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خالصهها
الئیسیته و شرایط برآمدنِ آن در ایران  -شیدان وثیق
آنچه که میتوان تئوکراسی ایرانی نامید امروزه به یکی از موانع اصعلی در راه نیعل بعه آزادی،
دموکراسی و رهایش در جامعهی ما تبدیل شده است .در این بحث ،پرسش خروج از سلطه دین
را مورد تأمل قرار میدهعیم .ابتعدا ،در خطعوا اساسعی ،دو مفهعوم پایعهای یعنعی الئیسعیته و
سکوالریزاسیون را تمیز میدهیم .در پی آن ،به بازگویی اجمالی عوامعل اصعلی و جهعانروایعی
میپردازیم که زمینههای فروپاشی سلطهی سیاسی و اجتماعی دین را فراهم میسازند.
الئیسیته چون پدیداری سیاسی – حقوقی ،ناظر بر مناسبات دولت و بخش عمومی بعا دیعن ،در
معنا و مفهومی مشخص و واحد ،در فرایندِ مبعارزه بعا کلیساسعاالری کلریکالیسعم) در اروپعای
کاتولیک و به ویژه در فرانسه با انقالب  ١٧٨٩و پس از کمون پاریس در  ١٨٧١تا تصویب قانون
جدایی دولت از کلیساها در  ١٩٠5شکل میگیرد .سکوالریزاسیون اما ،چون پدیداری اجتماعی-
فرهنگی در پیوند با پویندگی جامعه در کلیت آن ،به ویژه در غربِ پروتسعتان ،معنعایی چندگانعه
داشته است.
فرانسه نزدیکترین کشور در جهان به تعریف فوق از الئیسیته است .بدین معنا که «نمونعه»ی
فرانسوی الئیسیزاسیون در اروپا را میتوان «استثنا» تلقی کرد .اما در سعایر کشعورهای غربعی،
الئیسیته یا اساساَ غایب است و یا اگر چیزی بدین مضمون وجود دارد ،با کیفیتهای مختلعف و
کمابیش کامل ،ناقص و یا محدود اجرا میشود.
در منطق سکوالریزاسیون ،ریشهی اختالفاتی که در کشورهای کاتولیعک دولعت و کلیسعا را در
مقابل هم قرار میدهند ،وجود ندارد .از یک سو« ،دولتِ مدرن» با «کلیسای فراملی» در تعارض
قرار نمیگیرد و حتی برعکس ،کلیساهای پروتستان بخشی از هویتِ دولت – ملتها میگردند.
از سوی دیگر پروتستانتیسم ،با اینکه الزاماً حامل روح دمکراتیک نیست ،امعا تشعکیالتی تعام و
تمام ،مطلقاً سلسلهمراتبی و یعکپارچعه تعکسعنگی  ،)monolithiqueبسعان کلیسعای
کاتولیک ،نیست.
پنج عامل اصلی شرایط تحقق عوامل اصلی خروج از تئوکراسی دینساالری) را فراهم میسازند.
شرایطی که با وجود ویژگیهای هر جامعهای خصلتی عمومی دارند.

در این دورانٍ پس از انقالب ،عوامل اجتماعی گونعاگونی برسعلطهی دیعن و سعنت در نهنیعت
ایرانیان خدشه وارد کردهاند .آنها میتوانند شرایط مناسعبی بعرای شعکلگیعری جنعبشهعای
اجتماعی در جهت پایان دادن به حاکمیت دینی در ایران فراهم سازند .در یک کعالم ،جامععهی
مدنیای که برای خودمختاری و استقالل بر اساس هنجارهای خاص خود مبارزه میکنعد ،کعه
سلطهی هنجارهای دین ساالری و فرمان بری از آنها را نمیپذیرد .خروج از دیعنسعاالری در
ایران فرایندی بغرنج ،سخت و درازمدت است .کامیابی در این راه که هم تالش فکری ،فلسفی و
فرهنگی و هم مبارزهای عملی ،سیاسی و اجتماعی است ،در گعرو رشعد و توسععهی دو جنعبش
اصلی است :یکی ،جنبشهای تغییر دهنعده و مشعارکتی سیاسعی -اجتمعاعی در گعذر از نظعام
جمهوری اسالمی برای آزادی ،دموکراسی و به طورکلی رهایی انسانها و دومی ،جنبش فکری
 روشنفکری الئیک یا سکوالر برای خروج از سلطهی دین در همهی عرصههعای اجتمعاعی.باشد که این دو جنبش ،در پیوندی فشرده با هم ،برآمدنِ الئیسیته در ایران را فرا رویند.

الئیسیته -سکوالریسم و ساختار دین  -محمد حسین صدیق یزدچی
شرا نخستین و بنیادین جامعة سیویل/مدنی در عصر مدرن ،سکوالریزه شدن نهادهای عمومی
مثل نهاد دولت یا نهاد مدرسه است .سکوالریزه شدن یا الئیسیزه شدن یک نهاد عمومی مثعل
دولت ،یعنی غیردینی و غیرقدسی گردیدن ساختار آن .یعنی نهاد دولت یا نهاد مدرسه نیز ساختار
حقععوقی حقععوق مععدنی) بطععور کامععل غیععر قدسععی  désacraliséو بععه تعبیععری دیگععر
 désenchentéیعنی سحر زدائی میگردد .اما مسئلهی کانونی ایعن نوشعتار جایگعاه دیعن و
دولت در جامعهای قانونمدار و جامعهای باز ،یعنی جامعهی الئیک سکوالر است .بدون آنکعه در
امر جدائی دو حیطهی [دین و دولت]به تفاوتهای اندک میان جامعهای الئیک مثعل فرانسعه و
جامعهای سکوالر مثل انگلستان یا آلمان بهپردازم.
با درک روشن امر جدائی دین و دولت و ضرورت بیچونو چرای آن ،چند واقعیعت پعیشروی
مای ایرانی است .نخست آنکه تمام کشورهای جهان کعه از نظعام سیاسعی و نهادهعای معدنی
دموکراتیک و خدمتگذار شهروندان و دولتی خدمتگذار اعضای جامعه و پاسدار حقوق عمعومی و
آزادیهای طبیعی انسان برخوردارند ،جملگی دقیق و روشن و بیابهام امر جدائی دولت و دین را
بیش از یک قرن است که به انجام رساندهاند .امر مسلّم و بیتردید آنکه دین اسعالم و معذهب

شیعه در مقام نخست و پیش از آنکه دینی ربوبی باشد ،نهادی سیاسی است .مالّیعان شعیعی در
هموارهی تاریخ بدنبال تصّرف قدرت سیاسی در ایران بودهاند .از اینرو شرا نخستین و قطععی و
مسلّم نجات این کشور گذری تاریخی است و نه فقط سیاسی .یعنعی بیعرون رانعدن مالیعان و
تمامی سلسله مراتب روحانیت شیعی از تمام نهادهای عمومی جامعه .یک چیز مسلّم است.
جامعهی ایران برای بیرون رفتن از سقوطی تاریخی که مبتالیش گردیده یک راه ،و فقط یعک
راه بیشتر پیش رو ندارد و آن تالش جمعی و مسئوالنه و متحّد ایرانیان ،داخل و خارج از کشعور
برای استقرار حاکمیت سیاسی الئیک /سکوالر است .برای تحقّق این امر میباید فعّاالن سیاسی
آزادیخواه با عمل سیاسی صلحآمیز و اهل فکر و نظر یعا همعان روشعنفکران بعا شعرح و بسعط
اندیشههای مدرن با گرایش الئیک ،تودهی ایرانی را با نهنیّت الئیک/سکولر و ضرورت آن آشنا
سازند.

بخش دوم
از جهت مقایسه با فرانسهی کاتولیک ،تامّالت هگل بعر سکوالریزاسعیون در ایعن کشعور روی
رادیکالیسم انقالبی و نه سیاستهای دینی متفاوت مکث معیکنعد .بعه نظعر فیلسعوف آلمعانی
شدّت و تندی انقالبی میتواند جهت خود را به رادیکالیتهی"الئیسیته"متوجّه کند .و بعاز اینکعه
علت این شدّت و تندی نتیجة تعارضی نیرومند علیه کلیسای کاتولیک اسعت .تعارضعی کعه در
عرصهی کلیسای رفرم پرتستانی دیده نمیشود و نیازی بدان نبوده.
سکوالریزاسیون بنابر تعریفی از میان برداشتن برتری و تفوّق مستقیم دیعن و ارزشهعای آن در
ساختار دولت و سپس نظام حقوقی و نهاد آمعوزش اسعت .طعی ایعن رونعد اعتقعادات متعّعدد و
گوناگون دینی همارز و همدوش یکدیگر گشته و پراکندگی باورهای دینی را بعه نحعو یکسعان
در جامعه به نتیجه رساندهاند .اما الئیسیته از جریان تحوّل ساختار دولت میآغازد .دولتی کعه در
مقابل کلیسا و اتوریتههای آن میایستد .دولعت معدرنی کعه در فرانسعه و بعا انقعالب ،نهنیّعت
سکوالر را مالک نخستین پیدایش دولت غیر دینی ،ونه ضّد دینی ،میگرداند .این دولعت ،دیعن
را از عرصة عمومی بیرون میراند .آنچه از این تفاوت دریافت میشود این اسعت کعه ِاعمعال و
اجرای سکوالریزاسیون در جوام پرتستان آنهم در بستری تاریخی و طی روند تحعول در درون

کلیسا ورفرم لوتری ،دولت و دیگر نهادهای عمعومی را از ارزشعهای مسعلط مسعیحیت بتعدریج
میپیراید.

سکوالریسم یا الئیسیته؟  -جاماسب سلطانی
نویسنده در ابتدای مقالهی خود به ریشه و کاربرد کلمهی سکوالر میپردازد و ریشه و کاربردهای
معمول آنرا از نظر میگذراند .سپس در بخش اول ،بنیادهای تاریخی و فکری سکوالریسم را به
عنوان مکتب فکری وارسی و نقد میکند و بخصوص بر دو نکتهی انگشت میگذارد .یکی اینکه
فکر سکوالریسم از ابتدا با نوعی خداناباوری همراه بوده است ،دیگر اینکعه تعدبیر اخعالق غیعر
مذهبی ،از ابتدا گسترش این فکر را همراهی کرده است .وی این امر را که تحعوالت منعتج بعه
جدایی دین و دولت ،در ابتدای کار مدیون ترویج افکار سکوالر نبوده و برخاسعته بعوده اسعت از
منطق تحول جامعه و تاریخ ،بخصوص پس از پیدایش پروتستانتیسم در اروپا ،مورد تأکیعد قعرار
میدهد .وی در بخش دوم مقاله به تمایز سکوالریسم نگرشی از سکوالریسم سیاسی میپردازد
و بعد از پرداختن به کلماتی که برای نامیدن این دومی به کار میرود ،دو گونهی آنعرا مشعخص
مینماید که یکی مبتنی بر بیطرفی دولت بین ادیان مختلف است ،در عین به رسمیت شعناختن
آنها و احیاناً عرضهی انواع کمکها به ادیانی که از دید دولت واجد نوعی رسمیت هستند .گونهی
دوم اصوالً هیچ دینی را به رسمیت نمیشناسد و دفاع از حقوق انواع خداباوران و خعداناباوران را
وجههی همت خود قرار میدهد .نویسنده ،این نوع دوم را که نام الئیسعیته را بعرایش مناسعبتر
میداند ،روشی میداند که مناسب به کارگیری در ایران است تا آزادی مذهب و آزادی از مذهب
را به یکسان برای همگان تضمین نماید.

جامعه شناسی در خدمت الئیسیته  -کورش عرفانی
مفهوم الئیسیته یا دین جداگری از جملهی مواردی اسعت کعه معیتوانعد از آنچعه یافتعههعای
علوماجتماعی در عرصهی روابط جامعه و مذهب است بهره برد .جامعهشناسی میتوانعد در ایعن
میان از تواناییهای خاص خود در شناساندن روابط اجتمعاعی از حیعث شعکل و محتعوا نقعش
مهمی بازی کند .نخستین موضوع در جامعهشناسعی معذهب در نظعر داشعتن قعدمت تعاریخی
حضور یک مذهب در جامعه است .موضوع دوم نوع پذیرش و اشاعهی یک معذهب در جامععه

است .عنصر سوم ،سیر تحوالت کیفی معذهب از زمعان اسعتقرار خعود در درون جامععه اسعت.
عنصر چهارم به یک درک مشخص مطالعاتی از وضعیت کنونی مذهب در جامعه باز میگردد.
الئیسیته مدیریت روابط عقالنی میان دینمداران و غیردینمداران اسعت .در ایعن تعریعف چنعد
عنصر به یکدیگر پیونعد معیخورنعد .نخسعت"معدیریت"کعه مشعخص معیسعازد الئیسعیته
نظریهپردازی و فلسفه نیست ،یک دستگاه کارکردی از دسعتورالعملهاسعت تعا اجعازه دهعد دو
گروه باورمندان مذهبی و غیرباورمندان بتوانند در سایة مدنیت قانونگرا همدیگر را تحمل کعرده
و با هم زندگی کنند.
برخالف تجاربی مانند الئیسیتة جبرگرای آتاتورک در ترکیه ،ما ایرانیهعا معیتعوانیم الئیسعیتة
ایران آینده را بر مبنای پایههای علمی و عملی دقیق و محاسبه شده بنا کنیم و به ایعن صعورت
همپای مذهب را در راستای یک استراتژی عقلگعرا ،اخعالقگعرا و مشعارکتمحعور از زنعدگی
دنیوی مردم ببریم و هم به مذهبیها اجازه دهیم که از آزادی الزم برای پیعروی بعیدردسعر از
باورهای خود برخوردار باشند .ترکیبی سخت اما شدنی که جامعهشناسی مذهب میتوانعد بعه آن
یاری فراوان برساند.

ابهام در الئیسیته و نقد تصورات نادرستی که دربارهی الئیسیته رواج
دارند  -علی صدارت
برای اولین بار الئیسیته در سال  ١٩٠5در قانون اساسعی فرانسعه کلیعد خعورد .تجربعة انقعالب
اسالمی اما به چند دهه پیش باز میگعردد و تجربعهای نعوتر اسعت و بعه دینامیعک نوزایشعی
بیسابقه در اسالم منجر گردیده است.
برانگیختن عاجل گروهی منسجم ،هرچند محدود ،برای پشتیبانی الئیسیته ،آرزوی صاحب ایعن
قلم در این زمان است .ولی در زمان تدوین قانون اساسی ایعران بعر اسعاس الئیسعیته ،حضعور
فعال چنین گروهی ،نه فقط یک امید ،که ضرورتی کتمانناپذیر است .البته در زمان رأیگیعری
و تصویب قانون اساسی الئیک ،بعد از گذاری خشونتزدا از رژیم والیت مطلقهی فقیه ،حضعور
حداکثری مردم ایران ضروری خواهد بود.
ابهاماتی که در مفهوم الئیسیته دیده میشود ،از جمله به علت ترجمههایی تحعتاللفظعی و واژه
به واژه ،از عباراتی است در گرداگرد الئیسیته در مناطق مختلف دنیا بهکار رفته اسعت" .جعدایی

کلیسا از دولت"و یا"جدایی مسجد از دولت"و یا "جدایی دین از دولت" و یعا "جعدایی دیعن از
حکومت" و یا "جدایی دین از سیاست" و یا ...از این باب هستند.
ابهام در الئیسیته و لزوم تعریف سیاست ،دولت ،حکومت ،فعرد و اپوزیسعیون ،الترنعاتیو و بعدیل،
عرضهی تعریفی از آنها را ضروری میسازد .الئیسیته در رابطه با "روحانیعت"و سعرانجام ابهعام
در تاثیرگذاری بحث دربارهی الئیسیته ،و اینگونعه کعنشهعای فرهنگعی .سعاختن سرنوشعتی
خوب و خوب تعر ،بعدون لحعار کعردن حقعوق از جملعه اسعتقالل و آزادی و خعودانگیختگی)
غیرممکن است و در این رابطه و با این مالحظه است که الئیسیته ،معنا و مفهوم پیدا میکند.

اسالم یعنی شکست اندیشه و سکوالریسم  -جالل ایجادی
از ویژگیهای برجسته دین اسالم تعبد است .در ایران طبقة روحانیت پعیش و پعس از تصعرف
قدرت سیاسی موتور تولیعد ایعن ایعدئولوژی دینعی بعوده و معیباشعد .از دیربعاز آیعتاهللهعا و
حجتاالسالمها و شیخها و طلبههعا ،تمعام فضعای جامععه را بعا مکاتبعات و انبعوه خرافعات و
افسانههای ضدخرد پرکردند و تمام دستگاه حکومتی پشتیبان آنان بود .سپس با آوردن شعهادت
تاریخی در باره"گنداب" اسالم چهعل سعال حکومعت جمهعوری اسعالمی را تعاریخ تکعراری
تاریکاندیشی دینی مینامد و چارهی آن را پایان دادن به مداخلهگری دین و ایجاد گسسعت در
سلسله مراتب ارزشها در مدیریت جامعه میداند .این مدیریت محتاج قرآن و فقعه و فقیعه بعرای
هدایت خود نیست بلکه محتعاج خعرد و تجربعه انسعانی و قعانونگرایعی و دمکراسعی و نقعش
شهروندی است.

چشم انداز سکوالریسم و الئیسیسم در ایران؟ منوچهر صالحی
در جهان کنونی الئیسیسم خود را در قوانین اساسی دولتهعا بعر معینمایانعد ،یعنعی در قعانون
اساسی چنین دولتهائی تدوین شده است که دولت و دین باید بهطور کامل از یعکدیگعر جعدا
باشند .الئیسیته از همان آغاز جنبشی ضد روحانیت و ضد دین دولتعی بعود .الئیسعیته فقعط در
ارتباا با پدیده دولت میتواند تحقق یابد ،یعنی اهداف و خواستههای جنبش الئیسیته فقعط بعه
وسیله دولت الئیک میتواند پیاده شود.
نزدیک به  4٠سال سلطه حکومت اسالمی در ایران برای اکثریعت چشعمگیعر ایرانیعان آشعکار
ساخته است که دخالت دین در دولت آثار زیانباری برای دین و دولت به بار آورده است .دخالعت

دین در دولت سبب بیحرمتی و تقدسزدائی از دین میشود و آمیعزش دولعت بعا دیعن سعبب
ناکارائی دولت میگردد ،زیرا بهجای آنکه دولت کارکردهای خود را با واقعیات اجتمعاعی تطبیعق
دهد ،مجبور است کارکردهای خود را با پیروی از احکام و فرامین دینی کعه بعه گذشعتهای دور
تعلق دارند و نیازمندیهای کنونی را بر نمیتابند ،سازگار سازد ،تالشی کعه بعهجعای شعکوفائی
اجتماعی سبب نابودی پویائی و حتی ایستائی روندهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی میشعود.
به همین دلیل نیز زمینههای اجتماعی برای فرارفت از دولت دینی در ایران بسعیار آمعاده اسعت.
مشکل اساسی اما تحقق دولت دمکراتیک است که با توجه به ساختار اقتصعاد دولتعی در ایعران
بسیار دشوار خواهد بود.

نظم سکوالر و بنیادگرایی اسالمی جدایی دین و هر نوع ایدئولوژی از
حکومت  -پرویز دستمالچی
تا سده هژده ،به غیر از چند استثناء حکومت و دین در هم ادغام بودند و قانون حکومعت همعان
قانون دین ،همان احکام و موازین شعرع ،و سعلطنت معوهبتی الهعی بعود .بعه همعراه جنعبش
روشنگری ،که جنبشی خردگرا و تقدسزدا بود و همچنعین بعا رشعد و گسعترش اندیشعههعای
انساندوستانه هومانیستی )،انسان نوین دوران مدرن نیز شکل گرفت .انسانی کعه خعود بنیعاد-
خردگرا است .با شکل گیعری انسعان خردگعرا ،بعه همعراه دگرگونیهعای اقتصعادی -زیربنعایی،
پروسهای از پائین در پندار و گفتار و کردار انسان شکل میگیرد .روشن است که دیعن سعاالران
چنین رفتاری را به "سقوا" اخالقی انسان تعبیر کنند و دسعت بعه مقاومعت زننعد ،زیعرا ععدم
پذیرش احکعام و معوازین شعرع از سعوی معردم ،بعه معنعای از دسعت دادن مقعام و موقعیعت
دینساالران و روندی علیه نظم و قانون "الهی" بود و هست.
سکوالریسم یا جدایی دین و مذهب از ساختار حکومت یکی از پایههعای اساسعی جوامع بعاز و
مدرن است که بدون آن نه دمکراسی میتواند شکل بگیرد و نه حقوق بشر محقعق شعود .ایعن
دنیایی شدن سکوالریسم) ابتدا در "کله"ها شکل گرفت و سپس به سایر بخشهای اجتمعاعی
و از جمله ساختار حکومت گسترش یافت تا شرایط زندگی همعه بعا حقعوقی مسعاوی در برابعر
قانون فراهم شود .جدائی دین یا هر نوع ایدئولوژی از حکومت سکوالریسم ،الئیسیته) ابعداَ بعه

معنای محروم کردن پیعروان ایعن ارزشعها از شعرکت در زنعدگی سیاسعی نیسعت .شعرکت در
سیاست ،یعنی شرکت در زندگی جامعه و تأثیرگذاری به روی آن .هیچکس را نمی توان و نبایعد
از این حق محروم کرد.

روح الئیسیته نوشتهُ آندره کنت اسپونویل ترجمهُ محمد جاللی -
(م .سحر)
موضوع سخن در بارهی روادار تولرانس) و گفتگو در جوام الییک است .هیچ معذهب و هعیچ
جریان فکری نمی تواند مُدعی تصرّف حکومت باشد ،چرا که حکومت از آنِ هعیچکس نیسعت.
دومین خل ید مربوا است به سلبِ انحصار حقیقت .هیچ فردی و هیچ نهعادی نمعی توانعد در
این زمینه مُدعی تملک حقیقت شود.

سکوالریسم یا الئیسیته  -جهانشاه رشیدیان
سکوالریسم در تمعام کشعور هعای دمکراتیعک یکعی از پایعه هعای دمکراسعی الئیسعیته یعا

سکوالریسم است که این جدائی حکومت از سیاست را نه تنها حفظ بلکعه در حعوزه فرهنگعی،
حقوقی و سیاسی آن را پیوسته توسعه میدهد .اسالم مانند یک نظعام اجتمعاعی بعا حعدت بعی
کران در تمام هیات اجتماعی تا خصوصیترین رفتار و پندار انسان دخالت معیکنعد و بعه خعود
اجازه «امر به معروف و نهی از منکر» می دهعد و ایعن دخالعت از مسعتحبات و حتعی واجبعات
است.الئیسیته مدرن مکمل دموکراسی مدرن است و ما باید با یک مبعارزة فرهنگعی و حقعوقی
آن را در ایران آزاد و مدرن مستقر کنیم .بعا یعک مبعارزة قعاط حقعوقی و فرهنگعی ،محتعوای
فرهنگی و روانشناسی جامعه از رسوبات معذهبی زدوده و سعکوالریزه خواهعد شعد .تمعام ایعن
پروسه وقتی میّسر است که الئیسیته در ایران بر قرار شود ،یعنی سکوالریسم نوع معدرن ،پویعا،
دینامیک ،متعهد و پیوسته.

نخستین و ژرف ترین ملت سکوالر خاورمیانه!  -محسن حیدریان
پیدایش و نهادی شدن سکوالریسم قبل از آنکعه یعک تعالش فکعری و نظریعهسعازی باشعد،
پاسخی به نیازهای یک جامعه سالم و متعادل ،شایستة انسان امعروزی اسعت .سکوالریسعم بعر
اصل آزادی انتخاب مذهب به طور کامل بنا شده و در آن هیچ مذهبی بر دیگری برتعر شعمرده
نمیشود .جرقههای سکوالریسم نخستین بار در سراسر خاورمیانه و نیز قعاره آسعیا ،در نهضعت
مشروطه بود که آسمان تاریعک ایعران را روشعنی بخشعید .خواسعت آزادی و ععدالت عرفعی و
آرزوهای ملی قبال هیچگعاه در تعاریخ ایعران سعابقه نداشعت .بعداقبالی بعزرا ایعران پرهیعز از
پیشبینی احمد کسروی و قدر ندانستن ظهور دکتر بختیار در ماههای قبل از انقعالب اسعالمی
در سیاست ایران بود .او در پی سقط جنعین انقعالب اسعالمی و طعرح ایعده تفعاهم و سعازش
تاریخی براساس دمکراسی و سکوالریسم بود .اما چنانکه میدانیم ،ایرانیعان کعه اکثریعت آنهعا
حتی در دوران وقوع انقالب نیز به معنای سیاسی آن "مذهبی" نبودنعد ،نعه از روی قانونمنعدی
یا باور به حکومت دینی ،بلکه از روی یک "خطای ملی" به تلهای افتادند که اکنعون  4٠سعال
است برای بیرون آمدن از آن تالش میکنند .در این  4٠سال جامعه ایعران در تجربعه عملعی و
روزمره خود و واکنش به حکومت دینی ،ژرفتعرین تحعول فکعری و معرفتعی را در چنعد دوره
گوناگون پشتسر گذاشته است .بطورکلی بازخوانی های نواندیشان دینی کعه اکثرشعان رابطعه
نزدیکی با روحانیت و حوزههای علمی اسالمی داشتهاند ،گسست اساسی را نشان میدهعد کعه
میان حکومت دینی و اندیشه دینی پدید آمده است .نسبت ایرانیان با حکومعت دینعی همچعون
رابطه زوجی است که مدتهاست از هم طالق عاطفی گرفتهاند .اما همزیستی آنان تنهعا بخعاطر
زورگویی یک طرف و روزشماری طرف دیگر برای رسیدن موعد جدایی فیزیکعی اسعت .ایعران
نخستین و ژرفترین ملت سکوالر خاورمیانه است.

چرا الئیسیته؟  -کامران مهرپور
خرد جمعی مبتنی بر انسان مداری فرمول مناسعبی اسعت تعا از یعک سعو آزادی عقایعد همعة
شهروندان و از جمله دو گرایش فکری فوق و از سعوی دیگعر ،جعان و کرامعت انسعانی همعة
شهروندان بدون استثنا تضمین و مورد حمایت نهادینه قرار گیرد .تحت چنین نظم قانونی اسعت

که دیگر حکومتگران در حال سقوا و فرصت طلبان ،که همیشه مناب مالی سرشعاری هعم در
اختیار دارند ،نخواهند توانست تودههای کمآگاه را فریب داده و آنها را در جنع هعای حیعدری و
نعمتی به جان هم اندازند .زمانی که دیندار اصیل و واقعی اطمینان حاصل کند که از ایعن پعس
می تواند آزادانه اعتقاد مذهبی خود را حفظ کنعد ،در منعزل و مراکعز معذهبی بعه دععا و نمعاز و
مناسک خود بپردازد و جان و کرامت انسانی او مورد حمایت نهادینه دسعتگاه دولتعی و قضعایی
است ،دیگر دلنگرانی از سواستفادهی قدرتمندان از دین او و از این نظمنوین نخواهد داشعت .از
سوی دیگر ،زمانی که الئیکها و غیرمذهبیها آسوده خاطر باشند که دینداران دیگر در مسعائل
شخصی و اجتماعی آنان حق دخالعت نخواهنعد داشعت ،تعرس و وحشعت از وجعود معذهب و
مذهبیها از بین میرود و یک صلح اجتماعی قاعدهمند ،با حد و مرز مشخص و روشعن ،معورد
پذیرش اکثریت غالب شهروندان خواهد بود.

الئیسیته و آزادیهای مذهبی  -رامین کامران
الئیسیته هیچ نوع دشمنی با هیچ مذهبی ندارد .به این دلیل روشن و ساده که اصوالً رقعابتی بعا
دین ندارد تا بخواهد با آن دشمنی بورزد .الئیسیته نه حق وجودی معذهب را معورد شعک قعرار
میدهد و نه حرمتش را .الئیسیته ،وسیلهی ختم نمودن تنشهایی اسعت کعه از اخعتالا بعین
مذهب و سیاست میزاید .نه با حذف یکی از آنها که اصالً صورت مسئله را بیاعتبار میکند ،بعا
کشیدن مرز روشن و معقول بین این دو ،در عین حفظ اسعتقالل هعر دو ع برقعراری اسعتقالل،
مستلزم کشیدن مرز است .این که میگویند مذهب باید خصوصی بشعود ،بعدین معناسعت کعه
خودش به دلیل همین قرار گرفتن در عرصة خصوصی ،از دخالت قدرت سیاسی مصعون اسعت
ولی البته حق ندارد عرصة عمومی را که خاص سیاست است و حیات جمععی شعهروندان را در
بر میگیرد ،اشغال نماید .یعنی آزادی مذهبی ضمانت شده است ،ولعی در ازای دخالعت نکعردن
مذهب در سیاست.
الئیسیته اساساً اختیارات ناحق روحانیت را سعلب معیکنعد و بعر آزادیهعای معذهبی منمنعان
میافزاید ،ولی با این وجود ،با روحانیت هیچگونه دشمنی ندارد و حتی میتوان گفت کعه دولعت

الئیک بیش از هر نوع دولت دیگری به روحانیت محتاج است .محتاج اسعت چعون بنعایش بعر
این است که خود در کار دین دخالت نکنعد و ایعن کعار را بعه اهلعش ،یعنعی جمیع منمنعان و
بخصوص روحانیان وابگذارد.

پیشگفتار
بهای آزادی مواجهه با اسالم حکومتگر است  -حسن بهگر
مجموعه ای که در دست دارید ،اولین مجموعه مقاالت در بارة الئیسیته است که
به فارسی منتشر می گردد و با عطف توجه به دو امر شکل گرفته است.
اول اهمیت مفهوم الئیسیته از با بت نظری کعه اساسعی اسعت .الئیسعیته شعرا
برقراری برابری مذهبی بین شعهروندان اسعت و بعه همعین دلیعل یکعی از ارکعان
دمکراسی لیبرال می باشد ،ولی به دالیل مختلفی که در مقاالت گردآمده به برخعی
از آنها اشاره شده است ،از مشروطیت به این سو ،هیچ گاه آن اهمیت مرکزی را که
باید در گفتار آزادیخواهانة ایرانیان ،پیدا نکرده است .تکمیل گفتار آزادیخعواهی بعا
افزودن این بخش مهم و بنیادی ،در هنگامی که مردم ایعران بایعد بعرای برقعراری
دمکراسی در کشورشان ،هر چه آگاه تر و آماده تر باشند و بعر مبعانی نظعری نظعام
مطلوبشان اشراف هر چه بیشتر داشته باشند ،ب ه نهایت الزم است.
دلیل دوم عملی است و برخاسته از موقعیت تاریخی امعروز معا و بعه تمعام معنعا
حیاتی است .ما امروز با حکومتی مذهبی طرف هسعتیم کعه بعا ادععای ارجعاع بعه
گذشته ای افسانه ای ،نظام استبدادی معدرن و تمامیعت خعواهی را بعه معردم ایعران
تحمیل نموده که آزادی های فردی و جمعی آنها را به یکسان محدود کرده اسعت.
الئیسیته ،که شاپور بختیار از همان اوان انقالب اهمیتش را بعه همگعان یعادآوری
نمود ،سالح اصلی مقابله با حکومت مذهبی و کلید رهایی از حصار استبدادی است
که اسالمگرایان مردم ایران را در آن محبوس ساخته اند.
انتخاب و گردآوری مقا الت که از سوی اندیشعمندان و کوشعندگان شعاخص راه
جدایی سیاست و مذهب در ایران ،نوشته شده ،بعه قصعد شناسعاندن دیعدگاه هعای
مختلفی انجام گرفته که در باره ی الئیسیته در بین ایرانیان رواج پیدا کعرده اسعت.
دمکراسی از تنوع دیدگاه ها و آزادی عرضه و بیان آنها جدایی ناپذیر است و بسعیار

طبیعی است که وقتی از یکی از پایه های مهم آن سخن در میان می آید ،گونه گونی
برداشت ها در حاصل کار انعکاس بیابد .به این ترتیب است کعه عمعوم مردمعی کعه
مایلند در باب این مفهوم نسبتاً ناآشنا ،کسب اطالع نمایند ،فرصت پیدا می کنند تعا
فکر خود را تغذیه کنند و د یدگاه و برداشت خود را از این مطلب ،سامان بدهنعد .از
آنجا که برقراری الئیسیته برای ایران آینده حیاتی است ،اسعباب آشعنایی بعا ابععاد
مختلف آن باید هر چه بهتر فراهم گردد.
از مشروطیت به این سو ،کوشش آزادیخواهعان ایرانعی متمرکعز بعوده اسعت بعه
برقراری آن نظام سیاسی که توس ط اولین قانون اساسی ایران تعدوین شعده بعود و
دستیابی به استقالل و آزادی .امعروز ،حکومعت معذهبی معان اصعلی رسعیدن بعه
دمکراسی است و باید از سر راه ملت ایران برداشعته شعود .بعا توجعه بعه  4٠سعال
حکومت اسالمی ،برای برون رفت از این انحطاا و عقب ماندگی و اسعتبداد دینعی
چاره ای جز جدایی کامل دین از سیاست به نظر نمی رسد .الئیسیته اسعباب اصعلی
این کار و برقرار ساختن آزادی مذهبی در ایران است .زیرا هم از دخالت مذهب در
امور دولتی و هم از دخالت دولت در امور معذهبی جلعوگیری معی کنعد .برپعایی اش
مهم ترین وظیفه ای است که تاریخ بر عهدة نسل حاضر ن هاده است.
امروز همة ما موظفیم که برای مشکل نظام سیاسعی پاسعخ درسعت و روشعن و
صریح پیدا کنیم و معلوم کنیم که ماهیت حکومت ایران آینده ،حکومتی که بعد از
سقوا اجتناب ناپذیر نظام فعلی در ایران برقرار خواهد گشت ،چگونه باید باشد .باید
معلوم کنیم که چگونه می خواهیم آزادی های مختلف و به فوریت هر چه تمعام تعر،
آزادی مذهبی را در ایران تضمین نماییم .به تصور نویسندگان این مجموعه ،تا بعه
حال روشی بهتر از الئیسیته برای این کار یافت نشده است و همین روش است که
باید در ایران به کار بسته شعود .الئیسعیته آزادی معذهبی همگعان را ،صعرفنظر از
شمارشان و نیز چند و چون اعتقاداتشان ،تضمین می کند.
اگر الئیک شدن حکومت ایران ،هر روز توجه مردمی هر چه پرشمارتر را به خود
جلب می کند ،به این دلیل است که امروز راهنمای کوتاه کردن دسعت روحانیعت از

اموری است که بدان ها حقی ندارد و فردا اسباب تأمین آزادی مذهبی م ردم ایعران
خواهد بود.
 - Dec 27th Wed ٢٠١٧چهارشنبه 6 ،دی ١٣٩6

الئیسیته در چند عبارت کوتاه  -م.سحر
الئیسیته دورِ سرِ درس خواندگان منمن هالة نور نمیبیند و آنها را تافتة جعدا بافتعه و
صاحب حق ویژه نمیشناسد و برای کِبر و ناز آنها حساب جداگانه باز نمیکند.
***
الئیسیته مرد و زن و سیاه و سفید و منمن و کافر و با حجاب و بی حجاب یا ریشو و
بی ریش و حجابدار و بی حجاب نمی شناسد .الئیسیته تنها انسانِ شعهروند بعا حقعوق
برابر در برابر قانون میشناسد.
***
الئیسیته یعنی تو آزادی که عبادت کنی اما آزاد نیستی که عبادت کعردن یعا عبعادت
نکردن را به نام حکم الهی یا قانون زمینی به دیگران تحمیل کنی.
***
الئیسیته عناوین غیرعقالنی که ریشه درکوششها ودسعتاوردهای فعردی انسعانهعا
ندارند و منشاء آنها غیبی یا عقیدتی یا خونی یا نژادیست به کسی نمیبخشد.
***
الئیک جامعهای ست که در آن جانماز آب کشیدن و مکّه و کربال رفعتن تشعخص و
امتیازی نمیآورد و از دید قانون برتریی به کسی عطا نمیکند.
***
الئیسیته یعنی روحانیت برای حکومت ساخته نمی شود .امر دیعن از امعر کشعورداری
جداست اما روحانیون هم از همان حقوقی برخوردارند که سایر شهروندان.
***
الئیسیته انگلهای اجتماعی مثل مداح و وزیر شعار و سّعیدِ خمعس خعواره و متعولی
وقف خواره و امثال اینها را باز تولید نمیکند و برایشان حقوق ویژه قائل نمیشود
***

الئیسیته یعنی جامعهای که درآن ریش دراز و پینة پیشانی دُالر نمیآورد .برای امعرار
معاش ،عقل و آدمیت و احترام به قانون و رعایت حقوق دیگران کافیست.
***
الئیسیته یعنی کسی نمیتواند ازعواطف دینی تو بنف قدرت شخصی یا فرقهای خعود
سوء استفاده کند .یعنی هرگز بنام دین بازیچه شیادان نخواهی شد.
***
الئیسیته یعنی وقتی بعنوان نماینده مردم به مجلعس قعانونگزاری معیروی ،پعیش از
ورود ،عقاید دینی و ایدئولوژیکت را به چوب رختیی پشت در آویزان کنی.
***
الئیسیته یعنی خواهی باخدا باش؛ خعواهی بعیخعدا ! دولعت در ایعن زمینعه فضعولی
نمیکند و به نام قانون ،مان فضولی دیگران هم میشود.
***
الئیسیته یعنی آزادی انتخاب دین و آزادی در اندیشیدن حعق توسعت و هعیچ مرجع
زمینی یا آسمانی اجازة مداخله و مان تراشی در آزادی عقیدة تو را ندارد .
***
الئیسیته یعنی قانون  ٣٠٠٠سال پیش مال مردگان  ٣٠٠٠سال پعیش اسعت .قعانون
امروز را تو برای خودت وض میکنی و از هیچ منب غیبی یا مرج آسمانی به تو دیکتعه
نمیشود.
***
الئیسیته یعنی تو بعنوان انسان شهروند از نظر قانون صاحب حقوق مساوی بعا سعایر
شهروندان هستی .منمن بودن یا مال و کشیش و کاهن و خاخام بودنعت حعق ویعژهای
برای تو ایجاد نمیکند.
***
الئیسیته یعنی جامعه ای که در آن اندیشیدن آزاد اسعت و هعیچ نیرویعی بنعام مرجع
زمینی یا آسمانی نمیتواند مان اعتقادات دینی یا فکری مردم شود.

***
الئیسیته یعنی معتقدان به همة نحلههای فکعری و دینعی و عقیعدتی از نظعر قعانون
آزادند و متعرضین و مان تراشان آنان ،از نظر قانون مُجرم محسوب میشوند.
***
الئیسیته یعنی احدی بنام حکومت یا دولت نمعیتوانعد متععرض اعتقعادات دینعی یعا
فکری تو بشود  .قانون اجازه دخالت در اعتقادات فردی شهروندان را به دولت نمیدهد.
***
الئیسیته یعنی قانون تو را هیچ منب ماوراء طبیعی برای تو وض نمیکنعد .تعو خعود
موجد قوانین جامعه خود هستی .قانونگزار تویی نه مرج ِ فرازمینی.
***
الئیسیته یعنی دین و عقیدة تو از نظر قانون برایت امتیازی نمیآورد زیرا قانون همعة
شهروندان را از هرجنس و نژاد و عقیده و مذهب و قوم به یک چشم مینگرد.
***
الئیسیته یعنی هرکه باشی و هر چه باشی و هر اعتقعادی کعه داری یعا نعداری ،اگعر
شهروند کشوری ،از نظر قانون کشور با دیگران برابری.
***
الئیسیته یعنی آنکه  :کسی به نام قعدرت سیاسعی اجعازه نعدارد حعری ِم قاعدس را بعه
حضیضِ لوث بدل کند.
***
الئیسیته یعنی :دین با نیالودنِ خود به ظلم و قتل و غعارت و اخعتالس و شعکنجه و
انواع جنایاتِ خاص قدرت ،حریم خدا و پیغمبر را پاک و مقدُس نگاه دارد.
***
الئیسیته یعنی آخوند ،آخوندی کند ،نه حکومت!
اگر ایرانیان این سخن ساده را بفهمند  ،معنای الئیسیته را فهمیده اند
***

الئیسیته یعنی نگاه انسان گرایانهی عصر روشنگری به جملة معروفِ مسیح که گفت:
آنچه متعلق به سزار است از سزار و آنچه متعلق به خداست از آن خدا باد!
***
الئیسیته یعنی آنکه شیادانِ قعدرت طلعب ،خعدا را درکعارِ خعداییاش درآسعمان آرام
بگذارند و او را وسیله و بهانهی اسارت انسانها بر زمین نکنند.
***
الئیسیته حاصل شکوهمندترین تالشهای انسانِ اندیشمندِ عصر روشنگری درجهعت
درک ،تثبیت و اعتالی مفهوم آزادی و حقوق بشر است.
***
الئیسی ته یعنی آزاد کردن ادیان از اسارت شیادانی که بعنوان نمایندة خدا و پیغمبر و با
سوء استفاده از دین ،قصدِ تسلط برهست و نیستِ کالِ جامعه را دارند.
***
الئیسیته یعنی هیچ کتاب کهنی نمی تواند به نام یک دین یا یعک ایعدئولوژی بعرای
همة انسانها درهمة زمانها قانون وض کند .انسان عاقل ،خود واض ِ قعوانینِ خعویش
است.
***
الئیسیته به معنای بی دینی نیست ،به معنی فرصت مساوی دادنِ یک جامععة مُتکعی
به قانون به همه ادیان است و قانون منشاء زمینی دارد نه آسمانی.
***
ن خعود آزادنعد امعا
ن دینعدار از نگعاه قعانون ،در دیع ِ
الئیسیته یعنعی همعة شعهروندا ِ
قانونگزاری منشاء زمینی و انسانی دارد و آسمان منب اخذ قانون نیست.
***
الئیسیته یعنی آفریدن فرصت مساوی برای همه ادیان.
تنها درچنین جامعه ایست که باورمندان میتوانند با آرامش و مدارا در کنار هم زندگی
کنند.

***
الئیسیته یعنی فرهنگی که در سایة آن تو بنام دینت مرا نجس نخعوانی و معن بنعام
دینم ترا نادان نشمارم .هر دو با حفظ عقاید خود کنار هم آرام زندگی کنیم.
***
الئیسیته یعنی ای همشهری ،تو دینت را چماق من نکن تعا معن هعم تعرا جاهعل و
متعصب و تاریکاندیش نخوانم و بدینگونه دشمنیها را به وفاق و دوستی بدل سازیم.
***
الئیسیته نه برای خانزاده تره خارد میکند نه برای آخوندزاده.
از نگاهِ الئیسیته همه شهروندان در برابر قانون دارندة «ژنِ خوب» هستند!
***
الئیسیته یعنی حقیقت نزد هیچکس نیست ،نزد همگعان اسعت .از ایعنرو هعیچکعس
چهرة هیچکس را درماه نخواهد دید.
***
الئیسیته یعنی آنکه  :دولعت از آنِ هعیچکعس نیسعت همعانطور کعه حقیقعت از آن
هیچکس نیست.
***
الئیسیته یعنی معتقدات یک فرد در یک جامعه ،مان خواب آرام ،زندگی آرام و معراِ
آرام افراد دیگر همان جامعه نخواهد شد.
***
الئیسیته یعنی باور عمومی به این حقیقت که روزنة بهشت از گعوری کعه معدعیان و
محتکران حقیقت مطلق میفروشند باز نمیشود.
***
الئیسععیته یعنععی فرهنگععی کععه در آن دولععت و حکومععت در برابععر باورهععا و ادیععان
گوناگون ِشهروندان ،به زبان حافظ «از آنچه رن تعلق پذیرد ،آزاد» باشد!
***

الئیسیته یعنی آنکه دستار یا کاله خود را بهانهای برای امتیاز خواهی از دیگران مکن
که جامة همگان را ازپشم و پنبه و الیاف مشابه بافتهاند.
***
الئیسیته یعنی پینة پیشانی و دست تسبیح گردان تو در یک جامعه امتیازی برای تعو
نمیآورد و به این واسطه بر شأن شهروندی تو نمیافزاید.
***
الئیسیته یعنی نطفة هیچ مردی به دلیل سیادت یا فقاهت یا طلبگی در نجف و قعم،
بر نطفة مردان دیگر فضیلتی ندارد و منشاء هیچ امتیازی نتواند بود.
***
الئیسیته یعنی هیچ طفلی موق خروج از بطن مادر ،یا علی ،یا عمعر ،یعا عیسعی ،یعا
موسی ،یا بودا ،یا کنفسیوس ،نمیگوید .اگر گفت کارِ قابلة شیاد بوده است.
***
الئیسیته یعنی د ین تو از آنِ تو ،دین من از آنِ من ،اما دولت و حکومت از آنِ همه
حق حاکمیت در یک کشور از همگان است نه از یک دین یا یک اعتقاد.
***
الئیسیته یعنی دریک جامعه ،فرد معتقد یا نامعتقد حق ندارد بعه اتکعای اعتقعاد یعابی
اعتقادی خود از مردم طلبکار باشد یا از دیگران باج بخواهد.
***
الئیسته برای حافظان قرآن یا انجیل یا تورات حساب جداگانه باز نمیکند ،همچنعان
که بابت محفوظات ایدئولوژیک احدی از کیسة جامعه خرج نمیکند.
یادداشت :
این جمالت در تابستان گذشته ،به تناوب در صفحه فیسبوک من درج شعده بودنعد و
اکنون یکجا آنها را در اختیار دوستان قرار میدهم.
می دانم که مضمون اصلی در جایجای این عبارات به شکل هعای گونعاگون عنعوان

شدهاند و می توانند تکراری به نظر برسند .تنها توجیهی که میتوانم برای این تکرار که
امیدوارم موجب ماللخاطر شما نشوند این بیت حافظ است:
یک نکته بیش نیست غم عشق و ای عجب
کز هر زبان که میشنوم نامکرر است
م.سحر
پاریس ٢٠.٩.٢٠١٧

الئیسیته و شرایط برآمدنِ آن در ایران -شیدان وثیق
انقالب  ١٣5٧با برچیدن نظام سلطنت به استقرار سلطهی دین در ایران معیانجامعد.
روحانیت و دولت دینی بر تمام وجوه اجتماعی و سیاسی جامععهی ایعران اقتعداری تعام
برقرار میکند .قانون اساسی اسالمی باالترین تجلعی سعلطهی دیعن رسعمی و معذهب
شیعه در رژیمی میشود که جمهوری اسالمی نام میگیرد .سیستمیبه وجود میآید که
در آن دین بر سه قوای اجرائیه ،مقننه و قضائیه به طور کامل سیادت میکنعد .آن چعه
که میتوان تئوکراسی ایرانی نامید امروزه به یکی از موان اصلی در راه نیعل بعه آزادی،
دموکراسی و رهایش  )١در جامعهی ما تبدیل شده است.
در این بحث ،پرسش خروج از سلطه دین را مورد تأمل قرار میدهیم .ابتدا ،در خطوا
اساسی ،دو مفهوم پایهای یعنی الئیسیته و سکوالریزاسیون را تمیز میدهیم .در پی آن،
به بازگویی اجمالی عوامل اصلی و جهان روایی  )٢میپردازیم که زمینههای فروپاشعی
سلطهی سیاسی و اجتماعی دین را فراهم میسازند .سپس ،قدرت دینساالری در تاریخ
ایران و عوامل مقابله با آن را بررسی میکنیم .در پایان ،شعرایط برآمعدنِ الئیسعیته یعا
جدایی دولت و دین در جامعهی امروز ایران را مورد توجه قرار میدهیم.
 -١دو مفهوم پایهای
در تبیین خروج از تئوکراسی ،دو مفهعوم  )conceptپایعهای در فلسعفه و اندیشعه
سیاسی  -اجتماعی بیش نداریم .همواره و ناگزیر باید به این دو ،با وجود ابهاماتِ ناشی
از ریشههای غربی – مسیحیِ شان ،رجوع کنیم .به یاری آنها بیاندیشعیم ،بفلسعفیم و
مبارزه کنیم .در غرب ،از سدهی شانزدهم تا آغاز سعدهی بیسعتم ،خعروج از دیعن طعی
فرایندی که سکوالریزاسیون و الئیسیته نامند ،با ویژگیهعا ،اشعتراکهعا و تمایزهعایی،
انجام میپذیرد)٣ .
الئیسیته چون پدیداری سیاسی – حقوقی ،ناظر بر مناسبات دولت و بخش عمومی با
دین ،در معنا و مفهومی مشخص و واحد ،در فرایندِ مبارزه با کلیساساالری کلریکالیسم)

در اروپای کاتولیک و به ویژه در فرانسه با انقعالب  ١٧٨٩و پعس از کمعون پعاریس در
 ١٨٧١تا تصویب قانون جدایی دولت از کلیساها در  ١٩٠5شکل میگیعرد .الئیسعیته از
سه رکن اساسی و تفکیک ناپذیر زیر تشکیل میشود.
 -١جدایی دولت  )4و دین .یعنی استقالل و خودمختعاری دولعت و بخعش عمعومی
نسبت به ادیان و مذاهب و نهادهای آنها .فقعدان دیعن رسعمیدر کشعور و در قعانون
اساسی .عدم دخالت دولت و نهاد دین در امور یکدیگر.
 -٢آزاد ی عقیده و وجدان .از جمله آزادی به جعا آوردن دیعن بعه صعورت فعردی یعا
جمعی .هر کس ،قط نظر از باورهای مذهبی یا غیر مذهبی ،در ابراز عقیعده آزاد اسعت.
دین امری خصوصی است.
 -٣عدم تبعیض دینی .هر کس ،قط نظر از اعتقعادات معذهبی یعا غیعر معذهبی ،از
حقوق برابر برخوردار است.
افزون بر سه اصل فوق ،الئیسیته ویژگیای دارد که جعا دارد در ایعن بحعث روی آن
تأکید کنیم  .)5الئیسیته ریشه در آنی دارد که رواداری  Toléranceنامند اما در عین
حال بیش از رواداری است .رواداری ،آن گونه که جان الک  )6و به ویژه ،با تکمیعل او،
پییر بایل  )٧تبیین کردند از سه اصلِ استقالل عقیده ،رأی و قضاوت؛ پیشایندی تعلق
مذهبی و جدایی حوزهی عمومی از حوزهی خصوصی تشکیل میشود .بنعا بعر ایعنهعا،
هیچ کس ملزم به پذیرش مذهبی نیست .هیچ مذهبی بر دیگعری برتعری نعدارد و هعر
کس میتواند دارای اعتقادات مذهبی باشد و یا نباشد .این اصول امعا هعیچگعاه موجعب
امتناع مطلق دینی از سوی دولت و بخش عموم نمیگردد .به بیانی دیگر ،رواداری مان
از آن نمیشود که قدرت عمومی دولت و بخش عمومی) مذهبی را به رسمیت شناسعد،
دیسکوری در زمینهی مذهب ارایه دهد ،رجوع به ریشههای دینی ملت و کشور نماید و
البی یا کاموناته مذهبیای را مخاطب  Partenaireمشروع خود بداند.
الئیسیته اما ،با افزودن دو اصل دیگر بر سه اصل فوق ،از رواداری کالسیک متمعایز
میشود ،کمبودهای نامبردهاش را رف و فراتر میرود .یکی ،امتناع مطلق دولت و بخش
عمومی در زمینهی ایمانی و بی ایمانی است که به حذف چیزی به نام «دیعن رسعمی»

یا «مذهب رسمی» حتا در شکل دین یا مذهب مدنی  religion civileمیانجامعد.
دیگری ،حذف البیها و کاموناتههای دینی و غیر دینعی از قعانونگعذاری اسعت کعه در
الئیسیته تنها در اختیار افرادِ شهروندِ منتخب است و بس .بنابراین اصل دوم ،هیچ البی
یا کاموناتهای ،چه دینی و چه غیر دینی ،نمیتواند قانون گذارد و یا بعه عنعوان مخاطعب
 Partenaireدولت برای وض قانون به رسمیت شناخته شود .ویژگعی اصعلی دولعت
الئیک در این است که آزادی فرد بی دیعن و ایمعان و برابعر حقعوقی او بعا دیگعری را
 a prioriپیش -اندر) تأمین و تضمین میکند .حتا اگر تنها یعک فعرد بعی دیعن در
جامعه وجود داشته باشد .حتا اگر همهی ساکنان کشور یک مذهب واحد داشته باشعند و
هیچ بی دینی وجود نداشته باشد.
سکوالریزاسیون اما ،چون پدیداری اجتماعی -فرهنگی در پیوند با پویندگی جامعه در
کلیت آن ،به ویژه در غربِ پروتستان ،معنایی چندگانه داشته است .سه معنای اصلی آن
را یاد آوری میکنیم.
 معنای اول ،افول سیادت دین در جامعه است .پایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعیدین در سازماندهی و هعدایت جامععه .خودمختعاری و تمایزیعابی حعوزههعای مختلعف
اجتماعی نسبت به ادیان مختلف .تبدیل مذهب به امری خصوصی .سکوالریزاسیون ،در
این معنا ،مشابه الئیسیته است .از این رو الئیسیزاسیون نیز خوانده میشود .با این همه،
در همین معنا نیز ،سکوالریزاسیون به مفهعوم کامعل «جعدایی دولعت و دیعن» کعه در
الئیسیته وجود دارد و در باال اشاره کردیم نیست .)٨
 معنععای دوم ،سکوالریزاسععیونِ مسععیحیت ،گیتععی گرایععی Verweltlichungهگل) یا دنیوی شدن دین است .امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی است
که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جهان هماهن و همساز میکند .به بیانی دیگعر،
مسیحیتی که خود را به رن روز در میآورد هایعدگر  .))٩آن چعه کعه پایعهی بحعثِ
مخالفان کاربرد سکوالریزاسیون در ایران را تشکیل می دهعد ،همعین تعریعف دینعی -
مسیحی از آن است .اینان بعا تکیعه بعر آن معدعی معیشعوند کعه اسعالم نیعازی بعه
سکوالریزاسیون ندارد چون بر خالف مسیحیت از همان ابتعدا سعکوالر دنیعوی) بعوده

است :سکوالریزاسیون اسالم در درون او ست  .)١٠در این تبیین دوم ،سکوالریزاسیون
مسیحیت مد نظر است .از این رو نیز پارهای از متفکران معاصر غربی چون دِریعدا )١١
از به کاربردن این واژه به دلیل همین «بار اضعافی مسعیحی» آن ،کعه در ترمینولعوژی
الئیک نیز وجود دارد اما نه به همان شدت ،خودداری میکنند.
 امععا معنععای سععومی نیععز جععود دارد کععه «قضععیهی سکوالریزاسععیون» نامنععد.سکوالریزاسیون در اینجا به معنای انتقال یا تبدیل نمودارها ،مضمونها و بازنماییها از
حوزهی دینی به حوزهی دنیوی است .در اینجا ،تز معروف کارل اشمیت به میان میآید
که میگوید «همهی مفاهیم پرمغز نظریعه معدرن دولعت چیعزی جعز مفعاهیم الهیعات
سکوالر یا سکوالریزه) نیستند»  )١٢و این را به همهی مفاهیم سیاسی نیعز گسعترش
می دهد .بنابراین نظریه« ،مشروعیتِ» عصر جدید در «گاسسعت» از سعدههعای میعانی
دینی زیر سنال میرود .پرسشی طرح میشود که آیا مدرنیته  -و سکوالریزاسیون چون
«چکیدهی فرایندهای تشعکیل دهنعدهی مدرنیتعه»  -گسسعتی ریشعهای از گذشعتهی
دینی -مسیحی و آغازی نو است و یا در حقیقت ادامهی همان مبانی مسعیحیت اسعت
اما در شکلی غیرمتعالی و زمینی؟ بدین ترتیب ،بسان گفته مارکس در مقدمعه بعر نقعد
فلسفهی حق هگل که در عصر مدرن تقدس آسمانی و ازخودبیگعانگی Aliénation
آسمانی به تقدس زمینی و از خودبیگانگی زمینی در معیآینعد ،دولعت بعه جعای کلیسعا
می نشیند و اقتصاد سیاسی به جای الهیات .و یا به گفته آگامین در توضیح تعز اشعمیت،
«سیاست مدرن بر روی سکوالریزاسیونِ فرجام شناسی مسعیحی بنعا معیشعود» .)١٣
پس در این صورت ،میباید از سکوالریزاسیونِ «سکوالریزاسیون» Sécularisation
 de la sécularisationسخن راند .یعنی تقعدس زدایعی از آن چعه کعه در عصعر
مدرن به جای دین آسمانی و کلیسای آن با همان درجه از اقتدار و سلطه مینشینند ،اما
این بار در شکلی زمینی ،دنیوی یعنی سکوالر.
 -٢الئیسیته و سکوالریسم :دو پدیدار و منطق متفاوت
پیش از این نوشته ایم کتاب الئیسیته چیست؟ ) و بار دیگر در ایعن جعا بایعد تأکیعد
کنیم که الئیسیته از جم دو اصل اساسی و تفکیعک ناپعذیر تشعکیل شعده اسعت-١ :

جدایی امر دولت از امر ادیان و کلیساها و  -٢تضمین آزادیهای مذهبی و بطعور کلعی
آزادی وجدان در جامعهی مدنی توسط دولت الئیک.
گفتیم که فرانسه نزدیک ترین کشور در جهان به تعریف فوق از الئیسیته است .بدین
معنا که «نمونه»ی فرانسوی الئیسیزاسیون در اروپا را میتوان «استثنا» تلقی کرد .امعا
در سایر کشورهای غربی ،الئیسیته یا اساساً غایب است و یا اگر چیزی بعدین مضعمون
وجود دارد ،با کیفیتهای مختلف و کمابیش کامل ،ناقص و یا محدود اجرا میشعود .در
اروپا ،مناسبات دولت و دین ،به دلیل شرایط تاریخی خعاص هعر منطقعه و کشعور – از
لحار تحوالت سیاسی تشکیل دولت -ملتها) و دینی رفرم دین و تحعول کلیسعا) –
متفاوتاند .بدین ترتیب ،در این زمینه ما با وضعیت همسانی رو به رو نیسعتیم .امعا بعا
این حال در کشورهای مختلف اروپایی جنبههای مشابه و مشترکی یافت میشعوند کعه
امکان انجام یک تقسیمبندی مشخص را به ما میدهند.
در یک تمایزگذاری اجمالی و کلی میتعوان کشعورهعای اروپعایی بعه ویعژه اعضعای
اتحادیه اروپا را به سه دستهی بزرا و اصلی تقسیم کرد -١ .کشورهایی که در آن جعا
الئیسیته به معنای «جدایی دولت و کلیسا») وجود ندارد چون انگلسعتان ،دانمعارک و
یونان) -٢ .کشور هایی که ،به همان معنا ،نیمه الئیک محسوب میشوند چون آلمعان،
بلژیک ،هلند و لوکزامبورا) و سرانجام  -٣کشورهایی که در آنجا الئیسیته همعراه بعا
قرارداد میان دولت و کلیسا  ،Concordatاجرا میشود چون اسپانیا ،ایتالیا و پرتغال).
اما در این نوشتار ،من تقسیمبندی دیگری را مبنای کار خود قرار میدهعم .فرانسعواز
شامپیون  ،Françoise Championپژوهشگر فرانسوی در امعور جامععه شناسعی
ادیان و الئیسیته ،در پرتو سیر تحول سیاسی  -دینی اروپعا از سعدهی هجعدهم تعا بعه
امروز ،فرایند رهایشِ  émancipationجوام غربی از قیمومیت و سلطهی کلیسعا و
مذهب را تحت «دو منطقِ» متفاوتِ الئیسیزاسیون و سکوالریزاسیون توضیح میدهعد.
تقسیم بندی او با شرایط تاریخی ،سیاسی و اجتماعی اروپا بیشتر انطباق پیدا معیکنعد و
من آن را مناسبتر از دستهبندیهای دیگر تشعخیص دادم .لعذا آن را بعر گزیعدم و در
بارهی آن نیز ،در فصلی از کتاب الئیسیته چیسعت؟ تحعت عنعوان واژههعا ،ریشعههعا و

زمینههای الئیسیته ،صحبت کردهام .در زیر نکات اساسی آن بحث را یاد آوری میکنم.
منطق اولی یا الئیسیزاسیون  Laïcisationبه طور عمده ویژگی کشورهایی اسعت
که از یک سنت نیرومندِ کاتولیکی برخوردارند .آنجا که نیروهعای اجتمعاعی الئیعک در
برابر کلیسای مقتدر ،سلسله مراتبی و محافظه کار قرار میگیرند .کلیسایی که مصمم در
حفظ اقتدار و سلطهی خود بر جامعه و بویژه بر نهاد دولت است" .آنجا کعه کلیسعا…
مدعی عهدهداری امور جامعه در کلیتش میباشد و خود را قدرتی رقیعب دولعت و رو در
روی آن مینمایاند" .فرانسواز شامپیون ،ر.ک .به کتاب نامهی پایانی این بخش).
در منطق الئیسیزاسیون ،قدرت سیاسی برای «رهایی» دولت و نهادهعای عمعومی از
سلطه و سیطرهی کلیسا فرایندی که «خروج از دین» مینامند) بسیج میشود و بطعور
مسععتقیم و یععک جانبععه اقععدام مععیکنععد .سععرانجام ،در پععی یععک سلسععله تعارضععات و
کشمکشهای گاه آرام و گاه خشن ،گاه موضعی و گاه عمومی ،گاه پیش رونعده و گعاه
پس رونده ،میان مخالفان و موافقان روحانیت ساالری  ،cléricalismeمیان «دولعت
ملی مدرن» از یک سو و کلیسای کاتولیک وابسته به واتیکعان ،بعا خصعلتی فعرا ملعی
 transnationalاز سوی دیگر ،امر «جدایی دولت و کلیساها» ،تحقق میپذیرد.
اسپانیا ،پرتغال ،ایتالیا و بلژیک ،با کم و کاستها و تفاوتهایی ،نمونعههعای شعاخص
تیپیکِ  ،typiqueگونهنمای) منطق الئیسیزاسیون میباشند.
منطق دومی یا سکوالریزاسیون ،دنیوی کردن ،گیتیایی کردن ،رجوع کنید به تعاریف
مختلف از این مقوله در همان گفتار دوم) ویژگی کشورهای پروتستان است .آن جا کعه
"دین و حوزه های مختلف فعالیت اجتماعی به تدریج و به اتفاق دگرگون معیشعوند…
کلیسای پروتستان در موقعیت انحصاری یا فایق) قعدرتی نیسعت کعه بسعان کلیسعای
کاتولیک در مقابل دولت قرار گیرد بلکعه نهعادیسعت در دولعت ،سعازندهی انسعجام و
پیوند سیاسی ،عهدهدار مسئولیتهای مشخص و در تبعیت از دولعت ،تبعیتعی کمعابیش
پذیرفته شده یا مورد اعتراض" همان جا).
در منطق سکوالریزاسیون ،ریشهی اختالفاتی که در کشعورهعای کاتولیعک دولعت و
کلیسا را در مقابل هم قرار معیدهنعد ،وجعود نعدارد .از یعک سعو« ،دولعتِ معدرن» بعا

«کلیسای فرا ملی» در تعارض قرار نمی گیرد و حتعی بعرعکس ،کلیسعاهای پروتسعتان
بخشی از هویتِ دولت – ملتها میگردند .از سوی دیگر پروتستانتیسم ،با این که الزاماً
حامل روح دمکراتیک نیست ،اما تشکیالتی تام و تمام ،مطلقعاً سلسعله مراتبعی و یعک
پارچه تک سنگی  ،)monolithiqueبسان کلیسای کاتولیک ،نیست .در نتیجعه ،در
این گونه جوام  ،تضاد با روحانیتِ پروتستان و به طور کلی ضدیت با روحانیت سعاالری
 anticléricalismeبه مراتب محدودتر و خفیفتر از کشورهای کاتولیک اسعت .در
سکوالریسم ،بحثی از «الئیک»« ،الئیسیزاسعیون» و «جعدایی دولعت و کلیسعاها» در
میان نیست« .تحول» دولت ،کلیسا و جامعه به سوی «خروج» از زیر سعلطهی دیعن و
دین ساالری) ،تدریجی ،تواماً و با حفظ پیوند های مختلفی میان دولت و کلیسعا ،انجعام
میپذیرد.
 -٣عوامل اصلی خروج از تئوکراسی دینساالری)
در آنجا که خروج از سلطه ی دینی به وقوع میپیونعدد ،پعنج عامعل اصعلی شعرایط
تحقق آن را فراهم میسازند .شرایطی که با وجود ویژگیهعای هعر جامععهای خصعلتی
عمومیدارند .هر یک را در زیر به اجمال از نظر میگذرانیم.
عامل اولی ،اسعتقالل دانعش نسعبت بعه دیعن یعنعی خعود مختعاری تفکعر علمعیو
روش علمی نسبت به الهیات است .این را سکوالریزاسیون دانش نیز معینامنعد .بعیکن،
دکارت ،پاسکال ،سپینوزا ،الک ،نیوتن ،کانت و بسیاری دیگر ...نماینعدگان نظعری ایعن
تحول اساسی در غرب بودهاند .در سدهی شانزده و هفده میالدی است که بعه گفتعهی
هانس بلومنبرا  ،)١4باز تعریفی از پایگاه دانش صورت معیگیعرد و سعه «حعق» بعه
رسمیت شناخته و تثبیت میشوند .حق آزاد کنجکاوی نظری ،حق آزاد اندیشه در شعک
کردن و به پرسش بردن عقاید پذیرفته شده و حق آزاد آزمودن ،حتا آن جعا کعه برضعد
احکام قدسی باشد.
عامل دومی ،استقالل قدرت سیاسی نسبت بعه دیعن اسعت کعه در غعرب محصعول
انقالبهای سیاسی سدهی هفده و هجده اروپا ست .فرایندی که به تثبیت نهعاد دولعت
به جای نهاد دین معی انجامعد .مجموععه تحعوالتی کعه بعه اشعکال مختلعف ،شعرایط

خودمختاری سیاست نسبت به نهاد دین را فراهم میسازند .اما ویژگی استقالل قعدرت
سیاسی در اروپا بطور مشخص از شرایطی ناشی می شود کعه کلیسعاها نعه تنهعا نقعش
سازمان دهنده و متحد کننده خود را از دست میدهند بلکه خود به عامالن چند پارگی،
ناامنی ،بیثباتی و جن تبدیل معی شعوند .پعس حاکمیعت دولعت بعه جعای حاکمیعت
کلیساهای متخاصم می نشیند .دولت چون نهادی بی طرف به جن های دینعی خاتمعه
می دهد و صلح دینی را برقرار میکند .سیاسعت ،بعدینسعان ،از معیارهعا و هنجارهعای
فراسوی حوزهی عمل خود چون معیارها و هنجارهای دینی) آزاد میشود .این استقالل
قدرت سیاسی نسبت به ادیان و نهادهای دینی ،در عین حال با یک پدیدار مهعم دیگعر
همزاد می شود :امتناع نهاد دین و روحانیون کلیسعاوندان در غعرب) از دخالعت در امعور
سیاست و دولت از یک سو و استقرار سلطهی دولت غیر دینعی چعون نهعادی جعدا از و
حاکم بر مردم – «دولتی کامالً مستقل اما در عین حال کامالً جدا» به قول کاسعیرر -
از سوی دیگر.
سومین عامل ،پیکار بعرای آزادی عقیعده و وجعدان و رواداری اسعت .ایعن مبعارزهی
روشنگران ،در مقابله با فشارها و سرکوبهای عقیدتی به نعام دیعن ،شعرایطی مسعاعد
برای جدایی دین و دولت به وجود می آورد .در این فرایند ،دین ،چون امری وجعدانی ،از
دولتداری و سازماندهی اجتماعی -سیاسی کنار زده میشود و دولت چون نهعادی کعه
به امر عمومی Res publicaمیپردازد ،در مسایل مربوا به وجدان ،از جمله ایمان و
دین ،دخالت نمیکند.
عامل چهارم ،پلورالیسم مذهبی و پعذیرش ایمعان چعون امعری خصوصعی اسعت .در
سده ی شانزدهم در اروپا ،رفرمعیدر دیعن ،از جملعه بعا شعکل گیعری پروتستانیسعم و
لوتریسم ،رخ میدهد .ایمان تبدیل بعه رابطعهای نهنعی و شخصعی میعان فعرد و خعدا
می شود .رابطهای بدون میانجیگری روحانیت و دستگاه آن .ااتوریته کتعاب آسعمانی در
آن جا که به کانون وحی مربوا نمیشود زیعر پرسعش معیرود  .)١5از سعوی دیگعر،
فردیت یافتن ایمان ،ناگزیر ،با تجزیه و چندگرایی دینی ،فزونی معییابعد .بعدین سعان،
مذهب خصلت «فراگیرنعده» و «انبعوهی» خعود را در هعدایت کلیعت جامععه از دسعت

می دهد .از همه مهمتر ،پس از یک دوران دراز تفتیش عقاید و اختناق دینعی ،سعرانجام
شرایطی در غرب پیش می آید که وجود اختالفات و انشقاقات مذهبی یعنعی پلورالیسعم
دینی به رسمیت شناخته می شوند .هم چنین نیز ،تغییر دیعن ،معذهب و کعیش .از ایعن
پس ،ترک دین و یا اقرار به آته ایسعم و الادری گرایعی  Agnosticismeنعه تنهعا
جرم به شمار نمیروند بلکه به اموری پذیرفته شده در میآیند.
پنجمین و آخرین عامل که بلکه مهم تر از عوامل دیگر در امر کنعاره گیعری دیعن و
دسععتگاه آن از مععدیریت و سععازماندهی سیاسععی و اجتمععاعی باشععد ،جععدایش پععذیری
کارکردی  )١6و خودمختاری حوزههای فعالیت اجتماعی است .این دینامیسم اجتماعی
را ماکس وبر با مفهوم «خود -قانونی»  Eigengesetzlichkeitتوضیح معیدهعد.
یعنی فرایند خودمختار شدن زمینههای فعالیت اجتماعی .در هر یک از آنها ،گروههعا و
افراد خواهان حق استقالل و اتکأ به نیروی خود در حوزهی حرفهای ویژه خود میشوند.
بدین معنا که مایلند تنها از هنجارهای «درونی» خود ،از ویژگیها ،ارزشهعا و «منطعق
ناتی» حوزهی فعالیت خود  -در هنر ،اقتصاد ،حقوق ،سیاست و غیعره  -پیعروی کننعد.
افراد و گروههای اجتماعی ،در عین حال ،هر گونه هنجار برونیای که بخواهد از خارج،
از حوزه ی دیگرِ ارزشی ،محدودیت و ممنوعیت برای آنها ایجاد کند و یا آنهعا را زیعر
قیمومیت خود قرار دهد رد میکنند.
عواملی که نام بردیم ،با اینکه ابتدا در غرب عمل کردهاند ،اما در اساس ،صرف نظر
از ویژگیهای اجتماعی ،سیاسی و دینی هر جامعه و کشعوری ،جهعان روا معیباشعند و
زمینههای خروج از سیادت دین را فراهم میسازند.
اکنون ،پرسش اساسی و بغرنجی که در برابر ما قرار دارد این است کعه در پرتعو ایعن
عوامل ،امکان پذیری خروج از سلطهی دین در شرایط خاص ایعران را چگونعه ارزیعابی
میکنیم .این عوامل تا چه اندازه در جامعهی ایران عمل کرده و میکنند .پاسخ به ایعن
پرسشها از بررسی تواناییهای دین ساالری در ایران از یک سو و مقابله اجتمعاعی بعا
آن از سوی دیگر برون میآید.
 -4قدرت دین ساالری در تاریخ ایران

