
  محمدرضا نیکفر

  جداخواهی ْجداخواهی و دولْت دین

  

کاود، موضع اصلی جدل بر  بحث جدایی دین و دولت را می ی این نوشته زمینه

اندازی را  دهد و چشم سر سکوالریسم را در موقعیت کنونی ایران نشان می

های پیش رو روشنی  ها و چالش گشاید که در آن خطوطی از اختالف می

خواهند دین را از شر دولت نجات  ای می نهد که عده برمی نوشته. یابند می

).  انجداخواه−دولْت(ای دولت را از شر دین  و عده) انجداخواه−دیْن(دهند 

گیرنده  مدنی را تصمیم ی نیکوست که اینان با هم متحد شوند و جامعه

  .هایشان دانند اختالف ی درباره

در  سخنی است رانده شده ی این نوشته صورت نوشتاری شرح و بسط یافته

ایران در گذار به "در کنفرانسی در دانشگاه مریلند با عنوان  ۲۰۰۹یکم نوامبر 

در آن حاصل نظر مطرح است، نه خود . مقاله، سیاسی است. "دموکراسی

  .پردازش نظری

  

  بحث سکوالریزاسیون ی پیشینه

  

که ما مدتها درگیر آن  رود یبحث سکوالریسم بحث بسیار مهمی است، به نسبت گرم است و تصور م

دهد که برای ما موضوع  دینی برانگیخته و همین خود نشان می حکومتاین بحث را وجود . خواهیم بود

  . دینی در کانون چنین بحثی قرار دارد حکومت

ی  اگر درباره. شان مطرح نبود جدایی یا پیوستگی ی پیش از انقالب موضوع دین و دولت از زاویه

و مقابله با آنها بحثی در  ۱۳۴۲خرداد  ۱۵هایی چون ترورهای فداییان اسالم و شورش  کتی حر انگیزه

وجود داشتند  موردهاییدر گذشته . شد گرفت، آن بحث زیر عنوانی چون سکوالریسم پیش برده نمی می

موردهایی چون بحث قانون، بحث مشروطه و مشروعه − توانستند باعث رونق چنین مفهومی شوند  که می

اما چنین  ،−و آن ترورها و آن شورش  برداری، حق رأی زنان دخترانه، حجاب های رسهمدموضوع و سپس 

 ی را زیر عنوان رابطه ها مسئلهتفکیک معنایی دین و دولت تا آن حد پیش نرفته بود که این گونه . نشد

بود و در این معنای دین در هنگام بروز این رخدادها هنوز در معنای سنتی آن مطرح . این دو بررسند

. قدرت سیاسی چشم داشته باشد گذاشت که سرراستانه به کانوِن ای را پیش نمی ی سیاسی سنتی آموزه

اینکه حاکم باید مسلمان باشد و به احکام شرع عمل کند، سخنی کهنه بود که کمتر کسی از پی نسبت 

  .پرسید آن با دولت مدرن می

در قلب . ن و دولت فراروید، موضوع مشروعه و مشروطه بودتوانست به بحث دی موضوعی مهم که می

در کانون دعوا چند و چون مشروط شدن . این موضوع هنوز پرسش از پی قدرت سیاسی ننشسته بود

. خواهی خواهی واکنشی بود به مشروطه مشروعه. قدرت سیاسی به شرع قرار داشت، نه خود این قدرت

خواهی جنبشی بود برای مشروط کردن  و مشروطه. کرد یم میتنظ  گفتمانش را بر اساس فکر مشروطه



 ۲

فرض مشروطه این بود که سلطنت . زدن آن قدرت کانونی سیاسی، یعنی کنترل آن، نه بر هم 

توانند آن را  کردند که چگونه می این فرض فکر می ی بر پایه. قاجار ی ماند، آن هم در دست سلسله می

ون بود که بیاید، به امور انتظام دهد و حکم حکومت را مدبرانه و قان ی امیدشان به کلمه. مهار کنند

. گذار کیست اینکه قانون چیست و قانون بر این قرار اختالف بر سر قانون بود،. حکیمانه کند

به نظر آنان در . دانستند و عاِلم به قانون را به ضرورت عاِلم به شرع خواهان شرع را قانون می مشروعه

فروش و بقال و عالف و  فروش و سبزی کتاب«ایستی متشرعان بنشینند، نه جماعت ب مشورتخانه می

آنان، از جمله  ۲.دانستند خواهان قانون را نه عین شرع، بلکه مشروط به شرع می اکثر مشروطه. ۱»نعلبند

 طلبان، قایل به نظارت فقیه شدند و این نظارت را به صراحت در اصل دوم برای امتیازدهی به مشروعه

طلبان نیز به نظارت فقیه اعتقاد داشتند، اما این نظارت  مشروعه. متمم قانون اساسی مشروطیت گنجاندند

اند، اما  از چیزی به نام نظارت مستقیم نام نبرده. دیدند، نه از راه کنترل تطابق قانون با شرع را مستقیم می

  .یه بر سلطان بوده استفق ی آلی که در نظر داشتند، در وضعیت غیاب معصوم، سلطه ایده

                                                      

غالمحسین زرگری نژاد : ، در"کشف المراد من المشروطه و االستبداد"محمد حسین بن علی اکبر تبریزی،    ۱

 .۱۳۲. ، ص۱۳۷۴کویر، انتشارات : ، تهران، رسائل مشروطیت، کتاب اول)گردآورنده(
متمم آمده  یندر اصل اول ا: مشخص کردند یآن را در متمم قانون اساس یشرع یتمشروط ی آنان نحوه   ۲

دارا و مروج  یرانپادشاه ا یدبا. است یه عشر یاثن یهحقه جعفر یقهاسالم و طر یرانا یمذهب رسم«است که 

مجلس «: شده است یدق خ فضل الله نام گیرد،، که حق است اصل شیو در اصل دوم آن. »مذهب باشد ینا

 یحضرتحضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعل ییدو تا وجهکه به ت یمل یمقدس شورا

 یستأس یرانالله امثالهم و عامه ملت ا کثر یهشاهنشاه اسالم خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسالم

موضوعه  ینبا قواعد مقدسه اسالم و قوان یآن مخالفت یهناز اعصار مواد قانو یعصر یچدر ه یداست با شده

 ینمخالفت قوان یصاست که تشخ ینو آله و َسلم نداشته باشد ومع یهالله عل ینام صلیراالحضرت خ

اعالم ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است  یبر عهده علما یهموضوعه با قواعد اسالم

از  طلعکه م ینینمتد یو فقها ینکه کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهد یاتیه از اعصار یدر هر عصر

نفر  یستب یاسام یعهش یداعالم وحجج اسالم مرجع تقل یکه علما یقطر ینزمان هم باشند به ا یاتمقتض

به  یشترب یاپنج نفر از آنها را  یندبنما یمل یبه مجلس شورا یصفات مذکوره باشند معرف یاز علماء که دارا

بشناسند  یتنموده به سمت عضو یینبه حکم قرعه تع یاباالتفاق  یمل یمجلس شورا یعصر اعضا یمقتضا

از آن مواد معنونه که  یکنموده هر یبه دقت مذاکره و غور رس شود یکه در مجلس عنوان م یتا مواد

 یاته ینا ینکند و رأ دایپ یتکه عنوان قانون یندمخالفت با قواعد مقدسه اسالم داشنه باشد طرح و رد نما

ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه  ینباب مطاع و بتبع خواهد بود و ا ینعلماء در ا

 یبه صراحت پا) ۷۱و  ۳۵، ۲۷،  ۲۱،  ۲۰، ۱۸، ۱۵ یها اصل( یگردر چند اصل د» .نخواهد بود یرپذ ییرتغ

آزاد  یععلوم و معارف و صنا یمو تعل یلتحص«: کند یمقرر م ۱۸به عنوان نمونه اصل . آید یم یانشرع به م

و اجتماع را مشروط به آن  یانب یآزاد یکمو  یستو ب یستمو اصول ب» است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد

 یگاهاست که شرع در آن پا ییهقضا ی قوه ی طبعا بر عهده یانز یصتشخ. نباشند یند یانکه به ز کند یم

  .»یاتدر عرف یهو به محاکم عدل یاتدر شرع یهصوص است به محاکم شرعمخ«قوه  ینا. دارد  یاستوار



 ۳

بیش از آنی بود که بحث میان آنان به بحثی بنیادی  خواهان  خواهان و مشروطه اشتراک نظر مشروعه

