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  در ایران جدایی دولت و دین
  پذیری شرط امکانسه و  ھا ناتوانی، ھا توانایی

  
  

وجوه  تمام بر آنو دستگاه  دین. دیانجام ایراندر  تئوکراسی اسالمیبه استقرار  ١٣۵٧انقالب دانیم که  می
چنین لی عالی جت اش قانون اساسیجمھوری اسالمی و  .کند برقرار می تام یا سلطه جامعه اجتماعی و سیاسی

انحصاری سیادت  گذاری و قضایی قوای اجرایی، قانونبر سه  ایدئولوژی دینی، آن در که سیستمی. شود می نظامی

در  غربی مسیحی ھای تئوکراسیاز تر  لکام در ایراناسالمی که تئوکراسی ادعا کرد توان  می راستیبه . دارد
نیل برای اساسی و کلیدی  معضل و بغرنجبه  در ایران ساالری دینخروج از  ،در چنین شرایطی .است ھای میانه سده

  .تبدیل شده استاسی رآزادی و دموک به

بازگویی  ابتدا به .میدھ میمورد تأمل قرار  را جدایی دولت و دین در ایرانامکان پذیری  پرسش، جستاردر این 
 .کنند را فراھم میدین فروپاشی سیادت سیاسی و اجتماعی  ھای زمینهکه در غرب  میپرداز می املیعواجمالی 

عمومی و  یخصلت ...ھای دو جھان شرقی و غربی، اسالمی و مسیحی ھا و اختالف  با وجود تفاوتعواملی که 
و در شرایط خاص جامعه ی ایران ر را مورد نظ ھای فرایند و ناتوانی ھا توانایی ،ھا آندر پرتو  ،سپس .دارند جھانشمول

پذیری جدایی  سه شرط امکان ،در نتیجه گیری پایانی .کنیم می بررسیدر پی تحوالت اخیر و جنبش موسوم به سبز 

  .کنیم می مطرحدر ایران را  الئیسیتهو به طور کلی امر الئیک یا  دولت و دین

    »خروج از سیادت دین« تبییندر  دو مفھوم پایه ای -١

 بهرجوع باید  ناگزیر و ھمواره. بیش نداریمدو مفھوم فلسفی ، )١( »خروج از سیادت دین«برای تبیین مسأله ی ما 
طی دو  »خروج«این  نوزده، تای شانزده  از سده ،مسیحی در غربدانیم که  می .کلنجار رویم ھا با آن .کنیم ھا آن

  .پذیرد انجام می ،الئیسیتهو  سکوالریزاسیون ،و مشابه متمایز فرایند

 ی تشابھات و تمایزات این دو فرایند توضیحات مبسوطی و طی مقاالتی، در باره الئیسیته چیست؟در کتاب من 
  :کنم را بازگو می مقولهاین دو اساسی  خطوط کلی ووری، آبرای یاد، اکنون. ام داده

  :تشکیل شده است رناپذی تفکیکو  سه رکن اساسی از ،دارد دواح یھومفمعنا و مکه الئیسیته 

کلیسا (دین و دستگاه آن خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به استقالل و  یعنی .»جدایی دولت و دین« -١
طرفی  بی .در امور یکدیگر و نھاد دینعدم دخالت دولت  .دین رسمی در کشور فقدان. )روحانیت در اسالم، در مسیحیت

  .مختلفومی نسبت به ادیان و مذاھب دولت و بخش عم

جدایی دولت و دین به معنای . به صورت فردی یا جمعی دینآزادی به جا آوردن از جمله . آزادی عقیده و وجدان -٢
 و  عقیدهابراز  در ،برخورداری از امتیازی بدونی شھروندان،  چون ھمه، اینان. نیست دین باوران عدم فعالیت سیاسی

  .آزادند فعالیت سیاسی

  .شانغیر مذھبی  یا برابر حقوقی شھروندان، صرف نظر از اعتقادات مذھبییعنی  .مسلکیدینی و  تبعیضعدم  -٣

  .کنیم یاد آوری میآن را سه معنای اصلی  .و چند ُبعدی داشته است چندگانه ییاما سکوالریزاسیون در غرب معنا

و  در سازماندھی دینپایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعی . است افول سیادت دین در جامعه، معنای اول -
تبدیل مذھب به امری . مختلف ادیاننسبت به  خودمختاری و تمایزبابی حوزه ھای مختلف اجتماعی. جامعه ھدایت

. شود خوانده مینیز  الئیسیزاسیوناز این رو گاھی . سکوالریزاسیون، در این معنا، نزدیک به الئیسیته است. خصوصی
که در الئیسیته وجود دارد، »  جدایی دولت و دین« کامل به مفھومزاسیون سکوالری، نیزبا این ھمه، در ھمین معنا 