میدانیم که تاریخ این سرزمین ،چه پیش و چه پس از اسالم ،تاریخ پیونعد فشعردهی
قدرت و دین بوده است .اما این خود امری تاریخی بوده است ،بدین معنا کعه مناسعبات
دین و دولت یا سیاست در ایران ،همواره فراز و نشعیبهعایی داشعته اسعت .یکسعان و
موزون نبوده است .همین ناموزونی است که ما را به شعرابنعدی روی امکعان پعذیری
خروج از سلطهی دین در ایران تشویق مینماید .دعوت بعه مبعارزه و تعالش در جهعت
تحقق آن میکند.
اسععالم ،بععیش از دیگععر ادیععان ابراهیمععی ،شععاید بععه انععدازهی دیععن یهععود ،دیععن
سازمان دهنده و هدایت کنندهی سیاسی و اجتماعی است .مهدویت اسالمی ،هم چعون
مسیحاباوری  messianismeیهودی  -برخالق فرجام شناسی مسیحی کعه جهعان
آسمانی را از جهان اجتماعی -سیاسی متمایز میکند – هدف خعود را تحقعق ایعدهآلعی
جهان روا در این جهان قرار میدهد و این را غایتمندی نهعایی ایمعان تلقعی معیکنعد.
اسالم ،از ابتدا ،با پیامبرش ،در رکاب حکومت و قعدرت رواج و توسععه یافتعه اسعت .در
اسالم ،از آغاز دعوت بنیانگذار آن در مکه و سپس با استقرار او در مدینه ،دین و دولت،
پیامبری و فرمانروایی ،کالم خدا و قانون ،دولت داری و دین داری ،سیاست و شریعت...
در هم آمیختهاند .به حکم آیهی قرآنی که باورمندانش کالم خعدایی داننعد ،در اسعالم،
تکلیععف م سععلمانان چععه در زنععدگی خصوصععی و چععه در فعالیععت عمععومی و اجتمععاعی،
«اطاعت» از خدا و رسول و «صعاحبان امعر» اولعی االمعر) اسعت .اطاععت از اینعان و
فرامینشان ،در غیاب رسول ،مطلق و مقدس است .)١٧
با این همه ،پیوند دین و قدرت سیاسی در درازای تاریخ ایران یکسعان نبعوده اسعت.
این پیوند ،به ویژه در دو دورهی صفوی با رسمیت یافتن تشی چعون معذهب رسعمی)
تثبیت و تبدیل به آمیزشی نهادینه می شود .از آن پس ،آمیزش دولعت و دیعن ،همعواره
بیش و کم با شدت ،استمرار پیدا میکند .یه ویعژه در دورهی قاجعار ،دیعن و روحانیعت
نقشی تعیین کننده در امور سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بازی میکنند .در جنبش تنباکو
و انقالب مشروطه ،اقتدار دین را هم در قدرت حاکمه و هعم در مخالفعان آن مشعاهده
میکنیم .نمود آشکار و بارز این اقتدار بر جنبشهای سیاسی و اجتمعاعی ایعران ،نقعش

روحانیت در سر و رهبری آنهاست .هفتاد و سه سال قبعل از جمهعوری اسعالمی ،تبلعور
عالی نفون دین را در متمم قانون اساسی مشروطه ی متأثر از تجعدد خعواهی مشعاهده
میکنیم .در آن جا که اصل «عدم مخالفعت بعا قواععد مقدسعهی اسعالم» ،در همعهی
زمینه ها ،از سه قعوای اجرایعی ،مقننعه و قضعایی تعا حقعوق ملعت تحصعیل و تعلعیم،
مطبوعات ،تشکیل انجمنها و اجتماعات )...اعالم میشود)١٨ .
اما قانون اساسی مشروطه در  5٠سال سلطنت پهلوی اجرا نمعیشعود .در ایعن دوره،
مسألة مناسبات دولت ،جامعه و دین ،زیعر سعایهی دیکتعاتوری فعردی و اسعتبداد قعرار
میگیرند .در این دوره میتوان از پس نشسعتن نسعبی و معوقتی دسعتگاه روحانیعت در
جامعه ،به ویژه در مناسبات با دولت ،صحبت کرد .روند مذکور البتعه از معدتی قبعل بعا
فرایند تجدد خواهی در ایران با امیر کبیر آغاز شده بود .امعا آن چعه کعه اصعالحات در
جهت سکوالریزاسیون در دوران پهلویها نامنعد ،اقعداماتی هسعتند کعه از بعاال انجعام
میپذیرند .در فقدان آزادی ،دموکراسی و حقوق بشر .بدون شعرکت و مشعارکت معردم.
یادآوری کنیم که الئیسیته یا سکوالریزاسیون در معنای دوم آن به گونهای که در بعاال
تعریف و تبیین کردیم ،فرایندی اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است کعه از دموکراسعی و
حقوق بشر تفکیک پذیر نیستند .تغییراتی است یه ویعژه و در درجعه ی اول اسعتوار بعر
فعالیتِ آزاد جامعهی مدنی و جنبشهای آزاد و مستقل سیاسی و اجتماعی ،روندی است
مبتنی بر جنبشهای مشارکتی ،انجمنی و سندیکایی .بر فعالیت آزاد سعازمانی و حزبعی.
بر مشارکت آزاد و دموکراتیک کانشگران اجتماعی .بر کثرت گرایی و بسعیارگونگی .بعر
تمایز یابی ساختاری نهادهای اجتماعی از نهاد دین و ارجاعات معذهبی .معیدانعیم کعه
اینها همه بدون آزادی ،دموکراسی و وجود جامعهی مدنی و جنبشهای اجتمعاعی آزاد
و مستقل از دولت میسر نمیشوند .بدین معنعا ،در ایعران ،در رژیعم پهلعویهعا ،فراینعد
الئیک به معنای حقیقی و کامل آن ،یعنی در سه رکن جداناپعذیرش ،هعیچ گعاه انجعام
نمیپذیرد .در حقیقت ،در این رژیم ما با تئوکراسیای جنینی و خزنده که برآمدنِ خود را
برای حاکمیت تدارک میبیند رو به رو هستیم.
اما تنها با استقرار جمهوری اسالمیاست که مضمون تئوکراتیک متمم قانون اساسعی

مشروطه به گونهای کاملتر ،ژرفتر و گستردهتر در قانون اساسعی نظعام جدیعد بسعط
مییابد و مدون می شود .قانونی که نه بر اساس جمهوریعت و دموکراسعی یعنعی «امعر
عمومی» و «قدرت مردم» ،قط نظر از تمایزات ملیتعی ،جنسعیتی ،معذهبی و مسعلکی
انسانها ،بلکه بر پایهی معیارهای دینی و اسالمیو به طور مشخص تبعیض دینعی بنعا
شده است .یعنی بر پایه حاکمیت والیت فقیه منتخب شورایی از فقها بعا اختیعارات تعام
حکومتی .بر پایه اقتدار سیاسی و اجتماعی دستگاه روحانیت ،نهادها و بنیادهعای آن .بعر
پایه قوهی قضاییهای که مجری احکام شریعت دین از جمله حعدود و مقعررات جزایعی
اسالم است .بر پایه مجلس اسالمیای که بنا بر احکام مذهب رسمیکشور شیعه) بایعد
قانون گذارد .و سرانجام ،بر باپه رئیس جمهعور پاسعدار معذهب رسعمیو معروج دیعن و
نیروهای انتظامینگهبان نظام اسالمی .محتوای اصول مربوا به اسالمیبعودن نظعام و
ابتنای کلیهی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسالمی و پایعههعای ایمعانی و اصعل
والیت امر و امامتِ امت و هم چنین ادارهی امور کشور با اتکا به دین و مذهب رسعمی
ایران بنا بر اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی تغییر ناپذیر و ابدی اسعت .بعدین
سان ،جمهوری اسالمیایران به واق رژیمیتئوکراتیک با ویژگعی شعیعی اسعت کعه بعا
شیادی نام جمهور معردم بعر خعود نهعاده اسعت .در ایعن رژیعم ابزارهعای جمهعوری و
دموکراسی چون ریاست جمهوری ،مجلس ،انتخابات ،شعورا و غیعره بعا تهعی شعدن از
مضمون حقیقیشان به کار گرفته میشوند.
 -5عوامل مقابله با دین ساالری در ایران
پیشتر از عوامل پنج گانهای سخن راندیم که زمینههای خروج از تئوکراسی در غعرب
را فراهم کردند .گفتیم که آنها ،با وجود تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی جوام بشری،
خصلتی جهان روا دارند .در تاریخ صد و ده سالهی گذشته که به تعاریخ تجعدد خعواهی
ایرانیان معروف است ،جنبههعایی از ایعن عوامعل را معیتعوان در حعوزههعای مختلعف
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی مشاهده کرد .از آن جمله است:
 خواست تشکیل عدالت خانه توسط مشروطه خواهان بعا متمعایز کعردن «محعاکمشرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات» در اصل بیست و هفتم قعانون اساسعی

مشروطه.
 در همان سالها ،تأسیس مدرسه ،دبیرستان ،دانشسرا و دانشگاهها که به انحصعارروحانیون و مکتب خانهها در سوادآموزی و آموزش پایان میدهد.
 اصالحاتی که پس از مشروطه ،با وجود مخالفت دستگاه روحانیت ،در جهعت حعقرأی زنان ،تشکیل دادگاههای خانواده ،کار و فعالیت اجتماعی زنان ...انجام میگیرند.
 شکل گ یری افکار و نهادهای مدرنیته در ایران با ایعن کعه در عمعل و در شعرایطدیکتاتوری و استبداد شاهنشاهی ،از معنا و مضمون حقیقی خود تهی میشوند.
بطور کلی ،در این سده ،ما به میزان و درجات مختلف بعا حرکعتهعا و جنعبشهعای
فکری ،اجتماعی و سیاسی با خواست سیادت زدایعی از نفعون و انحصعار دیعن رو بعه رو
بودهایم .گرایشات در جهت استقالل خعواهی و خودمختعاری نسعبت بعه دیعن همعواره
حضور داشته اند .گرچه هیچ گاه به روند غالب تبدیل نمیشوند .گرچه هیچ گاه آشعکارا
با پرچم جدایی دولت و دین ،الئیسیته یا سکوالریزاسیون ،وارد میدان مبارزه نمیشعوند.
با این حال ،فرایند جدای دولعت و دیعن در ایعران از همعین مبعارزات و مقاومعتهعای
استقالل خواهانه برای خروج از سلطه و نفون دین ،نیرو گرفته و میگیرد.
اما روندهای استقالل خواهی نسبت به دین و دستگاه آن ،بویژه در دوران جمهعوری
اسالمی و به دلیل بارز سلطهی سیاسی و ایعدئولوژیکی دینعی ،رشعد و توسععهی قابعل
توجهی یافتهاند .یک بررسی جامعه شناسانه می تواند میزان این رشد را در میان اقشار و
طبقات مختلف نشان دهد .از جمله به نظر سنجیای در چند سال پیش اشاره کنیم کعه
بر اساس آن %٣٠ ،پاسعخ دهنعدگان موافعق جعدایی دیعن و سیاسعت %55 ،مخعالف و
اکثریتی با اعطای امتیاز رسمی یا حق ویژه به دلیل دینداری مخالفت کردهاند  .)١٩این
آمار و ارقام در صورتی که قابل اعتماد باشند ،می توانند واقعیتِ قابل تأملی را بیان کنند
که بخشی مهم ،رو به رشد و فزایندهای از مردم ،یه ویژه نزد قشرهای اچتماعی متأثر از
ایدهها و ارزشهای آزادی خواهانه و دموکراتیک ،هوادار استقالل قدرت سیاسی از دین
و دستگاه روحانیت میباشند.
در این دورانٍ پس از انقالب ،عوامل اجتماعی گوناگونی بر سلطهی دیعن و سعنت در

نهنیت ایرانیان خدشه وارد کردهاند .آنها میتوانند شرایط مناسبی برای شعکل گیعری
جنبشهای اجتماعی در جهت پایان دادن به حاکمیت دینی در ایران فعراهم سعازند .از
جمله میتوان به دگرگونیهایی اشاره کرد چون :رشد شهرنشعینی نزدیعک بعه  %٧٠از
جمعیتِ هفتاد میلیونی ایران در شهرها زندگی میکنند)؛ رشد باسعوادی  %٨٨در میعان
مردان و  %٨٠در بین زنان یا سواد میباشند)؛ رشد تعداد دانشعجویان همعراه بعا ایجعاد
دانشگاهها در نقاا مختالف کشور بیش از سه میلیعون دانشعجو در سراسعر کشعور بعه
تحصیل مشغولاند که نیمیبیشتر را دختران تشعکیل معیدهنعد)؛ تغییعرات در نهنیعت
حاکم بر بسیاری از خانوادهها ،هم در شعهر و هعم روسعتا و هعم در میعان ملیعتهعای
مختلف ،با فاصله گرفتن از ارزشهعا و الگوهعای سعنتی و دینعی از جملعه در زمینعهی
باروری بنا بر آمار سال  ٢٠٠٨نرخ باروری برابر با  ٧١/١کودک به ازا هر زن میباشد)،
کنترل زایمان؛ روابط پسر و دختر ،ازدواج سفید ،استفاده از اینترنت و شبکههای خبعری
غیر دولتی؛ رشد فعالیتهای هنری ،سینمایی ...با خواستِ استقالل از دستگاه و فعرامین
ایععدئولوزیکی و ارزشععی دینیععی -سععنتیِ آن؛ رشععد فعالیععتهععای روشععنفکری و ادبععی،
روزنامه نگاری و تألیف و ترجمه ...به رغم شرایط حاکم بعر کشعور :سعرکوب ،سانسعور،
توقیف ،فشارهای عدیده ،دستگیری ،زندان ،اعدام و ترور.
امروزه ،مقاومتها در برابر دین ساالری در ایران به ویژه در میان آن بخعشهعایی از
جامعه قوت میگیرند که به شدت زیر ستم ،محدودیت و تبعیض قرار دارند .بخشهعای
وسیعی از زنان شهری ،جوانان ،اقلیتهای ملی و مذهبی ،گروههایی که بعا آزادی قلعم،
بیان ،عقیده و وجدان سر و کار دارند چون دانشجویان ،روشنفکران ،فرهنگیان ،روزنامه
نگعاران  ،)...بخعشهععایی از کعارگران آگععاه و فععال کععه خواهعان ایجععاد تشعکلهععا و
سندیکاهای مستقل کارگریاند مستقل از دولت ،کارفرمایعان و شعوراهای اسعالمی در
کارخانهها) ...در یک کالم ،جامعهی مدنیای که برای خودمختاری و استقالل بر اساس
هنجارهای خعاص خعود مبعارزه معیکنعد ،کعه سعلطهی هنجارهعای دیعن سعاالری و
فرمان بری از آنها را نمیپذیرد.
 - 6شرایط اصلی برآمدن الئیسیته در ایران

جنبشهای تغییر دهنده اجتماعی و جنبش فکری الئیعک یعا سعکوالر) دو جنبشعی
هستند که میتوانند در فرایندی دراز و تاریخی زمینهها و شرایط جدایی دولت و دیعن و
برآمعدن الئیسععیته در ایعران را فععراهم سعازند .در تععاریخ ،همعواره امععر خعروج از دیععن
به وسیلهی این گونه جنبشها و از همسویی و هم کوشی آنها به نتیجه رسیده است.
 جنبشهای تغییردهنده اجتماعی .امر جعدایی دولعت و دیعن و الئیسعیته در ایعرانبدون جنبشهای اجتماعی ،مشارکتی و مدنی به تحقق نمیرسد .چنین جنبشهعایی از
قدرت و مرجعی مافوق و خارج از خود پیروی نمیکنند .صاحب اختیار خود میباشند .بر
محور خود می گردند .در این جا خودمختاری به معنای عدم مداخلعهگعری جنعبشهعای
اجتماعی در «سیاست» ،به معنای اختصاصی شدن این امر در دست احعزاب سیاسعی و
سیاست مداران و سرانجام جدا شدن آن از جامعه نیست .پدیداری که با مدرنیته تقویعت
و تثبیت میشود و بحران کنونی «سیاستِ واقعاً موجود» را ایجاد کرده است .بلکعه بعه
مفهوم خودمختاری و استقالل نسبت به دین ،شریعت ،احکام و اصول آن از یکسو و در
عین حال نسبت به دولت و سلطهی آن چون نیرویی جدا از و حاکم بر معردم از سعوی
دیگر است که دموکراسی مشارکتی ،رادیکال یا مستقیم معی نعامیم .بعه معنعای خعود-
گردانی ،خود -مدیریتی و قدرت منسسان مردم در ابداع راه و روشهعا و ادارهی امعور
خود و جامعه و کشور است .به معنای آن است که انسعانهعای مجتمع در نهعادهعای
عمومیسیاسی و اجتمعاعی ،در انجمعنهعا ،سعندیکاها ،سعازمانهعا ...بعدون پیعروی از
احکامی بَرین و فراسوی خود ،در اداره ی امور خود به طور مستقیم و بعی واسعطه حتعا
بدون نمایندگی) شرکت و مشارکت میکنند .با حفظ چنعد گعانگی خعود چعون نیرویعی
بسیارگونه.
 جنبش فکری الئیک .جنبشهای روشنفکریِ مخالفِ تئوکراسی ،چون روشعنگریدر سدهی هجده اروپا ،نقش مهمیدر فرایند خروج از سلطهی دین ایفا کردند .در ایعران
نیز ،جنبش فکری الئیک یا سکوالر به معنای جنبش روشنفکری خواهانِ جدایی دولت
و دین – که میتواند در عین حال در برگیرنده ی باورمندان به دین و نو اندیشان دینی
مخالفِ دین ساالری باشد – قادر به ایفای چنین نقشی می باشد .با این شعرا اساسعی

که مبارزه با دین ساالری در همه ی عرصههعای سیاسعی ،اجتمعاعی و فرهنگعی را در
سرلوحهی فعالیتهای خود قرار دهد .بدین شرا که با دخالت روحانیون و دستگاه دین
در امر سیاست و دولت و بخش عمومیآشکارا مبارزه و مخالفت کند .این مهم را قربانی
قععدرت طلبععی ،مصععلحت طلبععی تنع نظرانععه ،تصععورات واهععی چععون وفععاق ملععی و
گردن نهادن به «ممکنات» ننماید .این گونه رفتارها همواره امر جدا شدن دولت و دین
را پس مینشاند .جنبش روشنفکران الئیک و حرکت نواندیشان دینی میتوانند به شرا
نفی دین ساالری و پذیرش جدایی کامل دولت و دین از سوی این دسعته دوم ،همسعو
باشند اما همسان نیستند .این دو در چالش و دیالوا انتقادی بعا هعم قعرار معیگیرنعد.
روشنفکران و فعاالن سیاسی  -اجتماعی که خود را الئیعک و هعوادار جعدایی دولعت و
دین می نامند ،با ترویج و تبلیغ جمهوریت و دموکراتیسم ،با همبستگی بعا جنعبشهعای
تغییر دهنده اجتماعی ،با دفاع از الئیسیته در اصولی که نعامبردیم و بعا قعرار دادن ایعن
اصول در رأس جنبش فکری و سیاسی خود ،میتوانند زمینههای عینی و نهنی خعروج
از سلطه ی دین در ایران را فراهم سازند.
خروج از دین ساالری در ایران فرایندی بغرنج ،سخت و درازمدت اسعت .کامیعابی در
این راه که هم تالش فکری ،فلسعفی و فرهنگعی و هعم مبعارزهای عملعی ،سیاسعی و
اجتماعی است ،در گرو رشد و توسعهی دو جنبش اصلی است :یکی ،جنبشهعای تغییعر
دهنده و مشارکتی سیاسی -اجتماعی در گذر از نظعام جمهعوری اسعالمیبعرای آزادی،
دموکراسی و به طور کلی رهایی انسانها و دومی ،جنبش فکری  -روشنفکری الئیعک
یا سکوالر برای خروج از سلطهی دین در همهی عرصههای اجتماعی .باشد که ایعن دو
جنبش ،در پیوندی فشرده با هم ،برآمدنِ الئیسیته در ایران را فرا رویند .پایان دادن بعه
سلطهی دین در ایران اما میتواند زمینه سازِ امحای هر گونه سلطه ،سه سعلطه اصعلی
دوران ما :سلطهی مالکیت ،سرمایه و دولت برای رهایش بشری باشعد .موضعوعی کعه
بحث دیگری فرا میطلبد.
آبان  - ١٣٩6نوامبر cvassigh@wanadoo.fr ٢٠١٧
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تفاوتهای الئیسیته با سکوالریسم -محمدحسین صدیق
یزدچی
بخش اول
از جهت مقایسه با فرانسه ی کاتولیک ،تامّالت هگل بر سکوالریزاسیون در ایعن کشعور
روی رادیکالیسم انقالبی و نه سیاستهای دینی متفاوت مکث میکند .به نظر فیلسوف
آلمانی شدّت و تندی انقالبی میتواند جهت خود را به رادیکالیتهی «الئیسیته» متوجّعه
کند .و باز اینکه علت این شدّت و تندی نتیجة تعارضی نیرومند علیه کلیسای کاتولیعک
است .تعارضی که در عرصة کلیسای رفرم پروتستانی دیده نمیشود و نیازی بدان نبوده.
در این نوشتار به شرح تفاوتهای نهنیت الئیک با سکوالریزم میپردازم .خصلتهعای
عمدة آن دو را در گنجایش مقالهای توضیح میدهم .و آنگاه تمایزالئیسعیته و مشخصعاً
«مدل فرانسوی» آن را در حراست و تضمین آزادیهعا در نهادهعای سیاسعی دولعت و
پارلمان) و نهادهای حقوقی و ساختار آموزش یا مدرسه در تمام سطحها نشان میدهعم.
آنگاه به روشنی میبینیم که الئیسیته حرمت گزارترین نهنیّت یا وض گیری نسبت بعه
حقوق آزادنة انسعان و روابعط اجتمعاعی اوسعت .و اینکعه الئیسعیته معدام و بعی وقفعه
ارزشهای اومانیستی یا انسان گرای دموکراتیک در روابط جمععی انسعانی را دامنعه دار
میکند .و حراست از آزادیهای فردی و بقای دموکراتیک کلیّة تشکّلهای جمعی مثعل
احزاب و جمعیت ها و آزادی بیان و پراکنعدن اندیشعههعا را برعهعدة خعود معیشناسعد.
الئیسیته همدوش با سکوالریسم به روشنی و بی ابهام به همگان نشعان معیدهعد کعه
بنیان حقوقی که روابط اجتماعی انسانها را در همة عرصهها تنظیم و مدیریت میکند،
فقط و فقط از ارادة آزاد ،عقالنی و بدون قیّم انسان ناشی می گردد .روشن و بعی ابهعام
نشان می دهد که هیچ اصل یا مبدائی قدسی یا ربوبی مثل خداوند یا پیعامبری و تحعت
هرعنوانی که باشد ،کعوچکترین اعتبعاری در امعرتنظیم روابعط سیاسعی یعا حقعوقی یعا
اجتماعی انسان ندارد .چرا که معنی ساده و بی ابهام «سکوالریسم» مشروعیّت بی اما و
اگر ارادة آزاد و عقالنی انسان به جای ارادة خداوند اسعت .بعه سعخنی تنهعا ارادة آزاد و

عقالنی و بدون قیّم انسان و نه خداوند سعنجة معنعای زیسعتن و اعتبعار بخشعیدن بعه
ارزشهائیآست که زیست اجتماعی انسانها را مدیرّیت میکند.
پیش از هر شرح و بسطی دانسته شود که تحقق ابتدائیترین و سعادهتعرین آزادیهعای
سیاسی فردی و اجتماعی درجامعة ایران مثل هر جامعة دیگر در گعرو سکوالریزاسعیون
یا الئیسیزاسیون غیر قدسی یا غیر دینی گردانی) کامل تمام نهادهای عمومی :دولعت و
آموزش و نظام حقوقی با هدف رهایی ازاستبدادهای دینی و هر نظام ایدئولوژیک است.
اما قصد من از پژوهش و تألیف درسوژة الئیسیته یا سکوالریزم ،آگاه گرداندن ایرانیعان
به ضرورت بی اما و اگر ِپذیرش و تحقق آن درجامعة ایران است .زیرا جامعة ایعران بنعا
بر نظامات وارزش های سیاسی /اجتماعی خعود زیعر سعیطرة ویرانگعر ضّعد ارزشهعای
اسالمی و حکومت اسالمی سعت .بنعابراین نخسعتین گعام و امکعان رهعایش جامععه از
استبدادهای دین اسالم و شریعت آن و گذر به نظامیسیاسی آزادیخعواه و ععدالتجعو،
آن هم در معنی و مفهوم اومانیستی کلمه ،درگرو تحقق الئیسیته یا سکوالریزم در ایعن
جامعه است .به سخنی سکوالریسم یا الئیسیته تنها امکانی ست که میتواند جامعة زیر
سیطرة استبدادهای دینی/پادشاهی ایران را به آستانة جامعهای سیویل مدنی) برساند .از
این رو هرفرد ایرانی ،اعم از دیندار و غیردیندار باید بداند که ١عع پیعدایش و تعأمین یعا
تحقق آزادی های نخستین و حقوق بنیادین بشر در جامعة ایعران یعا هرکشعوری و هعر
جامعه ای خواه مسعلمان ،یعا یهعودی یعا مسعیحی و غیعر آن ،بعا سکوالریزاسعیون یعا
الئیسیزاسیون ،یعنی غیرقدسی یا غیر دینی گردانعی ِتمعام نهادهعای عمعومی پیونعدی
جدائیناپذیر دارد٢ .ع الئیسیته یا سکوالریزاسیون ،نهنیّتی ست کعه بعه نحعو روشعن و
قاط قلمرو عمومی را از قلمرو خصوصی جدا میسازد و از دخالت هر یک از ایعن دو در
قلمرو دیگری با قاطعّیت جلوگیری میکند .از این رو الئیسیته باورهعای دینعی بعه هعر
شععکل و تظععاهر آنهعا را در قلمععرو خصوصععی ابقععا مععیکنععد .از طرفععی الئیسععیته یععا
سکوالریسم به هیچ عنوان باورهای دینی و اجرای مناسعک آنعرا در حیطعة خصوصعی
تهدید نمیکند و حریم شخصی انسانها را خدشهدار نمیسازد .به این شرا کعه ایمعان
دینی و ملزومات آن منحصرأ در قلمرو خصوصی ابقعا گعردد .چنعانکعه ویکتعور هوگعو
نویسندة مشهور فرانسوی در سخنرانی  ١5ژانویة ١٨5٠خود در پارلمان فرانسه میگوید:

«من میخواهم و این خواست را تکرار میکنم چنانکه پدران ما میخواستند ،کلیسا در
خانه خود جای گیرد و دولت هم در جایگعاه خعویش» .ایعن نظعر چونعان شععار ناتعی
سکوالریسم و الئی سیته بر تارک آن نقش بسته .باری در این واقعیت کوچکترین تردیعد
و اما و اگری وجود ندارد .بنابراین هرگونه مخالفت یا دشمنی یا معارضه بعه هرشعکل و
بهانه ای با این واقعیت ،یعنی منحصر ساختن اعتقادت و سنن و مناسک دینی در قلمعرو
خصوصی و فقط در قلمرو خصوصی ،باری ستیزه جوئی با آزادیهعای مسعلّم و قطععی
انسان ست .و اینکه نفی و انکار این واقعیت و این شفافیّت میان قلمرو عمومی و قلمرو
خصوصی و تحقق آن در جامعة ایران رهائی این جامعه از استبدادهای دینی را به تأخیر
افکنده و بقای نظام سرکوبگر اسالمیدر ایران را تضمین میکند.
اما در نگاه نخست میان الئیسیته با سکوالریسم تفاوتی دیده نمیشود .زیرا مبعانی هعر
دو نهنیّت در خاک و بستر «روشنگری » aufklärungقرن هجعدهم رشعد کعرده و
توانا شده و بقای دموکراسی را درکشورهای آزاد تضمین نمعودهانعد .ارزشهعای واالی
روشنگری ،که امروز هم تضمین بی چون و چرای آزادیها و دموکراسی و زیسعتن آزاد
است ،در متن دو فرهن فرانسوی و آلمانی ،فرانسهی کاتولیک و آلمان پروتسعتان ،در
دو جریان تاریخی اما همدوش یکدیگر تحقق یافته است .شاخصترین و ابتعدائیتعرین
عمل روشنگری در عرصة عمومی جوام اروپائی ،گذر یا بیعرون رفعتن از اتوریتعههعای
مسیحّیت و دگم های آن بود که اندیشة انسان اروپائی را پانزده قعرن در چیرگعی خعود
داشت .روشنگری ،مسیحیت و ارزشهای قدسی مآب آنرا ابتدا از نهاد دولت و سعپس از
نظام حقوقی و مدرسه و آموزش بیرون راند و «عقل ،» raisonیا عقل نقّاد را به جای
«ایمان» دینی نشاند و عقل و تجربه را مالک شناخت سعاخت و آنگعاه راه سعکوالریزه
شدن نهادهای عمومی در اروپا را گشود .این مهم در دو روند همعدوش یعا دو نهنیّعت :
الئیسیته یا الئیسیزه کردن و سکوالریسم یا سکوالریزه کردن ،یعنعی ایعن جهعانی و
غیر قدسی گردانی) ارزش های عصر مدرن را واقعیت بخشید .نخستین یعنعی الئیسعیته
در جامعة کاتولیک فرانسة و آن دیگر ،یعنی سعکوالریزم درجامععة پروتسعتان آلمعان و
انگلستان شکل میگیرد.

از این رو یگانه مالک ارزش گذار نهادهای عمومیچه درالئیسیته و چه در سکوالریسم
ارادة آزاد و عقالنی و بدون قیّم انسان آزاد است .انسان آزاد یعنعی انسعانی کعه درک و
شعورش بر محور اتوریتة عقل نقّاد و قواعد آن عمل میکند .انسانی که درک و آگعاهی
وی در غلبه یا سیطرة هیچ نظام آمرانة ایدئولوژیک یا هیچ نظعام آمرانعة دینعی و هعیچ
پدیدة قدسی یا قدسی مآب شکل نگرفته .انسانی آزاد از تمام آموزههای القعائی دیعن و
هر دینی .در شکل گیری نهادهای عمومی مثل نهاد دولت یا مدرسه و آموزش هم هیچ
مبدئیّت قدسی یا ربوبی یا ارادة قدسی مثل خداوند یا عنصر وحعی و پیعامبری ،و هعیچ
نهاد دینی مثل کلیسا و خواست آن دخالت و حضوری ندارد.
برخی از اهل نظر ایرانی که خواهان نظام سیاسعی غیردینعی هسعتند ،معیپرسعند چعرا
اندیشه ورزانی همچون این قلم الئیسیتة فرانسوی را بر سکوالریسم مثالً بر مدل آلمان
یا انگلستان ترجیح می دهند؟ ادامة این نوشتار دالیل نظری و تعاریخی ایعن تفعاوت را،
البته به اجمال توضیح میدهد.
اما تفاوتهای الئیسیته با سکوالریسم
سکوالریزاسیون بنعا بعر تعریفعی از میعان برداشعتن برتعری و تفعوّق مسعتقیم دیعن و
ارزش های آن در ساختار دولت و سپس نظام حقوقی و نهاد آموزش است .طی این روند
اعتقادات متعّدد و گوناگون دینی هم ارز و همدوش یکدیگر گشته و پراکندگی باورهای
دینی را به نحو یکسان در جامعه به نتیجه رساندهاند .این مهعم بعار نخسعت در تعاریخ
بشری در اروپا) به انجام میرسد .طبعاً بخشی از این اعتقادات دینی در اروپای مسیحی
مربوا به آئین مسیحیّت و کلیساست .طی این روند ،یعنی پراکنعدگی اعتقعادات دینعی،
امکان برتری معذهبی خعاص معثالً کاتولیعک را در عرصعة اروپعای مسعیحی از میعان
برمیدارد .این مهم به مثابه انقالبی تاریخی از درون ساختار دین یعنی کلیسا ،به انجعام
می رسد که به دنبال ،چگونگی آن را توضیح میدهم .این روند در تعبیر اندیشه ورزانعی
مثل ماکس وبر [جامعه شناس] و مارسل گوشه [ M.Gauchet/فیلسوف و تاریخدان
معاصعععر فرانسعععوی] «بیعععرون رفعععتن از دیعععن» یعععا «سعععحر زدائعععی ععععالم١
 » Désenchentement du mondeنام گرفته است .عکس این رونعد «سعحر
گردانی عالم» است که در فرهن ضّد عقل اسالمی /شعیعی ایرانعی «سعحر» یعا امعر

غیبی عنصر محوری و تعیین کننده است .در حکومعت اسعالمی حعاکم بعر ایعران ضّعد
ارزشهای اسالمی بر محور سحرگردانی عالم گردش میکند [مثعل اعتقعاد بعه پدیعدة
مهدی موعود] .به سخنی تمام نهادهای ارزشی /تاریخی ایرانی در کعار«سعحرگردانی»
انسان و عالماند.
اما الئیسیته از جریان تحوّل ساختار دولعت معی آغعازد .دولتعی کعه در مقابعل کلیسعا و
اتوریتههای آن می ایستد .دولت مدرنی که در فرانسه و با انقعالب ،نهنیّعت سعکوالر را
مالک نخستین پیدایش دولت غیر دینی ،و نه ضّد دینی ،میگرداند .این دولت ،دیعن را
از عرصة عمومی بیرون میراند .آنچه از این تفاوت دریافت میشود این است که ِاعمال
و اجرای سکوالریزاسیون در جوام پروتستان آن هم در بستری تعاریخی و طعی رونعد
تحول در درون کلیسا و رفرم لوتری ،دولت و دیگر نهادهعای عمعومی را از ارزشهعای
مسلط مسیحیت بتدریج می پیراید .طی ایعن رفعرم مرکزیّعت کلیسعا و سلسعله مراتعب
روحانیّت آن مبتنی بر محورّیت پاپ ،متالشی و ویران میشود .سلسله مراتب روحانیعان
کاتولیک به نام واسطه گان میان عیسی مسیح با مسیحیان ععادی یعا ،läicsععالوه از
وجدان دینی تودهها ،قرنها اهرمهای گردانندة قدرت سیاسی را در اروپای کاتولیعک در
اختیار داشعتند .کلیسعای رفعرم [پروتسعتان] طعی چنعد قعرن در آلمعان و انگلسعتان و
کشورهای اروپای شمالی مستقر میشود و قدرت کلیسای کاتولیک را در ایعن کشعورها
متالشی میکند و خطر تهدید و دخالت روحانیّت مسعیحی clergé /در امعور دولعت و
دیگر نهادهای عمومی را از میان برمیدارد .به سخنی قلمرو عمومی و در رأس آن نهاد
دولت درکشورهای پروتستان مثل آلمان ،از اختیار کلیسا و روحانیان و مقامعات آن رهعا
میشود.
اما کلیسای کاتولیک چنین نیست .زیرا همواره حتی امروز مدعی دخالت در امور و زمرّة
شهروندان است .مثالً سال گذشته هنگامی که الیحة قانونی ازدواج همجنس گرایان در
فرانسه و مجلس ملی مطرح گردید ،کلیسای کاتولیک وارد عمل شد و فرانسویان را بعه
تحریم این طرح فرا خواند .قهرأ در جمهوری الئیک امروز فرانسعه کلیسعای کاتولیعک
بیش از اعتراضی ساده نمیتواند پیش رود .اما پروتستانهای فرانسه و بعنوان مسعیحی
مععنمن و نععه شععهروند سععیویل هععیچ واکنشععی مثبععت یععا منفععی نسععبت بععه ازدواج

همجنس گرایان نشان ندادند .دانسته شود که کلیسای کاتولیعک هعم امعروز نیعز بعرای
تداوم دمو کراسی تهدیدی خفته است .امروز هم در سودای بعاز سعتادن قعدرت سیاسعی
گذشته هائی ست که مرده است .در حالی که که در آلمان پروتستان چنعین تهدیعدی از
سوی کلیسای پروتستان متوجّه نهادهای عمومینیست.
حال ببینیم کلیسای رفرم پروتستان) چگونعه بسعتر سکوالریزاسعیون روابعط اجتمعاعی
شهروندان را می گسترد .مارتین لوتر پی افکن کلیسای رفعرم پروتسعتان در آغعاز قعرن
شانزدهم با آموزههای خود میکوشد تا طی سه اقعدام بنیعادین اتوریتعههعای کلیسعای
کاتولیک ،یعنی قدرت روحانیت آنرا که تا آن تاریخ [ ١5١٧میالدی] پانزده قعرن برقعرار
بوده ،ویران سازد و رفرم خود را به اجرا درآورد .در این تاریخ لوتر رفعرم خعود را کعه در
 ٩5تز مطرح شده بود بر درکلیسای شهر Wittembergدر آلمان اعالن میکند.
 Clergéو  laïcsروحانیان و تودهها
چنانکه می دانیم از آغاز پیدایش کلیسا ،حتی پیش از آغازیعدن قعرون وسعطی در قعرن
چهارم میالدی جامعة مسیحی از دو طبقة مشخّص تشکیل میشد.
١ع  ecclésiastiqueیا  clergéیعنی روحانیان [آباء کلیسعا] و ٢عع  laïcsمعردم
عادی بطور اعّم .کلیسای کاتولیک ،که کلیسای رومن شناخته میشد ،از آغعاز پیعدایش
خود روحانیان را واسطة پیوند الئیک ها [مردم عادی] با عیسی مسیح پسعر) و خداونعد
پدر) می گرداند و آنان را از امتیازی ربوبی برخوردار میسازد .بطوریکه هر گونه ارتباطی
با عیسی مسیح را با وساطت پدران کلیسعا ممکعن معیسعازد .در رأس سلسعله مراتعب
روحانیت کلیسا پاپ مستقر گشته که همگان اعمّ از پدران کلیسا تا الئیکها در اطاعت
اویند و اوست که فیض پدر خداوند) و پسر عیسی) را به منمنان میرساند .تمایز طبقة
روحانیان از الئیک ها و برخورداری امتیازات ایشان ،آنان را در طول تاریخ قرون وسعطی
مرج قدرت سیاسی و دخالت در ساختار دولعت در جوامع اروپعای مسعیحی/کاتولیک،
میگرداند .تا آنجا که پادشاهان و جملگی سینیورها مالکان واشراف) نخست در اطاعت
بی چون و چرای پاپ و سپس دیگر مراتب کلیسا قرار مییابند.

بنابراین مارتین لوتر طی نخستین یورش به کلیسای کاتولیک تمایز و برتری روحانیعان
بر الئیک ها یا مسیحیان عادی را از میان برمیدارد .در دومعین اقعدام نقعش و جایگعاه
ربوبی پاپ چونان یگانه واسطة فیض قدسی و ارتباا با عیسی را هم متالشی میکنعد.
از سوی دیگر کلیسای کاتولیک معتقد بود و هنوز هست که پاپ تنها اتوریتعة مسعیحی
ست که حقِّ تفسیر کتاب مقّدس را دارد .نیز آنکه وی هرگز دچار خطا نمیشعود .لعوتر
این اعتقاد رایج را منسوخ میکند .از نظر او پاپ هیچ امتیازی بر دیگر مسعیحیان حتعی
سادهترین شان ندارد بلکه همانند دیگر مسیحیان است .لذا لوتر پاپ را از کلیة امتیعازات
میپیراید.
نخستین یورش لوتر به کلیسای کاتولیک و از میان بردن تمایز روحانیان بعا الئیعکهعا
اقدامی بی نظیر در تاریخ کلیسا بود که طی آن سیطرة مطلق کلیسا در جامعة پروتستان
بعدی مثل آلمان متالشعی معیشعود و مسعیحیان ععادی معردم) همعدوش روحانیعان
میگردند .این اقدام لوتر به سلطة پانزده قرنی آباء کلیسا نقطة پایان میبخشد .در اقدام
مهمی دیگر لوتر به نظریة رایج کلیسا که غسل تعمید را حق انحصاری روحانیان یا آباء
کلیسا می داند ،یورش برده و اعالن می کند کعه عمعل غسعل تعمیعد حعق مسعلّم هعر
مسیحی ست و در این مهم اختالفی بین فرد روحانی و فرد الئیک وجود ندارد .بنابراین
لوتر اعالن میکند که «همة مسیحیان مثل روحانیانانعد .هعر مسعیحی معیتوانعد بعه
سادگی و آزادانه با خدای خود گفتگو کند .بدون آنکه در این ارتباا نیعازی بعه واسعطه
باشد .همچنین همة مسیحیان میتوانند کتاب مقّدس را بخواننعد و بفهمنعد .و بعاالخره
آن که همة باورمندان به مسیح در شأن و مقام یکسان هستند هر چند که دارای پایگعاه
اجتماعی یکسان نباشند .یعنی کشاورزان یا افزارمندان یا دیگر گروههای شهرنشین کعه
همان الئیکها هستند ،نسبت به روحانیان از مقعامینعازلتر برخعوردار نیسعتند بلکعه بعا
مقامات کلیسا همدوش و برابراند .زیرا روحانی مسیحی اعم از پاپ و دیگر پدران کلیسا
با مردم مسیحی عادی نزد خداوند مرتبهای یگانه دارند».
این اقدام مارتین لوتر برای بار نخستین همة قشرها و طبقات اجتماعی اروپائی را برابعر
اعالن می دارد .این مهم یکی از مبانی پیدایش آزادیهای سیاسعی اومانیسعتی و سعپس
سکوالریزاسیون در عرصة اروپا به ویژه آلمان و انگلستان معیگعردد .از اینجاسعت کعه

رفرم کلیسای پروتستان چونعان انقالبعی تعاریخی راه سعکوالر شعدن جامععة دینعی را
می گشاید .این مهم البته در جامععه یعا جوامع اروپعائی کاتولیعک مثعل فرانسعه واقع
نمی شود .زیرا کلیسا همچون گذشته به سیطرة خود تا انقالب  ١٧٨٩ادامعه معیدهعد و
حتی بعد از انقالب میکوشد بخش مهمی از امتیازات خود را حفظ کند.
میتوان از وجه تعاری خی بعه جریعان سکوالریزاسعیون انگلیسعی در مقایسعه بعا تعاریخ
الئیسیزاسیون فرانسوی یا همان الئیسیته ،نظر کرد .این که در الئیسعیته فرانسعوی بعا
ارادة دولت عقالنی قدرت کلیسا از عرصة دولت و دیگر نهادهای عمومی بیعرون رانعده
میشود .اما سکوالریزاسیون ،چنانکه توضیح دادم  ،گذر از برتری مستقیم مسیحیّت بر
دیگر ادیان است .که نظامات مسیحّیت از سوی دولت تاب کلیسا و یا پادشاه در اختیعار
کلیسا به توده تحمیل می شده است .اما در نهایعت بعا رفعرم لعوتری کلیسعا در جوامع
پروتستان بطور مشخص به تعدّد و برابری باورها و نهادهای دینی دیگر گردن مینهعد.
و دولت نیز از هیچ مذهبی مشّخص حمایعت نمعی کنعد .امعا از طرفعی نقعش عمعومی
سازمانهای دینی و مشخصاً کلیسا در نظام سکوالر مبهم میماند .ابهامیکه هم امعروز
نیز در آلمان یا انگلستان در باب اختیارات کلیسا و هر دینی دیگر مشهود است .اما ایعن
ابهام استقالل کامل نهادهای عمومی مثل دولت را تهدید نمیکند .زیرا که آمعوزههعای
پروتستانیسم دندانهای زهری مسیّحیت را کشیده .پس روحانیان پروتسعتان ،پاسعتورها،
هیچ ادعای حکومتگری وسروری بر توده را ندارند .یک پاستور پروتستان خعود را فقعط
خدمتگذار کتاب مقّدس میشناسد و بس .کاری که از هر مسیحی ععادی برمعیآیعد .از
این رو کلیسای رفرم در آلمان یا انگلستان هرگز بعه حعریم اختیعارات دولعت و قعدرت
سیاسی نزدیک نمیشود ودر مقابل آن کامال خنثی است.
باری می توان گفت که در جوام پروتستان سکوالریزه شدن عرصة عمومی از «درون»
می آغازد .سکوالریزاسیونی که کلیساها از حقوق مشخّص و البتعه محعدودی برخعوردار
میشوند .در حالی که در جمهوری الئیک نهاد دولت تنظعیم کننعدة حعدود عمعل اهعل
دیانت از جمله کلیساها است .که طی آن دولت کلیسا را کعه از قعدرتی برتعر برخعوردار
بوده ،از عرصة عمومیبیرون میبرد.

چنین مقایسهای در«درسهائی درباب فلسفة تاریخ» هگل بطور دقیعق معنعکس شعده
است .هگل میگوید « :در آلمان  Aufklärungروشنگری از جانب الهّیات برخاسعته
است .اما در فرانسه همو [روشنگری] بی درن معارضه با کلیسا را پیش گرفتعه اسعت.
در صورتیکه در آلمان روند سکوالریزاسیون پیشعاپیش و از جریعان رفعرم کلیسعا راه را
گشوده و هموار کرده بود[ ...درآلمان] بی عدالتی غیر قابل وصفی که از دخالعت قعدرت
روحانی در امور سکوالر [امور زندگی معمول] ناشی میشده ،وجود نداشعته اسعت .و نعه
حتی نوع دیگری از قدوسّیت مشروع و شناخته شدة پادشاه یا سلطانی که نقعش داور را
ایفا میکند هم دیده نمیشود.
»Hegel « Leçons sur la philosophie de l’histoire 4e partie,
Paris, Vrin,1963,p. 338-339
چنین مقایسه ای با تاریخ آلمان سازش پذیر است .تاریخی که جریان رفرم کلیسعا را بعا
خود همراه دارد .به سخنی در آلمان پیشتر میان قوانین دینی موجود و حقعوق ناشعی از
ارادة آزاد انسانی نوعی سازش انجام گرفته است .لذا هگل ستون پایة مدرنیته را در این
سازش میبیند .این که لوتر با تأکید بر اصل وجدان آزاد [فعرد مسعیحی] حتعی در امعور
ایمانی پرچم مدرنیته را بعر معیافعرازد .در صعورتی کعه چنعین مصعالحهای در معذهب
کاتولیک بوجود نیامده .هگل تأکید میکند که « :کلیسای پروتستان خود به آشتی دین
با حق آزاد [ انسان ] اقدام کرده[ ».همانجا] درحالیکه در فرانسه اصل ارادة آزاد معارض
و مخالف قوانین موجود[ ،قوانین کلیسا] بوده.
هگل اما در ادامة تحلیل خود و در همان صفحه به ستایش انقالب فرانسه میپعردازد و
آن را چونان «فجر بینهایت خورشید یا روشنائی» میبیند .انقالبی که آغاز واقعی بنیعان
گذاری موّثر و پایدار کلیّة هنجارهائی ست که بر بنیان ِمعدرن «روح آزاد» نهعاده شعده.
که البته رفرم کلیسا پیش تر راه آن را گشوده و اصل آزادی وجدان را پی نهاده اسعت .و
به یقین همان رفرم پرچم را برافراشت و راه «آزادی» را هموار ساخت.
از جهت مقایسه با فرانسة کاتولیک ،تامّالت هگل برسکوالریزاسیون در این کشور روی
رادیکالیسم انقالبی و نه سیاستهای دینی متفاوت مکث معیکنعد .بعه نظعر فیلسعوف
آلمانی شدّت و تندی انقالبی میتواند جهت خود را به رادیکالیتعة «الئیسعیته» متوجّعه
کند .و باز اینکه علت این شدّت و تندی نتیجة تعارضی نیرومند علیه کلیسای کاتولیعک
است .تعارضی که در عرصة کلیسای رفرم پروتستانی دیده نمیشود و نیازی بدان نبوده

است .زیرا جنبش رفرم عرصة «مدرنیزه کردن» مسیحیّت را کوبیده و گذر به مدرنیته را
آسان گردانده است .بدین مالحظات میتوان گفت که رفرم پروتستانی چونعان انقالبعی
دینی توانست تا  / Aufklärungروشنگری را در آلمان به نحعو محافظعه کارانعه در
عرصة سیاسی بگسترد .نیز همین انقالب دینی رفرم در نهایت ،تععارض میعان عقعل و
مذهب مسیحیّت را هم مورد مداقّه قرار داد .به سخنی این مهم [تعارض عقل ودیعن] و
پرداختن جدّی بدان خود سنتزی از رفعرم پروتسعتانی اسعت .در صعورتی کعه معمعاران
روشنگری فرانسه مثل ولتر و روسو و دیگران به جهعت موضع گیریهعای اسعتبدادی و
انعطاف ناپذیر کلیسای کاتولیک ،نسبت به مذهب موض گیری تهاجمی توام بعا بیعانی
ارادی هجوآم یز پیشه کردند .که حمالت این اندیشه ورزان از مسعیحیّت عبعور کعرده و
همة ادیان صاحب کتاب و پیامبری را در بر میگیرد.
در بخش بعدی و در پیوند با این سوژه ،وضعیّت تاریخی/اجتماعی ایران شیعی مذهب و
چگونگی گذر از قدرت روحانیّت شیعی و اسالم حکومتگرای را که با تحقّعق الئیسعیته
میّسر خواهد گشت ،شرح خواهم داد .خواهیم دیعد کعه شعرایط سیاسعی/دینی ایعران و
ساختار روحانیت شیعی تشابه های بسیاری با سعاختار کلیسعای کاتولیعک دارد .از اینعرو
متالشی کردن قدرت روحانیت شیعی ایعران تنهعا بعا معدل الئیسعیتة فرانسعوی و نعه
سکوالریزم کشورهای پروتستان امکان پذیر است .و باز اینکه جامعة ایران بدون خنثعی
سازی قدرت اهریمنی روحانیت ،آزادیها را تجربه نخواهد کرد.
پاریس  5دسامبر ٢٠١6

بخش دوم
شرا نخستین و بنیعادین جامععة سعیویل /معدنی در عصعر معدرن ،سعکوالریزه شعدن
نهادهای عمومی مثل نهاد دولت یا نهاد مدرسه است .سعکوالریزه شعدن یعا الئیسعیزه
شدن یک نهاد عمومی مثل دولت ،یعنی غیر دینی و غیر قدسعی گردیعدن سعاختار آن.
یعنی نهاد دولت یا نهاد مدرسه نیز ساختار حقعوقی حقعوق معدنی) بطعور کامعل غیعر
قدسععی  désacraliséو بععه تعبیععری دیگععر  désenchentéیعنععی سععحر زدائععی
میگردد .پیراستن نهاد دولت و وظیف ه و نقش آن از هر نحعو امعور قدسعی و سعحرآمیز
شرا بنیادی استقرار یا تحقق آزادیهای مدنی یا دموکراسی اسعت .قدسعی گرائعی یعا

تعهّد نسبت به امور ایمان دینی و سنن آن از سوی نهاد دولعت ناتعا و ماهیّتعا مععارض
نقش حقوقی دولت و مععارض آزادی هعای طبیععی انسعان اسعت .نخسعتین مشخصعة
نهادهععای عمععومی عصععر مععدرن ،و از آن جملععه نهععاد دولععت ،گععردش آنهععا بععر
راسیونالیته/عقالنیت و تکیه بر خردورزی است.
اما دین بر محور امر یا امور قدسی و ربوبی شکل گرفته است .رابطة انسان با دیعن ،بعر
ایمان یا باوری نهاده شده که بطعور کامعل غیرعقالنعی irrationnel /سعت .ایمعان
چونا ن امری غیر محسوس و غیر قابل درک عقالنی ،چیزی است درونی و فرازمعانی و
نا پیوسته به امور عینی یا امور محسوس .و ناپیوسته و بی ارتباا با تن و غرایز و دیگعر
کنش های آن .ایمان در هر شکل آن درونی یا وجدانی است .امر ایمان به محض آنکعه
به تظاهرات بیرونی برسد ماهیّت خود را از دست میدهد .به سخنی دیعن در ایمعان یعا
باور و راز گونگی آن خود را مینماید .از اینرو هیچ کس نمیتواند باور به امر قدسی را،
هرچه باشد ،از دیگری سلب کند یا بدو دیکته و الزام نماید .هیچ کعس ،حتعی مقامعات
سازمانهای مذهبی مثل پاپ یا دیگر کشیشان یا روحانیان مسلمان و غیره ،نمعیتوانعد
در امر ایمان کسی دخالت کند یا آن را بدو بخشد یا آنرا بستاند .در یک سخن آدمیخود
داور ایمان خویش یا رستگاری خود است.
از این رو آزادی قضاوت و آزادی پذیرش یا رّد ایمان ،برمحور انتخاب شخصی گعردش
میکند .امر دین به هیچ روی در حیطة عمل نهادهای عمومی مثعل دولعت یعا مدرسعه
نیست .در جامعه مدنی عصر مدرن کلیّة نهادیهای عمومینسبت به دین و امعر ایمعان
بی طرف مطلقاند .از اینجاست که جامعة باز ،جامععهای کعه در آن کلیّعة آزادیهعای
طبیعی و بنیادی انسان تحقّق دارد ،باری ایمان به هر امر قدسی به سادگی و فقعط بعه
خواست و ارادة فرد قابل دسترسی یا رّد و انکار است .در جامعة بعاز یعا جامععة الئیعک
/سکوالر ،فرد در پذیرش یا رّد ایمان ،به مقام رسمی و غیر رسمی توضیحی نمعیدهعد.
در چنین جامعه ای پرسش و چون و چرا از باور دینی و غیر دینی کسی مجاز نمیباشعد.
بر این قرار انسان آزاد هرگز به خواست و فرمان کسی یا مقامی روحانی به امر یا اموری
حتی خداوند باور نمی آورد .زیرا آزادی قضاوت یا انتخاب میان چنعد امعر قدسعی و غیعر
قدسی ،چیزی است که ناتعی انسعان بعوده و از آزادی طبیععی او بعر معیآیعد .و اصعالً

«انتخاب» یعنی گزینش «یکی» میان چند امر نشان ِآزاد بودن انسان اسعت .دقیعقتعر
گفته باشیم «آزادی» و تحقّق آن نشان هستی مندی انسان اسعت .بعا آزادی سعت کعه
انسان بودن انسان تحقّق مییابد .کوتاه سخن آن که یکی از حیطههای تحقّق آزادیها
عرصة ایمان دینی را در برمی گیرد .به این مالحظات الئیسیته /سکوالریسم نه تنها بعه
انتخاب فرد در پذیرش دین آنهم در قلمرو وجدان فردی مشروعیّت میبخشعد ،بلکعه
امر ایمان یا دین را چونان حقی از حقوق انسانی پاس میدارد.
وجدانی یا شخصی بودن ایمان میگوید که هرگز نمیتوان به فرمان یا اجبار دیگری به
امری قدسی باور داشت .به سخنی هرگز نمیتوان رستگاری درونی را از بیرون به کسی
القاء یا الزام یا از او سلب کرد .به این مالحظات و واقعیعا ت ایمعان و متعلقّعات آن کعه
مناسک دینی نام میگیرند ،نمیتواند و نباید وارد عرصة عمومی و نهادهعای آن گعردد.
درونی و شخصی بودن ایمان تا آنجا وجه کامل خصوصی دارد که حتی قدرت سیاسعی
یا دینی مثل سلطانی مستبّد نمیتواند فردی را به رغم میل درونی او به رستگاری مورد
نظر برساند.
امّا هر دینی بر محور یک یا چند امر قدسی یا ربوبی سازمان یافته .مثل مسعیحیّت کعه
بر سه امر ربوبی  :پدر ،پسر ،روح القدس شکل گرفته .یا اسالم بردو امعر قدسعی :اهلل و
محمّد پیامبر اهلل  ،سازمان یافته .بینش عقلی یا قوّة خرد ورزانة انسعان هعیچ نقشعی در
پیدایش امر قدسی یا ربوبی و ایمان هیچ دینی برعهده نمعیشناسعد .بعه سعخنی امعور
قدسی کار عقل نیست .از این رو میان عقل یا خرد و ایمان هیچگونه نسبت یا مشارکتی
نبوده و نمیتواند باشد .زیرا بینش عقالنی بر شک و پرسش یا پرسشگری نهاده شده و
عمل میکند .با طرح پرسش به پاسخهایی میرسد که تجربه تعوأم بعا قواععد عقالنعی
درستی آنها را به ثبوت می رساند .اما انسان به موجب ایمان خویش امر مقدّس یا ربوبی
را آنگونه که مییابد میپذیرد .در امر ایمانی هرگز پرسش طعرح نمعیشعود .زیعرا بعه
محض طرح پرسش ،امر ایمان هرچه باشد فرو میریزد .اجمال آنکه موضوع ایمان یعا
باور ،مثل خداوند دین ها ،با دو احوال  :ترس و فریفتگی و شیدائی ظهور میکند .تفاوت
دو عرصة فکری یا نظری ادراک انسانی ،عقالنیت و ایمان را به اجمال توضیح دادم تعا

حیطة نهادهای عمومی و عرصة خصوصی یا وجدان خصوصی انسان دقیقتر و روشنتر
درک شود.
اما مسئلة کانونی این نوشتار جایگاه دین و دولت در جامعهای قعانون معدار و جامععهای
باز ،یعنی جامعة الئیک سکوالر است .بدون آنکه در امر جدائی دو حیطة [دین و دولت]
به تفاوتهای اندک میان جامععهای الئیعک مثعل فرانسعه و جامععهای سعکوالر مثعل
انگلستان یا آلمان بپردازم .زیعرا مسعئلة سکوالریزاسعیون یعا الئیسیزاسعیون نهادهعای
عمومی در هر خوانش آن را بعرای ایرانیعان و جامععة دینعی اسالمی/شعیعی ایعران بعا
مختصّات جامعهای غیر سیویل و اسالم و شیعه زده شرح و بسط میدهم .بعه هعر روی
مسئله دیروز و امروز ما این است که یگانه خروجی ممکن از بنبست سعیطرة تعاریخی
اسالم شعیعی و روحانیعان شعیعی در ایعران و دسعتیابی بعه آزادیهعای طبیععی انسعان،
سکوالریزه کردن نهادهای عمومی است .و در قلب این مهم اجرای امر جدائی نهادهای
عرصة عمومی[دولت ع مدرسه ع نظام حقوقی قانون مدنی) ] و پاک سازی آنها از دیعن
و روحانیان اسالمی/شیعی ست .خواه با الئیسیتة مدل فرانسوی باشد و خعواه بعه نحعو
سکوالریسم مدل آلمان پروتستان .البته از نگاه این قلعم و بعا توجعه بعه واقعیعتهعای
تاریخی اسالمی شیعی جامعة ایران و به ویژه خصلتهای منحصر و یگانه عالم تشی و
بینش شیعی و قدرت و نفون و دخالت مستقیم و بی حّد و مرز روحانیعت شعیعی در امعر
سیاست و حکومتگری و سیطرة آنعان بعر وجعدان یعا آگعاهی ایرانیعان شعیعی ،بعاری
الئیسیته مدل فرانسوی بر سکوالریسم مدل آلمانی یا انگلیسی برتری دارد .چند و چون
آنرا در نوشتاری دیگر شرح خواهم کرد.
من برای شرح و بسط ویژگیهای دو عرصة نهاد دولت و نهاد دین و ضعرورت جعدائی
این دو عرصه ،در این نوشتار نظرات دقیق و قاط و بی نهایت متدیک و عقالنی جعان
الک فیلسوف سیاسی قرن  ١٧انگلیسی را نقل میکنم .به نظر من نحوة پرداخعت ایعن
متفکر نیرومند انگلیسی و همعصعر اسعپینوزا و همعدوش فیلسعوف سیاسعی هعمعصعر
فرانسوی او ،ژان ژاک روسو از مسئلة جدائی غیر قابل انکعار اسعت .واقع امعر آنکعه از
وجهی الک مسئلة جدائی را با متدی نرم و آرام و بی ابهام اما نه مناقشعه جویانعه ،کعه
ویژگی سنت تفکّر راسیونل/عقالنی ناب انگلیسی است ،پیش معیبعرد .نیعز آنکعه متعد

بررسی های جان الک به قدری منطقی و روشن و بعی ابهعام اسعت کعه نهنیّعت معای
ایرانی را نسبت به قطعّیت ضرورت امر جدائی دین و دولت سادهتعر متقاععد معیسعازد.
مشروا بدان که عنادی نهن کس یا کسانی را فلج نکرده باشد .از خواننده این نوشعتار
میخواهم تا با درنگی و تاملّی بیشتر نسبت به کلیّت آن ،آنرا بخواند.
جان الک فیلسوف سیاسی قرن هفده انگلیس همعصر و کنار اسپینوزا در دو اثعر خعود:
«رساله در باب قوة فاهمه » Entendement /و «نامه در بعاب معدارا» حیطعههعای
دقیق نهاد دین/روحانیت و نهاد دولت را تعّیین میکند .او با درنع بسعیار حیطعههعای
مختلف این دو نهاد را بَررسی مینماید .جایگاه و صالحیّت حقوقی دولت مدنی/سعیویل
نسبت به دین را کنکاش میکند .نقش دولت را در ارتباا با آزادی انتخعاب انسعان بعاز
میکند .نخستین مسئله تمایز دقیق و روشن عملکردهای دولت و عملکرد نهاد دین [در
قارة اروپا] کلیسا است .جان الک توضیح میدهد که حقوق و وظایف هر یک از این دو
نهاد چیست .می گوید وظایف نهاد دولت ناظر بر زندگی این جهانی زیست جسمانی یعا
تن) انسا ن هاست .وظیفة نهاد دیگر ،دین و روحانیان ناظر بررسعتگاری ابعدی و نجعات
روح آدمیان است .فیلسوف توضیح میدهد که حیطههای مسئولیّت هر یک از دو نهعاد
تاریخی باید قاطعانه و بی ابهام معلوم و روشن گردد .میگوید  :هیچ دولتی حعق نعدارد
تا ایمانی/باوری دینی را که چونان انتخابی آزادانه و منحصر به درک و وجدان شخصعی
انسان است ،به افراد تحمیل کند و یا با تحمیل ایمانی /دینی مععیّن حقعوق باورمنعدان
دیگر ادیان را مورد تجعاوز و آزار قعرار دهعد و حعریم آزادیهعای طبیععی انسعانهعا را
مخدوش گرداند .الک نتیجة برقراری تمایزهای قاط و بی ابهام میان دین و دولعت را
رسیدن به مدارا و استقرار صلح و آرامش جامعه میبیند.
بدین قرار جان الک همچون پیشگام مسئلة جدائی دین و دولت در قعرن  ١٧معیالدی،
تمایز عرصة سیاسی در جامعیّت آن و حقعوق سیاسعی شعهروندان و چگعونگی دخالعت
سیاسی آنان را از مجم دینی ،یعنی کلیّة تشکلهعای دینعی از جملعه روحانیعان را بعه
روشنی توضیح میدهد.
فیلسوف کانونیترین نقش دولت [البته دولت عقالنی و بالغ و نه دولعت پعیش تعاریخ،
مثل نهاد دولت در همیشة تاریخ ایران بجز استثناهائی انعدک ،و وظیفعة قعانونی وی را

چنین میگوید« :دولت از ضرورتی زاده شده یا میشود و شکل معیگیعرد کعه طعی آن
انسانها خود را در وضعیّتی می یابند که باید از قانون طبیعیای اطاعت کنند که کلیّعت
زیست انسانی و متعّلقات آن و آزادی و دارائیهای آنان را در حمایت خویش معیگیعرد.
دولتی که جامعة مدنی /سیویل را شکل میدهد تا در آن همة اعضاء جامعه از امنیّعت و
صلح و سعادت و رفاه عمومی بهرهمند گردند .و چنین است که مناف عمعومی از وجعود
چنین دولتی تأمین میگرددJohn Locke, Lettre sur la tolérance, p. « .
 »72جان الک میافزاید در جامعه ای که چنین دولتی وجود دارد ،مناف عمومی تأمین
می گردد .بدیهی است که جامعهای این گونه از سوی انسانهعای آزاد و خویشعتنمعدار،
یعنی مستقل و رهاشده از قیّمهای فکری مثل متولّیان دین ،برپا معیگعردد تعا زنعدگی
زمینی و جسمانی آنان را سامان دهد و رشد و تعالی حیات این جهانی اعضعاء جامععه را
حراست نماید .در جامعه ای آزاد و گشعوده نقعش دولعت حراسعت از آزادیهعا و حقعوق
شهروندان و مدیریّت امور زندگی معمول آنان است.
اما نهاد دین و هر دینی جدای از دولعت و نقعش و وظعایف آن ،مجمععی اسعت آزاد و
اختیاری .یا به قول جان الک « ،»societas spontaneaمجمععی خعود انگیختعه
است .که نه به ضرورتی از زندگی انسان پاسخ میدهعد و نعه حثّعی همچعون مجمععی
سیاسی به موجب الزام یعا ضعرورت هعای حیعات طبیععی انسعان شعکل گرفتعه اسعت.
ضرورتهائی که متعلّق به زیست طبیعی آدمیست .لذا مجمعی روحانی ع مثل کلیسا یا
مسجد و معبد ع متولّد شده و به وجود آمده تا ایمان فرد منمن و چنعد و چعون آنعرا آن
گونه که در خیال می پرورد ،اعالن داشته و خدای خویش را به همراهی جمع سعتایش
کند .روحانیان این مهّم را در ارتباا با باورمندان به خدای مشترک و مناسعک مشعترک
انجام می دهند .یک مجم دینی مشترک مثل کلیسا ،مسجد ،کنیسه ،خانقاه و غیعره بعا
همدلی باورمندان مشترک و آزاد به وجود می آیعد .باورمنعدان یعا منمنعانی کعه ایمعان
خویش را ایمانی درست و عاری از نقص میپندارند ،به ضرورت مذهب خعود را معذهب
مورد قبول خداوند می شناسند .این گونه است که اهل یک مذهب همراه سازمان دینعی
خود مثل کلیسا و مسجد و غیره ،رستگاری ابدی و آرامش روح خود را میجویند .با نظر
بر این ویژگیها جان الک مینویسد که « :مدارا کلیسای واقعی ست» [پیشین ،ص .]٢

ساختار دین باری ،انسان را از این منظر میبیند کعه او روحعی نعامیرا دارد .روحعی کعه
سعادت و شقاوت ابدی را توأمان داراست .و اینکعه سععادت او در گعرو اعمعال اوسعت.
اعمالی که باید انجام دهد .یا به امور و وظعایف ایمعانی روی آورده یعا معیآورد .کوتعاه
سخن آنکه سازمان دینی چیزی جز سعادت ابدی و اخروی روح را برعهده ندارد.
با این شرح و بسط ساده و قابل درک برای همگان ،روشن میشود کعه پیعدایش هعیچ
سازمان دینی :کلیسا و مسجد و غیره هرگز همچون نهادهای عمومی جامععه ضعرورتی
ندارد .نیز این واقعیت روشن میشود که هر فردی خود دینی را برمیگزیند و بدان روی
میآ ورد و خویشتن داور آنست .و هم او مسئول چنین انتخعابی سعت .حتعی اگعر شعمار
باورمندان فقط یک تن باشد یا صدها میلیون ،دینها تفاوتی با یکدیگر ندارند.
حال با درک روشن امر جدائی دین و دولت و ضرورت بی چون وچرای آن ،چند واقعیت
پیش روی مای ایرانی ست .نخست آنکه تمام کشورهای جهان که از نظعام سیاسعی و
نهادهای مدنی دموکراتیک و خدمتگذار شهروندان و دولتی خدمتگذار اعضای جامععه و
پاسدار حقوق عمومی و آزادیهای طبیعی انسان برخوردارند ،جملگی دقیعق و روشعن و
بی ابهام امر جدائی دولت و دین را بیش از یک قرن است که به انجام رساندهاند .گرچه
اجرای آن نزدیک به چهار سده تالشهای فکری و نظری و عملی اروپائیان ،نظیر آنچه
که دراین نوشتار از جان الک نقل کردم را پشعت سعر گعذاردهانعد .دوم آنکعه ایعران و
فرهن آن و کلّیة اجزأی این فرهن در سیطرة اسالم و تشی بوده و اسعت .بعیش از
یک سده از انقالبی [مشروطیّت] میگذرد کعه ایرانیعان کوشعیدند تعا در مقعام نخسعت
«قانون» یعنی اصول تنظیم روابط انسان ها را بنا بر شعور عقالنی خعویش بنویسعند و
اساس مدیرّیت جامعه را به قانون انسان نوشته ،و نه احکام شرعی که سعیزده قعرن تعا
مشروطیّت بر جامعة ایران سیطره داشت ،به سپارند .اما دخالت مالیّان و ارباب دیانت و
ساختار سیاسی و عوامل آن مثل دربار قاجار و نظام ایلی و در کانون آن سلطنت مطلقه
استبدادی ،این کوشش ها را خنثی کرد و هفعت یعا هشعت دهعه بععد از مشعروطّیت بعا
شورش اسالم گرای سعال  5٧حکومعت مطلعق دینعی و مطلعق احکعام شعریعت و نعه
«قانون» را بر سرنوشت ایرانیان غالب گرداند .به رغم تمام تحوالت فکری و کوششها
و مبارزات پراکندة ایرانیان در یعک سعده گذشعته ،دسعتیابی بعه حکومعت «قعانون» و

حاکمیّتی آزادی خواه و استقرار حداقل آزادیهای مدنی و پیدایش جامععهای معدنی بعا
شکست مواجه شد .در مقام اول عامل تاریخی و بنیانی این شکست مشروعّیت تاریخی
اسالم و تشی و سیطره مالیّان شیعی و فرهنع شعیعی بعر تعودة دیعن زده و اجعرای
شریعت و نه «قانون» بود و هست .و بعد آنکه دخالت دین در سیاست و حکومعتگعری
که در نات و جوهرة اسالم و تشی نهفته شده ،مالیان را برسرنوشعت ایرانیعان مسّعلط
ساخت.
امر مسلّم و بی تردید آنکه دین اسالم و مذهب شیعه در مقام نخست و پعیش از آنکعه
دینی ربوبی باشد ،نهادی سیاسی ست .مالّیان شیعی در هموارة تعاریخ بعدنبال تصّعرف
قدرت سیاسی در ایران بوده اند .از این رو شرا نخستین و قطعی و مسعلّم نجعات ایعن
کشور گذری تاریخی ست و نه فقط سیاسی .یعنی بیرون راندن مالیان و تمامیسلسعله
مراتب روحانیت شیعی از تمام نهادهای عمومیجامعه .یک چیز مسلّم است .آنکه وجعود
و بقای حضور مالیان در عرصههای عمعومی :دولعت ،مدرسعه ،قعانون گعذاری و نظعام
حقوقی تمام تعالش هعای ایرانیعان بعرای دسعتیابی بعه حکومعت «قعانون» و اسعتقرار
آزادیهای طبیعی و مدنی و رشد و تحّول جامعه را بعی تردیعد نعابود کعرده و از میعان
برمی دارد .ایرانیان به یاد داشته باشند که هر تشکّلی سیاسی در ایران امروز :بنیعاد گعرا،
اصول گرا ،اصالح طلب ،اسالم رحمانی ،ملّی معذهبی و غیعره در جعوهره و نات خعود
جریانی اسالمی /شیعی و مطلقاً واپسگرا و ضّد مدرن و سرکوبگعر و ضّعد آزادیهعای
طبیعی انسانی است.
حال جامعة ایران برای بیرون رفتن از سقوطی تاریخی که مبتالیش گردیده یک راه ،و
فقط یک راه بیشتر پیش رو ندارد و آن تالش جمعی و مسئوالنه و متحّد ایرانیان ،داخل
و خارج از کشور برای استقرار حاکمیّت سیاسی الئیک /سکوالر است .برای تحقّق ایعن
امر می باید فعّاالن سیاسی آزادیخواه با عمل سیاسی صلح آمیز و اهعل فکعر و نظعر یعا
همان روشنفکران با شرح و بسط اندیشههای مدرن با گرایش الئیک ،تودة ایرانی را بعا
نهنیّت الئیک/سکوالر و ضرورت آن آشنا سعازند .اجمعال آنکعه تعالشهعای عملعی و
فکری جامعه باید و باید در جهت بیرون رانعدن سعاختار دیعن ،یعنعی جعدائی قواععد و
ضوابط شریعت و متولیّان دین از کلیعة نهادهعای عمعومی :دولعت و سعازمانهعای آن،

مدرسه در تمام سطحهای آموزشی ،نظام قانونگذاری مجلس نمایندگان) ،نظام حقعوق
و قوانین مدنی ،سازمان داده شود .در غیر این صورت تصّور نمیشود نیروی چنعدانی در
جسم بیمار و بی رمق ایران مانده باشد که بتواند شرایط تاریخی حال و حاضعر خعود را
تحمّل کرده و به بقای خود ادامه دهد.
محمد حسین صدیق یزدچی
پاریس١٢نوامبر ٢٠١٧

جامعه شناسی در خدمت الئیسیته  -کورش عرفانی
مذهب از ریشهدارترین پدیدههای تاریخ بشعری اسعت .برخعورد بعا آن نیازمنعد نگعاهی
بنیادین است که بتواند در طول زمان و به شکل قانونمند مشکالت ناشی از حضور دین
در بنیانهای زندگی اجتماعی انسانها را حل و فصل کند .برای این منظور به کارگیری
علوم اجتماعی و اعمال آموزههای آن ضروری جلوه میکند.
مفهوم «الئیسیته» یا «دین جداگری» از جملهی مواردی است که معیتوانعد از آنچعه
یافته های علوم اجتماعی در عرصه ی روابط جامعه و معذهب اسعت بهعره بعرد .جامععه
شناسی میتواند در این میان از تواناییهای خاص خود در شناساندن روابط اجتمعاعی از
حیث شکل و محتوا نقش مهمی را بازی کند.
توضیح جامعه شناختی الئیسیته موضوع مورد نظر ایعن مقالعه اسعت ،البتعه بعه شعکلی
مختصر و مفید که در کارهای دیگر به طور مشروحتر آمده و خواهد آمد.

