا� رخ داد. و� این اتفاقات در مقطع  

ردد اما گبا روی کار آمدن قاجار�ه، آب دو�ارە به همان جوی سابق بر�
ی رەرود. روحان�ت در دو در دورە پهلوی اوضاع کماب�ش رو به تغی�ی �

رضا شاە بخ�ش از امکانات خودش را از دست داد اما از طر�ن در اوا�ل 
واقع، تعامل و  ی قم تأس�س شد. در ی علم�هی رضا شاە حوزەدورە

ن سلطنت و روحان�ت وجود داشته، در این دورە  تقاب� که هم�شه بنی
ی محمدرضا شاە این س�ی به مرور از تعامل هم وجود داشت. در دورە

 به تقابل کش�دە شد و روحان�ت س�ا� نق�ش جدی بر عهدە گرفت. 
ن  اما روحان�ت س�ا� همچنان در اقل�ت بود. در فرآیند انقالب ن�ی

حان�ت س�ا� همچنان در اقل�ت بود و روحان�ت سنیت و رو 
وزی انقالب، روحان�ت س�ا� محافظه �ت قرار داشت. با پ�ی کار در ا���

توا�ست ج��ان سنیت را �شت � خود بکشد و بعد با تص��ب قانون 
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�ک روحان�ت  اسا� و اصل وال�ت فق�ه که نو� کودتا عل�ه ج��ان �ش
وهای -در انقالب  ان، گرا�د�گر اجتما� س�ا� مثل م� �عین ن�ی

دست کرد و باالخرە بود، قدرت را �ک –هاها و چپمذهیب م�
روحان�ت با حکومت در هم آم�خت. �عین سلطنت و روحان�ت در هم 

 ادغام شدند. 
دست �شد و در البته حیت �س از این رخدادها هم روحان�ت �ک

توان  بندی ک� ب�ک دستههای مختل�ن دار�م. شا�د در اش ط�فدرون
حکومیت دار�م. البته  گفت که امروز روحان�ت حکومیت و روحان�ت غ�ی

 های فر� وجود دارد. بندیدر داخل این دو دسته هم دسته
 ، هستند �عین د�دگاە  »س�ا�-سنیت «بخ�ش از روحان�ت حکومیت

اینها . اند و بنابراین س�ا� هستند سنیت دارند و� وا�سته به حکومت
ها حضور دارند. های علم�ه و نهادهای مختلف و در نمازجمعهدر حوزە

 هستند. » تندروهای والیی «از روحان�ت حکومیت  بخ�ش 
حکومیت هم  س�ا�سنیت «بخ�ش از روحان�ت غ�ی ستند که ه» های غ�ی
�ت روحان�ت قبل از به حکومت متصل ن�ستند و ادامه ی همان ا���

اند »روحان�ت رفرم�ست«بخ�ش د�گر هم شوند و انقالب محسوب �
ی علم�ه و درون روحان�ت که به تدر�ــــج گران درون حوزە�عین اصالح

 شوند. از درون روحان�ت و از درون حکومت طرد �
حکومیت دو ج��ان را � تندروهای «بین�م. �� ز�ر پوست روحان�ت غ�ی

د و ضزمان ضد مدرنیته، ضدزن هستند که هم» افرا� و ضد سین 
موس��ت هم هستند. چنانکه حیت شا�د روحان�ت حکومیت �سبت به 

فکرتر به نظر برسند. �ک ج��ان د�گر هم هست که اینها خوش
شوند. اینها به علت محسوب �» گرارفرم�ست و اصالح«روحانیون 
توانند فعال�ت عمو� ز�ادی داشته های س�ا� ن�اند��ش مصلحت

شود،  کری حضور دارند و نظرا�شان مط�ح �باشند. البته در محافل ف
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» کارافظهمح«کنند و� در س�است �س�ار گاە کتاب و مجله منت�ش �
 هستند. 

توان�م روحان�ت را بندی کنم که ما ن�طور جمعخواهم این�
دست کن�م. اتفا�ت که بعد از انقالب افتاد این بود که بند ناف �ک

قبً� از نظر اقتصادی ساختار روحان�ت به چاە نفت وصل شد. 
 کارخانه

�
وزە داران صنعیت بود اما امر روحان�ت وا�سته به تجار و بعضا

ن �بودجه شود ی ق��ب به اتفاق روحان�ت توسط دولت و نظام تأمنی
ت��ن اتفا�ت است که در تار�ــــخ روحان�ت در ش�عه رخ دادە و این مهم

کرد که ما ان�ت سین �است. �عین انتقادی که روحان�ت ش�عه به روح
ا�د، حاال مستقل و وا�سته به مردم هست�م اما شما به حکومت وا�سته

 اند. خودشان هم به آن مبتال شدە
 

ض بارها مط�ح  از قضا این بحی� است که توسط مسئوالن حکومیت ن�ی
ای چند بار س� کرد از حکومیت شدن هللا خامنهشدە و حیت آ�ت

� حکومیت و غ�ی حکومیت حرف روحان�ت دفاع کند و گفت  
که روحایض

خواهند حکومت را از روحان�ت جدا  نادرسیت است و دشمنان �
 در حوزەکنند. از طر�ض در این سال

گ
علم�ه  هایها، نگرایض از چندپار�

ی نگرایض جدی� حکومت�ان بودە است. چند سال پ�ش مصباح ما�ه
ی شما هجه به گفتاند. با تو ها سکوالر شدەیزدی هم گفت که حوزە

�ت روحان�ت وا�سته شدە، چرا حکومت با�د نگران این  ا�ر ا���
 ها باشد؟شکاف

این پارادوک� است که روحان�ت با آن مواجه است. روحان�ت به هر 
ی روحان�ت که کارمند دولت حال اتصاالت اجتما� هم دارد. همه

 ش را هنوز اهای مذهیب ای از روحان�ت کارو�ژەن�ستند. بخش عمدە
هایی مثل انجام مناسک دیین و حضور در مساجد و وعظ دارد. کارو�ژە
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های گویی و عقد و ازدواج و طالق و حضور در دستهو خطابه و مسئله
ن دل�ل  ە. �س آنها اتصاالت اجتما� هم دارند. به همنی عزاداری و غ�ی
روحان�ت دچار پارادوکس شد�دی شدە است. از �ک طرف، به لحاظ 

رتباط ای اصادی وا�سته به حکومت است و از طرف د�گر با جامعهاقت
�ت آن با حکومت مخالف  اند. در نت�جه روحان�ت با�د ایندارد که ا���

ی از پارادوکس را حل کند. بخش مه� از روحان�ت با فاصله گ�ی
ن از موضع ی س�ا�، س� کردەس�است و پره�ی ن اند که با ایگ�ی

خواهند �شان دهند که هر چند با حکومت نها �وضع�ت کنار ب�ایند. آ
کنند و� ثنا�وی حکومت هم ن�ستند و ب�ش�ت به همان مخالفت ن�

گ��ند  پردازند. حیت �های سنیت روحان�ت �دروس حوزوی و کارو�ژە
که ما به س�است و حکومت کار ندار�م. این مسئله باعث نگراین 

ن است. جدایی حکومت شدە است. این سکوالر�س� که �  گ��ند همنی
 کنندە است. دین و حکومت برای حکومت نگران

با مردِم  ی روحان�ت به علت اتصاالت اجتما�بخش مه� از بدنه
ی بع�ن از اقشار اجتما�گ��زی و دیننارا�ن از �ک طرف و دین ن  ست�ی

اند. اما های حا�م نارا�ن از طرف د�گر خودشان هم از س�است
ن از پارادوکس همچ نان با�ت است. از �ک طرف دسیت برای گرفنت

حکومت دارند و از طرف د�گر بخش مه� از آنها با جامعه همد� 
ن  دارند. نبا�د فراموش کرد که روحان�ت این کارکرد دوگانه را در تار�ــــخ ن�ی

 داشته است. 
به  شان با مردم ز�اد �شود و اینک بر�ن از روحانیون برای اینکه فاصله

هایی شوند که اند وارد حوزەما� طرد �شوند مجبور شدەلحاظ اجت
ی هم شدە اند! اصً� ر�� به روحان�ت ندارد. وارد مسائل ورز�ش و ه�ن

 کشند. البته اینها را با�د به عنوان زائدە در نظر گرفت. جا �ک �همه
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ی روحان�ت در ایران این است که تداوم جمهوری ت��ن مسئلهمهم
ر    اسال� به �ن

گ
روحان�ت است. تداوم این حکومت به علت همبست�

 روحان�ت و مذهب با حکومت، کامً� به تضع�ف روحان�ت 
گ

و وا�ست�
ن تضع�ف مذهب منجر � العمل شود. جامعه هم عکسو همچننی

بیند و چون بخش اعظم دهد. جامعه لباس را �دسیت �شان ��ک
لین همد� و همرا�� ع کارند و به جز اقلییت کوچک،روحانیون محافظه

دهند، از نظر افکار عمو� فر�ت با های مردم �شان ن�با نارضاییت 
 روحان�ت حکومیت ندارند. 

� و یب  اند و تعداد اما پر� و صدا طرف حکومت را گرفتهروحانییت کم
هایی که به خاطر چهرەطرف ا�ستادند. به جز تکصداها یب 

، از آقای منتظری در سطح مرجع�ت  شوند ها�شان شناخته �مخالفت
ی در سطح روحان�ت اجتما�، جامعه با  گرفته تا آقای آقام�ی

حیت  شود کهکند و این باعث �العم� �روحانیون برخوردهای عکس
ایت ا�جاد شود.   روحان�ت تغی�ی

گ
 در سبک زند�

وآمد روزمرە از عمامه استفادە اینک �س�اری از روحانیون در رفت
اد، که در ی قم راە افتی علم�هند. حیت مدیت پ�ش بحی� در حوزەکنن�

�ات و رسانه ها هم آمد که عمامه ر�� به پ�ام�ب و دین ندارد و ��ش
وش�دە و ما پگذاشته و لباس روزمرە �پ�ام�ب هم�شه عمامه بر � ن�

توان�م �ک لباس و�ژە برای روحان�ت تع��ف کن�م. شخ� که این ن�
الل� و طرفدار حکومت بود کرد خودش �ک روحاین حزب�بحث را 

ه رود، عمامها �ی بچهگفت که وقیت به بازار �ا به مدرسهو �
 جامعه ن�

گ
گذارد. این مسئله مبتین بر واقعییت اجتما� �عین �خورد�

ن کارکرد حکومیت و در برابر روحان�ت است. بدنه ی روحان�ت بنی
ن دل���ت مرد� دوقطیب �اتصاالت اجتما� و محب �ل شود. به همنی

ر روحان�ت است. ادامه  ی جمهوری اسال� کامً� به �ن
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ی آیندە شد. سؤال این است که توان وارد بحث در�ارەاز اینجا �

کرد�د که حکومت نگران است که   چه پ�ش خواهد آمد؟ اشارە
شود. پرسش این است که ا�ر جمهوری ی روحان�ت سکوالر بدنه

اسال� ادامه پ�دا کند �نوشت روحان�ت چه خواهد شد؟ به 
 روحان�ت، در ن

گ
م و اش با مردی مواجههحوەتحوالیت در سبک زند�

مسائل اجتما� و س�است اشارە کرد�د. حال ا�ر این تحوالت ادامه 
�ابد، با چه ن�ع روحانییت مواجه خواه�م بود؟ مثً� آ�ا ب�ست سال 

 اعتنا به حکومت مواجهبعد ما با دستگاە روحان�ت سکوالر و یب 
چه  ی روحان�ت با وجود جمهوری اسال�خواه�م بود؟ آیندە

 خواهد شد؟ 
ی روحان�ت هم به عمل�رد امروز آن و هم به عمل�رد حکومت آیندە

�م و بگ���م روحان�ت  ها را ثابت بگ�ی مرتبط است. فرض کن�د که متغ�ی
ن روش ادامه �ابد. در  ن سبک ادامه دهد و حکومت هم با همنی با همنی
ی خواهد شد و  این صورت به نظرم روحان�ت دچار پارادوکس ب�ش�ت

ی شود. از �ک طرف، تما�ل به فاصلهی مردم از آن ب�ش�ت �صلهفا گ�ی
  شود و از طرف د�گر حکومتروحان�ت از س�است و حکومت ب�ش�ت �

دهد شود. حکومت توقع دارد وقیت خ�ج روحان�ت را �تر �تحملکم
ن باشند. این وضع�ت  آنها در خدمت او باشند. وعاظ السالطنی

کند که در نها�ت بخ�ش از روحانیون را بر � �پارادوک� را ا�جاد 
دورا� �ک انتخاب مهم قرار خواهد داد که منبع درآمدش را از 

داد. ها�ش را �حکومت جدا کند و به سمت مرد� برود که قبً� ه��نه
ن مراسم و مناسک و  این بخش از روحان�ت س� خواهد کرد که از همنی

اند، کسب درآمد  و محرم و صفر داشته های رمضانتبل�غایت که در ماە
 کند. 
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 روحانیون مقداری مرفه
گ

تر این انتخاب دشوار است ز�را امروز زند�
های باالتر عادت  ها�شان به ه��نهشدە و هم خودشان و هم خانوادە

خواهد که سخت مسل� �اند. این انتخاب مقداری درو�شکردە
ر روحان�ت ب�ش�ت به است. �ک انتخاب اخال�ت سخت است. هر قد

ن و دعا�و و ثنا�و شود، مساجد  سمت حکومت برود و وعاظ السالطنی
 مرفهخلوت

گ
تری داشته باشند و� از  تر خواهد شد. شا�د زند�

شوند و نو� پارادوکس اخال�ت و رواین برا�شان شان جدا �هایکارو�ژە
و  ک شوند شود. اما ا�ر مس�ی عکس را بروند و به مردم نزد�ا�جاد �
ی خواهند داشت. درو�ش  تر شوند آرامش رواین ب�ش�ت

 
البته حکومت در حال دستکاری ساختار روحان�ت هم هست تا در 
آیندە مشک� از این جهت ا�جاد �شود. دخالت حکومت در گ��نش 

ی علم�ه �ا دخالت در انتخاب استادان افراد برای ورود به حوزە
مطلع هست�د که حکومت در این  های دییض از این جمله است. حوزە
 تمام گلوگاەسال

�
های ی علم�ه و حوزەهای ورود به حوزەها تق��با

دییض را در دست گرفته است. نهادهای دییض مثل وقف وامامت 
ض در دست حکومت است. در گ��نش  جماعت در مساجد ن�ی

د، حکومت روحانیون و ماه�ت دروس آنها و امتحانایت که � گ�ی
د. قبً� هر ک� �تالش کر  ض ب�ب توا�ست در دە استقالل حوزە را از بنی

نام  �ک کالس در� دییض بنشیند بدون اینکه امتحایض بدهد، �ا ثبت
ا�ط برچ�دە شدە است. آ�ا ممکن  کند، �ا گ��نش شود اما االن این �ش
ن�ست که دخالت حکومت ترک�ب روحان�ت را چنان تغی�ی دهد که 

ی از روح ض حکومیت با�ت نماند؟در آیندە چ�ی  ان�ت غ�ی
ها هی عرصتا �ک جایی این اقدامات موثر است و� حکومت مثل بق�ه

د. حکومت ارادەتواند پروژەهرگز ن� ی اش را با موفق�ت کامل پ�ش ب�ب
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�
این کار را دارد و� از آن طرف هم مقاومیت وجود دارد. روحان�ت تماما

ن طراز اول  ا� سنیت دولیت ن�ست. مراجع، مدرسنی ن م�این ا��� اند و مدرسنی
و مدارس خاص خودشان را دارند. شا�د حکومت در چند مدرسه بتواند 

د اما در همه  جا موفق نخواهد شد. این اقدامات را پ�ش ب�ب
ها رد �نکته وند هم شی د�گر اینکه حیت کساین که از این ف�ل�ت
ن جام�ک ن به هر حال از همنی وندست ن�ستند. این افراد ن�ی  عه ب�ی

 اند. بخ�ش از طالب االن به روحان�ت به عنوان شغل و فرصتآمدە
شود های دیین هم دارند. اینها را ن�کنند و� بر�ن د�گر دغدغهنگاە �

گرشدن، پرا�مات�ست شدن و اهل دن�ا تفک�ک کرد. هر چند محاسبه
 شدن در آنها تق��ت شدە اما این امر صفر و صدی ن�ست. 

ها، تار�ــــخ جمهوری اسال� هم �شان �مهرغم هبه دهد که ی این ف�ل�ت
خودی و ی آن دائم تقس�م بر دو �بدنه شود. �عین �ک عدە را غ�ی

شود. این ماندە دو�ارە تقس�م به دو �کند و� همان گروە با�ت اخراج �
 مسئله در ذات جمهوری اسال� است. 

ن اتفاق رخ �در حوزە ن همنی دهد. حیت این پد�دە در جاهای های دیین ن�ی
شوند د�گری مثل �سیج دا�شگاە هم اتفاق افتادە است. افراد ف�ل�ت �

ون �بین�م �ک ج��ان عدالتاما نا�هان �  زند. بخ�ش از خواە ب�ی
طلب و آلت دست وزارت خواە، فرصتج��ان موسوم به عدالت

 به ع
�
دالت اطالعات و اطالعات سپاە است و �ک بخش هم واقعا

اضات دی ماە معتقد است. اینها �سبت به ظلم به کارگران، �کوب اع�ت
ا کنند که ب�ای دعوت �و کشتار فقرا دغدغه دارند و از آقای خامنه

 کنند. دا�شگاە و به ما جواب بدە که نهادهای تحت امرت چه �
 دهند، بعد حکومتخواە تهران انجام �این کارها را دا�شج��ان عدالت

ند اما نا�هان دا�شان را �س �آورد و ب�ان�هها فشار �ه اینب شج��ان گ�ی
ن همان ب�ان�ه را �عدالت از عنی یج ی اینها در �سدهند. همهخواە ش�ی
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توان همه دهد که با ف�ل�ت کردن ن�دا�شجویی شکل گرفت و �شان �
ل طالب  ن وضع�ت در مورد روحان�ت و کن�ت ل کرد. همنی ن را کن�ت م هچ�ی

ل کند اما به  وجود دارد. جمهوری اسال� � ن را کن�ت خواهد همه چ�ی
 ی روحان�تای که در نها�ت در�ارەشود و پروژەگمان من موفق ن�

س�ا�  تر شدن است. پ�ش خواهد رفت، غ�ی
س�ا�بخش سالم کنند شوند و س� �تر �تر طالب و روحانیون، غ�ی

ن حال فسادی که بهای اص� روحان�ت ب�پ به کارو�ژە ه دازند و� در عنی
طور س�ستمات�ک در حکومت پد�د آمدە در روحان�ت هم ظهور 

وان اند و به روحان�ت به عنطلبکند. بخ�ش از روحانیون که فرصت�
ەشغل نگاە � ن های دیین و معنوی و زهد و تقوایی که ادعای کنند،انگ�ی

توان وقت ن� و� هیچ کند قد�� روحان�ت بود در آنها کاهش پ�دا �
کن�م.   ی اینها صفر و صد شود در�ارەزنگ پا�ان کار را به صدا درآورد. ن�

به نظر من کشمکش درون روحان�ت ادامه پ�دا خواهد کرد، هر چند 
جد و ای که با مساشا�د از د�دگاە جامعه این جزئ�اتمهم نباشد. جامعه

حان�ت را با فاصله ها و مرا�ز مذهیب برخوردی ندارد، رو هیئت
ع جامعه، نبض کار را در دست دارد � شناسد. اما بخش متدین و مت�ش

شود چه ک� دولیت و چه ک� غ�ی دولیت است. چه ک� و متوجه �
ی ن� ن گ��د و چه ک� مخالف است و مخالف است و� چ�ی

ا را تواند اینهکند. بخش متدین جامعه به�ت �اش را بلند �صدای
ندی کند. اما ا��� جامعه که با روحان�ت و مسجد و حوزە و بط�ف

دست خواهد د�د. این امر روحان�ت حسین�ه فاصله دارد، اینها را �ک
حکومیت تر و غ�ی س�ا�سالم � ب�شتر و غ�ی

ی قرار تر را در تنگنای رواین �ت
ن امر به فاصله ی آنها از حکومت دامن خواهد زد. خواهد داد و همنی  گ�ی
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ی دوم ش��م. این که در نها�ت دوران خواهم وارد فرض�ها �همینج
ی شود و ما وارد دورە ی بعد از جمهوری حکومت استبداد دییض س�پ

�ت جامعه، روحان�ت اسال� ش��م. همان طور که اشارە کرد�د، ا���
 ها بر مردم گذشتهچه در این سالبیند و همه را در آندست �را �ک

�ک � العمل انتقادی و حیت نفرت از براین، نو� عکسداند. بنا�ش
ض دل�ل عدە ای معتقدند که با پا�ان  روحان�ت وجود دارد. به همنی

ض جمهوری اسال�، کار روحان�ت هم به پا�ان � نظر  رسد. بهگرفنت
شود؟ آ�ا شما بعد از جمهوری اسال� �نوشت روحان�ت چه �

 د رس�د؟ روحان�ت با جمهوری اسال� به پا�ان خواه
وری است.  برای پاسخ دقیق به پرسش شما، اشارە به چند مقدمه �ن

ن این حکومت است. در سؤال قبل به �ک مسئله نحوە ی پا�ان �افنت
بندی رس�د�م که �نوشت روحان�ت با �نوشت جمهوری این جمع

اسال� گرە خوردە است. �س �ا با�د خودش این گرە را باز کند �ا اینکه 
م اش دامن روحان�ت را هوری اسال� ب�ا�د عوارضهر بالیی بر � جمه

 خواهد گرفت. 
ی جمهوری اسال� متصور است. �� اینکه حال چند فرض برای آیندە

استبداد دیین ادامه پ�دا کند، که در سؤال قب� به آن پرداخت�م. و� 
سه فرض د�گر هم هست. �� خوداصال�� جمهوری اسال� است. 