 اساس اشتراک، بر خالف ظاهر قضایا، نه باور هر دو جناح به. دین و دولت تبدیل شود ی رابطه ی در باره

اگر . انون ثابتی در قدرت به نام شاه بوده استمشروط کردن قدرت به شرع، بلکه باورشان به لزوم وجود ک

در این حال  ۳.کرد ها تغییر می بالید، کیفیت بحث خواهی می خواهی تا سطح جمهوری جنبش مشروطه

میان  ی خواهان بحث رابطه طلب شوند و در میان جمهوری داران عمدتا سلطنت بسیار محتمل بود که دین

  .تی از آنان خواهان امتیازدهی به متشرعان شودشرع و حکومت باال گیرد، و تنها اقلی

  

  ناکافی بودن تفکیک معنایی

  

های  مفهوم ی های کانونی آن بحث از زمره های اساسی را تعیین کند، مفهوم بندی وقتی بحثی جبهه

هنگامی  ۴.کنند هایی را تعیین می نسلی یا نسل ی اند که افق اندیشه هایی ساز هستند و اینها مفهوم جهان

های  بندی یابد و این انتظام تازه صف ای می شود، گرد آن، جهان انتظام تازه ساز می که مفهومی جهان

ورود این مفهوم به واژگان . ساز بود در عصر مشروطیت، قانون یک مفهوم جهان. کند ای را ایجاد می تازه

از . خته شده نبودندهایی ایجاد کرد که پیشتر شنا بندی صف. سیاسی، زبان سیاسی را دگرگون کرد

  .آنها صف مشروطه و مشروعه بود ی جمله

آن  شد، بسیار محتمل بود که به دنبال ساز می اگر همچون قانون، جمهوری نیز مفهومی جهان

در ایران بحث . دین ودولت باشد ی قطبی شدن جهان گرد موضوع رابطه ی مفهومی رایج شود که نماینده

رضاخان شاه شد، از جمله به تشویق . ساز شود، بحث بسته شد ه جهانجمهوری درگرفت، اما پیش از آنک

کوتاه بحث جمهوری نشان دادند که اصل برای آنان وجود سلطنت است،  ی و تأیید علما؛ و علما در دوره

خواستند  رابطه با قدرت عادت داشتند و می ی آنان به یک شیوه. نه عمل به اصل دوم متمم قانون اساسی

آنان همواره در . حضور در جایی ورای سیاست و تأثیرگذاری بر سیاست از آن موضع: ه دهندآن را ادام

بحث والیت . بزرگ قدرت بودند، اما پذیرفته بودند که کانون آن اختصاص به سلطان داشته باشد ی دایره

طان، به سل. گرفت که سلطان را حذف کند قاجار مطرح شد، این هدف را پی نمی ی فقیه هم که در دوره

  .گرفت ماند، اما مشروعیت سلطنتش را از فقهای عظام می جای خود باقی می

پیشتر اشاره کردیم که در جریان مشروطیت و پس از آن تفکیک معنایی دین و دولت تا آن حدی 

مداران  داران با دولت تقابل دین هاآن ی های سیاسی که یک مشخصه پیش نرفته بود که بسیاری از حادثه

                                                      

بینیم، به سمت طرحی  بیهوده نیست که فقط گرایش رادیکال، که تبلوری از آن را در حزب دموکرات می   ۳

  .دارد برای جدایی دین و دولت خیز برمی
  :ساز بنگرید به های جهان ها و مفهوِم مفهوم پویش مفهوم ی درباره   ۴

 :به نشانی" نیلگون"ر شده در سایت ، منتش"ها تاریخ مفهوم"محمدرضا نیکفر،   
 http://nilgoon.org/archive/mohammadrezanikfar/articles/Nikfar_Begriffsgeschichte.html 



 ۴

معینی با گروندگان به گروه  سیاستگروندگان به  . زیر عنوان تقابل دین و دولت بررسی شوندبود، 

 ی و این درگیری هنوز بر زمینه شدند دینی معینی یا باورمندان به حکم دینی خاصی با هم درگیر می

نافی  کرد و معنای دولت دین در معنای دولت اخالل نمی. شد دین و دولت بررسی نمی ی عمومی رابطه

در برابر آن، . کرد گیری از دولت را تبلیغ می دینی وجود داشت که پارسایی فاصله. اصالت معنایی دین نبود

دانست، همان سلطان وقت  را که اطاعتش را واجب می یتعبیر دیگری از دین رایج بود که صاحب امر

د بود و همواره کسانی از این از طرف دیگر سلطان برای سلطنش به هر دلیل به علما نیازمن. پنداشت می

نعمتشان را نعمتی االهی  گروه را در دربار داشت که طبعا بیش از دیگران مصر بودند که سلطنت ولی

 .دانند
 همچون ، یعنیبندبه عنوان دین دریارا سکوالر شدن آگاهی تا آن حد پیش نرفته بود که دین  

های فرهنگی و اجتماعی، به عنوان نگرشی در  و جریان ها ای متمایز، متمایز از فرهنگ یا دیگر حوزه حوزه

یک خط فکری در میان جمعی از آخوندها  یا این یا آن آخوند،. آنها های دیگر یا در برابر میان نگرش

به رسد به موضوع تعریف و تحدید دین به چه شد، تا  شد، اما موضوع دین و سیاست مطرح نمی مسئله می

ای  توان پرسید، چرا حق ویژه دیگر که می وران در میان پیشه وری عنوان پیشهپیشه به  عنوان دین و دین

  .طلبد برای خود می

دین و دولت  ی ناپذیر رابطه ای وجود نداشت که به صورتی قاطع و بحث در سنت دینی، اصل جاافتاده

ت که توصیف قدر کاربرد سیاسی داش اینکه حکمروانی بحق، حق امام معصوم است، همان. را تعیین کند

بسیاری از آنان که در توصیف حق امام معصوم برای . های بهشتی برای کشاورزی اهمیت داشت میوه

  .خوار دربار یک سلطان بودند نوشتند، خود جیره سلطنت می

گرفت، به این دلیل که در ایران کیش دولت وجود  ای با دین صورت نمی از طرف دولت نیز مرزکشی

ها چیره بود و بدیهی  این باور بر ذهن": دولت یعنی شاه. "ر به چشم رقیب بنگردنداشت تا به کیشی دیگ

شاه ممکن بود بر آخوندی . تواند کیش دولت به عنوان دولت شکل بگیرد است که گرد چنین باوری نمی

غضب کند و آخوندی ممکن بود، شاهی را خوش ندارد؛ ستیز آنان اما به عنوان ستیز دین و دولت دیده 

  .شد نمی

دین به عنوان . ایرانی خواند، وجود نداشت) ساالری دولت(بر این قرار چیزی که بتوان آن را اتاتیسم 

گرایان قرار  گرایان در برابر مطلق دین مطلق دولتشدند و  نمیدین و دولت به عنوان دولت آلترناتیو هم 

  .هایی در ایران وجود نداشتند گرفتند، زیرا چنین صف مین

  

  یهوالیت فق

  

پیش از انقالب موضوع جدایی دین و دولت مطرح . م که بحث سکوالریسم را دولت دینی پدید آوردیگفت

 اکنون. راهم نبودفهایی برای طرح آن وجود داشت، اما نیروی الزم برای طرح موضوع  نبود، با این که بهانه

  .مطرح شده است اما مسئله

به کار گروهی از روشنفکران  صفت سکوالر را برای کسینخست چه چه کسی آن را مطرح کرد؟ 

مرگ بر «با شعار  والیت فقیهیعنی گر اصلی وجودش بود  برد؟ رژیم به وجود دیدگاهی جز آنچه توجیه



 ۵

پیش از آن این بحث . سال اول انقالب مطرح شد بحث والیت فقیه در . اشاره داشت» ضد والیت فقیه

 ۱۳۵۷تا پیش از سال . چه برسد به روشنفکران غیر مذهبی مطرح نبود، برای آخوندها هم مطرح نبود، تا

به اصطالح والیت  دولتمردان، ی و بقیه ای های همین ولی فقیه فعلی، یعنی سید علی خامنه در نوشته

دریافت که  ۱۳۵۸در سال  تازه هم ولی فقیه فعلیکه  توان گفت میبی هیچ غلوی . خوریم فقیه برنمی

  .والیت فقیه به چه معناست

اند، اما تصریح  کسانی مثل نراقی، از والیت فقیه سخن گفته. خمینی است الله ، آیتمبتکر والیت فقیه