جامعه شناسی و الئیسیته
نخستین موضوع در جامعه شناسی مذهب در نظر داشتن قعدمت تعاریخی حضعور یعک
مذهب در جامعه است .هر چه عمر این امر درازتر ،حضور پدیده محسوستر .ایعن البتعه
به فراز و نشیب های هر مذهبی در طول تاریخ یک کشعور بسعتگی دارد ،امعا بعه طعور
عموم می توان این پیش فرض را مبنا قرار داد که با گذر زمعان ،معذهب فرصعت آن را
می یابد که به سازوکارهای خارد و کالن روابط اجتماعی وارد شعده و هریعک از ابععاد و
جنبه های آن را تحت تاثیر خویش قرار دهد .به همعین خعاطر وقتعی از اهمیعت تعاریخ
حضور مذهب در یک جامعه ،به عنوان گعام نخسعت فهعم جامععه شعناختی الئیسعیته
صحبت میکنیم ،منظورمان هم جنبهی کمی آن است و هم کیفیت و چگونگی نفعون و
استقرار مذهب در ساختارهای عینی و نهنی جامعه که جلوتر به آن اشاره میکنیم.
موضوع دوم نوع پذیرش و اشاعهی یک مذهب در جامعه است .در این راستا این نکتعه
اهمیت دارد که آیا مذهب مسعتقر در یعک کشعور ،محصعول بعومیاسعت یعا وارداتعی.
بومیبودن به معنای این است که آن مذهب و نیز شعکل و نات معیتوانعد برخاسعته از

ویژگی های درونی تاریخ و جغرافیای مشخص یک جامععه بعوده و بعه همعین دلیعل از
قدرت تطابق باالیی در طی زمان برخعوردار باشعد .در ایعن راسعتا ،جامععه درجعهای از
سنخیت ساختاری با آن مذهب را حس کرده و معیتعوان امیعدوار بعود کعه هعر تغییعر
خودجوشی در یکی از این دو بر دیگری موثر واق شود .معذهب وارداتعی امعا بعه ایعن
آسانی با بافت جامعه و بن مایههای آن جوش نمیخورد ،نیاز به زمان دارد .به ویژه اگعر
ورود آن به یک سرزمین بر اساس زور و شمشیر بوده باشد .در این جا ،جامعهشناس بعا
مراجعه به تاریخ میتواند شاهد نمادها و نمودهای مقاومت آن جامعه در مقابعل معذهب
تحمیلی باشد .اینها همان مقاومتهایی است که به شکلی ریشعهدار دوام معیآورد ،در
گذر زمان کمرن یا پررن می شود ،اما تا زمان ظهور الئیسعیته دیعن جعداگری) ،در
شکل نهادینه و طویلالمدت خویش ،از میان نمیرود .در ایعن میعان ،تنوععات اسعتقرار
یک مذهب در جامعه را باید مد نظر داشت .به طور مثعال در بعضعی معوارد معردم ،بعه
واسطه ی نیازهای مشخص فرهنگی و مادی خویش در یک مقط تعاریخی خعاص بعه
سوی پذیرش یک مذهب بیرونی می روند .در این صعورت فراینعد اسعتقرار ،اگعر معورد
مطالعهی دقیق قرار گیرد ،میتواند سری  ،عمیق و کارکردی جلوه کند.
عنصر سوم ،سیر تحوالت کیفی مذهب از زمان استقرار خود در درون جامعه اسعت .بعه
این معنا که باید دید در طول زمان ،کوتاه یا بلند ،آن مذهب چگونه جامعهی مورد نظعر
را متحول ساخته و در مقابل ،جامعه چه بر سعر آن معذهب آورده اسعت .در نظرگعرفتن
وجه متقابل و پویای این رابطه امری اساسی است .این که آیا در طول زمان آن مذهب
در کدام یک از وجوه ابتدایی خویش تضعیف یا تقویت شده است؛ ایعنکعه تعا چعه حعد
هویت منشاء خویش را هنوز با خود یدک میکشد؛ اینکه چه کارکردهعایی را در طعول
تاریخ یک کشور ایفاء کرده است و تحوالت اساسی یک جامعه به چه میعزان از حضعور
آن مذهب ،مستقیم یا غیر مستقیم ،تاثیر پذیرفته است ...در یک کالم ،آن مذهب چه بر
سر جامعهای که در آن ظهور یا ورود کرده آورده است.
عنصر چهارم به یک درک مشخص مطالعاتی از وضعیت کنونی معذهب در جامععه بعاز
میگردد .این که در شرایط فعلی ،حضور و کارکرد آن مذهب چیست و چه عرصههعایی
از جامعه و تا چه حد گسترده یا عمیق تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته انعد .ایعن درک

نیازمند یک همکاری چند رشتهای از حوزه های علوم اجتماعی است که جامعه شناسعی
با بهره گیری از یافتههای آنها میتواند به برآورد حضعور جعاری و پایعایی معذهب در
درون ساختارهای خرد و کالن فعلی آن جامعه بپردازد.
اگر در ترسیم چارچوب های نظری و تحقیقاتی جامعه شناسی الئیسیته به همعین چهعار
عنصر بسنده کنیم ،میآییم بر روی این نکتهی مهم که هر یک از این چهار حعوزه ،بعا
دادههای یافته شدهی خود ،چه کمکی میتوانند بعه اسعتقرار الئیسعیته در یعک جامععه
بکنند.
برای تعیین این حوزهبندی ها بد نیست نخست تعریعف روشعن و عملیعاتی از الئیسعیته
داشته باشیم تا به واسطهی آن جایگاه کارکردی جامعه شناسی را مشخص سازیم.

الئیسیته در تعریف کارکردی خود
الئیسیته مدیریت روابط عقالنی میان دین مداران و غیعر دیعن معداران اسعت .در ایعن
تعریف چند عنصر به یکدیگر پیوند میخورند .نخست «مدیریت» که مشخص میسازد
الئیسیته نظریه پردازی و فلسفه نیست ،یک دستگاه کارکردی از دستورالعملهاسعت تعا
اجازه دهد دو گروه باورمندان مذهبی و غیرباورمندان بتوانند در سایهی مدنیت قانونگرا
همدیگر را تحمل کرده و با هم زنعدگی کننعد .وضع قعوانین و رعایعت آنهعا ضعرورت
مدیریت را به میان میکشد و جایی برای قضا و قدر و شانس باقی نمیگذارد .مبتنی بر
برنامه ریزی و تعریف استانداردهای تبدیل شده به قوانین و مقعررات اسعت بعا ضعمانت
اجرایی .دیگر این که آنچه قرار است مدیریت شعود «روابعط عقالنعی» میعان ایعن دو
بخش از جمعیت است .روابط ،آنگونه که بر اساس خرد جمعی و دنیوی تعیین و تدوین
شده است و منشاء الهی ،ماوراء الطبیعی و یا ایدیولوژیک ندارد .بر اساس عقعل اسعت و
شکل تجربه شده و تدوین شدهی آن ،علم .بنابراین ما در مورد مدیریت این روابعط بعه
شکل تحمیلی و تهدیدی خعود صعحبت نمعیکنعیم ،روابطعی اسعت کعه عقعل آدمعی،
درصورت عدم تاثیر پذیری از پیش فرضهای غیر عینی ،در پذیرش آن مشکلی نعدارد.
و سرانجام ،عنصر سوم «دینمداران و غیعردین معداران» اسعت .بعه عبعارت دیگعر در
الئیسیته ما به طرح و ارائه ی قوانینی که به چیزی جز شکل و نوع رابطة میان ایعن دو

بخش از جمعیت باشد نمی پردازیم؛ موضوعات دیگر را دانشها یا مجموععه ی قعوانین
دیگر کشورمورد مدیریت قرار میدهند .الئیسیته میخواهد چارچوبی ترسیم کند که نعه
دینمداران بتوانند زندگی غیر دینمداران را بر خالف ارادهی آنها تحت تأثیر یا سلطهی
خویش داشته باشند و نه غیردینمداران بتوانند دینمداران از آزادی انجام آداب و مراسم
خویش محروم سازند .پس ،الئیسیته در این تعریف خود بهترینِ ضمانتها برای راحتی
هر دو طرف است .اما به جای آن که این رعایت راحتی حال دیگری را به خواست هعر
طرف واگذار کند ،آن را تعریف و تعیین میکند و برای اجرای این خطوا تععین یافتعه،
ضمانتهای قانونی و اجرایی تدارک میبیند.
در حالی که در نگاه نخست ،الئیسیته از ایعن مجعرای معدیریتی سعاده و شعدنی جلعوه
میکند ،واقعیت ملموس پیاده سازی آن مشکالت عدیعدهی عینعی و نهنعی در جامععه
برخورد میکند .اینجاست که میبینعیم علعوم اجتمعاعی و بعه ویعژه« ،جامععه شناسعی
الئیسیته» با چارچوب نظری که به اختصار در باال از آن یاد شد تا چه حد میتواننعد در
پیاده کردن و اجرایی ساختن الئیسیته در یک جامعه نقش داشته باشند.

جامعه شناسی در خدمت اجرای الئیسیته
اجازه دهیم ببینیم هریک از حوزههای یاد شدهی جامعه شناسی مذهب چگونه میتواند
در اجرای موفق یک قانون اساسی پیوند خورده با الئیسیته مورد بهره برداری قرار گیرد:
درک قدمت حضور یک مذهب در جامعه به کارگزاران الئیسیته یاری میدهد تا بعازهی
زمانی استقرار مراحل مختلف طرح پیاده سازی قانون الئیعک در کشعور را بعا آگعاهی،
چشم باز و درایت تعیین کنند .یعنی در یک درک کمیتگرا و تاریخمند از اهمیت عنصر
زمان پیدایش یا حضور این مذهب در جامعه ،بدانند که زمانبندی مناسب برای اجعرای
هر یک از بخش های پروژه الئیسعیته چگونعه بایعد صعورت بپعذیرد و از چعه سعرعتی
برخوردار باشد .تنظیم شتاب سوار کردن الئیسیته بر اساس یک درک جامعه شناختی از
زمان استقرار مذهب در درون جامعه از ضمانتهای موفقیت آن و پرهیز از شکستهای
ناشی از عجلههای بی مورد و دردسر آفرین خواهد بود.

درک نوع ظهور و استقرار یک مذهب در جامعه یاری می دهد تا قانون گذاران الئیسیته
به عمق ریشه های مذهبی که قرار است تحت قانون الئیعک دسعت و پعای خعود را در
یک کشور جم کند توجه مبذول دارند .شناخت ایعن ریشعههعا موجعب معیشعود کعه
تصمیمات ،نه به صورت مکانیکی و از پیش تعیین شده ،بلکه بعه شعکل هوشعمندانه و
واق گرایانه اتخان شوند .بهرهبری از درک مستقر شده در حافظهی جمعی یعک جامععه
می تواند به دولت الئیک این امکان را بدهد که بداند آیا کنعدن و بریعدن شعهروندان از
باورها و پراتیک های مذهبی خود تا چه حد آسان یا سخت خواهد بود و در این راستا بعا
ظرافت و دقت عمل کند.
درک سیر تحول مذهب در تاریخ اجتماعی یک جامعه سبب میشود که مسئوالن پیاده
کردن الئیسیته درصدد باشند با تکیه بر سوابق و تجربههای مشخص کشورشان در این
راستا عمل کنند .این به معنای آن است که جامععه بعا شناسعنامهی تعاریخی خعود بعه
عالقمندان اجرای الئیسیته این پیام را میدهد که تعا چعه حعد و در چعه بخعشهعایی
آمادگی بیشتر یا کمتر برای پذیرش تغییعر برخعورد خعویش بعا معذهب را دارد .جامععه
شناسی الئیسیته این برگهی هویت تاریخی را تهیعه کعرده و بعا ارائعهی محتعوای آن،
دست قانونگذاران را برای طراحی سیاستهایی ظریف ،دقیق و دارای شعانس موفقیعت
باز میکند .در این جاست که توصیههای جامعه شناسان میتواند مسعئوالن را از رفعتن
به سوی تفریط و افراا هایی که کامیابی الئیسعیته در جامععه را کعاهش معیدهعد دور
سازند.
و در نهایت ،درک کمیت و کیفیت حضور مذهب در امروز زندگی اجتماعی یعک جامععه
سبب می شود بدانیم که برای پیاده سازی الئیسیته از کجا باید آغاز کنیم ،با چه شکلی،
از چه زاویهای وارد شویم و با چه ریتمیآن را اجرایی کنعیم .بعه عبعارت دیگعر ،جامععه
شناسی می تواند حال و روز شرایط کنونی جامعه و نوع ساری و جاری بودن دین در آنها
و روابط شهروندان با مذهب را به دقت ترسیم کند و کارگزاران را در یافتن کانعالهعای
مناسب برای شروع تزریق قوانین الئیک در جامعه یاری دهد .ارزش توصیههای جامععه
شناسان در این بخش برای طراحی یک سیاست الئیک موفق در مدیریت کالن جامعه
بی نهایت است.

نتیجه گیری
بر اساس آنچه آمد به نظر می رسد که اگر کوشندگان راه استقرار الئیسیته در جامعهی
ایرانی ،عنایت بیشتری به علوم اجتماعی و از جمله جامعه شناسی داشته باشعند ،مسعیر
جای دادن الئیسیته در قانون اساسی آینده ی ایران ،هموارتر شود .برخورد زنعده و پویعا
با جامعه همیشه ضمانتی است بر ارائعهی راهکارهعایی کعه توسعط شعهروندان بهتعر و
فعاالنهتر مورد استقبال قرار می گیعرد .بعرخالف تجعاربی ماننعد الئیسعیتهی جبرگعرای
آتاتورک در ترکیه ،ما ایرانیها میتوانیم الئیسیتهی ایران آینده را بر مبنعای پایعههعای
علمی و عملی دقیق و محاسبه شده بنا کنیم و به این صعورت هعم پعای معذهب را در
راستای یک استراتژی عقل گرا ،اخالق گرا و مشارکت محور از زنعدگی دنیعوی معردم
ببریم و هم به مذهبی ها اجعازه دهعیم کعه از آزادی الزم بعرای پیعروی بعی دردسعر از
باورهای خود برخوردار باشند .ترکیبی سعخت امعا شعدنی کعه جامععه شناسعی معذهب
میتواند به آن یاری فراوان برساند.

سکوالریسم یا الئیسیته؟  -جاماسب سلطانی
مقدمه
علوم اجتماعى ناتاً با مشکلی درگیرند که علوم طبیعى کمتر با آن دسعت و پنجعه نعرم
میکنند به این دلیل که ما مفاهیم و سوژهها را مورد پژوهش قرار میدهیم و نه اشیاء و
این اولى به مراتب سختتر قابل درک و لمس و تشخیص است .مفهعوم سکوالریسعم
نیز به این مشکل تعریفى دچار است؛ زمانى که مفاهیم شکلهعا گونعاگون بعه خعود
می گیرند همچون سعکوالر ،سکوالریسعم ،سکوالریزاسعیون و سعکوالریته ،مشعکل دو
چندان میشود .هرکدام از این مفاهیم نیاز به تعریفی جداگانه دارند بدون اینکه از هستة
اصلی که واژة سکوالر است بریده شوند.
بطور مثال ،عنوان سکوالر تنها برای امور دنیوی حال هرچه که اینها باشعند) بعه کعار
گرفته نمیشود بلکه اختصاص داده می شود به دول دمعوکراتیکی نیعز کعه بعه انعواع و
درجات مختلف نسبت به مذهب بی طرفند مانند فرانسه و هلند) یعا حتعی دارای دیعن
رسمیهستند انگلستان) ،یا برای دیکتاتوریهای نظامیکه گرایشی ضد معذهبی دارنعد
ایران رضا شاه یا تاجیکستانِ امروزی) یا بر عکس تا حدّی بعه قعوانین شعرعی صعحه
میگذارند عراق بعثی ،سوریه یا مصر) .سکوالر همچنین به روحانیت گفته مى شود ،نه
فقط به آن دستهای که خواهعان جعدایى کلیسعا از دولعت هسعتند ،بلکعه حتعى بعه آن
روحانیونى که مبلغ سیاستهای مذهبىاند ولى بیشتر تمرکز بعواقب "دنیو " آن دارند،
همچعععون راهبعععان سعععکوالر در مقابعععل روحانیعععت ععععادی .شعععوک و زوکعععرمن
 Zuckerman& Shookوقتى مى نویسند که یک "شخص ،فعالیت اجتماعى ،یعا
نهاد فرهنگیِ سکوالر ،دنیو است ،متمرکز بر امور روزمره .بررسى کردن ]پدیدههعا [
سکوالر یعنى بررسى کردن ]پدیدهها [ موقت و دنیو  "،تعریفی مبهم و دردسعر سعاز
از سکوالر عرضه مىکنند .مسئله دقیقاً در همین صفت زیعاده از حعد وسعی "دنیعو "
است زیرا مذاهب هم با امور دنیو سر و کار دارند.

قرار است سکوالریته همین شاخص معبهم دنیعو را کعه بعه عنعوان شعاخص هویعت
استفاده مى شود ،توضیح دهد ،اما "چون سکوالریستها در سعکوالریتهشعان هعم رأی
هستند ولى الزاماً در عرضة دالیل لزوم مقاومت در برابر نفون مذهب همعقیده نیستند و
دسععتور کععار خاصععی بععرا ]ایععن کععار[ ندارنععد ،بنععابراین] پدیععده “چنععد سععکوالریته[“
[ ]polysecularityرا باید به رسمیت شعناخت" .ایعن بعدین معناسعت کعه تعدارک
تعریفی فراگیر از سکوالریته بسیار سخت است .در عین حال ،در نقعد بسعیار خعوبش از
راپورت استاسى " ،the Stasi reportرابرت او براین"  Robert O’Brienمدل
فرانسععو جداسععاز دو نهععاد کلیسععا و دولععت را یعنععی همععان الئیسععیته را) بعنععوان
سکوالریته ترجمه مىکند و بدین ترتیب به تعریفى کامالً متفاوت از سکوالریته مىرسد
تا آنی که شوک و زوکرمن کمى پیشتر دادند .یک ترجمة چنین بى قاعدها تنها زمانى
امکان پذیر است که خود مفهوم در وهلة اول سست تعریف شده باشد.
سکوالریزاسیون را نیز به نوبة خود میتعوان بعا دردسعر کمتعری ولعی بعه روشهعای
گوناگون) بعنوان فرآیند اجتماعی کمرن شدن پندار و کردار مذهبی در فضا عمومى
تعریف کرد ،ولی آنچه دردسر ساز است اینست که این تعریف الزاماً و صرفاً یک بررسی
نیست بلکه مرتبط است به "تز سکوالریزاسیون" که "مدعی بود که مذهب رفته رفتعه
کم اهمیت می شود و حتی دیگر با فرارسیدن تجدّد اهمّیت خود را از دست خواهد داد".
امروزه اکثر دانشمندان این نظریه را رد کردهاند.
اما مسئلة بنیادی تعریف خود سکوالریسم است .این مفهوم در برگیرندة یک جهعانبینی
شخصی یا اجتماعی است ،و همچنین یک ایدئولوژی سیاسی برای تنظیم کردن رابطعة
دو حوزة مذهب و سیاست .بدین ترتیب ،برای پوشش آن ابعاد گسترده تعاریف سعادهای
مانند "تبلیغ جدایی کلیسا از دولت "نارسا هستند و نیازمند توضیحات ثعانوی بسعیار .در
پیروی از صاحب نظر ان این زمینه ،من نیز برای حعل ایعن مسعئله بعین “سکوالریسعم
نگرشی" و "سکوالریسم سیاسی" تفاوتی قائل می گردم .اما حتی با اسعتفاده از چنعین
تفاوتی ،ابهام سکوالریسم سیاسی رف نمیشود زیرا دو مدل سکوالر نمیتوان یافت کعه
عین هم باشند .این موضوع هرگونه اقدام بر کلیت بخشعی بعه ایعن مفهعوم را دشعوار
میکند .ثانیاً ،این پرسش مطرح می شود که کدام مدل سکوالرتر است و کدامین اصعالً

سکوالر نیست؟ همانطور که پیشتر اشاره شعد ،رژیعمهعای گونعاگونی بعا ماهیعتهعای
متفاوت و درجات مختلف بی طرفعی نسعبت بعه معذهب ،عمومع ًا همعه تحعت عنعوان
سکوالریست) گروه بندی میشوند .مسئله اینست که مفهومیکعه در برگیرنعدة مععانی
زیاده از حد شد ،اصوالً دیگر دارای هیچ معنایی نیست.
بدون اینکه ادعا کنم این مسئلة تعریفی را برای یکبار و همیشه حعل خعواهم کعرد ،در
بخش اول مقالة در دست ،کوشیده شده تا حداقل روشنایی مفهعومیدر معورد واژههعای
همریشة سکوالریسم داده شود .با خود واژة سکوالر آغاز میکنم و از آنجا میپردازم به
تعریف مفاهیم سکوالریزاسیون و سکوالریسم نگرشعی .پعس از تعدقیق ایعن تععاریف،
شاخصهای نگرش سکوالر را عرضه میکنم .این جهانبینی بعر چعه باورهعایی اسعتوار
است و دارای چه مشخصاتی است؟ پاسخ به این پرسشها برای ساختن معیاری که بعه
درد وارسی تاریخی بخورد و به تشخیص ظهور و رشد ایعن جهعانبینی در ایعران یعاری
برساند ،مهم است.
بخش دوم این مقاله به دولت سکوالر اختصاص دارد و در آن تعریفعی از سکوالریسعم
سیاسی عرضه میکعنم .از آنجعا بعه بععد ،رابطعة نظعری سکوالریسعم و آزادیخعواهی
لیبرالیسم) را مورد بررسی قرار میدهم و دستهبندیها غالب و رایج علمیکه بسیاری
رژیمهای غیر دموکراتیک را سکوالر نام گذاری میکنند ،به چالش میکشم .این ،البتعه
در دفاع از مکتب فکری لیبرال است و به منظور یادآوری این داده تاریخی است که چه
سکوالری سم چه الئیسیته ،هر دو محصول تفسیرهای لیبرال از مذهب و جایگعاه آن در
جامعععه هسععتند .بععدین ترتیععب زمینععه را آمععاده مععیکععنم تععا در فرصععتی دیگععر آن
تاریخنگر ها غیر دقیقی را که سیاستهای ضد مذهبى رضا شاه و سیاستهای گعاه
روحانیت پسند محمد رضا شاه را ،که هر دو در قالب نظامهای اوتوریتر به اجرا گذاشعته
شدند ،زیر عنوان سکوالر دسته بندی می کنند و با ایعن کعار سعنت غنعى آزادیخعواهى
ایرانى و ظرفیت آن برا استقرار دولتى واقعاً بعى طرفانعه نسعبت بعه معذهب را پعس
مىرانند ،نقد نمایم.

پس از فراهم آوردن زمینة نظر  ،تفکیکى قائل مى شوم بین آنچه عموماً دول سکوالر
و الئیک مى نامند .ارزش این تفکیک در اینست که به ما ایعن امکعان را معىدهعد تعا
تفاوتى قائل شویم بین بطور مثال ،نظام سیاسى هلند ،که پذیرا احزاب مذهبى و خعط
مشى مذهبى است ،و نظام فرانسه ،که دو حوزه سیاست و مذهب را تا حد ممکن از هم
جدا کرده است .نام گذار این هر دو نظام به عنوان سکوالر و توضعیح تفعاوتهایشعان
زیر یک چتر نظر واحد ،بى توجهی است به ریشعههعا تعاریخى و نیعز بعه نتعایج و
ایدئولوژ هر دو مدل .هرچند اکثر دانشمندان علوم اجتماعى از واژگان دیگعر بعرا
تفکیک این دو مدل استفاده کردهاند ،من ،به دالئلى که کمی پائینتعر توضعیح خعواهم
داد ،دو واژة سکوالر و الئیک را بکار مىبرم .این تفاوت یک کاربرد عملى نیز دارد :نبرد
کنونى ایرانیان برا جدا ساختن دو نهاد روحانیت و دولت ضرورتاً نیازمنعد جهعتیعابى
دقیق است .در این نبرد ،آیا ما ایرانیان باید چشم به مدل جدایى ایاالت متحده آمریکعا
داشته باشیم ،یا به آلمان ،فرانسه یا انگلستان؟ نامگذار تمامى این مدلها زیر عنعوان
سکوالر مترادف ابهام و مشکلسازی راهحل مطلوب برا آزاد خواهان ایران است.
بپردازیم به بحث سکوالریسم.

بخش اول
 ١.١سکوالر
کلمة سکوالر ریشه در لغت التین "سه کولوم" saeculumدارد که معنا یک عمعر
یا یک نسل را مى داد و این مفهوم در مقابل حیات ابد خداوند و آخرت بکار مىرفت.
این تمایز در طول و دوران حیات -یعنى بین حیات فیزیکى بر زمین و حیات متافیزیکى
در آخرت -به دیگر جنبهها دو عالم در خداشناسى مسیحیت نیز گسترش یافعت ،معن
جمله به ابعاد ماد  ،اخالقى و سیاسى آن .در مورد آخر گفته میشعد کعه بعر خعالف
حکومت الهى در "سرا باقی" .یک حکومت زمینى در "سرا فانی" وجعود دارد کعه
سکوالر نامیده مىشود .بنابراین ،مفهوم سکوالر از همان آغاز یک پایعة آن "دوگعانگى
سازندهای" بوده که مذهب پایة دیگرش است .تفکیک بین بیدوامى زندگانى خعاکی و
جاودانگی حیات متافیزیک ،بدین معناست که ظهور اندیشه سکوالر بطور ناگسستنی بعا

خداشناسى مسیحى گره خورده است .در عینحال ،مفهعوم سعکوالر را نمعیتعوان تنهعا
بعنوان "دنیو " یا "مربوا به این دنیا" معنى کرد به این دلیل ساده که تمعام هسعتى
شناخته شده مربوا به این دنیا و به این سرا است ،من جمله کلیسا /مسجد ،روحانیت
و حتى خود مذاهب .ثانیاً ،مذاهب سرگرم امور دنیو هستند و دلواپس اینکه چه عملی
پارسایی است و کدام خیر .چنین تعریفى از سکوالر ،مفهوم را از معنا تهى مىکنعد زیعرا
تحت این تعریف حتى تندروترین مذهبگرایان هم سکوالر نامیده مىشوند چون در هر
حال وابسته به این دنیا هستند .پس وقتى حرف از سکوالر مى زنیم ،هر آینه سعخن از
گرایش است؛ گرایشى دنیو بر خالف گرایشى ماورای طبیعى .اما بعاز ،تعا جعایى کعه
مربوا به چنین گرایشى است ،سکوالر نمى تواند معنا "غیر معذهبى" دهعد ،هرچنعد
"احتماالً گسترده ترین استفاده از مفهوم سکوالر ،هم در زبعان روزمعره و هعم در زبعان
دانشگاهى با اشاره به چیز است که در وهلة اول) مذهبى نیست ”.عیبی کعه در کعار
است این فرض ضمنى است که شخصى را که گرایشى مذهبى دارد ،ولى به هعر حعال
خواهان جدایى کلیسا از دولت است ،نمى توان سکوالر نامید چون او آخر دست معذهبى
است”.
به عبارتى دیگر ،اگر واژة سعکوالر بعه هعر گونعه متعرادف غیعر معذهبى گعردد ،تنهعا
بىخدایان و آگنوستیکها را مىتواند در بر گیرد .از ایعن رو ،هعر اسعتفادة تقلیعلگعرا از
سکوالر هم منجر به کاهش بُرد معنایش مى شود.
پس روشن می شود که سکوالر نه یک حالت وجود است در این و آن سعرا ) و نعه
یک دید به مذهب مذهبى و غیر مذهبى) .برا کشعف معنعا حقیقعى سعکوالر بایعد
دوباره سر زد بعه آن "دوگعانگى سعازنده" کعه سعکوالر یعک رو سعکهاش اسعت.
چنانچه گفته شد ،این دوگانگى در خداشناسى مسیحی شکل گرفت و هر چند مربعوا
به دو مرحلة فرضى) هستى است -این سعرا و آن سعرا  -اسعتفادة اصعلى آن بعرا
تفکیک دو قلمرو قدرت بوده :حکومت کامل الهى و حکومت نعاقص دنیعو ؛ یکعى بعه
رستگار مى انجامد ،دیگر به یک حکومت ناقص و کفر آمیز .اگرچه این تفکیک در
درجة اول برا مشروعیت بخشعی بعه حکومعت دنیعو بعوده از ورای صعدور جعوازی
مذهبى یعنى همان دخالت کلیسا در امور دولت) شکل گرفته ،با گذر سدهها راه به یک

جدایى دائم بین دو نهاد کلیسا و دولت داده است .زیرا رفته رفته یک دوگعانگى بوجعود
آمد بین "بازو معنو " و "بازو سکوالر" نامیده مى شد ،اولى در اختیعار روحانیعت
است و دومى سلطنت .این دوگانگى پیرامون یک کشمکش بر سر قدرت شکل گرفعت
و هر چند نظریة "بازو سکوالر" بسیار زود و در قرن چهارم میالد مطعرح شعد ،تعا
قرن چهاردهم طول کشید تا سکوالرها ادعا برتر بعر روحانیعت را مطعرح سعاختند.
کلیسا در آغاز این ادعاها را در هم کوبید و بر این بود که قدرت موقت سعکوالر) بایعد
به کلیسا پاسخگو باشد ،ولی قدرت روحانى تنها به خداوند پاسخگوست .اما ظهور عصعر
روشنگر و تجدد ،توازن قدرت را دگرگون کرد و آن مدعاها سکوالر را تحکیم نمود
و بدان محتوا بخشید تا بدین ترتیب معنى کنعونى و معدرن را بعه واژه سعکوالر بدهعد:
مخالف پیوستگى نهاد کلیسا و دولت .فی الواق  .هر تعریفى از واژة سکوالر کعه آنعرا از
سرشت و تاریخ سیاسىاش سوا کند ،سررشته کار را کامالً از دست داده.
حال که چنین تعریفى در دست داریم ،مى توانیم حکومتی را که به کلیسای بخصوصی
وابسته نیست ،یا سیاست هایى را که متکی به الهام مذهبى نیستند ،سعکوالر بنعامیم ،و
همچنین مذهبیونى که مبلغ جدایى کلیسا /روحانیت از دولت هستند ،و نیز خدا نابعاوران
و آگنوستیکها را .در عین حال ،این تعریف به ما اجازه مى دهد که تفاوتى قائل شعویم
بین دول سکوالر ،الئیک ،مذهبى و ضد مذهبى ،بین روحانیت تئوکراتیک و سکوالر ،و
بین شهروندان مذهبگرا و سکوالر .مهمتر از هر چیز ،به ما این اجازه را مىدهد تا زیعر
چتر "سکوالر" تمامى کسعانى را ،از خعداباوران و نابعاوران گرفتعه تعا روحعانى و غیعر
روحانى ،همة آنانى که مبنى بر هر استداللى چه مذهبى یا غیر مذهبى) این وجهه را با
هم شرکیند که همگى مخالف پیوند دو نهاد کلیسا /مسجد با دولت هستند نیل صعفت
سکوالر جم کنیم .بدیهى است که این تعریف از سکوالر بسیار نزدیک به سکوالریسم
سیاسى است ،اما یک فرد سعکوالر الزامعاً "سکوالریسعت" ،یعنعی مبلعغ سکوالریسعم
سیاسى ،نیست .یکى مى تواند به راحتى سکوالر باشد بدون اینکه سکوالریسم را تبلیعغ
کند یا حتى بدون آگاهی از گرایش سکوالر خود .در حقیقت ،بخشها قابل توجهى از
جوام غربى ،على رغم گرایش مذهبى شان ،مذهب گعرا نیسعتند و مخعالف پیوسعتگى

کلیسا و دولت مى باشند ،در حالى که بسیار از آنعان شعاید هرگعز واژة سعکوالر را هعم
نشنیده باشند.

 ١.۲سکوالرایزاسیون
سکوالریزاسیون ،از سو دیگر ،فرآیند کاهش باور و رفتار دینى در جامعه اسعت .وقتعى
که تعداد شهروندان سکوالر افزایش یابد به احتمال زیاد وزنة سیاستها معذهبى نیعز
کاهش می گیرد .به حرکت افتادن این روند در وهلة اول نتیجة مسعتقیم کعاهش نفعون
مذهب در جامعه بوده و به نوبة خود ضامن کاهش بیشتر آن در آینعده و بعدین ترتیعب
تقویت کنندة فرآیند سکوالریزاسیون خواهد بود .بنابراین ،فرآینعد سکوالریزاسعیون بعه
"تز/الگو سکوالریزاسیون" گره خورده است ،ولى این دو یکى نیسعتند :دومعى پعیش
بینى یا خواست تغییر اجتماعى است ،اولى فقط تشخیص آن .یک چنعین تشخیصعى از
روند سکوالریزاسیون را آقا استیو بروس  Steve Bruceعرضه مىکنعد و معدعی
است که بر خالف آنچه عمومعاً تصعور معىشعود ،فرآینعد سکوالریزاسعیون نعه توسعط
سکوالریستها راهانداز شده و نه نیرو محرکش توسط آنان تأمین مىگردد .بررسى
جامعه شناسى بروس به گونها متقاعد کننده نشان مىدهد که سکوالریزاسیون جوام
غربى با ظهور پروتستانیسم ،که مسیحیت را به شاخهها گوناگون و رقیب تقسیم کرد،
راه افتاد .همزمان ،سرکشعیدن "اخعالق کعار پروتسعتان" نقعش سعازندها در رشعد
کاپیتالیسم داشت و جوام غربى را با صنعتگرایى ،شهرنشعینى و فردگرایعى ،از لحعار
بنیادین زیر و رو کرد .بطور خالصه ،با ظهعور پروتستانیسعم ،معذهب از بعاال در سعطح
سازمانى و از پائین در سطح فردی ،با به وجود آمدن یک تفکیعک اساسعى بعین حعوزة
خصوصى در خانه و حوزة عمومى در محل کار ،ضربة اساسى خورد .باورها خصوصعى
مهمتر از همه مذهب) به حریم خصوصى محدود گشتند و تنها باورهای مشترک اجازة
عبور به حوزة عمومى یافتند .در چنین فضای اجتماعى ،دولت به سمت یک بعىطرفعى
نسبى برابر ادیان گوناگون حرکت کرد و این سعنت در جامععه جعا افتعاد کعه باورهعا
مذهبى امر خصوصى است .در این میان ،نقش سکوالریستها توجیه و تشویق چنین
تغییراتى بوده ،اما خود فرآیند سکوالریزاسیون نتیجة دگرگونىها پیچیده و اساسى در

جامعه بود که محرکش سکوالریستها نبودند .بررسى بروس بسیار پیچیدهتر و دقیقتر
از آنی است که من اینجا به طور خالصه شرح دادم ،اما نکتها که بعرا بحثمعان در
ایععن مقالععه واجععد اهمیععت مععىباشععد اینسععت :او ظهععور سکوالریسععم را مسععتقیماً بععه
پروتستانیسم مرتبط مىداند .در بخشى که مربوا به دول سکوالر است ،به ایعن بحعث
باز مىگردم و تفاوتى قائل مىشعوم بعین دو معدل جعدایى در کشعورها پروتسعتان و
کاتولیک.

 ١.۳سکوالریسم
اکنون بپردازیم به سکوالریسم .این واژه ابداع روشنفکر و فعال سیاسعى انگلیسعى بنعام
جورج جِیکاب هولى اوک George Jacob Holyoakeاسعت .او سکوالریسعم را
بیش از یک ابزار سیاسى برا جداساز کلیسا از روحانیت میدانست و آن را یک مرام
و جهانبینی میشمرد .هدف هولى اوک نه تنها این بعود کعه دولعت بریتانیعا را از نفعون
کلیسا برهاند ،بلکه نیز نوعی اخالق سکوالر ایجاد کند که بتوانعد رقیعب یعا جعایگزین
اخالق مسیحى شود و بدین ترتیب به پایهای اجتماعى تبدیل گردد برا سیاسعتهعا
سکوالر .هولى اوک چندین تعریف از سکوالریسم ارائه کرده است:
 ".١سکوالریسم یک دستور رفتار است مربعوا بعه زنعدگانى در ایعن دنیعا ،بعر اسعاس
مالحظاتی صرفاً انسانى ،و خصوصاً برا کسانى که خداشناسى را نعامعین یعا نابسعنده،
غیر قابل اعتماد یا غیر قابل باور ،مى پندارند".
".٢سکوالریسم یک شیوة زندگانى است برا کسانى که خداشناسى را نمىپذیرند".
".٣سکوالریسم نظری است که خود را تنها مشغول به آن پرسعشهعایى معىکنعد کعه
موضوعات آنرا مى توان با تجربة حیات در همین دنیا سنجید".
مانند هر مفهوم اجتماعى ،معنی سکوالریسم نیز تغییر یافته .این یکى از دالیلعى اسعت
که چرا از بدو ابداع ،اجماعى بر تعریفش نیست .همدوره و همرزم خود هولى اوک ،بنعام
چارلز برادالو  ،Charles Bradlaughدر همان دوران ،با تعریف آگنوستیک هعولى
اوک موافق نبود ،چون هرچند دربرگیرندة خداناباور بود ،ولى به آن محدود نمىمانعد.
برادالو بر این بود که ماب ین خداپرستى و نابعاور موضع آگنوسعتیکى وجعود نعدارد و

سکوالریسم در اصل همان تبلیغ اخالق مبنى بر خداناباور است .هرچند در درازمعدت
موض هولى اوک غالب شد باید گفت که گروه بزرگعى هعم دور بعرادالو جمع شعد)،
امروزه همچنان این بحث که نات و ماهیت سکوالریسم چیست همچنان ادامه دارد:
"بطور مثال ،ژاک برلینعربالو [ ]Jacques Berlinerblauسکوالریسعم را بعنعوان
"یک فلسفة سیاسى که ،در هستة درونىاش ،نگران و بسا اوقات عمیقاً مشکوک به هر
گونه رابطه بین دولت و مذهب است" تعریف مى کند  .)٢٠١٢:١6به باور بار کسمین
[ ]Barry Cosminسکوالریسم "دربرگیرندة سازمانها و سعاختارهعایى اسعت کعه
بازتابندة ]فرآیند [نهادینه شدن]نگرش [سکوالر در حوزة سیاسى و حیات اجتماعى یعک
جامعه هستند]  " :٢٠٠٧جوزف بِیکر و باستر اسمیت Joseph Baker & Buster
) )Smithسکوالریسم را تحت عنوان "یعک نظعامبعاور کیهعانى بعا نگرشعى علنعاً
غیرمذهبى" تعریف معى کننعد  .)٢.١5:٨از دیعد فیلیعپ کیچعر []Philip Kitcher
سکوالریسم "این ادعا را دارد که هیچ وجود ماورایطبیعى در کار نیست" و ابراز شعک
میکند در مورد وجود "خدایان ،الهیات ،ارواح ،و اجعداد...و ]نیعز در معورد [قعدرتهعا
ماوراء طبیعى که ادیان مختلف ،در گذشته و امروز ،ادعاها گوناگون خعود را بعه آنهعا
وصل مىکنند ." )٢.١١:٢4
چنانکه مى بینیم ،نظریهها در باب سکوالریسم ،ابعاد فردی ،اجتماعى و سیاسعى دارنعد.
دلیل اصلى این اختالفات اینست که دانشمندان هولى اوک اول از همه) یک جهانبینى
در آن درج میکنند ،در حالى که سکوالریسعم بعنعوان یعک ایعدئولوژ سیاسعى بعرا
تنظیم رابطة مذهب و سیاست نیز به کار گرفته میشود و بنابراین مدعى یک نعوع بعى
طرفى است  -هرچند نوعى بى طرفى بسیار مبهم .بدین ترتیب ،تعاریف سکوالریسم یا
گرایش به آن جهانبینى جایگزین مذهب دارنعد یعا گعرایش بعه سکوالریسعم سیاسعى.
نتیجتاً ،بعضعى از دانشعمندان پیشعنهاد معى کننعد کعه بایعد تفکیکعى قائعل شعد بعین
سکوالریسم بعنوان یک جهانبینى و سکوالریسم بعنعوان یعک ایعدئولوژ سیاسعى .در
پیروی از این پیشنهاد ،اول مى پردازم به سکوالریسم نگرشى و سپس به سکوالریسعم
سیاسى.

 ١.۳.١سکوالریسم نگرشى
سکوالریسعم نگرشعى ،بعه بیعان جاناتعان کعواک  ،Jonathan Quackبعه معنعا
"تالشى است برا استقرار یک آلترناتیو جام برا [جایگزینى] شعیوههعا زنعدگانى
مذهبى" .ببینیم این آلترناتیو غیر مذهبى چه شکل و شمایلى دارد؟
بگذارید با خود هولى اوک آغاز کنیم .او سه اصل برا سکوالریسعم تعیعین معى کنعد:
 -١ابزار ماد برا بهبود زندگانى در این سرا  -٢ )،نگرشى علمى برا جهت یعابى
انسانیت  -٣یک برداشت دنیو از "نیکى" ،بدون در نظر گرفتن سایر برداشت هعا .دو
اصل اول نسبتاً روشن هستند و علناً نگرشی مذهبى را بیرون نگاه مى دارند .ولى اصعل
سومى کمى مبهم است و این البته از محتوا اخالقعىاش بعر معىخیعزد .نکتعة مهعم
اینست که هولى اوک خود را موظف مىداند تا فراتر از تبلیغ جداساز کلیسا از دولعت،
گام بردارد .برا هدایت توده ها ،بخصوص آن دسته از مردم که مذهب برایشان معنعى
ندارد و در ته جامعه محروم ماندهاند ،هولى اوک یک دسعتور اخالقعى سعکوالر عنعوان
مىکند و آن را بعنوان یک ارزش اضافة سکوالریسم ،و یک دلیل مهم بعرا اسعتقبال
کلیسا از این جنبش ،عرضه مىکند .استداللش هم اینست که مذهب نمىتواند به مردم
غیرمذهبى ،رفتار اخالقى الهام بخشد .او شاهد است که بخشها بزرگعى از جامععه
هدایت کلیسا را نمیپذیرند چون دیگر) اعتقاد به "اختیار الهى" ندارنعد .هعولى اوک
مى کوشد تا با نگرش سکوالر آنان را به "اختیار طبیعت" متقاعد سعازد و ،همعانگونعه
که خود او ادیبانه مى نویسد" ،وجدان ایشان را بعه خردشعان وصعل کنعد" .ایعنگونعه
سکوالریسم نگرشى) ،عالوه بر حقانیعت ادععاییاش ،ایعن ارزش را نیعز دارد و در پعى
جایگزینى یا رقابت با اخالق مسیحى نیست" .سکوالریسم یعنى وظیفة اخالقى انسعان
در این جهان با اعتنا به مالحظاتى که تنها مربوا بعه ایعن زنعدگانى ]در ایعن سعرا [
هستند".
اگر صنعتگرایى ،و فردگرایى که در پى داشت ،منجعر بعه ظهعور سکوالریسعم شعدند،
گونه ای که استیو بروس توضیح داد ،تشدید نابرابر اجتماعى که نتیجة همعان فرآینعد
صنعتگرایى بود ،به اخالق سکوالر هولى اوک محتوا بخشید .در نخستین جعزوهاش در

باب سکوالریسم ،هولى اوک سوء) استفاده از اخعالق مسعیحى بعرا طبقعة کعارگر را
درهم مى شکند " :صنعتکار درگیر مبارزه علیعه پَسعتی و بعى ععدالتی اسعت؛ در ایعن
وضعیت ،دکترین هایى که او را با مهر گناهى ازلی داغ کرده ،با یعک ایمعان کورکورانعه
فلجش کرده ،مان از خرج نیروی او برا کار نیک هستند و بار گناهى ابد را هعم بعر
دوش او میگذارند ،به چه کار این بیچاره میآید؟"
مسلماً مىبایست بحران اقتصعاد -اجتمعاعى روزگعار هعولى اوک را در نظعر بگیعریم.
سرمایه ساالر کنترل نشده ،یک طبقة کارگر کامالً محعروم ،و سوسیالیسعمى کعه در
آستانة شورش بود ع همراه با بعد ضد مذهبىاش ع همگى با هم اخعالق معذهب را بعه
تحلیل برده بود و هولى اوک این رخدادها را فرصتی میشمرد برا گنجاندن محتوایی
اخالقى در سکوالریسم تا در رقابت با اقتدار کلیسا از موضعی محکمتر وارد میدان شود،
هر چند خودش سکوالریسم را تحت عنوان مکمل ،نعه رقیعب ،اخعالق مسعیحى ارائعه
مىکرد .در این کوشش ،خِردگرایى ،که در اصل دوم نگرش سعکوالر او نهادینعه شعده،
میبایست راه را باز کند ":علم آن آینده نگر است که در خدمت بشر است .مسعئلها
که یک جامعة علمى باید حل کند ،یافتن راه حلى است که فقر یا محرومیت یک انسان
را غیر ممکن سازد .انسان با خدمت کردن نجات مى یابد...کردار نیک برتر از نیّت نیک
است-کار به معنا عبادت است برا آنانى که یزدان پرسعت هسعتند ،و وظیفعه بعرا
آنانى که نیستند ".در این راستا او کاربرد برا اخالق سکوالر در نظر دارد که اخالق
مسیحى از پسش بر نمی آید ،یعنعى خردگرایعى و دنیعا گرایعى":ویژگعی شعاخص یعک
سکوالریست اینست که او جستجوگر آن نیکى است که ]منطق[ طبیعت دیکته مىکند،
با ابزار ماد قابل دستیابى است ،و در خدمت آنى بشریت است ع یک نوع دیعانتى کعه
نه نیاز به تصور خدا دارد ،نه نیاز به رد کردن آن".
نگرش قوی سوسیالیستی و روشن است .در عین حال این نیز روشن است که ابتکعار
هععولى اوک بععرا گنجانععدن برنامععها اقتصععاد -اجتمععاعى در نگععرش سععکوالر،
عمر درازتر از خود وی نداشت .بیش از یک قرن و نیم بعد ،آنچه از نگرش سکوالر او
باقى مانده ،پس راندن مذهب اسعت از جایگعاه انحصعار اش در تمعام امعور اخالقعى،
اجتماعى ،سیاسى و اقتصاد  ،به کمعک تعوجیهى علمعى از اخعالق ،سکوالریزاسعیون

جامعه و بوروکراسى ،جدایى کلیسا از دولعت ،و سعلب مالکیعت از کلیسعا .ایعن عناصعر
نگرش سکوالر هستند که از تحوّل تعاریخ جعان سعالم بعهدر بردنعد و در قعرن بیسعتم
میالد به شکوفایی رسعیدند و بعرای نجعات همعین عناصعر اسعت کعه پعال کلیتعور
 Cliteur Paulدر آغاز قرن بیست و یکم کتابی بعنوان "نگرش سکوالر :در دفاع از
خودمختار اخالقى و سیاسى"  )٢٠١٠مى نویسد.
کلیتور ،مسلماً ،در دوران بحران زده ا دست به قلم برده که جوام چند فرهنگى شعدة
غرب تحت فشار ادعاها گوناگون مذهبیون بر نظام سیاسى و اجتماعىشان هسعتند-
خواسته هایى که بسا اوقات جدایى کلیسا از دولت را زیر سنال مى برند .دورانى کعه در
آن تروریسم مذهبى آزاد بیان را تهدید مى کند .کلیتور بعه پشعتیبانى از ایعن نگعرش
سکوالر آزار دیده بر مىخیزد و دست به کاوش چارچوب و پایهها آن مىزند تعا ایعن
پایه ها را به مثابة نقطة اتکایی در تفکر در مورد اخعالق و کعردار سعکوالر ،آزادا هعای
گوناگون و حکومت لیبرال ،مورد استفاده قرار داد .زیرا "تنهعا در چعارچوب دموکراسعى،
قانون ساالر  ،دولت سکوالر /الئیک ،و حقوق بشر است که مىتوان چعارچوبى بعرا
چندگانگى مذهبى و فرهنگى ایجاد کرد".
کلیتور خداناباور را بعنوان یکى از اصول اساسى سکوالریسم عنوان مىکنعد ،هرچنعد
اصرار دارد که این ها مترادف یکدیگر نیستند و نگرش سکوالر دشمنى با مذاهب نعدارد.
اهمیت خداناباور در اینست که "انتخابی است علنعاً عقالنعی" و معداف آزاد بشعر،
چون "فرمان بردار از خواست الهى بگونها که در کتب مقدس آمده ...با آزاد بشر
ناسازگار است ".چنین فرمان بردار مترادف است با اطاعت کامل از خواسعت الهعى و
این به نوبعة خعود اخعالق را نعه خودمختعار  autonomousبلکعه "دیگعر مختعار"
 heteronomousمىسازد .در مروری به آرای فیلسوفان ،از اسپینوزا گرفته تا سعارتر
و راسل ،کلیتور استدالل مىکند که همگى آنان آزاد بشر را بعنوان یعک دلیعل بعرا
خداناباور عرضه کرده اند ،و همین امر این موض را قابل دفاع مىکند .اما خعداناباور
"بار معنایی منفى" دارد و از دید کلیتور به همین دلیل است که هولى اوک اصعوالً واژة
سکوالریسم را برگزیده .باید گفت که کلیتور به هیچ وجه ضدمذهبى نیست؛ او خواهان
آزاد مذهب است در چارچوب یک حکومعت الئیعک و "کعامالً مخعالف خعداناباور

سیاسى" و حکومت ضد مذهبى است .از سو دیگعر" ،خعداناباور خصوصعى "بعرا
نگرش سکوالر بسیار مهم است ،زیرا یک اخالق خودمختار بنا مىکند .پایة دوم نگرش
سکوالر را روشنفکر مىنامد که ،بر خالف خاصیت خصوصى خداناباور  ،یک کعاربرد
مهم عمومى دارد و آن پیشرفت اجتماعى است .کلیتور روشعن فکعر را بعه دو شعاخه
تقسیم مىکند :انتقاد از مذهب و آزاد بیان .اهمیت انتقاد مذهب در اینسعت کعه فقعط
بدین وسیله "مى توان [مذهب] را از بعضى عناصر و گرایشها ناخوشعایندش پعاک
کرد" .او معتقد است که آزاد بیان به دو دلیل مهم میباشد ،هر دو به اسعتدالل جعان
استوارت میل  .Mill Stuart Johnدلیل نخست دئونتولوژیعک deontological
است بخاطر اینکه آزاد بیان برا ترقى فردی حیاتی است و بدین ترتیب بعه خعود
خود ،یعنى ناتاً امر است نیک که مشروعیتش را از خود مى گیرد .دلیعل دوم اهمیعت
آزاد بیان اوتیلیتارین  )utilitarianاست ،یعنعى فوایعد کعاربرد و پعىآمعدش بعدان
مشروعیت مى بخشد ،به این دلیل که کل جامععه بعه معدد آزاد بیعان در زمینعههعا
گوناگون مانند علمى ،فرهنگى و مذهبى پیشرفت مىکند .بنابرین سکوالریسعتهعا بعر
ایناند که هیچ چیز را نباید از تیغ انتقاد در امان نگه داشت ،منجمله معذهب را" :تمعام
عقاید جدید ،به گونها  ،به قیمت خاطرها رنجیعده ،شخصعیتهعا متزلعزل شعده و
جهانبینىها درهم شکسته ،به دست آمدهاند" .از این دیعدگاه ،بنعابراین ،آزاد بیعان
تنها یک حق نیست ،بلکه وظیفة اخالقى تمامى شهروندان است که عقایدشعان را-کعه
بخاطر پى آمدها اجتماعى شان تعلق به کل جامعه دارند-در معرض انتقاد قرار دهنعد.
تن ندادن به این وظیفه ،مانند "پوزشگران اسالم "،مترادف است با آنچه کلیتور "نادانى
استراتژیک" مى نامد؛ به عبارت عامیانه همان کوچة على چپ خودمان.
با این دو پایه یعنی انتقاد مذهب و آزاد بیان) جریان روشنفکر مى تواند به مصعاف
"نظریة فرمان الهى "  divine command theoryبرود ،نظریهای که بر اینست
"که هر آنچه نیک است ،به نسخه ،دستور یعا فرمعان خداونعد بعوده ".در برابعر چنعین
دیگرمختار اخالقى ،نگرش سکوالر اخعالق خودمختعارش را ارائعه معى کنعد ،یعنعی
"توانایى توجیه آرمانها اخالقى بدون رجوع به خداوند " .اهمیت این توانعایى بعرا
نگرش سکوالر و نیز دولت سکوالر البته روشن است .نکتة جالب اینجاست که کلیتعور

ردّ پععا ایععن سععنت مدرنیس عتِ اخععالق خودمختععار را بععه کان عت  ،Kantشععاتوبریان
 ،Chateaubriandشعععالیر معععاخر  Schleiermacherو کعععوهن Cohen
مىرساند .همگى ایشان از اخالق دیگرمختار به زبان بى زبانى انتقاد میکردند و بعا بعه
کار گرفتن برداشعت هعا لیبعرال از معذهب در چعارچوب سعنتى بنعام "هرمنوتیعک"
 Hermeneuticsکار میکردند .با ظهور تجدد در ایران هم مى بینیم کعه متفکعران
ایرانى همین سیاست انتقاد غیر مستقیم مذهب را پیش گرفتند با این ادععا کعه اسعالم
گرایی و دموکراسى سازگارند و این مالیان هستند که برداشتى دگعم از معذهب دارنعد.
البته این سخنان بیشتر یک نوع هرمنوتیک سیاسى بود تا مذهبى و تا انقالب اسعالمى
هم کمتر کسى دل انتقاد مستقیم از اسالم و اسالم گرایی را داشت.
در اینجا به پایان بحث در باب نگرش سکوالر رسیدیم .نتیجها که باید گرفت اینست
که نگرش سکوالر بسیار فراتر از سکوالریسم سیاسى مىرود و یک دکتعرین اجتمعاعى
است برا کنترل خطر مذهب و اصالح و نو کردن آن .عالوه بر ایعن ،مهعم اسعت بعه
خاطر بسپاریم که نگرش سکوالر زودتر از سکوالریسم سیاسى سر کشید و راه را بعرا
آن دومى صاف کرده .این رشد اخالقی خودمختار ،همعراه بعا قعدرت انتقعاد از معذهب،
افزایش تعداد خداناباوران و به کار گرفتن آزاد بیان بود که کمک به توجیعه و تنظعیم
سیاستها سکوالر در غرب کرد .نکتة آخر اینکه یادآور شوم که بعر اسعاس تعریعف
مان در صفحات قبلی) یک شخص مى توانعد سعکوالر باشعد بعدون ایعنکعه نگرشعى
سکوالر داشته باشد .آر  ،آنانى که ،حتى بر اساس استداللها مذهبى ،مخالف پیونعد
کلیسا /مسجد با دولت هستند را به راحتى مى توان سکوالر نامید .بر عکس ،کسى کعه
نگرشى سکوالر داشته باشد ،اخالقی مذهبى را علناً پس مىزند.
بار  ،بپردازیم به سکوالریسم سیاسى و الئیسیته.

بخش دوم
تا این جا کار توانستیم تعریفى از جهانبینى سکوالر دهعیم و بعدین ترتیعب خعود را از
دردسر تدارک تعریفى فراگیر که هم در بر گیرندة جهانبینى و ایدئولوژ سیاسىاش ،هر
دو ،باشد ،خالص کنعیم .ععالوه بعر آن ،بنعا بعر تعریفمعان از مفهعوم سعکوالر بعنعوان

"مخالفت با پیوستگى نهاد کلیسا و دولت "،میتوانیم مفهوم سکوالریسم سیاسعى را در
چارچوب نگرشى صرفاً سیاسى تعریف کنیم .دغدغعة نگعرش سعکوالر ترتیعب مفهعوم
دنیو از "زندگانى خوب "است .در مقابل ،مشغلة سکوالریسم سیاسى تحقعق مفهعوم
دنیو "عدالت "مى باشد .از این دیدگاه ،افراد مىتواننعد حیعات خعویش را بعر اسعاس
تعریفی از زندگانی خوب که معتبر می شمارند ترتیب دهند ،حال چعه ایعن زنعدگى بععد
معنو داشته باشد و چه نه؛ آنچه از دید سکوالریسم سیاسى مهم است قوانین زنعدگى
اجتماعى است .این هاست که باید دنیو باشند به این دلیل بدیهى که ،صعرف نظعر از
برداشتها مختلف مان از معنای زندگانی ،ما مجبور بعه اشعتراک ایعن حیعات در ایعن
سرا هستیم .بنابراین ،قوانین حیات مشترک هعم بایعد بعر مالحظعات صعرفاً دنیعو
استقرار گردد.
با این همه ،هم چنان مسائل مهمى در راه تعریف کردن سکوالریسم سیاسى بعاقى معى
مانند .این امر دالیل مختلفى دارد .نخست ،کاستىها سیاسی در نظریه پردازی اولیعه.
تعاریف خود هولى اوک از جهانبینى سکوالر و در بعاب معدل سیاسعى کعه بایعد چنعین
جهانبینى را پذیرا باشد ،در بهترین حال ،مبهم است .این کاستى البته فقط به این دلیعل
نیست که او مشغول تعریف یک جهانبینى است ،به این امر نیز مربوا است که اهعداف
سیاسى و در وهلة اول در سطح حعزب بعود و نعه در سعطح نظعام سیاسعى .قصعد او
تأسیس یک حزب سکوالر بود تا رفته رفته بتوان یک دولعت سعکوالر تشعکیل داد؛ او
نمى خواست یا در آن دوران عاقالنعه نمعى دانسعت) کعه علنعاً چعارچوب چنعین نظعام
سکوالر را بیان کند.
اما این تازه بزرگترین مشکل برا تعریف سکوالریسم سیاسى نیست .مهمترین سد در
راه عرضة چنین تعریفى ،ناهمگونى مدلها سیاسى سکوالر است .کم وبیش هر مدل
سکوالر ،نظامی منحصر به فرد است و هرچند بعضعى را معىتعوان دسعته بنعد کعرد،
درجات مختلف جدایى مابین این دستهها هرگونه تعریف کلّی را دشوار مىکنعد .بعضعى
از نویسندگان ،مانند جاناتان فاکس [ ]Jonathan Foxبرا حل این مسئله اول یک

تعریف جام از سکوالریسم سیاسى معىدهنعد و سعپس آنعرا بعه دسعتههعا مختلعف
بخشبند مىکنند .فاکس سکوالریسم را بعنوان "یک ایدئولوژ یا دستها از باورها
که تبیلغ مى کنند که مذهب باید از کل یا بخشى از ابعاد سیاست و/یا زنعدگى عمعومى
جدا باشد "،تعریف مىکند .توجه به این بخش بفرمائید :جدا از کل یعا بخشعى از ابععاد
سیاست .به این ترتیب فاکس دست خود را باز مى گذارد تا تحت عنعوان سکوالریسعم
هم سیستم فرانسه را ،همان الئیسیته را که معذهب را از کعل سیاسعت جعدا معىکنعد،
پوشش دهد و هم انواع جدایى دیگر که مذهب را تنها از بعضعى از جوانعب سیاسعت
دور نگه مىدارند .پائین تر به این فرق بسیار مهم و اساسى دوباره اشاره مىکعنم .بعدین
ترتیب فاکس سه نوع سکوالریسم سیاسعى را مشعخص معىکنعد )١ :معدل سعکوالر-
الئیک ،که فرانسه نمونة آنست )٢ ،مدل جدایى قاط مذهب از دولت ،که شامل ایاالت
متحده مى شود ،و  )٣مدل بىطرفانه ،که بیشتر کشورها اروپایى را در بعر معىگیعرد.
سنال اینجاست که تعریفى که به این همه بند و گیر نیاز داشته باشد ،تا چه حد سودمند
است؟ عالوه بر این ،از توضیحات فاکس آناً روشن مى شود که مدل سعکوالر-الئیعک
با سایر مدلها تفاوت عمدها دارد :پس تا چه حد مى توان اینها را نیل یعک عنعوان
جم کرد؟
این ما را مى رساند به یک مسئلة اساسعى در واژه شناسعى ،زیعرا الئیسعیته را در زبعان
انگلیسى عموماً بعنوان سکوالریسم ترجمه مى کنند و بخاطر نفون زبان انگلیسى ،همین
ترجمه در زبان سیاسى ما ایرانیان هم راه یافتعه و جعا افتعاده .امعا همعة نویسعندگان و
پژوهشگران بالفاصله اقرار مىکنند که الئیسیته یک مدل جداگانه است .پعال کلیتعور،
حتى ،بر اینست که تنها مدل فرانسه است که واقعاً سکوالر است و باقى معدلهعا کعه
اصععععوالً بععععه سععععکوالر بععععودن مشععععهور هسععععتند) در اصععععل مععععدلهععععا
"چنععدفرهنگى" multiculturalمععى باشععند .نتیجتععاً ،او سکوالریسععم را "هععدف
جداساز دولت از ]هرگونه [ کیش" مى نامد .در جدولى که او از روابط کلیسا و دولعت
عرضه مى کند ،فرانسه ،آمریکا و ترکیه را "دولت بى طرف نسبت به مذهب "رده بند
مى کنعد--امعا هعیچ کعدام بعه درجعة فرانسعه نمعى رسعند چعون در دیعد کلیتعور آن

"سکوالریسم تمام عیار" است .بدین ترتیب او کشورهایى مانند هلند ،آلمان و سعوئد را
که عموماً بعنوان سکوالر شناخته شده اند) در حقیقت چندفرهن گعرا معىشعمرد :در
این کشورها"دولت به معنا دقیق کلمه بی طرف نسبت به تمام مذاهب نیسعت ،بلکعه
مى کوشد تا با کمک یکسان مذاهب ،برخوردش با همة آنان یکسان باشد ".بنابراین ،به
وضوح تفاوتى مى بینیم بین خصوصاً فرانسه و دیگر مدلها جعدایى دولعت از کلیسعا.
هستند نیز نویسندگان دیگر که سیستم جدایى فرانسه را "برداشعت جمهعور خعواه
سکوالریسم" توصعیف کعردهانعد ،سیسعتمیکعه بعه گفتعة آنعان سعختگیرتعر اسعت از
"سکوالریسم باز "سایر کشورها .حتى کمیسیون استاسى  Stasiزمانی که سعه معدل
جدایى در اروپا را دستهبند مىکند ،فرانسه استثنایی میشمرد که در هیچ کدام از این
مدلها نمىگنجد.
در اینجا مى کوشم تا ،بجا اینکه همة ایعن انعواع جعدایى را تحعت عنعوان سعکوالر
بگنجانم و سپس مجبور به تفکیک شوم ،یکراست تفاوتى قائل شوم بعین معدلهعا
سکوالر و الئیک ،یعنى بین سکوالریسم سیاسى و الئیسیته .در بیان این تفعاوت کعم و
بیش همان خطوا تفکیکى را رعایت مىکنم که فاکس و کلیتور تشعخیص داده بودنعد
ولى به چند دلیل نام های دیگری برای آنها برمیگزینم .دلیل نخست خیلى ساده است:
فرانسه ،ایتالیا و ترکیه مدل جدایىشان را به ترتیب "الئیعک" "،الیکعو "،و "الیعک"
نامیدهاند ،در حالى که آلمعانهعا بعه معدلشعان معى گوینعد "سِعیکوالر "،هلنعد هعا
"سِیکولیر "،سوئد ها "سِکولر "،آمریکایىها "سکوالر " و غیعره .از ایعن رو ،تفکیعک
قائل شدن بر اساس این خطوا زبانى ،خصوصاً چون دو معدل مختلعف را از هعم جعدا
میکند ،قابل توجیه به نظر مىآید .اما یک توجیه عملى برای این کعار نیعز هسعت و آن
اینکه عامة مردم این کشورها هم این مدلها را به همین اسامى مىشناسعد .در تعامعل
بین عوام و دانشگاه ،استفاده از این تفکیک واژگانی بازشناسى ایعن معدلهعا را آسعانتر
مىکند .سوم ،و مهمتر از همه ،یک بعد تاریخى-فرهنگعى-معذهبى مشعترکى در ایعن
اسامى موجود است :سکوالریسم در کشورها پروتسعتان ظهعور کعرده و الئیسعیته در

کشورها کاتولیک و با دردسر و نهایتاً شکست در ترکیه) .ایعن یعک ویژگعى کلیعد
است که اکنون به آن مى پردازیم.

 ۲.١دولت سکوالر
پیشتر در این مقالعه از اسعتیو بعروس آمعوختیم کعه ظهعور سکوالریسعم بعه گونعها
ناگسستنى به ظهور پروتستانیسم گره خعورده اسعت .ایعن پیونعد از یکسعو مربعوا بعه
"اخالق کار " پروتستان است که برا رشد کاپیتالیسم و صنعت گرایى ضرور بعوده؛
دو فرآیند که به نوبة خود چند تغییر بنیاد در ساختار اجتماعى جوامع غربعی ایجعاد
کرده اند که در جم منجر به جداساز دو حعوزة خصوصعى و عمعومى شعده و فرآینعد
فردگرایى اخالقى را در پى داشتهاند .بروس نشان مىدهد کعه ایعن دو فرآینعد چگونعه
کمک به رشد آنچه پال کلیتور "نگرش سکوالر" مى نامد ،کعردهانعد .از سعو دیگعر،
رامین کامران استدالل مىکند که ایجاد چند دستگى در اقتعدار معذهبى کعه بعا ظهعور
پروتستانیسم پیش آمد ،این حوزه را چند شاخه کرد و دولت را در شرایطى قعرار داد کعه
دیگر الزم نبود موضعى چه برتر چه فروتر) نسبت به یک مذهب واحد و غالب بگیعرد.
برعک س ،دولت اکنون مى بایست به چند شاخة رقیب جا دهد و مابین آنان داور کند.
از اینجاست که بنا آنچه دولت سکوالر خوانده مىشود ریخته شده .این دولت سکوالر
نسبت به مذاهب گوناگون بى طرف است ،یعنى تا جایى کعه مربعوا بعه پعول و جعا و
میدان دادن به آنان باشد .به عبارت دیگر ،برخورد دولت با آنان بى طرفانه اسعت و بعه
قول جم بند کلیتور " ،دولت با آنان بى طرفانه برخورد مى کند بدین معنا که به آنان
بى طرفانه کمک مى کند ".پس بى طرفى دولت از جا دادن و کمک یکسان به مذاهب
بر مى خیزد و دولت نسبت به خود مفهوم مذهب یا به پدیدة دیانت بعى طعرف نیسعت،
بلکه بى طرف در داور مابین شاخهها آن است .من ایعن نعوع بعى طرفعى را "بعى
طرفى نسبى" دولت مى خوانم ،یعنى نسبت به مذاهب و در مابین مذاهب.
نخستین شرا چنین بى طرفى نسبى مسلماً ایعن معى باشعد کعه دولعت در وهلعة اول
مىبایست مذاهب را به رسمیت بشناسد .طرفداران این مدل مىگویند که ایعن برخعورد

آزاد خواهانه لیبرال) است زیرا هویت مذهبى شهروندان را پذیراست .عالوه بعر ایعن،
مدّعی هستند که چنین نظامى امکعان بعه رسعمیت شعناختن هویعت معذهبى و اکثعر ًا
اجتمععاعى) اقلیععتهععا را مععىدهععد و بععدین ترتیععب بععه یکععى شععدن آنععان بععا جامعععه
 integrationکمک مىکند و جایگاه اجتماعى ایشان را ترقى مىدهند .در چعارچوب
بى طرفى نسبى دولت و نات دموکراتیک آن ،آزاد مذهب هم امکان پذیر معى شعود:
شهروندان مى توانند آزادانه مذهب خود را انتخاب کنند و نیز تغییر دهند .کمعک معالى
مساو دولت در باب خدمات ،اماکن و تدریس معذهبى ،اسعباب برابعری بعین پیعروان
مذاهب مختلف را فراهم مىآورد و این اجازه را مىدهعد تعا معذهب بخشعى اساسعى از
پرورش و سوسیالیزاسیون  socializationکودکان را بر عهده بگیرد .در پایعان ،بعى
طرفى نسبى نیز به این معناست که دولت در سطح نهاد از کلیسا جدا شده و به هعیچ
شاخة بخصوصى تعلق یا نزدیکى ندارد و به همین دلیل است کعه معى توانعد بعا آنعان
یکسان برخورد کند .رو هم رفته ،این همان "سکوالریسم باز" است که تى لعور و
مک لور  Taylor & Maclureدر باب آن-اندکى عاشقانه  -نویسندگى مى کنند.

دولت سکوالر هرچند از هر کلیسا بخصوصى جداسعت در ععین حعال و بعه درجعات
مختلف میدان به احزاب مذهبى ،زبان و استدالل مذهبى و سیاست معذهبى معىدهعد.
حضور احزاب مسیحى قو در آلمان ،هلند و سایر کشورها اروپا شمالى امر است
روشن و مخالفتشان با سیاستها سکوالر ،بعر اسعاس اسعتداللهعا معذهبى هعم
واضح :بطور مثال در باب کمک به مرا بیماران الععالج ،سعقط جنعین و تعطیلعى در
روزها یکشنبه یا عیدها مسیحى و غیره .حتى در ایاالت متحده که جدایى بیشتر
بین دولت و کلیسا ،در قیاس با دول سکوالر اروپا وجود دارد ،استفاده از نام خدا و رجوع
به اخالق مسیحى یکى از ابعاد اساسى سیاست مدار مىباشد و اصالً معىشعود گفعت
که قانونى است نانوشته .مى بینیم کعه سیاسعت معداران آمریکعایى ،خصوصعاً از حعزب
جمهور خواه ،برا دفاع یا مخالفت با سیاستها مختلف ،وقت و بى وقت رجوع بعه
خداوند و اخالق مذهبشان مىکنند.

منظور این که دولت سکوالر ،در عین جدایى از نهادهای مذهبى ،اجعازة اعمعال اخعالق
مذهبی را در سیاست مىدهد .یکى از مزّیتها این سیستم اینست که آئینعها اسعت
از میزان دیندار در یک کشور و به همین دلیعل قعوانین سعکوالر از سکوالریزاسعیون
واقعى جامعه سبقت نمى گیرند .بر عکس ،این قوانین هستند که به دنبال نگرش دینعى
جامعه حرکت مىکنند .نتیجتاً ،تنها زمانى کعه رأ دهنعدگان و منتخبعین تحعت تعأثیر
سکوالریزاسیون قرار گرفته باشند ،قوانین سعکوالر تصعویب و اعمعال معىشعوند .ایعن
سیستم بخصوص در دوران گذار به دموکراسى ،مانند افغانستان امروز ،معیتوانعد مفیعد
باشد زیرا تمامیت ادعاها مذهبى را پس نمىزند و در عین حال یعک حعدّ از آزاد
مذهبى را نیز ضامن است .بنابراین ،دولت سکوالر پدیدها است همیشعه ناتمعام :یعک
بازتابى از جامعه و میزان سکوالریزاسیون یا دین دار آن از یکسو و دموکراتیزاسیونش
از سو دیگر .پس سکوالریسم سیاسى را مى توانیم بعنوان بعى طرفعى نسعبى دولعت
نسبت به مذهب طریق جدایى دو نهاد کلیسا و دولت و تضعمین آزاد معذهب تعریعف
کنیم.