در جمهوری اسال� پ�ش برود و موجب تغی�ی  فرض کن�م که اصالحات
آن شود. این فرض البته فرض بع�دی است اما ا�ر این فرض بع�د 
محقق شود و جمهوری اسال� اصالح شود، به گمان من روحان�ت هم 

هد. دکند و تطبیق �خودش را به موازات جمهوری اسال� اصالح �
�شه با�د با مردم اش همچون روحان�ت به علت اتصاالت اجتما�

حرکت کند و هر موقع مردم، روحان�ت را طرد کنند، مرگ روحان�ت 
ی که االن تا حیت قبل از مرگ جمهوری اسال� فرا � ن رسد. همان چ�ی
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شود و در حال � کردن مراحل نهایی خود است. اما حدودی حس �
 فرض اصالح، ز�اد متصور ن�ست و د�گر بع�د شدە است. 

اتفاق ب�فتد و این گذار خودش » گذار«ن است که حالت د�گر ای
 های مختلف گذار �شکلتواند دو جور باشد. در اینجا با�د در�ارە�

بحث کن�م، بعد ب�ای�م بگ��مم در هر شک� از گذار چه اتفا�ت برای 
افتد. ا�ر جمهوری اسال� خودش را اصالح کند و تبد�ل روحان�ت �

اندازی خواهد  ، روحان�ت هم پوستبه جمهوری اسال� د�گری شود 
» �تروحان«کرد. حیت این روند را ���ــــع خواهد کرد. البته وقیت از 

�ت بدنهحرف � گ���م وگرنه اقل�ت ی روحان�ت را �زن�م، ا���
 ها فرق دارند. سپا�-برخوردار و روحاین 

، سپا�-ی سپا�ما االن با پد�دە ینما�ر و س-دیپلمات، سپا�-روحاین
روحاین است. �عین �ک -ا�م. �ک ن�ع آن هم سپا�ە هم مواجهغ�ی 

زمان هم عضو سپاە است و هم روحاین است. اینها والیی شخص هم
 تندرو هستند. 

است. تحول تعام� به این معنا  » تحول تعام�«روند احتما� د�گر 
آ�د و بخ�ش از حکومت به این که �ک جنبش اجتما� قوی پ�ش �

ن از جمله جا�شان از دست نرود ر نت�جه � سد که برای اینکه همه چ�ی
به�ت است جلوی این جنبش نا�ستد وگرنه این جنبش تبد�ل به انقالب 

شود. در نت�جه حکومت هم در ا�دئولوژی و س�است و هم در �
کند. اتفا�ت که در لهستان و ش�� و پرتقال و �شیین �ساختار عقب

ن حالیت است. در این مدل، فرآیند   آف��قای جنویب افتاد مشابه چننی
ر�زی نبود. حکومت تعامل کرد و گذار مبتین بر انقالب و خون

�شیین حیت در حد نابودی حکومت هم �شیین کرد و این عقبعقب
خ�ش از شود و بپ�ش رفت. ا�ر این اتفاق ب�فتد روحان�ت دوقطیب �

رای گذار ت��ن راە بنهه��کند. این کمروحان�ت با این فرایند همرا� �
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از جمهوری اسال� است. البته تعامل هم انواع و اقسا� دارد. تعام� 
هست که قدرت جامعه مثً� هفتاد درصد و قدرت حکومت � درصد 
است. تعامل پنجاە پنجاە هم هست. در این توافقات و تعامالت 
ن دل�ل کل�ت روحان�ت شکسته  روحان�ت هم وارد خواهد شد. به همنی

�شیین خواهد کرد و شود و خودش را تصف�ه خواهد کرد، عقب�
گردد. بخ�ش از روحان�ت هم  ی اص� خودش بر�احتماً� به کارو�ژە

ک�ش نقش داشتند، برکنار �ا محا�مه که در اختالس و جنا�ت و آدم
 خواهند شد. 

است. �عین حکومت سخت » تحول انقالیب «�ک ن�ع تحول هم 
تفا�ت که در روماین �ا در دوران شاە افتاد. اینجاست که ا�ستد، مثل ا�

ند و پاششود. �عین مردم نظام را فرو�تر محقق �انقالب کالس�ک
ند. اینجا هم درجهاحتماً� از بازماندگان آن حکومت انتقام � ی گ�ی

تواند کم و ز�اد باشد. اما این بدت��ن سنار�و برای روحان�ت خشونت �
با  خورد و �نوشت روحان�ت با جمهوری اسال� گرە �است. �عین 

د. نابودی جمهوری اسال� تحت فشار شد�د قرار �  گ�ی
ی روحان�ت �س از جمهوری اسال� به این بنابراین، از �ک جهت آیندە

ه به ای ببین�م. از اینجاست کم��وط است که ما این مس�ی را چندگ��نه
 رس�م. ی دوم �مقدمه

دار وم در مورد کارکردهای روحان�ت است. روحاین نهادی ر�شهی دنکته
های اول�ه در �ک قب�له تا پاپ و وات�کان در تار�ــــخ است. از شمن

ن گاە  فرآیندی طوالین � شدە است. کارکردهای تار��ن روحان�ت ن�ی
امور اجتما� مهم از قب�ل پزش�، آموزش و پرورش، قضاوت و حیت 

� تر شدە است. پزشرفته و گاە بارش سبکگ  حکومت را تحت س�طرە
مستقل شدە، قضاوت و آموزش پرورش مستقل شدە اما بر�ن  
کارکردهای فردی و اجتما� روحانیون با�ت ماندە است. در ایران، 
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کردە و روحان�ت ک�ان اخال�ت و رواین �ا سلطنت ک�ان م� را حفظ �
 اجتما� را. �عین روحان�ت هم به بر�ن ن

گ
ین فرد �ازهای رواهمبست�
 داد و هم به بر�ن ن�ازهای اجتما�. پاسخ �

روحان�ت مف� رس� دین بودە، روحان�ت به مسائل اخال�ت و رفتاری 
ن دادە، محرم ا�ار مردمان بودە، آناشپاسخ �م��دان و طرفداران ی  چ�ی

اف خواندە � ن محرم�ت ا�ار که در کل�سا اع�ت شود به دل�ل همنی
اس شنگشا هم بودە. ار�ک فروم که �ک روان�ت مشکلاست. روحان

ا و  هگفت روا�شناسچپ با گرا�ش مکتب فرانکفوریت بود، �
� دارند و با�د با �کد�گر همکاری کنند. از کش�ش ها کارکردهای مش�ت

، کش�شی د�د روانزاو�ه گر هم بودند. روحان�ت درمانها رواندرماین
ن کارکرد مناس� و مسائل هم کارکردهای مشاب� داشت.  همچننی

ن مردە و عقد و  ن ز�ر گوش بچه تا تدفنی شخ� مثل تولد و اذان گفنت
 ازدواج و طالق، در اخت�ار روحان�ت بودە. 

روند سکوالر�زاسیون در خ�� جاها باعث شد که نهاد روحان�ت دست 
های وس�� که در اخت�ار داشت خارج اش را جمع کند و از حوزەو پای
هایی که جهان مدرن هم به رسم�ت اما همچنان در کارو�ژە شود. 

را�سه ها مثل فت��ن حکومتشناخته با�ت ماندە است. حیت در الئ�ک
ن اتفاق افتادە است. برای حرف زدن از آیندە ، ی روحان�ت درایرانهمنی

به این مقدمه هم با�د توجه داشت. �عین کارکرد روحان�ت فراتر از 
ن جمهوری اسال� و ن� جمهوری اسال� است توان گفت با رفنت

 روحان�ت نابود خواهد شد. 
ی هاست �عین روح�هی ایراین »گرای ثن��تروح�ه«ی سوممقدمه

ها اهل افراط و تف��ط هست�م. �ک موقع نوساین و پاندو� ما. ما ایراین 
همه �شت روحان�ت و عل�ه سلطنت و �ک موقع همه عل�ه روحان�ت. 

آ�د! این پاندول اجتما� در �م و� زود هم عرقمان در �کنزود تب �
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حال رفت و برگشت است. البته ممکن ن�ست که روحان�ت به جا�گاە 
و نفوذ قب� برگردد. و� با�د بدان�م که روحان�ت حیت در نو� تحول 

ن ن�انقالیب هم تضع�ف � رود. ممکن است مدیت شود اما از بنی
ا�ش �ابد و به قول عام�انه حیت آخوندک�ش خشونت عل�ه روحان�ت افز 

تواند هم�شه در ه�جان با�ت هم راە ب�فتد اما به هر حال جامعه ن�
ی ممبماند و اوضاع تثب�ت خواهد شد. به  کن عالوە در هر فرآیند تغی�ی

ن همرا� کنند. در افرا�  ت��ن شکل و است بخ�ش از روحان�ت ن�ی
د، شو و حکومت �نگون � تندت��ن سنار�و هم که انقالب است

ای از آنها همرا� خواهند کرد، و هر چند با شورش و انقالب عدە
شود و� دو�ارە اح�ا خواهد اجتما�، روحان�ت به شدت تضع�ف �

گرا و ی ثن��تها رو�ه و روح�هشد. چرا؟ چون کارکرد دارد. چون ایراین 
 پاندو� دارند. 

مذهیب هستنبین�م که در خارج امروز گاە � د، از کشور کساین که غ�ی
ن سنیت وقیت فرزند �ا پدر و مادرشان فوت � را  کند، همان مراسم تدفنی

ها های مذهیب وجود دارد. این ر�شهکنند. �عین هنوز آن ر�شهبرگزار �
العمل به تر است. االن در عکسدر داخل ایران به مراتب عمیق

جایی را که مل� طلق کند و ک�ب �حکومت، جامعه حیت دهن
د. مثً� برای مراسم عزاداری �ا عقد و اش �روحان�ت بود از دست گ�ی

ی برود که مسئولرود مح�ن و ترجیح �ازدواج � اش دهد مح�ن
 پذیر است. آخوند نباشد. و� این حالت، پاندو� و برگشت

وهای م� با�د نخواهم به این نکته� ران گی مهم هم اشارە کنم که ن�ی
مذهیب و بخ�ش شد�دا�  دوقطیب شدن جامعه باشند. �ک بخش

انجامد. شود و این امر به ا�جاد شکاف اجتما� �ضدمذهیب �
ان و فعاالن س�ا� و وطنوظ�فه دوست و م� و دلسوز این ی ره�ب

ند.   است که جلوی این افراط و تف��ط را بگ�ی
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� 
�
این  م برخوردهای خویب در بین�م که حیت آقای رضا پهلوی هاتفاقا

 هیچ
�
وقت موضع ضدمذهیب مورد دارد و مواظب است که شخصا

د. در آیندە خطر مذهب ی و مذهبنگ�ی ن هرا� وجود دارد و ست�ی
جمهوری اسال� به حد کا�ن این آ�ش را روشن کردە است، و 
�ن ب��زند. ما با حجاب اجباری  ن روشنفکرها نبا�د روی این آ�ش ب�ن

طرف باش�م. �عین � در مقابل اصل حجاب با�د یب ا�م ومخالف
. به حجاباند و �ک عدە یب ای را بپذی��م که �ک عدە باحجابجامعه

ب و زور ن� وی م� دلسوز با�د از �ن شود هیچ کدام را حذف کرد. ن�ی
ی کند.   قطیب شدن شدن جامعه و شکاف مذهیب و ضدمذهیب جلوگ�ی

 � کند � العم� را در ایران آب�اری عکسهرگونه افراط، بذرهای بن�ادگرایی
ون �و از درون جامعه زند. ما با�د ی پاندو� نو� بن�ادگرایی افرا� ب�ی

ی خشونت و افراط و تف��ط خارج ش��م و به تعاد� از این چرخه
 اند. برس�م که خ�� از کشورها رس�دە

 �� است و دخ�ت  بین�د که مادر باحجاباالن در لبنان �ک خانوادە را �
جاب ححجاب �ا برعکس. شکاف باحجاب و یب باحجاب است، �� یب 

شود. چرا؟ چون حجاب اجباری ن�ست. در محل در آنجا د�دە ن�
جا اخت�اری است. ا�ر در ایران به این شکاف تحص�ل، محل کار و همه

م، العمل تند ب�فت�دامن بزن�م و �س از جمهوری اسال� به دام عکس
د. ای در آن شکل بگ�ی کن�م که دو�ارە مس�ی وارونهه را آمادە �جامع

ن را در�ارە توان گفت. نهاد روحان�ت ی نهاد روحان�ت هم �همنی
ست هایی که دارد �ک موقع ممکن انابودشدین ن�ست و به علت کارو�ژە

�ت جامعه باشد و �ک موقع اقل�ت جامعه. درصد مخاطب اش ا���
و ز�اد شود و� هم�شه هست. ا�ر با اصل  مخاطبان ممکن است کم

اش که برای مردم، س�است و حکومت های اص�روحان�ت و کارو�ژە
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های افرا� ا�جاد العملمزاحمیت ندارد مخالفت شود، آن وقت عکس
 ی ایران ن�ست. شود که به نفع آیندە�

 
شد و بخت�ار به اوج خود نزد�ک � ۵۷وقیت انقالب سال 

وز�ر شدە بود، پ�شنهاد کرد که قم را وات�کان کن�م. بع�ض از نخست
ض پ�شنهاد را تکرار � د. آ�ا کننمخالفان امروز جمهوری اسال� همنی

ی ممکن است که مثً� قم نو� حالت ن�مه ض ض چ�ی ته مختاری داشچننی
ض تص��ری برایآنجا باشد؟ آ�ا � باشد و قلمرو روحانیون  توان چننی

واقعآیندە  دان�د؟ بینانه �ی ایران ترس�م کرد �ا آن را غ�ی
توان به طور کامل تأی�د �ا رد کرد و� همان هم این فرض را ن�

باشد،  ی گذار تحول تعام�های گذار. مثً� ا�ر شیوەگردد به شیوەبر�
شود وارد مذا�رە شد و نظر گرفت. � توان این پ�شنهاد را هم در �

ن گذاشت. در آن حالت �� از پ�شنهادها � تواند پ�شنهادایت روی م�ی
این باشد. و� ا�ر تحول انقالیب باشد که مردم حکومت را به ز�ر 
بکشند، در این صورت به�ت است که روحانیون �ک مدت آفتایب 

نهاد  و� به هر حال�شوند! روحانیون س�ا� هم که با�د فرار کنند! 
ی کنم که ا�دەروحان�ت قابل حذف ن�ست. اما در مجم�ع، فکر ن�

گونه وات�کان شدن قم خ�� عم� باشد. روحان�ت در تار�ــــخ اسالم این
 ی روحان�ت مس�� در ایران قابل تکرار نباشد. نبودە و شا�د تج��ه

 
وری و تفک�ک جامعه  ر ناپذیبنابراین، گ��ا نهاد روحان�ت بخش �ض

ی شدن دوران جمهوری  شدە است. فرض کن�م که بعد از س�پ
ا�م ی جد�د سکوالر و �ک حکومت سکوالر مواجهاسال� با جامعه

ض همچنان بخ�ش از جامعه ا ی ماما به هرحال شهروندان مذهیب ن�ی
 نهاد روحان�ت وجود 

�
هستند. آ�ا این امر به این معیض است که حتما
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 ی مذهیب نهاد روحان�ت امکان تداوم جامعهداشته باشد؟ آ�ا بدون 
 وجود ندارد؟ 

آورد نه برعکس. اما در�ن خصوص مذهب روحان�ت را به وجود �
ی تار��ن هم هست. مثً� در مذهب زر�شت، یهود و مس�ح�ت، تج��ه

ن  روحان�ت رس� دار�م. تأس�س نهاد روحان�ت در این اد�ان از درون منت
ن روحاین در این دین مقدس اتفاق افتادە است. زر  �شت خودش اولنی

وم کنند که تدااست، در دین یهود داوران هستند و آنها ادامه پ�دا �
ی شب�ه به تداوم س�د بودن در م�ان ش�ع�ان است. چون وراثیت  ن آن چ�ی
است و ک� غ�ی از آنها حق دخالت ندارد و ا�ر دخالت کند حکم اعدام 

ن بود و شست ها و وشوها و غسلدارد. دین زر�شت هم همنی
ها�ش هم خ�� پ�چ�دە است های خ�� ز�ادی دار�م و بع�ن طهارت

اش اعدام است. اعدام خ�� سخیت و ا�ر غ�ی از م��د انجام دهد حکم
 اش برود. هم هست. طوری است که ک� جرأت نکند به سمت

تواند حیت در مورد خدا�ان ترد�د کند و� عدم در دین هندو شخص �
ت وجوهات و نذورات به روحان�ت تنها جایی است که �ک هندو پرداخ

ن از دین خارج � ن تأس�س کل�سا در درون منت شود. در مس�ح�ت ن�ی
 مقدس است. خارج از کل�سا هم راە نجات ن�ست. 