، شیخ فضل الله نوری و )در عوائد االیام(مال احمد نراقی . اند که منظورشان حکومت فقیه است نکرده

دخالت در حکومت و آن را از آن جایگاه  شتندگذا دیگران دین را در جایگاهی ماورای سیاست می

ی وجود دین در جهان،  ی اصلی بایسته و شایسته نحوه ،این تنها خمینی است که تصریح کرده. دادند می

ی معاصر را دوران  او تمام تاریخ پیش از خود، از زمان امویان گرفته تا دوره. گری دینی است حکومت

این به پندار او . دولت جدایی بوده است گشته که در آن میان دین و فاسدی نامید که فساد آن بدان برمی

اش در مورد حکومت  خمینی در درسنامه. جدایی باعث شد که رسالت محمد به سرانجام خود نرسد

سالطین اگر تابع . این مسلم است که الفقهاُء حکام علی السالطین«: گفته است) ۱۳۴۸سال (اسالمی 

در این صورت . ن و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کننداسالم باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانی

حکام حقیقی همان فقها هستند؛ پس بایستی حاکمیت رسمًا به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی که به 

  ».مجبورند از فقها تبعیت کنند] شرع[= علت جهل به قانون 

ست که بایستی به جای خود این موضوعی ا(. ی خمینی متأثر از گفتار مدرن سیاسی است درسنامه

ی مجریه را اصل  زند و از میان سه قوه، قوه او متأثر از این گفتار از تقسیم قوا حرف می ).بررسی شود

گذاری یعنی  ی قانون در واقع به پندار او اصل جدایی دین و دولت در طول تاریخ نه در حوزه. داند می

داند که در آن در  ی متأخر را از آن نظر افسد می او دوره .ی اجرا بوده است تشریع و قضاوت، بلکه در حوزه

. باری، دولت از نظر خمینی یعنی کانون قدرت اجرا. ی تقنین و قضاوت نیز جدایی پیش آمده است حوزه

 مستقیم فرمایی کند و اصل سیاست را فرمان گذاری و قضاوت را در دگرسوی سیاست تصور می او قانون

این حضور، حضوری . هم در ورای سیاست باشد، هم در کانون سیاست ،دینخواهد  او می. داند می

  .ی حضور دین است کننده شخصانی است، حضور شخص فقیه اعلم تضمین

  

  نادیدن خطر

  

ای در انتظار کشور  ی خمینی را خواندند و دریافتند چه فاجعه در دوران انقالب کسان معدودی درسنامه

  . اش نگرفتند ا خواندند، اما جدیکسانی از روشنفکران آن ر. است



 ۶

کسانی که موضوع والیت فقیه را جدی گرفت،  ی تشکیل جمهوری اسالمی، یکی از  در آستانه

هدایت متین دفتری در مورد . یک استثنا است ۱۳۵۷دی  ۱۰به تاریخ  ۵ی او مقاله. مصطفی رحیمی بود

یادمان دکتر  ه در دفتر همکار زندهک ۱۳۵۷به خاطر دارم، روزی اوایل زمستان سال «: نویسد آن می

محمدتقی دامغانی قراری برای جلسه هیأت اجرائی جمعیت حقوقدانان ایران داشتیم، قبل از تشکیل 

جمهوری "ای درباره  آن روزها، تازه زمزمه. جلسه، چند نفر همکاران از جمله دکتر رحیمی به ما پیوستند

شروع شده بود " − حکومت اسالمی" –ی شعار قبلی آنان از سوی نیروهای طرفدار خمینی به جا "اسالمی

ای که با خود داشت، با متانت و نجوا با یکی دو  وشتهرٔه ندکتر رحیمی دربا. که چندان جدی گرفته نمیشد

کرد  او پیشنهاد می. نفر از اعضای هیأت اجرائی و بعد تک و توکی از سایرین به صحبت و توضیح پرداخت

المجلس  فی. ای از جمعیت که مایل باشند، منتشر شود اشته شود و با امضای عدهاش، به بحث گذ نوشته

بر این عقیده . دیدند را جدی نمی" جمهوری اسالمی"اکثرًا مسأله شعار . موافق و مخالف وجود داشت

چه  - انجامد  بودند که اهمیت دادن به آن، به مطرح شدن وسیع و جدی شدن قضیه در جامعه می

   ۶».دیم ماباور بو خوش

ببینیم آنکه جدی گرفت، . شوخی گرفتند، حّتا روشنفکران حقوقدانرا باری، روشنفکران موضوع 

ای است که بایستی با دقت  ی او به خمینی سند تاریخی نامه. یعنی رحیمی چه درکی از موضوع دارد

اسی مشروطه استناد رحیمی به این اصل در قانون اس: بارز در آن اینها هستند ی دو نکته. شود تحلیل

متمم قانون اساسی مصوب  ۲۶اصل (» قوای مملکت ناشی از ملت است« :داند کند و آن را متحقق می می

قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی «: نویسد ی پیروزی انقالب اسالمی می او در لحظه. )۱۲۸۵سال 

ی دیگر این که او قرار گرفتن  نکته» .پایان داده است" والیت فقیه"و " والیت شاه"میت ملی به بحث کحا

داند، حّتا بدان توصیه  حق روحانیت می ،در جایگاهی ورای سیاست و دخالت سیاسی از آن جایگاه را

برتری بر فرانسویان که نوعی داند،  امکان را از زبان میشل فوکو امتیازی برای ایرانیان می این کند و می

  .شناسند گویا چیزی به نام روحانیت سیاسی نمی

، ابتدا با چشم طمع دوختندمجریه  ی ماندن در ورای سیاست اکتفا نکردند و به قوهبه اما  معممان

مذهبی واگذاردند، در حالی که قدرت واقعی را در دست  یانی صوری را به مکال ی مجریه یک قوه. احتیاط

  .ی بودصدر پایان آن باز عزل بنی. هم پایان دادند معرکهبعدا به آن . داشتند

ای را که در کشور افتاده است،  ها، مذهبی و غیر مذهبی، اتفاق اصلی در تمام این مدت فقط لیبرال

بر روشنفکری ایران چپ غلبه داشت و چپ ایران، فقط بلد بود . دانستند درآمیختگی دین و دولت می

                                                      

  :در اینترنت یافتنی در. ۱۳۵۷دی  ۲۵، چاپ شده در آیندگان "مخالفم؟ یاسالم یچرا با جمهور"   ۵
http://www.iranrights.org/farsi/document-274.php 

  ۱۳۸۲، بهار ۳۰دوم، شماره  ی دوره "آزادی" ی نشریه   ۶



 ۷

ه است، از دیدگاه که دولت ایران، دولتی دینی شد گفتن این . ماهیت دولت را با طبقات توضیح دهد

  ۷؟!ای روبنایی است که دین پدیده نه این مگر ؛ماند چپ یک توضیح سطحی بود، چون در روبنا می

  

  بحث سکوالریسم آغاز 

  

چپ جایی  شناسی اصطالحدر  همانندهای آنهاسکوالر، سکوالریسم، الئیسیته و  های واژه در طی این مدت

با طرح وجود و . لی را در رواج صفت سکوالر ایفا کردندحکومت و روشنفکران مذهبی نقش اص. نداشتند

به  آغازبندی روشنفکری به مذهبی و سکوالر مطرح شد، رژیم هم  حضور روشنفکران مذهبی، تقسیم

  .کرد که نثار روشنفکران مذهبی منتقد خود نیز می دشنامیبه عنوان  ،استفاده از این صفت کرد

در آغاز . ر گشت، توجه به بحث سکوالریسم بیشتر شدهر چه تنگناهای حکومت اسالمی آشکارت

ای از  مجموعه. ی خاتمی بود که بحث جدی در این مورد آغاز شد که سکوالریسم به چه معناست دوره

، ای بسا کار محضای  های فرهنگنامه توضیح. ای بود نامه تألیف شدند که کارشان توضیح فرهنگ ها همقال

 تر روشنشد و به جای اینکه  ی دیگری وصل می های بیگانه بیگانه به مفهوممفهومی . تر کردند سخت را ما

به مسیحیت در غرب  در این دوره گرایشی شکل گرفت که سکوالریزاسیون را اساسًا. شد تر می تیرهشود، 

طرفداران حکومت . ی ماست گرداند و مدعی بود که چنین چیزی یکسر بیگانه با فرهنگ و جامعه برمی

. گرفتند می گرویدن به فسادهایشان سکوالر را مترادف با کنده شده از معنویت و اخالق و  ر نوشتهدینی، د