این که سیستم سکوالر پیرو تحوالت اجتماعى است ،نه تنها از تغییرات در نفون احعزاب
مذهبى پیداست ،بلکه امر است که از تفاوت در شیوة به دسعت آوردن آزاد معذهبى
در این کشورها معلوم مى شود :بر خالف سیستم الئیعک کعه جعدایى کلیسعا و دولعت
ال نتیجة یک رودررویى اساسعى بعین ایعن دو نهعاد بعوده ،در کشعورها سعکوالر
اصو ً
شاهدیم که جدایى امر بى سر و صدا و به عبارتى مى شود گفت اصالح طلبانه بعوده.
دلیلش هم ساده است ،زیرا کلیساها پروتستان نه نفون کعافى در جامععه داشعتند ،نعه
اتحاد الزم و نه آن اقتدار مذهبى که اصل قضیه است .بدین ترتیب با دموکراتیزه شدن
دولت ها ،خواه ناخواه آزاد ها شهروند که خاص دموکراسىها لیبرال اسعت هعم
به همراه آمد و از آنجا که هیچ کدام از نهادها مذهبى وزنة سنگینى برا مخالفت بعا
دولت برابر سیاستها بعى طرفانعة آن و کمرنع شعدن نقعش معذهب در سیاسعت
نداشتند ،بدون سر و صدای زیاد تن به این ماجرا دادهاند و راضى گشتهانعد بعه دریافعت
کمک مالى از دولت و اجازة فعالیت حزبى .چنین فرآیند جدایى صعلح آمیعز را در کعم و

بیش تمام کشورها پروتستان اروپا مشاهده مىکنیم و حتى در آمریکعایى کعه جنع
داخلى چنان خونینى داشت ،جدایى دولت و کلیسا با مخالفت جدّ روبرو نشد .یکعى از
دیگر خاصیت ها روند سکوالریزاسیون سیاسى در کشورها پروتستان ،چند دسعتگى
جامعه در سطح شهر و حتى در دهات است .به وضوح دیده مى شود که پیروان یعک
فرقه پروتستان در محل خودشان زندگى مىکنند ،به مدارس خودشان مى رونعد ،عضعو
سندیکا کار خودشان هستند ،به حزب سیاسى خودشان رأ معى دهنعد و حتعى در
باشگاه فوتبال خودشان توپ مىزنند .تنها جایى که با هم مشارکت دارند در محیط کعار
است و در امور دولتى .نتیجتاً ،در این دو محیط مىبایست که تفاوتها معذهبىشعان را
نادیده بگیرند .این همان فرآیند سکوالریزاسیون است که استیو بروس توضیح مىدهد.
شاید این چنددستگى اجتماعى در هیچ کشور به اندازة هلند بارز نباشد و پعىآمعدها
این سیتسم در جامعة امروز هلند کامالً محسوس است :بدون اینکعه وارد بحعث آن
شوم ،به این بسنده معى کعنم کعه ععوارض جعانبى بعرا تحلیعل بعردن مهعاجران در
جامعه شان داشته و حزبى در این کشور سر کشیده که بعر طبعق همعان حقعوق احعزاب
مسیحى مى خواهد اسالمگرایى کند و با تکیه بر تعداد باال مسلمانان در ایعن کشعور،
سه کرسى هم در مجلس هلند بدست آورده.
بار  ،این از شاخصها دولت سکوالر .بپردازیم به الئیسیته.

 ۲.۲دولت الئیك
بر خالف ظهور سکوالریسم سیاسى در کشورها پروتسعتان ،الئیسعیته در کشعورها
کاتولیک تولید شده .رامین کامران توضیح می دهد که این موضوع به سعه دلیعل مهعم
است .نخست این که دولت نه با چند نهاد مذهبى ،بلکه با یک نهاد مشعخص و واضعح
وارد گفتگو و معامله شده و همین امر خود معامله در باب جدایى) را دوجانبه کرده ،نعه
چندجانبه .بدین ترتیب نیازها و خواستهها دولت و کلیسعا کاتولیعک در ایعن کشعور
خیلى واضح تر مطرح شده و معامله بر امور وابسته به جدایى بعىتعک و تععارف .تمرکعز
باالی اقتدار مذهبى در کلیسا کاتولیعک ایعن اختیعار را بعه آن معىدهعد ،بعر خعالف
پروتستانیسم که دارا چنین اقتدار مذهبى نیست .بدون این تمرکز اقتدار ،دولت طعرف

معامله ا ندارد .این مربوا به نکتة دوم است :به جعای میعانجیگعر  ،دولعت خعودش
نقش معامله گر را دارد و یک طرف میز مقابل کلیسا نشسته .این امر به دولت اجازه داده
تا ادعاها دنیو خود را مطرح کند و خط کشى بسیار دقیقتر مابین اختیارات حعوزة
سیاسى و روحانى صورت گیرد .نکتة سومى که شاخص دول الئیک است این مىباشعد
کععه ،بععر خععالف دولععت سععکوالر کععه تععاب شععرایط کنتععرل نشععدة سکوالریزاسععیون و
دموکراتیزاسیون جامعه است ،دولت الئیک نتیجة مستقیم یک دکترین روشعن و دقیعق
است که مورد تأئید هم دولت است و هم کلیسا .ایعن فعرق خعود را بعدین گونعه نشعان
مىدهد که ال ئیسیته را ،بر خالف سکوالریسم سیاسى ،مى توان با رجعوع بعه قعوانین و
مدارک رسمى و علنى تعریف کرد .در مورد فرانسه ،قعوانین الئیعک بعر اسعاس قعانون
 ،١٩٠5که دو نهاد کلیسا و دولت را جدا ساخت ،و قانون  ،٢٠٠4که حمل واضح عالئعم
مذهبی را در مدارس قدغن کرد ،تدوین مىشوند .این قوانین آشعکارا محتعوا و دیعدمان
دولت الئیک را عنوان مى کنند .بر عکس ،اصعول و دیعدمان دول سعکوالر بعه مراتعب
سختتر قابل تشخیص هستند و اصوالً از آزاد هعا خصوصعى ماننعد آزاد معذهبى
استنباا مىشوند ،یا به ندرت از اشاره ا مانند نامة مشعهور جعورج واشعنگتن در معورد
"دیوار جدایى" مابین دو نهاد کلیسا و دولت.
بار  ،معاملة دولت با یک طرف مذاکرة مشخص ،و تنظیم دوجانبة یک دکترین معلوم،
در فرانسه این نتیجه را در پى داشته که دولت از آنچه معن یعک "بعى طرفعى مطلعق
"نسبت به مذهب می خوانم برخوردار است ،و نه یک بى طرفى نسعبى معابین معذاهب.
طبق اصل دوم قانون  ،١٩٠5دولت الئیک فرانسه نه "هیچ مذهبى را به رسعمیت معى
شناسد ،نه یارانه به آن مى دهد و نه حقوق ".به رسمیت نشناختن هعیچ معذهبى بعرا
یک دولت کامالً الئیک امر است اساسى ،زیعرا هرگعاه دولعت برخعی معذاهب را بعه
رسمیت شناخت ،به داوری تبدیل میشود که تعیین میکند کعدام بعاور معذهبی اصعیل
است و کدام نیست .به عبارتى دیگر ،یک دولت واقعاً الئیعک یعک دولعت آگنوسعتیک
است .چنین دولتى تنها با "نهادهعا " معذهبى سعر و کعار دارد و آنهعا را تعاب قعانون
مىداند .این امر به تمامی شهروندان این امکان را مىدهد تعا در آزاد کامعل ،مطعابق

میل خود به زندگى معنویشان شکل دهند و در عین حعال نسعبت بعه دولعت از حقعوق
مساو بر خوردار باشند ،چون دولت هیچ دینی را به رسمیت نمى شناسد.
البته استفاده از کلمات معامله و مذاکره الزاماً اشاره به روند صلحجویانه ندارد .زیرا بعر
خالف روند سکوالر شدن کشورها پروتستان ،بیرون راندن مذهب از حیطعة سیاسعت
در کشورها کاتولیک بسا اوقات با خشونت صورت گرفته و در هر حعال بعا برخعورد و
ایستادگى کلیسا روبرو شده .دلیلش هم ساده است :به خاطر تمرکز باال اقتدار مذهبى
و جوام نسبتاً یکپارچه از دیدگاه دینی ،کلیسا کاتولیک هم قادر به مقابله با دولعت و
الئیسیست ها بود و هم خواهان این امر ،زیرا در طى قرنها دراز دولت همیشعه تعاب ،
یا حداقل نیازمند به همراهى و مساعدت شعرعى ،ایعن کلیسعا بعود .بنعابراین کلیسعا
کاتولیک بر خالف همتای پروتستان خود ،نگعرش سیاسعى دقیقعی دارد و در بسعیار از
موارد مدعى صاحب نظر است .یکباره ساقط کعردنش از ایعن موقعیعت بعه او گعران
مىآید .از سو دیگر ،دولتها الئیک با رقیبى روبرو بودند که وزنعة سعنگینى بعود و
مشروعیت خود را نه دنیو  ،بلکعه الهعى معى دانسعت .بنعابراین ،همزیسعتى مسعالمت
آمیزشان در دنیا سیاست غیر ممکن به نظر مى رسید .مخالفت بدون خدشة کلیسعای
کاتولیک با روند دموکراتیک جوام هم که روشن بوده .بنابراین ،هم دولت و هم کلیسا
هر دو همواره خواستهاند تا سن هایشان را با هم وا کنند .این کعه دولعت تعا چعه حعد
کامیاب شده ،بستگى داشته به عوامل گوناگون :نیرو سیاسى-اجتماعى آزادیخواهعان،
میزان رشد تفکر الئیک و درجة سکوالریزاسعیون در جامععه ،جایگعاه کلیسعا در افکعار
عمومى به عبارتى دیگر ،تا چه حدّ خود را بى آبرو کرده) و غیره .بنابراین ،مانند درجات
مختلف سکوالریسم در کشعورها پروتسعتان ،کشعورها کاتولیعک هعم بعه درجعات
مختلف موفق به برپایى دولتى الئیک شده انعد .ولعى آنچعه همعه مشعترک دارنعد ایعن
کوشش است تا کلیسا و مذهب را پشت مرز بخصوصى عقب برانند در مورد ایتالیا ایعن
مرز نه فقط سیاسى بلکه جغرافیایى نیز مىباشد) .نمونة اعال الئیسیته فرانسعه اسعت،
نمونة کمتر موفق آن ایتالیا و در این میان بعضی کشورها اسپانیایى زبان قرار دارند.

بنابراین ،جدایى در این شکل ،فراتر از آن جدایى است کعه "دولعت را از کلیسعا" جعدا
میسازد ولى همچنان به احزاب و قانون گذار معذهبى میعدان دهعد .خیعر ،الئیسعیته
ضامن جدایى تمام عیار "دین از سیاست" است .این دو حوزه هر دو کامالً از هعم سعوا
گشته و خودمختار .این نوع جدایى بدین معناست که هرچند شهروندان کامالً آزادند تعا
هرگونه گرایش معنو که دلخواهشان است پى بگیرند ،در عین حال این گعرایشهعا و
مالحظات و احزاب مذهبى ،به گونها اساسى و ساختار از سیاسعت دور نگعه داشعته
مىشوند و به این ترتیب نمىتوانند محدودیتى برا شهروندان دیگر که همفکر آنهعا
نیستند ایجاد کنند .نتیجتاً ،الئیسیته هم ضامن "آزاد معذهب " اسعت و هعم ضعامن
"آزاد از مذهب ".برا مثال ،مطابقعت تعطعیالت معذهبى بعا تعطعیالت عمعومى در
فرانسه بر اساس این استدالل الئیک تنظیم شده که سعندیکاها خواسعتار تعطعیالت در
این ایّام شده اند ،نه بخاطر تقدس فرضى این اعیاد .فرضاً اگر روز سندیکاها تقاضعا
تغییر تاریخ تعطیالت عمومى را دهند ،هیچ مان مذهبى برای ایعن کعار وجعود نخواهعد
داشت .بدین ترتیب ،ناباوران و دگرباوران تاب قوانینى نیستند که مالحظعات آن ،بقعول
هولى اوک" ،مربوا به این دنیا "نباشد .البتعه در مقابعل ،دولعت حعق دخالعت در امعور
مذهبى و تعیین دیانت و دیندار را ندارد.
اما این نکتة آخر به معنا آنارشى نیست .هرچند دو حوزة دین و سیاست کامالً از هعم
جدا مى شوند و امور زندگى دنیو از مالحظات زندگى پس از مرا سوا مىشعود ،ولعی
این داده همچنان پابرجا می ماند که ما در حال حاضر در این جهان زندگی میکنعیم ،و
در اینجا ،دولت است که خودمختار است و ادارة نظم عمومى وظیفة دولت میباشد .بعه
همین دلیل است که دولت هرچند در امور معنو کوچکترین دخالتى نمى کنعد و هعیچ
کیشى را به رسمیت نمى شناسد ،در عین حال نهعادهعا معذهبى را بعه رسعمیت معى
شناسد .تفاوت بین مذهب و نهاد مذهبى اینست که اولى یک دیدمان معنو و معاورای
طبیعى است و دومى ابراز اجتماعى آن دیدمان در این دنیاست و در حعوزة جامععه قعرار
مى گیرد؛ یعنى نهایتاً در حوزة دولت .نتیجتاً ،این نهادها تعاب قعانون هسعتند و هرچنعد
آزاد کامل برا تعیین و رشد دیدمان معنو شان دارند ،حق این را ندارنعد کعه علیعه

دولت تبلیغ کنند ،نظم عمومى را بهم زنند یا آزاد فرد شهروندان را محدود کنند .به
همین دلیل است که اصلها  ٣4و  ٣5قانون  ١٩٠5فرانسه ،هرگونه ادععا سیاسعى
روحانیت یا تبلیغ آنان برا آشوب یا نافرمانى را قدغن کرده است.
در عین حال ،آزاد دینداران کامالً محفور است و دولت محافظ حقوق شهروندان اسعت در
پیرو از هرگونه کیشى که بر مىگزینند .بعر اسعاس اصعل هعا  ٣١و  ٣٢همعان قعانون،
هرگونه مزاحمت ،اختالل و تبعیض علیه هر نعوع دینعدار قعدغن اسعت .ایعن قعوانین هعر
تعرضی را علیه کسانى که مىخواهند از دینعدار خعوددار کننعد قعدغن معىکنعد؛ یعنعى
ضمانت همان آزاد "از" مذهب .بنابراین ،در مدل الئیک مذهب ماهیتى کعامالً خصوصعى
دارد .این ادعا را کشورها سکوالر ،مانند هلند ،آلمان ،سوئد و حتى آمریکا نمىتوانند داشعته
باشند .در این کشورها ،البته به درجات مختلف ،قوانینى وجود دارند که اساسشان استداللهعا
و مالحظات مذهبى است ،عالوه براینکه کارمندان دولت تعا حعدود )زیعاد اجعازه دارنعد از
اجرا سیاستهایى که مغایر عقایدشان هستند خوددار کنند باید گفت کعه ایعن اجعازه در
آمریکا به مراتب کمتر از کشورها سکوالر اروپاست.
در پایان مىتوانیم سه شاخص را معین کنیم که الئیسیته بر اسعاس آنهعا نهادینعه شعده :آزاد
وجدان ،برخورد یکسان با کیشهای گوناگون و بى طرفى قاط دولت .این اصول بدین ترتیعب
اجرا مىشوند .بى طرفى دولت مبنى است بر برخورد یکسان با تمام شهروندان فارغ از عقایعد
معنو شان و بى طرفى دولت در قانون و در ظاهر یعنی من نمایش نمادهای معذهبی توسعط
کارمندان دولت) نسبت به تمام "گزینهها معنو  ".آزاد وجدان در اصعل اول قعانون ١٩٠5
ثبت شده و تنها محدودیت آن به هم ریختن نظعم عمعومى اسعت .برخعورد یکسعان بعا تمعام
مذاهب با بى طرفى دولت ،آزاد وجدان ،آزاد ابعراز دینعدار و محرومیعت تمعامى ادیعان از
سیاست ،تضمین گشته است.
نتیجه
اکنون برگردیم به پرسشى که در مقدمه مطرح کردم :در مبارزه با جمهعور اسعالمى،
کدام مدل بیشتر به کار آزادیخواهان ایران مىخورد؟ بعا در نظعر گعرفتن همعه جوانعب

موضوع ،روشن است که الئیسیته هم با جامعة ایرانى همخوانى بیشتر دارد و هعم بعا
وض کنونىمان.
پیش از هر چیز باید شباهت غیر قابل انکار تشی با کاتولیسیسم را در نظر گرفعت .اوالً
جامعة ایران مانند جامعة فرانسه دارای یک مذهب غالب است .دومعاً ،تشعی  ،همچعون
کاتولیسیسم ،از اقتدار مذهبى قو برخوردار است .این موضوع البته در قرون هفدهم تا
نوزدهم میالد با ابداع دو اصل "اجتهاد " و "تقلید "نیعروی حتعی بیشعتری گرفعت.
یعنى مالیان شیعه توانستند تفسیر متون الهى را به انحصار خعود در آورنعد و جامععه را
مجبور به تقلید از تفاسیر خود کنند :این همان متمرکز کردن اقتعدار معذهبى اسعت .در
ایران هم دولت بعدی با حریفى قادر و غالب روبرو خواهد شد؛ مراج تقلید شیعه .سوم،
روحانیت شیعه نیز مانند همتا کاتولیعک خعود دارا نظریعههعا سیاسعى زیعاد و بعا
ریشها است البته از دید مذهبى) ،چون سنت چند صد سالها از دخالت در سیاست را
دارد .بنابراین ،روحانیت شیعه یک ادعا جدّ بر حوزة سیاسعت دارد و معىبینعیم کعه
همین ادعاست که آنان را به این خیال انداخت تعا در  ١٣5٧چنع بعه اسعباب دولعت
بیاندازند .این ما را مى رساند به نکتة بعد .
صرف نظر از شباهت در ترکیب اجتماعی ،ساختار مذهبى و سنت سیاسى میان تشی در
ایران و کاتولیسیسم در فرانسه ،یک شباهت مهم دیگر نیز در کار است .چه انقالبیون
فرانسه در آخر قرن هجدهم و چه انقالبیون مشروطة ،هر دو نخست با شکسعت علیعه
پادشاهان روبرو شدند و هرچند بعد از براندازی دربعار بعه جمهوریعت روی آوردنعد ،امعا
همچنان با یک نهاد سنتى و قو دیگر باید تسعویة حسعاب معىکردنعد :روحانیعت.
فرانسویان نهایتاً بیش از یک قرن بعد از انقالب  ،١٧٨٩یعنى در  ١٩٠5میالد  ،موفعق
شدند تا اصل الئیسیته را پیاده کنند ،در حالی که ایرانیان هنوز ایعن نبعرد را بعه پایعان
نرساندهاند .مى توان گفت که در شرایط فرانسه در اواخعر قعرن نعوزدهم معیالد بسعر
مىبریم و باید تکلیفمان را با روحانیت شیعه یکجا روشن کنعیم؛ نعه ایعنکعه دسعت
روحانیت را از سیاست ببریم ولى به مذهب اجازه دهعیم تعا همعان اخعالق را از طریعق
احزاب وارد حوزة سیاست کند .وزنة روحانیت شیعه ،سابقة سیاسىاش ،یکدستى باال

مذهبى در ایران و وجود تعصب مذهبى در برخی بخشهای جامعه ،همه بعا هعم ،ایعن
خطر را به همراه خواهد آورد که احزاب مذهبى از نفون بسعیار بعاالیى در یعک سیسعتم
سکوالر برخوردار گردند .چنین امر  ،آزاد ها خصوصى ملت را زیر فشعار بعى امعان
مذهب قرار خواهد داد.
اما از دید عملى مبارزه نیز ،الئیسیته کاربرد بسیار روشنتعر دارد .در تبلیعغ جداسعاز
روحانیت از سیاست ،طرفداران سکوالریسم همیشه جوابها متعدد به مردم بدهکار
هستند زیرا قادر به توضیح نیستند که در ایرانعى سعکوالر ،روحانیعت دارا چعه حعق و
حقوقى میباشد؟ اجازة مشارکت در سیاست را خواهد داشت یا خیر؟ احزاب مذهبى چعه
اختیاراتى خواهند داشت؟ نقش مذهب در آموزش و پرورش چگونه خواهد بود؟ جایگعاه
مذهب در جامعه ،و امتیازات نهادها مذهبى و معابعد ،چعه خواهعد شعد؟ تمعامى ایعن
پرسشها ،و بسیار دیگر را ،مبلغان سکوالریسم نمىتوانند پاسخ دهند بعه ایعن دلیعل
ساده که جوابشان وابسته است به وزنة مذهب و احزاب مذهبى در جامعة فردا ایران و
این امر است کمابیش غیرقابل پیشبینى.

بر عکس ،آنانى که خواهان الئیسیته هستند ،به راحتى با اشاره به تنظیمعاتى کعه بعین
دولت و روحانیت در فرانسه صورت گرفته ،مىتوانند به تمامى این پرسعشهعا پاسعخى
روشن دهند چون در الئیسیته جدایى نسبى نیست ،بلکه امعر اسعت مطلعق .هرچنعد
دولت فردا ایران در معامله با مجتهدین شیعه باید داد و ستد بکند و مسلماً نتیجعها
منحصر به فرد بدست خواهد آورد ،اما از پیش معلوم است که نگاهش به کعدام سعمت
خواهد بود و چارچوب نظر اش چه شکلی دارد .این روشنایى کمک به گسترش شععار
الئیسیته مى کند زیرا برا عامة مردم هم روشن خواهد بود کعه از چعه کسعانى دارنعد
پشتیبانى مىکنند و در انتظار چه نوع نتیجها مى توانند باشند .یعنی هم آزادی مذهب
و هم آزادی از مذهب.

ابهام در الئیسیته و نقد تصورات نادرستی که دربارۀ
الئیسیته رواج دارند -علی صدارت
نشریة "شهریور" برای اولین شمارة خود موضوع الئیسعیته را برگزیعده اسعت و از معن
دعوت شده است که مطلبی در این بعاره بنویسعم .ایعن ابتکعار را مغتعنم دانسعته و بعه
مبتکران تبریک میگویم.
مردم ساالری ،یک شیئ نیست که توسط قشون خارجی به کشوری وارد شود و یا یعک
دارو نیست که برای درمان بدنی استبداد زده ،به آن تزریعق شعود .دیعدیم کعه چگونعه
سوزنِ سرن ِ تزریق کنندگانِ متوهمِ داخلی و خارجی آن در افغانستان و عراق شکست!
مردم ساالری یک فرهن است ،فرهن یک ملت .یک ملت را افراد آن تشکیل میدهد
و فرهن آنها .فرهن مردمساالری ،فرهنگی است پویا.
در این پویایی ،شایسته و بایسته است که هر فردی ،هر هستهای ،و در نتیجه هر جامعه
و ملتی ،پیوسته در مردم ساالرتر شدن خعود و دیگعران و جامععه و ملعت ،کوشعا بمانعد.
تجربة قدرتهای "اسالمی" در منطقة ما مانند طالبان و داعش ،و نیز لمعس فجعایعی
که "جمهوری اسالمی" در میهن خودمان به بار آورد ،از جمله عواملی است که شعتاب
این دینامیک را صدچندان نموده .همین دینامیسم ،در دین مسیح تجربه شد که نتیجعة
آن ،جن ها و خشونت های فراوان و سپس ،عصعیان باورمنعدان مسعیحی ،بعه والیعت
مطلقة کلیسا ،و در نهایت انقالب مسیحی شد .انقالبی که هنوز هم ادامه دارد.
با انقالب مسیحی ،چند قرنی پیش ،اومانیسم و رنسانس در غعرب تجربعه شعد و بعرای
اولین بار الئیسیته در سال  ١٩٠5در قانون اساسی یک کشور کلید خورد .تجربة انقالب
اسالمی اما به چند دهه پیش بازمیگردد و تجربهای نوتر است و به دینامیک نوزایشعی
بی سابقه در اسالم منجر گردیده است .بدون برگزاری بحثهعای آزاد در بعاب اصعول و
مفاهیم مردم ساالری در دادگاه قضاوت افکار عمومی ،بعدون بسعط بسعیطی از مفهعوم
الئیسیته برای اندیشعیدن همگعان ،بعدون سعادهنگعاری و در ععینحعال بعا پرهیعز از
ساده انگاری) و در اختیار هرچه بیشتری از مردم قرار دادن تععاریفی عملعی و بعالینی از

الئیسیته ،و در حقیقت بدون برانگیختن نیازی حیاتی برای درک ایعنگونعه مفعاهیم در
مغز و قلب حداقل الزمی از جوانان ،در منطقهای چون خاورمیانعه ،و در کشعوری چعون
ایران امروز ،برپایی و پویایی و پیشبرد مردمساالری ،به خیالی خام مینماید.
اگر برانگیختن عاجل آن حداقل الزم از مردم ،آرزوی صاحب ایعن قلعم در ایعن زمعان
است ،ولی در زمان تدوین قانون اساسی بر اساس الئیسعیته ،حضعور فععال آن حعداقل
الزم ،نه فقط یک امید ،که ضرورتی کتمانناپذیر است .در زمان رأیگیعری و تصعویب
قانون اساسی الئیک ،بعد از گذاری خشونت زدا از رژیعم والیعت مطلقعة فقیعه ،حضعور
حداکثری از مردم ای ران ضروری خواهد بود که با رأی پرشمار خعود بعه قعانون اساسعی
سرشار از حقوق و خالی از دین و مرام و عقیده ،بذرهای اولیة مردمساالری را در مزرعة
استبدادزدة وطن بکارد.
با یادآوری صحنههای "عزاداری"ها در ماههای محرم هر سال و به خصوص امسعال)
افزایش کمیت و کیفیت کنشهای فرهنگی در مقولة الئیسیته و گریز از تحریک دافعه،
و ایجاد جانبه برای بحثهایی از این قبیل را برای ایرانیان ،بخصوص جوانان ،گعوشزد
می نمایم .دین ستیزی عموماً ،و اسالمستیزی خصوصاً ،که سکة رایعج بعازار مغزشعویی
رسانههای قدرت پیشه گشته است ،برخالف اصول ابتدایی دموکراسعی اسعت و قطععاً و
بدون هیچ تردیدی ،از عواملی است که به بقای رژیم والیت مطلقعه ،بطعور مسعتقیم و
غیر آن ،کمک کرده ،می کند و خواهد کرد! گرچه رژیم والیت مطلقه ،در اسالمستیزی،
گوی سبقت را از بقیعه بعرده اسعت! ولعی دسعتگاه پروپگنعدای رژیعم ،بعرای تحریعک
احساسات ایرانیان باورمند مسلمان ،و برای بقای خود ،از هیچ دسیسهای دست نکشعیده
است.
اگر فضای اینگونه بحثها را ،از محدودة فقط یک کنش آکادمیک کعه صعدالبته آنرا
الزم ،مبارک و میمون میدارم) فراتر ببریم و با گشودن افق اندیشه ،آنرا به میثاقی بعا
هممیهنان برای اینکه همگیمان به کمک همدیگر ،و هرکعداممان بعه سعهم و وسع
خود ،در ساختن سرنوشتی خوب و خوبتر نقشآفرین باشیم ،این گونه نوشعتارها وزنعی
وزینتر از یک مقاله معمولی مییابد ،ولی در عینحال ،هاضمه خواننعدگان ،هضعم آنرا
ثقیل نمی یابد .در آن عصر مسیحیت که کلیسا والیت مطلقه داشعت و همعینطعور در

این عصر اسالم که فقیه والیت مطلقه دارد) ،زبان نوشتارهای مذهبی و تفسعیر متعون،
در انحصار خود آنها بود و از اینکه عامة مردم آن متنها را بفهمند ،عمداً و به شعدت
جلوگیری میشد .در این عصر که انقالب اسالمیسرنوشت دیعن والیعتمدارانعه را بعه
سرنوشت مسیحیت سدههای میانه مبتال میکند ،وظیفة روشنفکران اهل فکعر و نظعر
این است که مفاهیم مردمساالری ،از جمله الئیسیته ،را برای هرچعه بیشعتری از معردم
قابل فهم نمایند و ابهامات گرداگرد آنها را بزدایند.
برداشت و باور از دینها و عقیدهها هر دین و هر عقیعدهای) ،بعرای افعراد مختلعف ،در
زمانها و مکان های مختلف ،متفاوت بوده و خواهد بود .صرف نظر از آن ،هر عقیعده و
مرام و دینی که به قدرت آغشته و آلوده شود ،به سرعت از خود بیگانه و بر اساس نیعاز
قدرت ،از امروز تا به فردا ،تعاریفی متفاوت می یابد و بسا به ضد خود تبعدیل معیشعود.
همانطور که در زمان استبداد ژنرالهای حاکم بر ترکیه ،بعد از آتاتورک ،دولعت ترکیعه
خود را الئیک می خواند ،دولت فرانسه هم در قانون اساسی ،خود را الئیک معرفی کرده
است .ولی گفت..." :آن یکی شیر است اندر بادیه ...و این یکی شیر است اندر بادیعه!"...
حتی واکسیناسیون روشنفکری هم برای الئیسیته مصعونیتی ایجعاد نکعرده اسعت و آن
دسته از "روشنفکران" در غرب و شرق ،که قدرت را اصیل میپندارنعد و بعه درجعات
مختلف به قدرت معتادند ،حتی اگر هنوز هم در مقام قعدرت نباشعند ،سعودای زور را بعا
صععفرای خشععونت درهععم آمیختععه و از الئیسععیته و سععایر مفععاهیم مععردمسععاالری،
دلیلتراشیهایی را مطرح میکننعد کعه بسعان قطعبنمعایی نعه بعه سعمت مقصعدگاه
دموکراسی ،که ناگزیر به سوی منزلگاه استبداد است.
توجیه دل بخواه دین و عقیده برای پیشبرد منویات قدرت ،امری قدیم اسعت و منحصعر
به اسالم و ایران نیست .در قرن  ١٧میالدی ،رابرت فیلمر از جمله "روشنفکرانی" بود
که قدرت برای توجیه خود همیشه نیاز داشته است و بدین ترتیعب لقعب " "Sirبعه او
داده شد .نظرپراکنیهای وی ،خوش به کار قدرت میآمد که حتی  ٧سال بعد از مرگش
کتاب پاتریارشیسم او را منتشر کردند .ادعای وی این بود که والیت از آن خدا است که
در ابتدا به آدم ابوالبشر ،داده شد و بعد به نوح رسید و او این والیت را به سه فرزند خود
داد که در سه قاره ،فرمانروایی کنند .این والیت که آنها بر خانواده و بر خدمتکاران و

بر بقیه داشتند ،والیتعی مطلقعه محسعوب معی شعد و سعپس از آن فرزنعدان بعه بقیعة
فرمانروایان منتقل شد ،و در سلسله مراتب قدرت ،از والیت مطلقة شاه بر تمام ملت ،تعا
به والیت مطلقة پدر بر خانواده ،قدرت و اصالت آن ،چالش ناپذیر بود.
پانصد سال پیش در چنین روزی و یک روز قبل از سالروز "کلیة قدیسعان") معارتین
لوتر ،به فساد و سنت بهشت فروشی در کاتولیکیسیم اعتراض کرد و تعز خعود را در ٩5
ماده در باره قدرت و درجة تأثیر عفعو ارائعه کعرد کعه نتیجعة آن سعرانجام بعه معذهب
پروتستانتیسم انجامید .تا آن زمان ،و از زمانی که کونستانتین اول ،دین مسیحیت را بعه
عنوان دین رسمی اعالم کرد ،زبان التین به عنوان گویش رسمی معذهب کاتولیعک در
غرب اروپا کلید خورد .متولیان این مذهب در غرب ،و مذهب ارتودکس در شرق اروپا با
زبان رسمی یونانی ،با زبانی نامأنوس برای تعودههعای معردم ،و نعه بعه زبعان رایعج در
کشورهای مختلف اروپا ،دسترسی و تفسیر متون مذهبی را به انحصار خود درآوردند .در
آن زمان لوتر ،با ترجمه متون مقدس به آلمانی و انتشار وسی آنها ،این انحصعارگرایی
را برهم زد و انقالب مسیحی شتاب گرفت .در این زمان ،انقالب اسالمیهم بعه همعان
ترتیب ،نکر روایات و تفسیر انحصارگرایانه زورمعداران دولعت "جمهعوری اسعالمی" از
اصول و مفاهیم و آداب و سنن دین بیانگر قدرت را به چالش کشیده است ،بطوریکعه
که این رژیم ،حتی با وجود زور و زری در این برهعه هنعوز در اختیعار دارد ،نتوانسعته از
سرعت روند شتاب گیر انقالب اسالمی ،بکاهد و چه بسا برعکس ،تمهیعدات مغزشعویی
رژیم ،این شتاب و سرعت را افزایش هم می دهد .با عرفان عملی به الئیسیته و بععد از
گذاری هرچه خشونتزداتر از استبداد و خفقعان و سانسعور ،و از آن مهعمتعر ،بعا درهعم
شکستن دیوارهای بلند خودسانسوریها ،افق این نوزایش ،با شتابی روزافزون گشودهتعر
خواهد شد.
حامیان این رژیم در سالهای اول ،تعداد زیادی از سخت سرانی بودند کعه بعا عقیعده و
باور ،با جان و دل میجگیدند .مرحوم حسینعلی منتظری از مطرحکنندگان اصلی والیت
فقیه و خواستار حضور پررن آن در قانون اساسی بود .با مشاهدة پعیش و پشعت پعردة
فاسد و فاجعه ای که دولت غیرالئیک در ایران ببار آورد به ابن باور رسعید کعه "والیعت
مطلقة فقیه از مصادیق شرک است" و اعتراف کرد که "ما خواهان دولت دینی بعودیم،

ولی گرفتار دین دولتی شدیم!" و به این ترتیب و در این زمان ،به علت از خعود بیگانعه
شدن اسالم در "جمهوری اسالمی" آن عدة باورمند ،منزوی و حذف شده ،و به تعدریج
جای خود را به افرادی داده اند که نه برای عقیده و باور ،که برای رانت و ویعژهخعواری،
در پیشبرد شعار "حفظ نظام از اوجب واجبات است" با آقای خامنهای ،همصدا شدهاند.
رژیم غیرالئیک "دینی" که مدعی داشتن مشعروعیت از ماوراءالطبیععه اسعت و تفسعیر
آن را هم که بنا به نیاز قدرت ،از امروز به فردا ،متفاوت و چه بسا متضعاد اسعت) در یعد
انحصار خود میگیرد ،برای بقای خود نیاز دارد که پیوسته بر مقدار زور و زری که برای
تمرکز قدرت بکار میبرد ،بیافزاید .در غیراینصعورت ،فروپاشعی رژیعم والیعت مطلقعه،
شتابی بیش از پیش می گیرد .چنین رژیعم هعایی ،در دینامیسعم سعلطه ،اگعر رژیعم بعه
سلطه گری میل کند مانند دولت دینی حاکم در اسعرائیل) تبععیضهعا و خشعونتهعا را
بیشتر در بیرون مرزها ،و اگر به سلطه پذیری میل کنعد ماننعد دولعت دینعی حعاکم در
ایران) ،تبعیضها و خشونتها را بیشتر در درون مرزها اعمال میکنند.

مکان پندار و نقش آن در سرنوشت فردی و ملی
کردار و گفتار و نوشتار ،از پندار سرچشمه میگیرد و بسعان آینعهای ،هویعت شعخص را
مشخص مینماید .کشتی پندار ،یا میتواند در برکة زور و خشونت و تبعیض و قعدرت و
نمادهای آن به گل بنشیند ،و یا میتواند در اقیانوس بیکران خود انگیختگی و حقوق و
منزلت و کرامت ،به پیش برود .سرنوشت هر شخصی ،متأثر از محل پندار وی است .بعا
تفکر سیستمیک ،سرنوشت هر شخصی ،بر سرنوشعت بقیعة افعراد جامععه هعم اثرگعذار
خواهد بود و چنان چه آن فعرد مصعدر کعاری بگعردد ،آن تعأثیر و تعأثر ابععادی بیشعتر
می گیرند .مکان پندار مصدق و فاطمی به حقوقمندی و مکان پندار خامنهای و ظریعف
به قدرت و زورمندی متمایل است .مصدق و فاطمیبا پنداری حقوقمکعان ،مانعدهانعد و
خامنهای و ظریف با پنداری قدرتمکان ،رفتهاند.
جم جبری مکان پندار مردم کشورهای برخودار از دموکراسی ،به حقوقمندی ،و جمع
جبری مکان پندار معردم کشعورهای اسعتبدادزده ،بعه قعدرت و زورمنعدی تمایعل دارد.
فرهنعع مععردم کشععورهای برخععوردار از دموکراسععی ،بععه فرهنعع حقععوقمنععدی و

مردم ساالری ،و فرهن مردم کشورهای استبداد زده ،به فرهن زور و قدرت و تبعیض
و خشونت متمایل است .استنباطی از الئیسیته که ژنرال های تعرک و معردم ترکیعه بعا
پنداری در محل زور و قدرت داشتند ،آن بود و برداشتی از الئیسیته که معردم و دولعت
فرانسه با پنداری که به حقوقمندی میل میکند ،این است.

چندی از ابهامات و تصورات نادرستی که رواج دارند
بعد از نوزایش و در زمان زایش ،الئیسیته از جمله به جدائی کلیسا از دولت ،تعریف شد.
در زمان ما ،پذیرش تعین این تعریف بیشک به ناچیز کردن این اصل از مردمسعاالری
در کلیشهای نارسا و گن منجر میگردد ،که گردیده است .در زبان فارسعی و فرهنع
سیاسی ایران ،ابهام در الئیسیته فراوان است .ابهاماتی کعه در مفهعوم الئیسعیته دیعده
میشود ،از جمله به علت ترجمههایی تحت اللفظی و واژه بعه واژه از عبعاراتی اسعت در
گرداگرد الئیسیته در مناطق مختلف دنیا بکار رفته است" .جدایی کلیسا از دولعت"و یعا
"جدایی مسجد از دولت" و یا "جدایی دین از دولت"و یا "جدایی دیعن از حکومعت" و
یا "جدایی دین از سیاست" و یا ...از این باب هستند.
هرکدام از این واژگان ،روشنگردانی و ابهامزدایی و تعریفی واضح میطلبند:

ابهام در الئیسیته و تعریف سیاست
در صورتی که محل پندار ،زور و قدرت باشد ،تعریفی که از سیاست به نهن میآید زیعاد
خارج از طرح این پرسشها نیست که :چگونه میتوان به قدرت رسید؟ چگونعه میتعوان
در قدرت ماند؟ چگونه میتوان در پعیش بعرد منویعات قعدرت کوشعید و سیاسعتهعای
متناسب را با باور به اصالت قدرت و در وجود توازن قوا بعه جامععه تحمیعل کعرد؟ ایعن
تحمیل می تواند طیفی گسترده داشته باشد که یک سوی آن رژیم والیت مطلقعه فقیعه
در ایران و رژیم والیت مطلقة "سوسیالیسمِ" موروثی در کرة شمالی است .سوی دیگعر
این طیف هم "دموکراسی"های غربی هستند .آن اولعی بعا خشعونتهعای ملمعوس در
قلمروهای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،به اعمال "سیاسعت" معیپعردازد .و
این دومی که در همان قلمروها کمتر با خشونت ملموس از جنس سعر دیگعر طیعف ،و
بیشتر از خشونتهای ناملموس ،از جمله مغزشوییها توسعط رسعانههعای قعدرتپیشعة

وابسته به والیت مطلقة سرمایه و قدرتهعای فرادولتعی و شعرکتهعا و کمپعانیهعای
چندملیتی ،به اعمال "سیاست"های خود می کوشد و در این راسعتا "سیاسعتمعداران"
مطلوب را تربیت میکند .در دومی هم به اشکال دیگری بعه حقعوق انسعانهعا تجعاوز
می شود و آدمیان بسان پیچ و مهرههایی در چرخة مصعرف انبعوه ،بعه بردگعانی معدرن
تبدیل میشوند و شکاف بین فقیر و غنی ،روزانه ابعاد بزراتری میگیرد ،و فساد ،رو به
فراگیر شدن میکند..
بدین ترتیب ،جای تعجب نیست که مردم از سیاست و سیاستمداران ،دوری میجویند.
با این تعریف از سیاست ،کارآیی ضربالمثل "سیاست پدر و معادر نعدارد" منحصعر بعه
ایران نمیشود و در کشورهای دیگر هم با زبان و فرهن های دیگر ،همینگونه انزجعار
از "سیاست" در مردم دیده می شود که امروزه در غعرب کسعانی کعه خعود را خعارج از
سیستم سیاسی موجود تبلیغ میکنند ،رویکرد پیدا کردهاند .انتخاب ماکرون در فرانسه و
انتخاب ترامپ در امریکا ،حاکی از این مدعا است .در آن کشعور "سعکوالر" ،بعوش در
مقام ریاست جمهوری اعالم میکرد که تصمیماتی که میگیرد را خداونعد بعه او ابعالغ
میکند!
سیاستی که "پدر و مادر" نداشته باشد ،ناچار سیاستمدارانی تربیت میکند که جملگعی
"سر و ته یک کرباس" هستند ،و اینها هر چقدر هم زیر کتل الئیسعیته سعینه بزننعد،
نمیتوانند مردم ساالر باشند و مجبورند به اشکال مختلف ،با اسعتفادة ابعزاری از دیعن و
مرام ،به حقوق مردم تجاوز کنند تا به قدرت برسند و در قدرت بمانند.
ولی در صورتی که محل پندار ،حق و حقوق باشد ،سیاست معنی تدبیر امور را معییابعد،
تدبیری که از تقدیر پیشی میگیرد .با این پندار ،سیاست منحصر به حزب و گروه و دین
و مذهب خاصعی نمعیشعود و در انحصعار وزیعر و وکیعل و رئعیس و "روحعانی" قعرار
نمی گیرد .تمام مردم ،با دوربین انسانی نسبی و فعال ،مردمساالری مشارکتی مستقیم را
در دورها می بینند و به آن سو گعام برمعی دارنعد .بعا ایعن دیعدار از سیاسعت ،معردم بعا
همکاریهای سازنده ،در ساختن سرنوشتی خوب و خوبتر ،فعال میشوند و با افعزایش
سرمایة اجتماعی ،پیوسته میزان کثرتگرایی و تحمل عقیده و دین دیگران و احترام بعه
اندیشة دگراندیشان ،افزون میگردد و دین امری خصوصی میگردد.

ابهام در الئیسیته و تعریف دولت
ضرور است که تعریفی از دولت بدست داده شود .دولت به مجموعة شاخههایی اطعالق
می شود که در اکثر کشورها شامل سه شاخة مجریه ،مقننه ،و قضائیه است .دولت چعین
پنج شاخه دارد و دولت مجارستان چهار شاخه .شاخة مجریه همانعا حکومعت اسعت .در
کشوری مثل ایران که استبداد نهادینه است و شعاه و شعیخ ،بعر هعر سعه شعاخه و بعر
رسانهها ،والیت داشتهاند ،این تمیز مشکل است .گرچه از قعدیم "حکومعت مصعدق در
دولت شاهنشاهی ایران" تکراری مکرر بعوده اسعت ،ولعی هنعوز هعم دو واژة دولعت و
حکومت ،جابجا و اکثراً نابجا بکار میروند.
در این زمان ،چرخش امور کشوری ،بدون وجود دولعت متصعور نیسعت .دولعت ،کعانون
برخورد قوای داخلی و خارجی است .هویت دولت را ،و در این رابطه سرنوشت ملعت را،
قانون اساسی معین میکند .صیرورت در راستراه رسیدن به معردمسعاالری مشعارکتیِ
مشاورتیِ مستقیم ،گونهای از قانون اساسی را میطلبد که عقیده و مرامی به جز حقعوق
در آن نباشد .بایسته است که به ویژگیهای حق ،تعریف انواع حقعوق و کعاربرد عملعی
آن ها پرداخته شود .اساس چنین قانون اساسی بر حقوق ،و پایة آن الئیسعیته ،و اصعول
آن ناگزیر پرشماره است و شایسته است که تعدد اصول آن ،از قانون اساسی هنعد هعم
پرشماره تر باشد تا هیچ شک و شبه و تأویل و تفسیری ،دستاویزی برای قعدرت جهعت
تجاوز به حقوق انسانها نشود .مردم و افکار عمومیباید نقشی پررنع در ایعن قعانون
اساسی داشته باشند و بدین ترتیب ،متصدیان دستگاه عریض و طویل رسانههای دولتی
فعلی ،نباید توسط ولی فقیه و یا هر قدرت دیگری منصوب ،بلکه باید بطعور مسعتقیم از
طرف خود ما مردم انتخاب شوند و در نتیجه به ما مردم پاسخگو باشند ،و بدین ترتیعب
شاخة چهارم دولت حقوقمدار را تشکیل دهند.
وقتی مکان پندار در حقوق و منزلت و کرامت انسانی باشد ،قانون اساسی از مرام و دین
و ایدئولوژی ،خالی و از حقوق ،پر خواهد بود و در نتیجه دولت ،در مجموعة شاخههعای
خود ،و از جمله شاخة رسانههای همگانی  ،الئیک ،حقوقمدار ،و مردمساالر خواهد شد.
ولی اگر مکان پندار در قدرت و زور و خشونت باشد ،قعانون اساسعی دینعی ،عقیعدتی و
مرامی ،قدرت مدار ،و زورساالر خواهد شد و طبیعتاً به اسعتبداد خواهعد انجامیعد .بععد از

انقالبی که پیروزی گل بر گلولعه خوانعده شعد ،دولتعی کعه بعر اسعاس قعانون اساسعی
غیرالئیک ،به صفت "انقالبی" موصوف شد ،در نهایت به ضد انقعالب تبعدیل گردیعد.
چرا که بنا بر عقیده و مرام آقای خمینی که محل پندارش در چهارچوب قعدرت زنعدانی
بود ،برای "انقالبی" بودن میبایست قلمها را شکست و زبانها را برید و چوبههای دار
را در میدان های شهر برافراشت! روح استقالل و آزادی ،از کالبد انقالب خارج ،و با ورود
به جسم خشونت و تجاوز ،بیجان شد.
وقتی مک ان پندار ،قدرت و زور باشد ،قانون اساسی الجرم بعه دیعن و عقیعده و معرام و
ایدئولوژی ،نیازمند خواهد بود .دولتی که براساس چنین قانون اساسی شکل معیگیعرد،
نمیتواند استبدادی و سرکوبگر نباشد.
دولت دینی ،با الئیسیته ،در تناقض و با مردمساالری در تناسخی آشکار است .با چنعین
درآمیختن قدرت با دین ،ناگزیر روح استقالل و آزادی ،از کالبد دین بیعرون رفتعه و بعا
حلول در جسم والیت مطلقه به خشونت و تجاوز ناچیز شد .هرگونه دولت دینی ،الجرم
به دین دولتی خواهد انجامید و در نهایت دین را از خود بیگانه و بعه ضعد خعود تبعدیل
خواهد کرد .بعد از رأی و انتخاب آزاد اکثریت و تصویب قعانون اساسعی حقعوق محعور
الئیک ،گروهی از مردم نمیتوانند ادعایی برای دولت دینی داشته باشند مگر اینکعه در
یک رفراندم و همه پرسی آزاد ،اکثریت قاط مردم به تغییر قانون اساسی رأی دهند .اگر
امروز روشنگردانی و ابهامزداییهای الزم در مورد الئیسیته به اندازه کافی انجام پذیرد،
تصور آن در فردای آزادی ایران و ایرانی از یوغ استبداد والیت فقیه ،ناممکن مینماید.
همانند باورهای الهی و دینی ،باورهای زمینی و ایدئولوژیک هم در قانون اساسی مکانی
ندارند ،و به همان ترتیب ،دولت مرامی و عقیدتی و ایدئولوژیک ،با الئیسیته ،در تناقض
و با مردم ساالری در تناسخی آشکار است .دولعت ایعدئولوژیک ،الجعرم بعه ایعدئولوژی
دولتی خواهد انجامید و در نهایت آن مرام و عقیده و ایدئولوژی را از خعود بیگانعه و بعه
ضد خود تبدیل خواهد کرد .بعد از تصویب قانون اساسی مردمساالر الئیک ،گروهعی از
مردم نمیتوانند ادعایی برای دولت مرامیو عقیدتی و ایعدئولوژیک داشعته باشعند مگعر
اینکه در یک رفراندم و همه پرسی آزاد ،اکثریت قاط مردم به تغییر قانون اساسی رأی
دهند .ولی اگر امروز به الئیسیته به مثابه گرز دیعنسعتیزی و وسعیلهای بعرای تبععیض

برعلیه دگراندیشان ،نگریسته نشود و روشنگردانعی و ابهعامزدایعیهعای الزم در معورد
الئیسیته به اندازه کافی انجام پذیرد ،تصعور آن هعم در فعردای آزادی ایعران و ایرانعی،
ناممکن مینماید که عدهای بتوانند قانون اساسی ایعران را بعر اسعاس ایعدئولوژیهعای
مانند کاپیتالیسم و یا کمونیسم و یا ....تغییر دهند.
سه یا پنج شاخه بودن دولت ،از میزان زورمداری و قدرتورزی و خشونتگستری دولت
نکاسته است .ولی اگر پندار را هرچه بیشتر به مکانی خالی از زور ببریم ،میبینیم که در
این زمان ضرور است که رسانههای همگانی به عنوان شاخة چهارم دولت حقعوقمعدار،
متصدیانی را داشته باشد که آنها توسعط رأی مسعتقیم معردم ،بعرای معدتی محعدود،
انتخاب شوند و به مردم پاسخگو باشند و با سیر آزاد اندیشه و خبر و با پشعتیبانی افکعار
عمومی ،در عدم تبعیض و پیشبرد الئیسیته و مردمساالری و احقاق حقوق ،نقشآفعرین
باشند .ولی اگر پندار را هرچه بیشتر به مکانی پر از زور ببریم ،با توجیهی قدرت محعور،
الئیسیته تبدیل به یک "دین سکوالر" میگعردد و دولعتمعردان پاتریارشیسعت آن در
"روحانیون" این دین ناچیز میگردند و با اعمال زور توسط هرکدام از شاخههای دولت،
بر مردم والیت مطلقه میجویند.

ابهام در الئیسیته و تعریف حکومت
حکومت مشخصأ و منحصرا به شاخة مجریة دولت اطالق میگردد.
با این تعریف از حکومت ،هر حزبی می تواند مرام و عقیده و ایعدئولوژی سعرمایهداری،
سوسیالیسم ،لیبرالیسم ،کمونیسم )..،خود و برنامههای مربوطه را به مردم ارائعه نمایعد و
در انتخاباتی آزاد شرکت کند و چنان چه برای تصدی مقام ،تععداد رأی مناسعب را آورد،
میتواند با در نظر گرفتن قانون اساسی الئیک و با التعزام و وفعاداری بعه آن و رعایعت
همة اصول آن برای مدتی محدود ،تصدی حکومت را در اختیار بگیرد .چنین حکعومتی،
در چهارچوب قانون اساسعی الئیعک ،عقیعده و معرام و ایعدئولوژی دیگعران را محتعرم
میشمارد و برله و یا برعلیه آنها ،هیچگونه تبعیضی قائل نمیشود.
و به همان ترتیب و باز با این تعریف از حکومت ،یک حزبی که عقاید دینعی و معذهبی
دارد هم میتواند افکار و نظرات و برنامههای خود را به مردم ارائه نماید و در انتخابعاتی

آزاد شرکت کند و اگر اکثریت آرا را بدست آورد ،با التزام به قانون اساسی الئیعک ،و بعا
رعایت کلیه اصول آن و مشخصاً با اجتناب از تبعیض مثبعت بعرای طعرفداران دیعن و
مذهب خود و خصوصاً با پرهیز از تبعیض منفی بر علیه مخالفان خود ،به امورات اجرائیة
دولت بپردازد.
در هر صورت ،حکومت ،براساس قانون اساسی الئیک ،برای مدتی محدود ،توسط خعود
مردم انتخاب میشود و به مردم پاسخگو است.

ابهام در الئیسیته و تعریف اپوزیسیون
الزم به تکرار نیست که صاحب این قلم ،نافی رژیم والیت مدار در کلیعت آن اسعت ،و
آنرا اصالحناپذیر و تحولگریز میداند .ولی الزم به توضیح است که هویت خعود را در
این نفی ،تعریف نمیکند و خویش را در آن ،محدود نمیکند.
اگر مکان پندار "اپوزیسیون" در قدرت زنعدانی باشعد ،هویعت وی در جنع بعا آقعای
خامنهای خالصه میشود ،و در این صورت باید پرسید که بعد از رفتن آقای خامنهای ،از
آن "اپوزیسیون" چه میماند؟ با پنداری قدرتمکان ،اگر هویت "اپوزیسیون" در تضعاد
با "جمهوری اسالمی" خالصه شود ،به ناچار این "آپوزیسیون" از الئیسیته معنی ضعد
آن را در کردار ،گفتار ،و نوشعتار خعود بعروز معی دهعد و عمومعاً دیعنسعتیز و خصوصعاً
اسالم ستیز و موکداً شیعهستیز میشعود .درایعن صعورت ،تعجبعی نیسعت کعه دسعتگاه
مغزشویی رژیم ،از این سوءتعریف به عنوان حربهای کارآ ،حداکثر استفاده را معیکنعد و
مردم باورمند ناآشنا به الئیسیته را ،و بخصوص گماشتگان سرکوب را ،میهراسعاند کعه
اگر این رژیم با همة کاستیهایش برافتد ،این "اپوزیسیون الئیک ضعددین" بعر ایعران
حاکم خواهند شد و با گسترش فسق و فجور و گناه ،ریشة دین را خشک خواهند کعرد!
و "اسالم عزیز" برای همیشه از دست خواهد رفت!
ولی اگر سیاست را به معنعی تعدبیر امعور در نهعن بپعرورانیم ،و مشعاورت و مشعارکت
مستقیم فعال در تدبیر امور ،و هرکس به نوبة خود نقشآفرینعی در سعاختن سرنوشعتی
خوب و خوبتر را ،وظیفة همة شهروندان برازندة این عنوان بدانیم ،فرقی نمیکنعد کعه
خمینیها و خامنهایها باشند و یا بروند و حتی اگر مصدقها هم بیایند ،همیشه بعر هعر

شهروندی واجب است که حقوقمدارانه و مردمساالرنه ،بر امعور دولعت ،نظعارتی فععال
داشته باشد .در این صورت هویت افراد و هستهها ،براساس این تعریعف ،در ایعن تنگنعا
محدود نمیشود که برعلیه چه و که هستند .بلکه براین اساس که برای چعه هسعتند ،و
اگر آن "چه" ،مردم ساالری به معنی احقاق هر حقی از همة حقوق برای هعر فعردی از
تمام افراد در هر زمانی از همة زمانها و در هر مکانی در همة مکانهعا باشعد و بعدین
ترتیب الئیسیته ،به معنی نفی هرگونه تبعیض به علت دین و عقیده و مرام تعریف شود،
هویت افراد و هستهها ،در فراخنای افقی گسترده ،پیوسته مردمساالرتر و حقعوقمعدارتر
میگردد و در نتیجه ،فرهن مردمساالری و الئیسیته در جامعه ،پیوسته در حال بارورتر
شدن و شکوفاتر گردیدن خواهد بود.

ابهام در الئیسیته در رابطه با فرد
در صورتی که پندار از زور ،دور باشعد ،بعا هعر تعریفعی و تفسعیری از الئیسعیته ،معنعای
"جدائی دین و عقیده از انسان" را نمی توان استنتاج کرد .موجود بدون بعاور و عقیعده و
مرام ،قابل تصور نیست .افرادی با پنداری قدرتمکان ،که اکنون دینستیزی را عمومعا،
و اسالم ستیزی خصوصاً نشانة روشنفکری میبینند و نمیفهمند در رسانههای "لوس
آنجلسی" فراوانند!) که در واق با این اشتغال به سعماع "خعر برفعت و خعر برفعت" در
خانقاه ساخته شده توسط قدرت ،به تکاپوی سلب استقالل و آزادیها مشعغول هسعتند.
اگر امروز با کم کاری باورمندان به الئیسیته ،این افراد فردا به قعدرت برسعند ،بعا معردم
باورمند ایران حتی اگر باورمندان در اقلیت باشند) چه خواهند کرد؟ حتی با فجایعی کعه
رژیم "جمهوری اسالمی" ببار آورده ،همان "اسالم" که امثال مصباح یزدیها در حوزه
علمیه تدریس میکنند را ،نمیتوان با زور و قدرت از پندارهای باورمندان زدود .با عقیده
نمی توان جنگید و برعلیه آن قدرت و زور اعمال نمود و انتظار پیروزی داشت .در جنع
با عقیده چه عقاید دینی و چه عقاید دنیوی) ،هرچه میزان زور بکار رفتعه شعده بیشعتر
باشد ،طرفداران آن عقیده ،به همان میعزان رادیکعالتعر و سعختسعرتر و فناتیعک تعر
می شوند .و بدین شکل میزان خشونت ،در چرخة عمل و عکسالعمل خشونت و تخریب
متقابل ،پیوسته افزون می گردد ،و "اپوزیسیونی" که امروز مخالف سرکوب دگرباشان و

دگراندیشان است ،فردا خود مبدل بعه سعرکوبگعر معیگعردد و در راهعی معیرود کعه
سرنوشتی بهتر از سرنوشت خمینیها و الجوردیها و خلخالیها را ،نمیتوان برای آنها
متصور بود.
با باور فردی به الئیسیته و با ممارست و تمعرین بعرای دور نگعه داشعتن پنعدار از زور،
فرهن مردمساالری پیوسته در افراد و هستهها ،متجلیتر میگردد و با حقوقمنعدی و
با باور به مفاهیم مردم ساالری و الئیسیته ،فضعای فرهنگعی بعرای بحعث آزاد گشعوده
میشود ،و با خشونت زدایی ،و با قضاوت مستقل و آزاد افکار عمومی ،ناسعره در مقابعل
سره رن میبازد .بتدریج میل ترکیبی افراد جامعه با همکعاریهعای سعازنده ،افعزایش
میگیرد و بتدریج میل تخریبی افراد و تقابلهای کاهنده در جامعه ،کاهش مییابد.
با این تفسیر ،آیا زندگی در دموکراسی و تالش برای پیشبرد فرهنع معردمسعاالری،
بدون باورمند بودن یک حداقل الزمی از افراد آن جامعه به الئیسیته ،متصور است؟

ابهام در الئیسیته و تعریف الترناتیو و بدیل
این که اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ایران خواهان گذار کامعل از کلیعت ایعن رژیعم و
زندگی در نظامی دموکراتیک هستند ،زیادهگویی نیست ".ولی اگعر ایعنهعا برونعد کعی
جایشان بیاید!؟" پرسشی است متداول در نهن کسانی کعه اعتمعاد بعه نفعس فعردی و
اعتماد به نفس ملی در آنها کاهش یافته است.
این که انتظار داشته باشیم که دموکراسی را با زور قشون و یا با مراجعه به قدرتهعا بعه
ایران بیاوریم ،یاوهاندیشی و هذیان است.
تصور این که تمام گردانندگان این رژیم ،از رأس تا قاعده ،را باید برداشت و آدمهعایی از
دموکراتیکترین کشورهای دنیا به جایشان گذاشت هم که مزاح است.
بدیل ایعن رژیعم ،افعرادی از خعود معا ایرانیعان هسعتند کعه در اسعتقالل و آزادی ،بعه
توانایی های خود و سایر ملت ایران اعتماد دارند ،و مایلند که در کمعال خعودانگیختگی،
نیروهای محرکة ایرانی را برای ساختن ایرانی مستقل و آزاد و آباد ،بکار برند .آیا چنعین
افراد میتوانند به تعریف غیرزورمدارانهای از الئیسیته باور نداشته باشند؟

بدیل بودن از یکایک خودمان شروع میشود .جوانی که تحصیل معیکنعد ،بعدیل خعود
می گردد .کارگری کعه فنعی نعو آموخعت ،بعدیل خعود شعده اسعت .مردمعیکعه در راه
حقوقمندی قدم بردارند ،باهر قعدم ،بعدیلی از خعود سعاختهانعد .بعاور بعه شایسعتگی و
بایستگی سرنوشتی خوب و خوبتر ،و مشارکت در ساختن آن بعه عنعوان یعک موجعود
نسبی و فعال ،هر فرد و هر هستهای را بدیلی مناسب بجای این رژیم و وضعیت کنونی
خواهد نمود .لزومیندارد که یک فرد حتماٌ در مقام وزیر و وکیل و رئیس باشد که بتواند
در ساختن سرنوشتی خوب و خوبتر نقشآفرین باشد ،و چنین تصوری برای تمام افعراد
ناممکن است .لزومی ندارد که یک هسته حتماً در موقعیت حزب حاکم در جامعه سیاسی
و یا دولت باشد که بتواند ما را از سرنوشتی که پیوسته بد و بدتر شده است نجات دهعد،
و این تصور هم ناممکن است.
با ممارست در تهی کردن پندار از زور ،و با ورزیدن مفاهیم مردمساالری و الئیسعیته و
بععا پرهیزیععدن از تبعععیض برعلیععه دگرکیشععان و دگراندیشععان ،هععر فععردی مععیتوانععد
مردمساالرتر و حقوق مندتر بگردد .به این ترتیب ،در عمل و در دنیای واق  ،هعر فعردی
همیشه بدیل خوبتری را از خود خلق میکند و بجای خود مینشاند .هستهها و جامععه
و ملت ،از افراد تشکیل میشوند .تا یکایک ما افراد معن نویسعنده ایعن سعطور و شعما
خوانندة آن و همگی ما ایرانیان) از خودمان شروع نکنیم ،سرنوشت ما ،بهتعر از والیعت
مطلقههایی که یکی بعد از دیگری بیایند و بروند نخواهد شد.
با باور به الئیسیته ،و با عمل در حقوق مندی ،و با اعتماد به نفس فعردی و ملعی کعه از
این باور و عمل زاییده میشود ،هر فردی و هر هستهای ،در واقعیتی ملموس ،بدیل این
رژیم است.

الئیسیته به معنی ضد دین نیست.
با توجه به توضیحاتی که رفت ،شاید انتخاب " الئیسیته به معنی ضد دین نیست" بعه
عنوان سرفصل ،و نیز به همین یک جمله بسنده کردن به عنوان معتن ایعن سرفصعل،
اهمیت این پیام را برساند که الئیسیته به معنی ضد دیعن نیسعت! و بعدین شعکل نیعز

اهمیت نقد تصورات نادرستی که دربارهی الئیسیته رواج دارند را نمایعان نمعود .در ایعن
ترویج ،رژیم والیت مطلقه ،بینقش نبوده است).

ابهام در الئیسیته و کشور "اسالمی"
حتی اگر برفرض محال  %١٠٠ساکنین یک کشور ،همگی هعم بعه یعک دیعن متعدین
باشند ،نمیتوان آن کشور را به صفت آن دین توصیف کرد.
مثالی بیاوریم:
اسرائیل خود را کشور کلیمیمی خواند .حتی اگر فرض کنیم کعه در آن کشعور ،پیعروان
دین های دیگری چون مسیحی و مسلمان اصعالٌ وجعود نداشعته باشعند ،و آن کشعور را
بتوان "امت واحده" بحساب آورد ،آیا برداشت همة کلیمیان از آن دین یکسان و عینعاٌ
برهم منطبق و یا حتی شبیه است؟ جواب این سنال به سعادگی منفعی اسعت .بحرانعی
بودن میزان تبعیض های موجود در میان کلیمیان که در روابط قوا و با تکیه بر قعدرت و
براساس خوانشهای مختلف از دین یهود توجیعه معیگردنعد ،در رسعانههعای اسعرائیل
نمایان است .یهودیانی که ریشة سفرادیک دارند ،با اشکنازیها و هردو با مزراحیهعا در
تقابل و نزاع هستند و همین روابط ،بین کلیمیان متعصب و لیبرال موجود است .تبعیض
برعلیه یهودیان مهاجر از آفریقا ،بیش از بقیه است به شکلی که اخیراً که یکعی از ایعن
شهروندان اسرائیلی به گروگان حماس در غزه گرفته شده بود ،تعالش دولعت اسعرائیل
برای رهایی وی در مقایسه با گروگان دیگری که سفیدپوست بود ،نزدیک به صفر بود.
وقتی که هویت یک کشور براساس تبعیض دینی عقیدتی است ،نمیتوان انتظار نداشت
که در بین همان متدینان ،رفتارهای تبعیضآمیز و برتریجویانه موجود نباشد.
و حتی اگر هم باز برفرضی محال ،در ابتدا همة پیروان دین ،درکشان از آن آئعین عینعاً
یکسان بوده باشد ،نمی توان انتظار داشت که در طی زمان ،یکدست باقی بمانند .دینی
که بنیانگذاران اسرائیل داشتند و با ایمان به آن ،امور دولتی و نقشههای جنگعی را دور
میز ناهارخوری در یک آپارتمان تصدی می کردند ،با دین نتانیعاهو ،کعه تعاکنون جمععاً
یازده سال مقام نخستوزیری تصاحب کرده و خود و خانوادهاش چندین پرونعدة فسعاد
دارند ،اختالفهای فراوان دارد.

قدرت که در روابط قوا عرضی است ،الجرم متلون است و بسته به این روابعط ،و بسعته
به تمایل و نیاز قدرت ،از امروز به فردا ،بت عیاری است که هر لحظه برنگی در میآید.
اگر در نفی الئیسیته ،هویت کشوری بر اساس دینی تعریف شود ،به علت نیازهایی کعه
روابط قوای داخلی و خارجی ایجاب میکند ،تعریفی که از آن دین اعالم میگعردد ،هعر
روزه تغییر میکند .تازه در چنین کشوری که تبعیض و نفی الئیسیته ،وسعیلة پعیشبعرد
قدرت برای هریک از متولیان دین و سیاست است ،هرفردی و گروهی ،دیعن را بنعا بعر
مناف خود تعریف میکنند.
بیاد دارم که در سال  ،١٣5٨در سواحل دریای مازندارن شاهد تورکشیدن معاهیگیعران
بودم .پاسداران اسلحه بدست ماهی خاویار را که به علت فلس نداشتن "حعرام" اسعت،
در شنهای ساحل ،زنده بگور میکردند .چندی بعد ،بدنبال فتوای فقیه در ظاهر به این
دلیل که پشت گوش آن ماهی چند فلس دیده شده است! و در واق بعلت قیمت خاویار)
آنرا "حالل" اعالم کردند.
پاسخ یک "روحانی" به استفتائی در دربار قاجار تداعی میشود که گفت" :دامنعه شعرع
اقدس وسی است تا امیر چه اراده کنند"!
دین و مرام ،در آمیزش با قدرت بتدریج از خود بیگانه ،و به ضد خود تبعدیل معیگعردد.
این مسأله را در همة کشورهایی که صفت "اسالمی" دارند مشهود است.
در یک مطالعه در دانشگاه ژرژ واشنگتن ،اسالمیترین کشورهای جهان بر اساس مبانی
قرآن و سنت پیغمبر ،ردهبندی شدند .در این ردهبندی ،اولین کشور اسالمیمالزی اسعت
که رتبة  ٣٣را در دنیا دارا است! بععد از آن کشعورهای کویعت و قزاقسعتان بترتیعب در
مقامهای  4٢و  54هستند .گرچه تعجب آور نیست ،ولی دانستنی است که "اسالم نعاب
محمدی" والیت مطلقة فقیه" ،جمهوری اسالمی" ایران در ردة  ١٣٩قرار داده است!

ابهام در تأثیرگذاری بحث دربارۀ الئیسیته ،و اینگونه کنشهای
فرهنگی
این توهم مضطرب که فاسدان حاکم بر ایران ،جنایت را از حد گذراندهاند و ما را یعارای
مصاف با آنها نیست و تازه اگر شاه برود ایران ایرانستان معیشعود و اگعر شعیخ بعرود
ایران ،سوریه و لیبی خواهد شد ،تصوری نادرست است .این "تحلیل سیاسعی"بعیش از
هرچیز وسیلة منثری است که دستگاه استبداد بعرای بقعای خعود ،سعاخته اسعت و آنرا
طوری پرداخته است که ایرانیانی هستند که این تصور نادرست را دارند که خودشان بعه
این تحلیل رسیدهاند! و "دلسوزانه" آنرا تبلیغ میکنند.
این تصور نادرست است چنان چه کسی بگوید که در کشوری که مردم محتاج نان شب
هستند و با دو یا سه شیفت کار هنوز گذران امور معیشت برایشان دشوار است ،بحث در
باب الئیسیته ،بی تأثیر و اتالف وقت است .آیا درک این مطلب خیلی مشکل است کعه،
در واق  ،درست این است که پرسیده شود چرا مردم یک کشوری که بروی اقیانوسی از
نفت و گاز شناور است ،باید محتاج نان شب باشند؟!
گفتاورد سخیف و موهن نیل را ،از عضو سخن گوی شورای نگهبان قانون اساسی ،کعه
"حقوقدان" هم هست بدون نیاز به شرحی مبسوا ،در اینجا میآورم:
سایت انقالب اسالمیدر هجرت :شنبه ٢٩ .مهر ١٣٩6

عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ جمعه  ٢٨مهعر
 ١٣٩6در مراسم پایعانی اردوی فرهنگعی آموزشعی نعاظر مسعئوالن انتخابعات شعورای
نگهبان در حسینیه امام خمینی ره) مشهد گفت..." :تبدیل شدن رفعاه بعه مسعئله اول
کشور ،انحراف در اولویتهای انقالب اسالمیاست چرا که رفاه اقتصادی هدف انقعالب
نیست بلکه ابزار انقالب است ...اگر کشورهای قدرتمند متکی به ارتش و اقتصعاد قعوی
هستند ،جمهوری اسالمی ایران باالتر و فراتر از هر چیزی ،سرمایه گرانقدری به عنعوان
شهدا دارد که انقالب و جامعه اسالمیرا بیمه کردهاند ...صحنههعای خعدمت بعه نظعام
جمهوری اسالمیگاهی صحنه جبهه های حق علیه باطعل همچعون جنع تحمیلعی و
دفاع از حرم است و همچنین در عرصههای دیگر ،خعدمت افعراد در پاسعداری از نظعام

مقدس جمهوری اسالمی در بخشی به عنوان شورای نگهبان متبلور است که داوطلبانعه
و بدون هیچ چشم داشتی فعالیت میکنند"...
نکتة اول اینکه این "حقوقدان" اعتراف میکند که رفاه ،مسالة اول کشور اسعت .دوم
که این "حقوقدان" به خود اجازه میدهد که بگوید که رفاه اقتصعادی هعدف انقعالب
نیست ،و این در حالی است که مهرههای کوچک و بزرا این رژیم ،با رانعتخعواری و
نشستن بر سر "سفرة انقالب" ،آلوده به فسادهای کالن اقتصادی هستند .سوم اعتراف
اینکه میگوید که جان شهیدان هموطعن معا را بعه عنعوان سعرمایه ،بعیمحابعا خعرج
خشونتگستریهای قدرت کرده و میکند تا در ایعن رژیعم غیرالئیعک در بیمعة عمعر
"نظام جمهوری اسالمی" ناچیز شوند .چهارم...
قدرتپرستانی که بسیاری از آنها در کودتای خعرداد  ١٣6٠شعرکت داشعتند ،در معورد
برنامههای اقتصادی تولیدمحوری که پیشنهاد میشد ،میگفتند..." :بنیصعدر میخواهعد

ایران را پاریس و رم کند ،ولی ما می خواهیم ایران را نجف و قم کنعیم ....معردم بعرای
اسالم انقالب کردند"...
آقای خمینی هم به اعتراض دربارة این برنامههای اقتصادی گفت..." :اقتصاد معال خعر
است"...
و یا از جهت دیگری ،ممکن است در رد تأثیرگذاری بحث در بارة الئیسیته ،و اینگونعه
کنشهای فرهنگعی گفتعه شعود کعه "بعا نوشعتن و خوانعدن چهارتعا مقالعه ،آخونعدها
نمیروند!"
در این که انسان امروز سرنوشت بدی دارد ،شکی نیست .ولی در اینکه باید کاری کعرد
شکی هست؟
انسان برازندة این نام ،خود را فعال و نسبی میداند.
فعال  ،به این دلیل که انفعال برابر مرا و نابودی است .انسعان زنعده ،بایعد در سعاختن
سرنوشت خود حی و حاضر باشد .با انفعال و با دروغ "سیاسعی نبعودن" و نظعارهگعری
بی غم بودن ،فاسدان و جانیان حاکم بر وطعن داوطلبانعه نخواهنعد رفعت ،و در صعورت
سکوت ما ،کجا بروند از اینجا بهتر! سرنوشت ما زندانی ماندن در بد و بدتر خواهد مانعد

اگر هرکسی برای خوب و خوب تر شدن سرنوشت ،به کسی دیگر بنگرد .سرنوشعت معا
بهتر نخواهد شد مگر ما ،من ،شما ،هرکدام از همگی ما مسئولیت و وظیفة خود نعدانیم
که باید کاری کرد.
و نسبی ،به این دلیل که مطلق اندیشی ،که در یک سعوی طیعف ،خعود را و در سعمت
دیگرش ،قدرت را مطلق میانگارد) ناگزیر راه به انفعال مییابد .با مطلعق کعردن خعود،
انتظار این تصور نادرست که با"با چهارتا مقاله ،آخوندها خواهند رفعت!" کعامال طبیععی
است.
سوی دیگر طیف مطلقپنداری ،مطلقگردانی قدرت است.
عده ای در نسلی قبل ،قدرت خارجی را مطلق میپنداشتند و میگفتند انگیسها تا صعد
سال دیگر هم نخستوزیران ما را معین کردهاند! مطلقپنداری قعدرت خعارجی در ایعن
نسل گرچه به پررنگی سابق نیست ،اما کسانی کاسة گدائی به اسعرائیل بعردهانعد و بعا
دریوزگی ،به کنگرة امریکا دخیل بستند و به ترامپ نامه نوشتند .اقتضای طبیعت پنعدار
قدرت مکان ،کودن شدن است و برای چنین پنداری بناچار ،پیغمبری بجز جرجیس باقی
نمیماند!
عدهای در نسل فعلی ،قدرت داخلی را مطلق میپندارند و میگویند ،رژیعم سعرکوبگعر
حاکم بر ایران ،تا صد سال دیگر هم ماندنی است! رن و لعاب مطلعقپنعداری قعدرت
داخلی ،متاسفانه هنوز به آن مقدار بود که در یکعی دو سعالی کعه گذشعت ،گروهعی بعا
زندانی کردن خویش در "انتخابات" بعین بعد و بعدتر ،بعا دسعت خعود بعه ایعن رژیعم
مشروعیت دادند ،و بدین ترتیب اگر قبال افکار عمومی دنیا حساب مردم ایران را از رژیم
حاکم بر ایران جدا می دانستند ،امروز کسانی چون وزیر خارجه ،تیلرسن امریکا ،و رئیس
جمهور ،ترامپ ،بیشرمانه ،من را و شما را و ما مردم ایران را تروریست میخوانند.
انسان پدیدهای نسبی و فعال است:
با پرهیز از مطلقاندیشی و مطلقگرایی و مطلقگردانی ،با مطلق نکردن خود و دیگعری
و دیگران ،هرکدام از همگی ما باید وظیفة حیعاتی خعود بعدانیم کعه بایعد قعدمیدر راه
مردمساالرتر شدن برداریم ،هرچقدر هم که آن قدم در ظاهر به نظر کوچک بیاید.

