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  و سکوالریزاسیون الئیسیته

  در ایران الئیسیتهبرآمدِن  شرایط
  

 
 تمام بر روحانیت و دولت دینی. انجامد می ایراندر  ی دین سلطهبه استقرار  سلطنت نظامبا برچیدن  ١٣۵٧انقالب 

 تجلیباالترین اسالمی  قانون اساسی .ندنک برقرار می تام قتداریا ی ایران جامعه وجوه اجتماعی و سیاسی
به وجود  سیستمی .گیرد که جمھوری اسالمی نام می شود می رژیمیدر  شیعه مذھبو  رسمی دین ی سلطه

 تئوکراسی توان آن چه که می .کند می تسیاد کاملبه طور  و قضایی مقننهقوای اجرایی، بر سه دین  در آن که آید می

شده تبدیل  ی ما در جامعه )١( شرھای واسی ردموک، آزادی نیل به راه در یکی از موانع اصلیبه  امروزه نامید یرانای
    .است

 ای در خطوط اساسی، دو مفھوم پایه ،ابتدا .میدھ میقرار  تأملمورد  راخروج از سلطه دین  پرسش، بحثدر این 
 )٢( روایی جھان اصلی و عواملبازگویی اجمالی  به آن، پیدر . مدھی را تمیز می الئیسیته و سکوالریزاسیون یعنی
 قدرت ،سپس .سازند را فراھم میدین سیاسی و اجتماعی  ی سلطهفروپاشی  ھای زمینهکه  میپرداز می

ولت یا جدایی د الئیسیته برآمدِن  شرایط ،پایاندر  .کنیم می بررسی را مقابله با آن عوامل و ایران تاریخ در ساالری دین
   .دھیم میقرار  توجهمورد ایران را  امروز ی جامعه در و دین

   دو مفھوم پایه ای -١
. نداریمبیش اجتماعی  -سیاسی  اندیشهفلسفه و در ای  پایه )concept( دو مفھوم، تئوکراسی خروج از تبیین در

 ھا آن به یاری. کنیمرجوع ، شان سیحیِ م –ھای غربی  از ریشه ناشی ابھاماتِ  با وجود ،دو اینبه  باید ناگزیر و ھمواره

که  فرایندیطی  دینخروج از  ،مآغاز بیست تا می شانزدھ از سده در غرب، .کنیم مبارزهباندیشیم، بفلسفیم و 
    ) ٣( .پذیرد  انجام می ،یھایھا و تمایز ھا، اشتراک با ویژگی ،نامند الئیسیتهو  سکوالریزاسیون

 یھومفمعنا و م در، دین با عمومیبخش  و دولتمناسبات ناظر بر  ،قوقیح – چون پدیداری سیاسی الئیسیته

 ١٧٨٩در فرانسه با انقالب  ویژه و به در اروپای کاتولیک )کلریکالیسم(کلیساساالری  بامبارزه  در فرایندِ  ،مشخص و واحد
سه رکن  از الئیسیته. یردگ شکل می ١٩٠۵در  قانون جدایی دولت از کلیساھا تصویبتا  ١٨٧١ در پس از کمون پاریس و

  .شود میتشکیل زیر  ناپذیر تفکیکو  اساسی

 نھادھایو  ادیان و مذاھبنسبت به  عمومیخودمختاری دولت و بخش استقالل و  یعنی .و دین )۴( جدایی دولت -١
  .در امور یکدیگر و نھاد دینعدم دخالت دولت  .ون اساسینو در قا دین رسمی در کشور فقدان. ھا آن

قطع نظر از باورھای ، ھر کس. به صورت فردی یا جمعی دینآزادی به جا آوردن از جمله . زادی عقیده و وجدانآ -٢
  .استدین امری خصوصی  .آزاد است عقیدهابراز  درمذھبی یا غیر مذھبی، 

  .، از حقوق برابر برخوردار استغیر مذھبی یا نظر از اعتقادات مذھبی قطع، ھر کس .دینی تبعیضعدم  -٣

ریشه در الئیسیته . )۵(کنیمآن تاکید  روی بحثای دارد که جا دارد در این  ویژگی الئیسیتهافزون بر سه اصل فوق، 

، ویژه یهو ) ۶(، آن گونه که جان الکرواداری. است رواداریبیش از نامند اما در عین حال  Toléranceآنی دارد که رواداری 
پیشایندی تعلق مذھبی و جدایی  ؛قضاوتو  استقالل عقیده، رأی ند از سه اصلِ تبیین کرد )٧( بایل یر با تکمیل او، پی

ھیچ . ھا، ھیچ کس ملزم به پذیرش مذھبی نیست اینبنا بر . شود ی خصوصی تشکیل می ی عمومی از حوزه حوزه

گاه  ھیچاما  اصولاین . تواند دارای اعتقادات مذھبی باشد و یا نباشد مذھبی بر دیگری برتری ندارد و ھر کس می
شود که  به بیانی دیگر، رواداری مانع از آن نمی. گردد نمی عمومیموجب امتناع مطلق دینی از سوی دولت و بخش 