توان از  روشنفکران دینی سکوالریسم را قابل تأمل دانسته و در همان حال به فکر آن بودند که چگونه می

  .کل دولتی دینیبرخی فواید سکوالریزاسیون بهره گرفت و دیانت خود را نیز داشت از جمله به ش

ی سکوالر و دولت سکوالر به  هایی چون روشنفکر سکوالر، جامعه باری، صفت سکوالر، در ترکیب

گاهی مراد از آن . های مختلف بافت- رود، آن هم در متن از سکوالریسم نیز سخن می. تدریج جا افتاد

جهانی شدن جامعه - مراد اینی اقتدار روحانیت، گاه  سکوالر شدن دولت است، یعنی خروج دولت از حیطه

  .و فرهنگ است

افتد، به تاریخ اروپایی آنها  ها می گاهی کسی از نظر خودش به فکر دقت بخشیدن به این واژه گاه  طبعًا

کند  می عرضهشود، و بعد تعریفی  ، با چند نظر در این باره در میان روشنفکران ایرانی درگیر می۸نگرد می

                                                      

این . بداند" کاست روحانی"این جسارت نظری را داشت که قدرت را در دست یک " راه کارگر"تنها سازمان    ۷

ای طبقاتی  های کلیشه های چپ زیر فشار شدیدی برای تسلیم شدن به تحلیل این سازمان که از طرف گروه

ی چپ ایران پیشروی ها سازمان ی همه. گام به گام از خالقیت آغازین خود دور شد ،قرار داشت

آنها به لحاظ . خود را از دست دادند و در تبعید هم نتوانستند خود را به لحاظ نظری بسازند ی روشنفکرانه

البد کسنت و . اند ثیرگذاری بر فکر جامعه را از دست دادهأاند و مدتهاست که دیگر قدرت ت نظری بازنشسته

  .ندا آنها مانع پیشروی جنبش چپ در ایران شده رمق بی
  :بهترین کار در این زمینه از آن شیدان وثیق است   ۸

  .۱۳۸۴نشر اختران، : ، تهرانهای ایرانی پردازی الئیسیته چیست؟ همراه با نقدی بر نظریهشیدان وثیق،   



 ۸

هر . در غرب هم همین گونه است. گریزی نیست از این موضوع . تر کند که ممکن است کار را پیچیده

بحث پایان . گذارد ها پیش می ای از این مفهوم ی سکوالریزاسیون و سکوالریسم تعریف تازه کتابی درباره

ی  آید که جنبه رسد مسئله حل شده است، مشکلی پیش می حّتا در جایی که به نظر می. ندارد

حجاب  موضوعمثاًل فرانسه را در نظر گیرید که . کند ای از آن را عیان می له یا وجه تازهای از مسئ نشده حل

  .مسلمانان باعث شد در مورد الئیسیته بحث درگیرد و انبوهی مقاله و کتاب نوشته شود

  

  رونق طرفداری از جدایی دین و دولت ی دوره

  

ویکرد رروشنفکران دینی هم  ر میاند. ایم دهش "سکوالر"ی  های خانواده ی رونق مفهوم ما وارد یک دوره

فکران دینی نه  روشن«: ی پیشروی آنان اکبر گنجی است که به تازگی نوشته نمونه. شود یمثبتی دیده م

که  برای این -اند "جدال فکری"در  "فکران سکوالر روشن"اند، نه با  کردن مدرنیته به دنبال بومی و اسالمی

نه  -فکر سکوالرند، اگر سکوالریسم به معنای جدایی نهاد دین از نهاد دولت باشد  ها خود روشن ی آن همه

  ۹».سازند فکران سکوالر بر می کنند، نه هویت خود را از طریق نقد روشن ویژگی سکوالر مدرنیته را نفی می

نبایستی برآشفته شویم که  الزم است، در مورد این که سکوالریزاسیون چیست، مدام اندیشه کنیم و

  .اندیشی هم ابهام وجود دارد، هم ساده مورددر این  ۱۰ .این کار ممکن است به ابهام راه برد

" سکوالر"هایی که بن آنها  مفهوم ی یعنی همه –" سکوالر"ی  های خانواده ی معنایی مفهوم هسته

لیل این تفکیک صورت نگرفته که در در فارسی، به هر د. باور به ضرورت جدایی دین و دولت است− است 

ی واژگانی الئیک استفاده کنند و در  از خانواده ،ی پیوند و جدایی آن با دولت نگاه سیاسی به دین از زاویه

. ی واژگانی سکوالر شناسانه به نقش و جایگاه دین از خانواده شناسانه و جامعه نگاه فلسفی، فرهنگ

دیگران چنین تفکیکی را رعایت . یشتر به این تفکیک پایبند هستندکرده در فرانسه، ب روشنفکران تحصیل

  .کنند نمی

این موضوع را . گفتیم که جمهوری اسالمی بود که اندیشه به سکوالریزاسیون را به ما تحمیل کرد

ی واژگانی  خانواده. های مختلف گم نشویم بحث هزارتویبایستی همواره در نظر داشته باشیم تا در 

  .تا مشکلی را یا راه حلی را در برخورد با این حکومت بیان کند است ج یافتهسکوالر روا

                                                      

 یدر گذار به دموکراس ینید یشینواند ی نقش فاعالنه :یاکبر گنج   ۹
 http://zamaaneh.com/idea/2009/10/post_572.html  

که بوسیله روشنفکران ظاهرًا  یکاش یک صدم این انرژ یا« :که نوشته است نوری عال اسماعیلهمچون    ۱۰

شود مصروف مطرح کردن و گستراندن  یمبهم کردن و به عقب راندن سکوالریسم صرف م یسکوالر برا

. است یاین به نفع هر آزاد اندیش، نواندیش، و کثرت طلب. شد ییسم در میان مردم مسکوالر یواقع یمعنا

بنظر . و مدرنیسم بنشیند و بن سکوالر آنها را قطع کند یتواند بر سر شاخ دموکراس یو روشنفکر متمدن نم

  ».ما است یروشنفکر یجامعهء کنون یاصل یمن، همین نکته گوهر تراژد

 یاگو یت، در سا"سکوالر بودن؛ همچون پیش شرط مدرن بودن: "عال یراسماعیل نو :به نقل از  
 http://news.gooya.com/society/archives/094752.php 



 ۹

  

  اصل مسئله در وضعیت کنونی

  

دین و دولت پیش نهاده و  ی مسئله آن راه حلی است که خمینی برای مشکل رابطه چیست؟ مسئله

  .حکومت دینی شده است ی پایه

این مسلم است که الفقهاُء حکام «: یدگو می) ۱۳۴۸سال (ی حکومت اسالمی  خمینی در درسنامه

ی خمینی آورده، در  از پانویسی که ناشر رسمی این درسنامه در مورد این گفته) ۳۸. ص(» علی السالطین

: فرمود) ص(امام صادق «: در پانویس آمده است. گردد یابیم که گویا این سخن به یک حدیث برمی می

مثلث ناس، ملک و فقیه را در برابر خود داریم و » .ی الملوکالملوک حکام علی الناس، و العلما حکام عل

  .رد اصل مسئله را باید در ارتباط اینها پیدا کنیم

 گاهتمرکز: تر دقیق(ی سیاست  اگر جایگاه ملوک را حوزه. کنیم در حدیث امام جعفر صادق، دقت می

این جایگاه، جایگاهی است در  شود، به هر حال بنامیم، جایگاه علما، بر فراز سیاست می) قدرت سیاسی

دخالت در سیاست، . کند فقیه از این دگرسو در سیاست دخالت می. ورای سیاست، دگرسوی سیاست

ی سیاست است و بر فراز  رسیاسی است، در حوزهـَبپس فقیه همزمان سیاسی و َا. امری سیاسی است

اند، ولی مورد  نقشی را ایفا کرده چنین علما همواره. خمینی مبتکر این نقش دوگانه نبود. ی سیاست حوزه

متمم قانون اساسی . کرده است به مورد و دوره به دوره ترکیب این دو وجه و کیفیت هر وجه فرق می

رسمی فراوانی برای اعمال  مجراهایدر آن . رش این نقش دوگانه استیدر چارچوب پذ ،مشروطیت هم

ها، در  ها و حزب کنترل بر انجمن ِاعمال اری، در قضاوت، درگذ ن در قانو :نفوذ در اختیار علما گذاشته شده

