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 کاظم کردوانی 

 

 اسالمی باز نخواهد گشت   قبل از حکومت    گاه  روحانیت دیگر به آن جای 

 

 * سیاسی و اجتماعی   شناس و پژوهشگر  وگو با کاظم کردوانی، جامعه گفت 

 

 

 

چیزی  کنیم از چه می  اشاره طبقه یا گروه روحانی در ایران  به ترین سوال شروع کنیم. وقتی ترین و در واقع سخت با ساده  -

که او را عضوی از روحانیون    تواند روحانی باشد؟ یک نفر چه خصوصیاتی باید داشته باشد کنیم؟ چه کسی می صحبت می 

  کند؟ آنها است که این گروه را مجزا می یا مبانی ایدئولوژیک    سیاسی مشترک دارندمنافع  یا    آیا منابع اقتصادی   بدانیم؟

؟  شود به کسی گفت که روحانی است چگونه می 

 

 ی واژهای نیست چون صدها دانشواژهتنها یک اصطالح یا دانش.  هاستترین موضوعمهم  ( یکی از)  «هواژ»دانش  این  من   به نظر

با بیدیگر   یا نوعی »شلختگی« بهکه بسیاری  نادرست   برند. چون کاربرد کار میدقتی  اجتماعی،    مدهای آ»روحانیت« پی  اصطالح  

واژگانی  علوم انسانی و اجتماعی سبب اغتشاش    ی و در پهنهخصوص در روزگار ما( دارد.  )به  یمشخص  فکری   –سیاسی، فرهنگی  

واژه برای قشر  آخوند، مال، شیخ، عالم دینی یا متولیان رسمی دین  این دانش  کاربردن از به  کههاست  من سالشود.  فکری بیشتری می

و واقعیت   که اطالع دارم(اسالم و شیعه )درحدی  کنم. نه ازسر  مخالفت یا کوچک شمردن یا ... بلکه براساس  تاریخ پرهیز میدر ایران  

»روحانیت« نداریم.   عنوان خصوص در اسالم  شیعی چیزی بهاین قشر معتقد هستم که ما در اسالم و بهو گذران  ساکنان     یزندگ

ایران، آقای مطهری. مرتضی مطهری در سلسله گفتارهایی که    قبول  حکومت  امروز   اسالمی  مورد   تفکران  از یکی از مبیاورم  ای  نمونه 

حتی اسالم برای گوید: »ه اسالم« دارد ازجمله می»جایگاه علم و علما در اندیش  ی ارشاد درباره  ی  در  حسینیه   1347حدود سال  

تا قرن چهارم هجری و شاید اوایل قرن پنجم   کنم که من فکر مینکرده است. ... آن جوریدینی اسم و عنوان خاصی انتخاب  علمای 

 ی است تا چهار قرن پس از پیدایش اسالم ما یک نفر عالم دینی نداریم که یک اسم مخصوصی برای او گذاشته باشند، مثالً کلمه

بینیم در میان علما و فالسفه و بزرگان کلمه »شیخ« بر اکابر  می»شیخ« به او اطالق کرده باشند. فقط از قرن چهارم و پنجم است که  

شده است. ... در زمان صفویه بود که این القاب پیدا شد. ... لفظ »روحانی« که خیلی جدیدالوالده  است، معاصر است  علما اطالق می

کنید که به علمای دین روحانیون پیدا نمی  جابا خودمان یعنی با نسل ما. شما در شصت، هفتاد سال پیش یعنی قبل از مشروطه یک 

که در نظر آنها روح از تن، آخرت از دنیا، معنی از ظاهر جداست ها روی حساب اینگفته باشند. این اقتباس از مسیحیت است. مسیحی

ر ایران ما شایع شد. اسالم  گفتند روحانیون و بعد هم این اصطالح ددنیا باشد به علمای خودشان میاصطالح تارکو عالم دینی باید به

که لباس مخصوص هم  جزو کارهایی که نکرده است یکی این است که برای علمای دین اسم مخصوص انتخاب نکرده است، همچنان 

 آخوندی خیلی جدید است.   ای و لقبی بندی  رتبهو سلسه العظمی و ...  اهللاهلل و آیتآیت یر  هایی نظ لقب 1انتخاب نکرده است.«

 
  1: مطهری مرتضی، جایگاه علم و علما در اندیشهی اسالمی، نوروز، 19 تیر 1381، شماره 369.
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  شیعه لقب    برای حاج ابوالحسن اصفهانی مرجع  بزرگ   اند. مثالً برای نخستین بارهبه خود داد  شانخودهایی است که آقایان  اینها لقب

فقیهان بزرگ شیعه  تمام    لقب نداشتیم.    هایی ها و لقبعنوان شیعه چنین    کار بردند. در نتیجه ما در سنت العظمی را برای بهاهللآیت

جدیدی  نادرست     ی هواژدانشهم  روحانیت  اصطالح   شیخ صدوق، آخوند خراسانی.  شیخ انصاری،    مثل آن،  امثال  یا آخوند و  است  یا شیخ

در شیعه نداریم.   یا روحانیت . ما چیزی به اسم روحانی ه استساخته شد های  نزدیکدر همین دهه کهاست 

 

اما باالخره آیا این طبقه با اسمی دیگر وجود نداشت؟    . هستم و القاب جدید آنها  عبارت و واژه روحانیت  متاخر بودن  متوجه    -

قبل از آن شاید به اسم عالمان دینی یا به عنوانی  و شوند،  به اسم روحانی شناخته می  امروز ای است که  منظورم این طبقه 

این طبقه هم متاخر است و قبل از اینکه  گیری  که شکل مایید  فر شما می آیا  شدند.  شناخته می دینی  مثل واعظان  دیگر  

ای وجود نداشت؟  عبارت و واژه روحانی به آنها اطالق شود قبل از آن چنین طبقه 

 هم به ضرب شیعه از دوران صفویه آن  ی غلبه ها در اقلیت بود.تا قرن. شیعه بودایران مذهب اهل سنت  رد  حاکم بعد از اسالم مذهب

 .  اما نه به این گستردگی پیش از آن هم فقیهان و عالمان شیعی داریمالبته . است شمشیر

شیعی حاضر بودند    تا زمانی که امامان داشتند، شیعه  و ...  القضات  قاضیقاضی یا    اهل سنت که امام نداشتند و فقیه و عالم و   برخالف 

  یا متولیان رسمی  دین  را آخوند  آن   اسم  امروز  که   ایپدیده  است که  بعد از قرن چهارم هجری  نداشتند.   چیزی از این دست  اصالً

دسته یا شعبه تقسیم شدند که    چهاردهآید پس از امام یازدهم به  برمی  امامیه  ی شیعهطور که از تاریخ  آن  شود.گذاریم پیدا میمی

که این قشری   استقرن چهارم    آخرهای   از  ور داشتند.  دوازدهم و مهدی با  چهارده فرقه یا شعبه به امام   این  تنها یک اقلیت از میان 

توان بُعد میازیکنداشتند.  ای. اینها پراکنده بودند و سازماندهیکرد گرفتنآرام شروع به شکلآرام ،  تغییر شکل دادهم بارها   که بعداً

  اجتماعی هستند   اسماعیلیه که بیشتر تشیع   دیگری  ،بودند سیاسی    تشیع   ی  که نماینده  زیدیه. یکی  نام بُرد   در شیعهمهم  ی  سه فرقهاز  