رجوع ی مذھب ارایه دھد،  مذھبی را به رسمیت شناسد، دیسکوری در زمینه) عمومیدولت و بخش (قدرت عمومی 
  .بداندمشروع خود  Partenaire را مخاطب ای مذھبی  نُتهُکمویا  البی و نمایدھای دینی ملت و کشور   به ریشه

 اش کمبودھای نامبرده ،شود میبا افزودن دو اصل دیگر بر سه اصل فوق، از رواداری کالسیک متمایز  اما، الئیسیته 

 حذف که به است ایمانی و بی ایمانیی  در زمینه عمومییکی، امتناع مطلق دولت و بخش . رود فراتر میرا رفع و 
، دیگری .انجامد می religion civileمدنی  یا مذھب حتا در شکل دین »مذھب رسمی«یا  »رسمی دین«چیزی به نام 



افراِد شھرونِد منتخب در اختیار تنھا  در الئیسیته که است گذاری ھای دینی و غیر دینی از قانون ُکمونُته ھا و البی حذف
و یا به  گذاردتواند قانون  ، نمیغیر دینیچه دینی و  ای، چه ُکمونُته البی یا بنا بر این اصل دوم، ھیچ. و بس است

ویژگی اصلی دولت الئیک در این است که . به رسمیت شناخته شود وضع قانوندولت برای  Partenaire عنوان مخاطب
حتا اگر تنھا یک . کند یم و تضمین تامین) اندر -پیش(  a prioriرا و برابر حقوقی او با دیگری بی دین و ایمانآزادی فرد 

یک مذھب واحد داشته باشند و ھیچ  ساکنان کشور ی حتا اگر ھمه. وجود داشته باشد جامعهدین در  بی فرد
     .    وجود نداشته باشد دینی بی

 در غربِ  ویژه در کلیت آن، به فرھنگی در پیوند با پویندگی جامعه -اما، چون پدیداری اجتماعی سکوالریزاسیون
  .کنیم یاد آوری میآن را سه معنای اصلی  .داشته است چندگانه ییمعنا تان،پروتس

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

با این ھمه، در . شود خوانده مینیز  الئیسیزاسیوناز این رو . الئیسیته است مشابهسکوالریزاسیون، در این معنا، 

 کردیم اشاره در باال و در الئیسیته وجود دارد که» جدایی دولت و دین« کامل به مفھومسکوالریزاسیون ، نیزھمین معنا 
   .)٨( نیست

امروزی . شدن دین است دنیوییا ) ھگل( Verweltlichung گرایی گیتی ،مسیحیت زاسیونِ سکوالری، معنای دوم -
 .ساز می کند که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جھان ھماھنگ و ھم است شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی

کاربرد ی بحثِ مخالفان  ایهآن چه که پ. ))٩( ھایدگر( آورد خود را به رنگ روز در میمسیحیتی که  به بیانی دیگر،

 آن رب تکیهاینان با  .از آن است مسیحی - ف دینییدھد، ھمین تعر سکوالریزاسیون در ایران را تشکیل می
بوده ) دنیوی(ر خالف مسیحیت از ھمان ابتدا سکوالر ب نیازی به سکوالریزاسیون ندارد چوناسالم که  شوند می مدعی
از این . مد نظر است مسیحیت سکوالریزاسیوندر این تبیین دوم،  .)١٠( ن او ستسکوالریزاسیون اسالم در درو :است

 آن، »مسیحی بار اضافی« ھمین از به کاربردن این واژه به دلیل) ١١( ریداچون دِ  غربی معاصرمتفکران از ای  رو نیز پاره
   .کنند ، خودداری میاما نه به ھمان شدت وجود داردنیز  الئیککه در ترمینولوژی 

یا  انتقال سکوالریزاسیون در این جا به معنای .دننام »سکوالریزاسیون ی قضیه«جود دارد که  نیزاما معنای سومی  -
 اشمیت کارل تز معروف، جادر این  .ستدنیوی ای  دینی به حوزه ی از حوزه ھا  نمودارھا، مضمون ھا و بازنمایی تبدیل

 )یا سکوالریزه(مغز نظریه مدرن دولت چیزی جز مفاھیم الھیات سکوالر مفاھیم پر ی ھمه« گوید می که آید می به میان
عصر جدید در » مشروعیتِ «، نظریه بنا بر این. دھد می گسترشی مفاھیم سیاسی نیز  و این را به ھمه )١٢( »نیستند

یزاسیون و سکوالر -شود که آیا مدرنیته  پرسشی طرح می. رود زیر سؤال میدینی  میانی ھای سدهاز » ُگسست«
 و مسیحی  -دینی ی از گذشته ای ریشه گسستی -  »ی مدرنیته ی فرایندھای تشکیل دھنده چکیده«چون 