ی  محدود کردن حیطه راهی مجریه، از  عمال کنترل بر قوهِا. ها و بر آموزش عمومی کنترل بر رسانهِاعمال 

ی عمل دولت و تعریف هویت  محدود کردن کلی حیطهراه گیرد و بر شخص شاه، از  عمل آن صورت می

  .ی جعفری باشد ن کسی که با موهبتی االهی شاه شده و بایستی مروج مذهب حقهقانونی شاه به عنوا

ی حکومت اسالمی خمینی را به عنوان انتقادی بر قانون اساسی مشروطه و متمم آن  اگر درسنامه

عمال نفوذ بر فرمانروای اصلی غیر مستقیم لزومی ندارد ِا: بینیم میرا بارز یک نکته این بخوانیم، در آن 

این جدایی حق از حقیقت . فرمانروای حقوقی قطب فقاهت است و فرمانروای حقیقی شاه ،در متمم. دباش

بایستی به این دوگانگی پایان داد و یگانگی شخصانی فرمانروای حقیقی و فرمانروای . بایستی برداشته شود

  .حقوقی را برقرار کرد

ت اسالم این است که سلطان از فقیه خواس :استدالل خمینی برای برقراری این یگانگی چنین است

  :سه حالت برقرار است. تبعیت کند

سلطان یا خود آگاه به شرع است، تا حدی که نیاز به تقلید ندارد، پس در این حالت خودش فقیه . ۱

  .است

  .کند، پس اصواًل سلطنش نابحق است و باید برانداخته شود یا ناآگاه است و تقلید نمی. ۲

  .آگاه است و مقلد که تبعیت کند که در این حال وجود او زاید استیا تا این حد . ۳

سالطین اگر تابع اسالم باشند، باید به تبعیت فقها «: گوید خمینی در رابطه با این حالت سوم می

در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند؛ . درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند
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به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از  اکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد، نه پس بایستی ح

  )۳۸. ص(» .فقها تبعیت کنند

الزم  تنها منصب حکومتیو  منصب دینی گوید که یگانگی شخصانِی ی این سخن می خمینی در ادامه

منصبان  زم نیست که صاحبال«ی او  به گفته. هر منصبی ی حوزهاست در رأس حکومت برقرار شود، نه در 

و مرزبانان و کارمندان اداری، همه قوانین اسالم را بدانند و فقیه باشند؛ بلکه کافی است قوانین مربوط به 

مصدر امر کلی فقیه . مصادر امر جزئی هم به هر حال فقیه جزئی هستند» .شغل و وظیفه خویش را بدانند

شوند، باید قوانین مربوط  ی که به شهرستانها فرستاده میمنصبان و مأموران معاونین و صاحب«. کلی است

  ».به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند

  

  خمینی ی نو بودن نظریه

  

ترین  در صریح) نراقی و دیگراننظریات ( والیت سیاسی فقیهدر مورد  ی نظریات پیش از خمینی همه

در (هیچ کدام از فقیهان به اصل لزوم سلطان . سلطنت مشروعه اند در چارچوب شکلشان نظریاتی بوده

توانست بخواهد، همانی است  ی والیت سیاسی فقیه می اوج آنچه یک نظریه. کند شک نمی) ی غیبت دوره

  .والیت مستقیم و مصرح بر سلطان: که در حدیث امام جعفر صادق آمده است

در ایران با شلیک به  باور جزمیاین . شکند در عصر جدید است که می ،گم ضرورت وجود سلطنتُد

را، از ی والیت فقیه خمینی  نظریه. کند قلب ناصرالدین شاه توسط میرزارضا کرمانی شروع به شکستن می

  .ی سنتی به حساب آوریم یک نظریهبه سادگی توانیم  که مبتنی بر شکستن این دگم است، نمی آنجایی

ی  از جمله. دهند نظریه وجود دارند که آن را نو جلوه می چیزهای دیگری در اینافزون بر این، 

آل  ی او دستگاه اداری منطق خود را دارد، در تصور ایده در نظریه. گری دیدن امر حکومت  آنهاست پیچیده

جزئیتی از فقاهت دخیل است، و اصل این است که مصدر کل امر دولتی با  این دستگاهدر هر جزء  ،او

ی  توضیحات او درباره. شرط فقاهت داشته باشد هر منصبی در آنآنکه نه  ،کی باشدمصدر امر فقاهتی ی

دید،  ای که حکومت را در وجود شخص حاکم می وسطایی دهد که او از تصور خام قرون حکومت نشان می

والیت  در درس شبحثای مهم از نکات  نکتهی مدرن تقسیم قوا توجه دارد و  او به نظریه. درگذشته است

گذار  پیشتر توسط شرع انجام شده و کار اصلی مجلس قانون اساسًا گذاری قانونیه این است که فق

ی مجریه است،  اختالف اساسا بر سر قوهبه نظر خمینی  کهمهم دیگر این است  ی نکته. ریزی است برنامه

  .بیند در آن متمرکز می را قدرت اصلی بخشی از دولت که او

ی  نظریه. کند، اصل است، نه مضمون حکم سی که حکم را صادر میبه نظر خمینی جایی که و ک

رد، ید موش بگیگربه با گفته است نگیائوپیدنگ ش. سیاسی خمینی اصالت قدرت است، نه اصالت هنجار

برای او . گرا بود بود، اما در مورد اصل قدرت، بسیار اصول گرا مصلحتخمینی . دیاه باشد چه سفیچه س

. ی فقیه از باور خمینی به اصالت قدرت برخاسته است ی والیت مطلقه نظریه. درنگ گربه هم مهم بو

. کند می معلقی آذری قمی، اگر مقتضی بداند اصل توحید را هم  شود که به گفته قدرت، چنان مهم می

گیرد و بر  جنگ قدرت در نظر می ی پهنه را چون دنیای خمینی دنیای جدید است، او  متن تکوین نظریه
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ی این کار  او الزمه. داننجات دهد و به عظمت برس را از خفت " وطن اسالمی"ست که در آن آن ا

  .ای در سنت ندارد هیچ سابقه مفهومش که چیزیداند،  را یک انقالب سیاسی می

، ی سنتی بدانیم توانیم دگرگشت جدید یک نظریه ی خمینی درباب والیت فقیه را می کال نظریه

را با درک عصر جدید از  نآپیروان او پس از انقالب بسیار کوشیدند،  .کهنهچیزی همچون جهش یک ژن 

دهند و آن  های خارجی را در یک ارگانیسم جا می با این کار انگار جسم. آزادی و دولت سازگار نشان دهند

ه خود خمینی در شرایطی گفت. شود زده می بیمار و بحران ،جسم. کند ارگانیسم شروع به پس زدن آنها می

است که الی زخم مانده و هر از گاهی در چنین سخنی همچون کاردی ." میزان رأی مردم است"بود که 

  .رود استخوان والیت فقیه فرو می

  

  پهلوی ی شیعه

  

را در برابر خود نهاد و به این نظر رسید که نقش سیاسی فقیه نباید " مردم –شاه − فقیه "خمینی مثلث 

مستقیم فقیه بر  ی سلطه ی او شاه را زاید اعالم کرد و نظریه. بر شاه بگذرد اعتقادی او ی از مجرای سلطه

شرط این نوآوری، آنچنان که گفته شد، شکستن دگم ضرورت وجود شاه  یک پیش. مردم را پیش گذاشت

شاه، و رخدادهای جهانی، به صورت  های انقالبی در ایران، از زمان ترور ناصرالدین رخدادها و ایده. بود

ذهنی این تحول فکری را فراهم  ی های سلطنتی و بازتاب آنها در ایران، زمینه ها و برافتادن نظام قالبان

ای تنگاتنگ با دربار بود، خمینی  های پیشتر، در رابطه اما اگر دستگاه روحانیت، همانند دوره. کرده بودند

نست از پشتیبانی بخش بزرگی از توا کرد نمی توانست وجود شاه را زاید اعالم کند، و یا اگر می نمی

 ی حوزه ی نوعی سکوالریزاسیون که در دوران پهلوی پیش رفته بود، رابطه. مسلکانش برخوردار شود هم

مستقل، که خود را نیازمند شاه  ی دینی و دربار را سست کرده بود، حوزه را مستقل کرده بود و این حوزه

ای بگرود که نیاز به وجود شاه در آن خط  سیاسی دینی کرد، آماده برای آن بود که به آرمان حس نمی

