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  » سکوالریسم« اتابھام

  )الئیسیته(جدایی دولت و دین ... اصالح طلبان غیر دینی و، نواندیشان دینی» سکوالریسم«

  

  ئیمچیزھا پی یافتندر  ھمواره ما ھرگز چیز ھا را نمی یابیم، بلکه
 ھا اندیشه –اسکال پ

  

   گمراه کننده »سکوالریسم« 

 ابداعیی  مقوله ی را کهسکوالریزاسیون ،می بیست ی دوم سده از نیمه حداقل ،غربی بسیاری از نظریه پردازان زمانی کهدر 

قرار  و بازنگری مورد بحث ،است بردهبه کار  خود برآمدن توضیح فرایند در را است و مدرنیته آن و کلیسای مسیح مسیحیت
این واژه  برعکس، ،ایرانجنبش سیاسی کنونی در  ،اند بردهزیر پرسش به  اش معنایی به دلیل ابھامات و چندا آن راعتبار و  اند داده

با  ،ھا بیانیه و ھا وری در سخن ،و ھدف ، برنامه، چون شعار»سکوالریسم«و » سکوالر« .است برخوردار شده ی بلنداز اقبال
سی سال است که  حالیو این در  .رو شده است به رو دینی غیر یسیوناپوز وی ننواندیشان دیبخشی از استقبال روزافزون 

را به بغرنج مرکزی  تئوکراسیخروج از  یا )الئیسیته(جدایی دولت و دین  ی مسأله جنبش اعتراضی اخیرو  در ایران دینی حکومت
  . اعی ما تبدیل کرده استماجت  -ی سیاسی مبارزه

از به کار بردن  ھا، ترین آن ، و نه کمآن یا نقدِ و مدرنیته  دفاع از پردازان اصلینظریه ای از  پارهدر غرب،  دانیم که می

که » سکوالریسم«از به کار بردن و به طریق اولی  نو عصروسطی به  برای تبیین و توضیح فرایند گذار از قرون سکوالریزاسیون
آلمانی  ھای ھگل، نه از واژه .اند کرده خودداریی است، آلمان -از سکوالریزاسیون فرانسوی آنگلوساکسونی -ایدئولوژیکی اختراعی

Säkularisation  یاSäkularisierung بلکه، در ھمه جا، از اصطالح ،Verweltlichung )پرداز نظریه .کرد استفاده می) دنیوی شدن 

Entzauberung der Welt )تنھا در ( بار ترین کم ،وبر ، ماکسدر غرب داری روح سرمایهو  گراییردخ تکوینفرایند  و )جھان جادوزدایی

 گرایی گیتیو آن ھم به معنای  سکوالریزاسیوناز ) داری اخالق پروتستان و روح سرمایهش به نام اثر مشھورسه جا در 

، متبیس ی سده نامه ب لسوفیدو فسرانجام، . کند صحبت می - »سکوالریسم« از بار یک حتا نهو  -پروتستانیسم یا کالوینیسم 
  )١(.برند می نام »مضامین خیلی مسیحی سکوالریزاسیون«از  ،ریدادِ  و دیگری »گمراه کننده سکوالریزاسیون«از  ،ایدگرھ یکی

در  آن ھم. ندوادارمل او تبه فکر » سکوالریسم«سکوالریزاسیون و  دو واژه ی رویه بی »مصرف«ھا ھمه باید ما را در  این

در دست  تبلیغی به ابزاری ،با آن مخالفتو چه در  از آن پشتیبانیچه در ، دومیی  اژهاین و ویژهه ب ،ایران در امروز ی کهشرایط

در  یشان دینیدنوان و طلبان اصالح تا ...روحانیتدستگاه  و جمھوری اسالمی حاکماناز : نیروھای سیاسی تبدیل شده است

   .رادیکال در خارج از کشورھایی از اپوزیسیون  طلبان غیر دینی و بخش اینان تا اصالح و ازداخل کشور 

ای در جدل  مداخلهتحت عنوان  نوشتاریو در  الئیسیته چیست؟از جمله در کتاب  - ایم وشتهنو  ایم گفته کرات به در این باره، ما
نبوده و جدایی دولت و دین ، )ستالحی نارواطکه اص »سکوالریسم«و (که سکوالریزاسیون  - )٢(سکوالریزاسیون در ایران

اند و تمایز آن را با الئیسیته که به معنای جدایی  پردازان سکوالریزاسیون در غرب مطرح کرده نظریهخوِد این را ھمواره . نیست

 طلب اصالحاپوزیسیون  و نواندیشان دینینیز را  حقیقت این. اند است، مطرح کرده )شریعت و نھاد دین( و دین) State, Etat( دولت

حتا  لیو یاد کنند )سیاسی» سکوالریسم«یا (»  سکوالریسم«به سوگند  بارھا ندحاضراینان که  طوریبه . اند درک کرده دینی غیر

  .نیاورندالئیسیته را بر زبان  یابار نام الئیک  یک



 توان تشخیص را می» سکوالریسم« استفاده از دریافت و گونهبندی کلی، سه  در یک تقسیمدر جنبش سیاسی ایران و امروز، 
که در  ھستندو غیره  تن از روشنفکران ۵ی  بیانیهامضا کنندگان ، سروش ریمکعبدال چون نواندیشان دینی، یک دسته. داد و تمیز

در سوی دیگر،  از. است سکوالر جمھوری اسالمی یادموکراتیک  حکومت دینی معنای به» سکوالریسم« شان، بینش و گفتمان
در  کمتر دافعه برانگیز» فرمولی«به » سکوالریسم« ،ویژه در خارج از کشوره ب ،غیر دینی طلب اصالحاپوزیسیون  بینش و گفتمان

بخش سومی از اپوزیسیون نیز وجود اما  .است تبدیل داخل کشور جمھوری اسالمی در طلبان با اصالح  اتحادخدمت به سیاست 

با  ھا سکوالریزاسیون و تمایز آن معناھای زا عدم شناخت به دلیلولی  گیرد جای نمی دو گروه پیشینی  دارد که در جرگه

 اینانبا   چون اختالف است این گروه آخریا کمتر ب، ما در این جا جدل .پندارد میرا جدایی دولت و دین » سکوالریسم«الئیسیته، 

  .برند مفھومی است که به جای جدایی دولت و دین به کار میناروای نابجا و کاربرد  بر سربیشتر 

در  ،بلکه ایرادنیست،  ھا و در مواضع سیاسی آن »سکوالریسم«از  ھا و سازمان افراداین فھم در  تنھا ،لهامسبا این ھمه، 