 ،ترتیببدین  ؟زمینی و غیرمتعالیی اما در شکل است تمسیحی مبانیھمان ی  ادامهیا در حقیقت و  است نو  آغازی
 Alénation ازخودبیگانگی و آسمانی تقدس نکه در عصر مدر ی حق ھگل بر نقد فلسفه مقدمهمارکس در  گفته بسان

سیاسی به  اقتصادو  نشیند ، دولت به جای کلیسا میآیند در می زمینی ازخودبیگانگی  و زمینی آسمانی به تقدس
فرجام شناسی  سکوالریزاسیونِ  روی بر مدرن سیاست«، در توضیح تز اشمیت آگامبن گفتهبه یا و . جای الھیات

 Sécularisation de la»سکوالریزاسیون« سکوالریزاسیونِ از  باید می پس در این صورت،. )١٣( »شود میمسیحی بنا 

sécularisation   با ھمان  دین آسمانی و کلیسای آنبه جای در عصر مدرن چه که از آن  زدایی تقدس یعنی .راندسخن
     .سکوالر یعنیزمینی، دنیوی  یدر شکل این بار ، امانشینند درجه از اقتدار و سلطه می

    تئوکراسیخروج از  اصلی عوامل -٢
. سازند میرا فراھم آن  تحقق شرایطعامل اصلی  پنجپیوندد،  به وقوع می یی دین در آن جا که خروج از سلطه

  .گذرانیم از نظر می به اجمالدر زیر  ھر یک را .دارند عمومیخصلتی ای  ھای ھر جامعه که با وجود ویژگی شرایطی

. است نسبت به الھیات علمی و روش علمی تفکرمختاری  خود یعنی استقالل دانش نسبت به دین عامل اولی،
... و بسیاری دیگر کانتبیکن، دکارت، پاسکال، سپینوزا، الک، نیوتن،  .نامند نیز میسکوالریزاسیون دانش  این را

 ی گفتهمیالدی است که به  شانزده و ھفده ی در سده .ندا هبود در غرب اساسی تحولنمایندگان نظری این 

. شوند می و تثبیت هبه رسمیت شناخت »حق«سه  و گیرد صورت میتعریفی از پایگاه دانش  ، باز)١۴( بلومنبرگ ھانس
آزمودن، حتا آزاد حق  حق آزاد اندیشه در شک کردن و به پرسش بردن عقاید پذیرفته شده و ،حق آزاد کنجکاوی نظری

  . اشدب قدسیآن جا که برضد احکام 

ی ھفده  سده سیاسی ھای انقالبمحصول در غرب که  است استقالل قدرت سیاسی نسبت به دینعامل دومی، 



که به اشکال  یمجموعه تحوالت .انجامد می دینکه به تثبیت نھاد دولت به جای نھاد  فرایندی. ست و ھجده اروپا
در قدرت سیاسی  استقاللاما ویژگی  .ازندس را فراھم می دین مختلف، شرایط خودمختاری سیاست نسبت به نھاد

دھنده و متحد کننده خود را از دست  مانزنقش سانه تنھا  ھاکه کلیسا شود از شرایطی ناشی می مشخصبطور اروپا 

کمیت دولت به جای پس حا .شوند می تبدیلثباتی و جنگ  پارگی، ناامنی، بی دھند بلکه خود به عامالن چند می
صلح دینی  و دھد می خاتمهدینی  ھای جنگ به نھادی بی طرف چون دولت. می نشیند اصممتخحاکمیت کلیساھای 

معیارھا و ھنجارھای  چون( خوداز معیارھا و ھنجارھای فراسوی حوزه ی عمل سیاست، بدین سان، . کند میبرقرار را 
پدیدار مھم دیگر یک ن حال با در عی، ادیان و نھادھای دینیاستقالل قدرت سیاسی نسبت به این . شود آزاد می) دینی

سو و  از یک از دخالت در امور سیاست و دولت) کلیساوندان در غرب(نھاد دین و روحانیون  امتناع: شود می زاد ھم

دولتی کاملن مستقل اما در عین حال کاملن « – چون نھادی جدا از و حاکم بر مردم غیر دینی ی دولت استقرار سلطه
   .ز سوی دیگرا -به قول کاسیرر  »جدا

فشارھا و  مقابله بادر  ،روشنگرانی  این مبارزه. است و رواداری وجدانعقیده و آزادی برای  پیکارسومین عامل، 
 ،دیندر این فرایند، . آورد میو دولت به وجود  مساعد برای جدایی دین یشرایط ،عقیدتی به نام دین ھای سرکوب
 نھادی که به امر و دولت چون  شود زده میسیاسی کنار  -ھی اجتماعیداری و سازماند از دولت ،وجدانی یرچون ام

   .کند میدخالت ن ،از جمله ایمان و دین، در مسایل مربوط به وجدان پردازد، می Res publica عمومی