ت��ن دینهای بزرگ تار�ــــخ است از قضا اما در اسالم که �� از جوان
�عیت � ورتگفت روحاروحان�ت رسم�ت ندارد. �ش  ن�ت بر اساس �ن

ورت از کجا آمدە بود؟  به وجود آمد نه رسم�ت. حاال این �ن
ورت ی اد�ان پ�ش آمد. در اسالم هر اش همان است که در بق�ه�ن

که ای    گفتفردی مستق�م به خدا وصل است. دک�ت �وش �ک بار �
ها هم مثل خ�� از اد�ان د�گر �ک شورای عا� داشتند کاش مسلمان

ا دارند، هکرد. زر�شیت مسائل را آن شورای عا� حل و فصل �و بع�ن 
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ها بخش اعظمشان �عین  ها دارند، مس��ها دارند، بهایئ یهودی
 ها ندارند. ها دارند. البته پرو�ستانها و ارتودوکسکاتول�ک

شا�د �� از دال�� که اسالم شورای عا� ندارد این است که نهاد 
ای را  مط�ح �شدە است. اینها گشتند �ک آ�ه روحان�ت در قرآن اص�ً 

که به تفقه در دین م��وط است آوردند و زمینه را برای توج�ه قرآین 
روحان�ت فراهم کردند. تفقه در دین به این معین است که دین را 

توان�د تا مدینه و نزد محمد برو�د و دین را ن� �شناس�د و چون همه
�د، �س از هر قب�له � � دو نفر بروند و از محمد دین را �اد �اد بگ�ی

ند و به بق�ه �اد بدهند.   بگ�ی
ن عبارت مصطلح آن کلمه تبد�ل  »فقه«ی تفقه در دین بعدا� به همنی

 . ای مبنای �شک�ل روحان�ت کردند ی نچسیب را عدەشد. �عین �ک آ�ه
�تشان اهل سنت هستند روحان�ت در تار�ــــخ مسلمان ها که ا���

ای مختل�ن داشته است. مثً� در ترک�ه روحان�ت لباس و�ژە هایشکل
خواست این مدل ندارد که هم�شه آن را بپوشد. محمدرضا شاە هم �

ی پنجاە هم طر� داشتند که را اجرا کند و� شکست خورد. در دهه
باشد، روحاین در کارهای هزار ایراین �ک روحاین داشته  هر ب�ست

اداری اش �ک لباس بپوشد، در کارهای شبهمرتبط با مناسک مذهیب 
 

گ
� (مثل عقد و طالق) لباس د�گری بپوشد و در کارهای عادی زند�  �ش

ی است که در ترک�ه  همان لباس عادی جامعه ن را بپوشد. این همان چ�ی
ی ایران ممکن است به این هم هست اما در ایران عم� �شد. در آیندە

 سمت برو�م. 
قدر بدون مناسک وجود ندارد و مناسک را آن و� به هر حال دین

کنند که ن�از به روحان�ت پ�دا شود. و این عمً� پ�چ�دە و تخص� �
ی که االن با عنوان رساله ن های در تار�ــــخ اسالم هم اتفاق افتاد. چ�ی

ن رساله به ز�ان فار� چند قرن عمل�ه دیین شناخته � شود. نوشنت
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 و ی خود مسائل دیین م از روحاین منطقهب�ش�ت سابقه ندارد. قبً� مرد
� پرس�دند، صنعت چاپ هم نبود. مرجع تقل�د به معنای شان را ��ش

توا�ستند بدون امروزی هم نبود. بعدا� که چاپ ا�جاد شد و افراد 
ند و از روی آن عمل کنند رساله ا�جاد شد. رساله  مراجعه کتایب را بگ�ی

استدال� به ز�ان فار� اسب�ان همان مسائل فق� به صورت غ ت. �ی
هایی برای هر حکم دارند، و در ها�شان استداللروحانیون در کالس

رسند. رساله ذکر خرو�ب بدون ذکر نها�ت به �ک خرو�ب �
� رایج در مباحث درون استدالل ها، آن هم به ز�ان فار� (و نه عریب

ل �عه شکخود روحانیون) است. از اینجا به بعد سنت مرجع�ت در ش
د. �  گ�ی

ن �این س�ی �شان � ص خواستند رج�ع مقلد به متخصدهد که متدیننی
. مناسک و رسد را �سه�ل و کم�ت کنند و� در نها�ت اینها به صفر ن�

ع هم�شه حضور روحاین در بع�ن مقطع ن مت�ش  متدیننی
گ

های زند�
 و هست. این حضور به گمان من به خاطر آرام�ش که به لحاظ اخال�ت 

ی گاە به صفر نخواهد رس�د. تج��هدهد، هیچداران �رواین به دین
م هم این را �شان داد.  ن  پرو�ستانت�ی

 
ض  به ظهور مرجع�ت و تدو�ن رساله اشارە کرد�د. بد ن�ست وارد همنی
وزی انقالب و برقراری  عادی که بعد از پ�ی بحث ش��م. �ک اتفاق غ�ی

ت جد�د حیت در مقابل جمهوری اسال� افتاد این بود که حکوم
مرجع�ت ش�عه هم ا�ستاد و بر�ض مراجع دستگ�ی شدند، ح� و 

ض شدند. اتفا�ت افتاد که قتحق�ی شدند، زندایض و حبس و خانه بل �شنی
 کرد. به این ترت�ب، در از جمهوری اسال� ک� تصورش را هم ن�

زمان جمهوری اسال� پا�گاە مرجع�ت به خارج از ایران منتقل شد. 
 خواهم این بار بهی روحان�ت پرس�دم �همان سؤا� را که در�ارە
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ی مرجع�ت ش�عه ط�ح کنم. به نظر شما صورت اختصا� در�ارە
ای دارد؟ ا�ر جمهوری اسال� برقرار باشد مرجع�ت ش�عه چه آیندە
ض برود، با احتماً� خارج از ایران � ماند و ا�ر جمهوری اسال� از بنی

ا�� ماند. آ�د که خارج از ایران بکه گفت�د، به نظر �  توجه به �ش
 به این ترت�ب، آ�ا مرکز مرجع�ت ش�عه از ایران خارج شدە است؟ 

هللا بروجردی مرجع�ت فراز و �ش�ب داشته است. �ک موقع آ�ت
هللا خویی مرجع تام شد. این رفت و مرجع بود و �ک موقع آ�ت

له ه به درسیت گفت�د، این مسئطور کها بود. اما در ایران همانبرگشت
تا حدی به مسائل س�ا� هم متصل شدە است. هر قدر روحان�ت و 
د این انتقال  مرجع�ت مستقل ب�ش�ت تحت فشار حکومت قرار گ�ی

دە��ــــع  تر انجام خواهد شد و تا حدی هم انجام شدە است. تر و گس�ت
ه کرد. تمرار توجی آیندە باز با�د به همان روندهای گذار �ا اساما در�ارە

ن وضع�ت استمرار �ابد وضع�ت کنوین مرجع�ت هم استمرار  ا�ر همنی
پ�دا خواهد کرد. اما ا�ر گذارهای مختل�ن اتفاق ب�فتد، متناسب با آن، 

 تواند در پ�ش باشد. های مختل�ن �وضع�ت
 نکته

�
 به آن توجه کن�م، اقتصاد روحان�ت و اساسا

�
ای که با�د عم�قا

ی ما� دارد. ایران �� ست. دین هم برای خودش چرخهاقتصاد دین ا
ی  از کشورهای ثروتمند منطقه است. �سبت به عراق جمع�ت ب�ش�ت

را ناد�دە   های ما� و مادیتوان این جنبهدارد و ثروتمندتر است. ن�
پو�ش کند. در تواند از این واقع�ت چشمگرفت. مرجع�ت هم ن�

ها وجود دارد. بعد از فوت این کشمکش انتقال بیوت مراجع هم معمو�ً 
کند چون منبع درآمد مه� بودە  اش مقاومت ��ک مرجع معموً� ب�ت

ن است. این کشمکش بعدا� به ب�ت وال�ت فق�ه  که در حال از دست رفنت
خواست که آن هم منتقل شد. بعد از آقای خمیین س�د احمد �

ای الن هم مجتیب خامنهی اقتصادی و اجتما� را حفظ کند و ا�ما�ه
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ون آمدە  آرزوی حفظ آن را دارد. این سنیت است که از بیوت مراجع ب�ی
 است. در در�ار پادشاهان هم وجود داشته است. 

ات در ایران ز�اد باشد انتقال روحان�ت و مرجع�ت  ا�ر خشونت تغی�ی
به خارج ب�ش�ت انجام خواهد شد، چنانچه مرکز ثقل مرجع�ت حیت قبل 

ات از پا�ا ن جمهوری اسال� هم در جاهای د�گر است. اما ا�ر این تغی�ی
ت تواند برعکس باشد �عین روحان�از ن�ع تحول تعام� باشد از قضا �

�ت  ز روحان�ت تر ااند�شتر و عقالین اند�شتر، مثبتایران روحانییت م�ت
نجف �ا لبنان شود و مرکز تحوالت به این سو منتقل شود. شما تفکر 

هللا را ببین�د. حیت تفکر شیخ مهدی صدر �ا عالمه فضلمو�
فتهشمس تر از تفکری است که در ایران حا�م است الدین خ�� پ��ش

ا�ط واق� س�است در آنجا متفاوت است.   چون �ش
 به تحوالت س�ا� آیندە دارد و ا�ر مثً� تحول �س همه

گ
ی اینها �ست�

شدە و دور نو� اسالم اصالحتواند مرکز صتعام� باشد حیت ایران �
رحماین و ا�ساین در منطقه شود اما االن مرکز صدور نو� اسالم 

 راد�کال به منطقه است. 
 

ه ی آیندە روحان�ت کرد�د و با توجه ببا توجه به بحی� که در�ارە
انواع گذاری که در آیندە ممکن است اتفاق ب�فتد، سؤا� که هم�شه 

ی  وجود داشته احتمال اعادە ض ی حیثت از گذشته است. همان چ�ی
ه ای کی پاندو� خواند�د. با توجه به تج��هکه شما هم جامعه

شود و از  ای گذشته و تار�ــــخ فراموش �دار�م، در هر حادثه
ی هایی که بایض بدبخیت و مشکالت و استبداد بودند اعادەگروە

 شود. آ�ا به نظر شما ممکن است که از روحان�ت همحیث�ت �
ی حیث�ت شود و دو�ارە به �ک گروە مرجع اجتما� تبد�ل اعادە



 جدا کند اسال� ی�نوشت خود را از جمهور  د �با ت�روحان
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ا حیث�ت شدە است اما آ�آ�د که روحان�ت یب شوند؟ االن به نظر �
 ی حیث�ت از روحان�ت وجود ندارد؟ امکان اعادە

ق ی مه� است. طباینکه امروز، روحان�ت د�گر اعتباری ندارد نکته
، روحان�ت و بنگاە نهم و  هاین معامالت مل� در ردەدارا�ک نظرسن�ب

اعتماد هستند. در این نظرسن�ب که چند سال پ�ش دهم اصناف قابل
ا�ط دانم که �ش انجام شدە بود، استادان دا�شگاە اول بودند و امروز ن�

ن ق�ش قابل اعتماد و گروە مرجع اجتما� چطور شدە است. �عین اولنی
گروە ماقبل آخر روحانیون و استادان دا�شگاە بودند و آخ��ن گروە و  

دهد که روحان�ت به چه روزی افتادە دارها بودند. این �شان �بنگاە
ن گروە مرجع اجتما� بود. آیندە ی است. این صنف روزی اولنی

 دارد و هم به رفتار 
گ

روحان�ت هم به �نوشت جمهوری اسال� �ست�
م�ت � اهخود روحانیون. ا�ر روحانیون به استقالل اقتصادی و س�ا

دهند، از حکومت به سمت مردم ب�ایند، کارکرد محدودشان را بپذیرند، 
 و... را 

گ
جدایی دین و دولت، عدم اجباری بودن احکام، تن�ع سبک زند�

ا�ط تغی�ی خواهد کرد. ن� کرشان را گ��م تفبپذیرند، در این صورت �ش
هایی که به آن اعتقاد دارند �جایعوض کنند، همه ن اش، و� ی آن چ�ی

بگ��ند اینها در جامعه اجباری ن�ست. هر کاری را که به نظرشان 
�ــــح کنند اما تأ��د کنند که  ن با�د انجام دهند تبلیغ و ��ش مؤمننی

تر خواه�م آن را به زور به جامعه تحم�ل کن�م. روحانیون نواند�شن�
دی ی تار��ن داشته و ابطلب بپذیرند که احکام دیین جنبهو اصالح

 ت. ن�س
ی روحان�ت در روحان�ت قابل�ت اح�ای خودش را دارد چون همه

ی روحان�ت در انقالب نبود. جامعه طور که همهحکومت نبود، همان
هم وقیت ه�جان ضد جمهوری اسال� و ضد روحان�ت و ضد استبداد 

ی برخورد �دیین  ی امعهکند. جاش بخوابد، با انصاف و اعتدال ب�ش�ت
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 معت
�
دل است. درست است که افراط و تف��ط دارد و ایران �سبتا

ی سازگاری هم دارد. ا�ر کند و� در مجم�ع روح�هپاندو� حرکت �
ا�ن همد� �شان دهد و با مردم روحان�ت با جنبش های اجتما� و اع�ت

ا�ط تغی�ی خواهد کرد. در  همراە شود و مردم آنها را از خود بدانند، �ش
ن اتفاق افتاد.   بود. ا�ر ای  لهستان همنی

گ
نها کل�سا کنار جنبش همبست�

خرجشان را سوا نکنند همان بالیی که � جمهوری اسال� ب�ا�د � 
اینها هم خواهد آمد و زمان اح�ای روحان�ت را ب�ش�ت به تأخ�ی خواهد 

 انداخت. 
ن آزمون هم به نظرم رابطه  ی روحان�ت با ره�ب بعدی جمهوری اولنی

ا�ط را برای خودش  اسال� است. ا�ر در برابر ره�ب بعدی کر�ش کند، �ش
تر خواهد کرد. کار�زمای ره�ب برای جمهوری اسال� ح�ایت است سخت

ی ب�ا�د دنبال بازسازی این کار�زما خواهند بود. نقش  و هر ره�ب
ه ای کین زمینه خ�� مهم است. ا�ر روحان�ت در دورەروحان�ت در ا
از  سازی ندهد و ی تقدس ترس�م �شدە، تن به تقدسهنوز این هاله

د، ب�ش�ت � اطاعت و وعاظ را اح�ا   تواند خودشالسالطیین کنارە بگ�ی
 کند. 

جمهوری  یی روحان�ت به آیندەبندی ک� بگ��م که آیندەبرای جمع
ن  به عمل�رد خود روحان�ت ر�ط دارد. ا�ر روحان�ت اسال� و همچننی

 تر اح�ا خواهد شد خودش را تغی�ی دهد، �س از جمهوری اسال� ��ــــع
ا�ط ن حال، ا�ر تر �اش سختو ا�ر این کار را نکند �ش شود. در عنی

ی در برابر تغی�ی �شان دهد، اح�ای  � ب�ش�ت
جمهوری اسال� �سخیت

 خواهد انداخت. روحان�ت را هم ب�ش�ت به تأخ�ی 
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گ

 های دییض در ایرانطلبه تحص�ل و  زند�
�ن محمدجواد  با  ١گفتگو   ا��ب

 پژوە و فعال س�ا�دین

 
  آ�ا� و  اطالعات مردم یعامه م�ان در  معمو�ً  که  مسائ� از  ��

  یشیوە ندارد  وجود  موردش در  کا�ض 
گ

 در  روحانیون تحص�ل و  زند�
  یدر�ارە معمو�ً  پرسش ت��نمهم اما . است ایران

گ
 اقتصادی زند�

  یدر�ارە بحث خواستم�. است درآمدشان محل و  آنها 
گ

 زند�
ض  از  را  ایران در  روحایض  �ک شخ� وع جا همنی  ا�م منابع. کن�م  �ش

 
گ

 دارد؟ تنو� چه و  کجاست  از  روحانیون زند�
 خ�جکمک  که  دارد  ایماهانه تحص�ل، مقرری یمرحله در  روحاین  �ک

 جعمرا قب�ً  را » شه��ه« اصطالح به شود، این� محسوب او  تحص��
� وجوهات از  ش�� ن  شانمقلدان �ش  حکومت کردند اما االن� تأمنی

ن  را  آن از  بخ�ش  هم ان به �عین . کند � تأمنی ن  نیت س اعتقادات کاهش  م�ی
� وجوهات کاهش  نت�جه در  و  ن  منابع از  �� که  �ش کمک  این تأمنی

ان را  درآمد  ک�ی�   این حکومت حاال  شد � محسوب ه��نه  کند � ج�ب
ی یشه��ه« مختلف؛ از هایقالب در  البته   و  روحان�ان به» ره�ب

وام و  ها �مهب بر�ن  تا  گرفته  خود  به نزد�ک مراجع بر�ن  به ما� کمک
ادامم دوران بهآن را  بر�ن  البته که( تحص�ل یدورە از  بعد  اما . ها 

                                                
 این گفتگو به صورت کتیب انجام شدە است.  . ١
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 روحانیون) برخوردارند کمک  این از  عمر  آخر  تا  و  اند کردە  تبد�ل العمر 
 ل�ع و  پژوه�ش  کارهای  با  کار   بازار  اول��ت. شوند � کار   بازار  وارد  هم

  و  فلسفه تا  تفس�ی  و  فقه از ( است شانتحص�� یرشته با  مرتبط
  نکنند  پ�دا  مرتبط کار   کالم). ا�ر 

�
 کار   هر  ممرد یبق�ه مثل طب�عتا

  باشد، از  درآمدشان منبع تواند � د�گری
گ

  ا ت شهر  در  اسنپ رانند�
  از  وقیت  شما  البته. ن�ست کم  هم تعدادشان. روستا  در  کشاورزی

گ
 زند�

  پرس�د � خاص طور  به روحانیون
�
 بدون روحان�ت منظورتان قاعدتا

 شدە ک�لو  �ا  وز�ر  �ا  مدیر  که  ایروحاین  است؛ �عین  �سوند  �ا  توص�ف
 روحاین  از  غ�ی  اوست یو�ژە وضع�ت از  نا�ش  دارد  درآمدی ا�ر 

 . اشبودن
 که  ردەآو  فراهم روحان�ان اشتغال برای فرصیت  دیین  حکومت هرچند 
 هایدهه در  ا�ر  است اما  کردە  دشوار  را  قدرت از  روحان�ت تفک�ک

 �� آن امثال و  اقتصادی �ا  س�ا� مدی��ت به روحان�ان اشتغال اخ�ی 
 مرهون وضع�ت این آ�د � شمار  به روحان�ت برای درآمد  هایراە از 

 . آنها  طب�� و  عادی وضع�ت اقتضای نه است دیین  حکومت
ن  روحانیون سنیت  کار   و  کسب  گفتم  چهآن صدر  البته در   مچنانه ن�ی

 یهخطب ایراد  �ا  عقد  یخطبه خواندن است؛ مثل درآمد  منابع از  ��
؛ �عین  تبلیغ عزا �ا   هایههد و  رمضان ماە مثل سال از  اوقایت  در  دیین
 و  روند � مجالس و  تکا�ا  و  مساجد  به قد�م مثل روحانیون ا���  محرم

 در  خوانند � روضه دی��ن سنیت  رسم به و  گ��ند � دیین  معارف از 
، حقدهه �ا  ماە پا�ان از  بعد . پ�ام�ب  ب�ت اهل مصیبت �ا  منقبت
 از  �ا  است مجالس صاحبان اهدایی  �ا  که  کنند � در�افت ایالزحمه

 اعزام برای دارد  وجود  قم در  هم سازماین . شود � آوریجمع مستمعان
غ

�
 سازمان خود  ز ا را  مبل�ن  بروند  تبلیغ به سازمان آن ط��ق از  ا�ر  که  مبل

غ و  جماعت امام عنوان به هم بر�ن . کنند � در�افت
�
 �ک ثابت مبل



 
گ

 رانیدر ا یض ید یهاطلبه ل�و تحص زند�

۲٤٥ 
 

 اسال� تبل�غات سازمان �ا  موقوفات محل از  سال طول مسجد، در 
 . دارند  درآمد 

 
 جوهاتو  کاهش  نت�جه در  و  سنیت  اعتقادات کاهش« با که  گفت�د 
� ان را  روحانیون درآمد  ، حکومت، ک�ی� »�ش  حیت  و  کند � ج�ب

ض  مذهیب  مراجع به  . کنند   پرداخت» شه��ه« تا شود � ما� کمک  ن�ی
  بخش اینکه

گ
 و  دەش وا�سته حکومت به روحان�ت نهاد  از  بزر�

 ها سالاز  و  است مه� دادە، موض�ع دست از  را  خود  استقالل
 که  رسد � نظر  به شما توص�ف  با  اما . است بودە بحث مورد  قبل

 این به . ن�ست دولت حما�ت از  برکنار  نهاد  این از  بخ�ش  هیچ د�گر 
 نهاد  از  بخ�ش  حداقل که  کرد   ادعا  توان� هم هنوز  آ�ا  ترت�ب،

 است؟ ماندە حکومت از  مستقل روحان�ت
 رجع�تم از  بخش آن نمونه عنوان ماندە؛ به مستقل هنوز  اقلییت  بله

 مرتبط س�ستاین  هللاآ�ت شخص و  نجف با  که  ارتبا� یشبکه و 
 که  مراج� �ا . کند � عمل و  شود � ادارە حکومت از  مستقل است