تفسیرھای  به که است ای یی مقولهمعنا چندو  عدیبُ  چنددر  مشکل .است است که دارای ابھام مفھومیخوِد  در ،عین حال

از این . سازد ھموار می در ایراناستمرار پیوند دولت و دین  ای گونهحفظ را برای  راه در نتیجه و دھد می میدان و امکان ،متضاد

الئیسیته چون  ھمواره از ،)»سکوالریسم« و به طریق اولی(چون سکوالریزاسیون  تفسیربرانگیز یا مقولهبه جای ست که ما  رو
چون  برانگیز ابھام وپھلو ود مفاھیمیبه جای  .کنیم میکرده و صحبت  »جدایی دولت و دین« ی شبھه بی و ترجمان شفاف

 و الئیک از ،دھند می و الھیاتی و حتا دینی و متضاد گوناگون تعاریف و تفاسیر  تن بهکه  جمھوری سکوالر و سکوالر

   .کنیم میکرده و دفاع  جمھوری دموکراتیک الئیک

  

  »دموکراتیک دینی حکومت« :نواندیشان دینیسروش و  عبدالکریم »سکوالریسم«

نظر خود و  ،نظام مطلوبو مناسبات دولت و دین در » سکوالریسم« پیرامون) ٣(گویی و گفتدر  ،، چندی پیشسروشعبدالکریم 
او به روشنی  امروز ھای آن چه که از گفته .است کردهبیان  نسبت به گذشته بیشتر یای از نواندیشان دینی را با صراحت پاره

جمھوری و  بهو  شدهخارج خواھند از استبداد دینی  با این که می و،ا چون خود این است که نواندیشان دینی ست ھویدا

امر ( Res publicaو با دولت  را بند ناف پیوند دین، روحانیت و شریعت خواھند مین در عین حال و ، اما ھموارهروی آورنددموکراسی 

. باشدمنافات نداشته اسالم و شریعت  دینخواھند که با  را می یدموکراسی و حقوق بشرھا  آن. قطع کنند )جمھورامر عمومی، 

آن چه که . استاسالم  و دموکراسی با  جمھوری» تفاھم«و » ھماھنگی« ،در حقیقت ،اینانجمھوری سکوالر مطلوب و مورد نظر 
» مسکوالریس«مختلف و متضاد سکوالر و  معناھایدر این جا  .نامید »دینی سکوالریسم«یا  »جمھوری اسالمی سکوالر«توان  می

    . آیند می جامعه بر پاسداری از اقتدار دین برایباوران  سروش و دین به یاری

  :در آن مصاحبه می خوانیم که

سکوالريزم سیاسی يعنی انسان، . سکوالريزم سیاسی و سکوالريزم فلسفی ،به طور کلی دو گونه سکوالريزم داريم«
ھا و مذاھب نگاه يکسان داشته باشد و تکثر آنھا را به  م فرقهنھاد دين را از نھاد دولت جدا کند و حکومت نسبت به تما

سکوالريزم سیاسی را می دانیم و به اين معنا بسیاری از . طرف باشد رسمیت شناخته و نسبت به ھمه آنھا بی
ھا سکوالر سیاسی ھستند و چنین بیطرفی سیاسی را در حضور عقايد مختلف و متکثر به رسمیت  مذھبی

اما سکوالريزم ديگری داريم با نام سکوالريزم فلسفی که معادل با بی دينی و بی  .ر آن صحه میگذارندشناسند و ب می
دينی غیر قابل جمع  ی اين نوع سکوالريزم با انديشه. است) گرايی ماده(اعتقادی به ديانت است و نوعی ماتريالیزم 

  ».مع بین نفی و اثبات غیرممکن استيکی قائل به اثبات دين است و ديگری قائل به نفی دين و ج. است

سیاسی و  وجهبه دو  »سکوالریسم«سکوالریزاسیون و  ی تجزیهیعنی فوق،  خواھم داد که تقسیم بندی اشاره تر پایین من

نظران اصلی سکوالریزاسیون در  صاحب که و اختیاری است و با آن چه ارایه شده است، نادرست ھا آنفلسفی و تعریفی که از 

اما . داردن ھمخوانی داده است رویغرب  ی مدرنیتهآن چه که در  با و اند گفتهتا کنون  سیاسی -اجتماعی فرایند -ن مقولهمورد ای
را به » سکوالریسم«اگر امروز او . کنیم» سکوالریسم« ی بارهسروش در  فکریتحول  به کوتاه ای که اشارهالزم است  ،اینپیش از 

» سکوالریسم«و  دھد مورد تأیید قرار میرا  سیاسی» سکوالریسم«به اصطالح کند و   ه مییتجز وجه سیاسی و فلسفیدو 



در  ،دین ضد پدیداریچون آن را و  پنداشت را یکدست می »سکوالریسم«او  ای نه چندان دور، گذشتهدر ، کند را رد می فلسفی

    . کرد نفی میاش  کلیت

سویه یک دریافت ،)١٣٨٢( معنا و مبنای سكوالریسم: دیگری و )١٣٧۴( دیددین و دنیای ج :، یکیمتن ، در دو عبدالکریم سروش
  :کرد می بیان خود را چنین  یکپارچه »سكوالریسمِ «از 

. معیشت و سیاست معرفی شده است ی ی دین از صحنه در عصر جدید، سكوالریسم به معنای كنار گذاشتن آگاھانه«
دھد و نه مبنای  رد، اما دین را نه مبنای مشروعیت خود قرار میحكومت سكوالر، حكومتی است كه با دین ضدیت ندا

  )۴( ».عمل

ھای آموزشی و اصوالً ھر  ھای سیاسی، انگیزه كند، از جمله انگیزه ھا را غیر دینی می ی انگیزه سكوالریسم ھمه«
جای مذھب را  …واقعو در  …شود ی ابعاد و شئون زندگی پیاده می به این ترتیب سكوالریسم در ھمه …ای را انگیزه

سكوالریسم ضد مذھب نیست، , گویند سكوالریسم ضد مذھب نیست البته سخن درستی است این كه می. گیرد می
سكوالریسم به این معنا جای دین را پر   ….برای این كه رقیب و جانشین مذھب است. اما بد تر از ضد مذھب است

به . گذارد ای كه دیگر احتیاجی به دین باقی نمی دھد، انگیزه سكوالریسم انگیزه برای عمل به شما می. كرده است
  )۵( ».زداید كه رنگ دینی را از آن می ی شما رنگ دنیوی میزند، به طوری اندیشه

» عقالنی«و  »علمی«، »غیر دینی«: کاھد می فروآن  ھای یكی از دامنهرا به » سكوالریسم«، سروش معنا و مبنای در این جا