   .)٢( نیست

یا دنیایی شدن دین ) ھگلی( Verweltlichung گرایی گیتی. است سکوالریزاسیون مسیحیت، معنای دوم -
ھماھنگ و که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جھان  است امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی. است



کاربرد ی بحثِ مخالفان  آن چه که پایه). ھایدگر( آورد خود را به رنگ روز در میمسیحیتی که . ساز می کند ھم
اسالم که  اند مدعی آناینان با اتکأ به  .دھد، ھمین تعرف دینی از آن است سکوالریزاسیون در ایران را تشکیل می

سکوالریزاسیون «( بوده است) دنیوی(از ھمان ابتدا سکوالر  ،مسیحیتبر خالف  ،نیازی به سکوالریزاسیون ندارد چون
   .)٣( )»اسالم در درون او ست

 سکوالریزاسیون در این جا به معنای .دننام  می »سکوالریزاسیون ی قضیه«جود دارد که  نیزاما معنای سومی  -

در این میان، فرمول معروف  .ستدنیوی ای  حوزهدینی به  ی از حوزه ھا نمودارھا، مضمون ھا و بازنمایی یا تبدیل انتقال
مفاھیم پرمغز نظریه مدرن دولت چیزی جز مفاھیم الھیات سکوالر  ی ھمه« گوید می که شود طرح می اشمیت کارل

زیر دینی  میانی ھای سدهاز » ُگَسست«عصر جدید در » مشروعیتِ «، نظریه بنا بر این. )۴( »نیستند )یا سکوالریزه(

ی فرایندھای تشکیل  چکیده«و سکوالریزاسیون چون  -شود که آیا مدرنیته  پرسشی طرح می. رود سؤال می
اما در  مسیحی مبانیھمان ی  ادامهیا در حقیقت و  باشد می نو آغازی یا ای ریشه گسستی –  »ی مدرنیته  دھنده

ازخودبیگانگی زمینی بدین سان، از تقدس و ازخودبیگانگی آسمانی به تقدس و  .است زمینی و سکوالری شکل
سکوالریزاسیون  از ضرورت ،سکوالریزاسیون معانی مختلفاستفاده از  بابرخی از مدعیان این تز،  ،در نتیجه. رسیم می

 )معنای دوم آن( از سکوالریزاسیون )معنای اول سکوالریزاسیون( دین زدایی یعنی .رانند سخن می »سکوالریزاسیون«

       .دارد قراردین  ی حوزه در که ھمواره

  » خروج از سلطه ی دین« اصلی عاملپنج  -٢

  :دھند می توضیحپنج عنوان اصلی  زیر آن ھا را ؟کنند میی دین را فراھم  خروج از سلطه شرایطچه عواملی 

  .نسبت به دین دانش ستقاللا  -١
 .نسبت به دین قدرت سیاسی استقالل  -٢

 .و عقیده رواداری و آزادی وجدان -٣
 .به امر خصوصی ایمان تبدیل شدندینی و  )پلورالیسم( ییچندگرا -۴
 .اجتماعی فعالیت ھای ودمختاری حوزهخ -۵

  :از نظر می گذرانیم به اجمال رااز آن ھا ھر یک 

 این را. نسبت به الھیات علمیھای  و روش تفکرمختاری  خود یعنیاستقالل دانش نسبت به دین  -
نمایندگان ... و بسیاری دیگر کانتیکن، دکارت، پاسکال، سپینوزا، الک، نیوتن، ب .نامند نیز میسکوالریزاسیون دانش 

، )۵( بلومنبرگھانس  ی گفتهشانزده و ھفده میالدی است که به  ی  در سده .ندا هاساسی بود تحولنظری این 
حق آزاد . وندش می و تثبیت شده هبه رسمیت شناخت »حق«سه  .گیرد  صورت می تعریفی از پایگاه دانش در غرب باز

آزمودن، حتا آن جا که آزاد حق  حق آزاد اندیشه در شک کردن و به پرسش بردن عقاید پذیرفته شده و. کنجکاوی نظری
  . باشد قدسیبرضد احکام 

. ست ی ھفده و ھجده اروپا سده سیاسی ھای انقالبمحصول که استقالل قدرت سیاسی نسبت به دین  -

است که به اشکال مختلف،  یمجموعه تحوالت .دولت به جای نھاد کلیسا می انجامدکه به تثبیت نھاد  است فرایندی
بطور در اروپا قدرت سیاسی  استقاللاما ویژگی  .کنند شرایط خودمختاری سیاست نسبت به نھاد دین را فراھم می

دھند  ز دست میدھنده و متحد کننده خود را ا  مانزنقش سانه تنھا  ھاکه کلیسا شود از شرایطی ناشی می مشخص