 هللاآ�ت و  صان� هللاآ�ت مثل �شناخته رسم�ت به را  آنها  حکومت
 مه و  است مستقل آنها  به م��وط مؤسسات هم که  زنجاین  ب�ات

 . شانهایپرداخت و  ها در�افت
 

 مرز  و  اقل�م بودن جدا  دل�ل به که  نجف یحوزە به جز  اما 
 مثل افرادی کند، آ�ا � تبع�ت د�گری ساختار  از  ناچار  جغراف�ایی 

 دییض  مستقل مرجع توان� هم را  زنجایض ب�ات  �ا  صان� آقا�ان
 حکومت ساختار  از  بخ�ش  ها سال تا  افراد  این حال هر  دا�ست؟ به

 هم افراد  این حیت  معیض  این به. اند شدە متنفع آن منابع از  و  بودند 
 . باشند  شدە طرد  امروز  ا�ر  حیت  ن�ستند  مستقل
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 کل  با�د  کن�م� صحبت حوزە یدر�ارە دار�م وقیت  اینکه اول ببین�د 
�م نظر  در  را  علم�ه یحوزە  مدی��ت تحت مدارس فقط نه بگ�ی
�م نظر  در  وقیت  و�ژەبه. را  قم یعلم�ه یحوزە آ�ت �شک�الت که  بگ�ی

 قم در  جمله از  ش�� یحوزە هایشاخه یهمه در  س�ستاین  هللا
 نمحصال تمام به او . ن�ست قم سا�ن ا�شان خود  ا�رچه دارد  حضور 

 قم در  ز�ادی مؤسسات و  دهد � تحص�� یه��نهکمک  �ا  شه��ه قم
 مرکز  و  الب�تآل مؤسسات از  قم در  مطالعایت  مهم مرکز  ۱۲االن . دارد 

فق�،  تخص��  هایکتابخانه  ت��نمهم تا  نجو� گرفته هایپژوهش
، کال� ، تار��ن  هللا�تآ به متعلق همه قم در  ادیب  و  اصو�، حدیی�

 این. شوند � ادارە ایران حکومت از  مستقل دارند  همه و  اند س�ستاین 
 در  این و  گذارد � تأث�ی  قم عم� و  نظری فضای در  استقالل

 را  اینها  توانن�. است مشهود  کند � منت�ش  مرا�ز  این که  محصوالیت 
 که  �مستق مراجع اینکه د�گر . کرد   تحل�ل و  د�د  حوزە کل�ت  از  جدا 
 حضور  دوران. اند بودە مستقل کام�ً   شانمرجع�ت دوران در  بردم نام

رجع�تم از  پ�ش ها سال قدرت، به در  زنجاین  ب�ات �ا  صان� هللاآ�ت
 مرجع هک  برگشتند  حوزە به و  شدند  جدا  قدرت از  وقیت . گردد بر� شان

 به حوزە در  تمرکز  و  ما� و  س�ا� استقالل ها سال از  بعد . نبودند 
 طرف از  تنها  نه هم شانمرجع�ت. رس�دند  مرجع�ت به تدر�ــــج

 تنها  شد، نه ا�جاد  شانراە �  ز�ادی موانع بل�ه �شد  تبلیغ حکومت
  بل�ه �شدند  منتفع قدرت از  بخ�ش  هیچ از 

�
 جامعه از  بخ�ش  اتفاقا

 هیچ نبود  اجتما� اقبال این ا�ر  که  شد  شانمرجع�ت رونق باعث
ی   د�گر  بر�ن  برخالف نداشت، وجود  شانمرجع�ت امتداد  برای �س�ت

ن  ا�ر  حیت  و  رس�دند ن� جا�گاە این به نبود  حکومت ا�ر  که  امروز  همنی
� فروکش اعتبارشان بردارد  حما�ت از آنها دست از  حکومت هم
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  بنابراین،. کند 
�
 ندکا فهرست در  بردم نام آنها  از  که  کساین   قطعا

 . آیند � شمار  به مستقل مراجع
 

 گفته  ایران در  روحان�ت یبدنه یدر�ارە معمو�ً  که  د�گری ینکته
وزی از  پ�ش تا  که  است آن شود � خانوادە از  معمو�ً  انقالب پ�ی

تر  های  هنوز  آ�ا  و  است درست فرض�ه این آ�ا . اند بودە جامعه فق�ی
ض  توان� هم ی چننی ض ض  در  را  چ�ی  یبدنه د�د؟ امروز  روحانیون بنی

  و  اقتصادی، اجتما� طبقات کدام  از  روحان�ت
گ

� ی�ارگ�ی  فرهن�
 کند؟

 و  جد�د  آماری هایدادە به ن�از  چون امنکردە تحقیق زمینه این در 
 . دارد  شناخیت جامعه مطالعات

 
 گرفتهن صورت دق��ت  و  جامع تحقیق بارە این در شا�د  که  فهمم�
�شا�د  �ا  ض  به دس�ت  نم سؤال اما . نباشد  ممکن تحق��ت  چننی

 نای منظورم و  است شما  شخ� یتج��ه و  مشاهدات به معطوف
  که  نبود 

�
 ز امرو  شما  نظر  به. باشد  دقیق آمارهای اساس بر  حتما

 دەش �شک�ل ایران در  اجتما� طبقات کدام  از  روحان�ت یبدنه
 است؟

� �ا  نگرفته صورت تحق��ت  گ��من�  است اما  ناممکن آن به دس�ت
  مرادتان ا�ر  البته. امنکردەمطالعه  زمینه این در  من

�
 یتج��ه �فا

  ۸۰ی دهه یم�انه تا  ۶۰ی دهه پا�ان از  بگ��م توانم� باشد  شخ�
 یهمه از  بود  حوزە با  خودم مستق�م ارتباط و  تحص�ل دوران که

 . ند�دم بق�ه از  تر پررنگ را  خا� یطبقه من و  بودند  آن در  طبقات
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است؟  چگونه دییض  علوم یطلبه عنوان به فرد  �ک پذیرش ینحوە
 زمینه، ورود  این در  حکومت نظارت از  پ�ش تا  دانم� که  جایی  تا 

  در  فردی که  بود  کا�ض   و  نبود  ایپ�چ�دە فرآیند  علم�ه یحوزە به
ض  از  �� کالس  هب حوزە به ورود  هم هنوز  آ�ا . شود  حا�ض  مدرسنی
ض    همنی

گ
 است؟ ساد�

 استاد  ا�ر . زع�� ایحوزە هر  و  داشت استادی ایمدرسه هر  قد�م در 
. پذیرفتند � را  او  دارد  اهل�ت ک�  که  دادند � �شخ�ص زع�م �ا 

 از  که  بود  خاص افراد  سفارش از  نا�ش  �ا  اهل�ت این �شخ�ص
، �ا  غ�ی  متدینان از  �ا  بودند  روحان�ان  وتاەک  گفتگویی   حاصل روحاین

 حص��ت یپ�شینه و  سن به هم ر��. بود  داوطلب آن با  استاد  م�ان
 حدودی تا  س�ست�. ن�ست این جور  د�گر  االن. نداشت داوطلب

 ص��تح و  سین  محدود�ت که  پذیرش برای دارد  وجود  کنکور   شب�ه
  که  ادارات و  دا�شگاە حراستبه  شب�ه هست هم جایی  تازە. دارد  هم

  دهند � نظر  هم آنها . است عقا�د  تفت�ش و  استصوایب  نظارت کارش
  برای ک�  که

گ
 . نه �ا  دارد  اهل�ت طلب�

 
به  دییض  هایحوزە که  داشت انتظار  توان ن� د�گر  ترت�ب، این به

طلبه رشپذی از  شیوە این آ�ا . کنند   رفتار  حکومت از  مستقل صوریت 
ی زمان در  دییض  های  است؟ و  شدە برقرار  ایخامنه هللاآ�ت ره�ب
 بخواهد  شپذیر  یشیوە این از  خارج ک�  ا�ر  آ�ا  اینکه د�گر  ینکته

 داشت؟ نخواهد  وجود  آن شود، امکان حا�ض  استادی درس در 
 پذیرش برای که  دارند  وجود  هایی مدرسه هنوز  ها شهرستان در  البته
 معد است. علت معدود  تعدادشان اما  ن�ستند  مدی��ت مرکز  تابع

 تابع و  قد�م �سل از  ک�  تعداد  هنوز  که  است این هم شانتبع�ت
 اشنمونه. کنند � ادارە را  ها مدرسه آن که  اند ماندە با�ت  نجف سنت
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 جفن سنت به متعلق مجتهدان از  �� که  بابل شهر  در  ایمدرسه
 مراجع از  ا�ر  سوادش و  کند � ادارە را  آن) محمدی ا��ب  ع� هللاآ�ت(

  نباشد  ب�ش�ت  ما  مشهور  تقل�د 
�
ن  تا . ن�ست کم�ت   حتما  سال ند چ همنی

  بخت�اری هللاآ�ت مرحوم که  وجود داشت ایمدرسه س�ستان در  پ�ش
 تصم�م مستقل و  کرد � اشادارە بود تحص�ل کردە  نجفدر  هم او  که
 و� هست کشور   مختلف نقاط در  هم هنوز  مدارس این از . گرفت�

 هب تحص�الت تکم�ل برای وقیت  هم ها مدرسه همان التحص�النفارغ
 �شک�الت همان چارچوب در  بزنند  مخالف ساز  ا�ر  روند � قم

 خارج ک�  مث�ً  که  تانسؤال آخر  بخش اما . شوند � تصف�ه حکومیت 
 بله، به شود  حا�ن  استادی درس در  بخواهد  ا�ر  س�ستم این از 

 حضورش مانع تواند ن� ک�  و  ندارد  مشک�» آزاد مستمع« اصطالح
  استاد  خود  آنکه مگر  شود 

�
 . باشد  داشته ایمالحظه شخصا

 
ان تحص�ل یدر�ارە ض  حوزە در  دخ�ت ض  ن�ی . دارد  وجود  ها پرسش همنی

 همشاب علم�ه یحوزە به ورودشان یشیوە و  آنها  درآمد  منبع آ�ا 
ان ��ان ض گذاری است؟ م�ی  اندازە چه فق� هایحوزە در  زنان تأث�ی

، امکان هایحوزە در  است؟ آ�ا   مطالعات یزمینه در  آنها  رشد  دییض
 است؟ فراهم مردان اندازە به فق�

 است شکل همان به آموزش یشیوە و  ورود  روش دانم� که  آنجا  تا 
 هایی شغل و  ها ه��نهکمک  همان به محدود  درآمدشان منبع هم اما 

گذاری نت�جه در  و  رشدشان امکان هم است محدود  �س�ار   شانتأث�ی
 ساختار  است؛ چون روشن هم اشدل�ل و  علت. است اندک �س�ار 

 اسال� متون خود  مثل اسال� مطالعات در  زنان ت���ت و  آموزش
جهان با  که  شوند ن� ت���ت علم�ه یحوزە در  زنان. است مردمحور 

�عِت مردمحور  بیین   تار�ــــخ �ت �س در  که  را  سنیت  و  بفهمند  را  زنانه، �ش
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 زنان بل�ه ند کن  پاال�ش شدە زنان بر  �سلط برای ابزاری و  گرفته  شکل
) زنانه موضع از  نه و ( زن جنس موضع از  تا  شوند � ت���ت حوزە در 

داز  متوین  همان از  دفاع به و  کنند   بازتول�د  را  ها آموزە همان  که  ند ب�پ
 گ��من�. است مردساالری و  مردمحوری خدمت در  نها�ت در 

 که» الزهراء جامعة« مث�ً  االن. است این قاعدە اما  ندارد  استثناء
 مرا�ز  متحجرت��ن و  ت��نافتادەعقب از  است زنان علم�ه یحوزە

ی البته این. است حوزە آموز�ش  ن ە از  جدا  چ�ی  و  سنیت  تبع�ض یزنج�ی
ە این که  امگفته  هم تر ن�ست؛ پ�ش زنان عل�ه تار��ن   از  نخست زنج�ی

 �شان بدی� از  �س و  کند � تع��ف زن برای مردساالر، ه��یت  منظری
. پردازد � ها�شوظ�فه و  او  بدن تهد�د  و  تحد�د  تع��ف، به آن دادن
 زن شنا�دین و  داریدین رسد � دیین  مطالعات و  دین به ن��ت وقیت 

دین با  تنها  نه مردساالری وقیت . کند � تع��ف مردساالرانه هم را 
 اجزای تمام و  بیین شنا�، جهانخداشنا�، ا�سان با  بل�ه شنا�
 ساختارهای این در  توانن� است آم�خته ما  ه��ت و  معرفت
ب

�
 . داشت زنان یعلم�ه یحوزە در  تحول و  رشد  توقع متصل

 
 تگاەدس همان نها�ت در  هم طلبه زنان که  است مه� ینکته این

 و  مردساالرانه نگاە این آ�ا . کنند � بازتول�د  را  مردساالرانه فکری
 �ا  است دییض  هایحوزە در  فق� تفکر  یغلبه دل�ل به مردمحور 

  اینکه
�
 دان�د؟� مردساالرانه را  دییض  علوم اساسا

 فهم ا ب البته است تبع�ض از  پر  و  مردساالر  ما  دیین  متون چون. دو  هر 
 و  زمینه در  معتقدند  دیین  نواند�شان از  �س�اری. امروز  ترازوی و 

ا�ط و  تفاهم و  فهم با  متناسب و�، و  نزول یزمانه  ینا روز  آن �ش
 هب فروع ارجاع با  با�د  و  ن�ستند  د�گر  امروز  اما  اند بودە عادالنه متون

ن  در  اجتهاد  حیت  و  اصول  و  گذاشت  عدالت ترازوی در  را  اصول، منت
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ورت این از  غفلت. کرد   جدا  نا�ە از  را  �ە  فکر ت که  شدە باعث �ن
ە هم زنان یعلم�ه هایحوزە و   تبع�ض باشد  به آلودە ما  فق� ن  انگ�ی

 رایج س�ستم این از  بخ�ش  به خود  و  اند نداشته اسا� تحول توان �ا 
 . اند شدە تبد�ل

 
 خوانند؟ دا�ش� درو� چه دییض  یمدرسه به ورود  از  �س طالب

ض  گذشته  در  شود؟ آ�ا � ارز�ایب  چگونه آنها  � گرفته  امتحانایت  ن�ی
 شود؟� حساب جد�دی یمسئله پد�دە این شد؟ �ا 

 ریب ع حوزە، ز�ان آموز�ش  کتب  ز�ان چون است عرب ادب�ات اول قدم
 س�ار � البته قد�م. ن�ست ممکن تحص�ل آن با  آشنایی  بدون و  است

 که  خواندند � هایی کتاب  و  شد � پرداخته عرب ادب�ات به تر مفصل
 من. است شدەگ��نش  و  تر خالصه جد�د  کتب  و  شدە منس�خ امروز 
فارغ از  �س�اری و  دانم� معت�ب  را  قد�� هایکتاب  آن همچنان البته

 قوی چندان عرب ادب�ات در  را  اخ�ی  هایسال در  حوزە التحص�الن
 پ�امدهای و  ن�ست تر غین  اما  است تر گ��دە  جد�د  س�ستم. بینمن�

 که  دهد � �شان را  خود  اص� متون فهم در  جد�د  س�ستم ضعف
ح جای  ؛ امتحانبله هم ارز�ایب  یدر�ارە. ن�ست اینجا  اشتفص�ل و  �ش

ند �  �ستمس و  شکل به نه و� بودە هم�شه که  آزمون البته. گ�ی
 را  خود  امروز  امتحانات و  آموز�ش  س�ستم حوزە واقع در . امروزی

 
�
معادل شگاەدا� با  را  آموز�ش  مدارج حیت . گرفته  الگو  دا�شگاە از  تق��با
 و  شتدا مدارج در  د�گری مع�ارهای که  گذشته  برخالف کردە،  سازی
 . بود  مس�ح�ت در  کل�سایی   سنت تأث�ی  تحت ب�ش�ت 

 
ض  گ��ا   دییض  علم�ه هایحوزە ساختار  و  دروس تغی�ی  پ�شنهاد  بار  اولنی

 عنوان به معمو�ً  که  هم او  سخنان. کرد   ط�ح ایخامنه هللاآ�ت را 
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  رسد � نظر  به داد�د  شما  که  توض�� با  اما . شود � اجرا  دستور 
ض  از  را  گذشته  هایضعف تنها  نه جد�د  آموز�ش  س�ستم که دە بنی  ن�ب

 ر د آ�ا . است افزودە قب� مشکالت بر  هم جد�دی هایضعف بل�ه
ات این برابر    تغی�ی

�
 در�، مقاومیت  یحوزە در  بن�ادین، خصوصا

ات این به هم سنیت  مذهیب  مراجع �شد؟ آ�ا   اند؟دادە تن تغی�ی
 حوزە د جد� س�ستم در  اسال� جمهوری ره�ب  نقش خصوص در  ببین�د 
  است؛ این پ�چ�دە ک�  ماجرا 

گ
 او  شخص هایتناقض به هم پ�چ�د�

 ام�د  خ�� اوائل آن که  کردە  خویب  هایتوص�ه طر�ن  از . گردد بر�
 عل� هایروش داد؛ مثل� �شان را  روشین  انداز چشم و  کرد   ا�جاد 

ورت و  مدی��ت کر�  و  عل� هایهیئت �شک�ل �ا  ر�زیبرنامه �ن
ن  و  آزاداند��ش  های  طرف از  اما . تازە هایاند�شه طرد  و  تکف�ی  از  پره�ی
ن  را  نظام ن�ازهای با�د  حوزە گ��د � د�گر   کند � ت��ــــح و  کند   تأمنی

 ایی ج آخر  فراز  این خب. بالعکس و  اسال� دولت با  حوزە تعامل به
 اشنت�جه. سازد � دولیت  یحوزە و  گذارد ن� اول هایحرف آن برای
 حد  در  که  شدە وارد  هایی مقوله در  هم گا�.  وضع�ت این شود � هم

 او  داشته چون در� هایکتاب  از  که  توقعایت  مثل ن�ست اشاندازە و 
 عم�ً  اشتوص�ه وقیت  و  است حوزە متوسط محصول �ک خودش
 یاندازە به را  نهاد  این بل�ه کشد ن� باال  را  حوزە شود � تل�ت  دستور 
ن  خودش متوسط سطح  هم او  س�ستم منصوب مدیران. آورد � پاینی

 دال�ل به هم و  اقتصادی علل به ها�ش، همخواسته مج��ان شوند �
ن  در . ا�دئولوژ�ک   مقاومت که  کساین   اندک اند بودە هم�شه حال، عنی

 نای �سل�م تا  کنند   تالش خودشان خاص مدارس در  مث�ً  �ا  کنند 
�  نها�ت در  اما  �شوند  وضع�ت ی و  عمو� خرو�ب ن   تن�س مسلط، چ�ی

 . هستند  دنبالش به منتقدان که
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 آن در  تحص�ل و  دییض  حوزە به ورود  ینحوە ها سال تا  که  دان�د �
 وسطت هم استادان و  بود  استاد  �ک درس کالس  به ورود  آسایض  به

 در  که  نبود  ناچار  ک�  هر  و  شدند � انتخاب دییض  علوم طالب
ات با  اما . �ابد  حضور  �سندد ن� که  استادی درس  هک  جد�دی تغی�ی

 باهتش و  کرد   تغی�ی  علم�ه یحوزە سنیت  گرفت، ساختار   صورت
 علم�ه هایحوزە بر�ض  حیت . �افت دا�شگاە مدرن ساختار  به ز�ادی

 جای به(جد�د  هایخوابگاە �ا�ی هایدا�شگاە از  تقل�د  به
 ساختار  تغی�ی  آ�ا . کردند   دایر  هم غذاخوری و ) قد�م هایحجرە
 است؟ بودە آن سود  به حوزە در  آموزش سنیت 
  جد�د  دوران در  شود � بود، مگر  پذیر نااجتناب که  تغی�ی  اصل

گ
  زند�

 اسباتمن هر چند  نباش�د؟ �عین  آن مقتض�ات تأث�ی  تحت اما  کن�د 
 حیت  ا ام گذاشت  تأث�ی  حوزە در  تحص�ل و  ز�ست مناسبات بر  قدرت