از عقالنیت و  گرایانه مطلق ج وآن ھم در یك تعبیر رای ؛ھا تا معیشت و حكومت ھا و انگیزه عصر جدید، از اندیشه شدن ھمه چیز در

یعنی  ،گیری دلخواه خود برسد تواند به نتیجه است كه او می» سكوالریسم«از  یك سویه یی چنین تعریف پایه بر. ِعلمانیت غربی
انساِن » دنیای كوچكِ «این پدیده به  فروکاستنو با » طلبی نفع«، »ایی محضگر عقل«چون » سكوالریسم«با مطلق كردن 

  :راند» از سكوالریسمراه خروج «سخن از  ،»دیندارِ  انسانِ « در برابر عالمِ » متصرف» «جدیدِ «

از عقالنیت محض یك نوع  …تر خواھد شد عالم آدمی خیلی كوچك …آدمی مسخر این اندیشه سكوالر شود …اگر «
این ھمان راھی نیست كه اخالق سكوالر جدید در پیش گرفته است و با طرح كردن  آیا ….آید ھی بیرون میخودخوا

ھا به نحو عقلی و تجربی، اخالق را عاری و فارغ از  ی آن و كشف رابطه) تاریسم لی یوتی(فواید و لذات افعال 
ی عقل غیر دینی  ی سكوالریسم قصه قصه …گوید؟ و فقط از سود و زیان افعال سخن می …ی خدا كرده است اندیشه

، راه )منظور دریدن حجاب میان دین و عقل غیر دینی است كه ھمان عقل فلسفی است(اگر دریدنی باشد  …است
  )۶( ».خروج از سكوالریسم است

ھان و از جمله شدن انساِن غربی در این ج» خود مختار«، فرآیند ی آن در غرب تعریف شده سكوالریزاسیون، در یكی از مبانی

، در نقِد دین و »روشنگری«ی  در این جنبه، سكوالریسم ریشه در اندیشه. ی دین و كلیساست او از قیمومیت و سلطه» رھایش«

به  ،»سكوالریزاسیون«اش،  ساالری ی غیر دینی و ضد دین در این دامنه حتااما . دارد ساالریکلیسا در اعتراضات و مبارزات ضد

سروش تعبیر  از جامعه، آن طور كه عبدالكریم» زدایی دین«محض و » علمانیت«مطلق، » راسیونالیسمِ « ھیچ رو، به معنای
سیاسی  و اجتماعی حیاتمنصبان دینی در  كلیسا و صاحبامتیازات و اقتدارات به مفھوم نسخ  طور عمدهه بكند نیست بلكه  می

  .است

 مثبت ، تحولی»سکوالریسم«به  در نگاه سروش و نواندیشان دینی، یمعبدالکرنزد  که به رسمیت شناختباید اما با این ھمه 

چون پدیداری ضد دینی » سکوالریسم«گذار از نفی کامل این تحول،  .صورت گرفته استنفی تئوکراسی و استبداد دینی در جھت 
که در  کنیم مشاھده میمتأسفانه اما  .است »سیاسی سکوالریسم«اصطالح  از آن تحت نام به ھیجو یا ای گونهبه پذیرش 

ما ، »انسان نھاد دين را از نھاد دولت جدا کند «که قرار است »  سیاسی سکوالریسم«نیز، در ھمین  شان تأییدمورد  وجه ھمان

 و عدم دخالت دین، شریعت و دستگاه آن از یکسو نه با جدایی کامل دولت و دین به معنای عدم دخالت دولت در امور دینی
ای  حفظ گونهدر  این روشنفکران دینی تالش مستمربا  بیدرنگ بلکه،  از سوی دیگرجمھور  و امر دولت ، در)روحانیت(

در  .رو ھستیم به در شکل حکومت دموکراتیک دینی رو بر امور کشور و شریعت روحانیتنظارت  تأمین و تئوکراسی



 تاکیدھا( :گذارد می چنین صحهاین ادعای ما بر  ،خوداختیاری » سکوالریسم سیاسی«معنای  تبیین، با سروش ،گو و گفت ی ادامه

   )از من است

  ...توانیم از دموکراسی دينی ھم سخن بگويیم توانیم از استبداد دينی سخن بگويیم پس می یاگر ما م«
تواند  یاست م دينداران ی بر عھده اش مسئولیتدموکراسی دينی ھیچ تفاوتی با دموکراسی ندارد و تنھا چون 

منافات با قوانین قطعی شود قانونی که  یدر يک دموکراسی دينی حداکثر سعی م. موکراسی دينی باشدنامش د
فتاوی زيادی ممکن . ، اين قوانین قطعی و ضروری در اسالم ھم بسیار محدود ھستنددينی دارد به تصويب نرسد
ضامن ھمین . رت لزوم اجتھاد تازه کردھا اکتفا کرد و حتی در صو توان به مھمترين آن یاست وجود داشته باشد اما م

گردد که چقدر در عمل به شريعت  یاست و بقیه دين به پايبندی قلبی خود مومنان باز م اسالمی شدن قوانین
   ».اھتمام دارند

او  ؟د بودنفقه اسالمی و فقه جعفری خواھ ی آيا منابع حقوقی و قانون گذاری ھمچنان بر پايهکه در پاسخ به پرسش خبرنگار و 

  :گوید می

قوانین را از آن استخراج کنیم،  ی فقه اسالمی و به تبع آن فقه جعفری، محدودتر از آن خواھد بود که بتوانیم ھمه«
و ضمن اينکه  قوانینی را بنويسیم که با قطعیات و ضروريات اسالمی منافات نداشته باشدکافی است که ما 

دينی بنابر خواست اکثريت دينداران ھويت و شکل  ی امعهج. ھا کسب اجتھاد کرد ی اين توان در ھمه می
   ».که فرھنگ دينی آن باعث تمايز با ديگر جوامع است خواھد گرفت

بر عھده  اش مسئولیت که است دینی »حکومت دموکراتیک«یک  ،سروش و نواندیشان دینی »سکوالریسم«بدین سان، 
با  - دین و فقه اسالمیبا قطعیات و ضروريات باید با  کشور ور و قوانیناست که در آن، ام» یدموکراتیک« رژیم .است دينداران

قوه ی یک چون ایجاد شود،  گرفته می به منظور پیش گیری از استبداد دینی ی کهھای الزم ی ترتیبات و احتیاط وجود ھمه
چنان در  ، ھمریزد میدر شرابش که آبی ی  وجود ھمهبا  ،یبینش چنین. دنمنافات نداشته باش - غیرهمستقل، اجتھاد و  قضاییه