این تصور نادرست است که انتظار داشته باشیم که در کنشی باید فعال بود که بالفاصله
به فروپاشی رژیم منتهی شود.
این تفکر درست است که اگر من و شما و ما و هرکدام از ما و هرکدام از همگی ما ،بعه
سهم و اندازة خود ،بکوشیم تا فرهن مردمساالری و از جمله فرهن الئیسیته و نفعی
تبعیضپذیری و تبعیض گذاری در رابطه با مرام و دین و عقیده را غنی به بخشعیم و در
این تالش ،از خود شروع کنیم ،نه تنها سرعت فروپاشی رژیم شعتابگیرتعر معیگعردد،
بلکه ما با حضور خود در فضای تعیین سرنوشت خویش ،از بوجود آمدن خالئی که قطعاً
توسط زوزمدارن پرخواهد شد ،جلوگیری کردهایعم ،و از جعایگزین شعدن ایعن اسعتبداد،
توسط استبدادی دیگر جلوگیری کردهایم.
تاثیرگذار بودن کنش های فرهنگی در باب الئیسیته و درآمیختن با افکار عمومیدربعارة
این و سایر مفاهیم مردمساالری را از جمله ،از دو زاویه میتوان نگریست:

فعال و نسبی در آنچه که مربوط به ایران میشود ،از جمله:
ساختن سرنوشتی خوب و خوبتر ،بدون لحار کردن حقوق از جمله استقالل و آزادی
و خودانگیختگی) غیرممکن است و در این رابطه و با این مالحظه است کعه الئیسعیته،
معنا و مفهوم پیدا میکند .حتی برادر و خواهر دوقلو هم در همة نظرات ،باهم هعمنظعر
نیستند ،ولی وقتی که پای قدرت به میان آید ،همین بعرادر و خعواهر در تعوازن قعوا در
مقابل هم قرار می گیرند و اگر الئیسیته در نهنشان جا نیفتاده باشد ،کیش و اندیشه ،در
ابزاری برای تقابلهای کاهنده ،ناچیز خواهد شد ،و در خشونت و حذف ،بر علیه دیگری
بکار خواهد رفت .به شهادت تاریخ ایعران خودمعان ،پدرکشعی و فرزندکشعی درباریعان،
کمشمار نبوده اند .اگر اعضای یک خانواده در روابط قوا ،قادر باشند اینچنین سرنوشعتی
را داشته باشند ،سرنوشت شومیکه بقیة قدرتمداران با استفادة ابزاری از دین و مرام در
روابط قوا ،قادرند برای خود و کشور رقم بزنند ،به هولناکی سرنوشت ایرانی گرفتار رژیم
والیت مطلقه ،خواهد بود.
برای رهایی از شر شرارة استبداد ،و برای گذار هرچه خشونتزداتر به نظامیحقوقمدار و
برای رسیدن به مردمسعاالری و بعرای رسعاندن معردمسعاالری بعه نقطعهای غیرقابعل

بازگشت ،برای ابتکار و خلق در زمینههای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در
آزادی و استقالل ،امنیت الزم است .چنین امنیتی است که پیش نیاز ساختن سرنوشعتی
خوب و خوب تر است .بدون چنین امنیتی و باوجود ترس و اضطراب از تبعیض و حعذف
به خاطر اندیشه و نظر و عقیده و دین و مرام ،زندان ابد بد و بعدتر ،سرنوشعتی محتعوم
است.

فعال و نسبی در آنچه که مربوط به انیران میشود ،از جمله:
تجاوز به مام وطن و تکه پاره کردن ایران ،صدر برنامة اسرائیل و غعرب ،از اوایعل دهعة
 ١٩٨٠بوده که امروزه فاش است .سرنوشتی کعه سعوریه و لیبعی و ععراق و افغانسعتان
امروزه دارند ،سودایی است که در سر بیمار قدرت مندان انیرانی و سرسپردگان "ایرانی"
آن ها بوده است .صدام هم همین خیال خام را در سر پروراند و باالخره سعر خعود را در
اعتیاد به قدرت از دست داد و "سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت" .ولی چرا و با چعه
علل و عوا ملی ،هنوز ایران این سرنوشت مخوف را به خود ندیده است؟ هرکعدام از معا،
به سهم خود و در حد توان و حوصلة خود نسبی) ،چگونه میتوانیم فعال) بعا شعناخت
این علل و عوامل ،میهن را از آن سرنوشت دور نگاه داریم؟
قدرتها در ساختن و پرداختن بدیل وابسته و سرسپرده در ایران ،ناکعام بعوده و هسعتند.
برای حفظ حیات ملی خویش ،ضرورتی حیاتی و اجتنابناپذیر است که در پویعایی ایعن
ناکامی ،هرکدام از ما نسبی) تالشی بکنیم فعال) ،حتی اگر هعم آن تعالش در ظعاهر
بسیار کوچک نسبی) بنظر بیاید.
قشون کشی و تجاوز به یک کشعور ،و یعا نصعب یعک مهعرة سرسعپرده در رأس یعک
حکومت ،و تحمیل رژیمی وابسته به قدرت های انیرانعی بعر اسعاس ظلعم و تبععیض و
خشونت و فساد ،بدون پذیرا بودن افکار عمومی ،ناممکن است .سازمانهای جاسوسعی،
اطالعاتی و امنیتی برای کسب اطالعات ،در کشورهای دیگر مأمور و جاسعوس فعراوان
دارند ،ولی از عصر قدیم ،بخش عمدة اطالعات ،نه از طریق جاسوسان و معأموران ،کعه
از طریق رصد کردن مطبوعات و رسانههای مربوطه کسب می گردد .در عصر جدید هم
با دیژیتال شدن اطالعات ،اینکار سادهتر شده است .جاسوسی به شکل فلعهای و انبعوه

در ایمیلها ...سایتها ...سخنرانیهعا ...مصعاحبههعا ...و حتعی محعاورات تلفنعی و ...و
مجموعة تمام اینها در جم  ،باعث میشود که نبض کار بدست این سازمانها بیاید.
جم جبری فرهن افکار عمومیایران ،خواهعان اسعتقالل و ععدم مراجععه بعه قعدرت
خارجی است و روی این مسأله حساسعیتهعا بسعیار باالسعت و معردم ایعران ،پعذیرای
وابستگی و سرسپردگی و مراجعه به اجنبی نیستند .و بعه همعین منعوال ،جمع جبعری
فرهن افکار عمومی ایرانیان ،از افراد و گروههایی که رویکردی تبعیضآمیعز لعه و یعا
علیه این یا آن دین و مرام و عقیده دارند ،رویگردانند.

ابهام در الئیسیته در رابطه با "روحانیت"
واژگانی چون "روحانیت" و یا "حجتاالسالم" و یا "آیتاهلل" نیاز بعه شعفافگردانعی
دارند و نباید آنها را بدون اندیشیدن در معنی آنها بکار برد .در غیر اینصورت ،آیتاهلل
خامنه ای به این معناست که وی نشانة خداوند است! و حجتاالسالم رئیسعی بعه ایعن
معناست که جناب ایشان ادلة اسالم است! آیا آقایان مصباحیزدی ،علمالهدی ،خلخعالی،
خاتمی ...،روحانی هستند؟ و آیا واقعا آقای روحانی با عمعل کعردی کعه در چهعل سعال
گذشته داشته است ،به علت بستن متری پارچه بر سر ،روحانی است؟
از دولتیان بگذریم ،آیا فردی که شغل خود را واسطه بودن میان انسان و خدا میباورانعد
و از این راه درآمدی دارد و امرار معاش میکند را میتوان روحانی خوانعد؟ آیعا درمعانی
برای درد بیدرمان معیشت و عطش سیریناپذیر "روحانیت" قدرتمداری که بعا نبعود
قانون اساسی الئیک به قدرت رسیده ،متصور است؟ آیا صرف این پرسش خعود نقعیض
عنوان روحانیت برای چنین شغلی نیست؟
با حقوق مندی و باور به الئیسیته ،نوعی از قانون اساسی تدوین میشود که براساس آن،
دولتی تعریف و بکار مشغول میشعود کعه در آن هعیچ بودجعهای را از درآمعدهایی کعه
متعلق به همة ملت با افکار و عقاید و ادیان و مذاهب مختلعف هسعتند ،بعرای متولیعان
آنها ،منظور نکرده باشد.
برای رف ابهام در الئیسیته در رابطه با "روحانیت" ،از جمله ،پرسشهعای نیعل هعم
پاسخ میطلبند:

پرسش :دولت الئیك محتاج چگونه روحانیتی است؟
پاسخ :دولت الئیک محتاج اشاعة مفهوم الئیسیته براساس خودانگیختگی و سایر حقوق
و اصول و مفاهیم مردم ساالری است و این خود آن روحانیتی است کعه ملعت و دولعت
الئیک به آن محتاج هستند .هرچه یک فرد الئیکتر باشد ،آن فعرد بعه همعان میعزان
روحانی تر است .این روحانیون ،در انتخاباتی آزاد ،دولتی را تشکیل میدهند کعه پاسعدار
عقیده و دین و مرام همة آحاد ملت است ،چه افرادی که به دین و معذهبی معتقدنعد و
چه افرادی که خود را آتئیست و اگنوستیک میدانند.
یک فرد معتقد و محتاج واسطه برای ارتبعاا بعا خعدا ،در پنعاه امنیعت دولعت الئیعک،
میتواند در آزادی هرکسی را که بخواهد "روحانی" بداند و به او مراجعه کند و اگر الزم
دید وجوهاتی را به او بپردازد .این وجوهات پرداختی از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند.
آن روحانی هم می تواند در پناه امنیت دولت الئیک ،و با التزام به قانون اساسی الئیعک
و با رعایت قوانین موضوعه مبتنی بر آن ،به چنین شغلی بپردازد .این وجوهات دریافتی،
مشمول قوانین مالیاتی هستند.
پرسش :تکلیف روحانیت با برقراری الئیسیته چه خواهد شد؟
پاسخ :با این فرض که در اینجا منظور از "روحانیت" ،بنیاد دینی اسعت ،بعدیهی اسعت
که آنها هم مثل بقیة شهروندان باید بتوانند در آزادی و در پناه امنیت دولعت الئیعک،
بدون هیچ گونه تبعیض منفی و یا مثبتی ،نه تنها بعه دیعن و اعتقعادات خعود ،متعدین و
معتقد باشند ،بلکه حتی بتوانند با آزادی به ترویج آن بپردازند .افراد و گروههایی کعه بعا
آنها همدین و همعقیده نیستند ،میتوانند آن ها را به بحث آزاد در محیطعی دوسعتانه و
دور از زور ،دعوت نمایند ،تا با این روش ،نکعات اشعتراک بررسعی و برجسعته شعوند ،و
نکات اختالف ،با تالش برای اینکه آنها را به نکات اشتراک تبدیل و یا الاقل نزدیک
کرد ،بازهم به بحث گذاشته شوند.
دولت الئیک اجازه نمی دهد که بنیاد دینی با این ادعا که مشروعیت و مأموریعت الهعی
دارد ،خود را تافتة جدابافته ای بخواند و با زور خود را به شهروندان تحمیل کند و یعا بعه
خود اجازه بدهد بر دیگران ،نوعی از انواع خشونتها بکار برد.
با برقراری الئیسیته ،دین و عقیده و مرام و ایدئولوژی رسمی وجود نخواهد داشت.

پرسش :الئیسیته روحانیت را محدود می کند یا آزادی مذهبی را؟ یا هرر
دو را؟
پاسخ :هیچکدام را!
آنکه هردو را محدود کرده ،و پیوسته بر دامنة این محدودیتها افزوده و خواهد افعزود،
الئیسیته نیست ،قدرتهایی چون والیت مطلقة فقیه در ایران و طالبان در افغانسعتان و
داعش در عراق و سوریه و ...هستند .بیشترین خشونتهعا و کشعتارها توسعط داععش و
طالبان ،به مسلمانان سنی که اینها داعیهدار دفاع از آن هستند ،بوده است.
در ایران خودمان ،خوب که بنگری ،روحانیت و آزادی مذهبی ،هیچ گاه چعون امعروز در
محدودیت نبوده است .رژیم والیت مطلقة فقیه با تجاوز به حقعوق و نفعی الئیسعیته ،از
جمله تبعیضهای نیل را برقرار کرده است :دینداران علیه ناباوران به دیعن ...مسعلمان
علیه سایر باورمندان به دین ...شیعه علیه سایر مذاهب اسالم ...شیعه اثنیعشعری علیعه
سایر شیعیان ...شیعیان اثنی عشری باورمند به دروغ "والیت فقیه" علیه سعایر شعیعیان
اثنیعشری ...شیعیان اثنیعشری باورمند به دروغ "والیت فقیه" صاحب منصعب علیعه
سایر شیعیان اثنیعشری باورمند به دروغ "والیت فقیه" که با تبعیض و زور به حاشعیه
رانده شده و حتی بعضی در حصر قرار گرفتند و یا حتی کشته شدند...
به علت فقدان دولت الئیک بر اساس قانون اساسی الئیک ،بنا به احتیاج قدرت ،هر روز
تبعیضهای متعدد دیگری هم بر اینها افزوده خواهد شد و بر علیه هرکسی کعه بعرای
قدرت مزاحمتی ایجاد کند ،با خشونتی روزافزون بهکار خواهد رفت.
پرسش :آیا روحانیت الئیسیته را خواهد پذیرفت؟ چگونه میتوان به این راه کشاندش؟
پاسخ :طعم طم انگیز قدرت ،بر دل بنیاد دینی ،دلچسب آمعده اسعت و گسسعتن ایعن
چسب ،با زور ممکن نیست و فقط با خشونتزدایی ممکن است ،و به سادگی .با دیعن و
عقیده و مرام و اندیشه و باور ،نمی توان بزور جنگید .اگعر امعروز ،باورمنعدان بعه حعق و
حقوق و مردمساالری و الئیسیته ،وظیفعة خعود را مبنعی بعر سعیر آزاد اندیشعه و نظعر،
بهخوبی ایفا کنند ،بتدریج دامنة عمل رژیم والیت مطلقه و روحانیت ،برای اعمال انعواع
تبعیضها توسط افراد و هستههای حقوق مدار ،محعدودتر معی شعود .و از طعرف دیگعر،

اسلحه در دست سرکوبگرانی که شرف انسانیت خود را برای بقای این "روحانیت" فنعا
کرده اند ،با گسترش فرهن الئیسیته و سایر مفاهیم مردمساالری و حقعوقمنعدی ،بعه
تدریج کماثرتر و بیاثرتر میشود.
اگر بنیاد دینی و "روحانیت" ،درکی صحیح از الئیسیته پیدا کند ،لزومی نعدارد او را بعه
این راه "کشاند" ،چرا که در این صورت خودش داوطلبانه به این راه خواهد آمعد و چعه
بسا مصرانه در پیشبرد الئیسیته ،گوی سبقت را از بقیه برباید!

ابهامزدایی در تعریف الئیسیته
الئیسیته را در مفهومیبالینی و با نظری عملی ،به این ترتیب ارائه کردهام:
چنان چه هر فردی مختار باشد که به طور هرچه خودانگیخته تر عقیده و دیعن را بعدون
هیچ اکراهی اتخان کند؛ و اینکه هر فردی مختار باشد که به طور هرچه خودانگیختهتعر،
نوع آن عقیده و دین را بدون هیچ اکراهی ،خودش انتخاب کند؛ اینکه هر فعردی ،ایعن
اختیار اتخان و انتخاب خودانگیختة دین و عقیده را ،نعه فقعط بعرای خعود ،بلکعه بعدون
تبعیض ،برای همة دیگران هم فعاالنه خواستار باشد ،و با خشعونتزدایعی ،در برداشعتن
موان برای اختیار اتخان و انتخاب خودانگیختة دین و عقیده برای خود و دیگران ،کوشعا
باشد؛ این خودانگیختگی است که الئیسیته را در سطح افراد و هستههای مردمعی و بعه
تب آن در سطح جامعه و ملت ،با روشهایی هرچه خشونتزداتر ،به طور عملی متجلعی
و متبلور می کند .این تبلور ،با اشراف به حقوق ناتی بشر ،و بعر اسعاس ایعن حقعوق از
جمله و به خصوص استقالل و آزادی) استوار است.
یک چنین مردم و هستهها و جامعه و ملتی به این ترتیب ،یک قانون اساسعی تعدوین و
تصویب می کنند که آکنده از حقوق و واکنده از دین و مرام باشد و بدین ترتیب مردم به
طور مداوم و با حضور هرچه خودانگیختهتر در میدان ساختن سرنوشتی خوب و خوبتعر
برای خویش ،با خشونت زدایی ،الئیسیته را هر چه بیشعتر بعه قعدرت و دولعت تحمیعل
می کنند که قدرت و دولت نسبت به نهادهای دینعی و عقیعدتی ،پیوسعته بعیطعرفتعر
بگردد ،و گسترة خصوصی از هرگونه خشونت و تجاوز قدرت ،پیوسته به میزان بیشتری
مصون بماند.

و همچنین ،الئیسیته به معنی کوشایی در خشونتزدایی و نپذیرفتن تبعیض و تععرض و
تخریب در دو جبهة فعال است:
 -١خشونت زدایی و نپذیرفتن تبعیض به علت باورهای دینی و عقیدتی ،توسط مخالفان
و دولت ،بر علیه خویش.
 - ٢خشونت زدایی و نپعذیرفتن تبععیض بعه علعت باورهعای دینعی و عقیعدتی ،توسعط
مخالفان و دولت ،بر علیه هر فرد و گروه دیگری .اهمیت این دومعیاز آن اولعی ،اصعالً
کمتر نیست.
با تکیه بر پوزیتیویسم ،و با شعار "تکلیف دین را مدرسه تعیین میکنعد" ،ژول فعری و
همفکرانش که قانون الئیسیته را در سال  ١٩٠5به مجلس فرانسعه بردنعد ،کعه عقربعة
قدرت را در ترازوی موازنة قوا ،به سمت خود سوق دهند ،و خود جانشین بنیاد دینعی در
دولت بگردند .ولی با تعریف الئیسیته با پنداری حقوق محور ،باید گفت :تکلیعف دیعن و
عقیده را ،خود ما مردم معین می کنیم ،و نه مدرسه و مکتب ،و نه مسجد و نهاد دینی ،و
نه دولت و هر قدرت دیگری .دولت حقوق مداری که با انتخاب آزاد ما مردم و بر اساس
قانون اساسی الئیک ،از جانب ما مردم به تصدی امور گماشته میشود ،پاسعدار امنیعت
آحاد ملت با عقاید و دینها و ایدئولوژیهای مختلف است .شاخة چهارم دولعت ،شعاخة
رسانههای همگانی ،امور نظارت بر دولت در کلیت آن از جمله نظارت بعر خعود شعاخة
چهارم) را ،به روش پاناپتیکان واژگون ،تسهیل میکند.
از پنداری حقوق محور ،در فراخنای استقالل و آزادی ،تعریف الئیسیته ،پیوسته شکوفاتر
میگردد ،و شرایط و امکانات رشد با کرامت انسان ،مهیاتر میگردد.
انسان با چون این پنداری ،مشتاقانه در ایجاد بحعث و تبعادل نظعر در بعارة الئیسعیته و
بررسی نتایج و بازتابهای آن جهت بهینهسازی فهم و مفاهیم مردمسعاالری ،شعرکت
می کند و با اجتناب از تعیین تحمیلی توسط قدرت که گویا بر اندیشه ،برای خود والیت
مطلقه قائل است) ،و با فاصله گرفتن از سامانههایِ وارداتیِ اسیرِ در بنبست اندیشه ،بعا
ارائه گونه های جدیعد نگعرش فکعری بعه الئیسعیته و سعایر مفعاهیم معردمسعاالری و
حقوقمندی ،برای ساختن سرنوشتی خوب و خوبتعر ،بعه سعهم و وسع خعود انسعان
نسبی) ،از تالش و کوشش انسان فعال) باز نمینشیند.

با پنداری حقوق مکان ،هرکدام از ما به کمعک هعمدیگعر ،معیتعوانیم نگعرشهعایی از
الئیسیته را به کشور و به منطقه و به دنیا ارائه دهیم که در کاهش خشعونت در ایعران،
در منطقه ،و در دنیا ،به سهم خود نسبی) ،نقشآفرین فعال) باشیم .احترام بعه حقعوق
ناتی بشر ،و عرفان به همهمکانی و همهکسانی و همهزمانی بودن بدون تبعیض آنهعا،
افق دید را برای یافتن راه حل معضالت هیدروژئوپلیتیک ایعن عصعر ،بعاز معیکنعد ،و
تواناییها را تواناتر مینماید.
از پنداری قدرتمحور ،در تنگنای انواع تبعیضها ،تعریف الئیسیته در انواع خشعونتهعا
ناچیز میگردد ،و جامعه به ناچار به انفعال کشیده میشود.
فردی با چون این پنداری ،گاهی به دیعن اسعالم معیتعازد و گعاهی بعا معذهب شعیعه
میستیزد .در مقام "اپوزیسیون" با رژیم والیت فقیه برای ستیز با دگراندیشان در جن
است ولی در عین حال معتقد است که دین و مذهب باعث وضعیت فعلی ایران اسعت و
اگر زورش برسد تمام یک و نیم میلیارد مسعلمان را سعوار بعر کشعتی "الئیسعیته" ،در
دریای "مردمساالری" غرق می کند و این هردو واژه را از معنا تهی و به ضد آنها مبدل
میکند ،و خود قطعاً فجی تر از والیتمداران و قدرتمنعدان ایعن رژیعم بعه خشعونت و
تجاوز و فساد و خیانت میپردازد .محروم کردن هموطنان بهایی و درویعش و کلیمعی و
مسیحی و سنی و ...توسط والیت مطلقة فقیه بد و نکوهیده است که بیشعک هسعت)
ولی اگر این "اپوزیسیون الئیک" به قدرت برسد ،تجاوز بعه حقعوق ایرانیعان مسعلمان،
توسط جناب ایشان خوب و پسندیده است! برای به قدرت رسعیدن ،و مصعدر مقعامیدر
دولت ضددینی شدن ،به حق استقالل ایرانیان تجاوز میکند و حتی با خعرج کعردن معا
مردم و سرنوشت ملت ایران ،بسوی دولت دینی اسرائیل و حکومت غیرالئیعک امریکعا،
دست تکدی دراز میکند.
با ارجاع و یادآوری تعریفی که پندار قدرتمحور از "سیاست" ،در گفتعار و کعردار بعروز
میدهد ،باید از سیاسی شدن الئیسیته جلعوگیری کعرد .دولعتِ کعانونِ برخعوردِ قعوا ،از
الئیسیته هم به عنوان دستمایهای برای اعمال "سیاست"های خعود جهعت تمرکعز و
افزایش قدرت ،استفادة ابزاری کرده ،و انواع تجاوزها به حقوق میکند.

با غیر"سیاسی" کردن الئیسیته ،اصول آن پیوسته قابلاجراتر میگردند و انسانهعا نعه
تنها می توانند با آزادی و استقالل به عقاید دینی و فلسفی خود بپردازند ،بلکه بعا بحعث
آزاد و با رعایت کمال خشونتزدایی میتوانند به ترویج آنهم بپردازند.
با غیر"سیاسی" کردن الئیسیته ،و آنرا در امور روزانه عملی کعردن ،معردمسعاالری در
زمینههای فرهنگی ،سیاسعی ،اجتمعاعی ،و اقتصعادی ،متجلعی معیگعردد .لهجعههعا و
گویش های مختلف یک منطقه ،با نفی تبعیضها برعلیه آنها ،شکوفا معیشعوند و بعه
سرمایههای اجتماعی ،غنی میبخشند .دوسعتیهعا و ازدواجهعا ،از قیعد قعوم و قبیلعه و
مذهب ،رها میگردد ،و پیوستهای جامعه مستحکم میگردد و حیات ملی بعا سعالمتی
به جاودانی میگراید.
ولی با یادآوری تعریفی که پندار حقوقمحور از سیاست ،در گفتار و کردار بروز میدهعد،
الزمة تدبیر امور شخصی و ملی ،این است که با اشاعة خودانگیختة حق آزادی وجعدان
و بیان و اندیشه و عقیده ،حقی کعه همعهکسعانی و همعهمکعانی و همعهزمعانی اسعت،
الئیسیته از یک امر "سیاسی" در انحصار والیت "سیاست" معداران ،بعه امعری مبعدل
می گردد که پیشنیازی برای تدبیر مردم سعاالرانة امعور روزمعره معا معردم ،در گسعترة
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اخالقی است.
نمیتوان انتظار داشت که به محض اینکه کلمة الئیسیته در قانون اساسی منظعور شعد،
ایران ،و یا هر کشور دیگری ،بهشت برین بشود .پرهیز از مطلقاندیشی انسانِ نسعبی)،
کار را از غیرممکن و دستنایافتی تبدیل میکند به امری عملعی و بعالینی بعرای همعة
مردم ایران و یا هر ملت دیگری .هرچه بیشتر پندار را از توازن قوا به دور نگعه داریعم
انسانِ فعال) ،روند جامعه به سمت مردم ساالری مشاورتی مشارکتی مسعتقیم ،جهشعی
بیش میکند.
تالش یک فرد و هستة پایبند و متعهد به الئیسیته ،در نفی و پعیشگیعری تبععیض و
تعرض و خشونت باورمندان هر دین و عقیدة دیگری ،برعلیه خویش ،همعانقعدر مهعم
است که تعالش در نفعی و پعیشگیعری تبععیض و تععرض و خشعونت ،برعلیعه دیگعر
باورمندان به هر دین و عقیدهای دیگری.

در دینامیک این تالش ،شهروندان ،منفعالنه ،نظارهگر عملکرد دولت ،حتی دولتی کعه
خود را "الئیک" میخواند ،نمی شوند .در امر هر تجاوزی ،فقط دو عامل تجاوزکننعده و
تجاوزشونده نیستند که سرنوشت ماجرا را تعیین میکنند .عامل سومی هم هست کعه از
این دو عامل بسیار مهم تر است و آن عامل ،ناظران این تجاوز هستند .اگر این ناظران،
منفعالنه سکوت اختیار کنند ،لهیب شعلة تجاوز باالخره دامان خود آنها را هعم خواهعد
گرفت.
الئیسیته را معیتعوان در معورد "هرکسعی کعو دور مانعد از اصعل خعویش" بعه مثابعه
کاتالیزوری برای اینکه "باز جوید روزگعار وصعل خعویش" بکعار بعرد .منطقعة معا بعه
رأی گیری و رفراندم برای تجزیه و فصل احتیاج ندارد .منطقة معا بعه محتعرم شعمردن
چندگونگی فرهنگی ،برای پیشبرد یگانگی ملی احتیاج دارد .با التزام هرچه عملیتر بعه
الئیسیته ،با محترم شمردن حقوق ناتی همة انسانها صعرف نظعر از دیعن و معذهب و
عقیده و مرام ،با نزدیک نگاه داشتن دولت به حقها و منزلتها و کرامتها ،با دور نگاه
داشتن دولت از نهادهعای قعومی و دینعی و فلسعفی ،و بعا عصعیان در مقابعل هرگونعه
تبعیضی ،منطقة ما به رأیگیری و رفراندم برای اتحادیه و وصل احتیاج پیدا خواهد کرد.
برازندة انسان رشدیاب قرن  ،٢١آزادی و استقالل در فراخنای انتخعاب بعین خعوب و خعوبتعر
است ،و نه زندانی کردن خود و دیگران در تنگنای زندان "انتخابات" بین بد و بدتر.
برای درک واژة الئیسیته ،و فراتعر از درک ،بعرای لمعس مفهعوم آن ،ایعن یعادآوری را
مناسب میدانم .. .:الئیسیته یک پنجره ای برای تنفس ملی است ،نعه یعک دری بعرای
بستن و زندانی کردن خود و دیگران ...،الئیسیته یک وسیلة دوستی است ،نه یک حربة
دشمنی ...،الئیسیته یک گفتمان است ،نه یک دستور ...،الئیسیته یک محاوره است ،نعه
یک مخاصمه ...،الئیسیته یک فراخنا است ،نه یک تنگنا ...،الئیسیته یک روند است ،نه
یک سکون ...،الئیسیته یک کنش است ،نه یک واکنش...
علی صدارت
 ٣١اکتبر  ٢٠١٧برابر با  ٩آبان ١٣٩6
Sedartamd@gmail.com

اسالم یعنی شکست اندیشه و سکوالریسم -جالل
ایجادی
سلطة دین مانع سکوالریسم
از ویژگیهای برجسته دین اسالم تعبعد اسعت .در ایعن دیعن عبعادت و بنعدگی تقعرب
می آورد ولی معصیت ،به دوری از اهلل منجر می شود و گناه و جرم اسعت .معصعیت ،بعه
معنای مخالفت نمودن و نافرمانی مکلف با اوامر و نواهی الهی است .بنابراین اطاعت از
اوامر الهی جز تسلیم و اجرای اوامر احکام چیز دیگری نیست .در صورت ععدم تمکعین،
تکفیر فرد در دستور کار قرار می گیرد .بنابراین ،فرد در درون اسالم محکوم بعه تسعلیم
است .این تسلیم یک وظیفه شرعی است و پرسش و فکر مخالف کردن در تضاد با روح
این دین است .این ساختار ایدئولوژیکی اسالم در تضاد با قانون زمینی و عقعل بشعری
است و همچون عاملی بازدارنده در برابر سکوالریسم عمل میکند.
در ایران طبقه روحانیت پیش و پس از تصرف قدرت سیاسی موتور تولید این ایدئولوژی
دینی بوده و میباشد .از دیرباز آیت اهللها و حجت االسالمها و شیخها و طلبههعا ،تمعام
فضای جامعه را با مکاتبات و انبوه خرافات و افسعانههعای ضعد خعرد پرکردنعد و تمعام
دستگاه حکومتی پشتیبان آنان بود .در دوران معاصر نیز رشد افکعار دمکراسعی طلعب و
قانونخواه با انواع دشواری ها و سانسورها مواجه بود ،ولی آیات قرآنی و شرع ماننعد آب
روان جاری بود و همه چیز «عادی» جلوه میکرد .در این مناسبات پخش اسالم طبیعی
و آسمانی و فطری بود ولی پخش ایدههای غیر دینی و آزادیخواه و الئیک و ناباورانعه
و ضد خدا ،جز «کفر» کافران و مشرکان مستحق جهنم چیز دیگری نبود .تمام تبلیغات
دینداران مبتنی بر طبیعی و فطری بودن دین است .حال آنکه دین اسالم و شیعهگعری
فطری نیست و ناشی از نات انسان ایرانی نیست .دین در طول تاریخ با حمایت حاکمان
و عقب ماندگی توده و فعالیعت ایعدئولواهعای آموزشعی و مبلغعان دینعی رسعانههعا و
آیتاهلل ها و نواندیشان ایدئولوا ،توسعه یافت .ساختار قدرت سیاسی از زمان صعفویه و
قاجار و پهلوی دوم و جمهوری اسالمی با سلطهگری دین گره خورده اسعت و در دوران

معاصر نیز با خاموشی و فرصت طلبی روشنفکران و سیاسیون و سازمانهای سیاسعی و
شخصیتهای حزبی و دانشگاهی ،سلطة دین و خرافات بر انهان تحکیم شعد و جامععه
را به جمود روانی کشاند .در چنین شرایطی هر زمانی که گرایش بعه سعوی مدرنیتعه و
مدرنسازی سکوالرانه اجتماعی بروز کرد ،تمرکز نیروهای دینی و واکعنش ویرانگعر آن،
بالندگی جامعه را مورد تعرض قرار داد.
سکوالریسم یک روحیه و تربیت است و رجوع به عقعل و علعم یعک کیفیعت روانعی و
آموزشی است .جامعه به گشایش و بالندگی میپردازد اگر چنانچه قدرت بازدارنده دیعن
عقب نشینی کند .یکی از علل برجسته و قطعی عقب مانعدگی نهعن و اجتمعاع ایعران،
اسالم و طبقه روحانیت بوده است .روحانیت بنا بر طبیعت و محافظهکاری خود و بخاطر
بینش شیعه خود ،هرگز نمی تواند سکوالرمنش و مترقی باشعد .معا مفهعوم ترقعی را در
راستای مدرنیته و خردگرایی و برابری حقوق انسانها قرار میدهیم .بنابراین در سراسعر
تاریخ ایران روحانیت نقش منفی و عقب گرا داشته است .البته به لحار تحوالت جامععه
ایران و جهان و پویایی جامعه ،روحانیت نمیتوانسته بهراحتی عمل کند .ولی این طبقعه
یک لحظه از ناممکن ساختن ترقی خواهی ،دست نکشیده است .این طبقه بعا اسعالم و
محتوای قرآن همیشه در برابر سکوالریسم و مدرنیته اجتماعی و فرهنگعی و پیشعرفت
مقاومت کرده است .همسوییهای موضعی روحانیت با برخی تغییرها فقط ناشی از یعک
تاکتیک سیاسی و نیرن و تقییه بوده است .دینخویی جامعه ایران به پعیش از اسعالم
برمی گردد ولی با شکست ایران زمین در برابر هجوم خشونت بار استعمار اسالم و اتحاد
قدرت سیاسی با دین روحانیون و کرنش طبقه روشنفکر و تکنوکرات در برابر دین ،سعد
عظیمی در برابر سکوالریسم در جامععه ایعران پدیعد آمعد .اقعدامات آموزشعی و اداری و
صنعتی و اقتصادی در زمان امیرکبیر و پهلوی ،تا حدودی به مدرنسعازی کشعور منجعر
شد ،ولی استبداد ،مداخله گری مداوم دین ،نهنیت سعنتی دیعنخعو ،روان محافظعهکعار
جامعه ،فقدان روحیه قانون گرا ،نبود فرهن فلسفی و نبعود گعروه نخبگعان نیرومنعد و
انتقادگر ،رشد سکوالریسم سیاسی و فرهنگی را مختل ساخت .اسالم و قرآن و روایعات
محمد و امامان و فقه شیعه ،جای دمکراسعی خعواهی و آزادی طلبعی و قعانونخعواهی
نشست و آسمان و دین به سلطهگری خود ادامه دادند.

شهادت تاریخی در باره «گنداب» اسالم
میرزا محمدعلی محالتی حاج سیاح ،روشنفکر دوران قاجار که متولد  ١٢5٢قمری بود و
برای مدت زیادی اروپا و آمریکا و ژاپن و چین و هند و روسیه را تجربه کرده بود ،با نقد
خرافات و رفتار دینی و انتقاد بر آخوند ،وارد میعدان انقعالب مشعروطه شعد .او فعالیعت
بسیاری برای آزادی کرد و فردی بسیار منثر بود .او با بدخواهی اطرافیان شاه به زنعدان
افتاد و ناصرالدین شاه زیر عکس او نوشت« :پدر سوخته» .شاه پی برده بعود کعه حعاج
سیاح دارای افکاری است که مطابق با حکومعت فعردی نیسعت .حعاج سعیاح در کتعاب
خاطرات خود مینویسد « :من که بواسطه سیاحت عالم و دیدن آزادی و حعق گعویی در
امم ،عادت به تقییه و نفاق و تملق نداشته ،آزادانه حق گویی کرده بودم ،رفتار مرا نقص
و عیب بلکه افساد نامیده برای رضای خاطر ظالمان مرا طعن میکردند ».برا .)٢٢٣
او در کتاب خاطرات خود در توصیف وض اجتماعی ایران دورة قاجار به بررسی نقادانعه
جامعه و دستگاه آخوندها میپردازد و چنین می گوید :جماعت عمامه بهسر همه جا را پر
کردهاند  ،همه مقامات را صاحب شدهاند .کسی نمیداند که کدامیک از آنها فهم و سواد
دارد و کدام ندارد .همه نام آیتاهلل ،حجتاالسالم ،شیخ و مال دارند و کارشان این است
که به اسم شریعت هر چه میخواهند بکنند .جلو هرچه را نمیخواهنعد بگیرنعد .معنمن
میسازند ،تکفیر میکنند ،معاملة بهشت و جهنم میکنند...کسی جرأت ندارد بگوید آقعا
دروغ می گوید زیرا بیرق واشریعتا بلند میشود .به آنها ایراد میگیری ،میگویند ایراد به
مجتهد جایز نیست .تکذیب میکنی مثل اینست که خدا و پیغمبر را تکذیب کردهای .به
هیچ آخوند گردنکلفتی نمی توان گفت که مجتهد نیست یا ععادل نیسعت زیعرا جمععی
قلچماق پشت سرش دارد که هر چه بگوید میکنند ...اما مردم ،گَرد انعدوه بعر سعیمای
همه نشسته ،رن ها زرد ،بدنها الغر ،لباسها کثیف ،لبها آویخته ،چشمها بر زمعین.
خرمی و نشاا از این مملکت بار بسته است به غیر نوحه و گریه چیزی نمانده .آنچعه از
اسالم باقی است زیارت رفتن ،نماز جمعه خواندن و نعشکشی است.
حاج سیاح آگاه است که دستگاه روحانیت دستگاه دروغ و نیرن و عقب افتادگی است.
طبق نظر او در این کتاب ،روحانیت دارای امتیازات بیشماری اسعت کعه تعأمین آن بعه
میزان خرافات دینی در جامعه و حمایت شاه از روحانیت برمیگردد .انسانهعا در فقعر و

کثافت غوطه می خورند ولی برای بهشت دروغین و زیارت و نعش کشعی خعدمتگعذار
اسالم هستند .آنچه که حاج سیاح معینویسعد وصعف کوتعاهی از عمعق فاجععه اسعت.
جامعهای که زیر استبداد سیاسی و زیر خرافة دین اسالمی زجر میکشد و به پستی خود
عادت کرده است .حال همین ایدئولوژی تکفیر و مجازات ،تعا امعروز ادامعه پیعدا کعرده
است .تمام مخالف روحانیت با اصالحات شعاه از زاویعة کعامالً ارتجعاعی بعود و مبعارزه
روحانیت برای رجعت به ارتجاع اسالم در جامعه بود.
همین نقد حاج سیاح توسط صعادق هعدایت نیعز مطعرح معیشعود .صعادق هعدایت در
نوشته های گوناگون خود به نقد اسالم و دین و دینعداران معیپعردازد و گنعدابی کعه در
اجتماع ناشی از اسالم است را به انتقاد میگیرد .هدایت در توپ مرواری مینویسد:
«ما که عادت نداشتیم دختران مان را زنده به گور کنیم ،ما برای خودمان تمدن و ثروت
و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند و بهجاش
فقر و پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف و اطاعت از خدای غدار و قهار و
آداب کونشوئی و خال رفتن برایمان آوردند ،همه چیزشان آمیخته با کثافعت و پسعتی و
سود پرستی و بی نوقی و مرا و بدبختی است.
عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی و هنری بپردازند ،کارشان این است که از صبح
تا شام راج به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند .این مذهب برای
یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده .انگار که پیش از ظهور اسالم
نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم می رفت ،خدا آخعرین فرسعتاده خعود را معأمور
اصالح این امور کرده!
تمام فلسفه اسالم روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را از آن حدف کنیم اسعالم روی
هم میغلتد و دیگر مفهومیندارد .بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شعام بعا
زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند ،سج و قافیههای بی معنعی و پعر طمطعرق بعرای
اغفال مردم بسازند و یا تحویل بدهند».
هدایت در «مازیار» نوشت« :این مردمیکه میبینید یک گله گوسفند هستند که نه فکر
دارند و نه جرأت تالش ،به قدری در زیر فشار فکر عرب مسموم شدهاند کعه از هسعتی
خودشان بیگانهاند».

هدایت در «نیرنگستان» افزود« :وض افکار و زندگی بعه طعور عمعوم و بعه خصعوص
وضعیت زن بعد از اسالم تغییر کرد چون اسیر معرد و خانعهنشعین شعد .تععدد زوجعات،
تزریف افکار ،قضا و قدر ،سوگواری و غم و غصه فکر مردم را متوجه جادو ،طلسم ،دععا
و جن کرد و از کار و جدیت آنها کاست».
و باالخره در «حاجی آقا» در بارة جامعه اسالمزده گفت« :در این محیط پست و احمعق
نواز ِ سفله پرور و رجاله پسند که شعما رجعل برجسعته آن هسعتید و زنعدگی را مطعابق
حرص و طم و پستیها و حماقت خودتان درست کردهاید و از آن حمایت میکنید ،من
در این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده نمیتوانم منشأ اثر باشم» .
این گفتار ،نقد هنرمندی بنام صادق هدایت است که فاجعة ناشی از اسالم را تشعخیص
می دهد .واکنش هدایت یک احساس سطحی نیست .صادق هعدایت پسعتی موجعود در
دین را مطرح ساخته و بر این نکته اصرار میورزد که فضای اسعالمی فرهنع پعرور و
فلسفه دوست نیست و جامعه راهی جز سقوا ندارد .گفته حاج سعیاح دوران قاجاریعه از
فساد روحانیون حکایت می کند و گفته صادق هدایت دوران پهلوی همین امعر را تأییعد
کرده و افت و سقوا روانی و فکری ناشی از اسالم را محتوم میدانعد .جامععة ناشعی از
فرهن اسالمی قادر نیست رفتار سکوالر و الئیک داشته باشد زیرا اسعالم مداخلعهگعر
است و پیوسته براساس دکترین قرآنی و تاریخ غعزوات پیعامبر ،دارای اهعداف سیاسعی
برای گرداندن جامعه است .شواهد فوق بیانگر فالکت جامعهایی اسعت کعه زیعر سعلطه
استبداد و دین اسالم و سقوا اخالقی است .فضای اسالم تعبد و عبودیت و خرافه گری
است و فضای شیعه گری انحالل خودمختاری فکری و نابودی خرداندیشی است .هعیچ
امیدواری به اسالم برای بهبود و رستگاری انسانی نیست و پستی مناسبات اجتمعاعی و
پریشانگری روان نتیجه این دین است .به گفتهای دیگر در این دیعن اسعتعدادی بعرای
نیکو اندیشیدن وجود ندارد ،تمایلی برای قانونی فکرکردن موجود نیست ،امکعانی بعرای
رشد عقالنیت میسر نیست .این دین فقط تکرار از خود بیگانگی ایرانیعان اسعت و تبعاه
کننده دانش و اخالق و کرامت انسانی است.

تاریخ تکراری تاریكاندیشی دینی
چهل سال حکومت اسالمی چه شرایطی را بوجود آورده است؟ جامعه امروز ایران جامعه
ناصرالدین شاه و جامعه عصر پهلوی نیست .ولی همین جامعه بعا وجعود مدرنیزاسعیون
شععهری و دیجیتععالی و صععنعتی ،از نظععر اخالقععی و ارزشهععای انسععانی دسععتخععوش
زشتترین رفتارها و عملکردها میباشد و از نظر مدیریت سیاسی با بدترین توتالیتاریسم
دینی مواجه است .الیههای اجتماعی جابهجا شدهاند ولی پدیدههایی مانند فساد ،فحشا،
دزدی ،فقر ،عدم وفای عهد ،بیاعتمادی ،نقض حقوق افراد ،سقوا ارزشهای معنعوی،
و خرافه گرایی ،ابعاد سراسری دارد .در زمان ناصرالدین شاه ،اتحاد دربار و روحانیعت ،در
زمان پهلوی دوم ،اتحاد دربار و بخش بزرگی از روحانیون ،در زمان جمهوری اسعالمی،
اتحاد و یگانگی و در هم آمیختگی حکومت و دین ،عامل سقوا جامععه اسعت .جامععه
شناسی و روانشناسی امروز اجتماع ،شکنندگی بیسابقه جامعه و ازخودبیگانگی جامععه و
نیرن و دروغ ساختاری نهنیت را عریان میسازد.
آیا امروز دستگاه روحانیت در عمق اعتقاد و رفتار خود نسعبت بعه گذشعته تغییعر یافتعه
است؟ صفویه روند استقرار شیعه گری را باز کرد و در سعده بیسعتم روحانیعت شعیعه در
ایران به قدرت رسید .به طور مسلم این روحانیت ثروتمندتر شده است و بعه یعک طبقعه
قدرتمن د تبدیل شده است .این طبقه ماشعین قعدرت سیاسعی را در دسعت دارد و تمعام
تکنولوژیها را برای بقای خود بکار میگیرد ،ولی همین روحانیت کنونی پیوسته همعان
قرآن و اسالم و فقه شیعه را پخش میکند و جامعه را خرافیتر نموده اسعت .الیعههعای
مختلف اجتماعی ،حتی الیههای مدرن شهری ،در قدسعیت و امعام پرسعتی و امعامزاده
پرستی و عاشورا پرستی ،غوطه ورند ،زیرا روحانیت طی چهعل سعال معداوم بعا بودجعه
کالن ،به دینی کردن انهان مشغول است .شهرکالن و مناسبات دیجیتالی و بعرجهعای
بزرا با حضور امام زمان و بحران بی آبی ناشی از بعی حجعابی و کفعر ،در کنعار هعم
قراردارند و همه در زیر سایة حوزههای دینی آیتاهللها و یک ولی فقیه مطلقعه روزگعار
میگذرانند.
بر اساس برخی تبلیغات دولتی تعداد طالب و روحانیون در ایعران ،در حعدود  ١5٠هعزار
نفر تخمین زده می شود .بیشتر طالب در شهرهای قم ،مشهد ،اصفهان ،تهران ،هستند.

مناب دولتی می افزایند چند هزار طلبه و روحانی اهل سنت هم وجود دارد که بیشعتر در
مناطق بلوچستان و کردستان می باشند .در شرایط کنونی انتشار تعداد دقیعق روحعانیون
همچون یک استراتژی امنیتی تلقی میگردد و دولت نمیخواهد شمار واقععی را اععالم
کند .به همین خاطر میزان  ١5٠هزار نفر بیانگر کل روحانیون در ایران نیست .بهعنوان
نمونه تخمین زده میشود که از جمعیت یک میلیونی شهر قم ،حدود  ١٠٠هزار نفر طلبه
و روحانی باشند .افزون بر آن گفته میشود هم اکنون « 45٠مدرسه علمیعه» در کشعور
فعال است و تعداد حوزه های علمیه در دست ساخت در سراسر کشور  ١٧٠حوزه علمیعه
می باشد .حال با توجه به تربیت روحانیون از دیرباز در ایران و نیعز بعا توجعه بعه تععداد
مدارس علمیه دینی و بودجه بسیار کالن دولتی و حوزوی ،تعداد روحانیون بطور مسعلم
بسیار زیاد است .در فروردین « ١٣٩٣خبر ایرنا» از بعه کعارگیری بعیش از یعک و نعیم
میلیون روحانی در مدارس سخن میگوید .بنابراین بر اساس برآورد دقیقتر در کل کشور
می توان از سه میلیون روحانی و طالب و قاری و مداح سخن گفت .روحانیون در ایعران
یک طبقه قدرتمند میباشند که در قدرت دینی نظامیشریک هستند ،از امتیازات مالی و
اقتصادی مرتبط با بنیادها و سهمگیریهای پنهان و آشکار برخوردارنعد ،از رانعت نفتعی
بهره مند هستند و دستگاه عظیم رسانه ای ایدئولوژیک و سیاسعی و دینعی را در کنتعرل
دارند .این مجموعه طبقاتی علیرغم اختالفات درونی ،یک بلوک یگانه را تشکیل داده و
خواهان تقسیم قدرت نیست و ادامه نظام مذهبی را تنها راه ادامه سلطه خود معیدانعد.
این نظام دینی مدرنیته فرهنگی و فلسفی را نمی پذیرد زیرا استمرار دین شیعه تضعمین
قدرت سیاسی و ایدئولوژیک روحانیت است .تنها ،فروافتادن این طبقعه از قعدرت ،رشعد
مناسبات اجتماعی سکوالر ،قدرت فرهنگی نخبگان الئیعک ،کعاهش تعأثیر نواندیشعان
دینی و تحول نهنی شعهروندان ،معی توانعد ایعن طبقعه را بعه پعذیرش اجبعاری نتعایج
سکوالریسم بهکشاند.
اسالم به مثابه یک دین تعبدی از همان ابتدا دیگراندیشی را رد میکرد و اجتهاد را بعه
مثابه تکنیک تکمیلی برای قاعده سازی و تحکیم دستگاه دین به کعار گرفعت .معتزلعه
خاموش شد ،ابوعلی سیناها مو رد تکفیعر قعرار گرفتنعد و فکعر انتقعادی سعرکوب شعد.
برخالف تبلیغات آیتاهللها و تمامی نواندیشان دینی ،از ابتدای تهاجماش جز بیخعردی

و غارت و آدم کشی و نابودی زیبایی و اندیشه نتیجه دیگری برای ایران نداشت .آیا معا
در داوری خود اشتباه میکنیم؟ اسعالم بعرای ایرانیعان چعه آورد؟ قعرآن بعرای ارتقعای
فرهنگی چه دستاوردی فراهم نمود؟ هیچ .اسالم برای ایران یک استعمار امپریالیستی و
یک سرکوب متمرکز و دایم بوده است .اسالم نفی هنر مجسمهسازی و موسیقی و هنر
نقاشی بوده است .اسالم همیشه در برابر فلسفه قرار داشته است و با طرح الهیات در پی
مهار نمودن فکر فلسفی آزاد بوده است .روشناییهایی فکری و هنعری در جامععه معا و
فعالیت های خردمندانه در تاریخ ایران زمین ناشی از اسالم نیسعت .منبع فکعر و الهعام
ابوعلی سینا و فارابی و حافظ و خیام ،نه قرآن و نهج البالغعه و روایعات امامعان ،بلکعه
اندیشه یونان و فرهن ای رانی و خالقیت شخصی و محیط آنهعا بعوده اسعت .در قعرآن
می آید« :شاعران کسانى هستند که گمراهان از آنان پیرو معىکننعد» .حعال چگونعه
ممکن است که قرآن مشوق هنر شعر و خالقیت هنرمندان و تمدن شاعرانه معا باشعد؟
بطور مسلم در جامعة دینی شاعران مسلمانزاده بسعیار بعوده انعد .ولعی بحعث بعر سعر
همسویی و هم راهی شعر و دین اسعت .قعرآن و فقعه شعیعه در تنعاقض بعا هنرپعروری
میباشند .بر عکس اسالم پایة قدرت گیری آیتاهللها و آخوندها و انگلهای اجتمعاعی
شد .شرع اسالم آمد و خردجویی ناتوان شد و جهالت و نادانی و فقه شیعه رشعد یافعت.
شریعت آمد و نهنیت به تبعیت فرمان خدائی درآمد و هر چعه تمایعل بعه قعانوگرایی و
تمدن گرایی بود ،ضعیف یا نابود شد .اسالم آمد و زمینه قدسیت را مستحکم نمود ،روان
آدمیرا تاب خود ساخت و فکر مستقل زمینی آدمی را ناتوان سعاخت .تجعاوز اسعالم بعا
فعالیععت عظععیم روحانیععت در طععول تععاریخ و فعالیععت وهععم انگیععز نواندیشععان دینععی،
استمرارتاریک اندیشی را ممکن ساخت.

سکوالریسم و هیوالی دین
از نظر جامعه شناسی دین را در جامعه نمی توان نابود کرد زیرا با اعماق نهنیت تعوده و
نمایندگان آنها و ناخودآگاه روانی آنها در ارتباا است .ولی در یک جامعه بعاز معیتعوان
رفتار دینی را به تغییر کشاند و رونعدهای سکوالریسعم را تقویعت نمعود .روشعنفکران و
فیلسوفان عصر روشنگری در اروپا با انتقاد مدام خود علیه مسیحیت و اسعتبداد سیاسعی

پیشروی جامعه را به سوی سکوالریسم و الئیسیته هموار ساختند .در جامععهای کعه در
آن ،سکوالریسم تاریخی و اجتماعی و فرهنگی رشد کند ،شهروندان به استقالل فکری
نسبی برسند ،انتقاد آزادانه وجود داشته باشد ،روشنفکران و پژوهشگران بتواننعد آزادانعه
دین و اسطورههای آنرا مورد بررسی علمیقعرار دهنعد ،معان تراشعیهعای حکعومتی و
نخبگان چپ و راست وجود نداشته باشد ،رسانهها در کنترل دولعت و روحانیعت نباشعد،
آری در چنین جامعهای جایگاه دین در نهنیت جامعه میتواند تغییر کنعد و قدسعیت آن
فرو ریزد .در فضای دینی و نظام مسلط قدسیت ،پعارادایمهعای فکعری تغییعر چنعدانی
نمی کنند و نهنیت جامعه اسیر است و در معدار همیشعگی بعاقی معیمانعد .چعرخش و
گسست با انتقاد به فرهن دینی و آموزش دینی و نظام تبلیغاتی دینی ،میسر میگردد.
در ایران ،تلفیق توتالیتاریسم دینی با توتالیتاریسم سیاسی ،یک هیعوالی یگانعه بوجعود
آورده که نفس جامعه را قط میکند.
البته سکوالریسم یک روند تاریخی و جامعه شناسانه و روانکاوانه است ،سکوالریسم بعه
معنای چرخش قدرت و ارزش از آسمان به زمین است .جامعه سکوالر جامععهای اسعت
که عقل و خرد را به جای ایمان الهی قرار میدهد و نیرو و ابتکار انسعانی را بعه قعدرت
محرکة آگاه تبدیل میکند .در چنین روندی ،الئیسیته به مثابة یک خواسعت تعاریخی و
یک ارادة سیاسی و فرهنگی به جداسازی حکومت و سیاست از دین اقدام میکند .ایعن
جداسازی اشکال بسیار متنوع و پیچیده به خود می گیرد ولی هعدف اصعلی برگردانعدن
قدرت تصمیم گیری به شهروندان برای هدایت جامعه است .قعدرت تصعمیم گیعری از
دست روحانیت به مثابه حافظان و مبلغان دین در میآید و شهروندان بعه اعتبعار وجعود
مناسبات دمکراتیک ،بازیگران اصلی می گردند .بنابراین نه مسجد خراب معیشعود ،نعه
دیندار مورد تجاوز و سرکوب قرار میگیرد ،نه دین پایه جرم محسوب میشعود .جامععه
برای ادارة خود به حکومت یک گروه مذهبی امتیازدار نیاز ندارد .هر کجعا دینعداران بعر
قدرت بنشینند ،آنها با حفظ امتیازهای دینی و ارجحیت بخشیدن به ایدئولوژی توتعالیتر
اسالمی خود ،ایجاد محدودیت کرده و به خودکامگی دست میزنند .افزون برآن ،بیعنش
دینی محصول تاریخ بوده و دکترین اسعالمی دارای تمعایالت بسعیار ارتجعاعی بعوده و
ناقض حقوق بشر میباشد .بنابراین در یک کالم ،مسئلة ما پایان دادن به مداخلهگعری

دین و ایجاد گسست در سلسله مراتب ارزش ها در مدیریت جامعه است .ایعن معدیریت
محتاج قرآن و فقه و فقیه برای هدایت خود نیست بلکه محتاج خرد و تجربة انسعانی و
قانونگرایی و دمکراسی و نقش شهروندی است.
ما نیازمند فضای انتقادی علیه سعلطه و فرهنع دینعی هسعتیم .رشعد سکوالریسعم و
گرایش الئیک در جامعه مستلزم این انتقاد روشنفکرانه است .امعا واقعیعت اینسعت کعه
موان بیشمارند .هیوالی نظام سیاسی و دینی ،قدرت حوزههعا و نیعز قعدرت نواندیشعان
دینی و تمام رسانه های وابسته به آنها ،برای حفظ نظام دینی متحدند .تمامی نواندیشان
دینی در حال ساختمان و تعمیر نظام دینعی هسعتند .عبعدالکریم سعروش مولعوی را از
ادبیات خارج نموده تا مکتب عرفانی دینی خود را بسازد و در باره رویاهای پیامبر افسانه
سرایی کند ،محمد مجتهد شبستری هرمنوتیک را تحریف نموده و تعمیعر اسعالم را بعا
حقوق بشر پیشنهاد میکند ،عبدالعلی بازرگان از «حقیقت اسالم» دفاع میکند ،یوسعفی
اشکوری از دین واقعی اسالم سخن میگوید و طرفداری از سکوالریسم معیکنعد ولعی
بالفاصله می گوید اکثریت جامعه ایران مسلمان است و سکوالریسعم بایعد بعدان توجعه
کند .در کنار این نمایندگان نواندیش اسالمی ،خیعل روزنامعه نگعار نوانعدیش دینعی در
پاریس و شهرهای دیگر غرب ،جلسه در باره «حسین مظلعوم و عاشعورا و برکعات معاه
رمضان» برگزار میکنند و از «اسالم رحمانی » سخن میگویند و نوعی «سکوالریسعم
دینی» را تبلیغ میکنند .در تمام این عرصههای هنرنمایی نواندیشان دینعی ،معا شعاهد
حمایت سیاسی و عاطفی و رفیقانه شخصیتهای دانشعگاهی و سیاسعی چعپ و راسعت
غیر دینی هستیم .این شخصیتهای سیاستمدار و جامعه شناس و روانشناس و فیلسوف
و هنرمند با دفاع «علمی» خود،از نواندیشان اسعالمی پشعتیبانی کعرده و آنهعا راعامعل
پیشرفت فکری جامعه و توسعه مدرنیته به حساب میآورنعد .بعدین ترتیعب نواندیشعان
دینی نقش بسیار منفی در جامعه ایفا نموده و با همیاری روشنفکران چپ و راسعت کعه
مصالحه گر و فاقد تفکعر هسعتند ،گعرایش سکوالریسعم و الئیسعیته را کنعد و سسعت
میکنند.
در چنین شرایطی توسعه سکوالریسم و دستیابی به مدیریت الئیک جامعه بسیار دشعوار
است .ولی ما چار ه دیگری نداریم جز پیشعبرد یعک مبعارزه فکعری و روشعنفکرانه کعه

هموارکننده سکوالریسم و آزادی فکری باشد .روشنتر بگویم از یکسو از زاویة تئوریعک
و آکادمیک و فلسفی باید بعه نقعد علمعی قعرآن و مبعانی اسعالم ادامعه داد و بعر پایعه
هرمنوتیک و جامعه شناسی تاریخی به بررسی پدیدة دین و نقد قدسیت دامنه بخشعید.
از سوی دیگر جامعه ایران نیازمند الگوی سکوالریسعتی و الئیعک اسعت بنعابراین هعر
شخصی که استعداد برای پذیرش و گسترش روندهای سکوالریستی و دمکراسعی دارد،
همراه این تحول تاریخی میتواند باشد.
جالل ایجادی
جامعه شناس دانشگاه پاریس
 ٢٠١٧/١١/١٢فرانسه

نظم سکوالر و بنیادگرایی اسالمی -پرویز دستمالچی
جدایی دین و هرنوع ایدئولوژی از حکومت)
تا سده هژده ،به غیراز چند استثنا ،حکومت و دین در هم ادغام بودند و قانون حکومعت
همان قانون دین ،همان احکام و موازین شرع ،و سلطنت موهبتی الهی بود .بعه همعراه
جنبش روشنگری،که جنبشی خردگرا و تقدسزدا بود و همچنعین بعا رشعد و گسعترش
اندیشه های انسان دوستانه هومانیستی) ،انسان نوین دوران معدرن نیعز شعکل گرفعت،
انسانی که خعود بنیعاد -خردگعرا اسعت .بعا شعکل گیعری انسعان خردگعرا ،بعه همعراه
دگرگونیهای اقتصادی -زیربنایی ،پروسهای از پائین در پندار و گفتعار و کعردار انسعان
شکل میگیرد که "این دنیایی" عمل معی کنعد و دیگعر حاضعر نیسعت در چهعارچوب
دگمهای دینی -مذهبی بماند .با شکل گیری فردیت نوین ،فرد ،خودش تعیین معیکنعد
حجاب داشته یا نداشته باشد ،شراب بخورد یا نخورد ،نماز بخواند یا نخواند .یعنی خرد و
علم به جای ایمان و اعتقاد کور و خشک اندیشعی معینشعیند .بعه ایعن پروسعه "ایعن
دنیایی" شدن زندگی افراد از پائین در اروپا) "سکوالریزاسیون" گفته میشود ،پندار و
کردار و گفتار این دنیایی در برابر احکام و موازین "آن دنیعایی" دینعی -معذهبی) .در
این پروسه رفتار دینی -مذهبی انسان گام به گام رن میبازد و تا بیرنگی کامل پیش
می رود .نگاه کنید به جوام باز و مدرن امروز در اروپا و آمریکا .در پی دگرگعونی رفتعار
انسان ،از پندار و کردار در محدوده "ماوراء طبیععت" تعا ایعن دنیعایی شعدن زنعدگی و
زیستن برای این دنیا ،از اقتدار سازمان یافته دین و دین ساالران مرتباً کاسته شد.
روشن است که دین ساالران چنین رفتاری را به "سقوا" اخالقی انسان تعبیر کننعد و
دست به مقاومت زنند ،زیرا عدم پذیرش احکام و موازین شرع از سوی مردم ،به معنعای
از دست دادن مقام و موقعیت دین ساالران و روندی علیه نظم و قانون "الهعی" بعود و
هست .انسان دیگر نمیپذیرد که عدم بارش باران ربطی به بعی حجعابی و بعد حجعابی
داشته باشد .عقل و منطق و علوم نمیتوانند هیچ رابطهای میان این علت و معلولهای
دینی پیدا کنند .زیرا ،اگر این مدعا درست بود ،در آن حالت ،اروپای امروز بایعد خشعک

خشک میبود .سدهها انسان بر اساس احکام و موازین دیعن سعاالران عمعل کعرد ،امعا
وضعش بهتر نشد و راهی به دیار روشنایی گشوده نشد.
با فروپاشی نظم فئودالی و شکلگیری روابط و مناسبات سعرمایهداری و اقتصعادی کعه
قانونمندیهای خود را داشعت ،بعه همعراه علعومیکعه مسعتقل از "علعم" دیعن عمعل
می کردند ،و برچیده شدن سلطنت های مطلقعه و پیعروزی انقعالب اسعتقالل آمریکعا و
انقالب کبیر فرانسه ملت تنها مرج قوای حکومت) حکومتهایی شعکل گرفتنعد کعه
خود را هر چه بیشتر از سلطه "کلیسا" رها کردند .این اشکال نوین حکومت نعه متکعی
به احکام و موازین فرا انسانی ،که برآمده از میل و خواست انسان خردگرا بودند و احکام
الهی را سدی در برابر پیشرفت و ترقی میدیدند .عملکرد این حکومتها در تطعابق بعا
نیازهای اقتصاد و سازماندهی جامعه بود و نه بر مبنای دگمهعای الهعی .ایعن زیربنعای
نوین ستونی برای "این دنیایی" سکوالر) کردن جامعه و حکومت ،یعا "سکوالریسعم"
از باال بوجود آورد .حکومتهای نوین دیگر زیر سلطة دیعن و دیعن سعاالران نبودنعد و
قانون حکومت مقدم بر احکام و موازین شرع ،انسان و خوشعبختی او مقعدم بعر خعدا و
امیال او شد.
دین ساالران در این پروسة سکوالر این دنیعایی) شعدن انسعان -جامععه -حکومعت،
سقوا جامعه و پیروزی کفر بر ایمان ،و در پعی آن در واقعیعت) ،زوال اقتعدار و جعاه و
مقام و موقعیت ممتاز خود را میدیدند .جوام مدرن و بعاز نتیجعه دو پروسعة سعخت و
طوالنی این دنیایی شدن پندار و کردار فرد سکوالریزاسیون از پائین) از یعک سعو ،و از
سوی دیگر استقالل ساختار حکومت از نهاد دین و پایهگذاری آن بر اساس خرد و ارادة
ملی و نه الهی سکوالریسم) است .یعنی ،جعدایی دیعن و معذهب از سعاختار حکومعت
نتیجه جدایی دین و مذهب از پندار و کردار فرد اسعت کعه در یعک پروسعة طعوالنی و
بسیار سخت و با هزینههای انسعانی سعنگین ،در پعی جنع هعای داخلعی و انقالبعات
سرانجام در اروپا و آمریکا خود را در اشکال گوناگون به کرسی نشاندند.
سکوالریسم یا جدایی دین و مذهب از ساختار حکومت یکی از پایههای اساسی جوامع
باز و مدرن است که بدون آن نه دمکراسی میتواند شکل بگیرد و نه حقوق بشر محقق
شود .حکومت سکوالر اهداف این دنیایی دارد و نه آن دنیایی .سکوالریسعم یعنعی ایعن

دنیایی شدن رفتار فرد ،رها شعدن از قیمومعت و قیعد و بنعدهای سعازمان یافتعه دیعن
سععاالران ،یعنععی اسععتقالل شععناخت و علععم و دانععش از حععوزه دینععی و امععر «الهععی».
سکوالریسم حکومت ضد دینی -مذهبی نیست ،شکلی ازحکومت است که در آن دیعن
و حکومت مستقل از یکدیگر وجود دارند .در هیچ یک از جوام سکوالر اروپا یا آمریکعا
و ...حکومت ضد دین عمل نمی کند ،بل به دین قانوناً) اجازه دخالت در امر اداره جامعه
را نمیدهد .ادارة جامعه با نمایندگان منتخب مردم است و نه با دین ساالرانی که مدعی
رسالت از سوی "ماوراء طبیعت" اند .دین به عنوان یک نهاد که نه حکومت در کعار آن
دخالت می کند و نه او اجازه و حق دخالعت در کعار حکومعت را دارد .در نظعم سعکوالر،
قانون حکومت مقدم بر هر نوع احکام و موازین شعرع یعا قعانون الهعی اسعت و قعانون
مصوب نمایندگان منتخب ملت را همه بایعد رعایعت کننعد ،حتعی دیعن سعاالران .امعا،
پذیرش یا عدم پذیرش قانون الهی شخصی -اختیاری است ،همچنانکه مبارزه با دین و
خرافات از جمله حقوق خدشه ناپذیر هر شهروند ،در چهار چوب آزادی اندیشعه و بیعان،
باقی و محفور خواهد ماند.
در زمانی که حکومتهای سکوالر شکل میگرفتنعد ،حکومعتهعای ایعدئولوژیکی کعه
محصول فروپاشی روابط و مناسبات کهن و شکل گیری جوام تعودهای معدرن باشعند،
هنوز شکل نگرفته بودند .در نتیجه ،در آن دوران تنها جدایی دین و معذهب از سعاختار
حکومت کافی بود .بعدها ،در دمکراسیهای پارلمانی متکی به حقوق بشر ،برای سکوالر
کردن حکومت ،نه تنها دین ،بل هر نوع ایدئولوژی باید از ساختار حکومت جدا معیشعد
تا امکان همزیستی همه باهم ممکن شود .یعنی ،در جوام باز و مدرن ،ساختار حکومت
بایست به گونه ای سازماندهی شود که تمام شهروندان بتوانند بر اساس نظعم و قعانونی
یکسان ،با حقوقی مساوی در برابعر قعانون ،بعا هعم زنعدگی کننعد .زیعرا ،بعا توجعه بعه
حکومتهای دینی -مذهبی و سعپس حکومعتهعای ایعدئولوژیک نازیسعم ،فاشیسعم،
استالینیسم ،خمینیسم و ،)...حکومت غیرسعکوالر از یکسعو منتهعی بعه یکسعویه شعدن
حکومت گران) ،و از سوی دیگر ،و در پی آن ،موجب امتیازات برای بخشعی و تبععیض
برای بخشی دیگر خواهد شد که هر دو ناقض اصل تساوی حقوقی همه شعهروندان در
برابر قانون است .نگاه کنید به عنوان نمونه که چگونه در والیت فقیه ،مسلمانان برتر و

بهتر از نامسلمانان ،شیعیان دوازده امامی برتر و بهتر از اهل سنت ،مردان برتر و بهتعر از
زنان و سرانجام فقهها و مجتهدان گل سر سبد از نگاه حقوقی) هستند.
این دنیایی شدن سکوالریسم) ابتعدا در "کلعه"هعا شعکل گرفعت و سعپس بعه سعایر
بخش های اجتماعی و از جمله ساختار حکومت گسترش یافت تا شرایط زندگی همه بعا
حقوقی مساوی در برابر قانون فراهم شود .همه چیز "ایعن دنیعایی" شعد تعا قعدرت از
ماوراء طبیعت به انسان قائم به نات منتقل شود و دست روحانیان و دیعن سعاالران در
اروپا ،کلیسا) از قدرت و امتیارات ویژه بریده شود .حکومت این دنیایی شد تا وسایل این
دنیایی زندگی شهروندان را فراهم کند و آنها ،خود ،سازنده و گرداننده جامعه و حکومت
شوند .تحقق "خوشبختی" فردی و تالش برای دست یازی به آن حق هعر کعس شعد.
سکوالریسم نگاهی به فرد و سعازماندهی سعاختار جامععه و حکومعت اسعت کعه در آن
حکومت و دین مستقل از هم وجود دارند ،به عنوان دو نهاد.
سکوالریسم یکی از پایههای حکومتهای معدرن و برآمعده از دگرگعونیهعای بنیعادی
اقتصادی -اجتماعی و پروسه "دین دنیایی" شدن جامععه اسعت .بعدون سکوالریسعم،
بدون جدایی دین یعا هعر نعوع ایعدئولوژی) از حکومعت ،تحقعق حعق حاکمیعت ملعت
برسرنوشت خویش در چهارچوب دمکراسیهای پارلمانی متکی به حقوق بشر غیرممکن
است .و این امر چه بخواهیم یا نخواهیم) همراه میشود با سلب قدرت از دیعن و دیعن
ساالران که به هنگام شکلگیریش در اروپا به نبردی سخت و طوالنی میعان کلیسعا و
آزادیخواهان انجامید که در کشورهای مختلف رن و بوی ویژه فرهنگعی آن جامععه را
به خود گرفت .در این نبرد برای کنار زدن روحانیان و دین سعاالران از امعر حکومعت و
حاکمیت آن ها بر جان و مال و ناموس مردم ،از نهاد کلیسعا،به سعودحکومت ملی،خلع
مالکیت شد تا بتواند در پی آن قدرت سیاسی دین ساالران را در هعم بکوبعد .حکعومتی
سکوالر است که در ارزشها ،در دین و مذهب ،در ایدئولوژیها دخالت نکند ،بعیطعرف
باشد و نه اینکه ضد دین .واقعیت امروز مثل) آلمان چنعین اسعت کعه هعر چنعد دیعن
ساالران اقتدار سیاسی خود را وسیعاً و در اساس از دسعت دادهانعد و حکومعت سعکوالر
است و دین تنها یک بخش از مجموعه نهادها و ساختارهای جامعه را تشکیل میدهعد
و روحانیان عمدتاً به امور اخالقی -اتیکی یا امور خیریه میپردازند و "موعظه"هایشعان