در  رفرمی، اروپادر شانزدھم  ی سدهدر  .است امری خصوصی چونایمان  پذیرشو  مذھبیلورالیسم عامل چھارم، پ
میان  شخصیای ذھنی و  ایمان تبدیل به رابطه. دھد رخ می گیری پروتستانتیسم و لوتریسم، از جمله با شکل، دین

اُتوریته کتاب آسمانی در آن جا که به کانون . آنروحانیت و دستگاه  گری میانجیبدون ای  رابطه .شود می فرد و خدا
ردیت یافتن ایمان، ناگزیر، با تجزیه و جندگرایی دینی، از سوی دیگر، ف .)١۵( رود شود زیر پرسش می وحی مربوط نمی

. دھد خود را در ھدایت کلیت جامعه از دست می» انبوھی«و » فراگیرنده«خصلت  مذھب بدین سان،. یابد فزونی می
وجود  که آید میو اختناق دینی، سرانجام شرایطی در غرب پیش  عقایدتفتیش  درازاز ھمه مھمتر، پس از یک دوران 

مذھب و تغییر دین، ھم چنین نیز، . شوند شناخته میانشقاقات مذھبی یعنی پلورالیسم دینی به رسمیت  و تالفاتاخ

 بلکه به جرم به شمار نمی روندنه تنھا  Agnosticisme یایگر الادری و ایسم ترک دین و یا اقرار به آتهاز این پس،  .کیش
          .آیند در می شده پذیرفته یامور

گیری دین و دستگاه آن از مدیریت و سازماندھی  از عوامل دیگر در امر کناره ترمھم  بلکهو آخرین عامل که  پنجمین

 این .است فعالیت اجتماعی ھای حوزهی خودمختارو ) ١۶( جدایش پذیری کارکردیسیاسی و اجتماعی باشد، 
فرایند خودمختار  یعنی .دھد توضیح می Eigengesetzlichkeit »قانونی -خود« وبر با مفھوم دینامیسم اجتماعی را ماکس

در استقالل و اتکأ به نیروی خود حق  خواھانو افراد  ھا ، گروهھا آن در ھر یک از. ھای فعالیت اجتماعی زمینهشدن 
ھا و  ھا، ارزش خود، از ویژگی» درونی«تنھا از ھنجارھای مایلند بدین معنا که . شوند خود می ویژه ای ی حرفه حوزه

ھای  گروه وافراد . پیروی کنند -  غیره اقتصاد، حقوق، سیاست و ھنر،در  - ی فعالیت خود  حوزه» نطق ذاتیم«

 محدودیت و ممنوعیت از خارج، از حوزه ی دیگرِ ارزشی،که بخواھد  ای ھنجار برونی ھر گونهاجتماعی، در عین حال، 
  . نندک رد میدھد زیر قیمومیت خود قرار  را ھا و یا آن ھا ایجاد کند برای آن

ھای اجتماعی،  ، صرف نظر از ویژگیاساسدر ند، اما ا هدر غرب عمل کردابتدا عواملی که نام بردیم، با این که 
  سازند فراھم میرا زمینه ھای خروج از سیادت دین و  باشند روا می جھان ،ھر جامعه و کشوری سیاسی و دینی

خروج از پذیری  امکان دارد این است که در پرتو این عوامل،قرار  در برابر ما ی کهبغرنجو  اساسی پرسشاکنون، 

 کرده و ایران عمل ی تا چه اندازه در جامعه عواملاین  .کنیم میارزیابی چگونه را  در شرایط خاص ایران ی دین سلطه
اجتماعی با آن از سو و مقابله  دین ساالری در ایران از یکھای  از بررسی توانایی ھا به این پرسش پاسخ .کنند می

  .آید برون می سوی دیگر

   ایرانتاریخ در  دین ساالریقدرت  -٣
این اما  .و دین بوده است قدرتی  ، چه پیش و چه پس از اسالم، تاریخ پیوند فشردهاین سرزمینتاریخ دانیم که  می

فراز و نشیب ھایی مواره ھ، سیاست در ایران یا دولتو  دین مناسبات بدین معنا که ،استبوده تاریخی امری خود 
خروج از پذیری  امکان روی بندی به شرطناموزونی است که ما را  ھمین .نبوده استو موزون  یکسان. داشته است

  .کند می آن در جھت تحققمبارزه و تالش  بهدعوت . نماید تشویق می ی دین در ایران سلطه

 و سیاسی ی و ھدایت کننده دھنده دین سازمان ین یھود،ی د شاید به اندازه ،ابراھیمی اسالم، بیش از دیگر ادیان
شناسی مسیحی که  برخالق فرجام - یھودیmessianisme مھدویت اسالمی، ھم چون مسیحاباوری  .استاجتماعی 