تعاریف و یکی از یا  و الئیسیته یعنی با ی اساسی جدایی دولت و دین با ایده ناھمسانی و ناسازگاریدر ، تئوکراسی چھارچوب

  .قرار دارد سکوالریزاسیون مضامین

 از بینش تو گسست تغییر، تحولفرایند در دعوت می کنیم که  خواه و دموکرات ایران را دینی آزادی انیشنواندخود  ،به سھم ما

 -  استبدادیچپ  بینشاندیشه و در گسست از  مارکسی چپِ نواندیشان که  طور انھم -  خود ی تئوکراتیک گذشته -استبدادی

را  شبھه و ابھام بدون  و شفاف ،اساسی  آن گام -انجام دادند، ھا ھا و بغرنجی با ھمه ی فرازو نشیب ،ی خود توتالیتر گشته

در  .بردارند )الئیسیته( دینو  دولت و واقعی جدایی کاملو  )بدون پسوند( ، دموکراسی)بدون پسوند( سویی با جمھوری ر ھمد

در ( آناختیارات  سوال قرار دادن زیرکه از  جایگاھی ندارد دیگر، ،برای ایران، والیت فقیه مطلوبتاریخی چنین صورتی، در نظام 
تن از  ۵نامه ی در ( ائرجولی ای وجود ندارد که نواندیشان دینی از  ولی ،مھوری و دموکراسیدر ج. شودصحبت ) ھمان مصاحبه

فقھای و  روحانیدایی دولت و دین، مبتنی بر ج تدر مناسبا ،سرانجام .صحبت کنند - ؟ عادل ولیبا  در تقابل -) روشنفکران دینی
و گفته  کرد صحبتھا  اختیارات آن قدرت ویت مطلق کردن بانیرق از بتوانندارند که ی اختیارات و یقدرت، در امر دولت ،اسالم

   .)، تأکید از من استھمانجا در مصاحبه( فقیه است ی مطلقهو اختیارات  مطلقهاگر چیزی بايد قربانی شود آن قدرت  شود که

  

     دینی انطلب اصالحاتحاد با  سیاستِ  در خدمت به: غیر دینی طلبان اصالح» سکوالریسم«

دانیم که اینان، که  می .دیگری دارد معنایویژه در خارج از کشور، ه ایران، ب طلبان غیر دینی اصالح، نزد »سکوالریسم«اما 

دینی داخل کشور را در  انطلب ، اتحاد با اصالحباشند فعال می سازمان اکثزیتو  اتحاد جمھوری خواھان ایرانبیشتر در دو سازمان 

 نپیش برداز برای  این دسته از اپوزیسیونبه یاری » سکوالریسم«در این جا نیز ابھامات پس . اند ادهقرار د خودمبارزاتی  ی برنامه

، ای تلفیق گونه و سکوالریزاسیون چون» سکوالریسم«دریافتی از ی این ابھامات ھمانا  از جمله. آید می شان مقاصد سیاسی

ھا و  ، برنامهھا سخنرانیدر  اینانبی دلیل نیست که  .باشد می آن دودولت و دین و نه جدایی کامل  ھمکاری و ھماھنگی

 یکی از آن دو گروهکنید به اطالعیه ھا و پالتفرم ھای  نگاهاز جمله  - آورند شان ھیچ گاه از الئیک و الئیسیته نام نمی ھای نوشته



از فعاالن و مبارزان  که بخشیدانند  میبه خوبی  ی اینان ھمه با این که -...و» دموکرات و سکوالر«برای اتحاد با نیروھای 

 اینان. کنند دانند و از الئیسیته و جمھوری دموکراتیک الئیک دفاع می خود را الئیک می ،و ھم در داخل کشور ھم در خارج ،سیاسی

و  حفظ قدرت یا گونهروادار  تواند در معنایی می و است برانگیز کمتر دافعه که »سکوالریسمی«کنند که با نام و نشان  تصور می

از  دیگر یھای بخشحتا با و چه بسا  دینیطلب  با بخش اصالح توانند بھتر می، و روحانیت در ایران باشددین  اختیارات

  . اتحاد کنندسویی و  ھم ...ھای سیاسی داخل کشور گروھبندی

با اپوزیسیون  نزدیکیراه  شود و می و مصلحت فرصتاش،  ی ابھام و دوپھلویی ، بدین ترتیب، به پشتوانه»سکوالریسم«
ای  دیگر از گونه یطلبان غیر دینی، نام در زبان اصالح» سکوالریسم«در یک کالم، . سازد میرا ھموار  جمھوری اسالمی طلب اصالح

  .شده استدر ایران  »ھماھنگی دین و دولت«رژیم 

ی  ویژگی جامعه بر تأکیدبا  ،ی گراو عرف جمھوری خواه صاحب نظرانیکی از را،  »ھماھنگی دین و دولت«این ضرورت 

  :  دھد توضیح میچنین  ، به صورت بارزیغربی مسیحی جوامعشیعه ایران نسبت به    - اسالمی

  ...گر شناخته شده است به ھم آمیخته است که اسالم دین حکومت چنان] در ایران[ امر حکومت و دین «
زیرا فقه و بخش . پیروی کند ود را دارد و از الگوی غرب نمی تواندی جدایی دین و حکومت در اسالم کامالً ویژگی خ مسئله

  . است که تفکیک این دو مشکل است آمیخته چنان با خود دین اسالم در ھم... حقوقی اسالم
ی  در جنبش ھای مردمی دو قرنه ی اخیر ھمه جا بدنه... روحانیت شیعه ھیچ گاه بخشی از حکومت و جدا از مردم نشد

روند برخورد . ھمین ویژگی است که در جنبش عرفی گرایی ایران باید توجه شود... می بینیم در کنار مردم را یتاصلی روحان
  ...با نھاد روحانیت در اسالم از روند مبارزات نیروھای غیر دینی بر علیه کلیسا در غرب کامالً متمایز خواھد بود

ایط کنونی خودمان توجه خاص کرده، و آن دستاورد کلی در رابطه با وقتی به ایران می رسیم باید به ویژگی ھای شیعه و شر
   )٧(».اسالم را با شرایط ایران ھماھنگ کنیم

از  توان به راستی میاست که  ای نتیجه ،در ایران کنونی ساالری دیننه در شکل افراطی البته  ،تلفیق دین با حکومتگونه ای  

دستاورد کلی در رابطه با اسالم را با شرایط ایران ھماھنگ باید «: نیز، بر آن تأکید داردنویسنده، خود . به دست آورداستدالل فوف 
غربی در  تعریف و تبیین سکوالریزاسیون و الئیسیته در مناسبت بابدین ترتیب، اختالف اصلی، نه بر سر واژه است و نه . »کنیم