کمیت دولت به جای حاکمیت پس حا .شوند می تبدیلثباتی و جنگ  پارگی، ناامنی، بی بلکه خود به عامالن چند
برقرار را صلح دینی  بخشد و پایان میدینی  ھای جنگ به نھادی بی طرف چون دولت. می نشیند متخاصمکلیساھای 

) معیارھا و ھنجارھای دینی چون( خودفراسوی حوزه ی عمل  از معیارھا و ھنجارھایسیاست، بدین سان، . کند می
در عین حال با پدیدار مھم دیگری ھمراه و ھمزمان ، استقالل قدرت سیاسی نسبت به کلیسااین . شود آزاد می

  . از دخالت در امور سیاست و دولتمسیحیت مختلف  ھای نحلهیعنی کلیساھا  ی کناره گیری آگاھانه: شود می

این . است) ۶( و دفاع از رواداری وجدانعقیده و مبارزه برای آزادی ھای خروج از سلطه ی دین،  از زمینه یکی دیگر -
این مبارزه شرایط . گیرد می ھا انجام  و در مقابله با آن دولتیدینی و  ھای سرکوبفشارھا و  در شرایط سترگی  مبارزه

داری و سازماندھی  از دولت خصوصی و وجدانی رچون ام ندی. آورد میو دولت به وجود  برای جدایی دینرا مساعدی 
از ، در مسایل مربوط به وجدان پردازد، نھادی که به امر عموم میو دولت چون  سیاسی کنار می کشد –اجتماعی 

   .کند میدخالت ن ،جمله ایمان و دین

، در لوتر. دھد دین رخ میدر  رفرمی، اروپادر شانزدھم  ی سدهدر  .استپلورالیسم دینی و تفرد ایمان ، دیگر عامل -
 وایستد  در برابر واتیکان می. کند نصب می )٧( ی ویتمبورگکلیسا بر در التین ی آن را به زبان بیانیه ،١۵١٧اکتبر  ٣١



ای ذھنی   ایمان تبدیل به رابطه. شود میکتاب مقدس، ارزشی خداشناسانه قایل  ی واسطه برای خوانش فردی و بی
از سوی دیگر، فردیت یافتن  .روحانیت و دستگاه دین گری میانجیبدون ای  رابطه :شود می د و خدامیان فر شخصیو 

خود را در » انبوھی«و » فراگیرنده«خصلت  مذھب بدین سان،. یابد ایمان، ناگزیر، با تجزیه و جندگرایی دینی، فزونی می

و اختناق دینی، سرانجام  عقایدتفتیش  درازن از ھمه مھمتر، پس از یک دورا. دھد ھدایت کلیت جامعه از دست می
شناخته انشقاقات مذھبی یعنی پلورالیسم دینی به رسمیت  و اختالفاتوجود  که آید میشرایطی در غرب پیش 

جرم نه تنھا الادریگری  و ایسم ترک دین و یا اقرار به آتهاز این پس،  .مذھب و کیشتغییر دین، ھم چنین نیز، . شوند می
          .آیند در می شده پذیرفته یامور بلکه به نمی روندبه شمار 

فعالیت اجتماعی  فلمخت ھای شدن حوزه خودمختارو ) ٨(جدایش پذیری کارکردی ،آن ھا ترین مھم و عامل آخرین -

 یعنی .دھد توضیح می) خود قانونی( Eigengesetzlichkeitوبر با مفھوم  دینامیسم اجتماعی فوق را ماکس. است
و افراد متعلق به  ھا ھای فعالیت اجتماعی، گروه در ھر یک از زمینه. یھای اجتماع احتسیند خودمختار شدن فرا

تنھا از ھنجارھای مایلند بدین معنا که . شوند خاص خود می ای ی حرفه حق خودمختاری در حوزه خواھان ،ھا آن
 -  ...اقتصاد، حقوق، سیاست و ھنر،در  - یت خود ی فعال حوزه» منطق ذاتی«ھا و  ھا، ارزش خود، از ویژگی» درونی«

از خارج، از حوزه ی دیگرِ که بخواھد  ای ھنجار برونی ھر گونهھای اجتماعی، در عین حال،  افراد و گروه. پیروی کنند

  . نندک رد می را ھا ایجاد کند برای آن محدودیت و ممنوعیت ارزشی،

ھای  ، صرف نظر از ویژگیشان در خطوط کلیند، اما ا هب عمل کرددر غرابتدا عواملی که نام بردیم، با این که 
 پرسشاکنون،   .آورند را به وجود میزمینه ھای خروج از سیادت دین اند و  جھانشمول اجتماعی، سیاسی و دینی،

 ی دین  سلطه خروج ازپذیری  امکان دارد این است که در پرتو این عوامل پنج گانه،قرار در برابر ما  ی کهبغرنجو  اساسی
به این  پاسخ .کنند می کرده و ایران عمل این فاکتورھا تا چه اندازه در جامعه .را ارزیابی کنیم در شرایط خاص ایران