ا�� در  حیت  و  نبود  هم اسال� حکومت ا�ر   ث�ً م متفاوت کام�ً   �ش
ات این هم باز  بود  جدا  قدرت نهاد  از  دین نهاد   ناپذیر اجتناب تغی�ی
ات این تأث�ی . بود   چه و  تحص�� س�ستم در  ناپذیر، چهاجتناب تغی�ی
 وقیت . گذاشته  تأث�ی  هم شانفرهنگ و  فکر  در  طالب، نا���ر  ز�ست در 

ن  جای به ایطلبه  ا ر  وقیت  روز  هر  اینکه جای به و  کند � تا�پ نوشنت
ن  غذا  برای  جای به و  رود � �و�س سلف به بگذارد  حجرە در  پخنت
ن  دنبال به کتاب  ها دە م�ان در  سنیت  هایکتابخانه  در  اینکه  ولق و  منت

 چهآن دق�قه چند  در  و  اششخ� کامپیوتر   در  بگردد  سندی و 
ن  کند � پ�دا  را  خواهد � � تج��ه را  جد�دی دوران و  جهان در  ز�سنت

 متفاوت رفتهگ  شکل آن در  سنیت  فقه که  جهاین  و  دوران با  مث�ً  که  کند 
� أث�ی ت اشاستنباط و  فهم و  نگاە ن�ع بر  این خوا� نخوا� و  است
 تغی�ی  جلوی توا�ستن� هم خواست، باز � ا�ر حیت  حوزە. گذارد 

د  را  آموزش �ا  ز�ست در  سنیت  ساختار   ر چند ه م�ان این در  حاال . بگ�ی
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  از  بخ�ش 
گ

 اما  ەداد دست از  را  گذشته  ت���ت و  مثبِت ز�ست هایو�ژ�
 و  تعقل و  بودە حوزە سود  به ناپذیر اجتناب تغی�ی  مجم�ع، این در 

 قد�م مکتب و  محصالِن فرهنگ برای را  جد�د  دن�ای در  تنفس
 درتق پررنگ یسا�ه آیندە، هم در  که  است این کردە؛ مهم  هموارتر 

د   صورت دق��ت  تحل�ل هم و  شود  برداشته نهاد  این �  از  آفت از  گ�ی
 امگمان  به که  است آن وقت. نا���ر  تغی�ی  این هایلطافت و  ها 

 ها پا�ه هب بیندازند  دو�ارە نگا� رأی استقالل با  توانند � صاحبنظران
  و  عل� هایما�ه و 

گ
� � �ک از  بعد  گذشته، و   فرهن�  شدە، بهمس�ی

 کهن  هایظرف�ت از  ایپارە اح�اء به امکان حد  در  و  کنند   نگاە عقب
دازند ) کهنه  هایظرف نه و (  . ب�پ
 

 دارند؟ آ�ا  مدرن هایاند�شه با  آشنایی  برای درو� دییض  طالب آ�ا 
ض  عریب  از  غ�ی  ز�ایض  آموزش  است؟ مرسوم ن�ی

 علم�ه یحوزە اص� ساختار  کنار   در  حوزوی بله؛ مؤسسات
 در  انگل�� ز�ان و  پردازند � مدرن هایاند�شه به که  هاستسال

 از  مؤسسات، �س�اری آن از  جدا . شود � تدر�س مؤسسات همان
 ز�ان و  کنند � نامثبت حوزە از  خارج ز�ان هایدورە در  هم ها طلبه

ورت چون خوانند � فرا�سه �ا  انگل��، آلماین   را  آن با  آشنایی  �ن
 . کنند � احساس

 
وری آموزش از  بخ�ش  دروس این بنابراین،  تحص�� دوران در  �ض

ی را  داشت، آن موض�ع به عالقه ایطلبه ا�ر  و  ن�ست آنها   پ�گ�ی
 کند؟�

وری آموزش از  بخ�ش  که  البته  وزەح تحص�� عمو� دورە در  �ن
 مه شخ�، موسسایت  عالئق بر  عالوە کنم� تا��د  اما  ن�ست علم�ه
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 ز ا بخ�ش  خار�ب  ز�ان که  االه�ایت  تخص� هایرشته برای هستند 
 . آنهاست آموز�ش  مواد 

 
 به علم�ه هایحوزە در  دییض  آموزش س�ستم که  رسد � نظر  به

غان هماهنگ و  �کدست ت���ت دنبال
�
 هدف این آ�ا . است دییض  مبل

ض   و  متفاوت فکری هایج��ان که  گفت  توان� است؟ آ�ا  شدە تأمنی
ض  روحان�ت یبدنه در  متضاد  حیت   دارد؟ وجود  ن�ی

، حوزە هایدهه در   به و  دارد  حکومیت  نگاە ها بخش از  �س�اری در  اخ�ی
وهایی  سازیآمادە دنبال  در  هم را  این. است نظام یآیندە برای ن�ی

د � نظر  در  آموزش غ پرورش در  هم گ�ی
�
 موفق چقدر  اینکه اما . مبل

 اهر ظ توا�سته فشار  ابزارهای با  �ک سو  از . است د�گری بحث شدە
  تص��ری بتواند  تا  کند   درست را  ماجرا 

�
. دهد  ارائه �کدست تق��با

 �ا  راستح س�ستم شب�ه( برر� و  نظارت بخش مانند  فشار  ابزارهای
 تحص�ل طول در  که)  دا�شگاە در  دا�شجویی  �سیج هایمأمور�ت

 و  خواهند � را  ها خ�� گاەیب  و  گاە  و  هست آنها  مواضع به اشحواس
 رصد  را  اجتما� هایشبکه دارند  هم حاال  و  کنند � توج�ه و  تهد�د 

کمک  نکنند  گوش  تهد�دها  و  ها توج�ه به ا�ر  اول قدم در . کنند �
 هللاآ�ت مثل مراج� البته. (شود � قطع شانتحص�� یه��نه

 ینا تابع آنهاست به م��وط که  کمک  از  بخش آن در  س�ستاین 
 زارشگ  روحان�ت یو�ژە دادگاە به بعدی قدم در ) ن�ستند مالحظات

 ست�کد تص��ر  آن یارائه برای کارها   این. کند   شانمجازات تا  کنند �
 واقع�ت. کند ن� ا�جاد  اسا� تغی�ی  واقع�ت در  تالش این اما . است
 فکری هایکرد�د؛ ج��ان  اشارە تانسؤال آخر  بخش در  که  است همان

 و  مادی فشار  با  فع�ً  توان� که  دارد  وجود  حوزە در  متک��  و  متفاوت
ذهن توانن� کرد اما   محدودشان �ا  نگه داشت شانسا�ت مجازات
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ش و  تفاوت در  را  آنها  فشارها  این بل�ه داد  تغی�ی  را  شان منسجم انتک��
ن  و  تر   فرصت در  و  شوند � ز�رزمیین  ها ج��ان این. کند � تر مطمنئ

 هم و  پ�داست البته اشهای�شانه. دهند � �شان را  خود  مناسب
ی �  مدیران هم و  کردە  نگران را  ره�ب

 در  رها با اینکه. را  حوزە حکومیت
 هب ناظر  دادند  هشدار  حوزە در  نفوذ  خطر  به �سبت اخ�ی  سال چند 

ن   . هاستنگراین  همنی
 

 مه� اتفاق» برر� و  نظارت بخش« عنوان با  نهادی تأس�س
دارد؟  را  دییض  هایحوزە از  ها طلبه اخراج قدرت نهاد  این آ�ا . است

 هم را  فقیهان و  مجتهدان �ا  تر قد�� روحانیون با  برخورد  قدرت آ�ا 
 دان�د؟� چه آن کارکردهای  و  بخش این یدارد؟ در�ارە

ی از  بعد  هم بخش این   چه هر  و  آمدە وجود  به نظام جد�د  ره�ب
 و  دارد  اخراج قدرت هم بله. تر وسیع اشدامنه و  شدە تر ف��ه گذشته

 ماهنگه �عین ! نه تنهایی  به را؛ اما  مجتهدان و  مدرسان تهد�د  توان هم
 و  تطمیع �ا  کند � تهد�د  کند، گا�� عمل نظام امنییت  س�ستم با 

  ان�تروح یو�ژە دادگاە مجازات س�ستم از  نها�ت در  گفتم  چنانکه
د � کمک  انتشار  از  بعد  ۱۳۷۹سال  در  امشخ� یتج��ه در . گ�ی

کمک  خردادی، اول دوم به مشهور  هایروزنامه در  امهای�ادداشت
 آن ا ب که  پژوه�ش  مرکزی به بعد  و  کردند   قطع را  امتحص�� یه��نه

 و  احضار  از  بعد . کند   قطع را  همکاری تا  دادند  اطالع کردم� همکاری
 اتجلس و  و�ژە دادگاە به شدم احضار  نها�ت تهد�د، در  و  توص�ه

 . زندان نها�ت در  و  بازجویی 
 

 انتشار  مجوز  که  هایی روزنامه در  شما  �ادداشت انتشار  حیت  �عیض 
 که  قرمزهایی  خط آ�ا  ترت�ب این �شد؟ به تحمل هم داشتند 
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 در  عادی قرمزهای خط از  فراتر  کنند   رعا�ت با�د  روحانیون
 هست؟ اسال� جمهوری

 نه هک  است این من تصور  پرس�د�د؛ راستش را  این که  شد  خوب چه 
 بل�ه است دشوارتر  شانوضع�ت و  تر پررنگ قرمزها  خط این تنها 

 دا�شج��ان دا�شگاە، ما  در  مث�ً . است متفاوت هم شانمجازات
 مدارج به شانرس�دن و  تحص�ل یادامه از  که  بین�م� را  دار ستارە
ی عل� ن سالمت به �  تحص�ل دوران از  ا�ر  اما  شود � جلوگ�ی  د ب�ب

 را  شانعل� مدارج تواند � نه ک�  د�گر  شوند  التحص�لفارغ و  و 
د، دارن حکومت از  مستقل جا�گا� �ا  اشتغال ا�ر  نه و  کند   سلب

ن  من کمدست. دهند � دست از  را  شانجا�گاە فارغ در  را  موردی چننی
 دا�شگاە مثال از  خارج در  ندارم، هرچند  �اغ دا�شگاە التحص�الن

 هم مستقل شغل از  حیت  گا�  که  بهائ�ان �کوب مانند  داشت�م البته
 �کوب جنس از  گا�  حوزە منتقدان �کوب. اند کردە  شانمحروم
 مه روحان�ان لباس پوش�دن و  التحص��فارغ از  بعد  ز�را  است بهائ�ان

 شانمستقل جا�گاە کردن  و�ران صدد  در  �ا  کنند � شانلباس خلع
م تقل�د  مرجع ا�ر  حیت . آیند بر�

�
 خلع« اعالم باش�د  هم مسل

که   است اشکوری یوس�ن  آقای اول ی مورد نمونه. کنند �» مرجع�ت
� مقبول مشهورات از  بر�ن  با  نظری مخالفت خاطر  به

ومت، حک دیین
 ها سال و  لباس خلع البته که  شد  اعدام به محکوم حیت  و  لباس خلع

 ر �ا آنها  با  زمانه چون �شدند  اشاعدام به موفق اما  کردند   اشزنداین 
ی حکم رذالِت اجرای از  وگرنه نبود  ن   دوم مورد  ینمونه. نداشتند  کم  چ�ی
ن  یجامعه مثل حکومیت  نهادی کهاست   کاری  یحوزە مدرسنی

�عتمداری هللاآ�ت مرحوم با  ۱۳۶۱سال  در  قم یعلم�ه  و  کرد   �ش
� مرجع �عین . کرد   مرجع�ت خلع اعالم

�
 که  د کر   مرجع�ت خلع را  مسل

 اەش زمان در  که  بود  کساین   از  حیت  و  نبود  ترد�دی اشعل� مراتب در 
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 به ۸۸سال  در  �ا . کرد   خ�ج خمیین  هللاآ�ت نجات برای خود  اعتبار  از 
اض علت   اعالم را  مرجع�ِت او  خلع مردم کشتار   به صان� هللاآ�ت اع�ت
 قاتل، کنار  تأی�د  جای به کشت� را  مردم حکومت وقیت  ز�را  کرد 

 را  قابل احمد  مرحوم مثل مجتهدی انتقادات �ا . ا�ستاد  مقتوالن
 عقب آنقدر  زندان در  اشب�ماری رغمبه را  او  یمعالجه و  نکرد  تحمل

 شاخص چون را  ها نمونه این. درگذشت ب�ماری همان با  که  انداخت
 یلهحوص از  که  دارد  وجود  دست این از  فهرسیت  وگرنه زدم مثال بود 
 . است خارج گفتگو   این

 
 آموزش است؟ آ�ا  چگونه دییض  هایحوزە در  فلسفه آموزش سطح

�ت  �ا  غریب  یفلسفه ض  �ش  دارد؟  جایی  س�ستم این در  ن�ی
این  به! دارد  که  البته ن  افزودە حوزە ر د اسال� یفلسفه یدامنه بر  که  م�ی
 گویی اسخپ قصد  به کار   اول. شد  باز  حوزە به هم غرب فلسفه پای شد 
ق و  غرب فلسفه شبهات به   زماین  و  ستن� مرز�ذیر  فلسفه اما  بود  �ش
د � کار   به را  اشمخاطب عقل شود � آغاز  فلس�ن  فکر  که نت�جه و  گ�ی
وع. ن�ست حوزە دست د�گر  اش  و  صدرایی  یفلسفه با  داستان �ش

 و  آم� جوادی استاد  به رس�د  طباطبایی  عالمه از  و  بود  ها نوصدرایی 
 اثر  دو » (الحکمة نها�ة و  الحکمة بدا�ة« کتاب  دو  تدر�ــــج به. او  امثال

  ایج حوزە اص� دروس فهرست در ) اسال� یفلسفه در  مقدمایت 
 احمصب آقای یمؤسسه مث�ً  شد، �ا  ترو�ــــج فلس�ن  مذاق و  گرفت
ن  به اما  کرد   فلسفه تدر�س و  ترو�ــــج در  جدی کاری  یزدی  ا ج همنی

 حوزوی مؤسسات در  هم غرب یفلسفه متون االن. نماند  محدود 
 روحان�ان از  �س�اری ضم�ی  و  ذهن بر  هم و  شود � تحقیق و  تدر�س

ن  از  �� پ�ش مدیت  د�دم. گذاشته  تأث�ی  فلسفه اهل   که  ساین ک  همنی
 غریب  رانروشنفک تأث�ی  به �سبت دارد  حوزە در  فلسفه آموزش کر�
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انم درک خاطر  به بود؛ این دادە هشدار  حوزە فلس�ن  وضع�ت بر  ن  �ی
 . است د�گر  هایفلسفه به جوان روحانیون و�ژەروحانیون، به توجه

 
سم خواستم� سؤال آخ��ن عنوان به  هچگون حوزە مدرسان که  ب�پ

 و  گذشته، فقیهان  در  دانم� که  جایی  شوند؟ تا � انتخاب
 ینحوە این و  کردند � آغاز  را  خود  فاضل، دروس مجتهدان

 ا�ر . داد � رونق جلسات این به که  بود  دییض  علوم طالب انتخاب
شد، � شل�غ اشدرس و  گرفت� قرار  استقبال مورد  مدر�
 اشدرس شد، و ن� استقبال ک�  از  ا�ر  و  کرد � پ�دا  مه� جا�گاە
 امروز . نبود  توجه مورد  چندان هم کرد، خودشن� پ�دا  رونق

  به دییض  مدارس در  حضور  و  نامثبت که  طور همان احتما�ً 
گ

  ساد�
 آ�ا . باشد  شدە امنییت  با�د  هم حوزە در  ن�ست، تدر�س گذشته
 ا � فق�ه ا�ر  کند؟ و   صادر  تدر�س یاجازە که  دارد  وجود  نهادی

 ؟شد  خواهد  دهد، چه �شک�ل کال�  رو�ه این از  خارج مجتهدی
 امنییت  و  س�ا� مالحظات بله؛ آن حوزە یبرنامه تحت مدارس در 

 چون اند زدە خط را  اسات�د  باسوادت��ن حیت  مواردی در  و  دارد  وجود 
 اما  اند کردە  جذب را  ک�  ا�ر  �ا . نبودە شانقبول مورد  چارچوب در 
 زاو�ه �هفق وال�ت با  طرف مث�ً  که  شدە دادە گزارش  تدر�س مس�ی  در 

 طور این برنامه تحت مدارس از  خارج در  اما . اند خواسته را  عذرش دارد 
 را  شانتدر�س یاطالع�ه توانند � افراد  قد�م مثل هم هنوز . ن�ست
 یمدرسه مثل بزرگ مدارس هایحجرە از  �� در  و  کنند   منت�ش 

 و  کنند   زار برگ آزاد  درس جلسات گلپا�گاین   یمدرسه �ا  ف�ض�ه معروف
 باز  هکنند؛ البت  جذب تدر�س، شا�رد  قوت و  دا�ش وسعت با  متناسب

  به و  کنند   مخالفت س�ستم با  واضح خ�� ا�ر  تدر�س طول در  هم
� گرفتار   برر� و  نظارت بخش یچرخه در  هم برسد  س�ستم گوش
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 آنجا  در  او  آزاد  درس کالس  که  ایمجموعه به است ممکن هم و  شوند 
 از  را  تدر�س محل یحجرە که  شود  ابالغ) ف�ض�ه مثل( شود � برگزار 

ند  او   . بگ�ی
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 چند مالحظایت  اسال�:  یفلسفه
 خل�ب  مهدی

 س�ا� تحل�لگر  و  اسال� علوم پژوهشگر 
 
 فلسفة العلم �ن  �د� لمن فقل 

 أش�اء عنك غابت و  شيئا  حفظت
ی که  بگو  را  دانفلسفه (مّد� ن ها  �سا  و  ایآموخته چ�ی ن  نه.) چ�ی

 نواس أبو 
 

 ینقطه ۱۸۸۳ سال در  مسلمانان به ُرنان ار�ست آلود عتاب خطاب
  تار�ــــخ در  عط�ن 

گ
 اثر  انتشار  ،آن از  پ�ش رود. � شمار  به معا�  فرهن�

ن جدال ن  و  ، ع�� ح�ات وی، انگ�ی  او، یشدەکالس�ک  ا�نون جستار�  ن�ی
ت«

�
ە نگار تار�ــــخ و  خاورشناس این نام کا�ن   قدر  به ،»چ�ست؟ مل  یخ�ب

  محافل نقل را  ها ز�ان و  اد�ان
گ

  بود.  کردە  فرهن�
ح به »نمدر  تمّدن و  علم اسالم،« عنوان تحت او  گفتار   هایر�شه �ش
 عقب

گ
 اسالم بحران که  کرد � استدالل او  پرداخت. � مسلمانان ماند�

ن  در  تمدن کسب  مانع تار�ــــخ و  ماهّ�ت چون پذیرد ن� زوال هرگز   عنی
 ذهن�ت که  داد  دست به تار�ــــخ از  رواییت  ُرنان است.  دین حفظ

 مانند  مدین  ت���ت و  فرهنگ فاقد  و  اسالم مطلق انق�اد  در  را  مسلمانان
ها، و  معارف و  علوم اسال�، تمّدن نمود. باز� یونان�ان  سامان و  ه�ن
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  ها عرب نه و  دارند  اسالم با  پیوندی نه �ک، هیچ آن عمران و  س�ا�
بر� ها آن یادارە و  ابداع یعهدە از  د�گران و  ترکان و  ایران�ان بدون

  آمدند. 
 فهفلس و  اسالم »ذایت « ناسازگاری به را  اسال� تمّدن انحطاط ُرنان

بر� ارو�ایی  تجّدد  ظهور  از  پ�ش ها رنق به را  آن مبدأ  و  داد � �سبت
ن « که  زماین  از  �عین  گرداند:   دن�ا  از  رشد، ابن آن، »ف�لسوف وا�سنی

 از آغ هنگام آن از  ارو�ایی  ممال� و  مسلمان جوامع معکوس س�ی  رفت. 
 به ،ارسطو  تعال�م و  متون از  ایگنجینه  یدر�ردارندە رشد، ابن آثار  شد. 