امروزی    صورت تا دوران صفویه به این یا مالیان یا فقیهان یا ... اینان آخوندها.  شدنداصلی تشیع    ی که پیکره  هامامی  ی شیعهباالخره  و  

 .ای و لقبیبندی  رتبهوشمایل و سلسلهاین شکلاما، نه با دینی شیعه بودند  ن فقیهان یا عالماالبته . وجود نداشتند

فقه  حتی  هاشان  که خیلی   دینی وجود داردطلبه    هزاران بینیم که  االن می چون  نبودند.  بزرگ  در واقع یک طبقه  پس     -

. دانند نمی 

لیغات شیعه تب  برای   ،اینها مجتهد بزرگ نداشتندو  ایران شیعی شد    آنها از دوران صفویه است. چون حکومت   گیری شکل   نخستین

جبل از  همینرفتند  و  سوریه  در  بحرین  عامل  از  بزرگ  شیعه  مجتهد طور  هم  ترینآوردند.  کامل  آنها  اسم  بود.  شیخ  اکرکی  ش 

گوید که شاه طهماسب صفوی به کرکی مینقل است که بود. تاجاییفرد موثرترین او  . استرکی العاملی محقق ثانی ک حسینبنعلی

 قرن دهم هجری  های   نخستین سالدر    صفویه  ی سلسه  ید. اامام  ب یدانم چون شما نااز خودم مستحق پادشاهی می  شما را بیش 

   سال بر ایران فرمانروایی کردند. 235مدت میالدی( تشکیل شد و به 1501خورشیدی و  880هجری برابر با 907)

  دگراندیشانی   و    ساخته شدهم  گروهی  سنت تکفیر و تفسیق    ، یکدر دوره صفویه   با قدرت گرفتن عالمان و فقیهان شیعی  -

؟  ای وجود داشت چنین پدیده . آیا قبل از آن هم  شدندتکفیر    ان باطنی و  مثل صوفیه  

تکفیر در زمان  خود  پیامبر اسالم شروع شد. من  بحث مهمی است.  در اسالم و استفاده از آن ازسوی  فقیهان و شیخان  تکفیر    ی سابقه

گردد. اولین مورد : » سابقه تکفیر به صدر اسالم باز میگویدخصوص میدهم که دراینرسانی حوزه« ارجاع می»پایگاه  اطالع  هشما را ب

المصطلق را به کفر و ارتداد متهم کرد و آیه شریفه »ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا« در  در زمان رسول خدا بود که ولیدبن عقبه، بنی
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  وی ازسوی    خالفت   ندادن زکات یا مخالفت با دستگاه    علت ای بهمسلمانان عده  ی ه نخستین خلیف  در زمان تکذیب وی نازل شد«.  

 ی تکفیر چهارمین خلیفه   آن بود. »خوارج« نیز براساس   آمدهای »ردّه« از پی  های دین خوانده شدند که جنگ  خلیفه کافر و خارج 

هایی در قرآن رجوع کرد ازجمله در کفر به شخص یا گروه به مصداق   توان از نسبت دادن چنین میرا به قتل رساندند. هم  انانمسلم

سوره  73و  72و17  های آیه آیه  ی در  و  سوره  102  ی مائده  همان  یدر  درحقیقت  مورخان بقره.  از  بسیاری  و    طورکه  مسلمان 

تاریخ اسالم با   طول  تاریخ اسالم  با اسالم عجین شد و در تمام   های  اند تکفیر از نخستین سالبزرگ نیز یادآوری کرده شناسان اسالم

برانداز  ای کارآمد و بنیانتاریخ چون حربه  شدن از شدت تا به امروز ادامه دارد و در طول ها و کاستهگرفتنها و با شدتفرازونشیب

الدین حکیم )از فارابی و بوعلی سینا و شهاب  آزاداندیشی و آزاداندیشان به کار گرفته شده استفکر و    مخالفان علیه آزادی    برای حذف 

ای در ایران و صدور حکم  های زنجیرهمقتول تا خواجه نصیر طوسی و تا صدرالمتألهین شیرازی و تا محمد اقبال پاکستانی و تا قتل

اسالمی   فقیهان   پس قبل از صفویه هم وجود دارد. میان   نیای اهل سنت و...(امروز د  های ارتداد برای نویسندگان ایران تا تکفیری

اولیه با    گیری تکفیر می داد. پس تکفیر از شکل  امام غزالی که حکم   کردند. مثل فکری را تکفیر می  سنتی وجود داشت که مخالفان 

خصوص سروده است بد نباشد که  آن شعر  زیبایی که دراین  او و   ی «جندقی و »توبه  تکفیر  یغمای   شاید یادآوری   اسالم همراه است.

 کردم/کردم چه میگوید: ز شیخ شهر جان بُردم به تزویر  مسلمانی / مدارا گر به این کافر نمیازجمله در این شعر می

 

یی که تن به  ها عده از قبیله   اهل رده را داریم و یک  ، ماجرایبعد از مرگ پیغمبر  است. در بین اهل سنت البته این سابقه     -

بعد از آن هم که سال ها تکفیر علیه صوفیان و باطنیان و قرمطیان و اسماعیلیان و »بد دینان«    . شدند کشتار    تغییر ندادند، 

، اما  در تمام این دوران  بود شیعه خود قربانی تکفیر  . شیعه است سابقه تکفیر گروهی در میان من منظورم   اما  جریان دارد. 

.  حض کسب قدرت، دست به تکفیر زد به م 

آیند و  هرجهت وقتی که آخوندها میولی به  .دانستصوفیان می  وصفوی خودش را جز  اول   شاه    بود وصوفیه    کمک شیعه با    ی غلبه

مخالفان شاه    ی علیه  حربه هم  . اینکنندتکفیر بسیار استفاده می  ی از حربه   ، آورندمیدستنشینند و قدرت زیادی بهپادشاه می  درکنار 

   . ندبودآورده خودشان یک نوع بدعت  قول کسانی که به  بود و هم

 

بین صفویه و قاجار یک دوره کوتاهی است که در آن روحانیون نقش جدی ندارند و بعد دوباره با آمدن قاجار روحانیت    -

بیند که برگردد  بعد از صفویه دوباره حکومت قاجار این ضرورت را می   چرا   ؟افتد کند. چرا این اتفاق می نقش جدی پیدا می 

دهد؟ می   تن به نفوذش اینکه ناچار  یا    ؟و از نفوذ روحانیت استفاده کند 

دینی شیعه و سنی را جمع کرد    نادر تمام عالمان   بود.  دشت مغان  بزرگ   آیی  گردهمداد  ترین کارهایی که نادرشاه انجام  یکی از مهم

چون  ، ردبَشیعه وسنی را از بین ب  میان   این بود که اختالف  نادر در پی  ها حل شود. تا اختالفحرف بزنید  یکدیگربنشینید با  و گفت 

و آخری    پیامبر  ، دیگریسنی و شیعه اشتراک داریم. یکی قرآن  میان   موضوع  اساسیسر سه  بر  گفت ما  او  نبود.  فردی مذهبی  خودش  

گردن   عالمان   مغان  آیی  گردهمدر  .  سنت نادر  خواست  به  و  پذیرفتند  و سنی هم  این  گذاشتندشیعه  تاریخ ماجرا  .  جلدی    در    سه 

 آمده است. تفصیل به «نادری آرای عالم»

خواهیم مطرح است نمی خصوصبودند )ما در اینجا به سخنانی که دراین صفویه که شیعه شمشیر  ب ضرایران به  ی هرجهت جامعهبه

از ایران   یدیگر البته شیعیان قبل از آن دوره هم در جاهای     .ه بودشیعه شد   ،سال حکومت کردند   سی دویست و  بیش از  و   بپردازیم(
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 ایران  هایی ازایران را شیعه کرد. پیش از صفویه منطقه همه که تنها صفویه آمد و   نیستطور این هم شیعه بود وآل بویه  مثالً  بودند.