  .باطل خورده است

نظر . ی دینی در مجموع غیرسیاسی عصر پهلوی است آرمان سیاسی خمینی محصول سیاسی حوزه

درک االهیات سیاسی شیعی دستگاه قدرت فعلی مستلزم  .شکل گرفته است ۱۱ی پهلوی او در متن شیعه

. جامع سنت شیعِی مؤثر در عصر جدید است ،تشیع پهلوی. هلوی استهای آن در تشیع پ درک ریشه

برشی از گذشته، معاصر با ماست، و آن گذشته است که . گاه سنت به طور کلی تأثیرگذار نیست هیچ

 یموجود همان کاال ینید یکاال ۱۲.تفکیک ای کلی و بی دهد، نه گذشته اکنون را زیر تأثیر قرار می

اصلی  ی  یعهش. است یا کننده گمراه ینیب آن را در اعصار کهن جستن، ژرف رد. یستکهن ن یها دوران

                                                      

اقتصاد "در گفتارهای آید، تکرار برخی نکاتی است که آنها را  می" پهلوی ی شیعه" ی آنچه در پی درباره   ۱۱

  .ام طرح کرده") رادیو زمانه"شده در  پخش" (سیاسی دین
  :در این مورد بنگرید به   ۱۲

 Reinhart Koselleck, Zeitschichten, Frankfurt/M 2003, S. 247f. 
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است که به عنوان مذهب مرکز، تمرکز و انسجام   ای یعهش نآ ،است یپهلو ی یعهمؤثر معاصر، ش

 .است دارانه یهسرما یمدرن در متن یدولت مرکز ییبرپا یونخود را مد
مشکل  یپهلو ی یعهش ی در دوره. است یمحصول قم است و قم محصول دوران پهلو ینیخم  

 شود، یکه به نام فساد مطرح م یزیدر کانون چ. آزاد شدن زنان است یاناز نظر حوزو یاجتماع یاصل

 ی حوزه یبرا یاسیمطرح س یها موضوع ی یهبق. زن نشسته است یبر دست و پا یسنت هاییدگسستن ق

 ی مسئله. اند داشته ینیو امکان ترجمه به زبان د آیند یم یونالیسمهستند که از ناس هایی ضوعمو ینید

 ینیامکان که به زبان د ینا یاما دارا یونالیسم،ناس یاست مطرح برا یا مسئله ،عنوان نمونه به ،یلاسرائ

 . گره خورد یهودیتکهن اسالم و  یترجمه شود و به دعوا
 یننه تنها از رونق د یدوران پهلو یفرهنگ های دگرگونی یبرخ یزو ن یاجتماع های دگرگونی  

 "یند یاسیاقتصاد س" ی یهاز زاو. کنند یم یترا به شدت تقو ینید ی یهسرما یتبلکه کل کاهند، ینم

که  یابد یامکان آن را م ینیو بنگاه د یابد یرونق م یند: گونه است ینا یپهلو ی یعهش یتوضع ی فشرده

. ندسود را باال برد یحجم کل ینیرخ سود دبزند که با وجود افت ن یکالن های گذاری یهدست به سرما

 ی پروژه ینبزرگتر یرساند که به سو ییرا به جا یعیش یتبود که روحان ها گذاری یهسرما ینا ی تجربه

کردن  دولتی یقنرخ سود از راه تصرف دولت، از طر یمقابله با کاهش عموم: بردارد یزخود خ یختار

. یختندآم و نفت درهم ینپروژه د ینبا تحقق ا. یدولت ی یهشدن سرما ینید یدبه ام ینید ی یهسرما

 جویشان یپ ها یدها یخاست که در تار ییاز گذشته برکنده از سنتها یشب ینکا ین،خودکار د یتعامل

 .شویم یم
 یند ی،دولت مرکز یتتقو یهمپا. شود یم ینموجب رونق د داری یه، رشد سرمایپهلو ی دوره در

مستقل را به سمت اضمحالل  یسرخود جماعتها های یانتو د یهحاش نهاییو د کند یمرکز هم رشد م

 یسمسجد تأس یاپیو پ شوند یشهرها بزرگ م. شود یرا موجب م یند ی کشف تازه یسوادآموز. برد یم

خود را  ی آموزه یعهحوزه ش یندر ا. گیرد یشکل م یقم در آغاز دوران پهلو یهعلم ی حوزه. شود یم

 یپهلو ی یعهش. نویسد یخود م یبرا یا تازه یختار زند، یم ینشنت دست به گزدر س کند، یمنسجم م

و به  شوند یم هکه سنت خواند ییپندارها، گفتارها و کردارها یاریبس. متمرکز مدون منسجم است یعهش

. اند یافته یحوزو یتاند و رسم رسم شده یدوران پهلو ینوجود دارند، در هم یرزماناز د رسد ینظر م

 یافتهآن در دوران مدرن قوام  یکه بوروکراس یا است متمرکز، برخوردار از حوزه یمذهب یپهلو ی یعهش

 یشروپ یروهایبلکه در ن داری، یهسرما قو خطر را نه در رون پیدا کرده یرونق داری یهاست، با رشد سرما

 .است یدهمنتقد آن د
. خورد ینان م داری یهرشد سرما همساز است و از ِقَبل یستمعصر در مجموع با س یندر ا قم،  

 یدچگونه و کجا با ینکا یابد یو درم آموزد یرا م یددوران آداب بازار جد یندر ا ینی،د ی حوزه

 ینا. شود یآشنا م سازی یهشب یسمرونق کار خود با مکان یو برا شناسد یرا م یبانکرد؛ رق گذاری یهسرما

متفکر جلوه  خواهند یآنگاه که م: با بازار مدرن است یهمساز یبرا ینید یشگردها یناز مهمتر یسم،مکان

اصل قرار  یلو سپس مشابه را بد کنند یم یدآن را تول ینیمشابه د گیرند، یرا م یبرق  کنند، گفتمان

تکراری نباشد، یا در صورت نونمایی که  خلق کرده یمحصول ندرت به یدجد ی یهعلم ی حوزه. دهند یم
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تقلب از  ینا. در تقلب است یست،در سنت ن ،  حوزه ینراز ا. نباشد یو تقلب یدیتقل شده،مونتاژ

 .در دوران مدرن است ینید یالزامات کاسب
. است یدهرس یاندوران رونق به پا. شود یمحسوس م ینیکاهش سود د ۱۳۵۰ ی در دهه  

 یستمه سک گیرد یبحران رشد درم. به عمق رود خواهد یم ینکخود را کرده و ا یرشد سطح داری یهسرما

 .کنترل آن را ندارد یی، توانا۱۳۴۲بر خالف  یاسی،س
افت  ی چاره: گردد یسابق خود برم یرونق به استراتژ ی دوره یدنرس یانبا به پا ینید ی حوزه  

را  یمخواست قد ینساکت شود و ا ینید ی آنچه باعث شده بود حوزه. شدن با دولت یبارزش از راه ترک

 .کسب کرده بود داری یهبا رشد سرما ینید یکاال بود که یپنهان دارد، رونق
حوزه . یردبگ یمصرف یا رابطهتواند  میتنها  یتدوره ثابت کرد که با مدرن یندر ا ینید ی حوزه  

در آن نرخ  ینباشد که د یبازار داری، یهو اگر سرما یرد،بپذ یکرا به عنوان کاال و تکن یتمدرن تواند یم

 .با آن ندارد یمشکل یچد، هداشته باش ای شده ینسود تضم
. مدرن صورت نگرفت ی شناخت جامعه یبرا ینید ی از جانب حوزه یتالش یچرونق ه ی در دوره  

و  خواندند یرا م یها احکام بودند که در حجره ای یستیموجودات دو ز یت،روحان ِیاشراِف بوروکراس

مدند، آ یم یروند، و از حجره که بنداشتن ییاجرا ی که حتا در قرون وسطا پشتوانه کردند یم یستدر

 .غافل نبودند یگر،د یو در پنهان از آن کارها کردند یمصرف م. داشتند یرانیمشابه قشر مرفه ا یستیز
در گذشته را  ینداشت و عمدتا کاال یذکر قابل یدتول: ماند یانگل یپهلو ی در دوره ینید ی حوزه  

گرفت و قاطی فکر کهنه  و تقلب چیزی از جهان نو برمی فروخت و گاه با تقلید یمهای تازه  بندی بسته

بود، با  یافتهدانشگاه در جامعه  یزآن و ن یغاتیتبل یها رسانه یاسی،که دستگاه س یتیبه مرجع. کرد می

