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  از دیدگاه ماتعریف و تبیین جدایی دولت و دین در ایران ھایی پیرامون  پرسش

  

در  ،مذھی -ملی و ملی خواه، دموکرات، جمھوری از ھواداران سلطنت تا چپ با گذر از روندھای اپوزیسیون ایران، بسیاری در
جدایی دین « ،»جدایی نھاد دین از نھاد حکومت«، »جدایی دولت و دین«، »جدایی دین از دولت«از  امروز سیاسی خود گفتمان

 یکھر  .دنران میسخن  ...، عرف و عرمیت»الئیک« و »سکوالر«، »الئیسیته«، »سکوالریسم« ،»از دولت) یا مرام(و ایدئولوزی 
در ھا  آن) کنکرت(مشخص  سیاسی و اجتماعی پیامدھایاز و ھا  قولهمھا،  فرمولاز این  را ی خود ویژه تعریف و تبییناما 

  .بسنده کنند عملی آننظری و کلی فرمول بدون توضیح معنا و مفوم  به بیانشاید ای حتا  پاره. دھد به دست میجامعه ایران 

که بر را  فرمولیھر . داردبیان  روشن و شفاف به طور در این بارهخود را  موضعو  دیدگاهبایست  میاما تشکل چپ مورد نظر ما 
   .کند مشخصبرای خود و عموم  در شرایط جامعه ایران را آن پیامدھای عملی سیاسی و اجتماعی و ، مفھوممعنا ،گزیند می

، در ایران و یا فرمولی از این دستتعریف و تبیین ما از جدایی دولت و دین یعنی  مھمیاز این رو، برای پاسخ به چنین 

تواند به امر تدوین  این پرسش نامه می .باشند البته قابل تصحیح و تکمیل میھا  این پرسش. ایم تنظیم کردهی را ھای پرسش
  .منشور سیاسی و نظری پروژه وحدت چپ کمک رساند

 ---------------------------------------------------  

  

  ھا  پرسش

صفویه، قاجار، مشروطیت جمھوری اسالمی با گذر از ایرانشھری ساسانی تا  جایگاه و نقش دین و روحانیت در تاریخ ایران از - ١
برخوردار  ای در این میان، جمھوری اسالمی از چه ویژگی ؟، چه بوده استدر اصلی ترین خطوط کلی آندوران پھلوی، و 

آیا می دارد و یا ندارد؟  با قانون اساسی اسالمی امروزی وجود) و متمم آن(چه تفاوتی میان قانون اساسی مشروطه است؟ 
اگر نه از چه باید ؟ اگر آری این پدیدار در چه خود را نشان می دھد؟ گفتایران سخن  رژیمساالری  یا دین تئوکراسیتوان از 
  ؟ دولت دینی؟ دولت ایدئولوژیکی؟ و یا: راندسخن 

 یکسان و یامعناھای متفاوتی دلرند  »حکومت جدایی نھاد دین از نھاد«و یا  »جدایی دولت و دین«، »جدایی دین از دولت« - ٢
سخن گفت؟ اگر » از دولت) یا مرام(جدایی دین و ایدئولوزی «اگر یکسان نیستند، چه اختالفی با ھم دارند؟ آیا باید از  ؟ھستند

  ؟برگزینیمرا باید  ھا بندی فرمولاین نه یا آری، چرا؟ کدام یک از 

به چه معناست؟ فقط شامل قوه مجریه می شود؟ در برگیرنده سه قوای  »تحکوم«یا  »دولت«فوق،  ھای فرمولدر  -٣
ھای دولتی، مدارس  بیمارستان یعنیبرده شامل بخش عمومی   ؟ و یا افزون بر سه قوای ناماستمجریه، مقننه و قضایی 

  ھای ملی و دیگر بخش ھای اجتماعی دولتی نیز می گردد؟ ، دانشگاه)دولتی(ملی 

) فقه(اصول، قوانین و قانون شرع  به چه معناست؟» دین« ...»جدایی دولت و دین«، »جدایی دین از دولت« ھای در فرمول -۴ 
دین شامل چیست؟ » نھاد« ،...)و در صورت فرمول جدایی نھاد دین از ( تمام نھاد دین؟ در این صورت ھا و یا افزون بر آن

به ھمان معنای متداول در » امر خصوصی«را » دین«آیا  ؟...حانیت، جامعه روبنیادھا و استان قدس ،ی علمیهاھ حوزه ،مساجد
  ؟از دید مااست  »امری«چگونه  »دین«، و یا نه و در این حالت شناسیم؟  غرب می

یا ارجاعی  ای اشاره» دین«؟ آیا در فانون اساسی به دارددر قانون اساسی  پیامدیدر ھر شکل آن چه » ...جدایی«فرمول  -۵ 
» جدایی«اگر آری،  ؟ داردوجود در قانون اساسی دین رسمی یا مذھب رسمی  آیاری، چگونه و با چه فرمولی؟ اگر آشود؟  می

  ؟سازد چگونه خود را در قانون اساسی متبلور می

روحانیت در امور آیا ؟ دارددر ھر شکل آن چه پیامدی در ھر یک از سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی » ...جدایی«فرمول  - ۶ 
می تواند قاضی،  یک روحانیآیا  اگر نه، این عدم دخالت به چه معناست؟ اگر آری چگونه؟می تواند دخالت کند؟  سه قوا این

چیزی به  آیای امور سیاسی بدھد؟  نماینده برای ادارهکاندیدا یا تواند  آیا نھاد روحانیت میوکیل مجلس یا رئیس جمھور شود؟ 