ا�س ن  ارو�ای فلس�ن  و  عل� ج��ان ارسطو  آثار  یمطالعه �افت.  راە ب�ی
دهم قرن ن ی به را  س�ی   انداخت.  د�گر  مس�ی
 مدرن علم بود:  آور �أس و  آشکار  اندازە�ک به مسلمانان برای ُرنان پ�ام

ج��هت بل�ه اسالم تار�ــــخ پژوهش فقط نه گنجند. ن� جا �ک در  اسالم و 
ی مس�� اصالح در  خودش شخ� ی ن  او  هب عقل و  دین تنافر  جز  چ�ی

 ُرنان سخنان به اسدآبادی جمال س�د  وا�نش بعد، ک�  آموخت. ن�
  شد.  چاپ »پار�س« یروزنامه در 

استه ز�این  جمال س�د  پاسخ  و  ُرنان اّدعاهای نقض برای را  فروتن و  پ�ی
د. � کار   به آن عل�ه استدالل  آن اسالم به تعّصب انحصار  انکار  با  او  گ�ی

 ترک در  مس�ح�ان که  حاال  پرسد � و  داند � اد�ان یهمه خاصّ�ت را 
 مسلمانان چرا  اند،�افته توفیق تمدن و  علم راە ر د سلوک و  تعصب
وان«بکوشند:  راە این در  نتوانند  رد�دەگ  مستقل و  آزاد  … مس�ح�ت پ�ی

  چنان است.  نرسته دین وصا�ت بند  از  هنوز  اسال� یجامعه اما  اند. 
بر� اسالم از  پ�ش ها قرن به مس�� د�انت یسابقه کرد�د،  �اد  که

ّمت که  وابگذارم را  ام�د  ینا توانمن� من و  گردد،  �ی زنج روزی اسال� ا�
 شام�ن  یهمرتب همان به نتواند  غریب  الگوی مدنّ�ِت  راستای در  و  بگلسد 

فت از   مانع تعصب، و  استواری رغمبه مس��، یعق�دە که  برسد  پ��ش
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 در  من و  شمارم.  استثنا  را  اسالم توانمن� هرگز  است.  نبودە رس�دن
 این بدون که  کنم� دفاع ا�ساین  م�لیون دها ص از  رنان آقای حضور 

 ر د جهل و  توحش تار�کنای در  اسالم، دین آرمان از  دفاع بدون و  ام�د،
 به رس�دن برای مسلمانان که  کنم� درک من …. شد خواهند  خا�

 سخیت  هایدشواری با  عل�، و  فلس�ن  هایراە ا�سداد  دل�ل به ،مدنّ�ت
 عل� حق�قت طلب از  از  روگرداین  به نشامؤمنان و  بود.  خواهند  رو�ارو 

 تا  وند ش� فراخواندە - است الحقائق حق�قة ارو�ای�ان گواە  به که،  -
 شوند  �سته آن از  دورگردانندە یعق�دە به گاو،  به �سته گاوآهین   چون

ن  ط��ق به ابد  تا  و    »روند.  فقیهان سوی از  معنیّ
ی  بوی ا�ر  نبود  عجب ن  شن�د،� عبارات این از  سنیت  مسلمان که  کفرآم�ی

ن  ارو�ایی  نامسلمان مخاطب برای ن تحسنی  باب نامه این بنما�د.  برانگ�ی
 این به جوایب  ُرنان گشا�د. � را  س�د  و  ُرنان وگویگفت  و  شخ� د�دار 
 این هایمذا�رە و  مالقات ذکر  با  و  کند � منت�ش  روزنامه همان در  نامه

 که  است افغان مردی الدین جمال« ن��سد: � س�د  وصف در  مدت،
مات از  �ە�ک

�
ە از  و  ره�دە اسال� مسل  و  ایران شمال مردمان یت�ی

 آر�ایی  روح رس�، اسالم از  ناز� حجاب ز�ر  که  آ�د � هند  یهمسا�ه
ومندی  زشار  که  است من مهم مّدعای بر  قاطع برهاین  این و  دارند.  ن�ی

فت نانرُ  »گروند. � بدان که  است نژادی به دین هر   تمدن و  علم پ��ش
ن  در  ن  به منوط را  مسلمان های�زمنی  نما�د � مذهیب  اقتدارهای شکسنت
ک همد� از  و  ال مش�ت  که  ن��د  این با  گ��د،� سخن بارەدراین ها لی�ب
ن  مسلمانان گسست�م،  کاتول�ک  مذهب از  ما  که  چنان روزی،«  از  ن�ی

  »گسست.   خواهند  اسالم
 مآبسنیتّ  هایرّد�ه از  س�� طبوعات،م در  پاسخ این انتشار  از  �س

 ن��ای تمطبوعا در  �ا  فرستادند  پار�س جرائد  برای نوشتند، ُرنان عل�ه
 رساندند.  چاپ به استانبول و  قاهرە
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 و�ژە به ،ەمناظر  این به نن��سندگا آثار  و  وشنفکرانر  مکّرر  استناد  ارجاع
  داد.  مرجع رو�دادی خصلت آن به ،علم به م��وط مباحث در 
 س�د  اسخپ جز  به نوشتند، ُرنان گفتار   بر  که  فراواین  هایرّد�ه تدر�ــــج، به

 از  سندی یمثابه به جمال، س�د  ینوشته رفت.  �ادها  از  همه، جمال،
وزی و  او  فکری رشادت  آن، از  رایت عبا حذف با  البته و  ،کفر   بر  اسالم پ�ی

 ک�  ،مناظرە آن از  بعد  قرن �ک اما  رس�د.  چاپ به عریب  کشورهای  در 
ن  انتشار  به  آ�ا  بلندمّدت سا�سور  این ١نکرد.  خطر  ُرنان سخنان کامل  منت

  نبود؟ ُرنان مّدعای بر  د�گری شاهد 
۲ 

 ژادگرا�انهن رو�کرد  سبب به را  اسالم در  فلسفه �گذشت از  ُرنان روا�ت
، اند. بازنمودە را  آن تار��ن  هایخلل و  اند کردە  نقد  ن  شمار  همچننی

ە با  د�گری ن  و  دیوانگاری برای ایبهانه ُرنان آرای از  ا�دئولوژ�ک هایانگ�ی
 اّدعای مرکزی یهسته همه، این با  ساختند.  خاورشنا� پنداریدشمن

 توج�ه گمان،یب  نبود.  دور  تار��ن  هایدادە از  چندان ُرنان
� ز�ست

 ایاوە� جامعه در  فلس�ن  فکر  رکود  �ا  رونق برای ُرنان شناخیت
ن  و� ن�ست ب�ش  د�گر  هایەرا از  اسالم تار�ــــخ در  فلسفه مشکل تبینی

  کند.   نزد�ک ُرنان یبرنهادە به را  پژوهندە تواند �
ن  ُرنان  پ�ش ها قرن خلدون، ابن نبود.  نکته این یگ��ندە  و  کاشف  نخستنی

 و  داند � �ستهراهم ن)تمّد ( عمران و  فلسفه خود، یمقّدمه در  وی، از 
� ا ر  مسلمان گونا�ون  اقوام در  فلسفه جا�گاە تفاوت اساس این بر 

 ب�ش ا�م،در�افته ما  را  آن اخبار  که  اسالم از  پ�ش هایملت از « سنجد: 
 ها آن و  اند داشته توجه (فلسفه) عق� علوم به بزرگ قوم دو  همه، از 

 دولت و  بودە وفور  حّد  به ا�شان عمران ز�را  …اندبودە روم�ان و  ایران�ان

                                                
ن  برای  . ١  وت،ب�ی  ،التن��ر قواعد  الحّداد، محمد  . نگا  مناظرە این از  گزار�ش   و  کامل  منت

 ۶۷-۳۵ . صص ،۲۰۰۹ دارالطل�عة،



 چند : مالحظایت اسال� یفلسفه

۲٦٥ 
 

 اشتهد اختصاص آنان به اسالم هور ظ هنگام و  اسالم از  پ�ش سلطنت و 
آستانه در  و  متأخر  وسطای قرون با  زمانهم که  خلدون، ابن ١»است. 

 زگار رو  این در  که  رس�دە ما  به اخباری« ن��سد: � ز�ست،� ُر�سا�س ی
ن  در  فلس�ن  علوم بازار   احلس نوا� د�گر  و  فرنگ ممال� از  ُرم �زمنی

ا به رون�ت  شما�  و  �افته رواج نو  از  جا آن در  علوم نآ بقا�ای و  دارد، �ن
  به رو  دم به دم

  و  متعدد  علوم آن آموزش محافل رود،� تجد�د  و  تر�تّ
 بعد، ک�  کهآن ُطرفه ٢»اند. فراوان ها آن دانندگان و  جامع ها آن کتب

 ممارست آن در  که  کساین   فساد  و  فلسفه ابطال در « گشا�د� فص�
 ٣»کنند. �

*** 
ن « را او  ُرنان کهآن از  پ�ش ها قرن رشد، ابن  اسال� »ف�لسوف وا�سنی

 بود.  ب��سته رخت ها،عرب حیتَّ  و  مسلمانان، یخاطرە از  بخواند،،
  ارتباط

گ
، مغرب م�ان فرهن� ن �ز  د�گر  با  اف��قا، شمال عریب  هایمنی

 بود.  س��ه�ک �ا  گسسته  کماب�ش،  گونا�ون،  دال�ل به اسال�، و  عریب 
  هایکانون  با  ق�اس در  مغرب، در  علم مدارس

گ
 به اسالم، جهان فرهن�

  ایج��رە
گ

 ما�ست. � فرهن�
 دّ ر  در  رشد  ابن التهاتف تهافت زمینه، این در  فلس�ن  اتفاِق  ت��نمهم

رساله در  غزا� است.  غزا� ابوحامد  هجری) ۴۸۸( الفالسفه تهافت
 و  عمیق درک نوشت، آن از  پ�ش سال �ک که الفالسفه مقاصد  ی

 
گ

�  �شان را  سینا، ابن و  فارایب  و�ژەبه ف�لسوفان، آرای تق��ر  در  اشچ�ی
 ار ک  به »فلسفه« نه و  »فالسفه« یکلمه  ،رساله دو  هر  عنوان در  داد. 
ن  ن�ازمند  خود  جای در  که  است مه� ینکته این است.  رفته  تاس تبینی

                                                
کت تهران، گنابادی،  پرو�ن محمد  یترجمه ،خلدون ابن یمقدمه خلدون، ابن  . ١  �ش

، و  عل� انتشارات
گ

 ۱۰۰۱ . ص دوم، جلد  ،۱۳۸۸ فرهن�
 / ۱۰۰۶-۱۰۰۵ . صص . همان  . ٢
 ۱۰۸۷ . همان  . ٣
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� یمثابه به غزا�، رایج تص��ر  نادرسیت  به توان� آن، فهم با  ز�را  عت�ش
 و  نبرها جا  همه ف�لسوفان آرای ردّ  در  غزا� برد.  یپ  ،ضّدفلسفه گرایی 

  نه ت،اس فلس�ن  �ا�  غزا� روش د�گر، عبارت به آورد. � استدالل
  فق�.  �ا  کال�

 و  ترد�د  که  است اسالم تار�ــــخ در  فلسفه هایتناقض از  ایجلوە این
ی نمود  غزا� آثار  در  فلس�ن  استدالل و  تأمل  هاینوشته از  ب�ش�ت

 دارد.  رشد  ابن همچون ف�لسوفاین 
 و  فقه توانن� که  دهد � �شان رشد  ابن آثار  یمطالعه د�گر، سوی از 

 جدا  او  فقه از  رشد  ابن یفلسفه دا�ست.  ساز ناهم هایی دوگانه را  فلسفه
  در  ورزی،فلسفه از  ب�ش رشد، ابن اص� اهم�ت واقع، به ن�ست. 
 ست. ا افالطون و  ارسطو  فلس�ن  آثار  حفظ و  گردآوری  برای او  کوشش

 و  فقه در  رشد  ابن شنا�روش که  اند کردە  تأ��د  محّققان از  بر�ن 
ة مناهج در  رشد  ابن آنان د�د  از  است.  �� فلسفه

�
 »سل�ن « منش االدل

ن  دو  سل�ن  منش از  مراد « گذارد: � نما�ش به آشکارا  را  خود   است:  چ�ی
 االدلة، مناهج (التهافت، ود خ هایدفاع�ه در  که  حر� آن نخست

 �شدەتأو�ل و  »اص�ل و  اص� متون« به رج�ع بر  ورزد � المقال) فصل
�عت در  چه و  ارسطو) های(کتاب فلسفه در  چه نخوردە؛دست و   �ش

ی یهمه چون فکری، تار�ــــخ به گرا وا�س نگاەِ  دوم، و  (قرآن).    را  تفاس�ی
 ١»داند. � تأو�ل اعد قو  نقض و  انحراف اند شدە نوشته متون آن بر  که

 نقش از  جدا  است.  انکارناپذیر  وس� قرون یفلسفه رشد  ابن تأث�ی  البته
� در  او  اند�شه تأث�ی  یدامنه یدر�ارە ارسطو  آثار  به ارو�ای�ان دس�ت

                                                
، عبدالمج�د   . ١  ،»اولّ�ة مالحظات ت�م�ة؟ ابن الدین لت�ت  رشد�ة مواقف« الصغ�ی

اث و  الفلسفة �ن  مغ���ة دراسات  ۱۱۶-۱۱۵ . صص الحد�ث، العریب  الفکر  و  ال�ت
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ن  ما  �ن  المقال فصل یرساله در  و�ژەبه رشد، ابن خود  های  الحکمة بنی
�عة و   ١. است کاهش  به رو  محققان نظرهای اّتفاق االتصال، من ال�ش

*** 
 در  ف�لسوف و  تعل�� نظام یحاش�ه در  هموارە اسالم در  فلسفه
 عارف �ا  فق�ه خالف بر  ف�لسوف، است.  داشته قرار  اجتما� انزوای

 با صو�ن  و  »مقلد« یجامعه با  فق�ه که  بود  ایاجتما� ایشبکه فاقد 
، ساخت. � »م��د« ن ن  »مکان« فاقد فلسفه همچننی   حا� در  بود، ن�ی

 و  عرفان مکاِن  »زاو�ه« و »خانقاە« و ورزیفقه مکان »مدرسه« که
   بودند.  تصوف

 ث��تم داستان در  طف�ل ابن که  است صفیت  »متوّحد« �ا »غ��ب«
 یجامعه در  ف�لسوف موقع�ت به اشارە برای خود  »ب�دار یزندە«

 در  سفهفل برای برتر  جا�گا� به که  ک��ن  هانری ٢برد. � کار   به اسال�
، اسالم و�ژەبه اسالم، تار�ــــخ  شواهدی که  کوش�د � و  داشت باور  ایراین
 نا�ام تانداس این توج�ه در  آورد، فراهم فلس�ن  فکر  تداوم اثبات برای
  ٣ماند. 

 از  هبل� جامعه از  منعزل و  معزول تنها  نه ف�لسوفان د�گر، سوی از 
ن  س�است  کار   به ر ناد مواردی و  کوتاە  لحظایت  در  جز  و  بودند  برکنار  ن�ی
 یاند�شه سوری نگار� تار�ــــخ العظمة، ع��ز  ن�امدند.  قدرت و  حکومت
 س�است در  مقدس امر  و  قدرت اسال�:  سلطنت کتاب  در  اسال�،

کان و  مس�ح�ان مسلمانان،   ف�لسوفاین  حیتّ  که  کند � استدالل ،م�ش
                                                

ا  دو  آلن یمقدمه به بارە این در   . ١ رساله یفرا�سه یترجمه بر  Libera) De (Alain لی�ب
 : بنگ��د  رشد  ابن ی�ادشدە ی

Averrroès, Discours décisif, Paris, Flammarion, 1996 
  ��ش  و  ترجمه بنگاە تهران، فروزانفر، الزمان بدیع یترجمه ،ب�دار یزندە طف�ل، ابن  . ٢

 ۱۳۳۴ کتاب،
، جواد  یترجمه ،اسال� یفلسفه تار�ــــخ ک��ن،  هانری  . ٣  انتشارات تهران، طباطبایی

 ۳۰۷ . ص ،۱۳۹۲ دوم، و�راست خرد، مینوی
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 جایی  نه هرگز  پرداختند، س�است یدر�ارە نظری تأمل به فارایب  مانند  که
 ١ا�ستادند.  آن برابر  در  نه و  �افتند  خود  یزمانه س�ا� نظام در 

 تا  داد  معنایی  یتوسعه را  »اسال� یفلسفه« اصطالح ک��ن  هانری
ن  را  تصّوف و  عرفان د  ن�ی  ایران در  »فلس�ن  فکر  تداوم« یا�دە و  در���گ�ی

 عبارت به کند.   تأی�د  ت،اوس یاند�شه در  مهم ایموضوعه اصل که  را 
 فلس�ن  ن�ازی به پاسخ »اسال� یفلسفه« اصطالح در  دستکاری د�گر،

ە بل�ه نبود  مفهو� و  ن  هایحما�ت با  و  داشت ا�دئولوژ�ک هایانگ�ی
 خارج در  آن مانند  و  ایران فلسفه پادشا� انجمن همچون نهادهایی 
  . ببخشد  مادی و  اجتما� ایپ�کرە را  فلسفه تا  گرفت  صورت

 در  هموارە وس� قرون دوران در  فلسفه اسالم، جهان با  ق�اس در 
 به است.  داشته قرار  د�گر  هایرشته کنار   در  و  آموز�ش  نظام چارچوب

homo  هموارە ارو�ایی -مس�� ف�لسوف بوردیو، پ�ی  تعب�ی 
academicus پ�امدهای و  کارکردها   تنها  نه که  امری است؛ بودە 

 �ە�ک را  ارو�ایی  یفلسفه خودِ  ماه�ت و  مضمون بل�ه اجتما�،
 ٢کند. � متفاوت

*** 
، و  عریب  کشورهای  در  عظ�� گذاری�ما�ه  تحت اغلب ارو�ایی
هم شود. � عرفان و  فلسفه ترو�ــــج برای ها،دولت نظارت و  هدا�ت

یف تبل�غات آن پای  آنالین و  مطبوعایت  دا�شگا�، هایقالب در  را��ی
د � صورت  سالم،ا تار�ــــخ در  »فلسفه وجودِ  اثبات« آن راستای که  گ�ی
 کنوین   تمّدن و  تجّدد  پ�دا�ش در  اسال� علوم و  فلسفه تأث�ی  در  اغراق
ن  با  تا  است  نفوذ  برابر  در  سّدی فلسفه به جوانان یعالقه برانگ�خنت

                                                
1  . Aziz Al-Azmeh, Muslim Kingship: Power And The Sacred in 
Muslim, Christian And Pagan Politics, London, I. B. Tauris, 1997 
2  . Pierre Bourdieu, Méditation pascaliennes, Paris, Gallimard, 1997, 
p. 49 
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ن  و  جهادی و  سل�ن  هایگروە  ی� �ارگ�ی  و  بن�ادگرایی  ش  ن�ی  و  ها تنش گس�ت
ن  حام�ان توج�ه گردد.   ایفرقه تنفرهای آس�ب فرض بر  هایی ط�ح چننی

  تأث�ی  و  یی بن�ادگرا جذابّ�ت برابر  در  جامعه مذهیب  اقشار  ب�ش�ت  پذیری� 
 بو� هایحلراە با  ق�اس در  آن با  مقابله برای غریب  هایروش کم�ت 

  گ�ا�  داروی یمثابه به فهفلس از  واقع به است. 
�

ب�ماری برای مح�
 را  جوانان ها ابتکارعمل این که  دارند  ام�د  شود. � استفادە مزمن های

 د پیون فلسفه و  تصوف مانند  »سّنت« از خطرییب  ظاهر  به بخش به
ن  از  دهد.   ّنیت س متعصب هایال�ه نگراین  رفع برای که  روست همنی
 فلسفه سازگاری بر  مدام ها آن دیین  ا�مان بر  فلسفه سوء تأث�ی  یدر�ارە

�عت و  ا�مان با   ١رود. � تأ��د  �ش
 آموزش از  ب�ش کالس�ک  منابع و  متون یمؤمنانه تدر�س نت�جه، در 

 ن�ع گنجد. � آنان هایبرنامه چارچوب در  سامانبه و  درست فلس�ن 
 �ا  قدماء از  �� عرفاین -فلس�ن  عقا�د  با  سل�ن  عقا�د  جا�گ��ین  از  خف��ن 

.  هاینحله �ن در  کار   حاصل تار��ن  مکاتب و  عقا�د  تقد�س حالت، به�ت
 فقه هب معمول رو�کرد  همان درست �عین  است، اسال� سّنیت  فلس�ن 

، و  حد�ث و   و  »عق� علوم« یحوزە به را  نق�، روش �عین  تفس�ی
ن  فلسفه   برابر  در  فردی ایب�مه تنها  نه این دهند. � �ّ�ی ن�ی

گ
�گشت�

 �  و  ها 
گ

  بل�ه ن�ست د�جیتال یُمثلهُمثله و  سّ�ال ع��  هایخورد�

                                                
 ماسال  اص� نهاد  و  نماد  و  دولت نظر  تحت که  م�  االزهر  دا�شگاە ۲۰۱۸ سال در   . ١

ن  برای را  فلسفه یماّدە است، سینّ   هایرشته یهمه آموز�ش  یبرنامه در  بار  اولنی
ن  که  است روشن . گنجاند   دا�شگاە این تحص��  دولِت  افقتمو  و  هدا�ت با  تصم�� چننی

 در  بل��ن ت گزار�ش   برای . است شدە گرفته  آن س�ا� اهداف جهت در  و  کشور   این نظا�
  : به بنگ��د  بارە این

ن  القاهرة جامعة ط��ق الفلسفة« جمال، احمد   ،۲۰۱۸/ ۳/ ۱۳ ،»فك��ا طالبها  لتحصنی
 :  »حف��ات« سا�توب

https://hafryat.com/ar/blog/ن -القاهرة-جامعة-ط��ق-الفلسفة -طالبها-لتحصنی
 فك��ا 

https://hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ن  آن اجتما� و  دا�شگا� کارکردِ  د  در  ن�ی   این یتوسعه روند  پ�ش�ب
، کند. � بازی نق�ش  زحمت به کشورها  ن  سنیت  آموزی� فلسفه همچننی

 کارەیچه ا�ساین  و  اجتما� علوم نظری بن�ادهای تق��ت و  تأس�س در 
  است. 