خیلی مهم    وضوعمآقامحمدخان قاجار این    حکومت  دین مسلط نبود. زمان   عنوان به   هرحال تشیعبه  اما،  ندشیعی هست  های منطقه 

ماجرا    بزرگ    حتی در جنگ ایران و روس یک پای .  دوباره قدرت گرفتندفتحعلی شاه قاجار آرام آرام آخوندها    ی  دورهاز  . اما  نبود

جنگ  ی اآخوندها در جنگ ایران و روس که حتی فتو دخالت   منفی   مدهای آتوان راجع به پیمیعالمان و فقیهان دینی بودند. امروز 

ی درویش  زا آقاسی تربیت رش میاخوشی با آخوندها نداشت و صدراعظم  ی که میانهاست  دوران محمدشاه  بعد  دادند صحبت کنیم.  

شاه  فتحعلی از کسانی که در دوران  حتی برخی ندارند.  راشاه دوران فتحعلی محمدشاه دورانی است که آخوندها قدرت ن دورا  داشت.

بابیان  حتی  .  قدرت گرفتندو در نتیجه درویشان    رسیدندحکومتی    های تکفیر شده بودند در دوران محمدشاه به مقام  و به نوعی لعن  

شوند. اگر  اجتماعی تبدیل می  بزرگ   حرکت یک  و به    یابندگسترش میکنند و در ایران  در دوران محمدشاه است که رشد میهم  

  ها آخوند  دستگاه محمدشاه،    ی دورهدر  هم  شاه و  در دوران فتحعلیباید بگویم که هم  اصطالح خانم ناطق استفاده کنم    از  بخواهم

مالیان خیلی  شاه  فتحعلی   دوران در  . البته  وجود نداردمنسجم    یک دستگاه    عنوان به  و  گی استددستگاهی است که هنوز در پراکن

گیرند و یکی از  قدرت می  هرچه بیشترآخوندها    به بعد ناصری    از دوران   ، اما.  شدشان کم  محمدشاه قدرت  دوران در  داشتند و    قدرت

دولتی است. بابیان یک    شکست بابیان از نیروهای شد  ناصری    آخوندها در دوران   قدرت   افزایش   موجب   ای کهناخواسته شاید    های  علت

ای از آنها  عدهحتی  در میان آنها بودند که  هم  رادیکال و تندرو    های جریان  .پیوستند  انها به آن خیلی  واجتماعی بودند    نهضت بزرگ 

)که البته در    پیش بردان را  برای حفظ سلطنت و شاهی که جوان بود سرکوب بابیهم  شاه را بکشند. امیرکبیر  خواستند ناصرالدین

مالیان شد.  بسیار وسیع  باعث برآمدن طور ناخواسته بهو شکست بابیان  دست  امیرکبیر نیست(اینجا قصدمان دفاع از کشتار بابیان به 

به این وسعت  بازار  دوراناین  از  پیش اقتصاد وارد شدند. تا  ی حوزه به سیاست و قدرت کشیده شدند و  ی دیگر اینها به جرگه  ازطرف 

آخوندها به یک عده لوطیان هم  و بعد   وجود آمد بهخیلی تنگاتنگی میان آخوندها و بازار    ارتباط بعد از آن  خوندها نبود.  آ  یسلطه   زیر 

.  بینیممیبودند  وری  اهلل نفضلشیخ  ر  هایی که دوروبَدر مورد دارودسته   و مشروطیت    ی اش را در دورهکه نمونه  تکیه کردند  دارها ق و چما

در    .کردندتکیه می  دارقبهادر و یک عده لوطی و چمابزن  چگونه به نیروهای دهد آخوندها  نشان میآشکاری است که    ی نمونه   این

وصل شدن    دراثر )اقتصادی    ی بسیار گسترده  های  دینی همراه با قدرت سیاسی و امکان  مرجعیت   به نوعی از آخوندها    ناصری  دوران 

 .  تبدیل شدند ( دار و لوطیقزن و چماهای چوب دارودسته هب بازار و تکیه هب

هوش  شدت گرسنگی از  درس از    ر سَ. شفتی مالیی بود که  کاملی از این دگردیسی است  ی نمونهآخوندی مثل شفتی در اصفهان    مثالً

ترین  داد. شفتی یکی از سفاکسلطان قرض میلاثروتی رسید که به ظلبه  و  آرام رشد کرد  برگشت ایران آرام   وقتی رفت. چنین آدمی  می

  آن گناهی که شفتی   تاکرد  گوناگون او را وادار می  های داد که باید تعزیر شود به شیوه دوران است که اگر به کسی حکم می  اخوندهای 

گوناگون از او اعتراف    های کنم و با شیوهاعت میتو پیش پیامبر اکرم شفبرای  گفت که من  می  اقرار کند.   او منتسب کرده بود  به

در    ! خواندکرد و نماز میایستاد و گریه میاو می  ی زد و بعد بر جنازهکرد و خودش گردن میگرفت و بعد حکم قتل او را صادر میمی

با ضملکی و پولی  های آقا نجفی در اصفهان و دعواها و درگیریدیگر، ماجراهای    ی نمونه    ییآخوندهامشهور است.  السلطان  لاش 

شاهان از قدرت سیاسی    دار شدند و در کنار  جین شدند و زمینع ناصری با بازار   آخر   خصوص در دورانناصری و به  نوع در دوران این زا

 برخوردار شدند.  

کرد پادشاه از دین و به  از پادشاه حمایت می  ند. دیناه بوددر ایران  نظام پادشاهی دو چیز الزم و ملزوم همدیگر    دین درکنار   نهاد 

 امام غزالی این است که امور    های یکی از تئوری گرفت.  حکومت شکل میها هم هست  این دو نیرو که حتی پیش از حمله عرب   اتکای 
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رسمی )در همان حدی    هایی با مذهب پیش از صفویه هم ما حکومت.  المانع   ی معنوی به عهده  دنیوی در دست پادشاه است و امور 

 توان برای آن روزگار تصور کرد( در ایران داریم.که می

 

دیگر نه به  و    شوند تبدیل می   به یک نیروی موثر در ایران بیش از گذشته    آنها با قدرت گرفتن روحانیون در دوره قاجار    -

؟ کند ظهور می از همینجا    سیاسی شدن دین شود گفت که  آیا می   هستند. رقیب سلطنت عنوان شریک شاه بلکه  

نخست روز  اسالم از    های ئله ترین مسیکی از مهم  البتهکند.  در گذشته بود فرق میه  گویند با آنچاین اسالم سیاسی که امروز می

روم    امپراطوری آید و  مسیحیت که در چهار قرن اول از سیاست گریزان بود تا کنستانتین می  الف خبربود. یعنی    «حکومت»   وضوع م

از سیاست    آنها  یتمسیح  ظهور   نخست   در چهار قرن خواهد که مملکت را اداره کند.  دهد و از کلیسا میکلیسا قرار می  را در اختیار 