  .ھای امر جدایی دولت و دین در ایران می گذرد  ھا و ناتوانی از بررسی توانایی ھا پرسش

   در ایران دین ساالری یتوانایی ھا -٣

این اما  .قدرت و دین بوده استی  ایران از ابتدا، چه پیش و چه پس از اسالم، تاریخ پیوند فشردهتاریخ دانیم که  می

فراز و نشیب ھایی داشته ھمواره ، در ایران )سیاست( دولتو  دین مناسبات بدین معنا که .است، خود تاریخی تاریخ
ی دین  خروج از سلطهپذیری  امکان روی بندی به شرطناموزونی است که ما را  این .نبوده استو موزون  یکسان. است

  .آن در جھت تحققمبارزه و تالش  بهدعوت  یعنی. کند تشویق می در ایران

 و سیاسی ی و ھدایت کننده دھنده دین سازمان ی دین یھود، شاید به اندازه ،ابراھیمی اسالم، بیش از دیگر ادیان
اسالم، از آغاز دعوت در  .یافته استرواج و توسعه  و قدرت حکومت در رکاب پیامبرش، از ابتدا، با. بوده استاجتماعی 

 و قانون، کالم خدا، پیامبری و فرمانروایی، دولتاستقرار او در مدینه، دین و  با سپسو  در مکه آن گذار بنیان
تکلیف اسالم، در قرآنی که کالم خداست،  به حکم آیه .اند در ھم آمیخته... و شریعت سیاست داری، و دین داری دولت

 »صاحبان امر«طاعت از خدا و رسول و ا«، عمومی و اجتماعیدر فعالیت چه در زندگی خصوصی و چه مسلمانان 

   .)٩( استدر غیاب رسول، مطلق و مقدس اینان و فرامین آن ھا، از  اطاعت .است )اولواالمر(

ی  در دو دوره این پیوند، بویژه. بوده استایران یکسان ن درازای تاریخ سیاسی در دین و قدرت پیوندبا این ھمه، 

دولت  پیوند ،از آن پس .می شود نھادینه آمیزشیتثبیت و تبدیل به ) با رسمیت یافتن تشیع چون مذھب دولتی( صفوی
در  تعیین کننده یدین و روحانیت نقش بویژه در دوره ی قاجار،. کند استمرار پیدا می ،بیش و کم با شدتھمواره  ،و دین

در قدرت  ھم، اقتدار دین را همشروطانقالب در جنبش تنباکو و . کنند سیاسی، اجتماعی و فرھنگی بازی می امور

سیاسی و اجتماعی  ھای جنبش دین بر اقتدارنمود آشکار و بارز . مشاھده می کنیم آنحاکمه و ھم در اپوزیسیون 
در  را دین نفوذ عالیتبلور  از جمھوری اسالمی،ھفتاد و سه سال قبل . آنھاستو رھبری  سرایران، نقش روحانیت در 

و  ...»ی اسالم سهدقواعد مقبا  مخالفتعدم «اصل  در آن جا که. کنیم مشاھده میمتمم قانون اساسی مشروطه 

تحصیل و تعلیم، ( حقوق ملت تا و قضایی مقننهقوای اجرایی،  از سه :شود اعالم می ھا زمینهی  ، در ھمهشریعت
   .)١٠( ...)انجمن ھا و اجتماعاتمطبوعات، تشکیل 

مضمون با استقرار جمھوری اسالمی است که  تنھا. قانون اساسی مشروطه اجرا نمی شوددانیم که  می اما
ی  مسأله ،ھا پھلوی سلطنتی رژیم دو درتا آن زمان،  .تحقق پیدا می کند و رادیکال کامل طور بهمتمم آن تئوکراتیک 

در این دوره می توان از  .گیرد قرار می و استبداد فردی ی دیکتاتوری زیر سایه، مناسبات دولت، جامعه و دین

گرایشی که البته از . صحبت کرد با دولت، در جامعه، بویژه در مناسبات روحانیتنشستن نسبی و موقتی دستگاه  پس
 دوراندر  "الئیک"رژیم به اصطالح آن چه که  اما. آغاز شده بود ،با امیر کبیر، تجدد خواھی در ایرانفرایند با مدتی قبل 



بدون شرکت و  .دموکراسی و آزادیمطلق  نبودیعنی در . انجام گرفت از باال که اقداماتی بود ،نامند می ھا پھلوی
از قید  خودمختاریرھایی و  یعنی روند( سکوالریزاسیون در معنای دومالئیسیته یا  کنیم که  میتکرار  .مشارکت مردم

حقوق بشر  و دموکراسیاز  که است روندی. است ، سیاسی و فرھنگی، فرایندی اجتماعی)و دستگاه آن دین