*** 
 ّدنتم د�دن از  مسلمان سّ�احان ُبهت سو، این به نوزدهم قرن ر اواخ از 

� و  آن از  تقل�د  و  اخذ  برای مهارناپذیرشان م�ل و  ارو�ایی 
�
 ونوشتر  تمل

 و  داد  آنان نگاە در  ایخفته و  �خوردە خشم به را  خود  جای مدرنیته
�  هایدروازە

 گشود.   آنان روی به را  جهادگرایی  و  بن�ادگرایی  دوز�ن
ن ن را  سنت نمایندگان و  نهادها  که  آن عام معنای (به را�انبن�ادگ  در�ر  �ی

د)� ن   شلر  ما�س که  را  ح�َّ  گ�ی  ژ�رار  ُرنه �ا  (ressentiment) توزیکنی
� آخرالزمان سودایی  با  خوانند � desire) (mimetic تقل�د  م�ل

، اسال� حکومت �شک�ل پوشانند:   جوامع »سازیاسال�« جهاین
�  مالاع با  مسلمان

�عت، دولیت  قول (به ا � غریب  تمّدن نهایی  نابودی و  �ش
 واقع�ت، از  روگرداین  با  ها آن ».ب�ستم قرن جاهلّ�ت« قطب) محمد 

 پدران �سل خالف بر  ا�ستند. � غریب  الگوی انکار  به مطلق و  قاطعانه
ی ن�ازهای یهمه به پاسخ برای خود،  اسال��  بد�ل وجود  مّد� ��ش

 ریبرت اثبات و  عم� آزمون برای که  شوند � اسال� سّنت در   »اص�ل«
وفرین  ن�ست.  س�ا� قدرت به آنان دست�ایب  جز  را� آن ن  ذهن�ت اسک�ی

� ایفزایندە شتاب گشت،باز� نوزدهم قرن به اشسابقه که  اسال�
د   فناوری و  علم و  مدرن فرهنگ م�ان تر عمیق شکا�ن  ها آن د�د  در  و  گ�ی

 از حراست و  حفظ مد� که  همچنان بتوانند  تا  آورد � پد�د  جد�د 
ن  از  هستند  خود  خالص »ه��ت« و »اصالت«  هک  فناوری، به تجه�ی

�  این بازنمانند.  است، قدرت یالزمه و  مدرن ع�  سالح
گ

 رواین  دو�ار�
 رغمبه را  صنعت و  فرهنگ م�ان تمایزگذاری امکان ب�ی اختالل و 
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بداهه اغلب فرایندی در  رو، این از  ساخت. � فراهم آن بودن ناموجه
 در  را  آن از  زدایی غریب  و  فرهنگ کردناسال� ناپذیر،توقف اما  پردازانه
  تهاجم و  دادند  قرار  خود  اول��ت

گ
 ح�ایت  تهد�دی را  غریب  دشمن و  فرهن�

  انگاشتند.  خود  برای
ن   تر »اسال�« اسال� یفلسفه اسال� حکومت در  که  است چننی

فرهنگ واقع به اسال� یفلسفه برای »اصالت« علج اما  شود. �
ن  آن از  زدایی    اجزای د�گر  مانند  -فلسفه هست.  ن�ی

گ
 آماج�  که  فرهن�

 ای�ما�ه از  ایفزایندە نحو  به - است نمایی اصالت و  سازیاسال�
  و  شود � بدل کاال   به معنوی

�
 مبادالت  بازار  در  دولت باالی دست طبعا

 نمادین ارزش گرداند. � بالمنازع کاال   این ر ب را  او  یسلطه نمادین،
  کاال   مقام در  فلسفه

�
ورتا  و  شناخیت  ارزش�  سقوط یآستانه به را  آن �ن

 عبارت به راند. � معنایی یب  مغا� به �انجام و  معناشناخیت  بحران
 انکشاف از  عجز  با  و  رود � تحل�ل به فلسفه این تأو���  توانایی  د�گر،
 referential)-(self دهندەخودارجاع به هایی �شانه دستگاە به هسیت 

ن� را  اسال� یفلسفه کنوین   وضع�ت بگ���م، تر دقیق گردد. � بدل
  توص�ف حکومت این از  پ�ش طوالین  دوران رکود  یسادە تداوم توان
ی این کرد؛ ن   ن�ست.  آن برز�ن  مسخ جز  چ�ی
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 های فقه ش�عهژول ورن
ی گ�ی شاە قاجار در شکلقران و علمای زمان؛ نقش فتحع�خاقان صاحب«مرور کتاب 

 »/تهران۱۳۹۷روندها و نهادهای مذهیب نو/ احمد کاظ� موسوی/ ��ش آ�اە/ چاپ اول: 
 نگار فرش�د

 
  این دو عبارت دقت کن�د: به 
وع و بهقاجارها چون �« حق دا�ستند مردم ایران پادشا� ا�شان را م�ش

ە کردند. فتحع�ن� اە شدانند، روحانیون در�اری را بر مردم چ�ی
 که با روس

گ
 در دو جن�

�
دا�ست مردم ایران ها کرد چون �مخصوصا

 از روحانیون در�اری حکم جهاد و را �اری ن� صم�مانه او 
�
کنند مرتبا

 ١»گرفت. فتوای غزا �
روحانیون معتقد بودند ن�ابت عام امام غائب به مجتهد «

ا�ط تعلق دارد و پادشاە ن�جامع  تواند در این بارە ادعایی داشتهال�ش
ن روی، حکومت قاجار از د�د ا�ش وع�ت نداشت باشد. از همنی ان م�ش

شمارشان در ایران محسوب یب  و شاهان قاجار تنها �� از مقلدین
ت �اری" داششدند. با این حال حکومت ش��� قاجار که ادعای "دین�

ن برای پر  ن� توا�ست از نظر روحانیون ناد�دە گرفته شود. قاجارها ن�ی

                                                
ی معا�. تهران: تار�ــــخ اجتما� و س�ا� ایران در دورە). ۱۳۸۳نف��، سع�د ( . ١

 ۴۴۱اهورا. ص 
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وع�ت خود، از همان ابتدا به روحانیون روی کردن خالءهای م�ش 
 ١»آوردند و کوش�دند حما�ت و تأی�د آنان را به دست آورند. 

 ۱۳۳۵ی سع�د نف��، که در سال ست نوشتهعبارت اول از کتایب 
ر آقازادە،  ی جعفای، نوشتهمنت�ش شدە، و عبارت دوم برگرفته از مقاله

ی کتاب ت��ن نکتهچاپ شدە است. شا�د مهم ۱۳۹۳ که در سال
ن این » قران و علمای زمانخاقان صاحب« در �ک جمله برانداخنت

کرر آن های مای از بازگویی ی دی��است که عبارات فوق، نمونهافسانه
است. خشت اص� این دیوار� تفس�ی دلبخواە وغ�ی تار�خمند از �� از 

زا محمدمهدی سخنان فتحع� شاە قاجار است که خطاب به م�ی
، مجتهد پ�شکسوت، گفته شدە:  از  سلطنت ما به ن�ابت«خراساین

ی هادین مهتدین س� مجتهدین عهد، و ما را به سعادت خدمت ائمه
 »و جهد است. 

ای خود، �شان �صفحه ۳۰۸دک�ت احمد کاظ� موسوی، در کتاب 
ن جمله ی سادە و از روی تعارف، مبنای ساخت  دهد که چگونه همنی

گفتمان ا�دئولوژ�� شد که هدفش القای این فکر است: روحان�ت 
ه ی جامعای برای حکومت و ادارەها پ�ش صاحب نظ��هش�عه از قرن

ا�ط، سلطنت  کام حبودە، و فقط به اقتضای زمان و مه�ا نبودن �ش
 .کردە استجائر را تحمل �

به آهنگ کتاب پ�ش برو�م: فصل نخست با اشارایت به آقا محمدخان 
خان هدا�ت شود. از قول رضاق�شاە، آغاز �قاجار، عموی فتحع�

ن � آقا محمدخان در فرا�ض و نوافل مبالغه داشت و «خوان�م: چننی
» دیتار�ــــخ عض«ی ، و از قول ن��سندە»دت بودپیوسته در طلب شها

 : ن . »کرددار بود. و در نماز شب گ��ه �زندەشاە شه�د شب«چننی

                                                
و  های ایرانی دوم جنگآقازادە، جعفر. تحل�� بر نقش روحانیون ش�عه در دورە . ١

ن . ۴۷ی شنا�. شمارەـ پژوه�ش ش�عهی عل�روس. فصلنامه  ۱۴۳ص . ۱۳۹۳پای�ی
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هنگام لشگرک�ش به مشهد برای غلبه بر بازماندگان نادرشاە افشار، آقا 
 ذ شاە افشار و �� از مجتهدین بانفو محمدخان دا�ست که شاه�خ

ی خود را با این توص�ه مشهد به استقبال او خواهند آمد. او نمایندە
ا�ر ابتدا مجتهد به سوی تو آمد از باب تک��م و ارادت از «روانه کرد: 

شاە آمد سوارە با او مصافحه و معانقه  اسب پ�ادە شو اما ا�ر شاه�خ
مدخان ی آقامحدرس� نا�فتهی لشگر قاجار در واقع رفتار نمایندە». کن

ن حکومت  .اش بودبه جا�شنی
گذاری، تاج نادرشا� را بر � نگذاشت و آقا محمدخان هنگام تاج

ک � مت�ب ەشمش�ی مر �ست.  الدین اردب�� را به کی شیخ ص�ن شدە در مق�ب
اد سلطنت خواست اعالم کند که حکومت خود را نه امتدگویی �

های مذهیب آنان ی حکومت صفوی و س�استافشار�ان بل�ه ادامه
های این مراسم، به �ک از گزارشداند. و� جالب آنکه در هیچ�

ی سلطنت اشارە �شدە است. فحوای  حضور علما برای ادای خطبه
ن  دهد که شاەها �شان �گزارش ن پ�شنی ، همچون سالطنی ن قاجار ن�ی

ن پا�گاە محکم  تار�ــــخ ایران، به سبب جنگاوری، غلبه بر رقبا، و داشنت
وع�ت احراز مقام پادشا� بودە و ن�ازی به تأی�د  ، دارای م�ش ا�ل�ایت
علما نداشته است. این امر منافایت با مق�د بودن او به شعائر مذهیب 

ن به سبب رعا�تندارد. حیت قتل ن شعائر بود: شیب که اش ن�ی  همنی
د کرد که شب  ن ن دو فراش خا� گرفت، �داری گو�ش تصم�م به کشنت

ن ن�ست. �س حکم به فردا موکول شد اما جمعه شا�سته ی خون ر�خنت
 آن فراشان پ�شدسیت کردند و شبانه آقا محمدخان را به قتل رساندند. 

فت اشارە ورت گر هایی که به فرمان علما صدر این فصل به �� از قتل
، که از درو�شان نعمتشود: قتل معصوم� الل� عل�شاە هندی دکین

کش بود و از سوی آقا محمدع� بهبهاین ـ به تعب�ی مؤلف: مجتهد صو�ن 
�، ای غرق، �ا به قوـ متهم به سحر و کفر شد و مدیت بعد در رودخانه
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ن فقە شد. بعدتر �جسدش به آن افکند ، اولنی �ِه خوان�م که بهبهاین
شت و در شاە داای صم�مانه با فتحع�ها بود که رابطهی اصو�نحله
ال این ارتکاب امث«عل�شاە نوشته بود: ای با موض�ع قتل معصومنامه

ع است نهامور وظ�فه �عین دستگاە قضایی ». د�گران ی اهل �ش
 مجاز به مداخله در جرائم غ�ی دیین است

�
 .حکومت �فا

 به عالم عجا�ب و غرا�ب و مکاشفه، 
گ

ن��سندە معتقد است که ش�فت�
ی شناخت معمو�، روح و حل مسائل اجتما� با دا��ش فراسوی حوزە

ن شاە خود �� از دلغالب آن دوران بود و فتحع� باختگان چننی
وی غ�ب �شأت  . در جهان فکری� او قدرقدریت تنها از ن�ی پندارهایی

گرفت و شاە فقط کا�ن بود که نظرکردە باشد. او پیوسته در �
وجوی اهل راز و دارندگان علوم غییب بود، و توجه توأما�ش به جست
شانگر ند ـ �ها، اخبار�ون، و اهل تصوف ـ که دشمن �کد�گر بوداصو�

کرد. ها ن��ک از این فرقهآن است که خود را محدود به مرزهای هیچ
  مقام فراهاین ی قائمهای ایران و روس، در پاسخ نامهی جنگدر هنگامه

قاد اعت«که تقاضای کمک برای تدارک اسباب جنگ داشت، نوشت: 
 »االسباب. ب است و اعتقاد ما به مسببتو به اسبا

زا های ایران و روس، به پ�شنهاد عباسدر دور نخست جنگ م�ی
السلطنه، از علمای عتبات و قم و اصفهان خواسته شد فتواهایی نائب

رغم گردآوری فتواها، این در لزوم جهاد با روس�ه صادر کنند. اما به
�د السلطنه از سها مسکوت ماند. این بار نائبر دوم جنگمسئله تا دو 

محمد مجتهد طباطبایی برای اعالن جهاد �اری خواست. طباطبایی 
ا ای به شاە فرستاد تا نظر او را ج��گدار به آب نزد و ابتدا به نامهیب 

دهد که این ول�عهد شود. نظر شاە مساعد بود. این سند آشکارا �شان �
و شاە قاجار بودند که علما را به فکر ورود به مسائ� چون جهاد 
انداختند، نه آن گونه که در توار�ــــخ بعدی عنوان شدە، علما برای حفظ 
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ن مجتهد هنگام  سلطنت شاە ش�عه فتوای جهاد صادر کنند. همنی
ی سپاه�ان �شیین سپاە ایران، به جای مجاهدت و حفظ روح�هعقب

ایران، راە بازگشت را در پ�ش گرفت. و حدود دو سال بعد، 
فتاح، دروازەمجتهدزادە �ز را به رو ای روحاین به نام م�ی ی ی شهر ت�ب

 .قوای روس گشود و روی من�ب برای تزار دعا کرد
ن فصل کتاب، سه عن�  نق رو «، »گری در فقه ش�عهاخباری«در دومنی

 »رواج تصوف عام�انه«، و »خواین و ز�ارت ائمهخواین و شب�هروضه
ی آن زمان به عوالم غییب دا�سته ت��ن عوامل گرا�ش افکار عامهمهم

 .شدە است
ب فکری� اخباری که به استدالل عق� و مواز�ن موسوم به  اصول «م�ش

ن اعتنایی نداشت، در اواسط قر » فقه ن �ازدهم و با ظهور مال محمدامنی
آبادی، به مدت  های ش�� تفوق �افت. سال بر سایر ج��ان ۱۵۰اس�ت

ون آوردن فقاهت از انحصار  آبادی قصد آسان کردن فقه، و ب�ی اس�ت
مجتهدان را داشت. در نظر او، علما امت مسلمان را به دو بخش عوام 

 ا� مقلد خود کردە بودند. عالمهو مجتهدین تقس�م، و گروە اول را اجبار 
ب فکری بود، در  ن م�ش و همنی » نواربحاراال «محمدباقر مجل�، که پ�ی

شناخت اخبار امامان را جمع و ثبت کرد. برای او از هر منب� که �
کرد و بنابراین مخالف علم درا�ه ش�عه بودن راوی حد�ث کفا�ت �
ن سبب است که گم ش  را  ی عالمه ح�»درا�ه«دن کتاب بود. به همنی

ی �اد گدانند. مث� هست که به آدم بینوا ما� ندە؛ ما�کار او � �ی
ی بدە. بر حسب این مَثل، مجل� در مقابل اصول�ان، که فن ما� گ�ی

ا� در قدر مدا�ستند، گویی خواسته آن-ی علما �را منح� به طبقه
ان ح-خود عرضه کند که د�گر ن�ازی به ما� »در�اهای نور« ای رفهگ�ی

 .نباشد
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علمای ش�عه، فارغ از اختالفات فکری خود، در ضد�ت با تصوف 
ا� نظر داشتند. با این حال، منکر جاذبه ا و هی معنوی خانقاەاش�ت

ن فتها برای کسبه و پ�شهتوح�دخانه و آینی دند.  وت نبو وران پ�ی
 و ارادت این جوانمردان و پهلوانان به مرشدان خرقه

گ
پوش، کم��ست�

ن جوانمردی بود. در ع� فتحع� و�ژە شاە، علما، به�� از اصول آینی
های متعدد عل�ه تصوف، و صدور ها، هر چند با نگارش رّد�هاصو�

خ صوف�ه، این ج��ان را طرد و �کوب  حکم تکف�ی و قتل برای شی� 
؛ مسل� �شدند ی صو�ن کردند اما متعرض� صاحبان اصناف و کسبه

بالعکس، با رفتار مساعد خود، آنان را از خانقاە به تک�ه و حسین�ه  
گرداین را جا�گ��ن ذکر و اوراد دراو�ش خواین و دستهکشاندند و روضه

ن با ط�ح مسئلهساختند. ا�  ب»تقل�د«ی شان همچننی
گ

ه مرجع ، وا�ست�
 به بزرگان ط��قت کردند. بارها گفته شدە 

گ
تقل�د را جا�گ��ن کم��ست�

است که مجتهدین و مراجع تقل�د به دل�ل حضور در کوچه و بازار و 
ی مردم توا�ستند گوی سبقت را از مشایخ خلوتتر با عامهارتباط سهل