کند  وع میشر  طور نیست. اسالم در اولین فرصتورد اسالم ایندر م  ،بگیرند. اما عهده  بهسیاسی    گریزان بودند و با اکراه پذیرفتند نقش 

از روز نخست یکی   حکومت«  ی هئل»مس  معنیاینشود. بهکشورگشایی اسالم شروع میهم  عمر    دوران از  به حکومت تشکیل دادن و  

له  ئیک مسبا خدا    و خلیفه  حکومت  ی رابطه  نخست  بود. از روزهای  اسالمی    فقیهان و  مجتهدان    فکری میان   های  ترین مجادلهاز بزرگ

دین و حکومت و اینکه کسی که    میان   ی رابطه   به پرداختن بهند  اهشروع کردبسیاری    که فقیهان قرن دوم است    آخرهای و از    است

حکومت را    ی له ئاشعری مس  واسالم    ترین فقیهان بزرگصحبت کردند.    ای با خدا داردرئیس حکومت است چه رابطه همین حاال  

دارد  ای با خدا شود چه رابطه هایی داشتند که کسی که رئیس حکومت میاینها بحث ی حنبلی و همهو مطرح کردند. فقیهان مالکی 

حکومت و اینکه کسی که    . بحثله مطرح بودئاین مسرشد  از فارابی تا ابنفیلسوفان    میان    حتی  ؟ خدا هست یا نه  ی آیا برگزیده  و

اسالم    دینی    بزرگ   و مجتهدان   و عالمان    فقیهان   همیشگی   های ارد یکی از بحثگاهی ددینی چه جای  کند از لحاظ مملکت را اداره می

 بوده است.  

 

اینکه عده می   - به دوره قاجار و  از روحانیون شیعه می رسیم  برقرار    که قوانین   خواستند ای  را  اجرا  شریعت  البته    .کنند و 

پیش از    .وند ش می دوپاره  نیز  ،  انقالب مشروطه در  قبل از مشروطه وجود دارد و    اختالف در میان علمای دینی و روحانیون 

بین اخباریان و اصولیان بوده است.   بزرگ  اگر شیخیه را یک جنبش فرعی د ببینیم، قبل از آن کشمکشی حتی مشروطه، 

حمایت کردند  آن  ای از  ده این است که انقالب مشروطه چه تاثیری روی اختالفات روحانیون گذاشت؟ چطور شد که ع   سوال 

جدی  اختالف  ای بود یا اینکه  منافع مالی و اقتصادی موجب چنین پدیده اختالف در   آیا   ؟ای به شدت مخالف بودند و عده 

وجود داشت؟  هم  ایدئولوژیک    فکری و 

شیخیه   موضوع   با در این دوران شیعه ش بزرگ در میان  ر جدایی و بُ نخستینبسیار بزرگی است.  این شیخیه جریان  بود. خود هر دو 

هنوز مالیان و    گاه  خود(منافع و جای  که )از نگاه    و نیست  جهت نبود. خیلی حرکت بزرگی بود و بیشکل گرفتبابیان    و برآمدن  

برم ی به کار نمیتحقیر  مالیان و آخوندها را در معنای   های واژه. من  کنندو آنها را سرکوب می  با این جریان مشکل دارند  آخوندها

روحانی استفاده    های چه کسروی و دیگران در آن دوره کمتر از واژه گویم. چنانروحانیت پرهیز کنم آن را می  ی بلکه برای اینکه از واژه 

 طور بودند.آخوندها هم همین کنند. خود می

   رسمی    متولیان   یران تنها کشور شیعه است. درنتیجه برای اسالمی آن روزگار تا به امروز نگاه کنیم ا  تمام کشورهای به  هرجهت اگر  به 

کنند. یک بخش از حفظ این  را حفظ    خود  این موقعیت  است  بود که در تنها کشوری که مذهب اصلی آن شیعه    حیاتیشیعیان  
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. یک بخش  د حفاظت کننداجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی خو بزرگی و ساالری از گشت به اینکه اینها بتوانند موقعیت هم برمی

شرعی را در اختیار داشته باشند. حتی   های مثل خمس و سهم امام بگیرند و دادگاهها و امتیازهایی  مادی امکان  این بود که از لحاظ 

دولت است و   اش دست ست و بخش عرفی«علما در دست » شرعی عدلیه معتقد بود که بخش   مالکاظم خراسانی در بحث  آدمی مثل 

اصطالح »در بورس« است هیچ موافقتی ها بهخیلیاین روزها برای    که  بینید عالم بزرگی می  شرعی ندارد.  دخالت در بخش   دولت حق 

  وبیش منسجمناصری اینها به یک قشر کم  درنتیجه از دوران   آخوندها نداشته است.  ی با دستگاه  دادگستری  عرفی و بیرون از حیطه 

بزرگ و بازار باید خمس و زکات    . تمام تاجران گرفته بودند کنترل    زیرتجارت را  حتی  که    تبدیل شده بودند  جامعه  تاز و قشر مم

 کردند.  ن را جلب میاآقای دادند و رضایت می

رفتند   اینکهتا رو شدروبه دینی این عالمان عبدالعظیم با مخالفت آهن میان تهران و شاهکشیدن اولین خط راهناصری،  در دوران  مثالً

باالخره آنها هم  تا    و ...  برای زیارت استآهن    این خط گفتند که  بعد هم  ای دادند و  رشوه  در واقعن بزرگ و مجتهدان  او به عالم

 داشت.  میرا دینی  عالمان   یید تأدولت هم باید  های رضایت دادند. یعنی حتی اقدام

ناصرالدین شاه هم    که حتی زنان   شدکوچکی نبود و طوری    وضوع که م  اتفاق افتاد  رژی  ی واقعهدر  ناصرالدین شاه  یا آنچه در دوران  

و چنین   آغاز شدمشروطیت  انقالب  زمانی که  ینها چنین قدرتی به هم زده بودند. پس  قلیان کشیدن را ترک کردند و حرام دانستند. ا

ترین  توانید کوچکآدمیت که نمیفریدون  . کسی مثل  باشندماجرا   ی است که اینها یک پای طبیع  افتاد اجتماعی اتفاق    بزرگ   حرکت 

ما باید این حکم تاریخی را بدهیم و بگوییم که گرچه   گوید می  ومعروفی دارد    ی در او پیدا کنید جمله  یمذهب متولیان   همدلی با    ظن 

امری روحانیت و آخوندها چنین    دست  ها بهبود بدون برانگیختن توده  انروشنفکرو  سیاست    اهل    دست انقالب مشروطیت به  رهبری 

غیرممکن بود مشروطیت   یک بخش از آخوندها   و بدون همراهی گوید بدون مساعدت  . یعنی کسی مثل آدمیت میرسیدنمی  یپیروز  به

 پیروز بشود. 