قرار  در این جھانروا  آلی جھان تحقق ایده ھدف خود را – کند متمایز میسیاسی  -جھان اجتماعی از آسمانی را جھان
رواج و  و قدرت حکومت در رکاب پیامبرش، از ابتدا، با  اسالم،. کند و این را غایتمندی نھایی ایمان تلقی میدھد  می

، پیامبری دولتاستقرار او در مدینه، دین و  با سپسو  در مکه آن گذار اسالم، از آغاز دعوت بنیاندر  .یافته استتوسعه 

قرآنی  ی به حکم آیه .اند در ھم آمیخته... و شریعت سیاست داری، دینو  داری دولت و قانون، کالم خداو فرمانروایی، 
عمومی و در فعالیت چه در زندگی خصوصی و چه تکلیف مسلمانان در اسالم، ، دانندایی کالم خدش باورمندانکه 

غیاب رسول،  در، شان اینان و فرامیناز  اطاعت .است )االمر یاول( »صاحبان امر«طاعت از خدا و رسول و ا«، اجتماعی
   .)١٧( استمطلق و مقدس 

ی  در دو دوره ویژه یهاین پیوند، . ایران یکسان نبوده است درازای تاریخ سیاسی در دین و قدرت پیوندبا این ھمه، 

 آمیزش ،از آن پس .می شود نھادینه آمیزشیتثبیت و تبدیل به ) رسمیبا رسمیت یافتن تشیع چون مذھب ( صفوی
تعیین  یدین و روحانیت نقش در دوره ی قاجار، ویژه یه. کند استمرار پیدا می ،بیش و کم با شدت ھمواره ،دولت و دین

در  ھم، اقتدار دین را همشروطانقالب در جنبش تنباکو و . کنند در امور سیاسی، اجتماعی و فرھنگی بازی می کننده
سیاسی و اجتماعی  ھای جنبش بر اقتداراین نمود آشکار و بارز . مشاھده می کنیم آن مخالفانحاکمه و ھم در قدرت 

در  را دین نفوذ عالیتبلور  ھفتاد و سه سال قبل از جمھوری اسالمی،. آنھاستو رھبری  سرایران، نقش روحانیت در 

قواعد با  مخالفتعدم «اصل  در آن جا که. کنیم مشاھده می خواھی از تجدد متأثری  متمم قانون اساسی مشروطه
تحصیل و تعلیم، ( حقوق ملت تا و قضایی مقننهقوای اجرایی،  از سه، ھا زمینهی  ، در ھمه»ی اسالم سهدمق

  )١٨( .شود اعالم می ...)مطبوعات، تشکیل انجمن ھا و اجتماعات

اسبات دولت، ی من مسأله ،در این دوره. اجرا نمی شود پھلوی سلطنتسال  ۵٠در  قانون اساسی مشروطه اما
نشستن نسبی و  پسمی توان از  در این دوره. دنگیر قرار می و استبداد فردی ی دیکتاتوری زیر سایه، جامعه و دین

فرایند با البته از مدتی قبل  روند مذکور. صحبت کرد با دولت، ویژه در مناسبات هدر جامعه، ب روحانیتموقتی دستگاه 
 ھا پھلوی دوراندر  یزاسیونسکوالر اصالحات در جھتآن چه که  اما. آغاز شده بود با امیر کبیر خواھی در ایران تجدد
بدون شرکت و مشارکت  .و حقوق بشر دموکراسی، آزادی فقداندر . دنپذیر میانجام  از باال که ھستنداقداماتی  ،نامند

، ه در باال تعریف و تبیین کردیمای ک به گونه آن سکوالریزاسیون در معنای دومالئیسیته یا  کنیم که یادآوری .مردم
است  تغییراتی .نیستند پذیر تفکیک حقوق بشر و دموکراسیاز  است که ، سیاسی و فرھنگیفرایندی اجتماعی

 .اجتماعی و سیاسی و مستقل آزاد ھای و جنبش ی مدنی  جامعهآزاد  فعالیتِ  براستوار ی اول  در درجه و ویژه یه

بر مشارکت آزاد  .یسازمانی و حزب آزاد  فعالیتبر . سندیکایی و انجمنیارکتی، مش ھای جنبشروندی است مبتنی بر 
بابی ساختاری نھادھای اجتماعی از نھاد دین  بر تمایز. و بسیارگونگی گرایی بر کثرت .و دموکراتیک ُکنشگران اجتماعی

ھای اجتماعی  مدنی و جنبش ی هعو وجود جام دموکراسی، این ھا ھمه بدون آزادی دانیم که می .و ارجاعات مذھبی
کامل  حقیقی و به معنای فرایند الئیک ،ھا رژیم پھلویدر  ،در ایرانبدین معنا،  .شوند نمیمیسر  آزاد و مستقل از دولت

جنینی و  ای با تئوکراسی ما رژیماین در در حقیقت،  .پذیرد نمیانجام اه گ ھیچ ش،یعنی در سه رکن جداناپذیر ،آن