. کرد یو سازنده تلق یمدن یاز حوزه سر نزد که بتوان آن را رقابت یلیتالش اص یچه. نگریست یحسادت م

 یعیو سوانح طب یبدبخت یها مثل کمک به مردم در دوره یکوکارین ی ساده یرهاحوزه حتا کا یناز ا

 یداررا در خود ب ای یمنف یانرژ. سوق داد یاسیس یاتهاال یافت سود، آن را به سو. آمد یبرنم زا یبتمص

آن  ی خطوط عمده یهستند برخ ها ینا. گذاشت یشبه نما یرا در انقالب اسالم یرانگریشکرد که و

  . خود را با اتکا به آن آغاز کرد یاتح ینیکه حکومت د" یسنت"

  

  از رکن چهارم به رکن یکم –فقیه 

  

اسلوب سیاسی حوزه در عصر پهلوی در تداوم این منش کهن بود که تأثیرگذاری اصلی سیاسی از راه 

پیش از . اصلی اتکایش خارج از دربار حکمرانی باشد ی تأثیر بر حکمران است، آن هم از جایی که نقطه

های  های بحرانی سقوط و صعود سلسله تأثیرگذاری، جز در دوره ی عصر پهلوی، برای فقیهان این شیوه

دبیران و وزیران،  ی کننده شده داشت، زیرا ایدئولوژی حقوقی و ایدئولوژی تربیت پادشاهی، حاصلی تضمین

الله را ایفا کند  توانست نقش ظل ر میسلطان بهت. آن ایدئولوژی بود ی دینی بود و دستگاه دینی پروراننده

به نوعی از یک جنس " آیات خدا"و " خدا  های سایه. "آوردند اگر حجج اسالم در این مورد حجت می

  . بودند
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شخصانی مصدر امر سیاسی و مصدر امر دینی  گفتیم که اساس نظریه خمینی یگانگی 

. سلطان تأکید نکرد-صورت یگانگی شخصانی فقیهی والیت فقیه به  در جریان انقالب بر نظریهاما  او. است

ای است که  ی دین و دولت در همان چارچوبه نویس قانون اساسی جمهوری اسالمی به لحاظ رابطه پیش

ی هر دوی آنها این است که چهاررکنی هستند،  مشخصه. متمم قانون اساسی مشروطیت در آن قرار دارد

را کنار  وار  تعارف گذاری این عنوان. کن چهارم مشروطیت هستندگویند مطبوعات ر می :آن هم به این معنا

ی مدرن  ها در کنار سه رکنی که بر اساس نظریه در آن. کنیم ها توجه می گذاریم و به خود متن قانون می

ی عملکرد سه رکن  بینیم که دایره شوند، رکن شرع را می م قوا، مجریه، مقننه و قضاییه خوانده مییتقس

ی اول به صورت هیئتی از  در هر دو قانون در درجه متشرعان حضور شخصانی ۱۳.کند عیین میدیگر را ت

ارباب دین در گذشته . کنند ی شریعت است که انطباق قوانین بر شرع را کنترل می متخصصان برشناخته

 ی یک سنت عملی در ادامه ،قدرت ی ازبه عنوان رکن نانآ دننشانبررکن کشورداری بودند و  یک هم

خواست برای  او تضمین سیاسی می. خواست به سادگی آن سنت را ادامه دهد خمینی اما نمی. طوالنی بود

او و پیروانش این درس را از مشروطیت گرفته . آنکه بتواند از ماورای سیاست در سیاست دخالت کند

  .مین سیاسی بودگذاریم ماجرای مشروطیت تکرار شود، منظورشان همین تض گفتند نمی بودند و وقتی می

خواهد  او نمی. دهند اصل نظام را هدف قرار نمی ۱۳۴۲های مشهور خمینی در سال  سخنرانی

. کند که به حرف مرجعیت روحانی گوش کند کند و به او نصحیت می از شاه انتقاد می. سلطنت را براندازد

های او در باب  درت در درسنشاندن فقیه بر کرسی اول ق ی ایده. کند او در اینجا رکن چهارمی عمل می

کند و به نظر  انقالب او این ایده را با صراحت طرح نمی ی در دوره. شود حکومت اسالمی در نجف طرح می

نویس قانون اساسی  پیش. دار روحانیت به مثابه رکن چهارم بازگشته است سابقه ی رسد که به ایده می

در مجلس خبرگان است که موضوع والیت . است قدیم ی این ایده ی جمهوری اسالمی همچنان بر پایه

  .شود آن رکن اول قدرت به فقیهان اختصاص داده می ی شود و بر پایه فقیه طرح و تصویب می

داد که کارکردش ایفای هر دو نقش کانون قدرت سیاسی از  خمینی به او این امکان را می ی وجهه

ای  سیاست قرار دارد و از بیرون و نقطه ی از دایره ای باشد که گویا خارج سو و از سوی دیگر روحانی  یک

های مخفی  او کارش را بیشتر در نشست. ای این امکان را ندارد علی خامنهسید . گذارد برتر بر آن تأثیر می

  .برد با نیروهای نظامی و امنیتی و کارگزاران سرسپرده پیش می

برداشت او از والیت فقیه از . خبرگان بودآیت الله منتظری از مدافعان اصلی والیت فقیه در مجلس 

خمینی برای تضمین تداوم . گرا بود ابتدا این تفاوت را با برداشت خمینی داشت که کمتر قدرت

سیاست، سرانجام به این نتیجه رسید که بایستی قدرت  ی روحانیت بر حوزه ی گرانه تأثیرگذاری هدایت

 ی ی در مقابل، به سنت تأثیر هژمونیک از بیرون دایرهمنتظر. اصلی اجرایی در دست نهاد فقاهت باشد

های خود از والیت فقیه را  پرسنلی قدرت بر کانون قدرت وفادارتر بود و پس از رانده شدنش از قدرت، ایده

                                                      

شن بلکه به قصد رو اشاره به تقسیم قوا در این نوشته نه از سر جدی گرفتن آن در نظام سلطنتی و فقاهتی،   ۱۳

  . شود ای است که در ساختار صوری قدرت به روحانیت داده می کردن جایگاه قانونی
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از ابتدا به ولی فقیه تنها یک نقش هژمونیک  از نو تفسیر کرد و این برداشت را ارائه کرد که گویا 

  .اده استد اخالقی اختصاص می

  

  مجهزدین 

  

دینی . سیاست، جایی بر فراز سیاست داشت ی توان در حوزه والیت فقیه شکست این تصور است که می

خواست سیاست را کنترل کند، به دین دولتی تبدیل شده و نقش ایدئولوژیک خود را با زور پول و  که می

ساِن  تواند به انده است، یعنی دیگر نمیسازی وام ایدئولوژی دینی حاکم از سوژه. کند سرنیزه، ایفا می

. هایی را پیش برد که در چارچوب مقرر حس داشته باشند، فکر کنند و عمل کنند گذشته کار تولید انسان

تواند آنان  شوند، اما دستگاه ایدئولوژیک نمی فرسوده می. شوند هایی که ساخته است از خط خارج می سوژه

آنها، یعنی  ی شان نیاز به دادن امتیازهایی به آنان است که مجموعه به حرکت واداشتن. را شارژ کند

های  امتیازدهی. رود کل امتیازهایی که باید به این و آن عطا شود، از کل توان سیستم فراتر می ی مجموعه

  .زند ها دامن می موردی و بخشی به اختالف

یری و جنگ، بسی گرانتر شده گ شکل ی اول جمهوری اسالمی، دوره ی ه سازی نسبت به دور سوژه

اول  ی ها سکوالریزاسیون، در عمق جامعه پیش رفته است، آنچنان که دوره در تمام این سال. است

سکوالریزاسیون عمقی، یعنی سکوالریزاسیون . رسد جمهوری اسالمی تنها همچون یک وقفه به نظر می

ای در میان  ممتاز به گزینه ی زینهمنش دینی را از یک گتا حدی چشمگیر و کیفی اجتماعی، - فرهنگی

امتیاز این گزینه در گذشته این بود که دم دست بود، . های دیگر تبدیل کرده است گزینه ی مجموعه

شد و نگزیدن آن ممکن بود که به شأن  ترین و بهنجارترین گزینه محسوب می ترین و جاافتاده عادی

ایران به عصر جدید، گام به گام ارزش خود  ی ود جامعهدینی، از زمان ور ی گزینه. اجتماعی فرد لطمه زند