مذھب در  ی سلطهی ایران از  جامعه» خروج«ور کلی و به ط و دین موضوع اساسی جدایی دولت بر سر، بلکه دنیای شرق

در این جا، جدل سکوالریزاسیون و الئیسیته در ایران، کمابیش . استدر شرایط امروزی  ی امور سیاسی و اجتماعی ادارهی   زمینه
ر دو جا، به در ھ. کند پیدا می ،بیستم ی در نیمه ی دوم سده ،مضامین مشابه و نزدیکی با جدل سکوالریزاسیون در غرب

ی مقاومت. ناپذیرند تردید واقعی و انکار که بی رو به رو ھستیم ی ایران جامعه«  ویژه شرایط«، به نام گرا ای، ما با مقاومتی عقب گونه

 برای اییاوتوپیو ھم  است بندی شرطپذیر و قابل  کانمھم ا ی ما که به دیدهبرای ھدفی  مبارزهتالش و مخالفت با  در ارتجاعی

، ھمواره سخت، بغرنجدر ایران  چنین امریواقفیم ھر چند که  .است دین ی رھایش سیاسی و اجتماعی از سلطهاستقالل و 

    .است و طوالنی نامسلم

  

  ایراناپوزیسیون  در »سکوالریسم« اقبال علل

سیاسی و سیاست در  ی یشهاندی مرکزی  لهابه مسساالری  دینخروج از ، ۵٧در پی انقالب بھمن  استبداد دینیبا استقرار 
به  مبرم عاحل و نیاز در نقد و نفی تئوکراسی حاکمسیاسی و سیاست  ی اندیشهاز این رو، . شود ایران تبدیل می

در نفی  بنیادین concept     دو مفھوم تنھا در این راستا،. دنداراجتماعی برای توضیح، تفسیر و مبارزه  -سیاسی ای»مفھوم«
 ،ی کمابیش مشابهشرایط در آن جا، درند و ا هشد ابداعدر غرب  کهی دو مفھوم .توانند به کار آیند مید که تئوکراسی وجود دارن

و  الئیسیزاسیونالئیک و سکوالر،  :اند رفته، به کار ی دین و کلیسا و گذار به مدرنیته خروج از سلطه فراینددر یعنی 

 جھان و این به معنای سده،، Saeculum ،دیگری و و به معنای مردم است برآمدهیونانی  الئوساز  ،الئیکیکی،  .سکوالریزاسیون

   .دارد یکلیسای ادبیاتریشه در مسیحیت و است که  انسانیعمر 



آن جا كه . برخوردارند به طور عمده ویژگی كشورھایی است كه از یك سنت نیرومنِد كاتولیكی Laïcisationالئیسیزاسیون 
» رھایی«سیاسی برای  ، قدرتاین جادر . گیرند كار قرار می لیسای مقتدر، سلسله مراتبی و محافظهنیروھای اجتماعی در برابر ك

سرانجام، در پی . كند جانبه اقدام می طور مستقیم و یكه شود و ب كلیسا بسیج می اقتدارو  ھای عمومی از سلطهدولت و نھاد

موضعی و گاه عمومی، میان مخالفان و موافقان ، گاه قھریگاه آرام و گاه  ،ھا كشاو كش ھا ضیك سلسله تعار

  .    پذیرد ، تحقق می»جدایی دولت و كلیساھا«، امر  cléricalisme ساالری روحانیت

ھای مختلف فعالیت اجتماعی به تدریج و به  دین و حوزه آن جا كه. است پروتستان عمدتاً  ھای ویژگی كشور ،سكوالریزاسیون
سان كلیسای كاتولیك در مقابل ه قدرتی نیست كه ب ،ی پروتستان در موقعیت انحصاری یا فایقكلیسا. شوند اتفاق دگرگون می

ھای مشخص و  در  تبعیتی  دار مسئولیت سیاسی، عھده ی انسجام و پیوند ، سازندهدولت درست ا بلكه نھادی ،دولت قرار گیرد

» جدایی«یا  و »الئیسیزاسیون«، »سیتهالئی«از  ، بحثیزاسیوندر سكوالری .دولت شده یا مورد اعتراض كمابیش پذیرفته
)Séparation( ھمراه ، تدریجی ،ی دین از سلطه» خروج«تحول دولت، كلیسا و جامعه به سوی . دولت و كلیساھا در میان نیست

  .پذیرد انجام می میان دولت و كلیسا، اھبا حفظ پیوندم اتو و باھم

 هنسبت ب( »سکوالریسم«کشور، سکوالر و  از ویژه در خارجه سی ایران، بحال پرسش اصلی این است که چرا در جنبش سیا
  .توضیح داد زیر توان در نقش سه عامل اند؟ علل آن را می اقبال بیشتری پیدا کرده )الئیک و الئیسیته

به زبان دبیات سیاسی کنند، بیشتر با زبان انگلیسی و با  ا اکثر عظیم فعاالن و روشنفکران ایرانی که در این باره صحبت می -١

در آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان و شمال اروپا مستقر  شان، غالبدر اکثریت  ،خارج ایرانیان مقیم. دارندانگلیسی آشنایی 

، سکوالریزاسیون و ھا این سرزمین در ادبیات سیاسی، سنت پروتستانی غالب بوده است، چون ورھاچون در این کش. اند شده
 باو بیشتر فرانسوی  الئیسیته باکمتر  شان در اکثریت بزرگ ھا در این سامانپردازان  و چون نظریه اند مطرح بوده» سکوالریسم«

دانش . کند رواج پیدا می نزد ایرانیان بیشتر» سکوالریسم«در نتیجه،  ،اند داشتهآشنایی در کشورھای خود   سکوالریزاسیون

  .است و ناقص چنان بسیار اندک سیاسی و روشنفکری ایران ھم جنبشیون در سکوالریزاس ش بانسبت به الئیسیته و تفاوت

 بیشتر و ھم )نامیدبه معنایی سکوالریزاسیون مسیحیت توان  را میپروتستانیسم ( ھم معنای دینی دارد والریزاسیونکس -٢

ادیکال از جدایی دولت و دین نزدیکی در حالی که الئیسیته بیشتر با درکی ر. و تبانی دولت و دین قرابت دارد با منطق ھمکاری
اقتدار دین در ایران از  ای که خواھان حفظ گونه یباوران ویژه در میان دینه ، بایران تری از روشنفکران قشر وسیع ،از این رو. دارد