   .ھستیمرو به رو  بیند تدارک میبرای حاکمیت ود را که برآمدِن خخزنده 

 ای گونه به قانون اساسی مشروطه با استقرار جمھوری اسالمی است که مضمون تئوکراتیک متمم اما تنھا
نه بر اساس  قانونی که .شود می یابد و مدون میبسط  نظام جدیدتر در قانون اساسی  گستردهو  تر ، ژرفتر کامل

قطع نظر از تمایزات ملیتی، جنسیتی، مذھبی و  ،»مردم قدرت«و » امر عمومی«راسی یعنی جمھوریت و دموک
یعنی بر . است بنا شده تبعیض دینی به طور مشخصو  دینی و اسالمی ھای ی معیار بلکه بر پایه ،ھا انسانمسلکی 

اقتدار سیاسی و اجتماعی دستگاه  پایه بر .با اختیارات تام حکومتی منتخب شورایی از فقھا حاکمیت والیت فقیهپایه 
مجری احکام شریعت دین از جمله حدود و مقررات جزایی  ای که قضاییه ی قوه پایه بر .ھا و بنیادھای آن روحانیت، نھاد

 یرو سرانجام،  .گذارد باید قانون )شیعه(احکام مذھب رسمی کشور  بنا بر ای که مجلس اسالمیپایه بر  .است اسالم

محتوای اصول مربوط به . ر پاسدار مذھب رسمی و مروج دین و نیروھای انتظامی نگھبان نظام اسالمیرئیس جمھو باپه
ھای ایمانی و اصل والیت امر و  ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسالمی و پایه اسالمی بودن نظام و ابتنای کلیه

رسمی ایران بنا بر اصل یکصد و ھفتاد و ھفتم قانون  ی امور کشور با اتکا به دین و مذھب امامتِ امت و ھم چنین اداره
بدین سان، جمھوری اسالمی ایران به واقع رژیمی تئوکراتیک با ویژگی شیعی است . تغییر ناپذیر و ابدی است اساسی

، یجمھور ریاستابزارھای جمھوری و دموکراسی چون در این رژیم  .است نھادهبر خود  نام جمھور مردمبا شیادی که 

  .  شوند کرفته میبه کار  شان از مضمون حقیقی شدنو غیره با تھی  ، شورالس، انتخاباتمج

   در ایران عوامل مقابله با دین ساالری -۴
گفتیم که  .کردندفراھم را در غرب  خروج از تئوکراسیھای  سخن راندیم که زمینه ای عوامل پنج گانهاز  ،ترپیش



ساله ی و ده در تاریخ صد  .دارند روا جھان خصلتی بشری، جوامعفرھنگی ی اجتماعی و ھا ، با وجود تفاوتھا آن
 مختلف در حوزه ھایتوان  ھایی از این عوامل را می جنبه ،که به تاریخ تجدد خواھی ایرانیان معروف است گذشته

  :از آن جمله است .کردمشاھده اجتماعی، فرھنگی و سیاسی 

محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه «متمایز کردن  با واھانخ توسط مشروطه خانه تشکیل عدالتخواست  -
  .قانون اساسی مشروطه در اصل بیست و ھفتم» در عرفیات

ھا  خانه به انحصار روحانیون و مکتبکه  ھا دبیرستان، دانش سرا و دانشگاه ،تأسیس مدرسهھا،  در ھمان سال -
  . دھد پایان می و آموزش در سوادآموزی

ھای  دادگاهتشکیل ، زنان حق رأیمخالفت دستگاه روحانیت، در جھت  با وجودپس از مشروطه،  هک اصالحاتی -
 .گیرند انجام می ...زنان خانواده، کار و فعالیت اجتماعی

از  و در شرایط دیکتاتوری و استبداد شاھنشاھی، و نھادھای مدرنیته در ایران با این که در عمل افکار گیری  شکل  -
    .شوند تھی می خود حقیقی معنا و مضمون

ھای فکری، اجتماعی و سیاسی با  ھا و جنبش ، ما به میزان و درجات مختلف با حرکتاین سدهدر بطور کلی، 

خواھی و خودمختاری نسبت  استقالل گرایشات در جھت .ایم رو به رو بوده زدایی از نفوذ و انحصار دین خواست سیادت
آشکارا با پرچم جدایی  ھیچ گاه گرچه .شوند نمیتبدیل غالب  روندگاه به  ھیچ رچهگ. اندبه دین ھمواره حضور داشته 

فرایند جدای دولت و دین در ایران از  با این حال، .شوند نمی میدان مبارزهوارد  ،، الئیسیته یا سکوالریزاسیوندولت و دین
  . گیرد نیرو گرفته و می ،دینخواھانه برای خروج از سلطه و نفوذ  ھای استقالل ھمین مبارزات و مقاومت

 ی سلطهاما روندھای استقالل خواھی نسبت به دین و دستگاه آن، بویژه در دوران جمھوری اسالمی و به دلیل بارز 