-آزاد سیاسی ھای و جنبش ی مدنی جامعهآزاد  فعالیت ی اول بر در درجه و بویژه است که تغییراتی .ناپذیر است جدا
فرایندی  .یھای سازمانی و حزب فعالیتبر . سندیکایی و انجمنیمشارکتی،  ھای جنبشبر  .اند استوار اجتماعی 

بابی ساختاری  بر تمایز. و بسیارگونگی گرایی بر کثرت .بر مشارکت آزاد و دموکراتیک ُکنشگران اجتماعی ناظراست 
میسر  این ھا ھمه بدون آزادی و دموکراسی دانیم که می و .نھادھای اجتماعی از نھاد دین و ارجاعات مذھبی

یعنی در سه رکن  ،به معنای کامل آن فرایند الئیک ،ھا رژیم پھلویدر  بویژه ،در ایران بدین معنا، .شوند  نمی

و در حال تکوین رو به رو  در سایه ای در رژیم شاه ما با تئوکراسی ،در حقیقت .پذیرد نمیانجام اه گ ھیچ ش،جداناپذیر
بدین . کرد می برای تصرف قدرت آمادهود را خ. دید را تدارک می خود ظھورکه  و خزنده جنینی ای تئوکراسیبا  .بودیم

دین ساالری را  و برآمدن زمینه ھا و شرایط استقرار در شرایط دیکتاتوری رژیم شاه کهاز الئیسیته  ترتیب، سخن گفتن
    .استمقوله  - پدیدارآن معنای از فھمی  کج بیانبیش از ھر چیز ، کند میفراھم 

   امر الئیک در ایران یتوانایی ھا -۴

استقالل  :کردندفراھم را ھای جدایی دولت و دین در غرب  سخن راندیم که زمینه ای عوامل پنج گانهاز  ،ترپیش
دینی و تبدیل شدن  چندگرایی. رواداری و آزادی وجدان. استقالل قدرت سیاسی نسبت به دین .دانش نسبت به دین

 .رود به شمار می عاملکه مھمترین  جتماعیا مختلف ھای خودمختاری حوزهسرانجام و ایمان به امری خصوصی 

که به تاریخ تجدد  در تاریخ صد ساله ی گذشته .اند ھا در شرایط، جھانشمول گفتیم که این عوامل، با وجود تفاوت
در حوزه ھای اجتماعی، فرھنگی و سیاسی توان  ھایی از این عوامل را می  جنبه ،خواھی ایرانیان معروف است

  :جمله استاز آن  .کردمشاھده 
در اصل » محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات«متمایز کردن  باتشکیل عدالت خانه  تالش در راه -

  .قانون اساسی مشروطه بیست و ھفتم

 ھا در سوادآموزی خانه به انحصار روحانیون و مکتبکه مدرن  ھای دبیرستان، دانش سرا و دانشگاه ،تأسیس مدرسه -
  . دھد یان میپا و آموزش

ھای خانواده، کار و فعالیت  دادگاهتشکیل ، زنان حق رأیمخالفت دستگاه روحانیت، در جھت  با وجود ی کهیرفرم ھا  -

 .گیرند انجام می ...زنان اجتماعی
    .ندشو تھی میکم و بیش  خود حقیقی ورود ایده ھا و نھاد ھای مدرنیته در ایران با این که در عمل از معنا و مضمون  -

ھای فکری، اجتماعی و  ھا و جنبش ، ما به میزان و درجات مختلف با حرکتصد سال گذشتهدر بطور کلی، 
 گرایشات در جھتدر یک کالم،  .ایم رو به رو بوده زدایی از نفوذ و انحصار دین سیاسی با خواست سیادت

 روندگاه به  ھیچ گرچه. انده حضور داشته خواھی و خودمختاری نسبت به دین، از مشروطه به این سو، ھموار استقالل

 با این حال، .شوند نمی میدان مبارزهآشکارا با پرچم جدایی دولت و دین وارد  ھیچ گاه گرچه .شوند نمیتبدیل غالب 
خواھانه برای خروج از سلطه و  ھای استقالل ھای فرایند جدای دولت و دین در ایران از ھمین مبارزات و مقاومت توانایی

  . د نگیر نیرو گرفته و می ،وذ دیننف

المنازع تئوکراسی و بلط سبویژه در سی سال گذشته با تو دستگاه آن استقالل خواھی نسبت دین  یروندھا
را در میان رشد این یک بررسی جامعه شناسانه می تواند میزان . اند  یافته ی بیشتری رشد و توسعهھای آن  ارزش