ن� صوف�ه ب��ایند. کاظ� موسوی اما معتقد است که در ع�  �شنی
ی قبا، عمامه، و محاسن فقیهان رخ داد که قاجار افزا��ش در قوارە

و� و بای جز دستتوا�ستند رابطهمردم، به تعب�ی علما: عوام، ن�
ان ن د�گر، ا�شان همتقل�د و اطاعت با ا�شان داشته باشند. به ب�ا

ان ط��قت را بازتول�د کردند. با رابطه ی م��د و مرادی جوانمردان با پ�ی
در�افت   توانتوجه به نکات مط�ح شدە در این بخش از کتاب، به�ت �

 دو سدە بعد، �� از علمای اصو� گفت: 
�
م و صفر محر «که چرا تق��با

های عزا و پرداخت دستهخ�ج ». است که اسالم را زندە نگه داشته
ن بازار�اِن مشتاق خمس و زکات و وجوهات، مگر جز از حجرە ی همنی

ن �دسته  شد؟های عزاداری تأمنی
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و مکتب اصو� و رابطه شان ن��سندە در ادامه به معر�ن شش فق�ه پ�ی
بر اثر نرمش و تفاهم پردازد. مکتب اصو� قران �با خاقان صاحب

، به  ، فق�ه اخباری، با آقاس�دمحمدباقر بهبهاین شیخ یوسف بحراین
ی تدر�ــــج به دوران اوج خود بازگشت. شیخ یوسف بر خالف رو�ه

 علما اجازە
گ

� اصو�، معارض جدی مکتب  هم�ش�
داد که بهبهاین

دا ن او بود، به تدر�س ب�پ هبهاین زد. اما باخباری، در نجف، که ز�ر نگنی
کت در درس بحراین منع کرد. شناس نبود و شا�ردانحق اش را از �ش

، همان مجتهد صو�ن  �ش�ت ک�ش است که پفرزند او، محمدع� بهبهاین
های خود به تما� نامداران ذکرش به م�ان آمد. او در �� از کتاب

و شیخ  الدین بل�ن موالنا جالل فلسفه و عرفان، از غزا� و ابن عریب تا 
ا گفته است ی، نا�ن  .محمود شبس�ت

، معروف به کاشف ن مجتهد نزد�ک بهشیخ جعفر نج�ن  الغطاء، دومنی
 به فتحع�

�
 و شفاها

�
اد داد، شاە اذن سلطنت و جهدر�ار بود. او که کتبا

� ، ی ظ��هگذاران ناند از بن�انتو در کنار فق�ه معا�ش، مال احمد نرا�ت
ن اجازە ی جهاد او، به نقل از کتاب وال�ت فق�ه به شمار آ�د. منت

ن است: »الغطاء-کشف« ن از مجتهدان «، چننی از آنجا که اجازە گرفنت
تر است، من ـ چنانچه از اهل اجتهاد به احت�اط و خشنودی خدا نزد�ک

ور� دهم به پادشاە پز سادات زمان باشم ـ اجازە �ی ن�ابت او شا�سته
پا�دار  اش بر � مردمشاە که سا�هپادشاە، خاقان فرزند خاقان، فتحع�

ون راندن کافران و  باد، در اقدام به فرا�رد کردن لشگر و ��از، و ب�ی
ن  ن های مسلمان�کشان از �زمنی المراد غا�ه«ی هاما در رسال ١».�شنی

که �س از این کتاب نوشته، این لحن خاضعانه را  » الجهاد �ن احکام
ای ش�ع�ان «دهد: گذارد و با لحین مدع�انه داد سخن �کنار �

ن�ت بدان�د که س�است جهاد و دفع کفر مخصوص به �وران امت پا�

                                                
 .ارددی کتاب تعلق اصل این اجازە به ز�ان عریب است و این ترجمه به ن��سندە . ١
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ن آنها از علماست. �س ما، از آنجا که امکان از انب�ا و ائمه و  جا�شنی
مان ده�م به پادشاە ز مان فراهم ن�ست، اجازە �اقدام به این کار برای

 ی دوران؛ بندەو �گانه
گ

اف کردە، ی ما که به بند� اش نزد ما اع�ت
 .»شاە... فتحع�

 
�
زا ابوالقاسم ق� مشاهدە  مشابه این تغی�ی دق�قا ن از م�ی در دو منت

خطاب به آقامحمدخان قاجار » ارشادنامه«ی شود. او در رساله�
ن نوشته:  را  ی درو�شان [�عین مجتهدین]�س چنان که این فرقه« چننی

شأن مجال گ��ز ن�ست، ی عا�از درگاە معدلت و حراست آن زمرە
ن آن طبقهه ] را از التفات به این قوم  ی رفیعمچننی ن مکان [�عین سالطنی

ن نهنامگم ن از انفاس ا�شان، پره�ی او  در این نامه». و�شان و مداوا جسنت
وسه سال بعد در فقط شأن مشاورە برای علما قائل است. اما ب�ست

کجاست آن �سط �دی «ن��سد: گونه �این» شتاتالجامع«ی رساله
د و بر وفق آن، �ف  ع بگ�ی ع که خراج بر وفق �ش از برای حا�م �ش

ن نما�د؟ حلوا بر ز�ان راندن نه حلواسیت  زات و مدافعنی
ُ
ن�د که بی�». غ
ع داردبه  .�احت آرزوی قدرت اجرایی برای حا�م �ش

ی �هکند که فقها نظ� بار د�گر تأ��د �...» قران خاقان صاحب«مؤلف 
ن شاە �ک دسیت برای حکومت نداشتند، بل�ه این رفتار نما��ش و متفنن

 ی ا�شان را به ادعاهای آنچناین تغی�ی داد؛وقت بود که موضع فروتنانه
زا ابوالقاسم ها: در هر رفتارهایی چون این سفر به قم، هنگا� که م�ی

زا ر آمد از اسب پ�ادە �ق� به استقبالش � ا شد و افسار �ابوی م�ی
ت معصومه ��  تا حرم ح�ن

�
ن گاە ر�شگرفت و شخصا زا ن�ی  آورد. م�ی

ی بکین  کار   برحذر باش که«گفت: گرفت و �بلند شاە را در دست �
که   در جایی د�گر از کتاب آمدە». که روز ق�امت آ�ش به ر�شت ب�فتد

ن علمای اصو� لذت � در  برد و این شاە مالپرور از ا�جاد مناظرە بنی
ن حال آن ی ی اروم�ه مدرسهقدر روادار بود که بگذارد ارامنهعنی
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جم فار� مخصوص خودشان را تأس�س کنند، و م م را ه» تورات«�ت
 .کرد�ش��ق �

مال احمد نرا�ت د�گر فق�ه اصو� محبوب شاە بود. او به درخواست 
�ان عریب ، به دو ز »النجاەوس�له«شاە، مخت�ی از فقه ش�عه را به نام 

ی عمل�ه و فار� نوشت که بعدها این گونه مخت�ن��� به نام رساله
: آوازە �افت. تغ ، در دو کتاب نرا�ت ن االمه س�ف«ی�ی لحن دو فق�ه پ�شنی

ن د�دە �»عوائداال�ام«و » المله-و برهان  .شود، ن�ی
، �� د�گر از فقهای محبوب شاە، در  س�د جعفر کش�ن

ن « ن��سد: �» الملوکتحفه« ن علما و سالطنی الجرم امر ن�ابت در مابنی
 ن�ابت امام غائب  تأ ». منقسم گرد�د

گ
��د او بر ناچاری� پذیرش دوگان�

 .ی نرا�ت و اسالف اوستگا� در راستای پ�ش بردن پروژە
، که �س�ار مال اط اندوز بود و با او�اش شهر ارتبس�د محمدباقر شفیت

داشت، در سفر شاە به اصفهان، در کمال جسارت، از شاە خواست 
ی سلطنیت را که عالمت پادشا� بود خاموش سازد. خانهصدای نقارە

او چندی بعد حا�م اصفهان را اخراج کرد و خود را حا�م آن شهر خواند. 
ن مکاتبه ی او با سفارت انگل�س در ج��ان جنگ هرات (در زمان همچننی

ها شاە) دستاو�ز خویب برای انگل��محمدشاە قاجار، فرزند فتحع�
 .در جدایی هرات از ایران شد

ن مراودە فتحع� شاە عالوە بر اصول�ان، با علمای اخباری و ش��ن ن�ی
داشت که از م�ان ا�شان، کتاب بر شیخ محمد ن�شابوری اخباری تمرکز  

 او، که علمای اصو� را 
گ

» رای صغزنادقه«کردە است. حکا�ت زند�
غراق اقبتش ـ کشته شدن به دست اصول�ان ـ یب کرد، وعاخطاب �

ن قرون وس� را به �اد �تنش  آورد، با این تفاوتهای مذهیب خوننی
ی واضح که شیخ محمد قصد روشنگری نداشت. از رساله

زا محمد عدوالعلماءکشف« ء الغطا که کاشف» الغطاء عن معا�ب م�ی
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صد شود که او ق�ت دور کردن شیخ محمد از در�ار نوشت، معلوم �با ن
ود بردار نبمصالحه با شیخ محمد را داشته است. اما شیخ محمد دست

مو�   داد. بنابراین، شیخو شاە هم گرو� را بر گروە د�گر ترجیح ن�
فق�ه و مجتهد د�گر فتوای ی شیخ جعفر) و چند الغطاء ( نوەکاشف

ن بهشت«قتل شیخ محمد را با تعب�ی   .صادر کردند» تضمنی
، بن�انگذار مکتب ش�خ�ه، به �نوشت �دمدار  شیخ محمد احسایی

ها �شد. احسایی مد�  اخبار�ون دچار �شد اما او هم ح��ف اصو�
� مسائل دیین بود، و در ن�ن فقها، که معتقد بود از م

این عکشف دروین
ند، حق��ت کالم ال� یب  عنای را مط�ح کرد؛ به م» ی ف�ضواسطه«خ�ب

ای که با تهذ�ب نفس، و بدون اتکاء به قواعد ی وارستهش�عه
تواند از ف�ض مدام علم ائمه شنا� و سایر ابزارهای فقها، �حد�ث

 زود ش�فته و ش�دای او شد اما علما،شاە خ�� بهرە بج��د. فتحع�
هایی چون القول با کار حیت کساین که زماین شا�رد احسایی بودند، متفق

ن در مجالس، از  ن ظرف چای و غذای او و با فاصله �شسنت جدا شسنت
ی وی اعالم برائت کردند. به باور ن��سندە، این نظرات احسایی در�ارە

ن وا�ن�ش واداشت؛ چه در همان معاد روحاین نبود که ع لما را به چننی
ا هی مالصدرا، که به معاد روحاین باور دارد، در حوزەزمان فلسفه

کند. شد. کاظ� موسوی علت روشین برای طرد او ذکر ن�تدر�س �
ی تمرکز صن�ن و سلسلهاما شا�د احسایی مزاحم شکل ب سازمان راتمگ�ی

 .روحان�ت بود
ا�ط برای به وجود آمدن منصب  ن رقبا و معارضان، �ش با کنار رفنت
مرجع�ت تاّمه فراهم شد. طب�� بود که هر �ک از فقها ک� جز 
خودش را اعلم نداند. اما و�ای وحشتنا� که در عتبات شی�ع �افت، 

ن برد ی نجف و ک��ال را ادو تن از سه مرجع تقل�د برجسته و به این  ز بنی
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 ، که»)صاحِب جواهر«ترت�ب، شیخ محمدحسن نج�ن (معروف به 
ن مرجع تقل�د تامه  .١)ی ش�ع�ان شناخته شدزندە ماندە بود، نخستنی

، مجتهدان ع� قاجار به ظاهر مناصیب رس� همچون صدر، مالبا�ش
ن ب�ی االسالم ـ که در در�ار صفوی رایج بود ـ و شیخ ون نداشتند اما همنی

ها بعد از عهد خاقان ماندن از جا�گاە رس� بر قدرت آنان افزود. سال
، در نامهقران، آ�تصاحب ن ناییین زا محمدحسنی ه ای خطاب بهللا م�ی

ی حفظ شعب دین�ه، به وزارت غ�ی مسئوله«رضاشاە پهلوی نوشت: 
ه این آ�د کاز آنچه تا به اینجا گفت�م بر� ٢».علمای اعالم م��وط است

 .ی فتحعل�شاە به این طا�فه بودی ناخواستهعط�ه» وزارت«
بین�م که تمام علمای ش��� پ�ش از صف��انـ از شیخ در فصل سوم، �

 ـ وال�ت فق�ه را 
�

، و عالمه ح�
�

مف�د گرفته تا شیخ طو�، محقق ح�
ی ه عنوان �ک نظ��هب ن ی حکومیت ب�ان نکردە، و در برابر حکام زمان، چ�ی

، شا�رد شیخ مف�د، در کتایب جز ستا�ش ابراز نکردە �ف مرت�ن   اند. �ش
ف ی د�ل� نوشت، حیت پا را فراتر  الدولهکه به سفارش وز�ر� م�ش

مکاری با دولت جائر گذاشت و قول امام جعفر صادق مبین بر عدم ه
را این طور تفس�ی کرد که ش�ع�ان، با فرض آن که دولت از سوی امام 

وع بدانندعادل ر�است دارد، �  !توانند با آن همکاری کنند و آن را م�ش
طهماسب صفوی  شیخ ع� کر�، مشهور به محقق دوم، روزی از شاە

تری چون تو نائب امام (ع) هسیت و تو بر من از مل� شا�سته«شن�د: 
ن امت�از شاە بود که باعث». کین من کارگزار توام در هر چه امر �  همنی

                                                
: نگا� به یی مرجع�ت نگاە کن�د به مقالهی پد�دەی ب�ش�ت در�ارەبرای مطالعه . ١

اما�. احمد کاظ� ی دوازدەی ش�عهبرقراری موقع�ت مرجع�ت تقل�د در جامعه
 موسوی. ترجمه

گ
ن . ۲۰ی �. شمارەپژو ی تار�ــــخآبادی. فصلنامه-ی فخری زن�  ۱۳۸۳پای�ی

ن ( . ٢ ی اجتماع و س�است: مرجع�ت در عرصه). ۱۳۹۸منظوراالجداد، س�د محمدحسنی
، ق�، حائری و بروجردی. تهران: اسناد و گزارش ، اصفهاین هایی از آ�ات عظام نائیین

ازە  ۶۳ی کتاب ما. ص ش�ی
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ن فقی� بدان�م که در زمینه لت فق�ه ی حق دخاشد ا�نون کر� را اولنی
ن سخن گفته استدر مسائل عمو� جامعه  .ی مسلمنی

ها، مجتهدان ی افغانسالهتبا سقوط دولت صفوی و حکومت هف
اقتدار خود را از دست دادند. این روند در ع� نادرشاە افشار ادامه 
�افت. او اموال اوقاف را برای مصارف عمو� دولت به کار برد و 
مالبا�ش صفوی را که با انتقال سلسه از صف��ه به افشار�ه مخالف بود  

ی ک��مخان زند هم تغی�ی محسو� رخ نداد. اما گردن زد. در دورە
 .حکومت نادرشاە و ک��مخان دولت مستعجل بود

 :شودی نرا�ت ط�ح �ی بدیع در�ارەدر این بخش سه نکته
� بود که به  �کم: نرا�ت تازە �س از تقاضای صدور فتوا و اذن جهاد �ش

� نقش فق�ه در ن�ابت از وظا�ف امام آوری مستندات رو فکر جمع ایی
 .افتاد

 او باب» عوائداال�اِم «تا پ�ش از کتاب » وال�ت فق�ه«دوم: عنوان 
ای در کتب فق� نداشت و صفحایت پرا�ندە به آن اختصاص جدا�انه
ن کتاب شد. با این حال، به نوشتهدادە � ی کاظ� موسوی، او در همنی

ن عمل به «هم  تفت�ش فق�ه در کار سلطان نظر دارد نه به عهدە گرفنت
 »سلطان توسط فق�ه. 

ا�ش هاند ز�را هر چه در رمانژول ورن را پ�ام�ب قرن ب�ستم لقب دادە
عان و دا�شمندان  تخ�ل کردە بود، در قرن ب�ستم به دست مخ�ت

ان وال�ت پرداز �هتوان نرا�ت و سایر نظ� واقع�ت �افت. بر این اساس، �
و  ها های فقه ش�� خواند ز�را آرزو فق�ه در ع� قاجار را ژول ورن

ن در سال   .قرن ب�ستم م�الدی متحقق شد ۱۹۷۹رؤ�اهای آنان ن�ی
حرز شان را منوزدە رواییت را که سند�ت» عوائداال�ام«سوم: نرا�ت در 

کند. ی وال�ت فق�ه خود ط�ح �ی نظ��هداند، به عنوان �شتوانه�
ی را در�ارە» �� از فقهای بزرگ و �ک محقق معا�«مؤلف نظراِت 
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 رسد که نام کامل این دو کند. اما عج�ب به نظر �این روا�ات مرور �
ام نشود. فق�ه بزرگ، که روا�ات نرا�ت را پذیرفته، با نفر ذکر ن�

،  ، و محقق معا� »)وال�ت فق�ه: حکومت اسال�«ی کتاب (ن��سندە
داند، با نام که اغلب آن روا�ات را به لحاظ سند�ت سست �

رست اند. رج�ع به فهمعر�ن شدە») حکومت والیی «ی کتاب (ن��سندە
خمیین  هللاه بزرگ آ�تگشا�د: فق�منابع در پا�ان کتاب، معما را �

 دهد االسالم محسن کدیور، که �شان �است و محقق معا�، حجت
 .اختالف حوزو�ون منح� به تار�ــــخ ن�ست و تا به امروز ادامه دارد

وع�ت در معنای امروزی، که در پا�ان این فصل، ن��سندە � گ��د م�ش
پ�شینه و مح� از اعراب دارد  است نه در فقه ما  legitimacy معادل

از � ن�از  شاەپرسد آ�ا فتحع�و نه در نظام حکومیت سنیت ایران. او �
، الغازی �ن سب�ل هللا، و  ن وع�ت، القایب چون مجتهدالسالطنی به م�ش

شاە،  ... بر خود �ست؟ و آ�ا آقا محمدخان، محمدشاە، و نا�الدین
ن   ی از او داشتند؟ پاسخ که دست به چننی وع�ت کم�ت کارهایی نزدند، م�ش

  .من�ن است
ن فصل کتاب از ا�دە  ی اص� کتاب دور افتادە، و به مواردی مثلوا�سنی

ش دیوان و زراندوزی فتحع� ، گس�ت شاە و تأث�ی آن در روابط خار�ب
ی در�ار، رونق شعر و ادب، رشد ه�ن نقا�ش و پ�کرنگاری، و شکل گ�ی
نگاری� موس��ت دستگا� ایران پرداخته است. با توجه به این که تک

های شاە قاجار در دست ندار�م از قضا اشارەی فتحع�جام� در�ارە
دک�ت کاظ� موسوی به موارد مذکور �س�ار مف�د است اما شا�د مف�دتر 

ر پیوند نگاشیت بل�ه دای و زمانشنامهبود که این موارد نه به شکل دا�
با موض�ع اص� مط�ح شود. برای مثال، برخورد علما با رواج موس��ت 
اض؟ البته چند  و حضور نقاشان در در�ار چه بود؟ مماشات �ا اع�ت

زا شفیع� صدراعظم، بر « نمونه در کتاب آمدە است، مثً� این:  م�ی
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اب در  ، و  خالف امر شاە، از خوردن �ش �ک مجلس عرو� ����پ
شاە او را پنج هزار تومان ج��مه نمود. او برای اظهار تقدس خود این 
زا در جواب گفت �س�ار غلط   زا ابوالقاسم ق� گفت. م�ی قض�ه را به م�ی
اب حالل، که به حکم سلطان بود، نخوردی.  کردی که �ک پ�اله �ش

عفا ر تومان را برای فقرا و ضخواسیت آن پ�اله را �ف کین و پنج هزا�
 ».مبذول داری

و غ�ش است   غلی یب آیینه» قران و علمای زمانخاقان صاحب«کتاب 
ت �� از پادشاهان دودمان قاجار و علمای دوران را با  که صورت و س�ی

 دهد. دقت �شان �
 