به گونه ای است که پذیرش همگانی داشته باشد و عمدتاً در باره امعوری بسعیار ععام و
عمومی همچون عدالت اجتماعی عام) و کمک رسانی و حفظ محعیط زیسعت و ماننعد
اینها سخن می گویند و استقبال مردم از کلیسا به پائینتعرین سعطح خعود در دو سعده
پیش رسیده است ،اما با همه اینها ،جدایی دین از حکومت به گونعهای کامعل محقعق
نشده است .مثالً هنوز دولت برای کلیسا از معردم مالیعات معیگیعرد ،دیعن در معدارس
تدریس میشود اعیاد مذهبی رسماً وجود دارد و غیر .اینکه در آلمان بنا بر توافقنامه یعا
قرارداد میان حکومت و کلیسا  )Konkordatدولت موظف بعه کسعب و جمع آوری
مالیات دینی) از مردم برای کلیسا باشد ،یا تدریس دین در مدارس دولتی ممکن باشعد
واحد انتخابی و نه اجباری) ،از نگاه بعیطرفعی حکومعت نسعبت بعه ادیعان و معذاهب
سکوالریسم یا الئیسیته) در فرانسه و آمریکا غیرقابل تصور است.
پروسه شکل گیری جدایی دین از حکومت ،یا بعداً جعدایی دیعن و معذهب یعا هعر نعوع
ایدئولو ژی از حکومت ،در هر یک از جوام دمکراتیک راه ویژه خود را رفت ،در فرانسعه
به گونهای و در ایاالت متحده آمریکا به گونهای دیگر و پروسه سکوالر شدن حکومعت
در ایران با انقالب اسالمی دوباره به سر جای اول خود بازگشت و دین ساالران با همت
"واالی" روشنفکران دینی مکال و معمم دوباره همهکاره شدند و دین ساالران حکومت
را به طور کامل به دست گرفتند و به انحصار خود در آوردند .در تمام دوران تاریخ دیعن
و دین ساالران مانعی برای پیشعرفت و ترقعی جامععه و مسعتقل شعدن انسعان از بنعد
قیمومت آنها بوده اند.
الئیسیسم ،همان دو پروسة این دنیایی شدن امور از پائین سکوالریزاسعیون) و از بعاال
سکوالریسم) با ویژگی های جامعه فرانسه است .و در الئیسعیته ،حکومعت در نگعاه بعه
ادیان بیطرف میشود و ضدیت دینی الئیسیسم) از میان میرود .در واقع الئیسیسعم
فرانسه در پی یک ایدئولوژی ضد دین و مذهب شکل گرفت ،در حالی که در الئیسعیته
رابطه حکومت با دین "بی طرفانه" شد .در الئیسیته ضدیت الئیسیسم با دین و مذهب
از میان می رود و حکومت به عنوان نهعاد الزم و ضعروری بعرای اداره امورعمعومی بعه
مبارزه با دین نمیپردازد ،اما مبارزه با آن به عنوان حق شهروند باقی میماند ،مانندسایر
اندیشههای موافق و مخالف .یعنی ،حکومتی الئیک است که نسبت به ادیان و معذاهب

بی طرف باشد تا کاتولیک و پروتستان و مسلمان و ...همگی بتوانند شانسی مسعاوی در
برابر حکومت و قانون داشته باشند .در فرانسه روز نهم دسامبر ،بنا بر قانون اساسی ،روز
ملی الئیسیته جدایی حکومت از ادیان و مذاهب و بیطرفی حکومت نسعبت بعه آنهعا)
است که جشن گرفته میشود .در کنار آزادی ،برابری و برادری ،رکن چهعارم جمهعوری
فرانسه "الئیسیته" است .در حکومت الئیسیته ،هم حکومعت از هرگونعه اعمعال نفعون
ادیان و مذاهب مصون است و هم ادیان و مذاهب مانند آمریکا) از هرگونه اعمال نفون
از سوی حکومت مصون هستند.
کلیسای کاتولیک سده ها در فرانسه قادر مطلق و حافظ سنت ،حعامی سعلطنت مطلقعه،
مخالف پیشرفت و ترقی و همواره مان طرح های مدرن کردن جامعه بود .در پی جنبش
روشنگری و فروپاشی روابط و مناسبات اقتصادی کهن و شکلگیعری اقشعار و طبقعات
نوین که به انقالب فرانسه منتهی شد ،مجم ملی فرانسه در تاریخ  ١٧٨٩/١١/٩تصمیم
به خل مالکیت و مصادره اموال کلیسا گرفت تا در پی آن اقتدار و قدرت سیاسعی آن را
در هم بکوبد ،و کوبید.در ژوئیه  ١٧٩٠عمالً تمام نهاد کلیسا در اختیار حکومت برآمده از
حاکمیت مجم ملی قرار گرفت و در پی آن تحت کنتعرل حکومعت درآمعد .در نعوامبر
همان سال ،بنابر مصوبه مجم ملی ،کلیسا را قانوناً مجبور معیکننعد متعهعد شعود کعه
همواره به قانون ملی و به مصوبات نمایندگان ملت تن دهد و قانون ملی را بعر فعراز و
مقدم بر قوانین دینی -مذهبی به رسمیت بشناسد و از آنها پیروی کند .حدود  ٢5سعال
بعد ،کلیسا موفق می شود بخشی از توان و امکانعات پیشعین خعود را پعس بگیعرد و در
جمهوری سوم فرانسه  )١٨٧٠دوباره تمام آنها را از دست میدهد.
الئیسیته که واژه ای مشتق از واژه یونانی  Laieو به معنعای "چیعزی" غیعر روحعانی
است از جمهوری سوم به بعد مورد استفاده قرار می گیرد .در واق الئیسیته تعدیل شعده
جنبش ضد دینی الئیسیسم است که به معنای مبارزه رادیکال با دین و مذهب و بیرون
راندن آن از پهنه جامعه بود .در جوام سکوالر یا الئیک ،حکومت ضعد دیعن و معذهب
عمل نمیکند ،بل نسبت به آنها بیطرف معیشعود .و در جوامع معدرن دمکراتیعک،
حکومت نه تنها جدا از دین و مذهب ،بل حتی جدا از ایدئولوژیها ،در ارزشها بیطرف
سازماندهی میشود .تا دوران مدرن و شکلگیری جوام تودهای ،تعا زمعانی کعه هنعوز

حکومتهای تام گرا شکل نگرفته بودند ،سکوالریسم یا الئیسیته به معنای جدایی دیعن
و مذهب از حکومت بود ،حکومتی که برآمده از ارادة ملی است .در نظامهای مدرن این
جدایی و بیطرفی به هر نوع ایدئولوژی گسترش یافت .قانون الئیسعیته  ١٩٠5فرانسعه
به معنای جدایی کامل دین و مذهب از پهنه عمومیزندگی جامععه ،حکومعت ،دولعت،
قانونگذاری ،حقوق ،فرهن و )...است و حکومت ،اگر الزم باشد ،میتواند در برابر دین
ساالران با اعمال قهر از خود دفاع کند .در این سال از کلیسا بدون پرداخت خسارت یعا
غرامت خل مالکیت و تمام داراییهایش به سود حکومت ضبط شد .در قانون الئیسعیته
فرانسه حکومت در برابر تمام ادیان و مذاهب بیطعرف اسعت و در کعار آنهعا دخالعت
نمی کند .در این قانون تقدم با قانون ملی مصوب مجلس نمایندگان منتخب مردم است
و قانون ملی بر تمام احکام و موازین شرع حق تقدم دارد .هدف از این مصوبه ،تضعمین
آزادی و حقوق یکسان در برابر قانون برای تمام ادیان و مذاهب ،تضمین حق حاکمیعت
ملیت ،بیطرفی حکومت در برابر ادیان و مرام ها ،حقوق یکسان در برابعر قعانون بعرای
همه ،سلب جنبة عمومی دین و شخصعی-خصوصعیسعازی آن ،و لغعو امتیعازات ویعژه
روحانیان و دین ساالران بود .فرانسه امروز نه کاتولیک است و نه پروتستان ،نه مسلمان
است و نه یهودی یا پیرو یک دین سیاسی ویژه .در مدارس دولتی فرانسه هعیچ دیعن و
مذهبی تدریس نمیشود ،بل برای جمهوری فرانسه ،فرانسوی تربیت میشود .هر دانش
آموزی می تواند دین و مذهب داشته یا نداشته باشد و آموزگاران از دخالت در امور دینی
پرهیز میکنند و الئیسیته آموزش داده میشود.
مکتب ،ایدئولوژی است .یک سیستم جهانبینی است .جهانبینی میتواند منشاء الهعی،
طبقاتی ،نژادی یا ...داشته باشد .در هعر صعورت ،یعک نظعام ایعدئولوژیک ،مکتبعی ،یعا
سیستم جهانبینی ویژه ،دارای ارزشهای مربوا به خود است .این ارزشها جهانشمول
نیستند و نمی توانند باشند .بخشی از انسانها ،افراد جامعه ،معیتواننعد بعه آنهعا معتقعد
باشند و دیگران مخالف .هر کس حعق دارد ارزشهعای زنعدگی اش را خعودش آزادانعه
انتخاب کند و پندار و گفتار و کردار خود را بر اساس آنها نظم دهعد .حعق انتخعاب آزاد
ارزش ،حق طبیعی انسان است و خدشه ناپذیر .انسان ،بدون مکتب یا ایدئولوژی به دنیا

می آید و بسته به اینکه در کجای کره زمین به دنیا میآید ،در کدام محیط اجتماعی و
خانوادگی تربیت می شود ،تجربیات فعردی او در زنعدگی کعدام اسعت ،از روی اعتقعاد و
ایمان عمل میکند یا خرد و ...راه و روش زندگی ویژهای برای خود انتخاب معینمایعد.
این راه می تواند ،ارزش مطروحه در یک سیستم بستة یک مکتب باشعد یعا ترکیبعی از
ارزش های مکاتب گوناگون .انسانی که آزادانه ارزشهای اسالمی را پذیرفته است حق
دارد ،و باید مجاز باشد ،که بنابر آن ارزشها زندگی خود را سامان دهد .هیچکس ،و بعه
ویژه حکومت ،حعق دخالعت در انتخعاب فعردی ایعن راه و روش زنعدگی را نعدارد .زن
مسلمان ،اگر خود خواست ،می تواند آرایش نکند ،لباس نوع اسالمی بپوشد یا نپوشد ،در
رشته حقوق ،کشاورزی یا رقص تحصیل کند یا نکنعد .او معی توانعد شخصعاً از حقعوق
فردی اش ،مانند حق ارث و طالق و ،...اگر خواست ،چشم پوشی کند .این حق او اسعت.
اما زنی که ارزشهای زندگی خود را در چهارچوب ارزشهای اسالمی انتخاب نمیکنعد
زن بععی دیععن  ،معتقععد بععه مععذاهب دیگععر ،معتقععد بععه اسععالم امععا بععا تفاسععیر دیگععر،
سوسیالیستها ،کمونیست ها و )...نیز حق دارد مطابق آن اصعول ،بعا حقعوقی برابعر ،در
جامعه زندگی کند .جوام امروز به دلیل رشد فکر و اندیشه و معرفت انسعان ،بعه دلیعل
وجود رسانه های گروهی ،به دلیل وجود اقشعار و طبقعات گونعاگون ،بعه دلیعل برخعورد
اندیشهها و ایدهها در ابعد جهانی ،به دلیل شکستهشدن بسیاری از دگمهعا و ،...جعوامعی
کثرت گرا هستند .در حقیقت ،همه افراد جامعه یا گروههای اجتماعی حق خواهند داشت
طبق تصورات خود ،زندگی شان را شکل دهند .زیرا حقیقت ارزشی نسبی است .هر فعرد
می تواند معتقد باشد که راه او "بهترین" است .مرز او ،حقوق دیگران است .یعنی میان
حق حقوق) و ارزش باید تفاوت گذاشت .حقوق یکسعان بعرای همعه در برابعر قعانون،
ارزشهای متفاوت ،بنا به فرد و بینش او .کمونیستها نیز می توانند و بایعد ،معتقعد بعه
ارزش ها و راه و روش زندگی خود باشند .آنها حق دارنعد همعه چیعز را طبقعاتی ببیننعد.
آن ها حق دارند به خدا اعتقاد یا ایمان نداشته باشند .به خانواده با چشعم دیگعری نگعاه
کنند تا مسلمانان و ،...جوام مدرن در برگیرنده تمامی این ارزشهای متفاوت است .در
ایران  ،هم مسلمان شیعه دوازده امعامی هسعت و هعم سعنی ،در کنعار ایعن دو ،سعایر
اقلیتهای دینی -مذهبی ،یا کمونیستها ،سوسیالیستها و ...نیز وجود دارند.

جامعهای که ارزشهایش یکدست نیست ،حکومتاش نیعز نمعیتوانعد یکدسعت باشعد.
یعنی ،حکومت نمیتواند ،و اجازه ندارد ،از مجموعه ارزشها ،تنها یکی را انتخاب کند و
آن را الگو با نمونة زندگی برای جامعه قراردهد .امر به معروف و نهی از منکعر از سعوی
حکومت منتهی به نظمیتامگرا خواهد شد .حکومتهای طبقاتی -یک حزبی یعا الهعی
چنیناند .اولی ارزشهای یعک گعروه از مجموععه گعروههعای اجتمعاعی را بعه عنعوان
ارزشهای مطلق و جهانشمول میپعذیرد .و دومعی ارزشهعای"الهعی" را .امعا هعر دو
تالش میکنند این ارزشها را ،از باال ،تبدیل به تنها معیار فکر و زندگی انسانها کننعد:
انسان نوین آریایی ،اسالمی یا انسان نعوین سوسیالیسعتی و ...بسعازند .حعق آمعوزش و
پرورش را از خانواده میگیرند و آن را به حکومت منتقل میکنند .و در پی آن ،حکومت
یکسویه و تام ،تامگرا میشود .فردیت از میان میرود" ،امت" یکدست و یعک فکعر و
یک فرهن و یکسان شکل میگیرد .اما ،از آنجا که پعیش شعراهعای تحقعق چنعین
امری در جوام مدرن ا مروز وجود ندارد و انسان حاکم بر سرنوشت خویش ،خودش بعه
انتخاب راه و روش زندگی اش می پردازد ،در نتیجعه کعار بعه اعمعال زور و سعرکوب و
خشونت می کشد .زمانی که چنین امری ،یعنی تعک ارزشعی کعردن جامععه ،بعه نظعام
آموزش و پرورش ،و همچنین سیستم قضائی راه یابد ،در آنصورت جامعه از بعاروری و
شکوفائی می افتد .زیرا اندیشه خالق و انتقادی ،که اساس رشد و شکوفائی است ،مجبور
می گردد تنها در یک سیستم ارزشی مشخص و معین دیکته شده از"باال" عمل کند و
از آن بیرون نرود .در اروپای شرقی و شوروی سیستم چنین بود و در انتها از هم پاشعید.
در جمهوری اسالمی هم چنین است.
در نظامهای "الهی" وض به مراتب از حکومت با ایدئولوژی یک طبقه بعدتر اسعت .در
نظام های کمونیستی به عنوان مثال) ،حکومتگران از قعوانین ،دگعمهعای تغییرناپعذیر
نمیساختند .در نظام الهی ارزشها الهی هستند .انسان ،اصوالً ،حعق دخالعت در آنهعا را
ندارد .در اینجا ،ارزش های مورد پذیرشِ تنها یعک بخعش از جامععه تبعدیل بعه معیعار
همگانی می شود که هیچ کس حق دخالت در آنها را ندارد .در نظام الهعی ،حعق تعیعین
سرنوشت انسان ،حقوق طبیعی او ،حق انتخعاب آزاد راه و روش زنعدگیاش ،از بنیعاد از
بین میرود .قانونگذار ،مردم یا نمایندگان او نخواهند بود .ملت حتی حق اظهار نظعر در

مورد قوانین نخواهد داشت .زیرا چنین امری تجاوز به حعریم خداونعد تلقعی معیشعود.
وظیفه او اطاعت است .قانون ،که نتیجه زندگی جمعی بشر و تعاریخی اسعت ،بعدل بعه
دگم میشود و برفراز انسان قرار میگیرد .و قانون که بر فراز انسعان قعرار گرفعت از او
سلب آزادی میکند و او را به بند میکشد .زیرا ،قانونی که یکبار ،در شرایط اجتمعاعی-
اقتصادی ویژه ،بوجود آمده است ،و با از میان رفتن پیش شرا هایش باید از میان برود،
"مقدس" می شود .تقدس قانون ،قانون را بر فراز انسان قعرار خواهعد داد .انسعان کعه
خالق قانون بود ،در اثر این "فتیشیسم" تبدیل بعه بعرده و بنعده آن معیشعود .قعوانین
قصاص ،قوانین ارث و طالق ،حجاب زنان ،نگرشهای ویژه اسالمی به هنر ،موسعیقی،
ورزش و ،...همگی از این مقولهاند .گروهی ویژه در جامعه ،با ارزشهای معورد پعذیرش
خویش ،میخواهند از ابزار حکومت ،که ارگان اداره امور عمعومیجامععه اسعت ،و پعس،
متعلق به همه ،و مسئول در برابر همه ،ارزش های خود را ،به عنوان مطلقترین معیارها
با زور به جامعه تحمیل کنند .شهروندان در یک نظعام "الهعی" ،بعه جعای ایعن کعه از
حقوقی برابر برای انتخاب ارزشهای خعود برخعوردار باشعند ،بایعد تنهعا یعک ارزش را
بپذیرند و بنا بر آن عمل کنند .تخلف از آن مجازات خواهد داشعت .مثعال :انتخعاب آزاد
پوشش و رن آن یک حق طبیعی ،از مقوله حقوق بشراست .یعنی ،تمعام افعراد جامععه
باید دارای حقی یکسان در برابر قانون در انتخاب نوع لباس خود باشند.
در جمهوری اسالمی ،که مدعی است یک نظام الهی است ،این حق طبیعی در انتخاب
نوع پوشش و آرایش وجود ندارد .همه ،بویژه زنان ،باید پوشش اسعالمی داشعته باشعند.
چه موافق و چه مخالف باشند .تخلف ازآن مجازات در پعی خواهدداشعت .ایعن تنبیعه از
سوی ارگان های حکومت انجام میگیرد" .تک ارزشعی" در همعه زمینعههعا اسعت .در
اقتصاد ،در سیاست ،در آموزش و پرورش ،در هنعر ،موسعیقی و ...در چنعین نظعامهعائی
حکومت که میباید "بیطرف" باشد ،و در ارزشهای جامععه دخالعت نکنعد ،و شعرایط
بهره گیری برابر از نعم مادی و معنوی تمام شهروندان را فعراهم سعازد ،خعود بعدل بعه
بزرگترین تبعیضگر و بزرگترین مان پیشرفت اجتماعی میشود.
جدایی دین یا هر نوع ایدئولوژی از حکومعت سکوالریسعم ،الئیسعیته)،ابداً بعه معنعای
محروم کردن پیروان این ارزش هعا از شعرکت در زنعدگی سیاسعی نیسعت .شعرکت در

سیاست ،یعنی شرکت در زندگی جامعه و تأثیرگذاری به روی آن .هیچکس را نمیتعوان
و نبا ید از این حق محروم کرد .اما حکومت ،که ارگان اجتماعی و الزم و ضروری بعرای
اداره امور عمومی جامعه است ،ابزار کار این یا آن گروه نیست .اگر در گذشته نیعز بعوده
است ،جامعه مدرن پذیرای چنین امری نیست .جوام امروزی ،در نات خود ،کثعرتگعرا
در ارزشها هستند .حکومت مدرن ،که متکی به قانون است و "حقانیت" خود را از آراء
آزاد و انتخاب آزاد مجموعه شهروندان می گیرد ،حکومتی اسعت کعه مجموععه رفتعار و
کردارش منتج از قوانین مصوبه نمایندگان ملت است .چنین حکومتی نه می تواند ،و نه
اجازه دارد ،صرفاً در جهت تأمین مناف تنها یک گعروه عمعل کنعد .در دمکراسعیهعای
پارلمانی مدرن ارزشها فردی هستند.
هنگامی که همه دارای حقوقی مسعاوی در برابعر قعانون شعدند ،در آن صعورت مسعئله
پوشش زنان به خودی خود حل خواهد شد .یعنی ،هر کس معتقد به ارزشهای اسالمی
بود و خواست پوشش خود را آن چنان "اسالمی") انتخاب کند ،آزاد اسعت کعه چنعین
کند .و اگر فرد دیگری این ارزش را به رسمیت نشعناخت و پوشعش اسعالمی رارعایعت
نکرد،او هم حق دارد .هر دو از حقی برابر برای انتخاب آزاد پوشش و آرایش بهرهمنداند،
اما با ارزش های فردی متفاوت .حکومت ابداً حق دخالت در این "حقوق طبیعی" فردی
را ندارد .جدائی جهان بینعی دیعن ،معذهب ،یعا هعر ایعدئولوژی دیگعر) یکعی از پعیش
شراهای اساسی استقرارحکومتهای مدرن در شکل دمکراسعیهعای پارلمعانی اسعت.
بدون این جدائی ،اسعتقرار دمکراسعی ،تعأمین ععدالت اجتمعاعی ،حاکمیعت انسعان بعر
سرنوشت خویش ،جدائی ارزش ها از حقوق فردی و اجتماعی ،تساوی حقعوقی افعراد در
برابر قانون ،رشد و شکوفائی فرد و جامعه ،ممکن نخواهد بود .سکوالریسم یعنی همین،
بی طرفی حکومت در ارزشها.
مسیحیت پس از تحمل سدهها پیگرد و سرکوب ،سرانجام در سده  ٣٨٠میالدی تبعدیل
به دین حکومت می شود و از این راه به قدرت زمینی دست مییابد .حکومعت اسعالمی
همزمان با خود محمد و با دین اسالم شروع میشود و با تشکیل امت اسالمیدر مدینه
مناسبات و وابستگیهای ایلی -قبیلهای در درون امت) از میان میروند .اسالم عبعارت

است از دستورات قرآن حدود الهی) ،حدیث و سنت پیامبر محمد و سپس یاران نزدیک
او ،و برای شیعیان ،پس از فوت محمد ،امامت علی تا امام دوازدهم ،کعه بنعا بعر ادععا،
پنهان از انظار است .سورههای قرآن دو بخشاند ،سورههای مکه و مدینه که بعضاً حتی
متضاد اند .این که خداوند دانا و عالم به همه چیز ،سخنانی متضاد و ضد و نقیض گویعد،
پرسشی است که پاسخ آن از وظایف پیروان او است نه ما .سورههای مکه باز و صلحجو
و سوره های مدینه برعکس ،زیرا مربوا به پیروی امت از دستورات الهی و دف دشمنان
بیرونی امت است .بنا بر اعتقاد مسلمانان ،قرآن کالم اهلل است که در مدت بیست سعال
بر محمد نازل شده است .با توجه به این واقعیت که در دوران پیامبر محمد ،قرآن وجود
خارجی نداشت ،در "سینه" پبروان و اصحاب او بود تا ایعنکعه در زمعان عثمعان و بعه
فرمان او از مجموعة چهار قرآن متفاوت ،قرآنی بیرون آمد که شکل کنونی را یافت.
الگوی حکومت اسالمگرایان اهل سنت) همان شکل اولیعة جامععة اسعالمیدر مدینعه
است که در آن دین و حکومعت یعک تعن واحعد بودنعد و پعس از آن الگعوی خالفعت
حکومت) خلفای راشدین ،ابوبکر ،عمربنالخطاب ،عثمان و علی ،و برای شیعیان دوازده
امامی ،پس از محمد ،امامت علی و سپس خاندان او تا پنهانی امام دوازدهم است.
واقعیت این است که قرآن دارای هیچ شکل حکومت ویژهای نیست و در آن زمان هعم
نمی توانست باشد و در سنت پس از محمد شعکل حکعومتی خالفعت و امامعت رسعم و
پذیرفته شده که در پروسه تاریخ ،به تناسب شرایط زمان و مکان ،اشکال گونعاگونی بعه
خود گرفته است و می تواند بگیرد .تاریخ اسالم نیعز ماننعد تعاریخ آسعیا و اروپعا ،تعاریخ
خاندانها و سلطنتها و امپراتوری های متفاوت و گوناگون است که هیچ کدام منعتج از
دستورات قرآنی نبوده اند و نیستند .روح و شرایط زمان تعیین کننده شعکلگیعری نعوع
حکومت بوده است .یعنی ،بهترآن است که "روشنفکران دینی" "خوانش"های خعود از
اسالم و قرآن را برای خود حفظ کنند و در رابطه با حکومت در تطابق با زمان و معرفت
امروز سعخن بگوینعد و دمکراسعی هعای پارلمعانی متکعی بعه حقعوق بشعر را بپذیرنعد.
حکومت هایی که برخالف حکومت محمد در مدینه و مکه ،یا خلفای اسالمی ،بر اساس
حق حاکمیت ملت ،تقسیم و کنترل قوا و حقوق بشر ،حقوق شهروندی بنا شعدهانعد .در
حالیکه در خالفت یا امامت ،ارزشها و معیارهای زندگانی را "خدا" تعیعین معیکنعد و

حق حاکمیت نه از ملت که از"اهلل" اسعت .در نظعم الهعی ،شعریعت حعاکم اسعت و در
حکومت ملی خردانسان قائم به نات .در خالفت یا امامت ،قوای حکومت ابعزاری بعرای
اجرای شریعت احکام و موازین شرع)است ،زیرا بدون حکومت اسالمیاجعرای شعریعت
غیرممکن میشود.
شکل حکومت خالفت یا امامت در هیچ جعای قعرآن نیامعده اسعت .ایعن نعوع اشعکال
حکومت مربوا می شوند به دورانی از تاریخ تکامل اندیشه و فلسفه حکومت ،و تنهعا در
بخش هایی از جهان عمدتاً اسالم) ،که عمرش بعا پیعدایش دوران نعوین و بعا تالشعی
آخرین امپراتوری اسالمی عثمانی) به پایان رسید و امت واحد اسالمی جای خعود را بعه
حکومتهای ملی واحدهای ملی) داد.
پس از فوت محمد،اختالف میان پیروان و یاران او بر سر قدرت و حکومت بر امت است
و نه بر سر "خوانش" از اسالم .خوانشهای متفاوت بععدها از معتن متضعاد و ناسعخ و
منسوخ ها شکل گرفتند که تا به امروز همچنان ادامه دارند و در آینده نیز ادامه خواهنعد
داشت .پیروان علی شیعیان) حکومت را حق علی میدانستند ،و اهل سنت حق خلفعای
راشدین ،که چهارمین آنها علی است .سه خلیفه اول ،ابوبکر ،عمربن الخطاب و عثمعان
به مدت  ٢4سال حکومت کردند و در این دوران است که قرآن تنظیم و تکثیر ،و دیعن
و حکومت اسالمی در شبه جزیره عربستان مستقر و تثبیعت معیشعود و از فلسعطین تعا
عراق و سوریه ،از ایران تا مصر به تصرف آنها در معیآیعد .پعس از عثمعان ،علعی بعن
ابیطالب به خالفت میرسد .اختالف بر سر خالفت از همان ابتدا نزاعی سیاسی ،یعنعی
برسر قدرت یا جانشینی محمد است .اولین انشعاب در اسالم ،خوارجاند کعه علعی را بعه
قتل می رسانند .پیروان علی شیعیان) که او و خانعدانش را جانشعینان بعه حعق محمعد
می دانستند ،ابتدا پس از قتل علی به دست خوارج ،در یک پروسة تاریخی در رابطعه بعا
اختالف بر سر جانشینی محمد ،قدرت) ،با دگمها و خوانش هعای ویعژه خعوداز قعرآن و
حدیث و سنت ،شکل یک مذهب نوین به خود میگیرند.
پس از محمد ،و پس از دوران خالفت چهار خلیفه ،دوران امپراتعوری عربعی -اسعالمی
شروع میشود .سوریه اولین کشوری است که از سوی جانشینان محمد فعتح و دمشعق
مرکز اصلی دنیای اسعالم معی شعود بنعی امیعه ٧5٠ -66٠ ،معیالدی) ،سعپس دوران

حکومت جهانی -اسالمی بنی عباس در بغعداد  ١٢5٨ -٧5٠م ).اسعت کعه بعا هجعوم
مغولها پایان میگیرد .پس از فروپاشعی خالفعت بنعیعبعاس ،سعه امپراتعوری بعزرا
اسالمی شکل می گیرند :خالفت ترکان عثمانی ،حکومت اسالمی در شمال هندوسعتان
و حکومت صفویه در ایران .پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی به عنوان آخرین خالفت
اسالمی ،واحدهای ملی شکل می گیرند سوریه ،لبنعان ،اردن ،و )...کعه عمعالً و اصعوالً
فاقد پایهها و نهادهای ضروری برای یک حکومت ملی بودند .حکومتهای ملی اصعوالً
پدیده اروپاییاند که در خالفت اسالمی هیچ ریشهای نداشتند.
خالفت ،شکلی از حکومت بود که در آن منشاء قوا بعرخالف حکومعتهعای ملعی) نعه
ملت ،بل امت زیر سایه خدا بود .حاکمیت ملت در تضادی آشکار بعا حعق حاکمیعت اهلل
است .درهر سه حکومت اسالمی عثمانی ،صفوی و شمال هندوسعتان) هعیچ خبعری از
دوران نوین نیست ،عقب ماندگی از هر نظر .استعمار بعداً آمد .یعنی عقب ماندگی کامل
وجود داشت که استعمار آمد و نه برعکس که استعمار آمد و آنها را عقب نگهداشت.
آخرین امپراتوری اسالمی ،با تشکیل حکومت عثمانی،در سده چهاردهم میالدی ،توسط
ق بایل ترکی که از آسیای میانه به آسیای صعغیر ترکیعه) آمعده بودنعد ،شعکل گرفعت.
عثمانیان اهل سنت) با تصرف قسطنطنیه استانبول١45٣ ،م) بعه امپراتعوری بیعزانس
پایان دادند و پس از فتح سوریه ١5١6م) ،و سپس سایر کشورهای عربعی بعه غیعر از
مراکش و شبه جزیره عربستان) ،و فتح مجارستان ،رومانی ،و جنوب روسیه ،امپراتعوری
اسالمیعظیمی را تشکیل دادند .عثمانیان دو بار  ١5٢٩و  )١6٨٣تا پشعت دروازههعای
وین رفتند اما موفق به تصرف شهر نشدند .عثمانیان ترکان اهل سنت بودند و سالطین
آن در اواخر) مدعی خالفت جانشینی پیامبر) ،در نتیجة ادعای هدایت و حکومت بر کل
مسلمانان جهان را داشتند.
در کنار امپراتوری اسالمی ترکان عثمانی ،حکومت صعفویان شعیعه دوازده امعامی) در
ایران ١5٠١م) ،و نیز حکومت اسالمی اهل سنت در شمال هندوستان ١5٢٩م ،توسعط
مغولها) شکل می گیرد ،که از آنها معیتعوان بعه عنعون آخعرین امپراتعوری و حکومعت
اسالمی ،پیش از دوران نوین ،نعام بعرد .در ایعن دوران شعروع دوران معدرن در اروپعا،
سده های پانزده و شانزده ،و سپس عصر روشنگری ،سده هفده و هژده تعا اوایعل سعدة

بیست و فروپاشی حکومت هعای اسعالمی) در هعر سعه حکومعت اسعالمی امپراتعوری
عثمانی ،ایران ،و شمال هندوستان) نه اثری از "عصر جدید" دوران مدرن) است و نعه
جنبش روشنگری،نه دگرگونیهای عمیق سیاسی -اجتماعی ،و ساختارها به همانگونعه
هزار ساله باقی ماندهاند .هر سه بخش ،در تمام زمینهها ،از کشورهای اروپعائی بعه هعر
دلیل) عقباند.
با شروع دوران استعمار ،کشورهای اسالمیسواحل دریای مدیترانه امپراتوری عثمعانی)،
یکی پس از دیگری ،برای اولین بار ،به دست کشورهای اروپائی میافتند آمریکعا هعم
مستعمره اروپاییها میشود) :مصر  ،)١٧٩٨الجزیعره  ،)١٨٣٠تعونس  ،)١٨٨١و بخعش
بزرگی از مراکش  )١٩١٢به دست فرانسویان میافتد .انگلستان ،در سال  ،١٨٨٢مصعر
را اشغال میکند و ایتالیا  )١٩١٢لیبی را .پس از جن جهعانی اول  )١٩١٨امپراتعوری
عثمانی عمالٌ متالشی و تکه پاره می شود :فلسطین ،اردن و عراق به قیمومت انگلستان
در می آیند و سوریه و لبنان به قیمومت فرانسه .و ترکیه برای ترکان عثمانی ،به عنعوان
یک "حکومت ملی" نه اسالمی) باقی میماند که بگونهای بسیار رادیکال از سنت یک
حکومت و جامعه عربعی -اسعالمی معی بعرد .پعس از جنع دوم جهعانی ،و اسعتقالل
کشورهای مستعمره ،هریک از کشورهای اسعالمی ،بعا فاصعله گعرفتن از ایعدة امعت و
حکومت واحد اسالمی -عربی کشورهای مستقل با هویت ملی خود را ساختند.
در ایران ،پس از سقوا صفویان حکومت دینی) ،و تشکیل حکومت قاجار سده هژده)،
هر چند کشور ظاهراً مستقل باقی ماند ،اما عمالً از  )١٩٠٧به دو منطقعه نفعون روسعیه
شمال) و انگلستان جنوب) تقسیم شد .هندوستان ،و نیز تمام حکومت اسعالمیآن در
شمال) ،به عالوه تمام مناطق سواحل جنوبی شعبه جزیعره عربسعتان ،بعه زیعر نفعون و
قیمومت انگلستان در آمدند .و به ایعن ترتیعب ،تقریبع ًا تمعام جوامع یعا حکومعتهعای
اسالمی ،مستقیم و غیرمستقیم ،یا مستعمره کشورهای غربی شدند یا به زیر نفون کامل
آنها در آمدند.
عقب ماندگی حکومتها و جوام اسالمی امپراتوری عثمانی .ایعران و منعاطق شعمالی
هندوستان) در برابر اروپا ،و نیز شکست کامل یا متالشی شدنشان ،اشغال سرزمینها ،و
سرانجام مستعمره شدن آنها توسط اروپاییان ،پیامدهایی بس عمیعق و گسعترده در پعی

داشت :سازماندهی نوین نیروهای مسلح ،ساختارهای جدیعد حکومعت ،معدارس جدیعد،
نظام قضایی و حقوقی نوین و ...و پیدایش رفتارهعای سعکوالر رو بعه رشعد در اقشعار و
طبقات جدید به معنای گذار از رفتار سنتی متکی به احکام و موازین شرع به پعذیرش
خرد در امور زندگی)،اهمیت دین و قواعد آن را به مرور) درتصمیمات مردم کمرن تعر
میکرد.
در اروپا ،از دو ران روشنگری به بعد ،انسان با اتکا بعه خعرد ،قعایم بعه نات ،خعود بنیعاد
می شود .خرد ،و نه اهلل ،تنها و آخرین مرجع شعناخت حقیقعت و تنهعا معیعار سعنجش
اخالق -اتیک ،نظم سیاسی و پندار و کردار سیاسی -اجتماعی میشود .در این نظام ها،
فردیت و چندگرایی ارزشها تکثعر ارزشعی -فرهنگعی) بعه جعای امعت و تعکگرایعی
مینشیند .تصوراتی که از اساس با جامعه امت -امامتی یا خالفت اسالمی بیگانه اسعت.
و اسالمگرایان در این روابط و مناسبات نوین ،در جوام مدرن ملی ،نظمعی را مشعاهده
میکنند که دنیا و نظام ارزشی -دینی آنها را به خطر میانعدازد .دوران معدرن منعتج از
اراده و میل انسان خودبنیاد است که معیارهای خود را به جای احکام و موازین شرع ،به
جای شریعت ،می نشاند .شریعتی که اساس ساختار حکومت اسالمی امت -امعامتی یعا
خالفت) است .شریعتی که حق تعیین حرامها و حعاللهعا یعا منطقعه الفعراق مکعروه،
مستحب و مباح) با او و مستند به کتاب مقدس ،احادیث و سنت محمد و امامان اسعت.
شریعتی که در برگیرندة همة امور ،از پیش از تولد تا پس از مرا اسعت و جعایی بعرای
انتخاب آزاد بر اساس خرد باقی نمیگذارد.
در حالیکه در غرب فرد و فردیت شکل گرفته بود ،در شرق تعیین کنندهتعرین عناصعر،
عوامل قومی -دینی -مذهبی بودند که هنوز هم بعضاً و وسیعاً هستند .در ایعن جوامع
فرد متعلق است به دین یا مذهب یا قوم و قبیله ،فردیت مستقل بی معنا است .او جزیی
بیچهره و بی حقوق از امت است و نه شهروند قعائم بعه ناتعی کعه حقعوقی پیشعادین-
پیشاحکومت داشته باشد.
با شروع دوران مدرن ،دیدگاه های سیاسی شکل گرفتند که از سنت یکسان برای همعه
و ارزشهای واحد "الهی" بریدند و معیارهای زنعدگی را در خعارج از "شعرع" جسعتجو
میکردند ،در باال و پائین "سکوالر" می شدند .حکومعت دیگعر ابعزار دسعت یعازی بعه

"صراا المسعتقیم" بعرای رفعتن بعه"بهشعت" نبعود .ماکیعاولی ،هعابس و جعان الک
تئوری هایی ارائه کردند که بر اساس آنها حکومتها میتوانسعتند بعدون وابسعتگی بعه
"ماوراء الطبیعت" عمل کنند و در پی آن اشکال جدید حکومعت ،بعدون وابسعتگی بعه
"اهلل" شکل می گرفتنعد .و سکوالریسعم از بعاال و از پعائین) کعه همعراه و همعزاد بعا
روشنگری و تقدس زدایی و برای مقابله با نفون مطلق و تعیعین کننعده دیعن -معذهب
کلیسا) در زندگی عمومی -خصوصی مردم و نیز در سیاست و علوم بعود ،آرام آرام ،امعا
مصمم ،در حال پا گرفتن بود .پروسه گذر از "ماوراء الطبیعت" و حاکمیت خدا بعر روی
زمین در شکل کلیسا تا دست یازی به دمکراسیهای مدرن و پذیرش نهایی نظامهعای
سیاسی سکوالر درغرب در اروپا و آمریکا) حدود سه سده به درازا کشید .کلیسعا هرگعز
حاضر نشد تن به حکومت های زمینی ،واحدهای ملی کشوری) ،حعق حاکمیعت ملعت،
دمکراسععی ،حقععوق بشععر و ...بدهععد تععا سععرانجام پععس از جنع دوم جهععانی در برابععر
واقعیت های موجود خارج از کلیسا تسلیم شد و واتیکان در دومین نشست بزرا سعران
خود از سراسر دنیا  )١٩65 -١٩6٢آشتی بعا دوران معدرن و پعذیرش پیامعدهای آن را
اعالم کرد و تالش نمود تا میان آسمان و زمین پلی به سود زمین بزند .در آلمعان یعک
سوم جمعیت کاتولیک ،یک سوم پروتستان و یک سوم بی دین و مذهب است .واتیکان
آنقدر واق بینی داشت که بداند با چنین ترکیبعی از جمعیعت دیگعر نمعیتعوان بعه نعام
"آسمان" بر مردمان حکم راند .در ایران ،با پیروزی انقالب اسالمی و استقرار حکومعت
اسالمی ،و با مهندسی و کارپردازی "روشنفکران اسالمی -دینی" ،دین ساالران دوباره
و کامل به حکومت بازگشتند و کنار زدن آنها از قدرت بدون مبارزهای رو در رو ،سعخت
و طوالنی ممکن نخواهد شد.
اروپائیان که خود سده ها معورد تهعاجم و تجعاوز سعپاه اسعالم بودنعد ،بعا شعروع دوران
استعمار ،تهدیدی برای دین و ارزشهای اسالمی شدند .دوران تقابل دنیعای معدرن بعا
نظامهای اسالمی هندوستان ،عثمانی) برخورد نظامی -فرهنگی با نیروهای اسعتعماری
است .استعمار اروپا کشورهای اسالمی را یکی پس از دیگعری فعتح معیکعرد .پعذیرش
پیامدهای دوران روشنگری ،تقدس زدایی و ...و در نهایعت دوران معدرن بعرای جوامع
کامالً عقب مانده اسالمی به مراتب سختتر بود ،زیرا "مدرن" نه محصول درونی آنها،

که از بیرون و عمدتاً توسط استعمارگران اروپایی همراه بعا نظعامیگری معدرن ،اقتصعاد،
دیوانساالری ،زبان و فرهن  ،علوم و تکنیک ،فردیت ،ملعی گرایعی و ...و همچنعین بعا
تحقیر ،استثمار و استعمار و احساس حقارت و شکست همراه بود.
جهان اسالم در سده نوزده و بیست در عکسالعمل به این تهعاجم ،شکسعت ،تحقیعر و
سپس روبرو شدن با "مدرنیسم" ،با دگرگونیهای علمی -سیاسی -فرهنگعی "غعرب"
سه گانه رفتار نمود :برش از دین و سنت غربی شدن از سعر تعا پعا) ،بنیادگرایانعه ،بعه
معنای بازگشت به خویشتن خویش به عصر خالفت یا امامت ،به دوران "طالیعی") ،و
ترکیبی از این دو دمکراسیهای دینی و.)...
محمد علی پاشا در مصر ،مصطفی آتاتورک در ترکیه و رضا شاه در ایعران اصعالحات از
باال را شروع کردند.اصالحاتی که در اساس درست بودند و درخعود پروسعه "سعکوالر"
شدن را پنهان داشتند،اما بدنعه ،بعه ویعژه بدنعة معذهبی ،رهبعران دینعی -معذهبی یعا
"روشنفکران" دینی -مذهبی معمم و مکال مقاومت می کردند .مشکل و انگیزه رهبران
دینی -مذهبی ،روحانیان ،روشن بود :از دست دادن پایههعای سعنتی قعدرت سیاسعی-
اقتصادی  -اجتماعی .در ایران از دست دادن انحصار سواد آمعوزی معدارس بعه جعای
مکتبخانه ها) ،حق قضاوت دادگستری معدرن بعه جعای قضعات و قعوانین شعرع) و،...
اصالحات از باال بود ،اشکالی هم نداشت ،اما فاقد پشتوانههای فکعری -فرهنگعی الزم
بود ،پس در سطح باقی ماند و تنها اقلیتی اندک را به همراه خود برد.اما اکثریعت عقعب
مانده شروع به مقاومعت عمعدتاً فرهنگعی -سیاسعی) کعرد و خواسعت بعه "خویشعتن
خویش" ،به سنت ها و به عصر طالیی اسالم باز گردد .آنچه در "غرب" نتیجه حعداقل
سه سده دگرگونیهای اقتصادی-اجتماعی و سیاسی-فرهنگی بود را نمیشعد در معدت
سه -چهار دهه به انجام رساند .سکوالریسم و معدرن کعردن جامععه و حکومعت بعدون
روشنگری ،تقدس زدایی ،بدون گذر از ایمان به خرد ،از امت به ملت ،از جم به فرد ،از
اهلل به انسان خود بنیاد،از نقل وحدیث به علم و ،...بدون اندیشمندان و متفکرانش ،بدون
شکل گیری فلسفه مدرن حکومت ممکن نبود و نشد .و نه تنها ایعن ،بعل بعرعکس ،در
بسععیاری از جوام ع اسععالمی پروسععه تحقی عر خردگرایععی ،تقععدس زدایععی ،روشععنگری،

سکوالریسم و ...از سوی اسالمگرایان و به ویژه "روشنفکران دینی -اسعالمی" شعروع
شد و شریعتی در تقبیح علم و دانش نوشت:
" ...عالم ،خیال می کند که خودآگعاه اسعت ،جامععه آگعاه اسعت ،زمعان آگعاه اسعت ،در
صورتیکه ،او فقط عالم است! بخاطر اینکه علم برای علعم ،بطعور مجعرد ،یعک عامعل
انحراف است از خود آگاهی انسانی و از خودآگاهی اجتمعاعی ...معا وقتعی کعه مشعغول
مطالعهای هستیم یا وقتی که غرق کشف یا اختراعی هستیم ،در آن حالعت ،خودآگعاهی
نداریم ،احساس نمی کنیم ،ابزاری هستیم برای عمل و مجموعه این حعاالت اسعت کعه
تک نیععک را ،تمععدن را و علععم را بوجععود آورده اسععت ،تحقععق ایععنهععا همععه در حععاالت
ناخودآگاهی است ،همه در حالت دور شدن انسعان از خویشعتن حقیقعی خعویش اسعت.
همه ،در حالت دور شدن از تأمل در خویش و غرق در چیز دیگری بودن ،بصورت ابعزار
برای بکار افتادان چیز دیگر است ،در چنین لحظاتی است که تمعدن و تکنیعک بوجعود
آمده و از این جا است که علم به خود آگاهی انسعانی و خعود آگعاهی اجتمعاعی صعدمه
میزند!  ...)١آن خود آگاهی اجتماعی ای که من به عنوان آگاهی پیامبرانه و روشنفکرانه
می گویم ...از بین که رفت ،دیگر مهم نیست که متمدن بشعوند ،کعه ععالم بشعوند یعا
فیلسوف ،مهم نیست که نصفشان بوعلی سینا بشوند و نصف دیگرشان حعالج ،فرقعی
نمیکند ،در هر صورت می شوند نوکر خلیفه .مگر خود ابوعلی سینا چیست؟ آدمیکه در
جوانی ،آن نبوغ عظیم را دارد که دنیا را خیره میکند به صورت قلعم خودنعویس آقعای
خاقان در میآید! معلوم است که اگر شعوری نداشت ،بهتر بود .وقتی کعه هعدف نباشعد
اینطوری می شود .تکنیسین علمی ،وضعش ،چه میسازد؟ تکنیکش ،علمش ،صنعتش،
همهاش ،اینطوری میشود ...با این وض  ،بی تردید اگر هنر نداشتیم بهتر بود! چه فایده
از این هنر و از این دانش و علم؟ هیچ! ...بنابراین میبینیم که عامل استحمار در زمعان
بنیعباس علم است ،تمدن است ،هنر و ادبیات است ،و تحقیق." )٢ ...
ابو علی سینایی که در باره او میگویند یکی از نوابغ تعاریخ بعوده اسعت کعه در سعیزده
سالگی پزشکی را شروع میکند و  45٠رساله و کتاب دارد که بیش از  4٠مورد آنهعا در
باره امور پزشکی است و کتاب قانون او سده ها ،و تا  4٠٠سال پیش ،یکی از مهمترین
مراج پزشکی برای تمام دنیا بود.

با شروع مقاومت و مبعارزه در کشعورهای اسعالمی علیعه اسعتعمارگران اروپعایی و نیعز
اصالحات از باال ایران) در سده بیست ،سیاسیشدن اسالم ،اسالم سیاسی ،اسالمگرایی
به عنوان ابزار ایدئولوژیک یک مبارزة سیاسی با هدف دست یعازی بعه یعک حکومعت
ایده آل شروع شد .حرکتی بر خالف روند تاریخ ،برگشت دوبعاره بعه حکومعت اسعالمی.
هدف ،پس راندن "غرب" ،ایجاد یک نظم نوین جهعانی بعر اسعاس "عصعر طالیعی"
اسالم بود .اسالمگرایان خواهان تشکیل دو باره خالفت اهل سنت) و برقراری امامعت
شیعه) اسالمی بودند ،یعنی تنها شکل حکومت یا نظام سیاسی که اسالم میشناخت .نه
حکومت ملی را میپذیرند و نه فرهن "منحط" غربی را که در مرکز آن فرد و انسعان
قائم به نات قرار دارد .آن ها انواع و اقسام دارنعد :از روشعنفکران دینعی -اسعالمی کعه
حکومت دینی "دمکراتیک" میخواهند تا والیت فقیههان ،طالبان ،الشباب ،بوکو حرام،
القاعده ،حزب اهلل ،و ...از خمینی تا مال عمر ،از اخوان المسلمین تا اربکعان و ،...ععدهای
تنها خواهان پیاده کردن "شریعت" هستند ،عده ای دیگر قصد جهاد با غرب و نعابودی
آن رادارند تا بتوانندحکومت یکدسعت جهعانی اسعالمیدرسعت کننعد ،ععدهای در فکعر
خالفت اسالمی همچون چهار خلیفه راشدینانعد و ععدهای دیگعر در شعکل جمهعوری
اسالمی ،والیت فقیه ،به ادامة حکومت از سوی امام پنهان پرداختهاند.
اسالم به عنوان یک دین ،و اسالمگرایی به عنوان یک جنعبش سیاسعی بعرای کسعب
قدرت سیاسی و استقرار یک نظم سیاسی ویعژه ،دو پدیعده متفعاوتانعد .اسعالم ،بعرای
اسالمگرایان ،ایدئولوژی الزم و ضروری برای یک جامععه یکدسعت و حکومعت اهلل بعر
زمین است .در تصورات آنها ،حکومت در ارزشها بی طرف نیست ،ایدئولوژی دارد .همه
باید از اسالم مورد نظر حکومتگران تبعیت کنند ،آزادی انتخاب وجود ندارد .اینکه نعام
آنها سلفی از شاخه حنبلی اهل سنت) ،یا فدائیان اسالم باشد یا والیت فقیه و حزب اهلل
از شاخه شیعه دوازده امامی مکتب اصولی) یعا جامععه "امعت -امعامتی" شعریعتی ،یعا
حماس و بوکو حرام ،تفاوتی در اصل ماهیت ارتجاعی و واپسگرای آنها نخواهد داشت.
همه از سده نوزده به اینسو علیه "مدرن" ،به ویژه جنبه فرهنگی آن به پا خواستهانعد.
آنها از اصالحات یا رفورم سخن نمیگویند ،خواهان "رنسانس" ،زایش دوباره اسعالم،

حکومتهای اسالمی و بازگشت به عصر طالییاند .اسالم توسط "روشنفکران" دینی-
اسالمی بدل به ابزار ایدئولوژیک سیاست با هدف کسب قدرت سیاسی شد .ایعدئولوژی
برای حکومت کردن ،برای شکل دادن به فرد و جامعه و سازماندهی آنهعا ،بعرای یعک
نظم جهانی .ایدئولوژی که مستند و مستدل بر قرآن و حعدیث و سعنت اسعت .آنهعا ،در
یک عکس العمل واپسگرایانه به مدرنیسم و سکوالر شدن انسان و جامععه و حکومعت،
با ترکیبی از مبارزه ضداستعماری -ضد استبدادی ،دین را ابزار ایدئولوژیک در رقابت بعا
سایر مکاتب و ایدئولوژیها ،با هدف دگرگونی نظم جهانی کردند تعا همعه جعا "غعرب"
زدایی شود از راه جهاد .برای آنها جهاد یک ضرورت مطلق الهی است ،ضرورتی کعه در
راه آن باید خون ریخت.
بنیادگرایان اسالمی هر یک مدعی حق انحصاری تفسیر کتاب مقدس و سنت و حعدیث
هستند تا از این راه بر اندیشه مسلمانان مسلط شوند ،هر یک مدعی خوانش درسعت از
حقیقت مطلق ،از اسالم واقعی است .بدترین آنهعا حتعی هعر گونعه تکامعل فرهنگعی-
تاریخی از زمان محمد تا کنون و شکلگیری مذاهب و مکاتب متفاوت اسعالمی را نیعز
انکار می کند .برای آنها برگشت بعه اسعالم واقععی ،همعان روابعط و مناسعبات هعزار و
چهارصد و اندی سال پیش در شبه جزیره عربستان است و توجه ندارند کعه هریعک از
دوران های طالیی بشر محصول شرایط سیاسی -اقتصادی -جهانی دوران ویعژه خعود
است و بازگشتنی نیست ،همچون دوران طالیی کلیسا ،امپراتعوری ایعران ،روم ،یونعان،
بریتانیای کبیر یا در همین سده بیست اتحاد جماهیر شوروی یا امپراتوری چین و ژاپعن
که بازگشت به آنها تنها یک خیالپروری و رویا است.
بنیادگرایان میخواهند با زور انسان را چنان "اسالمی" تربیت کنند که در هعر دو دنیعا،
دنیای فانی و باقی ،در هر دو خوشبخت شود .و در این جهان "جهنم" ساخته اند .آنهعا
توجه ندارند که"خوشبختی" برای انسان مدرن یکسعویه و یکسعان نیسعت ،هعر کعس
تصورات و پندارهای خود را دارد .نظام آنها منتهی به حکومتهای تامگرا از بدترین نوع
آن) میشود ،زیرا در حکومت اسالمی کدام الگو؟ مهم نیست) شعهروند نعه مسعتقل و
قائم به نات ،که "صغیر" است ،ملت نیست ،امت یکدست و یک ایمان و یعک فکعر و
رهبر دینی -مذهبی اش فصل الخطاب است .قانونگذار نیست ،موظف به اجرای احکام و

موازینی است که بر فراز او است .حکومت بر تمام هستی و زندگی او حاکم اسعت تعا از
راه دین خارج نشود ،یعنی برده حکومتگران بماند.
بنیادگرایان خواهان بازگشت به شیوة زنعدگی و نعوع حکومعت در دوران محمعد همعه
شاخه ها) ،در دوران خالفت چهار خلیفه اول اهل سنت) ،و دوران خالفت علی شیعیان
دوازده امامی) هستند .آنها ،تمام جنبشهای بنیادگرا سنی یا شعیعه) ،قعرآن را سیاسعی
می کنند ،به این معنا که تصمیمات سیاسی در درجه اول با استناد به قرآن اتخان میشود
و بعد سنت و حدیث میآید .برای آنها قرآن قانون اساسی است که در برگیرنعده همعه
چیز هست:از جن و جهاد تاصلح،از دین رحمت تا کشتار دگرباشعان و دگراندیشعان ،از
اجبار در اسالم تا آزادی در انتخاب دین ،ورود به اسعالم آزاد اسعت ،امعا سعزای خعوارج
مرا است .از تقبیح دروغ تا توجیه آن تقییه) ،از بعد بعودن غعارت تعا مجعاز شعمردن
غنیمت جنگی و ،...عدهای به این ،عدهای به آن استناد میکنند ،همه کار میکننعد ،بنعا
بر نیاز و شرایط.
در قرآن هیچ شکل ویژه ای از حکومت یا خالفت یا امامت وجود ندارد ،هعر کعه هرچعه
خواست تفسیر و تأویل میکند .اگر الزم شد که شد) ،آیه "شعورا" آل عمعران، ١5٩ ،
مدینه) که سنت محمد در مشورت با نزدیک ترین یارانش در بعارة جنع اسعت را ،در
تقابل با غرب ،همان دمکراسی واقعی و اسالمی تعریف میکنند .رسمیکه عمالٌ پس از
چهار خلیفه اول اصوالٌ فراموش شد و نیازی به رعایت آن نبود" .روشعنفکران" دینعی-
اسالمی -مذهبی میخواهند برای هر چیز منب قرانی -فقهی پیدا کنند کعه نعه وجعود
خارجی دارد و نه میتوانسته است داشته باشد ،زیرا حکومت مدرن محصعول اندیشعه و
معرفت انسان صدها سال پس از اسالم است .آنها در تودههای مسلمان ایجعاد تعوهم و
آنها را بعه "سعراب" هعدایت معیکننعد و تئعوریهعای سیاسعی بعا واژههعای قرانعی-
اسالمیمیسازند .در شبیه سازی اسعتادند و هعر "چیعزی" را تهعی از تعاریخ و مفهعوم
واقعیاش میکنند ،از حقوق بشر اسالمیتا دمکراسی اسالمی،از "جمهعوری" تعا مقعام
ریاست جمهوری .در جمهوری اسالمی ایران ،در والیت فقیعه ،همعه چیعز در دسعت و
انحصار ویژة فقها و مجتهدان است ،از قانونگذاری تا قضاوت و اجراء .مجلعس شعورای

اسالمی ،شورای مشعورتی بعرای رهبعر معذهبی نظعام ،رئعیس جمهعور معأمور اجعرای
تصمیمات و اوامر او و دستگاه قضایی نهاد مبارزه با مخالفان و دگراندیشان است.
بنیادگرایان اصولگرا یا اصالح طلب) مدعی حعق انحصعاری تفسعیر و تعبیعر از متعون
مقدساند ،کثرت گرایی را حتی در محدوده دین و مذهب خود نیز بر نمیتابند .اگر ایعن
امر خصوصی -شخصی میبود ،ایرادی بر آن نبود ،اینها آن را به حوزة عمومی ،حعوزه
حکومت و اداره امورعمومی جامعه میکشانند و حکومت را یکسویه و تامگرا معیکننعد.
استراتژی آنها همه چیز -هیچ چیز است .هر امری باید در تطابق با "خعوانش" آنهعا
باشد و نمیبینند که قرائت آنها منتج از نهنیتی است که میتوانست با تغییر جا و مکان،
خانواده و آموزش و ...چیز دیگری باشعد .تصعویر آنهعا مسعلمان -نامسعلمان ،دوسعت-
دشمن است .آنها تنها قاضی پندار و کردار دیگران نیستند ،بل مدعی اجرای حکم الهی
اند ،قضاوتی بر اساس اندیشههای خود ،به نام اهلل.
آنها حکومت و دین رایکجا میخواهند .دشمنان جدایی دیعن و ایعدئولوژی از حکومعت،
دشمنان سکوالریسم یا الئیسیته ،هستند و آن را با دین ستیزی یکی میدانند ،هر چنعد
بسیاری از آنها ،از منمنان عادی تا "روشنفکران" دینی ،در چنین جوامعی زندگی کعرده
یا درس خوانده و بی طرفی حکومت در ارزشهای شهروندان را خود تجربعه کعردهانعد.
آنها از سکوالریسم ،نیروهای اسعتعماری اروپعا را معیفهمنعد ،در آن نعوعی ایعدئولوژی
پیشرفت میبینند،آن را با نظامهای استالین ،چین ،عراق ،سوریه و ...یکسان میپندارنعد.
سکوالریسم را با بی دینی یا خداناباوری یکسان فرض میکنند ،و مطالعه هم نمیکنند.
نمی بینند که در دوگانگی امور "ماوراء طبیعت" و دنیای واقعاً موجود ،یعنعی در اهعداف
زمینی و آسمانی انسان واقعاً موجود ،حکومت نقشی تعیین کننده خواهد داشعت و نبایعد
این یا آن سویه ،فرقی نمیکند کدام سویه ،شود .حکومت وظیفه رسیدگی به امور ایعن
دنیایی را دارد ،و "ماوراء طبیعت" امری شخصی -خصوصی است .یعنی ،حکومت اجازه
دخالت در ارزش های شهروندان را ندارد و باید نسبت به آنها بی طرف بماند ،با حقوقی
یکسان برای همه در برابر قانون .بنیادگرایان همه چیز را براساس تصورات و پنعدارهای
یکسویه خود میخواهند .آنها سکوالریسم را "زوال دین" ،تقدس زدایی از دین و امعور
دنیایی" را ،پشت کردن جامععه بعه دیعن" یعا "نعابودی دیعن" ،و ...معیپندارنعد .امعا،

سکوالریسم ،بنابر جوام سکوالر واقعاٌ موجود ،یعنی عمدتاٌ پس راندن امر "مقعدس" از
ادارة امورعمومیجامعه حکومت) و نیز پیشگیری از دخالعت دیعن و معذهب در علعم و
دانش و محدود نمودن آن به حوزة شخصی -خصوصی ،میان فرد و خدایش.
سکوالریسم ،به معنای جعدایی دیعن و هرنعوع ایعدئولوژی از حکومعت ،اسعاس و پایعه
سازماندهی یک نظم دمکراتیک ،بر اساس ناشی بودن قوای حکومت از ملعت ،تقسعیم
قوا ،کنترل متقابل قوا ،و نظارت دمکراتیک از سوی ملت است .دمکراسعیهعای معدرن
ملتزم به حقوق بشراند و نه مکلف به "حدود الهی" نازل شده از باال .چنعین سعاختاری
الزم است تا فضای عمومیکثرت گرا بوجود آید ،تا هر کعس بعا حعق مسعاوی در برابعر
قانون بتواند بر اساس ارزشهای خویش در مسالمت و صلح بعا دیگعران زنعدگی کنعد،
موسی به راه خود رود و عیسی به دین خویش .تقدم حق بر ارزش ،تقدم قانون مصعوب
نمایندگان ملت بر "وحی" ،و خرد بر ایمان ،تنها با خصوصی کردن دیعن -معذهب ،یعا
مرام و مسلک ،یعنی جدایی ارزشها از حکومت و بعی طرفعی حکومعت در ارزشهعای
جامعه ممکن میشود.
سکوالریسم در جوام گوناگون ،بسته با تاریخ و فرهنع آنهعا ،دارای شعدت و ضععف
است از الئیسیته فرانسه تعا سکوالریسعم آلمعان و ،...و هنعوز هعم گفنگعو وبحعث بعر
سر"جزئیات" ادامه دارد .در جوامع دمکراتیعک پارلمعانی و متکعی بعه حقعوق بشعر)،
سکوالریسم هرگز تبدیل به ایدئولوژی حکومت مانند عراق یا سوریه یا آلبانی و رومانی
و ،)...یا به تعبیری ایدئولوژی پیشرفت ،نشد .شکل حکومت و تجربه سازماندهی جامععه
بر اساس سکوالریسم در اروپا ،آمریکا ،کانادا و ...نشان میدهنعد کعه درسعت در چنعین
جوام بازی دین از باالترین درجه تضمین امنیت برخوردار اسعت ،ماننعد هعر معرام یعا
مسلکی دیگر ،زیرا دیندار و بی دین هر دو از حقوقی یکسان بهرهمند اند و هیچیعک را
بر دیگری برتری نیست.
اگر سکوالریسم بخواهد از نگاه جهان بینی "بی طرف" بماند تا امکان ساختن حکومت
بی طرف ممکن شود ،در این حالت خود نباید بدل به ایدئولوژی شعبه دینعی -معذهبی
برای حکومت شود .حکومت ایدئولوژیک سکوالر تفاوتی با نمونههای مشابهاش نخواهد
داشت و از بنیاد با سکوالریسم یا الئیسیته به معنای بی طرفعی حکومعت در ارزشهعا،

کامالً متفاوت است .مانند نمونه آلبانی که با اعالم آتائیستی حکومت دست بعه نعابودی
سیستماتیک مجم وعه آداب و سنن و رسوم دینی و فرهن معردم زد و بعیش از ٢٠٠٠
مرکز دینی را ویران نمود.
تعریف سکوالریسم به معنای ترکیبی از دین ستیزی و ایدئولوژی پیشرفت و انتقعال آن
به عنوان جهان بینی حکومت ،در انتها به ویرانی حکومت "سکوالر"ی خواهد انجامیعد
که خود را از بندهای حکومت رها کرده بود .حکومت سکوالر رها از قید و بندهای دین
و مذهب باید مراقب باشد که خود بدل به ابزاری برای سکوالریسم نشود ،یعنی همواره
در "جهان بینی" حکومت بی طرف بماند و تنها التزامش به حقوق بشعر ،بعرای همعه،
خداباور و خداناباور ،مسلمان و نامسلمان ،محافظه کار و پیشرو باشد.
"روشنفکران یا نو اندیشان دینی" آن گونه که خود را معینامنعد) معیتواننعد ایعن یعا
آن"خوانش" خوب یا بد را از دین و مذهب خود داشته باشند ،اما اگر حکومت را بدل به
نهاد اجرایی دین یا "ایدئولوژی" خود کنند با هر خوانشی) ،در نهایعت بذرپاشعان یعک
نظام تامگرا خواهند بود ،با نیت خوب یا بد ،فرقی نمیکند .و تعاریخ بشعر نعه محصعول
"نیت ها" ،که عمل درست و نادرست است .تاریخ را بنگرید که چگونه "جهنم" هایش
عمدتا با نیت "خیر" سنگفرش شده اند.
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تبارشناسی الئیسیته

١

در یونان باستان واژه «الیکاس» ٢در برگیرنده کسانی بود که به تعوده تهیدسعت تعلعق
داشتند .در زبان التین این واژه به «الیکوس» ٣دگرگون شد و پس از آن که مسیحیت
دین رسمی امپراتوری روم شد ،این واژه به ضد واژه «کلریکوس» 4بدل گشت کعه بعه
معنی «روحانیت» است .بعه ایعن ترتیعب هعر کسعی کعه جزئعی از «روحانیعت» نبعود،
«الیکوس» نامیده میشد .در سده های میانه کعه کلیسعای کاتولیعک توانسعت سعلطه
سیاسی خود را در سراسر اروپای غربی گسعترش دهعد ،برخعی واژه «الیکعوس» را در
مورد کسانی بهکار گرفتند که بی سواد بودند ،زیرا در آن زمان فقعط کودکعان بازرگانعان
شهرنشین و اشرافیتی که وارث رهبری دیوانساالری دولتعی بعود ،از توانعائی پرداخعت
مخارج مدارسی برخوردار بودند که به کلیسای کاتولیک تعلق داشتند .همانگونه کعه در
نوشتارهای پیشین یادآور شدیم ،در زبان آلمعانی واژه «الیعه» 5هنعوز در همعین معنعی
بهکار گرفته میشود ،یعنی هر کسعی را کعه در حعوزهای از تخصعص عملعی و نظعری
بیبهره است« ،الیه» ،یعنی فردی ناوارد مینامند.
پس از فروپاشی امپراتوری روم غربی بهتدریج دولتهای نوپا در اروپای غربی بعهوجعود
آمدند که چون مشروعیت خود را باید از کلیسای کاتولیک دریافت میکردند ،در نتیجعه
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کلیسا توانست به مثابه یگانه کانون بازمانده از آن امپراتعوری دولعتهعای خاعرد اروپعای
غربی را به خود وابسته کند .همگام با رشد دانشهای مدرن در دوران رنسعانس زمینعه
برای پیدایش جنبش «روشنگری» در اروپا هموار گشت و هر چه علوم تجربی بیشتعر
شکفته شدند ،با همان شتاب نیز اندیشه هعای ضعد باورهعای دینعی زاده گشعتند ،زیعرا
داستان خلقت جهان که در تورات نقل شعده اسعت ،در تضعاد آشعکار بعا دسعتاوردهای
دانشهای مدرن قرار دارد .از آنجا که کلیسای کاتولیک دسعتاوردهای علعوم معدرن را
نفی میکرد ،در نتیجه جنبش دانشگرائی از همان آغاز پیدایش خویش به جنبشی ضعد
کلیسائی بدل گشت.
١
در همین دوران نیز جنبش «رفرماسیون» به مثابه جنعبش ضعد کلیسعای کاتولیعک در
برخی از سرزمین های اروپائی زاده شد .در آلمان جنبش رفرماسعیون در سعال  ١5١٧بعا
کوشش مارتین لوتر ٢و در سوئیس و فرانسه با تالش یوهانس کالوین ٣آغعاز شعد .لعوتر
کتاب مقدس را به زبان آلمانی ترجمه و چاپ کرد .انتشار کتاب مقدس به زبان آلمعانی
سبب فراگیر شدن جنبش رفرماسیون در شاهزادهنشینهای شمال آلمان شد .در ععوض
شاهزادهنشین های جنوب آلمان کم و بیش به کلیسای کاتولیک وفادار ماندنعد .پعس از
چندی این وضعیت سبب آغاز جن های  ٣٠ساله در آلمان و اروپا گشت .در انگلسعتان
در سال  ١5٣١اختالف هانری هشتم 4با کلیسعای کاتولیعک سعبب پیعدایش کلیسعای
آنگلیکان 5شد ،یعنی کلیسای انگلستان بهجای پیروی از پاپ ،پیروی از شاه انگلستان را
پذیرفت .همچنین در هنگام برگزاری مراسم دینی در کلیساها زبان انگلیسعی جانشعین
زبان التین گشت و تورات و انجیل نیز به زبان انگلیسی برگردانده شدند.
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در فرانسه اما حکومت سلطنتی به کلیسای کاتولیک وفادار ماند و با کمک پاپ توانست
جنبش «ضد رفرماسیون» را بهوجود آورد تا بهتر بتوان هر گونه نوآوری در حوزة دین و
سیاست را مرعوب کرد .سرکوب شدید پیروان رفرماسیون در فرانسه سبب شد تا جنبش
اصالح دینی نتواند در این کشور از رشد چندانی برخوردار گردد .حتعی پعس از پیعروزی
انقالب کبیر فرانسه کلیسای کاتولیک بارها دشمنی خود را با شعارهای این انقالب کعه
عبارت بودند از «آزادی ،برابری و برادری» آشکار ساخت ،زیعرا بنعا بعر باورهعای دینعی
هرگز انسان دینگرا نمعی توانعد انسعانی آزاد باشعد و بلکعه بایعد کورکورانعه از فعرامین
کتاب های مقدس پیروی کند .هم چنین کلیسای کاتولیک فرانسه مخعالف برابرحقعوقی
همه ادیان در این کشور بود .پاپ پیوس هفتم ١در سال  ١٨64در توجیه این باور نوشت
«از آنجا که بدون توفیر نهادن ،به همهی ادیعان حقعوق برابعری داده شعده اسعت ،در
نتیجه جای آزادی و خطا عوض میشود ».پاپ پیوس نهم ٢که چند دهه دیرتر زیسعت،
از این هم فراتر رفت و به لعنت مدارس دولتی پرداخت و مدعی شد که فقط حاضعر بعه
پذیرش دین کاتولیک به مثابه دین دولتی است.
٣
پس از شکست ارتش ناپلئون در  ١٨١5در واترلو که سعبب دسعتگیری و تبعیعد او بعه
جزیره سنت هلن گشت ،در فرانسه سلطنت خعانواده بوربعون 4دوبعاره بازسعازی شعد و
کلیسای کاتولیک که تا پیش از پیروزی انقعالب متحعد سعلطنت و شعریک در قعدرت
سیاسی بود ،کوشید آب رفته را به جوی بازگرداند .در تعارض با این تالشها به تعدریج
جنبشی در فرانسه پدید آمد که هدف آن محعدود سعاختن حعوزة فعالیعت روحانیعت در
کلیساها و نهادهای دولتی بود ،یعنی روحانیت نباید در اموری که بیرون از حوزه و قلمرو
دین قرار داشتند ،دخالت میکرد .از آنجا که در امپراتوری روم هر چیزی را کعه منشعاء
غیر روحانی و غیرمعنوی داشت ،الیکوس می نامیدنعد ،هعواداران جنبشعی کعه مخعالف
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دخالت روحانیت مسیحی در نهادهای دولتی بود ،پعس از چنعدی خعود را الئیسیسعت و
جنبش خود را الئیسیته نامیدند .در آن سده الئیسیسم از یعک سعو بعه معنعای جعدایی
دولت از کلیسا دین) و از سوی دیگر به مفهوم بیطرفی دولت در برابر ادیعان بعه کعار
گرفته شد .از آن جا که دولت الئیسیستی باید نسبت به ادیان شهروندان خود بعیطعرف
میبود ،پس نمی توانست دارای مواض ضد دینی باشد ،بلکه دولت الئیک باید در برابعر
هواداران و مخالفان دین نیز موضعی بیطرفانه میداشت و از یک سو نبایعد از پیعروان
دین هواداری می کرد و از سوی دیگر نباید پشتیبان تبلیغات ضد دینعی مخالفعان دیعن
میبود.
١
اما با پیدایش اتحاد جماهیر شوروی در روسیه نخستین دولت خداناباور پعا بعه عرصعه
تاریخ نهاد .چنین دولتی را نمی توان دولت الئیک نامید ،زیعرا نعه فقعط در برابعر ادیعان
بی طرف نبود ،بلکه مخالف سفت و سخت بی خدایان و دین ناباوران نیز بعود .بعرخالف
دولت خداناباور ،دولت الئیک دشمن ادیان نیست و بلکه دولتی است که بایعد در برابعر
جهانبینیهای دینی و غیردینی بیطرف باشد ،آن هم به این دلیل که خعداباوری و یعا
خداناباوری شهروندان نباید بر تصمیمات نهادهای دولتی و همچنین سیسعتم قضعائی و
آموزش و پرورش تأثیر نهد.
هر چند دولت الئیک در برابر ادیان بی طرف است ،اما دولتی است ضد روحانیعت ،زیعرا
دولت الئیک از بطن مبارزه معردم فرانسعه بعرای محعدود سعاختن نقعش روحانیعت در
سیاست روئید .همچنین در روند این مبارزه در کشورهای اروپائی و بهویعژه در فرانسعه،
جنبش الئیسیته هیچ گاه به مخالفت با ادیان و به ویژه با مسیحیت نپرداخت .با این حال
چون دولت الئیک مخالف کمک های دولتی به نهادهای دینی است ،در نتیجعه هزینعه
ا ین نهادها را باید کسانی بپردازند که پیرو ادیعان و دیعن باورنعد .دیگعر آن کعه دولعت
الئیک در برابر ادیان بیطرف است ،یعنی چون هیچ دینعی را بعه مثابعه دیعن رسعمیو
دولتی نمیپذیرد ،پس بنا بر قانون اساسی دولتهای الئیک باید همعه ادیعان از حقعوق
برابری برخوردار باشند .بههمین دلیل نیز نمیتوان دولت الئیعک را دولتعی ضعد دینعی
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پنداشت .همچنین بیطرفی دولت الئیک در برابر ادیان سبب شده است تعا جنعاحهعای
مختلف اجتماعی که دینگرا و یا عرفی اند ،بتواننعد بعا هعم و در کنعار هعم بعه زنعدگی
اجتماعی خود بدون هرگونه تنش ادامه دهند.
١
در تاریخ باستان بیشتر دولتها کم و بیش تئوکرات بودند ،یعنعی بنعد نعافشعان بعه
آسمان وابسته بود و رهبران این دولتها همچون فراعنه خداع شاه بودند و یا هعمچعون
شاهان هخامنشی به آنها «فره ایزدی» تابیده بود و بههمین دلیل از مشروعیت دینعی
و پشتیبانی خداوندی برخوردار بودند .دولت دینسعاالر ٢نگعاه بعه گذشعته تعاریخ دارد و
میخواهد با بازتولید دولتِ روحانیون پیروی از فعرامین و ارزشهعای دینعی را جانشعین
دولتِ دمکرات سازد که مشروعیت خود را از مردم معی گیعرد و قعوانین آن گیتاگرایانعه
عرفی) است .شوربختانه انقالب  ١٣5٧در ایران سبب تحقق جمهوری اسعالمیگشعت
که نمونهای از دولت دین ساالر در زمانه کنونی است ،دولتی که آشکار ساخته اسعت نعه
میتواند بافتی دمکراتیک داشته باشد و نه میتواند خود را با ضرورتهای زمانه سعازگار
سازد .در عوض دولت های دمکراتیک الئیک و سکوالر دمکراتیک کعه هسعتی خعود را
فراسوی باورهای دینی و غیردینی قرار دادهانعد و خعود را دولعتهعائی غیرایعدئولوژیک
مینامند ،آسانتر می توانند خود را با نیازهای زمانه انطباق دهند ،زیعرا نبایعد در هنگعام
تصویب قوانین نو با فرامین الهی کلنجار روند .به همین دلیل نیز بسیاری بر این باورنعد
که تحقق دولت الئیک یکی از خواستهای اساسعی لیبرالیسعم ،دمکراسعی و رهعایش
دینی است.
پس از شکست ارتش فرانسه در برابر ارتش پروس و سرکوب کمعون پعاریس در سعال
 ،١٨٧٠از یک سو از طریق قانون انتخابعات بعه تعدریج بعه نقعش معردم ععادی ،یعنعی
تهیدستان و «طبقه متوسط» در ساماندهی قدرت سیاسی در فرانسه افعزوده شعد و از
سوی دیگر محافل وابسته به اشرافیت مالی ،ارتش و کلیسا حاضر به پذیرش واقعیت نو
نبودند و برای تحقق سیاست های استثماری و استعماری خود کوشعیدند حکومعت را در
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چنبرة خویش گیرند .سرانجام مبارزه میان جناحهای گوناگون جامعه سبب شد تا تعوازن
قدرت به سود نیروهای هوادار جمهوری دمکراتیک دگرگون شود و این نیروها توانستند
در سال  ١٩٠5با اکثریت اندکی قانون «الئیک» بودن دولت فرانسه را تصویب کنند که
بر اساس آن نهادهای دینی نباید در نهادهای دولتی نفون میکردند و دولت الئیک نیعز
نباید در امور ادیان دخالت میکرد .بنا بر قانون  ١٩٠5تمامیمدارس وابسته به نهادهای
دینی تعطیل شدند .در کنار آن آویختن سمبلهای دینی همچون صلیب بعه دیوارهعای
مدارس و دادگاه ها ممنوع گشت و همچنین تعلیمات دینی از رده تدریس در دبستانهعا
و دبیرستانها کنار گذاشته شد .دیگر آن که بسیاری از کلیساها و بناهعای دینعی کعه از
اهمیت میراث تاریخی برخوردار بودند ،به مالکیت دولت درآمدنعد .در اصعل دوم قعانون
اساسی فرانسه قید شده است که «فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه ،غیر معذهبی،
دمکراتیک و اجتمعاعی اسعت .دولعت ،اصعل برابعری در مقابعل قعانون را بعرای همعه
شهروندان خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین مینماید و به تمام اعتقعادات
احترام میگذارد ».در این اصل همه عناصر دولت الئیک را میتوان یافعت .یکعم آنکعه
ساختار دولت فرانسه جمهوری دمکراتیک است .دوم آن که تمامیت ارضعی آن تجزیعه
ناپذیر است .سوم آن که دولتی غیرمذهبی است .چهارم آن که دولتی اجتمعاعی ،یعنعی
دولت رفاه است .پنجم آن که در محدوده مرزهای این دولت همه شعهروندان در برابعر
قانون از حقوق برابر برخوردارند .روشن است که در این رابطه نژاد و مذهب شعهروندان
نقشی بازی نمی کند و سرانجام آن کعه دولعت در برابعر اعتقعادات شعهروندان خعویش
بیطرف است ،زیرا به همه اعتقادات احترام می گذارد و یک دین و یا بعاور را بعر دیگعر
ادیان و باورها برتر و بهتر نمیداند.
با آن که از پیدایش دولت الئیک در فرانسه بیش از  ١١٠سال میگذرد ،بنا بر تازهترین
سرشماری هنوز نیمی از مردم این کشور خود را پیرو دین کاتولیک و  ٣درصد پیرو آئین
پروتستان میدانند .همچنین  ٩درصد از مردمیکه در فرانسه میزیند ،مسعلمان و یعک
درصد یهودند .مابقی مردم ،یعنی کمیبیشتر از یک سوم از جمعیت فرانسعه نیعز پیعرو
هیچ دین و مذهبی نیستند.