 

ا اما در میان روحانیت هم اختالفی جدی وجود داشت.     -   منجر شد که تضاد منافع    کدام   ؟ختالفی پیش آمد چرا چنین 

از روحانیت طرفدار مشروطه   را تکفیر  به جایی می کار  و  آن  مخالف    ی دیگر شود و بخش بخشی  رسد که حتی همدیگر 

کنند؟ می 

پادشاهان قاجار    استبداد و ظلم   یی که در انقالب مشروطیت شرکت کردند با عالمان  شیعی و رهبران دینی  یک اینکه بخشی از بزرگان 

طلبی  برتری   موضوع   .هم بودتضاد منافع    خواستند )حال با درکی که خود از آزادی داشتند(. دوم، موضوعمخالف بودند و آزادی می

آخوندها    درمیان   خاصی  ی روحیه یک    .زندکننده را میتعیین  اینکه نشان دهند چه کسی حرف خود  آخوندها هم مطرح است.    میان 

بود و آخوندها مزاحم کارش   ها در یکی از شهرستان. کسروی یک زمانی رئیس دادگاه  باید به آن توجه کنیدکه اینجا    وجود دارد

و به آخوندها گفتم فردا دو  فالن موضوع   ی درباره کس  فالن  ی ای تشکیل شد در خانهگوید که جلسهش میادر خاطرات . اوشدندمی

م بسیار ناراحت شد که چرا به اینها گفتید ابیرون که آمدم معاون  گوید میصحبت کنیم.    بارهما دراین  تاخودتان بفرستید  نماینده از  

من می گفتم  و  خندیدم  بفرستند؟  نماینده  بگویم.  از خودشان  چه  نمیمیان  دانم  حاضر  و شود  آخوندها هیچ کس  برود  دو    کنار 

است که بگویند چه هم  شان مقدر که برایکنند این  انتخابخودشان    توانند دو نماینده از بین نمید. اینها  نبفرستبرگزیده    ی نماینده

  اینها به  از اختالفیک بخش  پس  آخوندی است.    زند. این یک سنت را می  آخر  کسی از چه کسی بزرگتر است و چه کسی حرف 

چیزی که در نداشت و آن  یضددین  ی داعیه . انقالب مشروطه که  گرددبرمی    انقالب مشروطیت  به وضعیت   دیگرست و بخش  هادلیل
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اساسی مشروطیت که پس از فرمان مشروطیت در آخرین   قانون اساسی است.   که دین حاکم بر این قانون این بود  اساسی آمد قانون 

  پردازد. درحقیقت این متمم  آن میگاه   روزهای عمر مظفرالدین شاه نوشته شد بیشتر به چگونگی  تشکیل مجلس و مقررات و جای

  اساسی   ، قانون فهمیمکه امروز از قانون اساسی میمعناییاست )که در زمان پادشاهی  محمدعلی شاه نوشته شد( بهایران  قانون اساسی  

اید پادشاه ایران دارا جعفریه اثناعشریه است. بگوید: »مذهب رسمی ایران اسالم و طریقه حقه  اساسی می  قانون   متمم   اول   اصل   است.

گوید که »تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسالمیه بر عهده علمای اعالم  میآن  دوم    و مروج این مذهب باشد« و اصل  

نفر نباشد از  پنج  عصار هیئتی که کمتر از  ادارد که »در هر عصری از  اهلل برکات وجود هم بوده و هم هست« و بعد مقرر میادامه 

مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند« از میان بیست نفری که »علمای اعالم و حجج اسالم مرجع 

دقت مذاکره و غوررسی شود به عنوان میسمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین  کنند »بهتقلید شیعه« به مجلس معرفی می

مخالف با قواعد مقدسه اسالم داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی   نموده  هریک از آن موارد معنونه که

اهلل فرجه تغییرپذیر نخواهد این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجته عصر عجل

گاه این اصل دوم  دوران سلطنت رضا شاه و محمدرضا شاه هیچ  در  ی!« امروز جمهوری  حکومت اسالمهمین »شورای نگهبان   بود.«

خود موضوع  مهمی اینآنکه در چند مورد قانون اساسی را تغییر دادند کهمتمم قانون اساسی اجرا نشد اما، به آن دست نزدند حال

  دیگری به آن پرداخت. است که باید در فرصت 

 

. ولی قبل از اینکه مشروطه به سرانجام برسد و قانون اساسی نوشته  بود   چنین   متمم قانون اساسیدرست می فرمایید.    -

شود، روحانیت دوپاره شده بود.  

که  نداشتند و مثل کلیسا و مسیحیت نبود  برای هماهنگی  مرکزی    سازمان    یک آخوندها  فکری را هم در نظر گرفت.    بناهای  باید مبله  

یا آقای    حاج ابوالحسن اصفهانی  انند حتی اگر کسانی م  .سرشان باشد   ی مثل پاپ باالی داشته باشند و کسوجود  متمرکز    یک دستگاه  

خود    زدند. یک نوع استقالل در درون خودشان را می  بودند که حرف هم  دیگری    های باالخره مرجع  ند شدمرجع تقلید می  بروجردی

قبول ندارد    هم  رگی مثل نائینی رابز   فرد   آرای   ی خراسانی همه  آخوند  وجود داشت. فرض کنیدبزرگ و فقیهان بزرگ    این مجتهدان 

را اجتماعی    ممتاز   این قشر   زمانه در  ح رو  باید یک نوع انعکاس   مشروطه  در ماجرای آید که  نظر میکند. بهو یک جاهایی نقدش می

  عدالت بود   مشروطهاول    ی خواسته اگر نگاه کنید  خواستند.  آخوندها هم مخالف استبداد بودند و عدالت میبخشی از    باالخرههم دید.  

را نشانه گرفته   حکومت  استبداد خواستند، درست است که  ای که مردم میخانه ین عدالتهمخواستند. و جالب اینکه  خانه میعدالت  و

عدالت    و بنابراین خواست   آخودندها بودشرعی دست    های آخوندها بود. یعنی محکمه   خود   دست   نهاد از این    مهمی  بخش   اما، بودند  

   رفت.برخی از آنها را هم نشانه می قدرت 

 

اهلل  فضل امثال شیخ   ، مخالف مشروطه شدند. داشت و در داخل ایران ساکن بودند   یپس روحانیتی که در این حوزه منافع    -

به همین دلیل مخالف بودند و در مقابل  امثال اینها بود،    در اختیار محاکم    اینداشتند و  هم  که نسبتی با قدرت حاکمه  

موافق مشروطه بود.    از این منافع برخوردار نبود،روحانیتی که  

مشروطه در ایران یعنی آقایان طباطبایی و بهبهانی بعد نشان دادند    دینی   عالم   و  تر از این است. دو رهبرالبته موضوع خیلی پیچیده

پایین    آخوندهای   وجه داشته باشید که ت  آنها وجود داشته است.  هایی میان و چه تفاوت  کردند خواستند و چگونه عمل  که چه می
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ممتاز بود منتهی ثروت    ی قشر  اجتماعی  در مقام   بزرگ  مرجعیت و فقیهان   مردم بود. درست است که دستگاه   خود   شان مثل زندگی

کوچک که در فالن ده    بزرگ بود. آخوندهای    بزرگ و واعظان    قیهان بزرگ و ف  مجتهدان   آخوندها که نبود. ثروت دست   ی دست همه

ای  هم باید دید. در نامهرا  . این  ای هم داشتند درحد همان ده و روستا بودو اگر رتبه  گذشتشان در همان حد ده میبودند زندگی

جاریه باعث  ااینکه ق هم نکاتی آورده است. حتی راجع به فساد قاجاریهنویسد میشاه و برای تنبه او که آخوند خراسانی به محمدعلی

که به محمدعلی  ایران از چنگ ایرانیان بیرون برود. البته آخوند خراسانی در ایران خیلی برجسته بود. یعنی موقعی  خاک  شد بخشی از