% ٣٠، ١٣٨٢که بر اساس آن ھا در سال  کرداشاره می توان به نظر سنجی ھایی  .نشان دھداقشار و طبقات مختلف 
با اعطای امتیاز رسمی یا حق ویژه به دلیل  یو اکثریت مخالف% ۵۵جدایی دین و سیاست، مواقف پاسخ دھندگان 

را  تأمل در خورِ  یواقعیتد نمی توان ،ی که قابل اعتماد باشنددر صورت ارقام و این آمار. )١١( اند کرده تدینداری مخالف

متأثر از که  و طبقات متوسط میان اقشار در بویژه، مردماز  ای مھم، رو به رشد و فزاینده یکه بخشاین . بیان کنند
  . قدرت سیاسی از دین و دستگاه روحانیت می باشند کامل استقاللخواھان ، اند ھا و اسلوب مدرنیته ایده

گیرند که به  ھایی از جامعه قوت می ساالری در ایران به ویژه در میان آن بخشامروزه، مقاومت ھا در برابر دین 
 - بخش ھای وسیعی از زنان شھری، جوانان، اقلیت ھای ملی. شدت زیر ستم، محدودیت و تبعیض تئوکراسی قرار دارند

، روشنفکران، فرھنگیان، چون دانشجویان(ھایی که با آزادی قلم، بیان، عقیده و وجدان سر و کار دارند  مذھبی، گروه

... اند ھا و سندیکاھای مستقل کارگری ھایی از کارگران آگاه و فعال که خواھان ایجاد تشکل ، بخش...)روزنامه نگاران 
کند، که  که برای خودمختاری و استقالل بر اساس ھنجارھای خاص خود مبارزه می ی مدنی جامعهدر یک کالم، 

  .را نمی پذیرد ھا اطاعت از آن ساالری و ھنجارھای دین ی سلطه



  امر تئوکراتیک و امر الئیک  جدال میان و» جنبش سبز« -۵

رو به رشد و توسعه  جدایی دولت و دین یایعنی فرایند خروج از تئوکراسی  فوق تاریخی روند ،در جمھوری اسالمی
 ھای وسیعی از مردم بخش ش اعتراضیخیربا  :می توان مشاھده کرد تحوالت اخیر دربویژه این روند را  .خواھد گذارد

اما  .این جنبش یخواسته ھا ای از پاره تکاملتحول و  با در پی آن، ومھوری جدھم ریاست  انتخاباتنتایج به  شھری
 ، شده است »جنش سبز«معروف به  ی کهجنبشه در این است ک قرار دھیمتأکید  موردباید جا  نای که در ای نکته

  .کنند  عمل میو  دارندقرار در ھمزیستی و  چالش با ھم  ،امر تئوکراسی برابرھای امر الئیک در  ھا و ناتوانی توانایی

والیت فقیه، شورای چون ( دین ساالریھای اصلی  جنبش اعتراض به تقلب در انتخابات بالقوه و بالفعل در برابر نھاد
از . گیرد قرار می ...)ایدئولوژیکی و در این جا دینی، نھادھای سرکوبگر انتخابات تئوکراتیک، ریاست جمھوری، نھاد نگھبان

 مستقیمبه طور و  اآشکارکند، اما  نفی نمیمستقیم تئوکراسی را به طور و  اآشکاربا این که  ،جنبشاین ، جھتاین 
از  ای پاره، جنبه عالوه بر این. را تشکیل می دھند کنونی دینیبنیاد نظام جوھر و برد که  ھایی را زیر سؤال می نھاد

حقوق شھروندی و یا  ودی آزا ، چون خواستدر این جنبشطرح شده خواسته ھا و شعارھای اجتماعی و سیاسی 
 اشکالخالی از ابھام و  »جمھوری ایرانی«فرمول  با این که -  »جمھوری اسالمی« برابردر  »جمھوری ایرانی«شعار 
ھای امر  تواناییھا و  قابلیتدر شمار ھا را  توان آن گویای رشد عواملی ھستند که میھمه  - نیست

  .آوردبه حساب  در ایران جدایی دولت و دینو  زدائی تئوکراسی

 به  و دارند ھدایت کننده نقش نیز یا اندازهتا  که کنند در این جنبش عمل میدیگری  عوامل مھم ،اما از سوی دیگر 
کمک  در ایران در خطوط اصلی آن تئوکراسیمر ھای ا ھا و شیوه ایدئولوژی، سمُبل ھا، شعارھا، ارزش استمرار

، اسالم گرایان و بویژه و به طور بارز و مراجع دینی از روحانیت از آن میان می توان به حضور فعال بخشی .کنند می
اختالف و در موقعیت ) شان و اجتماعی سیاسیاقتصادی، با پرسونل تکنوکرات و کادرھای (از ارباب قدرت  بخشی