ساختار کنونی دولتهای الئیك
در جهان کنونی الئیسیسم خود را در قوانین اساسی دولعتهعا برمعینمایانعد ،یعنعی در
قانون اساسی چنین دولتهائی تدوین شده است که دولت و دین باید بهطعور کامعل از
یکدیگر جدا باشند ،یعنی نه دولت باید در امور نهادهای دینی مداخله کند و نه نهادهای
دینی از حق دخالت در اموری برخوردارند که مربوا به دولت است .بعا ایعن حعال ،ایعن
بدان معنی نیست که نهادهای دینی از حق واکعنش نسعبت بعه کارکردهعای نهادهعای
دولت محروماند .تازه ترین نمونه آن تصویب قانون ازدواج همعه بعا هعم در کشعورهای
پیشرفته سرمایهداری است .کلیسای کاتولیعک در بعیشتعر کشعورهای غربعی مخعالف
تصویب این قانون بود ،زیرا بنا بر تورات که بخشی از کتاب مقدس مسیحیان نیز است،
خدا زن و مرد را برای هم آفرید تا با ازدواج با هم بتواننعد «بعارور و زیعاد» شعوند .امعا
ازدواج زنان و یا مردان با هعم چنعین هعدفی را کعه خداونعد بعرای دوام نسعل انسعان
برنامهریزی کرده است ،متحقق نمیسازد .بههمین دلیعل نیعز در دورانعی کعه تصعویب
چنین قوانینی در پارلمان های کشورهای دمکراتیک غربی در دستور کار قرار داشعت ،در
بیشتر شهرهای بزرا اروپا و آمریکا هواداران شاخه های گوناگون مسیحیت با برگزاری
تظاهرات چند صد هزار نفری کوشیدند با هدف جلوگیری از تصویب این قانون بر افکار
عمومیکشورهای خود تأثیر نهند.
تا پیش از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقععأ موجعود» کشعورهای وابسعته بعه ایعن
اردوگاه کم و بیش دولتهائی نیمه الئیک بودند ،زیرا از یکسو بعا توجعه بعه باورهعای
مردم می دانستند که بیشتر مردم دین باورند و از امروز به فعردا باورهعای دینعی خعود را
ترک نخواهند کرد و از سوی دیگر بنا بر نقل قول ناقصی از معارکس «دیعن را افیعون
توده» می پنداشتند و به همعین دلیعل بعرای حعذف دیعن از زنعدگی اجتمعاعی تعالش
می کردند .بررسی قانون اساسی اتحاد جماهیر شعوروی کعه در دوران رهبعری اسعتالین
تدوین و در سال  ١٩٣6تصویب شد ،وضعیت دشعوار آن دولعت را در رابطعه بعا دیعن و
دولت آشکار میسازد .در بند  ١٢4آن قانون اساسی نوشعته شعده اسعت« :بعرای آنکعه
آزادی وجدان شهروندان تضمین شعود ،در اتحعاد جمعاهیر شعوروی کلیسعا از دولعت و
مدارس از کلیسا جدا هستند .همه شعهروندان از آزادی برگعزاری نیعایشهعای دینعی و

همچنین از آزادی تبلیغات ضددینی برخوردارند ».اما می دانیم که جدائی دین و دولت از
هم به «آزادی وجدان شهروندان» ربطی ندارد و بلکه این جدائی سبب میشود تا دولت
در امور دین و دین در امور دولعت دخالعت نکنعد .آزادی برگعزاری نیعایشهعای دینعی
می تواند با خواندن نماز در خانه وجه خصوصی و در مسجد وجه عمومیداشته باشد .امعا
در اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از کلیساها و مساجد تخریعب شعدند و اجعازه سعاختن
نمازخانهها و عبادتگاههای نو به ادیان داده نمیشد .دیگر آن که بنعا بعر قعانون فقعط
مخالفان دین از حق تبلیغ برخوردار بودند و از آنجا که تمامیرسعانههعا دولتعی بودنعد،
پیروان ادیان از کمترین امکان تبلیغ باورهای دینی خویش محروم بودند.
همانگونه که در بررسیهای پیشین خود یادآور شدیم ،در حال حاضعر فقعط  ١6دولعت
جهان بنا بر قوانین اساسی خویش می توانند خود را دولعت الئیعک بنامنعد .در اروپعا در
قوانین اساسعی کشعورهای آلبعانی ،پرتغعال ،ترکیعه ،چعک ،کعوزوو ،فرانسعه و بخعش
یونانینشین قبرس میتوان رد پای دولت الئیک را یافت .در آسیا دولتهای آنربایجان،
چین ،ژاپن ،کره جنوبی و هندوستان بنا بر قوانین اساسی خعویش دولعتهعای الئیعک
هستند .در قاره آمریکا نیز دولتهای ایاالت متحده آمریکا ،اکعوادور ،اوروگوئعه ،کوبعا و
مکزیک دولت هائی الئیک هستند .البته دولت الئیک در ترکیه دولتی است کعه در پعی
تحقق جدایی دولت و مساجد دین) از هم نیست و بلکه برعکس ،در این کشور ادارهای
وجود دارد به نام «دیانت» که باالترین قدرت اداری ادیان و بهویژه دین اسالم است .به
این ترتیب دین اسالم که دین اکثریت مردم ترکیه است ،توسط دولعت اداره معیشعود،
یعنی دولت نهادهای دین اسالم را از یکسو کنترل میکند و از سوی دیگعر روحانیعت
آن را به کارمندان حقوقبگیر خود بدل ساخته است .دیگر آن که دولت ترکیعه در برابعر
پیروان دیگر ادیان بیطرف نیست و بلکه با تمامی توان خود جلوی گسترش این ادیان
را گرفته است و به آنها اجازه ساختن کلیساها و معابد جدید را نمیدهد.
در دورانی که انقالب کبیر فرانسه رخ داد ،اکثریت مردم آن کشور پیرو دین کاتولیعک و
اقلیتی پیرو آئین پروتستان و دین یهود بودند .پس از پیروزی انقالب هنوز انقالبیون در
پی جدائی کامل دین و دولت از هم نبودند .اما چون روحانیت کاتولیک بخشی از هیئت
حاکمه دولت فئودال بود و در سرکوب دهقانان و محدودسازی حقوق شهرنشینان نقشی

فعال داشت ،انقالبیون فرانسه بی آن که ضد دین باشند ،دارای مواض ضعد کلریکعال،
یعنی ضد روحانیت بودند و پس از آن که آشکار شد روحانیت در پی توطئه علیه انقالب
است ،به سرکوب روحانیت پرداختند ،بی آن که در پی سرکوب دین باشند
سرانجام پس از  ١١6سال که از پیروزی انقالب سپری گشت ،دولت الئیک در فرانسعه
تحقق یافت .بنا بر اصل دوم قانون اساسی فرانسه از یکسعو همعهی پیعروان ادیعان از
حقوق برابری برخوردارند و از سوی دیگعر دولعت الئیعک در رابطعه بعا ادیعان اععالن
بی طرفی کرد و امور دین را به پیروان ادیان سعپرد .هعمچنعین از آن پعس ادیعان حعق
دخالت در امور دولت را نداشتند و آمعوزش و پعرورش در اختیعار دولعت قعرار گرفعت و
تدریس علوم دینی در مدارس دولتی ممنوع شد.
اما اینک در فرانسه نزدیک به  ٩درصد ،در آلمان  5٫5درصد و در انگلستان  4٫٨درصد
جمعیت این کشورها پیرو دین اسالماند ،یعنی مسلمانان که بیشترشعان در  ١٠٠سعال
گذشته از مستعمرات و یا در چند دهة گذشته به مثابة پناهجو به اروپای غربی مهعاجرت
کرده اند ،در این کشورها پس از پیروان مسیحیت دومین گروه دینی را تشکیل میدهند.
با این حال هنوز بخشی از مردم اروپا حاضر به پذیرش ایعن وضععیت نیسعتند و احکعام
شریعت و فرامین دین اسالم را مخالف با دستاوردهای دولتهای الئیک و سکوالر خود
می دانند .حقیقت آن است که احکام یهودیت و مسیحیت نیز با اصعول قعوانین اساسعی
دولت های الئیک و سکوالر در تضاد قرار دارنعد .تعوفیر اساسعی آن اسعت کعه در ایعن
دولت ها دین چون مجبور شده است در امور دولت دخالت نکند ،به نوعی سکوالر گشته
است و حال آن که این روند هنوز در کشورهای اسالمیتحقق نیافته است ،زیرا در ایعن
سرزمین ها چون دولت دمکراتیک وجعود نعدارد ،در نتیجعه تحقعق دولعت الئیعک و یعا
سکوالر ناممکن است .با این حال مردم دولتهای اروپائی حتی حاضر به پعذیرش ایعن
حقیقت ساده نیستند که پراکندگی  ٢٣میلیون مسلمان در اتحادیه اروپا سبب شده است
تا اسالم نیز به بخشی از فرهن کنونی این اتحادیه بدل گردد .از آنجا که در اتحادیعه
اروپا دین امر خصوصی است و دولت های اروپائی در رابطعه بعا ادیعان نقشعی خنثعی و
بی طرفانه دارند ،برخی بر این پندارند که دولتهای الئیعک و سعکوالر اروپعا آسعانتعر

می توانند مهاجران و پناهندگان غیرمسیحی و بهویژه مسعلمانان را در نظعام سیاسعی و
اجتماعی خویش ادغام کنند.
توفیر دولتهای الئیك و سکوالر
در بررسی های خود دیدیم که الئیسیته از همان آغاز جنبشی ضد روحانیت و ضعد دیعن
دولتی بود .الئیسیته فقط در ارتباا با پدیده دولت میتواند تحقق یابد ،یعنعی اهعداف و
خواستههای جنبش الئیسیته فقط به وسیله دولت الئیک میتواند پیاده شود ،زیرا دولت
الئیک دولتی است که از نقطه نظر دینی خنثی اسعت و میعان پیعروان ادیعان سعرزمین
خویش توفیری نمی نهد و برخی از ادیان را برتر و بهتر از ادیان دیگعر نمعیدانعد و بعه
برخی از شهروندان خویش چون پیرو دین مشخصی هستند ،امتیازاتی نمیدهد .چکیعده
آن که هدف دولت الئیک ساماندهی زندگی اجتماعی بدون خدا و ادیان است.
در عوض سکوالریسم ١دستاورد تکامل تاریخی یک جامعه است ،زیعرا همعانطعور کعه
دیدیم ،بیشتر دولتها در آغاز تاریخ خویش دارای سعاختاری کعم و بعیش تئوکراتیعک
بودند و با پیشرفت دانش و پیدایش ابزارهای جدیعد تولیعد ،جوامع انسعانی بعه تعدریج
سکوالر و یا گیتیگرا شدند تا آنجا که دولت دمکراتیک منتخب مردم را جانشین دولت
آسمانی ساختند ،یعنی دولتی را کعه مشعروعیت و رواداری خعود را از معردم معیگیعرد،
جانشین دولتی خداباور کردند .بههمین دلیل نیز هر چه از شتاب دینگرائی و دینباوری
مردم کاسته شود ،به همان اندازه نیز دولت سکوالر بیشتعر بعه سعوی دولعت الئیعک
گرایش خواهد یافت .به عبارت دیگر ،گیتیگرائی ٢مالا دولت سکوالر است ،یعنی هعر
اندازه مردم یک کشور بیش تر تحت تأثیر عناصر فرهنگی مبتنی بر دانعشهعای معدرن
قرار گیرند ،به همان نسبت نیز گرایش بعه گیتعیگرائعی زیعادتر خواهعد شعد .بنعابراین
سکوالریسم روندی را برمی نمایاند که جامعه بر آن شالوده به تدریج و گام به گعام بنعد
ناف سرنوشت سیاسی خود را از دین میبُرد و به دستاوردهای گیتیگرایانعه معیگرایعد.
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بنابراین میتوان گفت که دولت سکوالر تا مرزی که از سوی اکثریعت جامععه پذیرفتعه
شود ،در پی تحقق جدائی دولت از کلیسا است .در عوض در دولت الئیک ایعن جعدائی
به گونهای یکباره و قاط تحقق می یابد .برخی نیز بعر ایعن باورنعد کعه بعدون جنعبش
الئیک که در سده  ١٩زمینه را برای تحقق جدائی دولت از کلیسا فعراهم آورد ،شعرایط
سیاسی برای رشد جهانگرائی ١در بسیاری از کشورها هموار نمیگشت.
دیگر آن که واژههای سکوالریتی ،٢سکوالریزاسیون ٣و سکوالریسعم ،مشعکل آفریننعد،
زیرا در بسیاری از موارد مترادف هم بهکار گرفته میشوند .اما سکوالریتی نمایانگر روند
نهنی جدائی دولت از کلیسا و یا نهادهای دینی از نهادهای دولتی است و حعال آن کعه
واژه سکوالریزاسیون در برگیرنده روند مشخصی است که طی آن از آغعاز سعده  ١٩در
اروپای غربی کلیساها قدرت گیتاگرایانه خود را از دست دادند و در کنار آن زمعینهعای
کشاورزی کالنی که بسیاری از صومعههعا و دیگعر بنیادهعای دینعی در تصعاحب خعود
داشتند ،از آنها گرفته شد .دیگر آن که واژه سکوالریسم نمایانگر جهعانبینعی دیعن ع
جداگرایانهای است که از بطن روند باورهای گیتی گرایانعه تعوده معردم روئیعده اسعت و
بهجای پاسخ به هر پرسشی میکوشد فقط اندرباش 4وجودی خویش را توجیه کند.
چکیده آن که در بررسیهای خود نشان دادیم که دولت سعکوالر دولتعی اسعت کعه تعا
آن جا که ممکن است باید در جهت کاهش درجه نفون کلیسا ،یعنی نهادهعای دینعی در
نهادهای دولتی گام بردارد .هر چه ژرفای جدائی دولت و کلیسا بیشتر باشد ،بعههمعان
اندازه نیز دولت سکوالر به هدف نهائی خویش ،یعنی دولت الئیک نزدیکتر معیشعود.
پس آشکار می شود که دستاوردها و اهداف الئیسیسم بسیار فراتر از سکوالریسم است و
در حقیقت سکوالریسم در روند پویش خعویش بایعد روزی بعه آخعرین ایسعتگاه مسعیر
تکامل خود که همان الئیسیسم است ،برسد .به عبارت دیگعر ،الئیسعیته هعدف پایعانی
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دولت سکوالر است .دیگر آن که در دولت الئیک جدایی دولعت و کلیسعا بایعد تحقعق
یافته باشد ،اما در دولت سکوالر تالش دولت آن است که بهتدریج بتواند از درجه نفعون
روحانیت در حوزه قدرت سیاسی و عرفی بکاهد .به این ترتیعب دولعتهعای سعکوالر و
الئیک چون در جهت کاهش و نفی کامل نفون دین در دولت تالش معیکننعد ،بنعا بعر
طبیعت خویش نافی دولت تئوکراتیک هستند که بهتعرین نمونعه فاجععه بعار آن دولعت
جمهوری اسالمیدر ایران است.

بافت دولت سکوالر در آلمان
هر چند دولتهای آلمان ،اتریش و بسیاری از کانتونهای سوئیس بنا بر قوانین اساسعی
خویش در برابر ادیان خنثی و بیطرف اند ،اما در این کشورها جدائی دولعت از کلیسعا و
کلیسا از دولت ،آن گونه که در دولت الئیک فرانسه تحقق یافت ،وجود ندارد .با آن کعه
کشور آلمان پس از ایاالت متحده آمریکا ،چین و ژاپن ،چهارمین قدرت بزرا اقتصادی
جهان است و در اتحادیه اروپا در حوزههای اقتصاد و سیاست مالی «حعرف نخسعت» را
میزند ،اما بنا بر تاریخ  5٠٠ساله خویش در رابطه بعا تحقعق دولعت سعکوالر هنعوز از
پیش رفت چندانی برخوردار نگشته است .به همین دلیل نیعز بسعیاری از پعژوهشگعران
آلمانی در رابطه با دولت سکوالر در این کشور از «جدایی لنگان» ١دولت و کلیسا از هم
سخن می گویند .برای نمونه در مقدمه قانون اساسی آلمان قید شعده اسعت کعه «ملعت
آلمان خود را در برابر خدا و انسان مسئول میدانعد ».از آنجعا کعه شعهروندان خعداباور
آلمان فقط بنا بر باورهای دینی خویش می توانند خود را در برابر خدا مسئول بداننعد ،در
نتیجه دولت آلمان نمی تواند بپذیرد که نهادهای دینی هعیچ نقشعی در تعیعین سیاسعت
نداشته باشند .با این حال در تبصره  ٣از اصل  ٣قانون اساسی آلمان نوشته شعده اسعت
که « هیچ کس نباید به دلیل جنسیت ،نسب ،نژاد ،زبان ،تبار و زادگعاه ،عقیعده ،دیعدگاه
مذهبی و یا سیاسی خود مورد تبعیض قرار گیرد یا از مزیتی بهرهمند گردد ».معیتعوان
نتیجه گرفت که در این تبصره شهروندان خعداباور و «بعیخعدا» از حقعوق شعهروندی
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برابری برخوردارند .در عین حال بنا بر این تبصره یکی از اصول دولت سکوالر در قانون
اساسی آلمان تحقق یافته است مبنی بر این که دولت آلمان نباید میعان پیعروان ادیعان
توفیر نهد و به پیروان برخی از ادیان و مذاهب امتیعازات ویعژه ای دهعد .دادگعاه ععالی
فدرال آلمان نیز در چند مورد با تکیه به این تبصعره معدعی شعد کعه در آلمعان دولعت
سکوالر وجود دارد و آویختن سمبلهای دینعی در کعالسهعای درس بعدون موافقعت
همگی شاگردان و یا آموزگاران برخالف نص قانون اساسی خواهد بود.
یکی از نتایج جن جهعانی دوم تقسعیم آلمعان بعه دو بخعش بعود .در بخعش شعرقی
کمونیستهای وابسته به اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» حکومعت معیکردنعد و در
بخش غربی حکومتی هوادار اردوگاه غرب به قدرت سیاسی دست یافت .از آنجا که در
نخست ین انتخابات دمکراتیک در آلمان غربی حزب کمونیست توانست بعه چنعد کرسعی
پارلمانی دست یابد ،پارلمان جدید حزب کمونیست را به مثابعه «سعتون پعنجم» اتحعاد
جماهیر شوروی ممنوع کرد .هر چند در دوران صدرات ویلی برانت ١این قانون لغو شعد،
اما برای مقابله با «گروه بادرع ماینهوف» ٢که خود را «چپ» می نامیعد و بعه تروریسعم
گرائیده بود ،قانونی تصویب شد که کسانی کعه هعوادار باورهعای سیاسعی چعپگرایانعه
لنینیستی ع استالینیستی بودند ،از حق اشعتغال در ادارات دولتعی ،نهادهعای آموزشعی و
دانشگاهی وابسته به دولت محروم گشتند .به این ترتیب برخی از آموزگاران و اسعتادان
دانشگاه ها که عضو و یا هوادار احزاب چپ مارکسیستی بودند ،با آن که مخالفت خود با
مبارزات چریکی و تروریستی را آشکارا بیان کردنعد ،نتوانسعتند بعه اسعتخدام نهادهعای
وابسته به دولت در آیند و یا آن که از ادارات دولتی اخراج شدند.
دیگر آن که بنا به تبصره  ٢از اصل  4قانون اساسی آلمان دولعت بایعد «اجعرای بعدون
مان مناسک مذهبی» را تضمین کند .اما پیروان ادیان بعرای اجعرای مناسعک معذهبی
خویش به کلیسا ،کنیسه ،مسجد ،معبد و .. .نیازمندند .بعا آن کعه بنعای سعاختمانهعای
دینی در آلمان مجاز است ،با این حال مردم بسیاری از شهرهای آلمان کعه نسعبت بعه
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مهاجران مسلمان و دین اسالم حساسیت دارند ،هنوز نیز بعا بهعرهگیعری از اهعرمهعای
مختلف حقوقی می کوشند از ساختمان مساجد در شهرهای خویش جلوگیرند ،آنهعم بعا
این استدالل که مناره های مسعاجد سعبب دگرگعونی چهعره تعاریخی و سعنتی شعهرها
میگردد.
در بررسی خود دیدیم که یکی از نخستین کارکردهای دولت الئیک در فرانسعه ممنعوع
ساختن تعلیمات دینی در مدارس بود .اما در آلمان چنین نیست .بنا به تبصره  ٣از اصعل
 ٧قانون اساسی آلمان «به استثناء مدارس غیرمذهبی ،آموزش تعلیمات دینی در مدارس
دولتی جزء دروس رسمیاست .با حفعظ حعق نظعارت دولعت ،تعدریس تعلیمعات دینعی
هماهن با اصول هر یک از فرق مذهبی صورت میگیعرد .هعیچ آموزگعاری نبایعد بعر
خالف خواست خویش به آموزش علوم دینی وادار گردد ».در آلمان نیز همچون ترکیعه
دولت از حق نظارت و کنترل محتوای دروس دینی برخوردار است ،زیرا این بعاور وجعود
دارد که آموزگاران آموزشهای دینی می توانند تفسیری را که در تضاد با اصول بنیادین
قانون اساسی آلمان قرار دارد ،به دانعش آمعوزان بیاموزنعد .در ایعن زمینعه در رابطعه بعا
تعلیمات دینی اسالم نیز حساسیت بیش تری وجود دارد ،زیرا هواداران «اسالم سیاسی»
میکوشند اسالم را به ایدئولوژی حکومتی بدل سازند ،پدیدهای که شوربختانه در ایعران
تحقق یافته و چهرة ضد مدرنیته و فسادانگیز خویش را هویدا ساخته است.
بنا بر تبصره  5از اصل  ٧قانون اساسی آلمان «تأسعیس مدرسعه خصوصعی مردمعی در
سطح ابتدایی) زمانی مجاز است که مدیریت آموزش و پرورش ،منفعت تربیتی ویعژهای
را در آن دریابد یا نظر به درخواست اولیاء کودکان ،به عنوان مدرسهای مشعترک میعان
همه سطوح و همه معذاهب) ،مدرسعهای معذهبی و یعا مدرسعهای مبتنعی براعتقعاد یعا
جهان بینی ویژه ایجاد گردد ،با این شرا که مدرسة مردمی دولتی دیگری از این نوع در
آن حوزه وجود نداشته باشعد ».بعه همعین دلیعل نیعز در آلمعان در کنعار دبسعتانهعا و
دبیرستان های دولتی صدها دبستان و دبیرستان خصوصی وجود دارند که برخی از آنها
دبستان و دبیرستان مذهبی هستند .در این مدارس دانشآموزان بنا بعر باورهعای دینعی
خویش آموزش میبینند .بیشتر مدارسی که ترکزبانان آلمانی در این کشعور بعهوجعود
آوردهاند ،دارای ساختاری مذهبی اند و برخی از این مدارس بعه جریعانی تعلعق دارد کعه

رهبر آن عبداهلل گولن است .در کنار این بندهای قانون اساسی ،دولت آلمان با تکیه بعر
قراردادی که در دوران جمهوری وایمار ١با کلیساهای کاتولیک و پروتستان بسته شد ،از
پیروان مذاهب مسیحی مالیات دینی می گیرد و آن را به حسعاب ایعن دو کلیسعا واریعز
میکند .در سال  ٢٠١6کلیسای کاتولیک بیش از  6میلیارد و کلیسای پروتستان بیش از
 5.٣میلیارد یورو مالیات دینی که توسط دولت گردآوری شده بود ،دریافت کردند.
دیگر آن که یکی از مهعمتعرین دسعتاوردهای دولعتهعای متکعی بعر قعوانین اساسعی
دمکراتیععک جععدائی دولععت از کلیسععا ،دوری نهادهععای دولتععی از ادیععان و گععرایش بععه
اندیشه های خردورزانه است .با این حال میبینیم که در بسیاری از دولتهعای سعکوالر
اروپائی به گونه های مختلف به نهادهای دینی کمکهعای معالی معیشعود تعا بتواننعد
ارزشهای دینی خود را بین مردم تبلیغ کنند .چنین دولتهائی عمأل با دادن کمکهای
مالی به برخی از ادیان ،میان ادیان مختلف توفیر مینهند .نمونعة بعارز ایعن وضععیت را
میتوان در آلمان یافت .در سدة هیجدهم برخعی از شعاهزادهنشعینهعای آلمعان بعدون
پرداخت غرامت بخشی از زمینها و ساختمانهائی را کعه بعه کلیسعاها و صعومعههعای
مسیحی تعلق داشتند ،به مالکیت خود درآوردند .بعه همعین دلیعل دولعت کنعونی آلمعان
ساالنه از بودجه عمومیخویش بیش از  5٠٠میلیعون یعورو بعه کلیسعاهای کاتولیعک و
پروتستان غرامت میپردازد و بخش بزرگی از بودجة ساالنه آنها را تأمین میکند .یک
بررسی پژوهشی دانشگاهی نیز آشکار کرد که دولت آلمان ساالنه نزدیک به  ٢٠میلیارد
یورو از بودجة عمومیخود را به دو کلیسای مسعیحی ایعن کشعور معیدهعد تعا بتواننعد
دستمزد شاغالن و همچنین هزینه سعاخت و نگعهداری بیمارسعتانهعا ،آسایشعگاههعا،
مدارس ،کودکستانها و دیگر نهادهای وابسته به خود را تأمین کنند .با توجعه بعه ایعن
آمار و ارقام روشن است که دولت در آلمان در برابر ادیان بیطرف نیست ،بهویژه آن که
سیاستمداران راست آلمان دائمأ تبلیغ میکنند که فرهن و تمعدن آلمعان دارای ریشعه
یهودی ع مسیحی است و حفاظت از این «فرهن » تالش برای حفظ «هویعت ملعی»
است.
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دیگر آن که در آلمان روحانیت دینی در ارتش ،بیمارستانها ،آسایشگاههای پیرسعاالران
و زندانها حضور دارند ،یعنی سربازانی که در ارتش خعدمت معیکننعد ،زنعان و معردان
پیری که در بیمارستان و آسایشگاه بهسر میبرند و یا زندانیان دیعنبعاور معیتواننعد در
رابطه با برآورده سازی فرائض و نیازهای دینی خویش به سراغ روحانیتی برونعد کعه در
استخدام ارتش و یا دولت هستند.
دیگر آن که هزینه تأسیس و تدریس مدارس دینی و دانشگاههای دینعی را نیعز دولعت
آلمان از بودجه عمومیمیپردازد .هعمچنعین رهبعری کلیسعای کاتولیعک آلمعان بعدون
موافقت دولت آلمان نمیتواند کسی را بهعنوان اسقف برگزیند .و نیز بنا بر قوانین آلمان
نهادهای دولت آلمان باید یک هیئت دینی را که توسط پیروان یک مذهب تشکیل شده
است ،بهرسمیت بشناسد .بنابراین دولت در این حوزهها در کار دین دخالت میکند.
فراتر از آن ،بزراترین حزب سیاسی آلمان حزب «اتحادیه دمکرات مسعیحی» ١اسعت.
شاخه این حزب در ایالت بایرن ٢خود را «اتحادیه سوسیال مسیحی» ٣مینامعد .ایعن دو
حزب با کلیساهای مسیحی این کشور دارای روابط بسیار تنگاتنگی هستند و در تصویب
قوانین میکوشند ارزشهای دینی را دخالت دهند .برای نمونه چنعد معاه پعیش قعانون
«ازدواج همه با هم» که مضمون آن کامالً با ارزشهای دینعی در تضعاد قعرار دارد ،بعا
مخالفت اکثریت اعضاء این دو حزب بهتصویب رسعید .در آن هنگعام هعر چنعد «اجبعار
وابستگی فراکسیونی» برداشته شد ،اما فقط تعداد انگشتشماری از نماینعدگان ایعن دو
حزب که دارای گرایشهای همجنسگرایانه بودهاند ،بعه آن قعانون رأی مثبعت دادنعد.
همچنین حزب دست راستی تعازه تأسعیس شعده «آلترنعاتیو بعرای آلمعان» 4نیعز دارای
تمایالت شدید مسیحی است و بر این باور است که بایعد تمعامیدر مسعاجد مسعلمانان
آلمان را بست ،زیرا فرامانهائی که در قرآن از سوی خدا نازل شده و شالوده «شریعت»
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اسالم را تشکیل میدهند ،با قوانین آلمان و همچنین اصول بنیادین قانون اساسی ایعن
کشور در تضاد قرار دارند .این حزب نیز بر این باور است که ادیان مسیحی مهعمتعرین
بخش از شالوده هویت ملی مردم آلمان را تشکیل میدهند .پیروان این احزاب «جامععه
چندفرهنگی» ١را رد می کنند و بر این باورند که مهاجرین باید در فرهنع حعاکم ایعن
کشور که شالوده آن مبتنعی بعر ارزش هعای یهودیعت و مسعیحیت اسعت« ،جعذب» و
«ادغام» ٢شوند.
چکیده آن که در آلمان هر چند دولت خود را سکوالر مینامد ،اما بنا بر قعانون اساسعی
خو یش به مذاهب مسیحی در مقایسه با ادیان و مذاهب دیگری که در این کشور وجود
دارند ،امتیازات بیشتری میدهد .البته به خعاطر جنایعات هیتلعر پیعروان دیعن یهعود از
موقعیت حتی بهتری از ادیان مسیحی برخوردارند و دولت آلمان امکانات مالی ،فرهنگی
و سیاسی فراوانی را نه فقط در اختیار شهروندان یهود خود قرار میدهعد ،بلکعه بعا ایعن
استدالل که «امنیت اسرائیل بخشی از مناف دولت ٣آلمان است» ،از یکسو کمکهای
اقتصادی و نظامیکالنی را در اختیار دولعت اسعرائیل قعرار معیدهعد و از سعوی دیگعر
می کوشد مان از مصوبات اتحادیة اروپعا در رابطعه بعا محکعوم سعاختن سیاسعتهعای
شهرک سازی دولت اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین شود .بعهعبعارت دیگعر ،دولعت
آلمان در حرف به سیاست کلنیالیستی اسرائیل اعتراض میکند ،اما در عمل بعا همعهی
توان خویش از رژیم صهیونیستی اسرائیل پشتیبانی میکند.
برخالف آلمان که دولتی «نیمه سکوالر» است ،دولت ترکیه هر چند معدعی اسعت کعه
دولتی الئیک می باشد .،اما نه فقط اسالم ،بلکه همه ی ادیان را در کنترل خود دارد و از
رشد و گسترش ادیان یهودی و مسیحی به شدت جلعوگیری معیکنعد ،زیعرا اسعالم را
بخشی از هویت ملی خود میپندارد .نیکوالس سارکوزی 4رئیس جمهور پیشین فرانسعه
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نی ز در دوران ریاست جمهوری خویش حتی بر این باور بود که باید از عیار الئیک بودن
دولت کاست تا بتوان با دادن امکانات ویژه به کلیسعاهای مسعیحی بعا «اسعالمگرائعی
سیاسی» مبارزه کرد .اما بررسی جمعیت دولتهای اروپای غربی آشکار میسازد کعه در
این سرزمینها وضعیت چندفرهنگی و چنددینی غالب است و پیروان فرهن ها و ادیان
مختلف با هم و در کنار هم می زیند .در آلمان نیز جز این نیست .اینعک در آلمعان کعه
دارای جمعیتی بیش از  ٨٢میلیعون تعن اسعت ،در کنعار بعیش از  4٧میلیعون مسعیحی
کاتولیک ،پروتستانت و ارتدوکس و )...نزدیک به  5میلیون مسلمان زنعدگی معیکننعد.
پیروان مابقی ادیان در آلمان برابر با یک درصد از جمعیت ایعن کشعور اسعت .بعه ایعن
ترتیب بیش از  ١٩میلیون از جمعیعت آلمعان را کسعانی تشعکیل معیدهنعد کعه عضعو
رسمی هیچ دینی نیستند .اما این بدان معنی نیست که این افراد حتمأ خداناباورند .وجعود
تنوع دینباورانه در آلمان سبب شده است تا بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی تعریفی
را که بر شالوده ساختارهای تاریخ گذشته از هویعت ملعی آلمعان وجعود دارد ،ناکعافی و
نارسا بدانند ،زیرا بنا بر آن تعریف ادیان یهودی و مسیحی شالوده هویت ملعی آلمعان را
تشکیل میدهند.

چشم انداز سکوالریسم و الئیسیسم در ایران؟
هر چند پژوهش گران تاریخ شرق میانه ١پادشاهان ایران را «خداع شاه» ننامیدهانعد ،امعا
در سن نوشته بیستون که از داریوش بزرا یادگار مانده ،نوشته شده است «به خواست
اهورا مزدا من شاه هستم .اهورا مزدا شاهی را به من داد ».به این ترتیب از همان آغعاز
تاریخ نگاشته شده ایران می بینیم که دین در حکومت نقعش داشعته اسعت ،زیعرا دیعن
اهورا مزدا) به حکومت مشروعیت می بخشعید .اردشعیر بابکعان بنیانگعذار شاهنشعاهی
ساسانی نیز از همان آغاز حکمرانی خویش بر این باور بود که به فرمان اهعورامزدا فعرّه
ایزدی به او پیوسته ،یعنی پیکر و جان او با فرهّ ایزدی یکی شده است .به ایعن ترتیعب
اندیشه تأیید حکومت از سوی آسمان ،یعنی از سوی خدا در دوران پیشااسالم اندیشهای
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غالب بود .فردوسی نیز در شاهنامه بارها همین اندیشه را در رابطه با شاهان تعاریخی و
اساطیری ایران مطرح کرده است.
با سلطه اسالم در ایران باید حکومت مشروعیت خود را از نو تعریعف معیکعرد .در ایعن
رابطه باید به قرآن به مثابه کتاب مقدس رجوع میشد .در آیه  ١6از سعوره آل عمعران
چنین آمده است« :بگو خداوندا ،ای فرمان فرمعای هسعتی ،بعه هعر کعس کعه خعواهی
فرمان روایی بخشی و از هر کس که خواهی بازسعتانی ،و تعویی کعه هعر کعس را کعه
خواهی گرامی داری و هر کس را که خواهی ،خوارکنی ،سررشته خیر به دست تو اسعت،
تو بر هر کار توانایی ».به این ترتیعب هعر کسعی کعه قعدرت سیاسعی را در بخشعی از
سرزمینهای اسالمیبهدسعت معیآورد ،معیتوانسعت بگویعد کعه از پشعتیبانی خداونعد
برخوردار است ،زیرا بدون خواست ایزد نمیتوانست به قدرت سیاسی دست یابد .همعین
اندیشه سبب شد تا بیهقی در تاریخ خود که گعزارش حکومعت مسععود غزنعوی اسعت،
حکومت او را حکومتی مبتنی بر نظام تأیید الهی بداند و از آنجا که حکومت مسععود از
سوی خلیفه که جانشین پیامبر اسالم بود ،تأئید شده بود ،در نتیجه بیهقی بر ایعن بعاور
بود که پادشاهی مسعود ادامه منطقی حکومت پیامبر و جانشعینِ جانشعینانِ او اسعت .او
همچنین می پنداشت که اطاعت از حکومت مسعود برای معردم نعوعی «اجبعار دینعی»
است.
با فروپاشی خالفت عباسیان کانونی که میتوانست به حکومتهای پادشاهی مشروعیت
دینی دهد ،از بین رفت .بنابراین باید مشروعیت حکومتها از نو تعریف میشد .شعاهان
ترکتبار عثمانی چون بیشتر سرزمینهای اسالمی و به ویژه مکه ،مدینه و اورشعلیم را
در اشغال داشتند ،خود را خلیفه مسلمین نامیدند ،یعنی سلطنت خود را بعا فرمعانروائعی
پیامبر اسالم ،خلفای راشدین و خالفت عباسیان پیوند زدند .پادشاهی صفویه در ایران از
همان آغاز پیدایش خویش مشکل مشروعیت دینی نداشت ،زیرا آن گونه کعه در کتعاب
«عالم آرای صفوی» نوشته شده است ،مهدی ،یعنی امام غایب در چهعارده سعالگی بعر
شاه اسماعیل ظاهر شد و او را برای گسترش دین شیعه دوازده امامی برگزیعد .بعه ایعن
ترتیب اسماعیل جوان با قیام خود نه فقط به قدرت سیاسی دست یافت ،بلکه با افزودن
«شهادت می دهم که علعی ولعی خعدا اسعت» بعه نمعاز ،بعه تعرویج معذهب شعیعه در

شاهنشاهی خویش پرداخت و در نهایت سبب جدائی ایعران از دیگعر کشعورهای سعنی
مذهب گشت .در آن دوران مناطق کردنشین آناتولی و کردستان عراق کنونی جزئعی از
سرزمین تاریخی ایران بودند .اما چون بسیاری از رهبران اقوام کرد حاضر بعه پیعروی از
دین شیعه نشدند ،برای حفظ دین و جان خویش به امپراتوری عثمانی پناه بردنعد .شعاه
اسماعیل برای بازپس گیری این مناطق مجبور به جن با دولت عثمانی شعد و ارتعش
ایران در جنگی که در چالداران رخ داد ،به خاطر نداشتن سالحهای معدرن بعه سعختی
شکست خورد و در نتیجه بیش ترین بخش از مناطق کردنشین ایران ضمیمه امپراتوری
عثمانی شد.
اما با سقوا سلسله صفویه مشروعیت دینی شاه از بین نرفت ،زیرا شاهان قاجار خعود را
«سایة خدا» می نامیدند و با تکیه بر سنت چند هزار ساله پادشاهی در ایران بر این بعاور
بودند که خدا آنها را به شاهی و فرمانروائی بر مردم برگزیده است.
این باور تا انقالب مشروطه وجود داشت .انقالب مشعروطه کوشعید حکومعت برگزیعده
مردم و متکی بر قانون را با پادشاهی متکی به مشروعیت دینی پیوند زنعد و بعه همعین
دلیل در اصل  ٣5از قانون اساسی مشروطه آمده است «سلطنت ودیعهای است کعه بعه
موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده است ».در عین حال انقعالب
مشروطه تالشی بود برای تحقق نوعی دولت سکوالر در ایران .اما این جنبش بعرخالف
انقال ب فرانسه نه فقط ضد روحانیت نبود ،بلکعه بعا پشعتیبانی بخشعی از روحانیعت بعه
پیروزی رسید و به همین دلیل در نخستین معتمم قعانون اساسعی ایعران معذهب شعیعه
دوازده امامیبه دین رسمیکشور بدل شد .به این ترتیب تالش برای دمکراتیعزه کعردن
ساختارحکومت از همان فردای پیعروزی جنعبش مشعروطه کوششعی ناکعام بعود ،زیعرا
جامعهای که در آن دین رسمیوجود داشته باشد ،نمیتواند جامععهای دمکراتیعک باشعد
که شالوده اش بر برابرحقوقی شهروندان استوار است .بنعا بعر قعانون اساسعی مشعروطه
آزادی دینی نیز فقط مشروا می توانست وجود داشته باشد ،زیعرا پیعروان دیعن رسعمی
نسبت به پیروان دیگر ادیان از امتیازات فراوانی برخوردار بودند و فقط مسعلمانان شعیعه
دوازده امامیمیتوانستند شاه ،نخست وزیر و یا وزیر شوند.

همان گونه که بخشی از روحانیت شیعه انقالب مشروطه را هدایت کعرد ،انقعالب ١٣5٧
نیز با رهبری آیتاهلل خمینی بعه پیعروزی رسعید .اگعر در انقعالب مشعروطه بخشعی از
روحانیت بهرهبری شیخ فضعل اهلل نعوری هعوادار حکومعت مشعروعه و مخعالف دولعت
مشروطه بود ،در انقالب  ١٣5٧نیز برخی از روحانیت همچون آیتاهلل شریعتمداری نه با
حکومت اسالمی ،بلکه فقط با اختیارات نامحدود ولی فقیه مخالفعت کعرد .هعر چنعد در
انقالب مشروطه روحانیت هوادار حکومت مشروعه سرکوب و شیخ فضعلاهلل نعوری بعه
دار آویخته شد ،اما در عوض در انقالب  ١٣5٧روحانیت هوادار دولت مشروطه سعرکوب
شد و قدرت سیاسی بنا بر قانون اساسی جمهوری اسالمیدربست در اختیار آن بخش از
روحانیت شیعه قرار گرفت که هوادار اسالم سیاسی است.
انقالب کبیر فرانسه نه فقط انقالبی سیاسی ،بلکه انقالبی اجتمعاعی نیعز بعود ،زیعرا بعا
پیروزی انقالب نه فقط قدرت اقتصادی ،بلکه قدرت سیاسی نیز به دست طبقعه نوپعای
بورژوازی افتاد .رهبری واقعی آن انقالب نیز روشنفکران وابسته به این طبقه نوپا بودنعد
که در بطن مناسبات فئودالی فرانسه به تدریج به قدرت اقتصادی تعیعین کننعده کشعور
بدل گشته بود ،اما مناسبات سیاسی فئودالی به او اجازه دگرگونی سعاختارهای روبنعائی
جامعه را همسو با نیازهای مناسبات تولیدی نو نمیداد .در ایران امعا انقعالب مشعروطه
انقالبععی فقععط سیاسععی بععود کععه رهبععری آن در دسععت روحانیععت شععیعه ،بازرگانععان و
روشنفکران غرب زده بود .در آن دوران در ایران تعداد بورژواها ،یعنی صاحبان کارگاهّهعا
و کارخانههای صنعتی و همچنین تعداد کارگران صنعتی بسیار اندک بود .بههمین دلیعل
نیز بورژوازی و کارگران ایران نقشی بسیار اندک در تغییعر مناسعبات سیاسعی داشعتند.
فقدان نیروی کافی سبب شد تا رهبران انقالب مشروطه برای مبارزه با محمعدعلیشعاه
که با جلوس به تخت سعلطنت مناسعبات اسعتبداد سعنتی را جانشعین نهادهعای دولعت
مشروطه ساخته بود ،حتی از خانهای عشایری که تحت کنترل انگلیس بودنعد ،کمعک
بخواهند.
با آن که بیش از  ١١٠سال از پیروزی انقالب مشروطه میگذرد ،اما مردم ایعران هنعوز
نتوانستهاند گامیسرنوشت سعاز در جهعت تحقعق دولعت سعکوالر دمکراتیعک بردارنعد.
شوربختانه بخشی از اولیگارشی شیعه که پیرو اسعالم سیاسعی و دولعت اسعالمیاسعت،

اکنون تمامیاهرمهای اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و فرهنگی ایران را در چنبره خود دارد.
پس برای برونرفت از این وضعیت باید عواملی را که سبب اسعتمرار دولعت اسعتبدادی
دینگرا در ایران شدهاند ،شناخت.
 ١ع در اروپای غربی دمکراسی مدرن فعرآورده مبعارزه معدام بعین کعار و سعرمایه بعود.
اتحادیههای کارفرمایان و سندیکاهای کارگران و کارکنان رشتههای صنعتی ،کشاورزی
و خدمات اجتمعاعی نهادهعائی هسعتند کعه سعرمایه و کعار را نماینعدگی معیکننعد .در
کشورهای سرمایه داری مدرن سهم دولت از اقتصاد بسیار ناچیز است .اما در ایران دولت
نزدیک به  ٧٠در صد از اقتصاد ملی را در تصاحب و مالکیت خود دارد.
٢ع سرمایهداری بدون بازار آزاد نمیتواند به زندگی خود ادامه دهد .تمامیتالشها برای
ایجاد انحصار در بازار ملی و جهانی با شکست روبهرو شدهاند .سرمایهداران فقط در بازار
آزاد می توانند در رقابت با دیگر تولیدکنندگان کاالهای خعود را بفروشعند و نیعروی کعار
مورد نیاز خود را خریداری کنند .سندیکاها نیز به بازار آزاد نیازمندند ،زیرا کارگران فقعط
با بهرهگیری از اصل رقابت در بازار آزاد میتوانند نیروی کار خود را به گرانترین قیمت
بفروشند.
٣ع بررسی تاریخ سرمایهداری در اروپا نشان میدهد تا زمانی که جنبشهای سعندیکائی
تحقق نیافته بودند ،دمکراسی واقعی وجود نداشت .در آن دوران فقط بخش کعوچکی از
مردان می توانستند در انتخابات شرکت کنند که بیش از حد معینعی کعه قعانون تعیعین
کرده بود ،به دولت مالیات میپرداختند .پس از رشد جنبشهعای سعندیکائی بعهتعدریج
احزاب سیاسی از بطن آن جنبش روئیدند و به نیروئی بدل شدند کعه بعا تکیعه بعه رأی
مردم میتوانستند بر مناسبات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی تأثیر نهند.
 -4وجود دولت استبداد آسیائی در ایران یکی از عوامل دوام دولعت دیعنگعرا در ایعران
است .در استبداد آسیائی تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولعت سعبب تمرکعز قعدرت
سیاسی میشود .در گذشته استبداد مطلق شاه دین گعرا و در جمهعوری اسعالمیکنعونی
استبداد والیت مطلقه فقیه بازتاب دهنده استبداد ایرانیانعد .بعهعبعارت دیگعر ،اسعتبداد
ایرانی بر سه پایه انحصار قدرت سیاسی ،انحصار قدرت اقتصادی و انحصار دین رسعمی
استوار است.

5ع برای تحقق دولتی دمکراتیک باید نخست در جهت کاهش نقش دولعت در اقتصعاد
ملی تالش کرد .تا زمانی که سهم بخش خصوصی بر بخش دولتی نچربعد ،دمکراتیعزه
کردن جامعه ممکن نیست .در کره جنوبی دولعت مسعتبدی کعه رهبعری آن در دسعت
نظامیان وابسته به آمریکا بود ،بنا به توصیه آن امپریالیسم ،توسعه اقتصادی را به بخش
خصو صی سپرد و به کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی پرداخت و اینک در ایعن کشعور
میتوان دولتی دمکراتیک را یافت که هنوز دارای بیماریهعای دوران کعودکی خعویش
است .در عوض در چین دولت فقط بخشی از توسعه اقتصادی را بعه بخعش خصوصعی
واگذار کرد که در مقایسه با بخش دولتی هنوز کوچک است .به همین دلیل نیعز بعا آن
که چین اینک به دومین قدرت اقتصادی جهان بدل شده ،امعا حتعی گعام کعوچکی بعه
دمکراسی نزدیک نگشته است .در ایران بنا بر اصل  44قانون اساسی «نظام اقتصعادی
جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصعی بعا برنامعه ریعزی
منظم و صحیح استو ار است .بخش دولتعی شعامل کلیعه صعنای بعزرا ،صعنای معادر،
بازرگانی خارجی ،معادن بزرا ،بانکداری ،بیمه ،تامین نیرو ،سدها وشعبکههعای بعزرا
آبرسانی ،رادیو و تلویزیون ،پست و تلگراف و تلفن ،هواپیمائی ،کشتیرانی ،راه و راه آهن
و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است ».بنعا بعر ایعن
اصل آشکار میشود که اقتصاد دولتی در ایران پدیدهای «قانونی» است و گامهائی هعم
که در جهت گسعترش بخعش خصوصعی برداشعته شعد ،اقتصعاد ایعران را بعه اقتصعاد
«خصولتی» بعدل سعاخته اسعت کعه نهادهعای وابسعته بعه دولعت در هیبعت «بخعش
خصوصی» مالک برخی از صنای و شرکتهای دولتی شدهاند.
6ع مارکس بارها یادآور شد که سوسیالیسم بدون تحقق دمکراسی نمیتواند تحقق یابد.
بنابراین دولت دمکراتیک پیش شرا تحقق سوسیالیسم است و دیعدیم کعه هعر دولعت
دمکراتیکی حتماً دولتی سکوالر است ،زیرا برای تحقق برابرحقوقی شهروندان باید دین
رسمی را نفی کند.
٧ع با گذشت نزدیک به  4٠سال از انقعالب  ١٣5٧بافعت طبقعاتی جامععه ایعران دچعار
دگرگونی های اساسی شده اسعت .در آغعاز انقعالب نزدیعک بعه  ٪ 4٠از معردم ایعران
شهرنشین بودند ،اما اکنون بیش از  ٪ ٧٠مردم بیرون از حوزه زندگی روسعتائی بعهسعر

میبرند .در آغاز انقالب بسعیاری از روستانشعینان کعه در نتیجعه «اصعالحات ارضعی»
بهشهرها رانده شده بودند و در حاشیه شهرها میزیستند ،به نیروی تعیین کننده انقالب
بدل گشتند .روند کوچ از روستا به شهر هنوز پایان نیافته و اکنون نزدیک به  ١٩میلیون
از مردم ایران در حاشیه شهرها زندگی میکنند .اگر در آن دوران حاشیهنشینان نیعروی
رزمنده و سرکوب روحانیت بودند ،این بار این انبوه میلیونی میتواند گورکن والیت فقیه
در ایران شود .در آغاز انقالب تعداد کارگران ایران بیش از یعک میلیعون تعن بعود ،امعا
اکنون این تعداد به بیش از  ١٠میلیون نفر رسیده است .رشد کمیکارگران بعدون رشعد
کیفی تولید صنعتی ناممکن است ،یعنی بخش تعیینکنندهای از نیروی کار صنای ایران
را کارگران متخصص تشکیل میدهند .همین ویژگی آشکار میسعازد کعه کعارگران در
سرنگونی رژیم والیت فقیه می توانند نقشی تعیعین کننعده بعازی کننعد ،زیعرا اعتصعاب
عمومیکارگران میتواند اقتصاد دولتی ایران را فلج کند .همچنین در ایران کسانی را که
دارای درآمد روزانهای بین  ١٠تا  5٠دالر هستند« ،طبقه متوسعط» معینامنعد .در حعال
حاضر بنا بر آمار بیش از  ٪ ٣4مردم ایران به «طبقه متوسط» تعلق دارند .این «طبقه»
که باسواد و بخشی از آن دارای تحصیالت آکادمیک میباشد ،نیروئی است کعه در پعی
بهبود روزمرگی و زندگی مادی خویش است .هر چند در دوران ریاست جمهوری  ٨ساله
احمدینژاد این بخش بسیار کوچک شد ،اما در مبارزة اجتمعاعی نیروئعی تعیعین کننعده
است .پیوند «طبقه متوسط» با کارگران میتواند بنیاد هر حکومت استبدادی را در ایران
براندازد .همچنین تعداد فارغالتحصیالن دانشگاههای ایران در آستانة انقعالب کعمتعر از
 5٠هزار تن در سال بود ،اما این رقم اینک به بیش از یعک میلیعون در سعال افعزایش
یافته است .همین وضعیت سبب شده است تا سطح آگاهی سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
در ایران از رشد فراگیری برخوردار گردد.
٨ع از زایش دولت جمهوری اسالمینزدیک به  4٠سال میگذرد .در این چند دهه رشعد
اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار ناچیز بود .در آغعاز انقعالب تولیعد
ناخالص ملی ایران  ٢برابر ترکیه بود ،اما اکنون تولیعد ناخعالص ترکیعه دو و نعیم برابعر
ایران شده است .بنا بر روایتها و بررسیهای مختلعف اینعک بعین  ١٠تعا  ٢5میلیعون
ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند .افزایش فقر سبب گسترش تنفروشی ،روسپیگعری

و فساد در همه الیههای اجتماعی گشته است .وضعیت بد اقتصادی سبب شده است تعا
بیش از  ٪ 5٠از فارغ التحصیالن دانشگاه هعا بیکعار باشعند و ایعران در فعرار مغزهعای
آکادمیک از کشور در جهان مقام نخست را داشته باشد.
٩ع نزدیک به  4٠سال سلطه حکومت اسالمی در ایران برای اکثریت چشمگیر ایرانیعان
آشکار ساخته است که دخالت دین در دولت آثار زیانباری برای دین و دولت به بار آورده
است .دخالت دین در دولت سبب بیحرمتی و تقدسزدائی از دیعن معیشعود و آمیعزش
دولت با دین سبب ناکارائی دولت میگردد ،زیرا بهجای آن که دولت کارکردهای خود را
با واقعییات اجتماعی تطبیق دهد ،مجبور است کارکردهای خود را با پیروی از احکعام و
فرامین دینی که به گذشتهای دور تعلق دارند و نیازمندیهعای کنعونی را برنمعیتابنعد،
سازگار سازد ،تالشی که بهجای شکوفائی اجتماعی سبب نابودی پویائی و حتی ایستایی
روندهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی میشود .به همین دلیل نیز زمینههای اجتماعی
برای فرارفت از دولت دینی در ایران بسیار آماده است .مشکل اساسی اما تحقق دولعت
دمکراتیک است که با توجه به ساختار اقتصاد دولتی در ایران بسیار دشوار خواهد بود.

هامبورا١4 ،نوامبر ٢٠١٧

روح الئیسیته  -آندره کنت اسپونویل  /ترجمه :م.سحر
L’esprit de la laicité
André Compte - Sponville
دومین نشست گفتگوی بین االدیان در شهر لیل انجام یافت .حاضران آنقدر زیاد بودنعد
که تاالر بزرا «کاخ کنگره» جای سوزن انداختن نبود.
مسیحیانِ کاتولیک و پروتستان  ،همچنان که یهودیان  ،مسلمانان و بوداییها  ،همه در
مجلس حضور داشتند...
موضوع سخن چه بود؟
موضوع سخن در باره «رواداری تولرانس) و گفتگو در جوام الییک» بود.
گردانندگان مجلس  ،خواسته بودند که یک خداناباور آتئیست) نیز نظر خود را ابراز دارد
و قرعة فال به نام من خورده بود که با رغبت پذیرفتم.
آنچه شگفتی ام را برانگیخت  ،نخست آن بود که الئیسیته تا به این حد تبدیل به دارایی
مشترک ما شده باشد  :باورمند و خداناباور همگی الئیسیته را از آنِ خعود بداننعد و چعه
چیزی از این بهتر؟
این همان چیزی ست که به ما اجازه میدهد تا بدون مجادله با یکدیگر زنعدگی کنعیم.
همراه با احترام متقابل  ،که امروز مثل گوناگونیهای ما و مثل داراییی مشترک ما یعنی
آزادی ،بسیار طبیعی به نظر میرسد.
الئیسیته ای که در این نشست به آن اشاره داشتم میتواند در سه گونه خل ید و سلب
مالکیت ظهور یابد.
سر راست ترین آن همانا خل یدِ حکومت اتعا  /اسعتیت) اسعت در ارتبعاا بعا موضعوع
مذاهب.
هیچ مذهب و هیچ جریان فکری نمی توانعد مُعدعی تصعرّف حکومعت باشعد ،چعرا کعه
حکوم ت از آنِ هیچکس نیست ،از جمله از آنِ خودِ حکومت هم نیسعت  ،مگعر آن کعه
حکومت الئیسیته را کنار نهاده بوده باشد.

حکومت اتا) به هیچ وجه نمی تواند در زمینه مذهب یا خداناباوری آتئیسم) مدعی شعود
یا خود را صاحب کمترین حقیقتی به شمار آورد.
این همان چیزی ست که میتوان آنرا الئیسیتة سیاسی نامید  ،یعنی استقالل حکومعت
اتا) در برابر کلیساها و استقالل کلیساها در برابر حکومت اتا).
این که «آیا چنین امری ضروی ست؟» موضوعی ست که دیگر احدی در کشور معا در
آن تردیدی به خود راه نمیدهد.
بنا بر این بیهوده است که روی آن وقت گذرانی شود.
این یك پیکار بزرگ بود که به پیروزی رسید.
دومین خل ید مربوا است به سلبِ انحصار حقیقت.
درک این نکته بسیار مشکل تر و پذیرفتن آن به خصوص برای مذاهب متکی به وحعی
کاری ست بس دشوار.
مگر نه اینست که خدا حقیقت است؟
چگونه میتوان او را باور داشت بی آنکه خود را صاحب حقیقت شمرد؟
آیا مذهبی بدون جزمیت دُگم) وجود دارد؟ و چه جزمیتی ست که با جزم گرایی و جزم
اندیشی دگماتیسم) همراه نباشد؟
و اما خدا ،اگر وجود دارد  ،به اتکای معنای خود  ،ناشناختنی ست.
او همچنان که پاسکال از زبان ایسایی یسی) میگفعت «پنهعان» اسعت و آنچنعان کعه
سیمون وی اظهار میکرد «غایب از نظر» و آنچنان کعه همعه معیگوینعد « متععالی»
ترانساندانتال) و ازین رو دست نیافتنی ست.
چگونه میتوان چیزی را شناخت که در برگیرندة ماست و از ما فرا میگذرد؟
چگونه وجود کسی را میتوان اثبات کرد که فراسوی هرگونه برهان است؟
چگونه میتوا ن چیزی را در وجود خود آورد و از آنِ خود کرد که ما را در خود دارد؟
این همان نکتة ظریف است که هرگونه جزم اندیشی دگماتیسم) را به راه خطا میبرد.
پس تکلیفِ وحی چه میشود؟
ع پاسخ آنست که :اگر در وحی ارزشی نهفته باشد ،چنین ارزشی منحصعر و متعلعق بعه
«ایمان» است .ایمانی که ارج و اهمیتش تنها متعلق به خودِ اوست.

ع پس در بارة «رحمت» چه باید گفت؟
ع رحمت هم ارزشی اگر دارد منحصر و متعلق به کسی است که از آن بهرهای میبرد یا
به آن اعتقادی دارد!
این دایرة مضاعف ،مان از آن است که وحی و رحمت دارای ارزشی واجد قطعیت باشند
و این همان واقعیتی است که منمنان و باورمندان حقیقی نخستین کسانی هسعتند کعه
آنرا تصدیق میکنند .روشن تر بگویم :آنان نخسعتین کسعانی هسعتند کعه آنعرا تجربعه
میکنند.
ع آیا « ایمان» می تواند بدون تشکیک  ،بعدون پرسعش و بعدون تشعویش و اضعطراب
موجودیت داشته باشد؟
ع نه ! زیرا چنین ایمانی دیگر ایمان نیست  ،دانش و شناخت است!
هیچکس در این واقعیت که  ٢به عالوة  ٢میشود  ، 4شکی ندارد  ،از این رو احدی به
آن معتقد یا باورمند نیست.
علم حساب  ،یک مذهب نیست .برای این که بتوانیم اعداد را جمع و تفریعق کنعیم از
داشتن ایمان و باورمندی بی نیازیم .از این ها گذشته ،چعه امتیعاز و مزیتعی نصعیب معا
میشود ،چنانچه به چیزی که از آن اطالع داریم ،باور داشته باشیم؟
اگر « ایمان» همان «شناخت» و«دانش» میبود  ،دیگر نه از فضیلتی برخوردار میبعود
و نه رحمتی محسوب میشد.
همین نکات در بارة خداناباوران آتئیستها) نیز مصداق دارد.
عدم وجود خدا همانقدر اثبات ناشدنی است که وجودِ او.
خداناباوری هم گونه ای اعتقاد و باورمندی منفی است از اینرو نمعیتعوان آنعرا کمتعر از
خداباوری بیرون از دایرة اعتقاد و ایمان شمرد.
ع آیا واژة «باورمندی» برای شما واژِة دلنشینی نیست؟
ع پس بگذارید اینگونه بگویم که  :خداناباوری آتئیسم) یک «نظر» و یعک «عقیعده»،
یک « اعتقاد» یا یک «یقین» است که البته این مععانی نیعز در اصعل قضعیه تغییعری
ایجاد نمیکنند.

خداناباوری به این معنا نیست که خداناباوران آتئیسعت هعا) چیعزهعایی معیداننعد کعه
خداباوران از آن بی اطالعند .زیرا خعداناباوری عبعارت از ایمعان داشعتن ع و نعه دانعش
داشتن ع به این نکته است که خدا وجود ندارد.
کوتاه سخن آنکه احدی از«مطلق» ،شناخت و دانش ندارد  ،نه از دمِ آغعازینش و نعه از
انتهای واپسین آن.
هیچ فردی و هیچ نهادی نمیتواند در این زمینه مُدعی تملک حقیقت شود.
و این است آنچه به همگان فرصت و اجازه میدهد تا آنرا بجویند و به دنبال آن برونعد
و چنانچه بخواهند ،آنرا دوست بدارند  ،اما هرگز قدرت تصاحب آن و داعیة تحمیعل آن
را به احدی عطا نمیکند.

این همانا روح الئیسیته است
بی شک حقیقت یکی است ،اما از آنِ هیچکس نیست .به خصعوص از آنِ کلیسعاها یعا
حکومتها اتا ها) !
یک روح است ع به درستی ع که در دایرة تملک اَحدی قرار نمیگیرد بلکه تنهعا متعلعق
به جویایی و طلبیدن است.
جزم اندیشی دگماتیسم) یک ایدئولوژی تملاک است.
جزم اندیشی جانِ خود را گاوصندوقی سر به مُهر به شمار میآورد.
معنویت اسپیریتوآلیته) واقعی ع خواه با خدا  ،خواه بی خدا ع درست عکس این است:
ثروت نیست  ،ناداری است  ،تملاک نیست  ،سلبِ مالکیت است.
داشتن نیست بل بایستن و وظیفه داشتن به دومعنای توقا و دِین و مرهون بعودن) یعا
«وجود» است.
آن که دوستدار کسانی است که«حقیقت ،خدا » را در تملک خود دارند ع که البته ندارند
ع در عین خوشبختی دچار فقر روحی است!

سومین خلع ید یا سلب تملك مربوط میشود به خودِ بشریت
(اومانیته).
اینکه ما خودمان را بخشی از آن بدانیم  ،درست همان چیزی است که ما را از تصرف و
تملک آن برحذر میدارد و نیز ما را از سخن گفتن به نام آن من میکند.
همة اعتقادات بشری هستند.
چگونه یکی از آن اعتقادات می تواند به خود اجازه دهد که به نرامِ همره
سخن بگوید و همة آحاد جامعة بشری را نمایندگی کند؟
چنانچه انسان گرایی اومانیسم) یک مذهب میبود ع که به بعاور معن چنعین نیسعت ع
همانقدر مورد ظنّ و تردید میبود که باقی آنها.
ع وحقوق بشر؟
ع حقوق بشر قبول و اعتبار خود را مدیون عمل آکسیون) است و نه معدیون اندیشعه و
تصور.
حکومت برای اجرای درستِ آن موجودیت دارد ،نه برای پذیرانعدن آن بعه دیگعران بعه
عنوان «ایمان».
و بر این اصل است که روح یا وجدان ،آزاد است و به همه چیز شک میکند و بعه خعود
نیز.
خل یدِ سه گانهای که از آن سخن رفت تملک زدایی و گشایشی است سه گانه.
و این است آنچه ما را رهایی میبخشد :آنچه ما را آزاد و رها از داشتن میسازد.
اَحدی حکومت (اتا) را در تملُك خرود نردارد و اَحردی مالرك حقیقرت و
صاحب بشریت (اومانیته) نیست.
احدی نمی تواند بیندیشد مگر به نام شخص شخیص خود و چنین است
معنای اندیشیدن واقعی.
آلن فیلسوف فرانسوی) میگفت« :تک و تنها و جهانشمول».
روح الئیسیته همان الئیسیتة روح است و به احدی تعلق ندارد بره ایرن
دلیل ساده و محکم که همه به تساوی ازین حق برخوردارند.
آن «زاهد خود بینی» فاریزین) را که قصد تملک مطلق را دارد از خودت بران!
آندره کنت اسپونویل

یادداشت:
آندره کنت اسپونویل .استاد فلسفه در دانشگاه سوربن ،از فیلسوفان برجسته معاصر و
عضو کمیته ملی اتیک فرانسه است.
کنت اسپونویل آثار متعددی دارد که برخی از آنها به فارسی هم ترجمه شده است.
آخرین اثر مشهور او فرهن فلسفی است که سال گذشته منتشر شده است.
این مطلب از یکی از کتابهای او به نام «طعم زیسعتن» کعه در واقع مجموععهای از
گفتارهای وی است برگزیده شده است.
این مطلب نخستین بار در آوریل  ١٩٩٩در نشریه «اسپری» انتشار یافته بوده است.
اطالع بیشتر دراین لینک قابل دسترسی ست.
https://fr.wikipedia.org/wiki/André_Comte-Sponville
از کتاب
Le goût de vivre
André Compte-Sponville

نخستین و ژرف ترین ملت سکوالر خاورمیانه! -محسن
حیدریان
پیدایش و نهادی شدن سکوالریسم قبل از آنکه یعک تعالش فکعری و نظریعه سعازی
باشد ،پاسخی به نیازهای یک جامعة سالم و متعادل ،شایستة انسان امروزی اسعت .بعی
دلیل نیست که سکوالریسعم در زبعان التعین بعه معنعای «ایعن جهعانی»« ،دنیعوی»،
«گیتیانه» است .مراد از آن اصل جدایی دین و ایدئولوژی از دولت است .امعروزه اغلعب
دولت های مهم جهان ،هر یک با ویژگی ها و تاریخ ویژه خعود ،اهمیعت سکوالریسعم و
دمکراسی را پذیرفتهاند.
سکوالریسم بر اصل آزادی انتخاب مذهب به طور کامل بنا شده و در آن هیچ معذهبی
بر دیگری برتر شمرده نمیشود .هر گونه فشار و ستم بر پیروان اقلیتهای معذهبی یعا
غیر مذهبی ممنوع و آزادی کامل افراد جامعه در اعتقاد یا عدم اعتقاد به ادیان و مذاهب
مختلف ،محترم شمرده میشود .دگر اندیشان ،اقلیتهای مذهبی و صاحبان ادیان دیگر
و یا اقلیتهای قومی– زبانی همه از حقوق و برابری کامل برخوردارند .اما هر کشور در
جدا کردن دین و ایدئولوژی از دولت ،تاریخ خاص خود را دارد.
باید تصریح کرد که در بحث مهم روند سکوالریسم نه تنهعا بایعد بعه تفعاوت و تمعایز
اساسی میان تمدن اسالمی و تمدن مسیحی عنایت کرد بلکه بایعد در نظعر داشعت کعه
تاریخ هر کشوری گره گاههعای ویعژه و خعاص خعود را دارد کعه بعدون توجعه بعه آن
گرهگاه ها نمی توان منطق تحوالت آنعرا درک کعرد .بنعابراین بایعد از کپیعه بعرداری و
مقایسه میان ایران و کشورهای غربی در بحث سکوالریسم پرهیعز کعرد .امعا شعناخت
منطق و زمینه ها و نیز ابزار نگاه سنجش گرایانه به دین و روند سکوالریزاسیون ،کمک
مهمی به ژرفش این بحث و گسترش کثرت گرایی و چنعد صعدایی شعدن ایعن بحعث
اساسی میکند.

