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 ران فردا:ي اينشريهبا  ييگفت و گو

ران از دست استبداد يا ييظاهر شد و در رها يبخش ييمذهب در نقش رها ۷۵در انقالب ران فردا: يا

و  بخش ييفا کرد؟ چگونه مذهب رهايآن دوران ا يروهاير نيرا کنار سا ينقش مهم يسلطنت يخيتار

 يفقه يخود را به نگرش مذهب يخواه جا يو دموکراس ييگرا يو مل يعدالت و آزاد يهامدافع ارزش

ادگرا ياز خوانش بن يين شد؟ جهت رهاين تطور چه هستند و چرا چنيا يو احکام محور داد؟ مولفه ها

 د داشته باشد؟يبا يآن چه مشخصات يو فرهنگيد کرد و آلترناتيچه با

احبنظران علوم صکه ان عوامل گوناگون آشکار و پنهان، ياز مکنم يگمان مسالم، : يهماسبط

 چنده بتوانم داشته باشم مگر ينم يحرف چندان ، منانداند و نوشتهار گفتهيبس يو اجتماع ياسيس

ه د مورد غفلت قرار گرفتيگر که شايد ينجا از منظرياند اما در اگران هم گفتهيکه د نکته اشاره کنم

 باشد.

 .بر آنند ياست که جملگ يقول ني، اها بوده و هستاغلب انقالب يهااز مشخصه يکيشتاب" "

ود خ يانقالب يهادهيقادر به تحقق ا ياجتماع يهاگر گروهيبا د يهمراهبدون  معموالرو شيپ يهاگروه

از گر اقشار و طبقات جامعه يهمراه کردن د يبراهم  ۷۵در انقالب ن جهت ياز ا ستنديننبوده و 

وانع مبتوانند  هم باشد تا ياجتماع يهاگروه شتر طبقات ويبمورد پسند  گرفتند کهبهره  ييهاروش

 آمدد يدپاتحاد موقت  ينوع در گذر شتاب آلود انقالبن يبنا بر اد، نرا از سرراه بر دار انقالب يرو شيپ

  .داشتبار ند و فاجعهيوشاکه معموال عواقب ناخ

چپ اعم  يهار جنبشيها به شدت تحت تاثدانشگاهو  يروشنفکر يفضا ۷۵در تب و تاب انقالب 

 يکرد سنتياز مذهب، با روان ياز روشنفکران و دانشجو ياريبس يبود. تلق ير مذهبيو غ ياز مذهب

 دند.کريم يندگينما ينيشان ديگر نو انديو د ي، طالقانيعتيکه شر بود ييهادهيانبود بلکه 
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ر يه تعباما بداد بود. استب ياز سلطه يشتر آزاديبلکه ب نبود ينياز حکومت د يکرد سخنين رويدر ا 

ل يبدت ينيبا پوشش د ياستبدا يبه حکومت بخش ييمذهب رها يهادهياشما چه شد که بعد از انقالب 

 ؟ شد

و پنج  ين سيت داشت، از ايون جمعيليم 5۷ران در آن زمان حدود يا يجامعهن که يح ايتوض

اشتند. د يحرف شنوو آخوند  يسنت ِتيو اغلب آنان از روحان بودند ييون حدود هفتاد درصد روستايليم

دهکده ر ، کمتکردنديم يق به طلبگيداشتند فرزندان خود را تشو يبهتر يکه وضع ماد يانيروستائ

ون بر افزه در خود روستا نداشته باشد. يماانيا مي فرو دست يک روحانيکه  را سراغ داشتم ييروستاو 

دند يدير ميزها خود را ناگين انقالبيداشتند. بنا بر ا نيبه د يش سنتيشتر گرايان هم بيآن کسبه و بازار

  ت را با خود همآهنگ کنند.يروحانکه 

ران ياز مردم ا يارين مخالف شاه بود مورد توجه بسيترکه سرسخت ينياهلل خمتيان آين ميدر ا

شاه بود  دض ينيخم اهللتيآده بود که ده گرفته شيک نکته ناديجا نيروشنفکران قرار گرفت. در ا و

در  تداش را در خود ينياستبداد د يوعش از انقالب نوشته شده بود نيه که پيت فقيوال يتئور يول

ن يا بر ابن نداشت يت تفاوت چندانيفه و موقعيم صغار از لحاظ وظيملت با ق ميقه يت فقيوال هينظر