 یاز بخش حاکم خواھان حفظ نظام دین ساالری در چھارچوبانشعابی  این بخش. بخش دیگر اشاره کرد انشقاق از 
به تغییر موفق چالش با حاکمیت  در اندازهتا چه  این اصالح طلبان که نای. می باشد) softجمھوری اسالمی ( متعادل

موفق به پشت سر گذاردن این ا چه اندازه تاجتماعی  –ھای سیاسی  سیر جنبشاین که و یا  اوضاع به نفع خود شوند

اما آن چه  .شود میخارج  در این جا رھبران سابق جمھوری اسالمی شوند، بحث دیگری است که از چھارچوب گفتار ما
طلبِ برخاسته از  اپوزیسیون اصالحاین  ھژمونی اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی که مسلم است این است که

 جدایی دولت و دین در ایرانطرفدار الئیک یا  نیروھایبه حساب ناتوانایی ھای  بایدرا  المیجمھوری اس استابلیشمنت

       . گذارد خروج از دین ساالریدر ایجاد مناسباتی به سود 

  در ایران جدایی دولت و دینامکان پذیری  شرطسه  – ۶

 یاندیش جنبش نوالئیک و  ھای الئیک، جنبش روشنفکری با خواست اجتماعی -سیاسیمشارکتی ھای  جنبش
روج از دین خ در طول تاریخ، ھمواره امر .دھند را تشکیل میپذیری جدایی دولت و دین در ایران  امکان ھای زمینه دینی

از میان این سه  .میسر گردیدشان،  ھا و تمایزھای ھا، با وجود اختالف و از ھمسویی آن ھا جنبش گونهی این  بوسیله

  .اجتماعی از اھمیت درجه اولی برخوردارند -سیھای سیا جنبش، جنبش

مھمترین  که »ی مدنی نھادھای جامعه مختاریفرایند خود « .اجتماعی -جنبش ھای مشارکتی سیاسی -

از  چنین جنبش ھایی .عامل زمینه ساز جدایی دولت و دین است، بدون جنبش ھای مشارکتی و مدنی میسر نیست
در این جا . چرخند بر محور خود می .اند صاحب اختیار خود. کنند د، پیروی نمیقدرت و مرجعی مافوق و خارج از خو

پدیداری که با مدرنیته  .نیست ی سیاست و جدا شدن آن ار جامعه به معنای اختصاصی شدن حوزه» خودمختاری«

ل نسبت به به مفھوم خودمختاری و استقالبلکه . آفریند را می» سیاست«شود و بحران کنونی  تقویت و تثبیت می
 ھای تأسیسی در ابداع راه و روش – محوری و خود -گردانی، خود-به معنای خود. دین، شریعت، احکام و اصول آن است

به معنای آن است که انسان ھای مجتمع در نھاد ھای عمومی . اند شدنیتغییر پذیر و نسخ در عین حال  خود است که

ی  اداره، در  فراسوی خود بدون پیروی از احکامی برین و ... ھا سازمانھا، سندیکاھا،  در انجمن سیاسی و اجتماعی،
  . و کثرت گرایی خود گانگیبا حفظ چند  .کنند می مشارکتشرکت و امور خود 

ی ھجده اروپا،  سده روشنفکری و ضد کلریکال، چون جنبش روشنگری ھای  جنبش. روشنفکری الئیکجنبش  -
در تئوکراسی ایران نیز روشنفکران الئیک یا . ندج از سلطه ی دین در غرب ایفا کردای در فرایند خرو  نقش تعیین کننده

با این شرط که . ، می توانند چنین نقشی را در کشور خود ایفا کنند)به معنای طرفداری از جدایی دولت و دین(سکوالر 

دستگاه روحانیون و شرط که با دخالت بدین  .ھای خود قرار دھند مبارزه با دین ساالری را در صدر دلمشغولی و فعالیت
این  .ندنآشکارا مخالفت کدر چنین اموری  دینحقانیت، مشروعیت و مرجعیت به نام در امر سیاست و دولت  دین



ھای  واھی چون اتحاد ملی، جنبش ھمگانی و شعارھا و تاکتیک سیاسی و تصورات  مھم را قربانی مصلحت
جنبش . اندازند می تآخیربه  نشانده وجدا شدن دولت و دین را پس امر ھمواره  ھااین گونه رفتار. ندنخواھانه نک تمامت

در چالش و دیالوگ انتقادی این دو  .فکری الئیک با جنبش نواندیشی دینی می تواند ھمسو باشد اما ھمسان نیست

جدایی دولت و دین  یا طرفدار الئیک که خود را اجتماعی -و فعاالن سیاسی  روشنفکران .گیرند قرار می د ھمبا
ی  آن ھا در سرلوحهقرار دادن  سه اصل الئیسیته و جمھوری دموکراتیک الئیک، با دفاع از  ترویج و تبلیغبا  نامند، می