به این چیزها    قاجاریه و راجع   بود راجع به فساد    جار برای ایران چهاحکومت ق  مدهای  آخواهد بگوید که آقا نتیجه کارکرد و پیشاه می

بسیار   یک دوران   است   چه دوران کوتاهیگر،  مظفرالدین شاه  ی دورهو در  ناصرالدین شاه    ی خصوص بعد از دورههنویسد. بزیاد می

کردند با  بود و اینها خیال میده  شسروسامانی  بی  ی  را اعمال کند یک دوره  مرکزی  توانست استبداد شاه نمی  . چون خود ی بودناامن

تنها ایران  که  جهتشود. اینها را هم باید دید. ازاینشاهی وضع مملکت بهتر می  گیری و تشکیل عدالتخانه و کم کردن استبداد شکل

ته و دارد  داشدینی  ایران مفهوم    شان مهم بود. چون مفهوم وطن در ذهن اکثر آخوندهای خیلی برایسرنوشت آن  حکومت شیعه بود  

 .  و هستاینکه حکومت ایران تنها حکومت شیعه جهان اسالم بوده و 

 

کند، کوتاه  حکومت پیگیری می   ای که پروژه   آیدحداقل در ابتدای تاسیس پهلوی، به نظر می   بپردازیم.  دوره پهلوی    ه ب   -

بعد    بود از اختیار روحانیت خارج شد.  در جامعه شده  روحانیت  خیلی از نهادها که باعث نفوذ   و   کردن دست روحانیت است 

اقتدار    اینکه یا    بودتر  مذهبی   محمدرضا شاه. حال یا  از رضا شاه، شیوه مواجهه حکومت با روحانیت، مسیر دیگری رفت 

؟  شود گفت چه می رابطه روحانیت با پادشاهان پهلوی    درباره  مساله دیگری است.  شت،را ندا پدرش  

در ابتدا  جمهوری را کنار گذاشت. یعنی رضاشاه  موضوع   آخوندها    ، با مخالفت اما  جمهور شودخواست رئیسمی  بتداارضاشاه  البته  

از جمهوری  که  ترسیدند و درکی  ریاست جمهوری بود. منتهی آخوندها از جمهوری میبلکه به دنبال  شدن نبود  اش پادشاهله ئمس

رضاشاه با آنها مالقات کرد و قول داد که جمهوری    . باالخرهدرنتیجه خیلی مخالفت کردندرود و  داشتند این بود که دین از بین می

بزرگ خیلی    یک عده از آخوندهای  ش جمع بود و به  احواسرضاشاه  از طرفی    ! دید چه بهتر که شاه شودهم  کند و بعد  برقرار نمی

و دخترانش را    رهمسرضاشاه     خود کشف حجاب روزی که    وضوع م  دولتی دخالت کنند. سر   کاری نداشت. منتهی نگذاشت در امور 

موقعی    . حتی کردعاشورا شرکت میعزاداری    های  کار قبل از شاه شدن در دسته  در شروع . رضاشاه  بود برد ناراحت  بدون حجاب بیرون  

 ی  مدرسه  مثالًمورد پسند روحانیون بود.    دیگری هم کرد که  کارهای .  مالیدمیسرش    ل روی روز عاشورا گ   در  بود  هکه سردار سپ 

اصوالً رضا  .  کم شد خیلی    آخوندها  اقتدار  در مجموعرضاشاه و    ی در دورهمنتهی    .  فعالیت نداد  ی یان اجازهیبه بها  و  یان را بستیبها

 تابید. خود برنمی بزرگی را دربرابر  شاه هیچ قدرت 

، شاهی که مثل  بخت بودجوان  شاه    جا سخن ازاین دوران شاه قدرت نداشت و همه  ابتدای  کند. در  دوران محمدرضاشاه فرق می  البته

. دوران  و ..   کرده است و درس خوانده و آدم دموکراتی است و مثل پدرش قلدر نیست  تحصیلدر سوئیس    ی کهشاه ،  پدرش نیست

  حتی بود وهم اینکه خودش آدمی مذهبی  به او شد و  هایی که  بنا به توصیه هم    که شاه   . دورانی  استی  دیگر  محمدرضاشاه دوران 

و    به خدا نزدیک نیست  او  ی کس به اندازههیچاینکه    و   گفتسخن میامام زمان    از دیدن  حتی  .  راه دیگری در پیش گرفت  خرافی

به این  برای ولیعهد  در انتخاب معلم خاص    حتی از نزدیکانش نقل شده است که  بود.    مذهبیشاه  محمدرضا  .  ی از این دستسخنان

کسی مثل    دیکتاتوری را دشت. مثالً  خصلت   همش  اسلطنت   نخست   های شاه در همان سالالبته محمدرضا  موضوع توجه داشت.  
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  هاانگلیس  نهاد پیشازقرار    گذاشت.کنار    خیلی زود   بماند   او شاه باعث شد که    وداشت  سلطنت پهلوی    در حفظ همه سهم  فروغی که این

است و    یلهسلس  که  بوده  شود  منقرض  و  فروغی    ،اما  شودجمهور  رئیسفروغی  پهلوی  به    انتقال نپذیرفت  رضاشاه  از  سلطنت 

 را برکنار کرد.   اوزمان زیادی نگذشت که شاه نتوانست فروغی را تحمل کند و  ،اما محمدرضاشاه را انجام داد. 

که خیلی سریع رشد    ملی   جریان   دیگریو  بود  چپ    جریان   ی. یک خود دید  محمدرضا شاه با دو جریان مقابله کرد و آنها را مقابل 

تعلیمات دینی    نام چیزی به ی بیست  های  دههنیمه. حتی تا  میدان داد  دینی  . شاه برای مقابله با این دو جریان به متولیان کردندمی

دبستان و دبیرستان    تعلیم و تربیت    وارد نظام  ی را هم  آموزش دینمحمدرضاشاه    ، اما ایران نبود    های   و دبیرستان  هادبستان  ی در برنامه

و با چه    خاص از ایشان پذیرایی کردند  به هر شهری با تشریفات ورودش    زمان در  آمد ایران و  او  اهلل قمی را خواستند و  آیت   ایران کرد.

آوردند را  او  کهانتقادی    ی نوشته   چندکسروی    ! عزتی  است  بساطی  این چه  انداخت  دارد که  تمام    ؟یداهراه  و شما  بود  آن  پدرتان 

های  آریامهری درست شد و این قرآن را با چه تشریفاتی با حضور تمام  یادمان باشد که قرآنبرید.  پدرتان را از بین می  دستاوردهای 

 بُردند. ها و بزرگان هر شهر به شهرها میرئیسان اداره 

.  شدازسر گرفته    در ارتباط با عالمان دینی بود  صفویه و قاجار  های دوراندر  آن سنتی که    و  بسیار پر و بال داد  دینی  شاه به جریان 

خوانی های  روضهآباد و ... مجلسهایی مثل سلطنتمحرم در پادگان  ی در دههارتش ایران مسجد ساخت.    آبادسلطنت  پادگان  حتی در  

ارتش    برخی فرماندهان   ی گفته بهعلی بود.  امام  فرماندهان بزرگ ارتش ایران عکس  تمام    در دفتر آوردند.  کردند و آخوند میبرپامی