ت توانسيآن بود نم در راس ينياهلل خمتيکه آ يتيقابل درک است که اتحاد روشنفکران با روحان

  دار باشد.يپا ياتحاد

در سرتاسر شهرها و روستاها  ياگسترده يشبکهعه يشت يروحانش از انقالب يپ يهااز سال گريد ياز سو

ها سال نيافزون بر آن، در ابودند.  يان شبکهيفاقد چن ير مذهبيو غ ياعم از مذهب يروشنفکراِن انقالب اماداشت 

 يهمه .کرديتر مرا محکم يت سنتيروحان يپشتوانهکه طبعا  گرفته بودشتاب ها به شهرمهاجرت از روستاها 

  .آوردفراهم  ياسالم سنت يروزيپ ينه را برايگر زميع آشکار و پنهان ديوقا از ياريها و بسنيا



 ali-tahmasbi.com 3صفحه: ران فردايبا ا ييگفت و گو

تر شيداشته باشد ب يرانيت ايمل يکه دغدغهش از آنيپ يِت سنتيروحانکه نيگر اينکته د

وز ت هنيروحانگر ير ديران. به تعبيا يدر خارج از مرزها يحتداشت را  يعيگسترش اسالم ش يدغهدغ

ن گونه بود که ينکرده احتماال هم يآشتطرح شد  [nation]يبه معناکه در مشروطه  "تمّل"با مفهوم 

ر از ظوم منين که متوجه شويا يبرا ر نام داده شد.ييتغ ياسالم يبه مجلس شورا يمل يمجلس شورا

 ي نوراهللخ فضليش اِدينام و  م  زنده شدنيتوانيکدام اسالم بوده م يگذارن نامي"اسالم" در ا يکلمه

 .ها آمده بودابانيخبه نماد مشروعه بعد از هفتاد سال دو باره م که به عنوان ياد آوريبه را 

و  هانيلب علما و فقن است که دانش اغيشود ايده ميت ديکه در روحان ياز مشکالت اساس يکي

 يکنون يق جامعهين جماعت تطبيا يفاضله ينهيش است و مديها پسردمداران حوزه، مربوط به قرن

 يهست که اوضاع و احوال اجتماع ياريکه شواهد بس ياند در حالاست که آموخته يبا همان دانش

ل يتحم يراعتمداران بيت و شرين تالش روحانير کرده است، بنا بر اييار تغيش بسيپ يهادهسبه نسبت 

ت يب هم که شده حقانيهستند تا به دروغ و فر يار از مغالطهيناگز خودشان بر جامعه يهاآموزه

کند بلکه عمال يم يريشگيجامعه پ ينه تنها از رشد مدن ن مغالطهيخود را ثابت کنند. ا يهاآموزه

 انفجار رسانده است. جامعه را به مرزاکنون که د آورد يپد"تعادل کاذب"  ينوع

 . ار استي، بحث و نظر بسد باشدين استبداد چه بايگذر از ا يبرا يو فرهنگين که آلترناتيدر مورد ا

از  يد نتوانم درک درستيشوم و شاياز نسل کهن شمرده م يفرهنگ يمن بلحاظ سن و سال و باورها

 يراب يو فرهنگيآلترنات يمن در بارهن جهت نظر يباشم به همها و فرهنگ نسل جوان امروز داشتهدهيا

 يعاطف ياشتر رابطهين نسل بيمن و امثال من با ا ين روزگار چندان به صواب نخواهد بود. رابطهيا

نظر بهشود. يم يهم دارد سپر يشده، دوران مردساالر يسپر يکنم دوران پدر ساالرياست. فکر م

 ن اآلن هم يتر است همو امثال من باهوش دان آمده از منيکه تازه به م ين نسليارسد يم
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نهد اگر چه با آزمون يان ميعبور از استبداد بن ي، دارد فرهنگ خودش را برايادب و يبا خلق آثار هنر

 ار. يبس ينهيو خطا و اگر چه با هز

سخن رفته است. به نظر  يعت و قانون در دوران معاصر و پسا مشروطه بسيدر نسبت شر ران فردا:يا

ن عت همان قانويعت و احکام شريا شريهنوز محل تامل است. آ ياسيشه سين نسبت در انديرسد ا يم

 اند؟

در ن را آ ير گذاريو قدرت تاثعت يشر ين پرسش مستلزم آن است که معنايبه اپاسخ : يهماسبط