این یک بررسی جامعه شناسانه می تواند میزان . اند قابل توجھی یافتهی  سیاسی و ایدئلوزیکی دینی، رشد و توسعه
که بر  اشاره کنیم ای در چند سال پیش  به نظر سنجیاز جمله . نشان دھدطبقات مختلف را در میان اقشار و رشد 

با اعطای امتیاز رسمی یا حق  یو اکثریت مخالف% ۵۵جدایی دین و سیاست،  فقمواپاسخ دھندگان % ٣٠اساس آن، 

قابل  واقعیتِ د نمی توان ،اد باشندی که قابل اعتمدر صورت ارقام و این آمار. )١٩( اند کرده تویژه به دلیل دینداری مخالف
ھا و  متأثر از ایده قشرھای اچتماعی نزد ویژه یه، مردماز  ای مھم، رو به رشد و فزاینده یکه بخش کنند را بیان یتأمل

  . باشند می قدرت سیاسی از دین و دستگاه روحانیت استقالل ھوادار، دموکراتیکو   خواھانه آزادی ھای ارزش

خدشه وارد  ایرانیان ذھنیتدین و سنت در  ی بر سلطه یگوناگون اجتماعی عوامل ،س از انقالباین دوراٍن پدر 
 دادن به حاکمیت پایان ھای اجتماعی در جھت گیری جنبش شکلبرای  مناسبی توانند شرایط  می ھا آن .اند  کرده

از  %٧٠نزدیک به ( رشد شھرنشینی :اشاره کرد چون ھایی دگرگونیتوان به  می از جمله. سازند فراھم دینی در ایران
یا  در بین زنان %٨٠در میان مردان و  %٨٨( باسوادیرشد  ؛)کنند در شھرھا زندگی می ایران ھفتاد میلیونی جمعیتِ 
بیش از سه میلیون (کشور  مختالف نقاطدر ھا  دانشگاه ایجادبا اه رھم؛ رشد تعداد دانشجویان )باشند میسواد 

تغییرات در ذھنیت  ؛)دھند را دختران تشکیل میبیشتر که نیمی  اند ه تحصیل مشغولبدر سراسر کشور  دانشجو
و فاصله گرفتن از ارزش ھا  با ،ھای مختلف در میان ملیتھم ھم در شھر و ھم روستا و  ،ھا خانواده بسیاری ازحاکم بر 

به ازا ھر  کودک ١/٧١برابر با نرخ باروری  ٢٠٠٨سال  آمار بنا بر ( باروری ی زمینهالگوھای سنتی و دینی از جمله در 
؛ خبری غیر دولتی ھای استفاده از اینترنت و شبکه، ازدواج سفید و دختر، پسر، کنترل زایمان؛ روابط )باشد می زن

آن؛  سنتیِ  -یدستگاه و فرامین ایدئولوزیکی و ارزشی دینیاستقالل از  با خواستِ ... ھنری، سینمایی ھای رشد فعالیت
سرکوب،  :بر کشور حاکمشرایط به رغم ... ترجمهتألیف و نگاری و  روزنامه، و ادبی روشنفکری ھای رشد فعالیت

   .ترور و زندان، اعدامفشارھای عدیده، دستگیری، ، وقیفتر، سانسو

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

چون دانشجویان، روشنفکران، فرھنگیان، روزنامه (ھایی که با آزادی قلم، بیان، عقیده و وجدان سر و کار دارند  گروه
ستقل از م( اند کارگری ھا و سندیکاھای مستقل ھایی از کارگران آگاه و فعال که خواھان ایجاد تشکل ، بخش...)نگاران 

که برای خودمختاری و  ای ی مدنی جامعهدر یک کالم، ... )ھا ارخانهاسالمی در ک دولت، کارفرمایان و شوراھای
را  ھا از آن بری فرمانساالری و  ھنجارھای دین ی کند، که سلطه استقالل بر اساس ھنجارھای خاص خود مبارزه می

  .نمی پذیرد

   در ایران برآمدن الئیسیته اصلی شرایط - ۵
در فرایندی  ندتوان میدو جنبشی ھستند که  )یا سکوالر( الئیک فکری جنبش و اجتماعیتغییر دھنده ھای  جنبش



 در تاریخ، ھمواره امر .فراھم سازندرا در ایران  و برآمدن الئیسیته جدایی دولت و دین ھا و شرایط زمینه دراز و تاریخی
   .است به نتیجه رسیدهھا  آن کوشی و ھم و از ھمسویی ھا جنبش گونهی این  وسیله هبروج از دین خ

 اجتماعی، ھای بدون جنبش و الئیسیته در ایران جدایی دولت و دین ام .اجتماعی تغییردھنده جنبش ھای -

. کنند پیروی نمی از قدرت و مرجعی مافوق و خارج از خود ھایی چنین جنبش .رسد  به تحقق نمیمشارکتی و مدنی 
گری جنبش ھای  عدم مداخله به معنای دمختاریدر این جا خو. گردند بر محور خود می .باشند می صاحب اختیار خود