 .  در برخی از این دفترها بودعلی    غالم  عنوان از شاه به گرفتهقاب اینوشته 

ومت الئیک  رضا شاه هم حک ی  دورهدر البته . پایهسخنی است بیبود  محمدرضاشاه حکومت الئیک دوران  در گویند میبرخی  که این

)که گرایش اسالمی   داور خان اکبرعلی دادگستری  وزارت  در دوران فقه امامیه نوشته شد.  بر مبنای مدنی ایران  قانون چه نبود. چنان

 وضوع  ها، محضانت بچه  نظیر   فقه اسالمی تنظیم کردند   قانون مدنی ایران را بر مبنای نوین ایران شکل گرفت    نداشت( که دادگستری 

برای اینکه آخوندها    دیگر،. ازطرفنوشته شدامامیه  شرع اسالم و فقه    اینها بر مبنای    ی تعدد زوجه و همه  ی ئلهازدواج، مس  وضوع ارث، م

  ثبت   فترهای دچنین  هم.  کار شدندمشغول به  را از نان خوردن نیندازند یک عده تغییر لباس دادند و در عدلیه یا دادگستری جدید

طور راضی کردند.  را این  و آنها  دینی بود  های اسناد رسمی در دست جریان  را به آخوندها دادند. بیشتر دفترهای محضرها    واسناد  

یعنی چه در زمان رضاشاه و چه در زمان محمدرضاشاه    !شرع دادند   دست  عرف را به اما،  ازدواج را عرفی کردند    که ثبت درست است

در    شد که آن هم عموماً اسناد رسمی ثبت می  و این عقد دینی باید در دفتر   کردید عقد دینی میکرد باکسی که ازدواج رسمی می

 رضا شاه چند کار انجام شد که آخوندها را راضی کنند که یکی هم همین بود.در دوران  آخوندها بود.  دست 

آموزش و پرورش را دینی کردند ، فقه و شرعیات    ی ازشد. بخش  هابیشتر از اینخیلی  رضایت اخوندها    جلب محمدرضاشاه    در دوران 

 .  کردند برقرار زنیسینه  های دسته تاسوعا و عاشورا روزهای   ارتشهای  پادگانمتوسطه وارد کردند. در  و را در تحصیالت ابتدایی 

  یا سکوالر  مدرن الئیک  ی هجامعو هم  حکومت  هم  تا    داده شودباید تغییر شکل  و  جا مهم است    ، سهدوبرای سکوالریزم و الئیسیته  

در که درمجموع موفق عمل شد    پزشکی  ی جز پهنه ارتش.    دیگری  است و  آموزش و پرورشپزشکی است،    ی عرصه  آید:وجود  به

باسوادی تهران آقای سیدامامی که البته آخوند    ی گذاری شاه امام جمعهتاج  زمان حتی  دیگر دین حضور ُپررنگ داشت.    های عرصه 

 گذاری شاه داد.  دینی به تاج و افتتاح کرد و اعتبار را انجام داد گذاری شاه بود نطق اول در تاج
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به    که کرد شاه از جریانهای دینی احساس خطر نمی . پس احتماال بودنددر مقابل شاه  ها ها و ملی گفتید که دو گروه چپ   -

در نهایت همان جریانهای مذهبی    . اما را تضعیف کند   ی رقیبش جریانها سمت آنها چرخید و آنها را تقویت کرد که بتواند  

که میدان دادن به نیروهای مذهبی در دوره شاه باعث    معتقدند موفق شدند که حکومت شاه را سرنگون کنند. بعضی از  

در    دموکرات شد که نیروهای سکوالر و ملی و نیروهایی که داعیه مذهبی نداشتند حذف شدند و در نتیجه اپوزوسیون  

. شاه  ، حضور نداشت بتواند جایش را بگیرد که  که فضا خالی شد یک نیروی دموکرات  هم  وقتی    . مقابل شاه وجود نداشت 

بود  کرده  داشتند حذف  را  دموکراتیک  به شکل  جایگزینی  پتانسیل  که  نیروهایی  ارتجاعی    ،همه  نیروی  یک  نتیجه  در 

تقصیر داشت.   شد نقش و  ای که ایران با آن مواجه شاه هم در این فاجعه   ای معتقدند که . عده جایگزین آن شد

پنج سال  )   1352مطبوعات در سال    ی زمینهدر  بیاورم.    اینه نموشاه بود.    خود   آن  اصلی    تنها تقصیر داشت که علت نهسفانه  أ بله، مت 

وسه نشریه و شصت   1353  د و در سالعچندی ب.  ه شدوزیری هویدا بستنخست   ی در دوره   «توفیق»  ای مثل روزنامه   (قبل از انقالب

  صورت  هبرای اولین بار مطبوعات را ب  اسالمی نیست کهحکومت    . این جمهوری کردنددرآوردی لغو انتشار  من  روزنامه را طبق یک قانون 

را    مطبوعات   هم بود   خوانکتاب  اصطالح روشنفکر به  که آقای هویدا    ی وزیرنخست  زمان  دانید طبق چه قانونی در  میای بست.  فله

هزار باشد لغو انتشار  ش کمتر از سه اای که شمارگانهزار و هر روزنامهش کمتر از پنجاای تیراژ بستند؟ یک قانون آوردند که هر نشریه 

از  آن دوران مثل سپیدوسیاه و    جدی   های حتی نشریه !  درآوردیمن  یک قانون   !شودمی تیراژ  ها  این رقمفردوسی که خیلی باالتر 

 داشتند بستند.  

و  شدند جمع می زیادی های آدم ها هنشری ر ایندوروبَبسته شد. ایران  ها نشریه در ده ،که چهار پنج سال است 57تا  53و  52 از سال

انتشار نشریه    ی اجازه  چندتایی انقالب به    نزدیک    و   آخرهاآن    این امکان داده نشد. البته  ، اما   توانستند به یک نیرو تبدیل شوندمی

.  طور عمل کرد و آنها را از بین برداینمطبوعاتی    نیروهای و  مطبوعات    ی دیگر کار از کار گذشته بود. یعنی حتی در عرصه  اما،دادند  

ای را انونی و علنی در هیچ عرصهعالیت  ق ف  مخالفان که هیچ حق    ! ببینید چه کرد  های خودی حتیها و حزبتشکل  ی یا در زمینه

حزبی مثل »ایران نوین« حکومتی دولتی را تعطیل کرد.    های حتی حزبشاه  اتفاق کوچکی نبود.  حزب رستاخیز    سیس  أ ت  نداشتند.

های  توانست کارهایی بکند اما، شاه آنها را همراه  دیگر حزبآزادی نسبی می  بسیار وسیعی داشت که در وضعیت   ی بود اما، شبکه

 ی  اصلی که در جامعه ملی میدان نداد. در واقع دو نیروی  نیروهای  حتی بهاما، ترسید میها که از چپ دولتی  خودساخته منحل کرد. 