  .کنند می را فراھمدین  ی ذھنی خروج از سلطهعینی و زمینه ھای ، سیاسی خود و جنبش فکری

 سخت و سھمگین بغرنجیشنفکران نواندیش دینی قرار دارد که در برابر رو چالشیاما . دینی جنبش نواندیشی -
 .است میالدی ١٧و  ١۶ی ھا در سدهبسی دشوار تر از اصالح طلبان مسیحی  ھا آنکار . نباشداگر نابود کننده  است،

نیست که  یاسالم» دنیوی شدن«ی  به طور خاص، مسأله پرسش جدایی دولت و دین در دنیای اسالم و در کشور ما
 .است بودن دین دنیویچگونه  ،در ایران کنونی دین سکوالریزاسیون ی  مسأله .است گرا بوده از ابتدا گیتی ناییبه مع

و  اجرایی، قضایی مسلطنقش یا دینی که   ...امور اجتماعی و سیاسی ی طلب، فراگیر و سازماندھنده سیادتدینی 
را به رسمیت  ی مدنی عمومی و نھادھای جامعه دولت و بخش خودمختاری. دھد را از دست می خود  یگذار قانون
ی امور  ھای جامعه ای است که در اداره ی انسان ، در عین حال، مسآلهجداییامر اصلی  ی مسأله ...شناسد می

از  دینی رفرماسیوندر این راه،  .دارند خود از ارجاع به دین چون مرجعی برای کسب تکلیف و مشروعیت دست بر می
تواند نقش مؤثری در  می ،باشند می اندکشماری  امروزه کهبا این ، ینو اندیشان مسلمان ایرانو  ناصالح طلباسوی 

، اصالح دینی است که بر خالف مسیحیت فاقد تضاد و رفرماسیوناما این . جھت تسریع فرایند سکوالریزاسیون ایفا کند

مدار،  قدرتدین  ر و کار دارد که از بن و بنیادی ساسالمدر نتیجه با . است و دولت با سیاستش دوگانگی در مناسبات
کردن باطل اعالم تا : تا به آخر به پیش راندرا  خود سوگ امرباید  ایرانی رفرماسیونپس . است  خواه گرا و تمامت دولت

   .که کالم خداست دینی و شریعت احکاماز  ھایی ستون

 -----------------------------  
باید توان و  میآن  شدن برای امکان پذیر. است بغرنج، سخت و طوالنییران فرایندی خروج از دین ساالری در ا

 .است اصلی ی سه چنبش رشد و توسعه وابسته به، که تالش و مبارزه است راهاما کامیابی در این . بندی کرد شرط
روشنفکری جنبش  .ھای الئیک را با شفافیت تمام مطرح کنند که خواست اجتماعی - مشارکتی سیاسی ھای جنبش
نواندیشی سرانجام، جنبش  و قرار دھد خود نظریفکری و  ی فعالیت سرلوحهدین را در ی   سلطهکه خروج از  الئیک

   .بداند خود محور کاررا  اش از دولت  یدر اسالم و جدایکه رفرم جدی و ژرف  دینی

  

از  Marcel Gauchet  مارسل گُوشهرا من از بحث ھای که به معنای حذف دین نیست  sortie de la religion» خروج از دین« -١
او البته  بیشتر از مسیحیت چون دین خروج از  .ام وام گرفته Le désenchantement du monde» جھان افسون زدایی«جملھ در 

  کند دین صحبت می
طرحی نو  . زمان ھا و زمینه ھا: ریزاسیونمداخله ای در جدل سکوالریزاسیون در ایران، سکوالتوضیحات بیشتر رجوع کنید به   برای -٢

  ).١٣٨٧مرداد، شھریور و مھر ( ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧: ھای شماره

  .مورد نقد قرار داده ام... ای در مداخلهدر و مقاالت دیگر از جمله ) نشر اختران(این بحث ھا را من در کتاب الئیسیته چیست  -٣

  .)ت سیاسیالھیا( Théologie politiqueکارل اشمیت در   -۴

 Hans Blumenbergھانس بلومنبرگ   -۵

۶-  Tolérance  

٧ -  Wittemberg  

٨-  Différenciation fonctionnelle 

  ١۴٠شماره  طرحی نو –علی اصغر حاج سید جوادی  –تأملی در جدل سکوالریزاسیون در ایران   -٩

، از جمله کلیات ٢٢۶ – ٢٢٣مصطفی رحیمی، ص   - اسیقانون اساسی ایران و اصول دموکرمتمم قانون اساسی مشروطه، در  - ١٠
  .٣۵، ٢٧، ٢۶، ٢٠، ١٨، ١۵و اصول 

    www.secularismforiran.comدر . در  اصالح طلبان دینی و دین باوران الئیکبه نقل از دارا فرشیان  ،علوی تبار -١١