، ستن و اسالم بوده ايعت فرع بر ديشر ،ينيدر گفتمان د م.يمورد تامل قرار ده يخيتار يچه دوره

واحد آمده است  يرسوالن به صورت يها و همهدوره يهمه ين برايد ين جهت در قرآن واژهيبه هم

در کرد. يدا ميتازه پ يهاط زمان و مکان صورتيومتناسب با شرا مختلف يهاعت در دورهياما شر

د د آوريپد گوناگون يهاعتيگوناگون، شر يهاش مذاهب و فرقهيدايهم پ ياسالم يهانيقلمرو سرزم

ت يقاجار اهم يکسان بوده است، اما آنچه در دورهيها فرقهن يااغلب  يران بياصول دکه  يدرحال

احتماال  ؛يلحاظ مالو چه به ياسيس، چه به لحاظ عتمداران بوديشر هان ويگاه فقيدا کرد جايپ يشتريب

به هر  هيداشته باشند. صفو را از خود ينيت ديه نبودند که مشروعين جهت که قاجارها مثل صفويبه ا

د ييبه تا ينداناز چين نهادند امايت را ارج مي، اگر چه روحانوف داشتندصت و يء خانقاهحال منشا

لت بود ن عيهم به ا يکيخان دولتشان مستعجل بود مين نداشتند. اگر نادرشاه و کريهان ومتشرعيفق

ن جهت يده بودند، به همين را فهميماال قاجارها ااحت را با خود همراه نکرده بودند و مالهاهان و يکه فق

اجار ق يدر دوره ينيد يگاه علمايجاهمران کند. ن فقها را با خود يآورترنامد که يديشاه الزم ميفتحعل

ن قاجار نبودند و يکمتر از سالط يو هم به لحاظ مال ياسيهم به لحاظ سکه رشد کرد  يابه اندازه

 افت.ييم يفزونان يکثرت و قدرت روحانشد يتر مکيها نزدرافول قاجا هرچه روزگاِر
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 گونونهگ يکسان و همآهنگ باشد. کثرت علما و فتاوايعلما  ينگونه نبود که فتاوايگر ايد ياز سو

عِت يرن شيو هرج و مرج شده بود. در برابر ا ينابسامان يمنجر به نوع ياجتماعو  ياسيسژه در امور يبه و

جا است که قانون نيهمعت از يتفاوت قانون با شر. ه شدان آورديبه م "قانون" ياژهآشوب زده بود که و

هاد از به نين مجتهدان، قانونهان و يفق ين امور باشد برايندارد، ا افراد يو شخص يبه امور عباد يکار

 يمنتخبان مردم به مجلس فرستاده شوند تا برا يکه از سو يمل يبه نام مجلس شوار داشت يگريد

ن ييآحاد ملت را تع يو مدن ياجتماع يهايباشد، حدود و حقوق و آزادامور مملکت  به سامان دادنِ 

به  ينيد يآن را از دولت بخواهد. آشکار است که با وضع "قانون" قدرت بالمنازع علما يد و اجراکن

ن ياز ا يابرجسته يبا مشروطه و قانون نمونه ياهلل نورخ فضليشد، مخالفت شيده ميچالش کش

 رطن شيبه ا دکردن يخواهان همراهگر از علما که با مشروطهيد يبود. برخ ن سنت و تجدديب يمنازعه

ن يهورتراز مش يکيب نشود. يخالف شرع تصو ينيحضور داشته باشند تا قوان يمل يراوکه در مجلس ش

 رور شد.تا تينهابود که  دين جديش با قوانيهامخالفت يل برخيبه دلد يشابود که  ين علما بهبهانيا

جهات به دوران قاجار  يت توانست جامعه را از برخيروحان ۷۵حاال هم اگر چه بعد از انقالب 

اورد يد نيپد يداريتعادل پان بازگشت به گذشته نه تنها يگونه که اشاره کردم، ابرگرداند  اما همان

ه، شرفت جامعه را گرفتيکه راه  پ يموانعو قرار دادن انبوه  ياز مطالبات مدن ياريبا سرکوب بسبلکه 

 را نشانه گرفته است. ينياستبداد د يهاهيکه پا يانفجار رسانده،به مرز انفجار  را هايتينارضا

1041آبان ماه ستم يب، يطهماسب يعل  

 

 