سرانجام و  مداران در دست احزاب سیاسی و سیاست این امراختصاصی شدن  ، به معنای »سیاست«اجتماعی در 
» واقعن موجود سیاستِ «شود و بحران کنونی  پدیداری که با مدرنیته تقویت و تثبیت می .نیست ار جامعه آنجدا شدن 

و در عین  از یکسو به مفھوم خودمختاری و استقالل نسبت به دین، شریعت، احکام و اصول آنبلکه . ایجاد کرده استرا 

که دموکراسی مشارکتی،  استو حاکم بر مردم از سوی دیگر از چون نیرویی جدا  ی آن  حال نسبت به دولت و سلطه
در  pouvoir constutuantت مؤسسان مردم قدرو  مدیریتی -گردانی، خود -به معنای خود. نامیم رادیکال یا مستقیم می

ھای  ھای مجتمع در نھاد به معنای آن است که انسان. است و اداره ی امور خود و جامعه و کشور ھا ابداع راه و روش
فراسوی خود، در بَرین و بدون پیروی از احکامی ... ھا ھا، سندیکاھا، سازمان در انجمن عمومی سیاسی و اجتماعی،

 گانگیبا حفظ چند  .کنند می مشارکتشرکت و  )بدون نمایندگی احت( واسطه به طور مستقیم و بیر خود ی امو اداره

   .بسیارگونه نیروییچون  خود

در  Lumières, Aufklarung چون روشنگریتئوکراسی،  مخالفِ  روشنفکریِ  ھای جنبش. الئیکفکری  جنبش -
الئیک یا سکوالر جنبش فکری  ،نیز در ایران. کردندطه ی دین ایفا در فرایند خروج از سل مھمیی ھجده اروپا، نقش  سده

و  به دین انباورمند ی در برگیرندهتواند در عین حال  که می – دولت و دین جدایی خواھانِ جنبش روشنفکری ای به معن
که مبارزه با ی اساسبا این شرط . باشد میچنین نقشی  به ایفایقادر  –باشد  ساالری دینمخالِف  اندیشان دینی نو

بدین  .خود قرار دھد ھای فعالیت ی سرلوحهرا در  ی عرصه ھای سیاسی، اجتماعی و فرھنگی در ھمه ساالری دین
این  .مخالفت کندمبارزه و آشکارا  عمومیو بخش در امر سیاست و دولت  دیندستگاه روحانیون و شرط که با دخالت 

» ممکنات«نھادن به  گردنملی و  وفاقواھی چون  تصورات، ظرانهن تنگ طلبی مصلحت لبی،ط قدرت مھم را قربانی

 حرکت والئیک  روشنفکرانجنبش . نشاند میجدا شدن دولت و دین را پس امر ھمواره  این گونه رفتارھا. ننماید
ساالری و پذیرش جدایی کامل دولت و دین از سوی این دسته دوم،  به شرط نفی دیند نتوان دینی می اننواندیش

و فعاالن  روشنفکران .گیرند قرار می ھمدر چالش و دیالوگ انتقادی بااین دو  .ندد اما ھمسان نیستنسو باشھم

 ،جمھوریت و دموکراتیسم ترویج و تبلیغبا  نامند، جدایی دولت و دین می ھوادار و الئیک که خود را اجتماعی -سیاسی 
 این اصولقرار دادن  با و در اصولی که نامبردیم الئیسیته از  با دفاع اجتماعی، تغییر دھنده ھای با ھمبستگی با جنبش

 را فراھم در ایران دین ی ذھنی خروج از سلطهعینی و زمینه ھای توانند  می، سیاسی خود و جنبش فکری رأسدر 
  .سازند

، فکری شتالھم که  راهکامیابی در این  .است درازمدتبغرنج، سخت و خروج از دین ساالری در ایران فرایندی 

 اصلی نبشج دوی  رشد و توسعه در گرو، است و اجتماعی سیاسی، ی عملیا مبارزهھم  و و فرھنگی فلسفی
آزادی، برای  جمھوری اسالمینظام  گذر از در اجتماعی -ھای تغییر دھنده و مشارکتی سیاسی جنبش یکی، :است

یا سکوالر برای خروج از  الئیکنفکری روش -فکری  نبشو دومی، ج ھا انسان رھاییبه طور کلی  دموکراسی و
در  الئیسیتهبرآمدِن  ،با ھم ی فشردهدر پیوند ،باشد که این دو جنبش .ی عرصه ھای اجتماعی دین در ھمهی  سلطه
 ،سازِ امحای ھر گونه سلطه تواند زمینه میاما دین در ایران  ی دادن به سلطه پایان .را فرا رویندایران 

باشد، که این البته بحث دیگری را  ھا برای رھایش انسان... دولت ی سرمایه، سلطه ی مالکیت، سلطه ی سلطه
  . خواند می  فرا
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