و از  دنشان دھنروی خوش به این مقوله ) ھمکاری دولت و دین(دینی از سکوالریزاسیون  دریافتیتوانند با  ھستند، می

  .سروش نام برد» سکوالریسم سیاسی«توان از  به عنوان نمونه می. در ایران دفاع کنندیا سکوالریزاسیون » سکوالریسم«

غیر  طلب اصالحاپوزیسیون از  آن بخشبرای  تر مناسب یا واژه، به دلیل ابھاماتش در مناسبات دولت و دین ،»سکوالریسم« -٣

چه داخل کشور و  طلب اصالح اپوزیسیونبا  اتحاد و ھمکاری کارِ  تواند می بھتر ،این مقوله یه بهتکبا  ،کند می تصور که است دینی

  . راندبه پیش  را حاکمیت جمھوری اسالمی ایرانھایی از  جناححتا با  بسا

  

  .سکوالریزاسیون سه معنای

از  ھمواره ایم ین باره نگاشتهھر جا که مطلبی در اخواننده متوجه شده است که ما در ھمه جای این نوشتار و در 
از بابت  اصرار مااین .  ایم قرار دادهدر داخل گیومه ھمیشه را » سکوالریزم«یا » سکوالریسم«سکوالریزاسیون صحبت کرده ایم و 

که از بدو مسیحیت در ادبیات مسیحی و  کلیسایی و سپس در دوران گذار از قرون وسطی به مدرنیته در  ای واژهآن است که 

 ھمانابه کار رفته ... ادبیات و ھنردر الھیات،  در شناسی دین، جامعهدر ، غرب سیاسی ی ر فلسفه، دروپاا

واژه سکوالر انگلیسی یا سکولیه . استآلمانی  Säkularisierungیا  Säkularisationفرانسوی و  sécularistaion سکوالریزاسیون
اما آن چه که . دھم رجوع میدر جاھای دیگر  مان ھای خواننده را به بحث ن بارهایدر . فرانسوی نیز ریشه در سکوالریزاسیون دارد

فرایندی که  از سکوالریزاسیون» سکوالریسم« .ستا ساکسونی  آنگلو و اختیاری ابداعی نامند، اصطالح می »سکوالریسم«

 چند، )پلورالیستی(متکثر چندگانه، ی از سکوالریزاسیون که فرایند است، ...ادبی وسیاسی، اجتماعی، فلسفی، الھیاتی، ھنری 



تعاریف یکی از سوای  ی، بدون آن که قادر شود از خود تعریفسازد می ایدئولوژیکی تم یا مکتبسسی ،است و بغرنج بعدی

  .سکوالریزاسیون ارائه دھد

 دریافتیی نخستین بار شاید برا، سکوالر شھردر کتاب معروف خود به نام  شناس آمریکایی، ت، الھیاHarvey Cox ھاروی ُککس

 ازگرا  یکجانبه و مطلقدریافت و تصویری نیز  خوِد اوبا این که  .دھد با سکوالریزاسیون به دست می اش در مباینت» سکوالریزم«از 

ده در این جا بی فایکتاب او فرازی از  نقلدھد،  توضیح می اش مسیحی - دارد و این پدیدار را تنھا در ُبعد دینی سکوالریزاسیون

  : نخواھد بود

جامعه و فرھنگ از  ،در جریان آن .استناپذیر  بازگشت که به یقین ای است یسکوالریزاسیون مستلزم فرایند تاریخ«
ما تأکید کردیم که  .شوند متافیزیکی خالص می غایت بهھای  بینی چنین جھان قیمومیت و نظارت دین و ھم

یک  ،اما سکوالریسم، بر عکس، یک ایدئولوژی است. استبخش  سکوالریزاسیون به طور اساسی جنبشی رھایی
ھایش را  در حالی که سکوالریزاسیون ریشه. ھمانند مذھب عمل می کند که است بدون گشایش و جدید بینی جھان

بر تاریخ غرب است، سکوالریسم  مسیحیایمان  اثرگذاریی اصیل  ای میوه دواند و تا درجه در ایمان کتاب مقدس می
    ) ٨(».کند تحدید میآورد،  که سکوالریزاسیون می را ای گشایش و آزادیآن سکوالریسم ...  متفاوتی استچیز کامالً 

  

 مضمون و تعریف به راجعدر غرب، . از سکوالریزاسیون موجود ھای مختلف دریافتبه یعنی  مان اما بازگردیم به موضوع اصلی

به ویژه در . گرفتدر  متکلمان مسیحیو  ورزان نگاران، سیاست ، تاریخسانشنا ، جامعهفالسفهمیان  بزرگ ی، جدلسکوالریزاسیون

ی  و در حوزه شود که سکوالریزاسیون با رفرم دین و پروتستانیسم ھمزاد و ھمراه می یعنی آن جای فلسفی در آلمان،  حوزه
ا که بیش از ھر جای دیگر این رشته ، آن ج)از جمله انگلستان و ایاالت متحده( ساکسون آنگلوشناسی دین در کشورھای  جامعه

  . گیرد مورد توجه قرار می

کنند که سکوالریزاسیون  پردازان تصدیق می در تعریف و تبیین سکوالریزاسیون، امروزه اکثر نظریه مناقشهبا وجود اختالف و 

ھایی مختلف و  ھایی و جنبه زمان. داشته استعدی فرایندی واحد و یگانه نبوده بلکه معنا و مضمونی چندگانه و چند بُ اروپایی 

در این گفتار، به طور خالصه و در یک . )٩( ام ھای سکوالریزاسیون پرداخته من در جایی دیگر، به تشریح زمان. متفاوت داشته است
ای  لهبغرنج مقو .اند متفاوت و تا حدی متضادمعنایی که  سه. کنم بندی کلی، به سه معنای اصلی سکوالریزاسیون اشاره می جمع

از ھمین جا ناشی انی پردازان ایر نظریه ی گرایانه ھای تقلیل سکوالریزاسیون و کارُبردھای متفاوت آن، از جمله برداشت چون

  .شود می

پایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعی آن در . افول سیادت دین در جامعه: عبارت است سکوالریزاسیونمعنای اول  -
. است ھای مختلف اجتماعی و تبدیل مذھب به امری خصوصی حوزه ابییتمایز وخودمختاری . سازماندھی جامعه

با این ھمه، . شود خوانده می الئیسیزاسیون  از این رو گاھی. سکوالریزاسیون، در این معنا، نزدیک به الئیسیته است

  . دارد، نیستکه در الئیسیته وجود »  جدایی دولت و دین«سکوالریزاسیون، در ھمین معنای خود، به مفھوم 