) منظور ھمان نھادھای نامبرده در باالست –دولتی (در بخش عمومی آیا وجود دارد؟ » عدم مغایرت قوانین با اصول دینی«نام 



شرایط و اگر تعلیمات دینی در مدارس دولتی اجباری است؟ تبلیغ دین یا مذھب خاصی از سوی کارمندان دولتی مجاز است؟ 

  ؟حد و مرز ھا تا کجاست دھیم، میقرار  مورد توجهرا  مواردجامعه ایران در این  ھای ویژگی

آیا دولت آزادی ادیان، مذاھب، دارد؟  در برابر قانون و برابری ھا در ھر شکل آن چه پیامدی در آزادی» ...جدایی«فرمول   -٧ 
ی ادیان و کلیسا( و مساجد ، مذاھبدین آیا دولت در امور کند؟ ھا و به طور کلی آزادی وجدان را تضمین می کیش، ھا آیین

نظر  ی شھروندان قطع آیا ھمه دھد؟ ایا دولت از بودجه عمومی سھمی برای ادیان اختصاص می کند؟ دخالت می )غیر اسالمی
عقاید در جامعه، چه دینی، آرا و ی  باشند و ھمه برخوردار می در برابر قانون شان از حقوق برابر دینی از اعتقادات دینی یا غیر

و  )Blaspheme -  Blasphemie(» اھانت به دین«جرایمی به نام  آیاھستند؟  آزاد آگنوستیک، آتئیست، مخالف دین، دینیغیر 

  ؟خواھند داشتوجود  در قوانین جزایی ایران از این سنخ

تر از  ت یا فرا، به چه معناست؟ ھمان جدایی دولت و دین اسبرید به کار می، اگر آن را »سکوالر«یا » سکوالریسم«فرمول  -٨

 ھای  محدود به پھنه سیاسی می شود یا عرصه؟ از جامعه دینقیمومیت  برداشتنیا است  آن می رود؟ دین زدایی از جامعه
برد در  از اپوزیسیون به کار می دیگر ؟ تفاوت این فرمول با الئیسیته و الئیک که بخشیگیرد را در بر میمختلف اجتماعی 

 برید ؟ در این صورت چرا واژه الئیسیته یا الئیک را به کار نمیاندیکسان » الئیسیته «و » والریسمسک«یا از نظر شما آچیست؟ 

   با ھم دارند؟از نظر شما  ھا این ھایی در صورت دیگر چه تفاوت ؟گویید سکوالریسم یا سکوالر و می

تر از آن  مان جدایی دولت و دین است یا فرا، به چه معناست؟ ھبرید اگر آن را به کار می، »الئیک«یا » الئیسیته«فرمول  -٩

ھای  می رود؟ دین زدایی از جامعه است یا برداشتن قیمومیت دین از جامعه؟ محدود به پھنه سیاسی می شود یا عرصه
 برد در گیرد؟ تفاوت این فرمول با سکوالریسم و سکوالر که بخشی دیگر از اپوزیسیون به کار می مختلف اجتماعی را در بر می

یکسان اند؟ در این صورت چرا واژه سکوالریسم یا سکوالر را به کار » سکوالریسم «و » الئیسیته«یا از نظر شما آچیست؟ 

  با ھم دارند؟ از نظر شما ھا این ھایی ؟ در صورت دیگر چه تفاوتگویید الئیسیته یا الئیک  و و می برید نمی

 آیابه معنای غیر دینی است؟ » عرفی« آیابرید، به چه معناست؟  ی، اگر آن را به کار م»عرفیت«یا » عرفی«فرمول  -١٠
ھمان جدایی دولت و دین است؟ دین زدایی از جامعه است یا برداشتن » عرفی«شرعی به معنای غیر دینی است؟ آیا  غیر

 تفاوت این فرمول گیرد؟ ھای مختلف اجتماعی را در بر می قیمومیت دین از جامعه؟ محدود به پھنه سیاسی می شود یا عرصه
با » عرفی«برند در چیست؟ آیا از نظر شما  با سکوالریسم و الئیسیته که بخش ھایی از اپوزیسیون به کار می »عرفی«

گویید  برید و می یکسان است؟ در این صورت چرا واژه سکوالریسم یا الئیسیته را به کار نمی» سکوالریسم «و » الئیسیته«
  از نظر شما با ھم دارند؟ )التین و یونانی(دیگر  با دو اصطالح» عرفی«ھایی  اوتعرفی؟ در صورت دیگر چه تف

آزادی، جمھوری، دموکراسی و  سطحدر ھر شکل آن یکی از چند شعار اصلی و مرکزی ما در » ...جدایی«فرمول  آیا -١١

م اکنون در مبارزات جاری مان باید تبلیغ و گیرد؟ آیا این شعار از ھ عدالت اجتماعی است؟ اگر نه در چه مقام و رتبه ای قرار می
  ؟باید طرح شود ترویج شود؟ اگر نه چه گونه

پذیرش اصل با سایر نیروھای سیاسی دارد؟ آیا  تشکل ما ھمکاریدر ھر شکل آن چه پیامدی در » ...جدایی«فرمول  -١٢
با تمام معنا و  ،؟ اگر آریاست )مذھبی -ه ملیبه ویژ(نیروھا سایر با  ما ھمکاری sine qua non ھای یکی از شرط» ...جدایی«

   ؟است و مضمون معنا کدامپذیرش  با، با تمام معنا و مضمون مورد نظر ما نیستاگر ؟ است آن مضمون

 

 

 

 