  ی افتادهعقب  بسیج و سازماندهی کنند که در روز مبادا با یک جریان توانستند  میسیاست    ی در عرصه  و   نیرومند داشتند  حضور   فکری

 سالح کرد.   خلع  کامالًبسیار موثر جامعه را  این دو نیروی  د نمقابله کن والیت فقیه طرفداران  کهنه مثل  افراطی 

 

سرنوشت روحانیت با حکومت جمهوری  ظاهرا  جمهوری اسالمی هم بپردازیم. اینکه  از  بعد  وضعیت روحانیت  خیلی کوتاه به     -

حذف    و   همدستی نکردند و بخشی حتی مخالفت کرد   ون با حکومت جدیدروحانی با اینکه همه    گره خورده است. اسالمی  

به نظر شما    کناره گرفتند، اما در نهایت سرنوشت آنها به جمهوری اسالمی گره خورد. ای ساکت شدند و  عده و  شدند،  

؟ خواهد گذاشت جمهوری اسالمی ، چه تاثیری در سرنوشت روحانیت  

نه تنها در    ی رخ داده است.اتفاقاست که چنین    برای اولین بار در تاریخ ایران  واسالمی، جمهوری نیست  این حکومت  توجه کنید که  

مان داریم.  قبل از آن هم برای نخستین بار است که چنین حکومتی را در تاریخ  در دوران بلکه  ها بر ایران  عرب  بعد از چیرگی   دوران 

و حافظ سلطنت بودند و سلطنت هم از   حضور داشتنددر کنار سلطنت  یدین  متولیان  و ه استبود نفوذ دین  در ایران   همیشه البته
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مستقل که حکومت را به دست بگیرد    یک جریان   عنوان دین خودش بهما    ای از تاریخ گاه در هیچ دورههیچ اما،  کرد.  آنها حفاظت می

حکومت قدرت را   عرفی   ایران هم همواره بخش   های ترین حکومت در دینی.  شته استجامعه را کنار بگذارد وجود ندا  عرفی   و بخش 

است.   شیعهصفوی   حکومت   درداشته  نمایندگان دولت  که  عباس صفوی موقعی  را می  های  ، شاه  مراسم خارجی  از  یکی    پذیرفت 

بازار    اشتشریفات در  بود که  او شراب می  این  با  مثالًاصفهان  یا  نمی  خانکریم  نوشید.  اجازه  امر زند  در  که مجتهدان  و   داد  عرف 

 ش دخالت کنند.  اکارهای

بار   بار   و تمام است  بار است که دین آمده    نخستیندرنتیجه برای   همه کار  تنهایی  بهگوید من  جامعه را برداشته و می  حکومت و 

 دین. دینی نه حکومت است و نه    حکومت شکست هم خورده است.   . والبتهتوانم بکنم می

کنید  کم پیدا می  هستند  با حکومت ایران مخالفامروز  حتی  که    آخوندی و  دینی در ایران  های جریان در میان  توجه بفرمایید که  

خواه  ای از آنها آزادینوعی منتفع نشده باشند. درست است که یک عدهبه آن    امتیازهای که از این حکومت و از  هایی  کسان و جریان

چه از )  ه و داردهایی که این حکومت داشتهایی از این حکومت و از امکاناینها در یک دوره  خود   اما،  خواهند ظلم باشدنمیهستند و 

حتی زمانی که مخالف    برخوردارند حتی اگر کم باشد و هم چنان  همبرخوردار  و    گوناگون(  های و چه رانت  قدرت سیاسی و چه مالی 

درنتیجه من فکر می روی   کنم سرنوشت هستند.  با  ایران  در  ایران اسالم  در  است.  تغییر کرده  این حکومت  اسالم    کارآمدن  آینده 

بزرگی بعد از این حکومت به وجود خواهد آمد. البته یکی از    اندازی یک پوست  ودیگر نخواهد ماند  معنایی که در گذشته بود  آن به

شود از  چیزهایی را می  اما،گویی غیرممکن است.  بینی کنیم. پیشنسانی پیشسیاست و علوم ا  بدترین کارها این است که در علم 

م انخواهد بود. بحثدیگر  در ایران به آن صورتی که در گذشته وجود داشت،  است که  دین  وضوع   م یکی هم  که    دید هم  همین حاال  

ماند  اجتماع هم باقی می  ی شود. در صحنهعوض می  دین  رود منتهی کارکرد نه دین از بین نمی  ، روداین نیست که دین از بین می

  است.  دین در ایران  ی هاترین ماجراانگیزنخواهد بود. این ماجرا یکی از عبرت  صورت گذشتهآن  صورت امروز یا  منتهی کارکردش به  

  شکاما، بیبتواند حرفی بزند.   دیگر آن اسالمی نیست که بتواند به این سادگی سر بلند کند و  حکومتی  این اسالم    سیاسی   این اسالم 

 یک بخشی از مردم خواهد ماند.   در باور 

 

شود فضایی را تصور کرد که دین باشد ولی  خواهم ببینم آیا می . می کردید اسالم و دین صحبت  سرنوشت  شما در مورد     -

طبقه ممتاز چیست؟ اینها چه خواهند شد؟   این نهاد یا به قول خودتان آینده  نباشد؟ نظرتان در مورد    روحانیت

که اینها دارند از   ها و امتیازهای ناحقیامکان  !شودچه می  عجیب و غریب مادی را از اینها بگیرید،  ی  هااین امکانباید دید که وقتی  

تا   ایناز  میلیارد  هزاران  و  تولید    های منبع  ی همهصادرات و واردات  اختیار   فروش نفت و چیزهای دیگر که  آخوندها و    روزها در 

از لحاظ تاریخی    اما، بینی  کنیم  پیشتوانیم  نمیگویم  بازهم میکند.  وقتی نباشد همه چیز تغییر می  ست، نزدیک به آنها  های جریان

به  . مثالً ذکر کردهایی  شود نمونهمی البته در فرانسه را مصادره کردند.    کلیسا   های داراییتمام    کلیسا  عمل   شدت   علت در فرانسه 

 در فرانسه جریان خیلی قدرت داشت.    کاتولیککلیسای    اما، حکومت دینی نشد و همیشه حکومت در اختیار پادشاهان بود    گاه هیچ

  ین سرکوب فرانسه را وادار به ا  هان کرد و حتی پادشا ها هم خیلی وسیع شرکت میپروتستان   کاتولیک خیلی رادیکال بود و در سرکوب 

آمده  وجود  بهبسیار شدیدی بود که در فرانسه    ضد دینی   جریان   دلیل آمد به  کلیسا و کشیشانسر    بر  درنتیجه بالیی که بعدکرد.  می

رفورم و    کاتولیک سوئد کنار آمد  کلیسای  ،اما  دست کلیسا بود  زراعتی در  های درصد ملک، سیدر سوئد  ای متفاوت مثالًدر نمونه  .بود

شاهد  در مورد ایران  سوئد را    یکنم نمونهفکر نمی  ا، اممن  دلیل شدت برخورد در سوئد کمتر بود.  همینبه.  د قبول کررا پذیرفت و  
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افتد  تاریخی اتفاق می  های تاریخی را نگاه کنیم و ببینیم آیا در ایران هم چیزی شبیه این نمونه   های نمونهبرخی  توانیم  میپس  باشیم.  

شان  دست در  این مملکت    کران و هم ثروت بی  داردبزرگ نظامی    نیروی هم      داردقدرت سیاسی  هم  حکومت  این    ؟شودتر میدیدیا ش

آخوندها دیگر به  .  کند و دیگر مثل گذشته و قبل از این حکومت نخواهد بودهمه چیز تغییر میاینها را از آخوندها بگیرند    اگر  است.

وجور چگونه جامعه به اینها جواب خواهد داد؟ چگونه این آخوندها خودشان را جمع گردند.  اسالمی باز نمی  حکومت از    پیش  اه گآن جای 

 خوشی نخواهند داشت.   هرجهت عاقبت به اما، بینی کرد شود پیشکنند؟ نمیمی
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