یا دنیایی شدن  Verweltlichung گرایی گیتیمنظور از آن، . است سکوالریزاسیون مسیحیتمعنای دوم سکوالریزاسیون،  -

امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جھان مادی و کنونی ھماھنگ و . دین است
  ).ھایدگر( آورد ود را به رنگ روز در میخمسیحیتی که . کند ساز می ھم

یعنی در آن برداشتِ خاص  ؛دارد» پروتستانتیسم«و » اصالح دین«، ریشه در جنبش از جمله، سکوالریزاسیوندانیم كه  می

كلیسایی، توسل ھای  ، مستقل از اتوریتهبه ایمان و وجدان ذھنی ھر فرد یممستقبه طور دینی از مناسبات انسان با خدا كه 
  . سازد را ھموار می» در این جھان«انسان » خودمختاری«جوید و از این طریق، راه  می

را در برابر » ایمان«نگاھی كه . نامند می» سكوالریزاسیون شناسی یزدان« را سکوالریزاسیونتفسیر دینی از این 

خدا نیست و  »گیتی«در این جا، . جوید ان میرا در خوِد ایم» سكوالریزاسیون« امكانِ عكس،  بهدھد بلكه  قرار نمی» گرایی گیتی«

در این جا، از . گوید كه او را آفریده است زند و سپاس كسی را می جھان حرف كسی را می. در عین حال دشمن خدا ھم نیست
در . نیست كند، خبری آفریده شده، انكار می جھان را چون یك خودمختاری برد و خودمختاری پرستی كه جھان را در خود فرو می ُبت



بدین سان، . ھم بر منزلت جھان تاكید دارد و ھم بر تمایز آن از خدا) مسیح تنِ در (خدا ِد ستجشناسی مسیحی،  یزدان

جھانی كه به دستِ . آید در طی زمان، به نظر» زدایی از جھان توسط خدا الوھیت«تواند چون تداوِم  می» سكوالریزاسیون«

شناخته شود، از لحاظ سیاسی توسط دولت  ،اش علل و عوامل عینی و واقعیجه باید بنا بر ھا سپرده شده است و در نتی انسان

توان از مسیحیت یا یھودیتی سخن  در این جاست كه می  …ھای زمانه اداره و سازماندھی شود آوری ھا و فن كار و با استفاده از راه

و یا در » غیاب«در  ،»برابر«خدای مسیحی یا یھودی و نه در » حضور«در  - ھا در این جھان راند كه با تاكید بر خودمختاری انسان

  )١٠(.آید در می »دین از خروج دینِ «به  - »مرگ خدا«

عبارت  کهبرند  نام می »سکوالریزاسیون ی  قضیه«عنوان  باآن اما معنای سومی از سکوالریزاسیون وجود دارد که از  -

  )١١.(ی غیر دینی ی دینی و الھیات به حوزه ھا از حوزه اییھا و بازنم انتقال نمودارھا، مضمون ازاست 

ای نیست که بتوان به سادگی از کنار  لهزاسیون و مناسباتش با مسیحیت، مساسکوالری در این جا باید تصریح کنیم که اصطالح

    :    ردك خالصهچنین  ،نكته سهتوان در  را می» سكوالریزاسیون«بغرنج در حقیقت، . آن گذشت

شناسی یا  ی سیاسی یا فلسفی؛ یزدان حوزه - ایم ای قرارگرفته از این مقوله، بر حسب این كه در چه حوزه  -١

در یك كالم، . اند و متفاوتی به دست دادهپربار گوناگون،  ھای تعریف –شناسی؛ فرھنگی، ھنری، تاریخی یا اجتماعی  جامعه
ھای مختلف، به موضوعات بسیار مختلف و متفاوتی اطالق شده  و در مكانچون پدیدار، در طول زمان و تاریخ » زاسیونسكوالری«

  .مھا اشاره كرد آن به این نوشته نیزكه در است 

با ویژه ه و ب مسیحیت به طور مشخص با با دین وھایی،  ھا و زمینه در زماناین است كه سكوالریزاسیون،  مشكل دوم -٢

از فوئرباخ، ماركس و نیچه ( ٢٠و  ١٩ی  بزرگ متفكران سده جدل. گیرد قرار می »تبانی و ھمدستیمناسبات «در  ،پروتستانیسم

» سكوالریزاسیون«این كه آیا : اصلی است» گره گاه«بر سر ھمین  ،)...بلومنبرگ و لوویتز  اشتروس، اشمیت، ھایدگر، آرنت، ...تا
ما را به  پرسش فوقزمینی یا دنیوی؟ ، در شکل دیگر در شکلیاما » ی ھمان ادامه« ، در عین حال،است و یا» گسست از دین«

اصلی  ھای محرکه ، یکی ازكه سكوالریزاسیون(» نو«یا عصر » تجدد«و آن این است كه خود  دھد سوق میتر  بس مھم ای نقطه

ه خود را در ی است كا »كھنه«و یا ادامه  است» نوین«؟ آیا واقعاً باشد می» نو«تا چه حد نسبت به گذشته ) رود آن به شمار می
گذارد؟ به عبارت دیگر، آیا  به نمایش می – بلكه زمینی و این جھانی» جھانی آن«و » ترافرازنده«و این بار نه  –دیگر » یشكل«

جانشین » كمونیسم«ی ماركسیسم،  در نمونه ...و» كلیسا«جانشین » دولت« ،Providence» الھی مشیت«جانشین » ترقی«

  ؟         شود نمی …دینی »موعود رستگاری«

با فرایند پروتستانیسم و رفرماسیون  ،در كشورھای پروتستانزاسیون، مشكل سوم این است كه از لحاظ تاریخی، سكوالری -٣
 لچترواِ  ارنست پردازان سكوالریزاسیون، چون ترین نظریه مھمبرخی از . باشد میعجین  به صورتی ژرف) لوتریسم(

Ernest Troeltsch ،جدایی«در مناسبات با پروتستانیسم است كه سكوالریزاسیون ھیچگاه به . ان پروتستان بودندشناس یزدانز ا «

برای دریافت . برند و میبا ھم به سر برده  و تبانی ھمكاری، زیستی ھمواره در ھم، انجامد بلكه این دو دولت و دین نمی» واقعی«

چون انگلستان، آلمان، ایاالت  یھایت دولت، دین و جامعه در كشوراسبااین مطلب تنھا كافی است نگاه كنیم به وضعیت كنونی من

   …متحده آمریكا

سکوالریزاسیون یا الئیسیته، کدام طرح برای ایران؟ پاسخ و موضع ما چه : حال، با توجه به مالحظات فوق و در برابر پرسش

  تواند باشد؟ می

          