جدایی خدای زمین و خدای آسمان
قرون هفدهم و هیجدهم اروپا یعنی دوران روشنگری دوران ظهور اندیشمندان ،نظریعه
پردازان و فالسفه بزرا است .نخبگان دوران روشنگری نقعش منسعس و بنیانگعذار در
عالم تفکر ،فلسفه ،سیاست و اجتماع را بازی کردند و زمینه تحعوالتی را فعراهم کردنعد
که دامنة آن همه عرصه های زندگی انسعان در دو قعرن گذشعته را فعرا گرفتعه اسعت.
اندیشة برپایی دولت مدرن تا اندیشه های مربعوا بعه معردم سعاالری ،از اندیشعههعای
معطوف به مدارا ،سنجش گری انتقادی تعا «یعک فعرد یعک رأی» ،همگعی بعه دوران
روشنگری تعلق دارند .دورانی که با ظهور اندیشمندان و نظریعه پعردازان بزرگعی ماننعد
جان الک ،نیوتن ،مونتسکیو ،ولتر ،روسو و کانت ،نقشی بی همتا در عالم تفکر ،فلسعفه،
سیاست و اجتماع بازی کردند .بطوری که شعاع افکار بسعیاری از ایعن سعرآمدان دوران
روشنگری پس از دو قرن هنوز هم در آسمان اندیشه و آزادی جهان میدرخشد.
«قانون جانبن زمین» که یک کشف تازه نیوتن در علم فیزیعک بعود و نیعز «نظعرین
حقوق طبیعی» انسان که از سوی الک مطرح شد ،پایعههعای اقتعدار کلیسعا را بشعدت
لرزان ساخت .این نظریه پردازیها با زیر سنال بردن تمامیت خواهی کهنعه حکومعت و
کلیسا را در پی داشت .بسیاری دریافتند کعه حقیقعت مطلقعی کعه از سعوی روحعانیون
بلندپایة کلیسا بعنوان ستونهای تقدس مطرح میشوند ،قابل بحعث و تردیدنعد .نتیجعه
این شد که انسان حق پرسش و جستجو دارد و پاسخهای از قبل تعیین شدهای نمیتوان
به همة پرسشهای بشری داد .این دریافعتهعای تعازه ،مشعروعیت نهادهعای دینعی و
اشرافی فرانسه را که بسیار مقتدر و نیرومند بودند ،زیر پرسش برد .اما اثر تومعاس هعابز
بنام «لویاتان»  Leviathanکه در سال  ١65١به چاپ رسید ،بنا کنندة مفهوم دولعت
مدرن در تاریخ اندیشههای سیاسی است.
هابز در تشریح اندیشة خود دو «قانون طبیعی» را پیش میکشد .طبعق قعانون طبیععی
نخست چون در حالت طبیعی یا وضعیت جنگل ،حرمت و نسل انسان از بین میعرود ،در
چنین شرایطی قاعدة عقالیی جستجوی صلح و آرامش است .این جستجو به سود ادامه
حیات انسانها است و بطور غریزی حکم می کند که مردم به سوی صلح و سعازش بعا

یکدیگر روند .اما این جستجو هنگامی عملی است که امیدی برای تحقق آن باشعد .بعه
محض آنکه چنین امیدی رخت بر بندد ،مردم به سوی کعاربرد همعة امکانعات و لعوازم
برای ادامة حیات و دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر خواهند شتافت و دوبعاره جنع از
سر گرفته خواهد شد« .قانون طبیععی» دوم طبعق آمعوزة هعابز ایعن اسعت کعه بعرای
جلوگیری از «جن همگان علیه همگان» باید انسان به این نتیجه و یا شعرایط برسعد
که دفاع از صلح و آرامش تنها با بستن یک قرار داد میان آنها به شکل دو به دو به نف
شخص ثالت است که می توان از وضعیت جنگل و قهر خارج شد .لذا میباید معردم بعا
هم قرار داد ببندند که از قوة قهریه شان صرفنظر کنند و آنرا بعه لویاتعان بسعپارند .اگعر
مردم همگی این کار را بکنند ،غولی پدید معی آیعد بنعام لویاتعان یعنعی موجعودی کعه
حاکمیت دارد .لویاتان خدای میرا و ساختگی است که طبعق درک هعابز بایعد در زمعین
عدالت را برقرار کند ،زیرا خدای واقعی در آسمان است .تاکید هابز بر حقعوق حاکمیعت،
جدا کردن قدرت از مذهب است .زیرا حاکمیت در نزد هابز همان خدای عرفی است که
عدالت را در روی زمین به اجرا میگذارد و حاصل قرار داد اجتماعی و آلتونعاتیو بشعر در
برابر جن و نابودی نسل است .طبق درک هابز باید در زمین خعدایی میعرا و مصعنوع
ساخت زیرا خدای واقعی در آسمان است .به عبارت دیگر دین فقعط وظیفعه رسعتگاری
انسان را بر عهده دارد و نیازی نیست که در امور دنیوی مداخلعه کنعد .بنعابراین جعوهر
اصلی فلسفة سیاسی هابز تفکیک اخالق از سیاست ،هنر از اخالق ،و سیاست از مذهب
است .بنا به تأکید هابز اصلیترین وظیفه لویاتان یعنی دستگاه دولت حفظ نظم و امنیت
و آزادی های طبیعی مردم است .ایدة اصلی حاکمیت سکوالر در واق همان نظریة اراده
الهی است که این بار دولت در آن جانشین خدا شده است .اما به باور هابز منشأ اصعلی
لویاتان یا دستگاه دولت رضایت عمومیمردم است .چنین برداشتی در واقع ترسعیمگعر
خطوا اساسی نهاد دولت مدرن است.
افزون بر هابز متفکرانی نظیر جان الک ،ایمانوئل کانعت ،فرانسعیس بعیکن ،فرانسعوا
ولتر ،مونتسکیو و ژان ژاک روسو سیر تکامل فلسفه سیاسی را تحولی تاریخی بخشیدند.
پرسش هایی مانند علت وجودی حکومت چیست؟ مبانی مشروعیت سیاسی و اخالقعی و
عقالیی حکومت کدامها هستند؟ شرا کارآمدی و ثبات یک نظام سیاسعی چیسعت؟ در

پرتو فحوای انقالبی نظریه « فردباوری» و « حقوقطبیعی» پرسشهای دیرین فلسعفه
سیاسی پاسخهای تازهای یافت .رساله های مهم توماس هعابز و جعان الک و ژان ژاک
روسو که مفهوم « قرار داد اجتماعی » را شعرح دادهانعد اثعری ژرف در پاسعخ بعه ایعن
پرسشها داشت.
بنابراین در غرب برای رسیدن به جوام باز و سکوالر امروزی چند جنبش بزرا فکری
و سیاسی از دوران روشنگری و سپس مدرنیسم طی دو قرن در تکاپو بوده است .در این
راه در بستر شکل گیری و گسترش شهرنشینی ،متفکران سکوالر و نیز نواندیشان دینی
دوشادوش هم تالش کردهاند.
برای انطباق دین مسیحیت با نیازهای جوام سکوالر ،باز تفسیرگران و نواندیشان دینی
نیز در رهیافت روزآمد خود و برای سالمت دین و جامعه ،به لزوم برقعراری سعکوالریزم
رسیدند .همچنین ،شواهد گوناگون نشان میدهنعد کعه تعدوین نظعری سعکوالریزم در
زمانی که دین در ساختار حکومتی جوام غرب چیرگی داشته ،جز با مشارکت مسعتقیم
متفکران دیندار جامعه که خیر و صالح و دوام خود دین را در تفکیک نهاد دین از نهعاد
حکومت می دانستند ،ممکن نشده است .می توان درک کرد کعه چگونعه شخصعیتهعا،
گروههای وسی مردم دیندار و نمایندگان دینی و اجتمعاعی آنهعا کعه سعهم مهمعیدر
توافق و ارادة جمعی جهت سکوالریزاسیون جوامع خعود داشعته انعد ،بعا ایعن دسعته از
متفکران ارتباا بیشتری گرفته ،استداللهای آنها را پذیرفتهاند .بعبارت دیگر راه همعة
کشورها در رسیدن به سکوالریسم ،کم و بعیش پرسعش گعری و چعالشهعای فکعری
فالسفه و متفکران بر سر راه سیطرة دینی بوده است که دین را ناگزیربه حفظ هستهای
از فرهن دینی بر پایه عفعو ،معروت و انصعاف کعرده و نقعش آن را همچعون امعری
«قدسانی» محدود کرده است .در این مسیر دین ساالران میسعحی کعم سعن انعدازی
نکرده اند .پذیرش فردیت انسانی و خردگرایی وگردن نهادن به استقالل دنیعا از تععالی
آخرت در همه جا حاصل مبارزه ای طوالنی اعم از فکعری ،اجتمعاعی و فرهنگعی بعوده
است.
باید در نظر د اشت که در جوام امروزی برخالف پیش بینی کسانی نظیر مارکس ،دیعن
نه تنها از بین نرفته بلکه هم در کشورهای غربی در جوام کثرت گرا و چند صدایی به

حیات خود ادامه میدهد و حتی در کشعورهای سعابقا "سوسیالیسعتی" بازگشعتی بسعیار
گستردهتر و ارتدکس گونه داشته است .از این نظر برخی متفکران نظیر ماکس وبعر بعر
نقش و کارکرد دین از منظر جامعه شناسانه تاکید میورزند .او معتقد اسعت کعه" :خعود
دین بهطور نسبی عقالنی است .در عین حال ،دین خود میتواند سعر چشعمهای بعرای
رشد عقالنیت باشد و یکی از سرچشمههای عقالنیت در جوام غربعی عبعارت اسعت از
تغییرات فرهنگی ویژهای که اخالق پروتستان آن را به ارمغان آورده است؛ اخالقی کعه
اعتقاد به اصالت فرد ،سخت کوشی ،رفتار عقالنی و اعتماد به نفس را مورد تاکیعد قعرار
میدهد.".
آلکسی توکویل یکی از بزرگترین اندیشه پردازان دمکراسی معاصر نیز همیشه خود را با
این سوال مواجه میدید که چگونه میتوان میان هواداران دین و معدافعان دموکراسعی
آشتی ایجاد کرد .توکویل در سفرش به آمریکا شاهد این واقعیت بود که هعیچ گروهعی
در آمریکا نه بهطور علنی و نه به شکل غیرعلنی در برابر کلیسای کاتولیک قرار نگرفتعه
است و کلیسای کاتولیک را دشمن آزادی و دموکراسی تلقی نمیکند .او به ایعن نتیجعه
رسید که گویی روح دینداری و آزادی در آمریکا با یکدیگعر درآمیختعه اسعت .مسعالة
اساسی این است که هر چه جامعة عقالییتر و سکوالرتر معیشعود ،نگعاه آن بعه دیعن
سیالتر و تکثرگراتر میشود .امروزه جامعه شناسی دینی بیش از  ٣١تعریعف از دیعن در
جوام غربی پیش میکشد .بنابراین در نگاه به دین و نقشهای متفاوت آن بدون آنکه
مزاحمتی در زندگی این جهان داشته باشد ،باید بعنوان یک موضوع اجتماعی و یکعی از
نهادهای ریشهدار جوام سکوالر امروزی نگریست.
اما به هر حال باید در نظر داشت که تمدن اسالمی فاقد یک بینش فلسفی بوده است و
نظریة شناخت ،فلسفه حق و نیز موجودیت مستقل فرد انسانی در آن اهمیتی نداشعته و
بیشتر یک تمدن فقه و حقوق است ،راه ما در این مسیر به مراتب دشوارتر و پیچیدهتعر
است .بویژه اینکه در حوزة اندیشه دینی ایران و بخش سنتی جامعه در سراسر دو قعرن
اخیر تا قبل از انقالب ایران ،تحول فکری قابل توجهی روی نداد .فلسفه ،عرفان سعنتی
در فقه شیعه به روال گذشته به حیات خود ادامه دادنعد و حکمعت الهعی ،تشعی و فقعه
سنتی که جایگاه مهمی در فرهن و تفکر ایران داشتند ،تکان درخوری بعرای امعروزی

شدن از خود نشان ندادند .مراکز آموزشی در سطوح گونعاگون اععم از آمعوزش ععالی و
حوزههای علمیه و محافل دینی و مساجد تحول فکری و فلسفی مهمعیدر درونمایعه و
محتوی خود تا چند دهه اخیر نشان ندادند .اما با به قدرت رسعیدن روحعانیون و بخعش
سنتی جامعه" ،آب در خوابگه مورچگان افتد".

نخستین جرقههای ایرانی
جرقه های سکوالریسم نخستین بار در سراسر خاورمیانعه و نیعز قعاره آسعیا ،در نهضعت
مشروطه بود که آسمان تاریک ایران را روشنی بخشید .خواست آزادی و عدالت عرفی و
آرزوهای ملی قبالً هیچگاه در تاریخ ایران سابقه نداشت .بنابراین معیتعوان گفعت کعه
انقالب مشروطیت در واق محصول تحوالتی بود که دستیابی به تجدد و عرفی گرایعی
را از حکومت قانون و اصالحات اداری آغاز کرد و سپس تشکیل حکومت ملی و تحعول
فکری و اشاعة علوم جدید و فرهن و ادبیات تازه را در دستور جامعه ایرانعی قعرار داد.
بنابراین مدرنیته ایرانی گسست از سنت بود و نگرش تازه به آدم و عالم بعر پایعه چهعار
مولفة خردگرایی ،عرفی گرایی ،انسانگرایی و علم باوری را پی ریخت و از ایعن رو ایعن
نخستین انقالب دموکراتیعک آسعیا هنعوز هعم زنعده تعرین مرجع اندیشعه و نهنیعت
دموکراتیک در ایران است.
سرآمدان روشنگر ایرانی در این دوره عبارتند از آخوندزاده  ،)١٨١٢_١٨٧٨میرزا ملکم
خان  ،)١٨٣٣_١٩٠٨میرزا آقاخان کرمانی  )١٨٣6_١٨٩6و دیگران به اشکال گوناگون
با تفکر غرب و سرآمدان دوران روشنگری در اروپا آشنایی یافته و شیفتة این افکار شده
بودند .در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی نه فقط روشنفکران بلکه بخشعی
از باورمندان دینی نیز به این نتیجهگیری رسیده بودند که کشورداری نباید بعا دینعداری
یکی شود .حتی از حوزههای علمیه برخی از سرآمدان فقهعای آن روزگعار ماننعد آخونعد
خراسانی و عالمه نائینی به این نتیجه رسیده بودند که در عصری که همه چیعز زیعر و
زبر میشود و در طوفان ترقی و تغییر که از غرب میآید ،پایههای حکومعت را بایعد بعر
اساس رأی و مشورت بنا کرد و چنین حکومتی مورد تأیید شرع است هر چند منبععث از
شریعت نیست .شیخ عبداهلل مازندرانی از مراج نجعف در ضعرورتِ حکومعت مشعروطه

میگفت" :اکنون که صاحب شریعت ،امام زمان ناپیداست و اجرای شریعت نمیشعود و
خواه نا خواه حکام جور چیره گردیده اند ،باری بهتر است برای جلعوگیری از سعتمگعری
ایشان قانونی در میان باشد و عقالنی است مجلسی برپا کرده تا در کارها شور کند".
امتیاز روشنگران ایرانی در این بود که کوشش میکردند موازنهای میان الهام از افکار و
تحوالت غرب و نیازها و راه حلهای ملی و ایرانی بیابند .بهعبعارت دیگعر الگعوی نظعام
سیاسی و اجتماعی آنها از غرب برگرفته شده بود ولی آنرا با قریحه و طب و نیاز ایرانعی
ترکیب می کردند .در سال  )١٢٨5 ١٩٠6پس از امضای قانون اساسی ،نخبگان ایرانعی
از اینکه کشورشان در زمرة کشورهایی قرار گرفته که «ملعت» منبع اصعلی «دولعت»
است به خود میبالیدند .قانون اساسی که بر اصل «قوای مملکت ناشی از ملت اسعت»
استوار بود و ایده هایی چون آزادی ،دمکراسی و تفکیعک سعه قعوا از یکعدیگر ،محعدود
کردن قدرت شاه و انجمنهای ایالتی و والیتی  ،جزو اصول آن بود.
با وجود تجربة مهم مشروطیت چنانکه احمعد کسعروی  ٨مهعر  ١٢6٩در تبریعز ٢٠ -
اسفند  ١٣٢4در تهران) ،که نیاکانش همه روحانی و پیشنماز بودند .خودش نیعز معدتی
لباس روحانی بر تن داشت ،به عنوان یکعی از مراجع اصعلی پعژوهش دربعارة جنعبش
مشروطیت و بنیانگذار جنبشی سیاسی-اجتماعی با هدف ساختن یک «هویعت ایرانعیِ
سکوالر» در جامعة ایران ،موسوم به جنبش "پاک دینی" پیش بینی کرده بود:
" ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم .یعنی باید قدرت سیاسعی بعه دسعت روحعانیون
بیفتند تا بعد ملت ایران دیگر دل از شعائر خرافه آمیز در قالب تشی صفوی برکند".
احمد کسروی ورود دین به کشاکشهای سیاسی را هم برای جامعه خطرناک میبینعد،
هم برای خود دین .او مینویسد" :تمسک به اسالم در کشاکشهای سیاسی جز توهین
به آن دین نیست و به هیچ نتیجة سودمندی از این راه امیدوار نتوان بعود ".سرنوشعت
ایران چه خواهد بود ،ص )١١
برزگترین شانس ایران در پرهیز از پیش بینی احمعد کسعروی ،ظهعور دکتعر بختیعار در
ماه های قبل از انقالب اسالمی در سیاست ایران بعود .او در پعی سعقط جنعین انقعالب
اسالمی و طرح ایدة تفاهم و سازش تاریخی بر اساس دمکراسی و سکوالریسم بود .اما
چنانکه می دانیم ،ایرانیان که اکثریت آنها حتی در دوران وقوع انقعالب نیعز بعه معنعای

سیاسی آن "مذهبی" نبودند ،نه از روی قانونمندی یا باور به حکومعت دینعی ،بلکعه از
روی یک "خطای ملی" به تلهای افتادند که اکنون  4٠سال است برای بیرون آمدن از
آن تالش میکنند.
تجربه این چهل سال به روشنی نشان میدهد که مردم ایعران بعا همعه سعختیهعا بعا
استفاده از هر فرصت حکومت دینی را گام به گام بعه عقعب معیراننعد .نهعادی شعدن
ارزش های سکوالر در زندگی روزمره مردم گرچه برای هم حکومت و هم جامعه بسعیار
پرهزینه است و انرژی زیادی از هر دو سوی این چالش میگیرد ،اما ارزشهای سکوالر
در سراسر کشور در نهن و رفتار اکثریعت شعهری ،دیگعر بازگشعت ناپعذیر شعدهانعد و
جوانه های آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست .چون جامعه چند میلیونی و چند صعدایی
سکوالر ایران در یک فرد یا حزب یا تشکل ویژه نمایندگی نمیشود که با سرکوب قابل
تار و مار کردن باشد.

"خطای ملی" آمیزش مذهب و حکومت
انقالب همچنین طغیانی برضد نابرابریهای آشکار جامعه ایرانی ،بر ضداستبداد و فساد
بود .اما بسیاری آوای وحش را در انقالب که فرهن و ارزشهای انسعانی و سعکوالر را
نشانه گرفته بود ،نشنیدند.
یکی از دالیل اساسی "خطای ملی" ما ایرانیان عدم شناخت از عواقب تبدیل اسالم به
"ایدئولوژی سیاسی" بود .اسالم سیاسی که توانست به رهبری خمینی پرچم انقعالب را
به دست گیرد ،ابتدا وعده "آزادی حتی برای کمونیستها" را داد .ولی با تحکیم قعدرت
خود ،پنهان نکرد که در تمام زمینههای «این جهانی» و «دنیوی» هم مقررات شعریعت
را شرا تعالی هم دنیا و هم آخرت میداند .کمتر ایرانی میدانست که بنا به درک "فقه
اسالمی" بعنوان یک "ایدئولوژی سیاسی" تأکید اصلی اش بر تکلیف مسعلمانان اسعت
اما سخنی از حقوق انسان ها و شهروندان اعم از مسعلمان و غیعر مسعلمانان در آن بعه
میان نیامده است .انقالب اسالمیایران و عواقب آن که چیعزی جعز گسسعت کامعل از
مدرنتیه و مشروطیت نبود در واق خمیعر مایعه نهنیعت روشعنفکران ایرانعی از چعپ و
مذهبی ایران را از پرده به در آورد و توهمات جامعه سیاسی ایران را بعه روشعنی پعیش

کشید .نقش این عامل نهنی در ایران هنگامی روشنتر میشعود کعه سرنوشعت کنعونی
ایران را با بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی عقب ماندهتر مقایسعه کنعیم کعه بعا
هزینه بسیار کمتری از ایران به دمکراسی و تجدد رسعیدهانعد .در همعان زمعان حیعات
بنیانگذار انقالب اسالمی بود که بسیاری از ایرانیعان از ایعن تعوهم بعدر آمدنعد کعه در
"ایدئولوژی اسالم سیاسی" تععادلی میعان حقعوق و وظعایف انسعانهعا کعه از مبعانی
دمکراسی و زندگی«این جهانی» ،است ،در اسالم وجود ندارد.
اسطورههایی که "اسالم سیاسی" در جن با جامعه واقعی ایران بکار برد ،کم و بعیش
همان هایی بودند که در نظام سیاسی بر آمده از انقالب به بار نشسعتند و مبعانی تجعدد
ستیزانه ،خشک و اقتدار گرایانه نظام انقالبی تازه را شکل دادند.
حتی برجسته ترین متفکران جامعه سیاسی ایران قبل از انقالب نظیر دکتر علی شریعتی
در توهم مدینه فاضله ای بودند که گویا حکومت اسعالمیکعه «حکومعت ععدل علعی»
می نامید ،حالل همه مشکالت زندگی«این جهانی» است .شریعتی و میلیونهعا ایرانعی
نسبت به سکوالریسم در این توهم بودند که چرا مسیحیت به عنوان دینی «قدسانی» و
فراگیر در همه شئون جامعه غربی مداخله نمیکند .شریعتی پایة اندیشههای خود را بعر
سنت تشی از یک طرف و سنت مارکسیستی جهان سومیاز طرف دیگر قرار داده بعود.
او برای آشتی دادن این دو مبنای فکری سعی میکرد به تشعی یعک جنبعة انقالبعی و
مارکسیستی جهان سومیبدهد .شیعة علوی و سوسیالیسم ابانر و انقالب عاشورا که ورد
زبان او بود همه اش تالشی برای آن بود که به تشی یک جنبة انقالبی بدهد .بنعابراین
"خطای ملی" ما حاصل فقدان یک آگاهی تاریخی از آمیزش مذهب و حکومت بود که
در آن هر دو یعنی هم دین و هم امور «این جهانی» ،بازندهاند.
آنچه که امروز پس از قربب چهل سال در نهاد قدرت جمهعوری اسعالمیشعاهد آنعیم،
برگرفته از همان الگویی اسعت کعه در نهعن رهبعران آن خمینعی و خامنعهای "معدل
اسالمیحکومت" خوانده میشد .ویژگیهای چنین نظامی در جهان بعه کلعی اسعتثنایی
است :یک قوه قضایی یکسره واپس گرا ،یک صدا و سعیمای یکسعونگر و انحصعاری و
نیروهای نظامی و انتظامیکه در عمل در چنگال مععدودی از تنعدروترین معذهبیهعای
رهبران سپاه پاسداران قرار دارند .یک ساختار اقتصاد دولتی  ٨٠در صدی رقابعت سعتیز

در آمیزش با حاکمیت روحانیون شیعهای که با حصر آزادی همة مذاهب اسالمی و غیعر
اسالمیدیگر هرشکلی از قانونمندی و قرارداد اجتماعی را به ریشعخند معیگیعرد .تنهعا
حکومتی در جهان که رسمأ خواهان نابود کردن اسراییل است و برای بقای رژیعم اسعد
در خارج از مرزهای کشور میجنگد .حکومتی که با پایه قرار دادن احکعام عقعب مانعدة
اسالمی همچون منب قوانین مدنی حاکم بر کشور ،با انتصعاب رئعیس قعوة قضعاییه از
سوی ولیفقیه از میان تندروترین آخونعدهای حکعومتی و نقعش تعیعینکننعده شعورای
نگهبان با ترکیب کنونی آن ،در تمام سالهای حاکمیت نزدیعک بعه  4٠سعالهاش ،بعه
خشن ترین شکل ممکن هم قانون اساسی خود و هم حقوق همگانی ابرانیعان را نقعض
کرده است .همه عقعبنشعینیهعای حکومعت در پهنعة برخعی از آزادیهعای فعردی و
اجتماعی ،کاهش سختگیری در بارة حجاب زنعان ،کوشعش همعهجانبعه بعرای جعذب
تکنیک مدرن غربی و سهل گیریهای مدنی و کارزارهعای انتخابعاتی زیعر فشعار خعرد
کنندة افکار عمومی شهروندان اما با هدف حفظ همین ساختار "مدل اسالمی" حکومت
به وقوع پذیرفته است.

تولد نواندیشی و کثرت گرایی دینی
در تمام این  4٠سال پس از انقالب اسالمی نظریهپردازی و برداشتهعای گونعاگون در
باره مبانی حکومت اسالمییکی از مهمترین عرصههای تحول و جدال فکری بازیگران
سیاسی اسالمی بوده است .در حال حاضر نه نظریه در بعارة حکومعت اسعالمیاز سعوی
فقها و اندیشمندان اسالمی قابل دستهبندی کردن است .از ایعن نعه نظریعه ،تنهعا سعه
نظریه حاصل ده قرن حیات اسالم بوده در حعالیکعه در دوران پعس از انقعالب شعش
نظریة اساسی درباره مبانی حکومت اسالمی از سوی متفکعران اسعالمی پعیش کشعیده
است .تحلیل و ارزیابی و نقد «نظریههای دولت» از مهمترین قدمهعا در رشعد سیاسعی
است .نوآوریها و کوشش بسیار در کاربرد شیوة تحلیل انتقادی ،سعبب شعده کعه فکعر
حاکمیت قانون و یا حاکمیت ملت و تفکیک آن از حاکمیت دینی جایگاه مهمیدر اکثعر
نظریه های متفکران دینی ایران از مجتهد شبستری تا دکتر سروش و نیز نیروهای ملی
مذهبی ایران یافته است .با وجود این در نظریات اخیعر اندیشعهپعردازان اسعالمیشعیعه

دربعارة دولعت ،جعدال اصعلی میععان «جمهوریعت» و «اسعالمیت» در مبعانی حکومععت
اسالمی است .اینک برای نخستین بار در تاریخ تمدن اسالمی نگاه دیگری بعه نقعش و
حقوق شهروندان ،وظایف دولت ،اهمیت قانون و مبعانی شعرعی یعا عرفعی آن و نحعوة
کسب و حفظ قدرت مطرح شده است .اندیشه پردازان اسالمیاینک همچعون روحانیعت
مسیحی چند قرن پیش ناگزیر به ارائة قرائت دیگری از اسالم و شناخت تازه از اندیشعه
سیاسی در جهان معاصر شده اند .اما سکوالرها به درستی به همین اکتفا نمیکنند ،بلکه
مبانی مدرنیته را در نظام حقوقی تازه و اعالمیه جهانی حقعوق بشعر و جعدایی دیعن از
حکومت جستجو میکنند .به هرحال پس از شکست تجربه شریعتی و بازرگعان کعه بعه
نسلهای قبلی روشنفکران دینی تعلق داشتند و معیکوشعیدند کعه از اسعالم ،خوانشعی
منطبق بر دمکراسی ارایه دهند .اینک کوشش دیگری در میعان متفکعران اسعالمی بعه
چشم معی خعورد کعه معی کوشعند دمکراسعی را از منعاب اصعلی و جهانشعمول آن در
کشورهای غربی و بر اساس حقوق بشر جستجو کنند .گرچه این شخصیتها هعر یعک
بنوبة خود دین ساالری را به چالش کشیدند و نهنیت گروههعای بزرگعی از ایرانیعان را
شیار زدند .تفسیر جدید از دین با استفادة از متون عرفی و امروزی و با اتکاء بعه حقعوق
بشر و جدایی دین از حکومت یکی از مهمترین گذرگاههای عبور به مردم سعاالری در
ایران است .مسالة اساسی انطباق دین با دانش رایج بعنوان مرج معتبر علم و آگاهی و
رها شدن هنر ،قانون ،جامعة مدنی و حکومت از جزمیات دینی است .وگرنه تفکر دینعی
در آکتورهای سیاسی ایران یکی از پدیده های سیاست ایران در تمام قرن بیسعتم بعوده
است.
در این  4٠سال جامعه ایران در تجربة عملی و روزمرة خود و واکنش به حکومت دینی،
ژرف ترین تحول فکری و معرفتی را در چند دورة گوناگون پشعت سعر گذاشعته اسعت.
دیگر به جز تندروان مذهبی و اقتدارگرایان که از دیعن سعاالری بعرای حفعظ قعدرت و
ثروت خود سود می جویند ،کمتر کسی نگاه دیعن سعاالری دارد .اسعالم حکعومتی کعه
مدعی داشتن راه حل برای همة مسایل و دشواری های جامعة مدرن از سیاست تا شیوة
زندگی دارای بود ،در همه موارد مربوا بعه تحمیعل حجعاب بعه زنعان ،ادارة اقتصعاد و
کشورداری و دادگستری اجتماعی ناکام مانده است .فاسدترین و ناکارآمد تعرین بخعش

حکومت دینی ،قوة قضایی آن است که قرار بود رکن برقراری «حکومعت ععدل علعی»
باشد.
از این رو دیگر کمتر متفکر مهم اسعالمی در پعی کسعب مبعانی اساسعی دمکراسعی و
خرد گرایی و انسانگرایی از متون اسالمی است .علی رغم امواج گسترده واکنشی نسبت
به حکومت دینی آنچه که اهمیت اساسی دارد ،روند پرسشگری ،نقد و اندیشه ورزی در
میان نخبگان فکری ایران است .مسالة مهم این است که بسیاری از نخبگان ایرانعی از
خواب خشک اندیشی و تن نظری برخاستهاند و نوعی نگرش عمیقتر به دنیا و انسان
بر پایه آموزههای عقالیی در حال شکل گیری است.
عالوه بر این تقریبا همة نخبگان ایرانی خارج از حاکمیت ،مراکز علمی و دانشعگاهی و
روزنامهنگاران و نخبگان فکری ،هنری و سینمایی ایران با سعه رونعد اساسعی مدرنیتعه
همسو اند:
 -١پذیرش کثرت گرایی دینی و سکوالریسم  ،پذیرش گفتگو با سایر ادیعان و تحمعل
تفاسیر غیر متعارف و حتی مناقشهانگیز از کتب و روایات دینی.
 -٢انطباق خود با مرجعیت علم و دانش و دسعت برداشعتن از دخالعت همعهجانبعه در
آموزش و پرورش و آموزش عالی و پذیرش تجربه و دانش به عنوان مرج معتبر علم و
آگاهی.
 -٣انطباق خود با مردم ساالری و پذیرش اصل رضایت و خواست آزاد معردم بعنعوان
مبنای حقانیت سیاسی حکومت.
نواندیشی دینی در دورة اخیر خود یک گام دیگر به پیش برداشته و یک رشعته مباحعث
تازهای در باره منشأ قرآن ،نگاه سنجشگرایانه به دین ،اعتبار احادیث دینعی ،بعازخوانی
بدون تعصب حوادث تاریخی نظیر عاشورا و نیز نقش فقه و صالحیت علمعای دینعی در
امور این دنیوی را با نگاهی از درون اما با بکارگیری ابزار سکوالر پیش کشعیده اسعت.
این مباحث اهمیت زیادی در محدود کردن دامنه دیعن و نیعز اعتبعار فقهعا و شکسعتن
انحصار تفسیر آنها از نقش دین در ایران امعروز دارد .بعه عنعوان نمونعه خعانم صعدیقه
وسقمی مدرس فقه بر اساس مطالعات چند ساله خود در مناب اسعالمیدر کتعاب اخیعر
خود بنام "بازخوانی شریعت" تفسیر تازه ای از روایات پیامیر اسالم و نیز دیگعر علمعای

اسالمیپیش میکشد و با استداللها و مدارک تازهای اثبات میکند که هر روایت دینی
تنها محدود به همان دورة مشخص است و ربطی به دورههای تاریخی دیگر ندارد .وی
نشان می دهد که سایة دین باید از همة ارکان زندگی جامعه ایرانی برداشته شعود زیعرا
احکام شریعت فراتاریخی نیستند .وی مثالً نشان می دهد که قعوانین کیفعری اسعالمی
نظیر شالق زدن و غیره فقط محدود به یک دوره تاریخی بسر آمده داشتهاند و امعروزه
باید به کلی منسوخ شوند.
به طور کلی بازخوانی های نواندیشان دینی که اکثرشان رابطعه نزدیکعی بعا روحانیعت و
حوزههای علمیه اسالمی داشتهاند ،گسست اساسی را نشان میدهد که میعان حکومعت
دینی و اندیشه دینی پدید آمده است .بنا به ایعن بعازخوانیهعا ،اصعول اسعالمیدر بعاره
کشورداری ،اقتصاد و امور مدنی و جزایی فاقد حقانیت امروزی اسعت و لعذا مربعوا بعه
تاریخ گذشته است .این بازخوانیها دامنة نفود اندیشههای دینی را کامالً به حعوزههعای
عبادی یا اخالقی فرد محدود میکنند .این تحول نقش مهمیدر پیدایی کثعرت گرایعی
دینی و کنارگذاشتن یکسو نگری مذهبی دارند که یکی از مهم ترین پیش شعراهعای
گام گذاری ایران به یک جامعه سکوالر چند صدایی است .یک جنبة دیگر از واکنش به
حکومت دینی و رواج کثرت گرایعی دینعی در ایعران ،گعروش بعه دیعن زرتشعت و یعا
مسیحیت است که آمار دقیقی از آن در دسترس نیست.

سکوالرترین مردم خاورمیانه
تجریه  ١٠سال نخسعت "تصعفیههعای عقیعدتی" و اععدام مخالفعان ٨ ،سعال "دوران
سازندگی" ٨ ،سال "اصالحات" ٨ ،سعال "پوپولیسعم دینعی احمعدی نعژاد" و  4سعال
"دولت تدبیر" نهنیت اکثریت بزرا ایرانیان صرفنظر از گرایش دینی و فکری و قومی
را دگرگون و یکسره زیر و رو کرده است .ایرانیان ارزشهای دینی و دسعتورالعملهعای
آنرا عامل اصلی محدودیت بینش انسان و عقب ماندگی کشور میداننعد .کمتعر ایرانعی
است که یوغی که اژدهای حکومت دینی به گردن او نهاده و همواره بر او فرمان رانعده
است که« :تو مکلف به »...جدی بگیرد .قدرت حکومت دینی بر انسان قدرتی نعامربوا
و نا به حق تلقی میشود .عقب نشینی حکومت دینی در بسیاری از پهنههای مربوا به

آزادی های فردی و حجاب اجباری و روابعط زن و معرد نیعز بحعران حکومعت دینعی را
نتوانسته حل کند .این واقعیت که ابراهیم رئیسی نامزد اصلی حکومت دینعی در کعارزار
انتخاباتیاش بجای تکیه بعر ارزش هعای دینعی بعه شععارهای پوپولیسعتی و رفعاهی و
معیشتی تکیه کرد ولی باز هم نه تنها در شهرهای بزرا بلکه حتعی در منعاطق بسعیار
محروم کشور مانند سیسعتان و بلوچسعتان " نعه" پاسعخ گرفعت ،نشعانة خودآگعاهی و
هوشمندی ملتی است که راه خود در دستیابی به دمکراسی و یعک حکومعت عرفعی از
راههای مسالمت آمیز را به گونه بازگشت ناپذیری انتخاب کرده است .بسعیاری از خعط
قرمزهایی را که در سه دهة اول انقالب گناه کبیره تلقی میشد ،در چهعارمین دهعة آن
شکسته است .این تابو شکنیها نشانه بازتاب شیوة زندگی میلیونها جوان طبقة متوسط
ایرانی است که زندگی شبانه ،تفریحات گونعاگون ،رواج معوج گونعه انعواع رقعص هعا،
موسیقی و مد لباس در آن ابعاد کامالً تازهای یافته است.
نیازهای جامعه شهری و ترکیب جمعیتی ایران که  5٠میلیون نفر آن زیر  ٣٠سال سعن
دارند به رواج ارزش های سکوالر در ایران کمک اساسی کرده است .نسعل تعازة ایعران
بطور آشکار از زیر سایة اندیشههای اسالمی به در آمده و آزادی ،دمکراسی و فرد باوری
و نیز رابطة ایران با غرب  ،درست برخالف اندیشههای بنیانگعذاران انقعالب ،بعه یعک
ارزش در خود در جامعة ایران تبعدیل شعده اسعت .مراجع فکعری ایعران امعروز را نعه
حوزههای علمیه بلکه اینترنت ،قهرمانان ورزشی و هنرمندان و سینماگران و پاتوقهعای
پر رفت و آمد شهرهای بزرا تشکیل میدهد .قم پایتخت مذهبی ایران در زیر پوسعتة
دین در واکنش به دین ساالری خشک اندیشانه و ریاکارانعه و هیرارشعی معذهبی چنعد
الیة آیت اهلل ها ،به سکوالرترین شهر کشور تبدیل شده است .حوزههای علمیه از درون
خودشان زیر سنال رفتهاند.
نسبت ایرانیان با حکومت دینی همچون رابطة زوجی است که مدتهاست از هم طعالق
عاطفی گرفته اند .اما همزیستی آنان تنها بخاطر زورگویی یک طرف و روزشماری طرف
دیگر برای رسیدن موعد جعدایی فیزیکعی اسعت .ایعران نخسعتین و ژرف تعرین ملعت
سکوالر خاورمیانه است.

ایران یک کشور غیر قابل پیشبینی است .هر حادثه میتواند بحران حکومت دینی را با
لرزشهای تازه و پایهای روبرو کند .گرچه پرسش ها و ابهامعات در آینعده ایعران بسعی
فراتر از پاسخ هاست .اما در این تردیدی نیست که اگر خمینی بعنوان بنیانگذار حکومعت
دینی ،در رو زگار ما یعنی چهل سال پس از برقراری این حکومت ،پا به میدان سیاسعت
میگذاشت ،جایش میتوانست هرجا باشد ،جز رهبری حکومت.
تاریخ معاصر ما شاد و یکسره خالی از خظا نیست .اما بزرا و سرشار از انرژی است .بعا
همه شکستها و خطاها کمتر ملتی در میان کشورهای خاورمیانعه  ،پربعاری و تحعرک
 ١١٠ساله گذشته ایران را داشته است و از عهدة کارهای بزرا برآمعده اسعت .انقعالب
مشروطه نخستین انقالب دمکراتیعک در کشعورهای آسعیایی – افریقعایی و نخسعتین
طلیعة سکوالریسم در منطقه بود .اما بذر آن سکوالریسم و رویای شکوفایی آن در همة
این سالها بویژه در  4٠سال حاکمیت دین ساالری به مراتب ریشه دارتعر و گسعتردهتعر
شده است .ایرانیان که همواره از خود استعداد و نیروی زندگی استثنایی نشان دادهاند ،با
همه دشواریها و خطاها ،حامل ژرفتعرین سکوالریسعم فکعری و آگعاهی سیاسعی در
سراسر منطقهاند .همین عامل نقش تعینن کنندة خود را دیر یا زود بعر صعحنة سیاسعی
ایران حک خواهد کرد.

چرا الئیسیته؟ کامران مهرپور
با فروپاشی رژیم اسالمی در ایران و مدتی پس از آن ،هنجارها و مکانیزمهعای کنتعرل
جامعه که بر مبنای روابط استبدادی تنظیم شده است ،از هم خواهند گسست و هماننعد
هر دوران انقالبی به هم ریختگی وسیعی را در سطح جامعه خواهیم داشت کعه از حعاال
باید به فکر راه چاره برای آن بود .در صورتی از االن نظم جدیدی مورد توافعق جمععی
قرار گیرد ،میتوان از برخوردهای بی مورد و درگیعریهعای فیزیکعی و کشعتار تعا حعد
زیادی جلوگیری کرد .در چنین شرایطی ترس و وحشت از مبهم بعودن شعرایط از یعک
سو و انتقام جوییهای شخصی و گروهی از سوی دیگر خطری جدی است.
فراموش نکنیم که خشونت اصلی در انقالبها در نات آنهعا نیسعت ،بلکعه در مقابلعهی
خشونت بار طبقه حاکم و مستبدین برای نگهداری مناف و قعدرت اسعت کعه در قالعب
برخوردی غیرقانونی و غیراخالقی بروز میکند .اگر حاکمعان بعه صعورت منطقعی و بعا
پذیرش خواستههای مردمی حاضر به بازپس دادن اموال و مناب قعدرت باشعند ،اصعوالً
انقالبی هم در کار نخواهد بود.
بیشترین خشونتها پس از پیروزی انقالبها برای سلطه بر آنچه که مردم در صحنه به
دست آوردهاند و از سوی قدرتمداران سابق حکومت ساقط شده و یعا فرصعت طلبعان و
قدرت طلبان جدید صورت می گیرد و نه در طعی تصعاحب مراکعز قعدرت .نمونعههعای
تاریخی این ادعا انقالب فرانسه ،روسیه و ایران سال  5٧است.
در ورای حکومتی ها و جیره خوارانشان و فرصت طلبان تاریخی ،مردم ععادی در ایعران
به طور عمده به دو دسته فکری و عقیدتی تقسیم میشوند:
 . ١کسانی که اعتقادات مذهبی صادق ،غیرحکومتی و غیرسودجویانه دارند و میخواهنعد
عقایدشان را حفظ کرده و به مناسک و باورهایشان ادامه دهند.
 .٢کسانی که بی دین هستند و یا به واسطه ی استبداد چهار دهه حکومت دینی از هعر
نوع دینداری بیزارند.

خرد جمعی مبتنی بر انسان مداری فرمول مناسبی اسعت تعا از یعک سعو آزادی عقایعد
همه ی شهروندان و از جمله دو گرایش فکری فوق و از سعوی دیگعر ،جعان و کرامعت
انسانی همه ی شهروندان بدون استثنا تضمین و مورد حمایت نهادینه قرار گیعرد .تحعت
چنین نظم قانونی است که دیگر حکعومتگران در حعال سعقوا و فرصعت طلبعان ،کعه
همیشه مناب مالی سرشاری هم در اختیار دارند ،نخواهند توانست تودههای کم آگعاه را
فریب داده و آنها را در جن های حیدری و نعمتی به جان هم اندازند.
نمونههای عراق و افغانستان پس از فروپاشی نظامهعای قبلعی و گسعتره ی نعزاعهعای
داخلی درس های با ارزشی برای ماست .نبود فرمولی برای پاس داشتن از جان و کرامت
انسانی همه شهروندان و حس عمومیعدم امنیت موجب شد که شهروندان برای حفعظ
حداقلی از امنیت برای خویش ،گرایش به خاسعتگاههعای معذهبی و قعومیپیعدا کننعد.
فرصت طلبان تاریخی هم در کمین بودند تا با استفاده از مناب سرشار معالی ،ایعن خعط
تفرقه را برجسته کرده و آتش به پا کنند.
نظم نوین می بایستی از االن جایگاه هعر دو گعرایش فکعری را روشعن کنعد و نگرانعی
همگان را از جایگاه دیگر شهروندان رها کند .الئیسیته یک چنین الگو و فرمولی اسعت
که به دیندار صادق به دین خود قول میدهد آزادی تعلق خاطر مذهبی آنها مورد احترام
قرار می گیرد و دیگر دین و باورهای آنها مورد سن استفادهی قعدرت طلبعان سیاسعی و
زورمداران اجتماعی قرار نخواهد گرفت .الئیسیته ،از طرف دیگر ،به بی دینان این نویعد
را می دهد که دیگر خطری از جانب دینداران آنها را تهدید نمیکند؛ زیرا که مناسعک و
اعمال دینی فقط در حیطهی مساجد ،کلیساها ،کنیسهها و یا خانهها انجام خواهد شعد و
به هیچ وجهی مذهب اجازه دخالت در مدیریت جامعه را نخواهد داشت.
دینداران هم خیالی راحت دارند که دولت بر پایه ی الئیسعیته حعق دخالعت در مسعائل
درونی مذهبی آنها را ندارد .این گونه است کعه حعق آزادی عقایعد شعهروندان محقعق
میشود و حقوق قانونی هر شهروندی هم روشن است.
زمانی که دیندار اصیل و واقعی اطمینان حاصل کند که از ایعن پعس معیتوانعد آزادانعه
اعتقاد مذهبی خود را حفظ کند ،در منزل و مراکز مذهبی به دعا و نماز و مناسک خعود
بپ ردازد و جان و کرامت انسانی او مورد حمایت نهادینه دستگاه دولتی و قضعایی اسعت،

دیگر دل نگرانی از سواستفاده ی قدرتمندان از دیعن او و از ایعن نظعم نعوین نخواهعد
داشت .از سوی دیگر ،زمانی که الئیکهعا و غیرمعذهبی هعا آسعوده خعاطر باشعند کعه
دینداران دیگر در مسائل شخصی و اجتماعی آنان حق دخالت نخواهند داشت ،تعرس و
وحشت از وجود مذهب و مذهبیها از بین میرود و یک صلح اجتماعی قاعدهمند ،با حد
و مرز مشخص و روشن ،مورد پذیرش اکثریت غالب شهروندان خواهد بود.
در چنین دیدگاهی دیگر افراد جامعه با عناوینی مثل شیعه و سعنی و زرتشعتی و بهعایی
مورد شناسایی قرار نمی گیرند ،زیرا که همه شهروند هستند .و عقاید معذهبی مسعئلهای
خصوصی است و در تعامل اجتماعی و مدیریت سیاسی هیچ جایگاهی ندارد.
هر نوع دمکراسی نیازمند درجهای از شکیبایی و بردباری جمععی اسعت ،بعدون تعامعل،
تساهل و مدارا در خواستههایمان نمیتوان ساختمان دمکراسی را پایعه ریعزی کعرد .بعا
تمام تفاوتهای فکری و عقیدتی می بایستی کعه پختگعی و بلعوغ اجتمعاعی را بدسعت
آوریم تا شعار "زندگی کن و بگذار زندگی کنند" را محقق سازیم.
چنین فرمولی یکی از بهترین و معتبرترین اصول برای جلوگیری از جنع و دگرکشعی
در دوران گذار از رژیم ضعد انسعانی اسعالمیاسعت و هعم در دوران دمکراتیعک آینعده
می تواند سالیان سال ضامن حفظ آزادی عقیده و بیان در کشور باشد .در واق این یعک
میثاق صلح و دوستی برد-برد بین دو گرایش فکری غالب است.
بدین صورت یکی از تضادهای اساسی ولی استبداد ساخته در جامعه خنثی میشود و به
دنبال آن می توانیم با مهر و دوستی و همکاری دیگر تضعادها را هعم تقلیعل داده و بعا
مذاکره و همفکری حل کنیم .همهی این ایعده هعای انسعانی امکعان پعذیر اسعت اگعر
خودباوری فردی و جمعی را داشته باشیم.
 -١برای تعریف این اصل و واژه به مقاله زیر مراجعه فرمایید:
الئیسیته به زبان ساده -کامران مهرپور
http://khodrahagaran.org/Fa/archives/14283

الئیسیته و آزادی های مذهبی  -رامین کامران
یکی از مشکالتی که در راه ترویج الئیسیته وجود دارد این تصور است که برخی از سعر
بی اطالعی ،بعضی محض رماندن مردم از این مشرب و گروهی هم بعه هعر دو دلیعل
می پراکنند :الئیسیته در حکم خصومت با مذهب است و بعه همعین دلیعل روحانیعان را
دشمن میدارد و آزادی منمنان را محدود میکند .این توهم یکسعره خطاسعت ،هعم در
کل و هم در جزء.

الئیسیته و مذهب
الئیسیته هیچ نوع دشمنی با هیچ مذهبی ندارد .به این دلیل روشن و ساده کعه اصعوالً
ر قابتی با دین ندارد تا بخواهد با آن دشمنی بورزد .الئیسیته نه حق وجعودی معذهب را
مورد شک قرار میدهد و نه حرمتش را .الئیسیته ورای مذاهب قرار می گیرد و مقصعود
از برقرار کردنش ،دادن سامان درست به رابطهُ دین است و سیاست ،نه حذف دین برای
گرفتن جایش یا سپردن این جا به چیزی دیگر .این ساماندهی نمعی توانعد از دل هعیچ
مذهبی انجام بپذیرد و مشروا است به فراتر رفتن از چارچوب مذهبی است.
الئیسیته ،وسیلة ختم نمودن تنش هایی اسعت کعه از اخعتالا بعین معذهب و سیاسعت
می زاید .نه با حذف یکی از آنها که اصالً صورت مسئله را بی اعتبار میکند ،با کشعیدن
مرز روشن و معقول بین این دو ،در عین حفظ اسعتقالل هعر دو ع برقعراری اسعتقالل،
مستلزم کشیدن مرز است .الئیسیته تنشهای مذهبی را کاهش میدهد و اسعباب حعل
آنها را بر اساس عدالت و نه برتری یکی بر دیگری فراهم میآورد.
آنچه الئیسیته برقرار میکند ،برابری سیاسی مذاهب و پیروان آنهاست ،به ترتیبعی کعه
هیچکس نتواند به نام مذهب ،برای خود حقعوقی بیشعتر از دیگعران قائعل گعردد و بعه
پیروان دیگر مذاهب زور بگوید .این که کسی مذهب خعود را بهتعر از معذهب همسعایه
بداند ،عقیده ایست که به خود او مربوا است و کسی مدعی چون و چرای آن نمیگردد،
اما حق تحمیل آنرا به دیگری ندارد .ولی برابری شهروندان که اساس دمکراسی اسعت،
جز با اغماض تفاوتهای جنسی و قومی و فرهنگی ...و البتعه معذهبی آنهعا از دیعدگاه

سیاسی ،حاصل شدنی نیست .الئیسیته تحقق ایعن آخعری را در برنامعه دارد نعه تغییعر
اعتقادات این و آن را.
برابری مذهبی فقط برای کسانی نامطبوع و نامقبول است که تاب مساوی شمرده شدن
با پیروان دیگر ادیان را ندارند و مایلند به نام مذهب برای خود برتعری تحصعیل کننعد.
برای کسی که آزادی مذهبی دیگران را همچون آزادی مذهبی خعود محتعرم معیدارد،
الئیسیته مترادف ایجاد و حفظ وضعیت اجتماعی سالمی اسعت کعه آرامشعش زاییعده از
برقراری عدالت است .در جامعه ای که همه اختیار وجدانیات خود را داشعته باشعند و بعه
دور از تحمیالت مذهبی ع حتی مذهبی که پیرو آن به شمار میاینعد ع بعه حیعات آسعوة
خود ادامه بدهند .نه مزاحم دیگران شوند و نه از دیگران مزاحمتی ببینند.
آزادی مذهبی فقط بر این اساس تحقق پذیر است .زیرا در این شرایط اسعت کعه هعیچ
مذهبی قادر نخواهد بود رفتاری و عقیدهای را به کسی تحمیل کند .آزدی بیان در بعارة
مذهب نیز از طریق الئیسیته است که به درستی حاصل می گردد .زیرا در ایعن حالعت،
اصالً اتهام کفرگویی از اساس موضوعیت نخواهد داشت و بیان عقیده در بعارهُ معذهب
آزاد خواهد بود.

خصوصی شدن دین یعنی چه
قبل از این که به ترتیب سلوک دولت الئیک با روحانیان و منمنان بپردازم ،باید نکتهای
را روشن کنم که بخش بزرگی از سعنتفاهمهعا از آن برمعیخیعزد .توجعه بعه مضعمون
«خصوصی شدن دین» ،از بدو طرح مسئلة جدایی دین و دولت در ایران ،مطعرح شعده
است ولی مسئلة تفکیک دو مفهوم خصوصی و عمومی ،همیشه چنان که باید ،روشن و
با اعتنا به جزئیات کار طرح نگشته.
از عرصة عمومیشروع کنیم .عرصة عمومی آن چیزهعایی را در بعر معی گیعرد کعه بعه
سیاست مربوا است .سیاست حوزة تدبیر حیات جمعی مردمان عضو یک واحد سیاسعی
است و به این اعتبار ،امر سیاسی امر عمومی است .در دمکراسی ،ادارة این عرصه ،یعنی
اتخان تصمیمات سیاسی که حیات همگان را شامل می گردد ،به اختیار جمی شهروندان

است .آنچه را که آزادی مثبت می خواننعد ،همعین اختیعار سیاسعی اسعت بعرای تعیعین
سرنوشت جمعی ،استفاده از قدرت است در این راه.
در مقابل این عرصة عمومی ،عرصة خصوصی هم داریم .این قسمت ،حوزه ایسعت کعه
در عرصهُ عمومی محاا است ،ولی قدرت سیاسی از ورود به آن ممنعوع اسعت و تعیعین
سرنوشتش به دست کس یا کسانی است که در داخل هعر بخعش آن قعرار دارنعد .اگعر
عرصة عمومیمحل آزادی مثبت اسعت ،عرصعة خصوصعی محعل آزادی منفعی اسعت.
مقصود از آزادی منفی همین مصون بودن از دخالت قعدرت سیاسعی اسعت .بعه عنعوان
مثال ،فعالیت اقتصادی خصوصی است ،حتی اگر وسعتش چند کشور را هم در بر بگیرد،
یا فعالیت هنری یا...
این که میگویند مذهب باید خصوصی بشود ،بدین معناست که خودش به دلیل همعین
قرار گرفتن در عرصهُ خصوصی ،از دخالت قدرت سیاسی مصون است ولعی البتعه حعق
ندارد عرصة عمومی را که خاص سیاسعت اسعت و حیعات جمیع شعهروندان را در بعر
می گیرد ،اشغال نماید .یعنی آزادی مذهبی ضعمانت شعده اسعت ،ولعی در ازای دخالعت
نکردن مذهب در سیاست.
مفاهیم عرصههای عمومی و خصوصی ،از مفاهیم پایهای فلسفة سیاسی اسعت و عمعر
چند قرنه دارد .ولی عبارات فضای عمومی و خصوصی هم هسعت کعه بعا آنهعایی کعه
دیدیم خلط میشود و اسباب زحمت .فضای عمومی به فضعایی اطعالق معیگعردد کعه
متعلق به همگان است و در هر صورت ملک هیچ کس معینی نیست و همهُ مردم بدان
راه دارند و از آن استفاده میکنند ،مثل خیابانها ،میادین ،دشت و دمعن و ...بعه عبعارت
دیگر همان مأل عام .فضای عمومیمیتواند مجازی هم باشد و نه فقط جغرافیعایی .بعه
عنوان مثال ،اینترنت هم فضایی است عمومی .در مقابعل ،فضعای خصوصعی ،فضعایی
است که فقط به روی فرد یا گروه معینی باز است .از خانه گرفته تا باشگاههایی که فقط
اعضای خود را راه میدهند و ...وقتی فرضاً جشن و سرور عمومی راه میافتد همهُ مردم
به آن راه دارند ،اگر جشن عروسی بود ،البته کارت دعوت باید داشت.
وقتی می گویند که در حکومت الئیک ،دین خصوصی میشود ،معنایش این نیست کعه
به مأل عام راه ندارد و نباید هیچ کجا در صحنهُ جامعه آفتابی بشود .گعروههعای دینعی،

مانند دیگر گروهها و نیز افراد تک ،همگی بر فضای عمومی حق دارند و به آن راه دارند
و از آن استفاده میکنند .حداکثر این است که محض بر هعم نخعوردن نظعم ،فرضعاً در
هنگام تظاهرات یا برگزاری آیین های جمعی ،از پلیس و شهرداری اجازه معیگیرنعد تعا
نظم حفظ شود و دیگر مردم دچار زحمت نشوند ،همین.
حال پس از روشن کردن این تمعایز مهعم کعه متأسعفانه در بسعیاری گفتارهعا رعایعت
نمیگردد ،برسیم به مسئلة رابطة الئیسیته با روحانیان و منمنان تا شبهاتی کعه در بعارة
میزان آزادی گروه اخیر در الئیسیته وجود دارد ،رف گردد.

الئیسیته و روحانیت
اول نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که الئیسیته اصعوالً و در درجعة اول بعا
روحانیت طرف است ،نه با منمنان .الئیسیته با روحانیت طرف اسعت چعون کعارکردش
محدود کردن اختیارات این گروه است .نه به قصد حذفش یا مسلوب االختیار کعردنش،
بل برای تدقیق حدود اختیاراتش و بیرون گذاشتنش از حوزة سیاست.
الئیسیته اساساً با روحانیت هیچگونه دشمنی ندارد و حتی معیتعوان گفعت کعه دولعت
الئیک بیش از هر نوع دولت دیگری به روحانیعت محتعاج اسعت .محتعاج اسعت چعون
بنایش بر این است که خود در کار دین دخالت نکند و این کار را به اهلش ،یعنی جمی
منمنان و بخصوص روحانیان وابگذارد که اقتدار مذهبی را اداره میکنند .وجود روحانیت
مستقل ،مکمل منطقی و الزم دولعت الئیعک اسعت .حکومعتهعای اتعوریتر ،خواسعتار
روحانیتی دست آموز و مطی هسعتند تعا بتواننعد بعه میعل خعویش ،از آن بعرای تأییعد
سیاستهای خود و کنترل جامعه استفاده نماینعد .دولعتهعای توتعالیتر هعم کعه اصعالً
خودشان اتکا به نوعی مذهب دنیوی دارند ،روحانیت ادیعان معمعول را رقیعب و معزاحم
خود میشمرند و اگر هم نتوانند به کلی از میانه حذفش کنند ،معیکوشعند تعا هعر چعه
ضعیفتر و محدودتر و مطی ترش سازند و در خدمت پروژة توتالیتر خود بگیرند.
رابطة بین دو اقتدار سیاسی و مذهبی ،در جم سه صورت می تواند بگیرد :اینکه دولعت
بر روحانیت مسلط گردد ،مثل فرضاً حکومت دوران محمدرضا شاه؛ دیگر اینکه روحانیت
حکومت را در دست بگیرد ،مثل دورة حکومت اسالمی؛ اینکعه ایعن دو از هعم مسعتقل

باشد و مرز بینشان هم به طور روشن ترسیم گعردد ،ایعن آخعری کاریسعت کعه دولعت
الئیک انجام میدهد و باید در ایران آینده تحقق بپذیرد.
الئیسیته روحانیت را محدود میکند ،در درجة اول در معورد سیاسعت .قعدرت روحانیعت
باید محدود باشد به همان نفون معنوی که می تواند بین مردم داشته باشد ،نه متکی بعه
اسباب قدرت و بخصوص قوة قهریه که انحصارش از آن حاکمیت است.
الئیسیته حد اقتدار مذهبی را معین میکند .ولی نه با ارجاع به قواعد مذهبی .زیعرا ایعن
کار در حکم دادن ریش و قیچی به دست روحانیان خواهد بود .بعل بعر اسعاس منطعق
سیاست و بخصوص نظام دمکراتیک .چون توجه باید داشت که هرچنعد محعدود شعدن
اقتدار مذهبی در طول تاریخ فقط به دست حکومت های دمکراتیک و به نعام الئیسعیته
انجام نشده است ،آن ترتیب جدایی ایعن دو اقتعدار کعه بعا دمکراسعی همعاهنگی دارد،
الئیسیته است.
مذهبیان اصرار دارند که ابتکار عمل قدرت سیاسی را در کشعیدن خعط معرزی ،پامعال
شدن حقوق خویش قلمداد نمایند که البته حرف نادرستی است .در دمکراسی ،تعیین حد
و حدود اقتدار دولت را به هیچ گروهی نمیتوان واگذاشت مگعر بعه جمیع شعهروندان.
هیچ گروه «خصوصی» ،حال هر قدر گسترده ،هر اندازه مهم و هر قدر مفیعد بعه حعال
جامعه ،در موقعیتی نیست که خودش حد و حدود کارش را معین کند و تعا هعر جعا کعه
می خواهد ،گسترشش بدهد .داور این خط کشی ،در نهایت قدرت سیاسعی اسعت ،ولعی
اضافه کنم که در هیچ کجا هم این کار فقط به زور و بی اعتنعا بعه رضعایت منمنعان و
روحانیت انجام نگرفته است تعا در ایعران انجعام بگیعرد .در دراز معدت ،دوام مرزبنعدی
محتاج رضایت همگان است.

الئیسیته و مؤمنان
باز تکرار می کنم که دولت الئیک اصوالً با منمنان طرف نیست ،مگر وقتی کعه گعروه
اخیر بخواهد اساس الئیسیته را بر هم بریزد و به پیروان مذاهب دیگر زور بگوید و آنهعا
را از حقوقشان محروم سازد.

متأسفانه ،بیشتر سخنان نادرستی که در بارة الئیسیته رواج داده می شود ،چنعین القعای
شبهه میکند که هدف دولت الئیک ،محدود کردن آزادی های منمنعان اسعت و بعرای
حیات مذهبی منمنان و اجرای مناسک مذهبی توسط آنان ،ایجاد مشکل می کند .ایعن
سخنان که به قصد ممانعت از حل مسلئة مذهب در ایعران ،پراکنعده معیگعردد ،از بعن
نادرست است.
مضمون «خصوصی شدن دین» در دولت الئیک ،اسباب اصلی این شبهه پراکنی اسعت
و برای همین هم بود که مطلب را از تفکیک معنا در این زمینه شروع کردم .گفتیم کعه
اول معنای خصوصی شدن دین و قرار گرفتنش در حوزة خصوصی این اسعت کعه کعار
دین و ایمان مردم به دولت مربوا نیست و قدرت سیاسی حعق دخالعت در آنعرا نعدارد.
مردم آزادند که هر دینی داشته باشند ،هر وقت خواستند دین خود را ععوض کننعد و یعا
اصالً هیچ دینی نداشته باشند .نه دولت حق دخالت در این زمینه را دارد و نه هیچ کس
دیگر و اگر کسی از این اصل اساسی تخطی نمود ،دولت موظف به جلوگیری از این کار
و رف مزاحمت اوست.
ولی این خصوصی بودن به هیچوجه بدین معنعا نیسعت کعه منمنعان نبایعد در فضعای
عمومی که متعلق به همه است ،از تظاهرات دینی بپرهیزند .اینکه کسعی فرضعاً عالئعم
دینی را بر سینة خود حمل نماید ،در فضای عمومیبه عزاداری یا هر نوع تظاهر مذهبی
دیگر بپردازد و از این قبیل ،به هیچوجه مخل الئیسیته نیست و مخعل نظعم جامععه و
آرامش مردم نیز نمیباید باشد.
در فرصت حاضر به نکتهای اشاره کنم .داستانهایی که فرضاً در باب ممنوعیت استفاده
از عالئم مذهبی در فرانسه یا دیگر کشورهای الئیک ،اینجا و آنجا ،رواج داده میشعود،
از سر بی اطالعی و متأسفانه بسا اوقات به دلیل سننیت ،دست به دست میگردد .اینها
قصه های جن و پریست که برای ترساندن بزرگساالن سر هعم شعده اسعت .ممنوعیعت
حمل نشانه های مذهبی در فرانسه فقط مربوا است به مدارس دولتی ایعن کشعور ،نعه
دیگر مدارس ،نه دانشگاهها و نه کوچه و خیابان .تصور اینکعه چنعین محعدودیتهعایی
ممکن است در ایران الئیک برقرار گردد ،فقط از انهعان خیعالپرداز و ناسعالم و بعدنیّت
برمیآید.

در این میان ،برخی مدعیند که دولت الئیک مردم را مجبور میکند که آنها هم الئیعک
باشند .باید پرسید کدام الئیک و چه اجباری؟
الئیک بودن مردم معنایی جز این ندارد کعه اصعل جعدایی سیاسعت و دیعن را محتعرم
بشمارند ،همانطور که دیگر اصول دمکراسی را .و گرنه قرار نیست که کسی ،بعه دلیعل
الئیک بودن ،از د ین و مذهب خود دست بشوید یا این که مذهب خود را پنهعان کنعد ع
به هیچوجه! آزادی مذهبی در دولت الئیک تضمین شده است و طبعاً آزادی اسعتفاده از
فضای عمومی برای انجام مناسک یا تظاهرات مذهبی .البته دولعت الئیعک در تربیعت
شهروندان الئیک و در تبلیغ و تعرویج الئیسعیته معیکوشعد ،همعانطور کعه در تبلیعغ و
تحکیم دمکراسی ،ولی نه مردم را شستشوی مغعزی معیدهعد و نعه بعه قبعول چیعزی
وادارشان می نماید .این چیزها اصالً در دمکراسی و در جایی که آزادی بیان باشد ،شدنی
نیست.
چیزی که تحت عنوان آشتی دمکراسی و اسالم از آن یاد می شعود ،دمکراتیعک شعدن
اسالم نیست که برخی وعدهاش را میدهند ،دمکرات شعدن مسعلمانهاسعت کعه هعم
ممکن است و هم مطلوب .قبول الئیسیته شرا اساسی این امر است.

آزادی سیاسی مؤمنان
اعتقاد به الئیسیته امریست که در نهن هر کس جا دارد و آنهم قابل کنتعرل نیسعت و
قرار نیست که عقاید مردم توسط قدرت سیاسی دمکراتیک تفتیش گردد.
مهم ترین شاخص رفتار الئیک از سوی مردم ،طرز استفادة آنها از حقعوق شعهروندی و
در صدر همه شیوة رأی دادن است .کسی که اصل الئیسعیته را معیپعذیرد ،قاععدتاً در
هنگام رأی دادن ،صرفاً معیارهای سیاسی را در نظر معیگیعرد ،یعنعی مشعرب سیاسعی
نامزد ،قابلیتش را برای انجام کاری که قرار است به وی محول گردد و درستکاری او را.
ممکن است کسی چنین نکند و دین و مذهب فرد و میزان پیرویش از فرائض معذهبی
را در نظر بگیرد یا هر معیار نادرست دیگری را .کسانی که چنین میکنند ،خالف منطق
سیاست عمل میکنند و خود را در معرض ضربة پیامدهای نامطلوب آن قرار میدهنعد.
جزای عمل کردن خالف منطق سیاست ،همینعی اسعت کعه از نفعس عمعل نادرسعت

می زاید ،نه مجازات دولت که در این مورد اصالً وجود ندارد .نمونة بزرا این مشکل را
مردم ایران با پیروی از خمینی آزمودند .درست است که در آنجا فقط بختیار به الئیسیته
اشاره کرد و کسی هم به حرفش گوش نداد ،ولی به هر حال ،ایعن کعار تخطعی بعود از
منطق پایه ای سیاست ،زیرا ریاسعت دینعی را در مقعام ریاسعت معذهبی قعرار معیداد و
روحانیت را بر سرنوشت سیاسی مردم ،مسلط مینمود .نتیجهاش این وضعیتی شعد کعه
همه شاهدیم.

احزاب مذهبی
یکی دیگر از مسائلی که هنگام طرح برنامهُ الئیک شدن حکومت ایعران در معیگیعرد،
مسئلهُ احزاب مذهبی است .گروهی که بیشترشعان ملعی معذهبی یعا از انعواع و اقسعام
اصالح طلبان هستند ،به وجود احزاب دمکرات مسیحی در اروپا اشاره میکنند و سعخن
از تأسیس چنین احزابی در ایران میگویند .مشکل اساسی کارشان عطف توجه است به
نام این قبیل احزاب و آگندن این نام با تصورات خود ،بعی اعتنعا بعه واقعیعت تعاریخی.
هدفشان هم روشن است :تداوم حضور مذهب در میدان سیاسعت ،پعس از معرا نظعام
اسالمی.
اول از همه باید دقت داشت که این احزاب ،احزاب مذهبی نیستند ،کالً احزابعی هسعتند
محافظه کار .برنامة مذهبی برای ادارة مملکت ندارند ،عضویت خود را محدود به پیروان
مذهبی معین نمیکنند و نامزدهایی که برای ادارة کشور معرفی میکننعد همگعی پیعرو
مذهب خاصی نیستند .باید از مدعیان ایجاد احزاب دمکرات اسالمی فرضی پرسعید کعه
آیا حزبشان قرار است چنین کارهایی بکند؟ اگر جواب مثبت باشد کعه کارشعان خعالف
الئیسیته است و مخالفت با آن منطقی ترین کار .زیرا در نظامیالئیک ،تأسیس احعزاب
مذهبی آزاد نیست .به این دلیل که الئیسیته منحصراً بعه معنعای کوتعاه کعردن دسعت
روحانیان از سیاست نیست .اختالا سیاست و دین است که باید بعا برقعراری الئیسعیته
ختم گردد و از آنجا کعه ایعن اخعتالا تنهعا از طریعق اعمعال اقتعدار روحانیعان انجعام
نمیپذیرد ،در هر شکلی که واق شد ،موضوع ممنوعیت است.

اصل معنای شهروندی بر این اساس استوار است که افراد جامعه ،فارغ از بسعتگیهعای
قومیو مذهبی و فرهنگی و ...در قالب افرادی صاحب حقوق برابر ،با یکدیگر به حیعات
اجتماعی ادامه دهند .اگر قرار باشد هر کسی با زیر پا گذاشتن این قاععدة بنیعادی و در
قالب شهروندی ،بازی را با منطقی غیر از آنچه که در آن مستتر است ،ادامه بدهد ،دیگر
از دمکراسی چیزی باقی نخواهد ماند .درست کردن حزب مذهبی ،مثل درسعت کعردن
حزب نژادی یا قومییا ...در حکم اعالن جن است به دمکراسی.
به قول یکی از دوستان که در ایعران اسعت ،آیعا خواسعتاران حعزب فرضعی دمکعرات
اسالمی ،می پذیرند که دیگران هم احزاب دمکرات مسیحی ،دمکرات زرتشتی ،دمکرات
بهایی و ...تأسیس نمایند؟ در این حالت دیگر از مفهوم شهروندی که باید ععام باشعد و
همگان را به یکسان شامل گردد ،چیزی باقی نخواهد مانعد و سسعتی و نعابودی آن در
حکم سستی و نابودی دمکراسی خواهد بود.
باید خیلی صریح پرسید که این صفت اسالمییعنی چه و چه فایدهای بر اسعتفاده از آن
مترتب است؟ اگر معنایی مذهبی دارد که چیزی به دمکراسی نمیافزاید و بعر عکعس از
آن می کاهد .چون حزب را از فراگیری جمی شعهروندان محعروم معیکنعد و تبعدیلش
میکند به حزب فرقه ای .اگر هم نه که زائد است و اصالً دلیل ندارد به دنبال دمکراسی
بسته شود.

سخن آخر
الئیسیته اختیارات ناحق روحانیت میستاند در اختیار معردم قعرار میدهعد ،یعا بعه طعور
مستقیم ،یا از طریق دولت برگزیدة مردم .مخالفان میکوشند تا جریان را عکعس آنچعه
هست نشان بدهند و چنین وانمود کنند که الئیسیته آزادی مردم و بخصوص منمنان را
قرار است سلب نماید تا بر اختیارات خود بیافزاید!
آنچه الئیسیته از روحانیان میسعتاند ،اختیعارات نعاحقی اسعت کعه اینهعا یعا از طریعق
همکاری با قدرت سیاسی غصب میکنند ،یا با دست اندازی مستقیم بر این قدرت و در
اختیار گرفتن آن .آنچه از روحانیت سلب می گردد ،امکان سناستفاده از قعدرت سیاسعی
است و نیز دخالتش در دیگر عرصههای حیات اجتماعی .دلیعل نعدارد کعه روحانیعت در

زمینه هایی چون هنر ،علم ،اقتصاد یا هزار و یک چیز دیگر که نه ربطی به معذهب دارد
و نه به خود او ،دخالت نماید .اظهار نظر به پشتوانة آزادی بیان ،البته برای همعه مجعاز
است ،ولی دخالت و تعیین تکلیف ،خیر .سیاست اهم این عرصههاست ،چون محل حعل
و عقد روابط قدرت ا ست و در اختیار گرفتنش و از راه بعه در بعردنش ،راه سناسعتفاده از
ابزار قدرت را برای دخالت در هر زمینهای میگشاید.
برقراری دمکراسی مستلزم برابری مذهبی است و بدون آن تحقق نخواهد یافعت .تنهعا
کسانی که تصور می کنند از برقراری الئیسیته متضرر خواهند شد و حق هم دارند چنین
تصور بکنند ،کسانی هستند که برابری مذهبی را خوش ندارنعد و معیخواهنعد بعه هعر
وسیله که باشد ،راه اختالا دین و سیاست را باز نگاه دارند تعا بعا سناسعتفاده از قعدرت
سیاسی به هدف خود برسند .باید با قاطعیت بر این زیادهخواهی نقطه پایان نهاد.