  .الئیک جمھوری دموکراتیک .یا جدایی دولت و دین الئیسیته

ئیسیته را در الما . است الئیسیته و جمھوری دموکراتیک الئیکجدایی دولت و دین یا  ،مای سیاسی مورد نظر  موضع و پروژه

  :ایم توصیف کردهزیر سه رکن اساسی 



ھنجارھای  احکام، شریعت و خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت بهاستقالل و به معنای  »جدایی دولت و دین« -١
طرفی دولت و بخش  بی .عدم دخالت دولت و دین در امور یکدیگر .دین رسمی در کشوربه رسمیت شناختن عدم  .است دینی

  .عمومی نسبت به ادیان و مذاھب مختلف در کشور

جدایی دولت . صورت فردی یا جمعی به ھا آن مناسک دینی و آزادی به جا آوردنه دینی و چه غیر چآزادی عقیده و وجدان،  -٢

باوران ھم چون دیگر گرایشات عقیدتی از آزادی ابراز عقاید سیاسی خود  دین. دین به معنای جدایی دینداران از سیاست نیستو 

    .و فعالیت سیاسی برخوردارند

  .ھا از اعتقادات مذھبی یا غیر مذھبی آن مستقلعدم تبیعض دینی و مذھبی، یعنی برابر حقوقی شھروندان،  -٣

توان از  می به عنوان نمونه. استپذیر  امکاناجتماعی  -یسیاس ی قانونی به اتكای جنبشاتطریق اقداماز  تحقق اصول فوق

مفھوم به اما سكوالریزاسیون . بخشید رسمیتدر آن کشور كه به جدایی دولت و كلیساھا نام برد  فرانسه ١٩٠۵قانون  تصویب
سیاسی  ی تواند برنامه سکوالریزاسیون نمی. به کاربُرد سیاسی شعار چون توان نمیرا  »ی دین جامعه از سلطه خروجفرایند «

، بیش از ھر چیز، در فرایند تحوالت فرھنگی، اجتماعی و ساختاری، طی زمان، میسر سکوالریزاسیون بخشیِ  تحقق. شود
   .طور که در غرب نیز چنین شد شود، ھمان می

-  فرایند سیاسی - این مقوله سکوالریزاسیون، مخالف کاربرد ایم، شتهطور که در جاھای دیگر نیز نو ، ھمانمایاد آوری کنیم که 

 ایران، در دین ی سلطهفرایند تاریخی خروج جامعه از در معنای  یعنی ،شھای ھا و تبیین و زمینه ھا در یکی از زمان، اجتماعی 

سیاسی و  گران و عملی کنش بایست موضوع عاجل کار فکری میتواند و  می ی سکوالریزاسیونااین معن. کنونی نیستیم

با  »سکوالریسم«و به طریق اولی چیزی به نام  سکوالریزاسیونبر این باوریم که با این حال، اما، . اجتماعی ایران قرار گیرد
وضع  ،كه در مورد الئیسیته است حالی درو این . کردسیاسی  مشخص ی»برنامه« یا» شعار«به  تبدیل توان نمیرا  اش ابھامات

پذیر تصوراجتماعی  - یسیاس یا انقالبی از طریق اقدامی قانونی به اتكای جنبشی» جدایی دولت و دین« .گونه نیستبدین 
كار تواند موضوع  نمی »ی دین جامعه از سلطه خروجفرایند «و از جمله در مفھوم  شاما سكوالریزاسیون در معناھای مختلف. است

  . قرار گیرد …یا دولت گذار قانون

بغرنج، سخت و طوالنی  روندیدر شرایط تاریخی كشور ما،  اجتماعی نسبت به دین، –خود مختاری سیاسی م كه دانی می
، حداقل دو سده به درازا کشید و با این شكل سكوالریزاسیون و الئیسیته ساالری، در دین نفی ی، نقد ودر اروپای غرب. خواھد بود

در . کنند می )شا سابقدر شكل  البته نه( »بازگشت دین«سخن از  ،ه و روشنگریھا، با وجود مدرنیت در این سامان امروزهحال 

ھستند كه  سدھای فرھنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی آن ،قرار دارند الئیسیتهتحقق  ی که بر سر راهموانعکشور ما 
 …رد، عدالت اجتماعی، ترقیبرابری زن و م ی ایران را از آزادی، دموكراسی، جمھوری، حقوق بشر، حكومت قانون، جامعه

، مھم ی، بدون تردید نقشاسالمی ساالری دین و استبداد شرقیماندگی، دو عامل اصلی یعنی  در این واپس. ندا نگھداشته باز

 عملاندیشه و فرھنگ و نقد و  ی ھا و به ویژه در حوزه ی عرصه مقابله با این دو در ھمه .داشته و دارند اساسی و تعیین كننده

  .دھد اجتماعی، ھمواره یک میدان اصلی مبارزه و مقاومت را تشکیل می -ی سیاس

و به طور  -چپ سنتی توتالیتر بینش در ُگَسست از  -خواه و دموکرات  سوسیالیستی آزادی چپِ راه كاری كه امروزه در مقابل 

در ُگَسست از دو نظم استبدادی پادشاھی  - در داخل و خارج کشورالئیك ، دموکرات و خواه جمھوری ھایتر در مقابل روند مومیع

 .در جھت تغییر و دگرسازی وضع موجود است یا فعالیت ، فکری و عملی،اپوزیسیونی فعالیت ھمانقرار دارد، ھمواره  - و اسالمی 
  ).١٢(دینام می»” انتقادی –عملی «یا فعالیت » انقالبی«فعالیت "چیزی كه ماركس 

 ی جنبش اعتراضی در ادامهو  شود مربوط میاوضاع و شرایط  تغییر اپوزیسیونی جنبش و سیاسی - تا آنجا كه به وجه عملی

 تحقق بخشیدن به مبارزه در راه ،گیرد ما قرار دارد و می ی عاجل و بالواسطهدر دستور كار  ھموارهآن چه که ، ایران مردم اخیر

چون  بندی و در عین حال در عین حال بغرنج اما قابل شرطچون امری ممکن ولی : است دموکراتیک و الئیک جمھوری ی و پروژه ایده

یا جدایی دولت و دین، چون شعار و الئیسیته در این راستا، . ای که کشور ما در آن قرار دارد ی تاریخی لهحآرمان شھری ما در مر
این  ی محورھای اصلی و تعیین کننده، یکی از ی ایران از نفوذ و اقتدار دین سیاسی، در بستر فرایند تاریخی خروج جامعه ی برنامه

  . دھد را تشکیل می مبارزه و مقاومت
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