ای  دینی گزینه ی ها سکوالریزاسیون آنچنان پیش رفته که گزینه در برخی از عرصه. را از دست داده است

تر بگوییم  مثاًل بهنجار نیست، اگر کسی برای درمان دردش نه به پزشک، دقیق. شود نابهنجار محسوب می

  .گیر مراجعه کند و یا خود را به ضریح حضرت ببندد به متخصص طب الرضا یا جن، بلکه "دکتر"نه به 

ممتاز تا حد انحصاری بود، ذکر مکرر و مناسکی که مدام  ای در زمانی که منش و بینش دینی، گزینه

، در گذشته. باید با واقعیت زندگی بگیرد که فردکردند  مدام بازسازی میای را  شدند، نوع رابطه تکرار می

فرد خطاب به الزم نبود، آن هنگام که  به ندرت صدایی جز صدای دین وجود داشت و از این رو دین

کشید، آن هنگام که فرد در معرض شنیدن خطاب  می ریادف. ، بلندگویی در برابر دهان قرار دهدکرد می

  .دینی دیگر قرار داشت

گراتر  ایران گام به گام کثرت ی معهانقالب مشروطه، جا ی از آستانه. در عصر ما وضع فرق کرده است

اند که خصلت ایدئولوژیک آنان در  های استاندارد درآمده هایی از آگاهی به صورت آگاهی بخش. شده است

شود، با توجه  تفسیری است که از آنان به دست داده شده یا جایگاهی است که به آنها اختصاص داده می

است  ای  ها عرصه گیرد و متن عمومی اختالف ها صورت می تالفبه اینکه کسب هر جایگاهی در متنی از اخ

ها و  های علمی و آگاهی های استاندارد، آگاهی منظور از آگاهی. شود که با ایدئولوژی شکل داده می

همین . رانی است ها آداب اتوموبیل ای از آن مدرن است که نمونه ی هایی برای زندگی در جامعه مهارت
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های  عصر پهلوی عصر گسترش این آگاهی. اند کرده نفوذ دین را محدود  ی رد حوزههای استاندا آگاهی

پس از انقالب کوشیدند شیمی و فیزیک را هم . روحانیت در مجموع با آنها کنار آمد. استاندارد بوده است

 ی پیشرفتگی نسبی جامعه. اسالمی کنند، اما در میان خودشان هم بسیار کسان به این تالش خندیدند

گرفت،  ایران، روحانیت را هم به پیش رانده بود، و اگر جز این بود، در صورتی که یک انقالب اسالمی درمی

کرد که وجه چشمگیری از نابهنجاری آن درافتادن با  رژیمی همچون رژیم طالبان افغان برقرار می

  .اند ه شدهها و رفتارهایی است که دیگر در سرتاسر جهان به عنوان استاندارد شناخت آگاهی

این پذیرش . های استاندارد را پذیرفته است پهلوی، مذهبی است که بخش بزرگی از آگاهی ی شیعه

شم . بینیم مطهری می-طباطبایی" رئالیسم"آن را در  ی توانست به معنای معقول شدنی باشد که نمونه می

ز نوع کاتولیکی شود، یعنی نو توانست به تدریج باعث تحولی ا روحانیت می ی گرایانه حسابگرانه و واقع

- طباطبایی" رئالیسم. "شدن برای عقب نماندن از رقیبان، به اصطالح نه از حب علی، بلکه از بغض معاویه

اما آگاه به زمان و تا حدی  کار، تفکر بورژوازی مسلمان محافظه ی توانست شالوده مطهری به راحتی می

تاد ترمودینامیک نیز طرحی از ترکیب ایمان و تکنیک را مهندس بازرگان، اس. گشوده به روی جهان باشد

اما . دار ناسیونالیست مسلمان جذاب باشد و عمال هم بود توانست برای سرمایه ریخته بود که این نیز می

بدانجا منجر شد که ناسیونالیسم ایرانی ) عنوان کتابی از مرتضی مطهری" (خدمات متقابل اسالم و ایران"

خدمات "این . الم ایرانی بخواهد کار ناتمام ناسیونالیسم ایرانی را به انجام برساندمسلمان شود و اس

شود  منجر " مجاهدین خلق"شد، چنانچه ممکن بود به حکومت  لزوما به والیت فقیه منجر نمی" متقابل

در های بعثی؛ و در این حال بعید نبود که همین ولی فقیه فعلی  شد از نوع حکومت که البد چیزی می

در شرایطی دموکراتیک یک حزب " خدمات متقابل"و نیز ممکن بود حاصل . خدمت این رژیم قرار گیرد

والیت فقیه، یک اتفاق بود؛ زمینه داشت، اما هر چیزی که زمینه دارد، به ناگزیر پدید . مذهبی شود-ملی

  .آید نمی

های جامعه اسالم را  رصهع ی خمینی تنها نخواست مردم مسلمان را از نو مسلمان کند و در همه

هر کس نپذیرد که جمهوری اسالمی . خواست ایران را هم بسازد و آن را پیش براند برقرار سازد، او می

طرحی برای سازندگی و پیشرفت داشته و ماهیت آن را تنها با سنت قرون وسطایی توضیح دهد، راز این 

که سازندگی و قوی کردن کشور، امتیاز در یک منطق ناسیونالیستی است . حکومت را درنیافته است

حکومت  ی کننده و قوی  های خود برای نقش سازنده امتیازهایی که خمینی در سخنرانی. شود محسوب می

شرحی که او در  ترند از وزن سنگینشود،  شمرد، به لحاظ تواترشان و تأکیدی که بر آنها می اسالمی بر می

  .دهد فواید دینی ناب این حکومت به دست می

شناسانه، بلکه به  آیند، اما اگر دین را نه صرفًا ایده منطق قوی شدن و دینی شدن به نظر یکی نمی

 ها، گذاری ها، تبعیض بندی تاریخی کمابیش همگنی از کردارها، نهادها، گفتارها، تقسیم ی عنوان مجموعه

نی اسالم سیاسی بایستی چنین که در مورد پیش رو، یع− ها در نظر گیریم  ها و امتیازگیری امتیازدهی

دین، تنها . توان قرابت منطق دین و منطق قدرت را دید گشاییم که از آن می نگاهی را می ی زاویه −باشد 

تجیهزاتی و  ی عالوه ی یک استراتژی قدرت به عالوه بینی است به یک جهان: بینی ناب نیست یک جهان

یک ایده و دین نه . در نظر گرفت dispositifوان همچون ت دین را با الهام از میشل فوکو می. تشکیالتی

- و-  دین نوعی دم. ها ای از ساز و برگ ای از تجهیزات است، مجموعه اعتقاد محض، بلکه همچون مجموعه



 ۱۷

در قدرت . است" بسیجش"است و به این اعتبار  ، نوعی بسیج کردن افراد و امکانات ۱۴دستگاه است

از آنچه هستی را هست کرده و آن را منتظم ساخته، در االهیات سیاسی تصور اسالم از خدا، در تصور آن 

 ی امت اسالمی در جهان دارد و همچنین از تصورش از رابطه ی آن، در تصوری که از جایگاه بایسته

) مرد با زن، مولی با بنده، ملک با ناس(اسالمی  ی های درونی جامعه  مسلمان با غیر مسلمان و از رابطه

هایی چون راست و  خواست قدرت چنان قوی است که مصلحت قدرت مرزگذاری. نی داردنقشی کانو

زند و اگر قدرت اقتضا کند به هیچ عهدی وفا  ناراست، درست و نادرست و روا و ناروا را به سادگی برهم می

  .شود نشده و هر قراردادی شکسته می

-و-یعی ایرانی پدید آمد که دمدستگاه دینی ش- و-این فرصت برای دم ۱۳۵۷با انقالب اسالمی 

. با این کار دولت دارای تجهیزات دینی شد و دین دارای تجهیزات دولتی. دستگاه دولتی را تصرف کند

: بارز را داشت ی  آنچه تصرف شد، از جمله این سه مشخصه .یکدیگر را تغییر دادند" دستگاه-و- دم"این دو 

ادی بود، به این ادعا خو گرفته بود که ایران را مقتدر گذرانش با پول نفت بود، سنت و فرهنگش استبد

سوم به جای  ی در مورد مشخصه. ها تغییر نکردند این مشخصه. سازد کند و از آن کشوری پیشرفته می می

تبدیل شدن به دین . ، تمدن اسالمی و قوی کردن کشور تا حد یک ابرقدرت نشست"تمدن بزرگ"آرمان 

دین . به تعبیری مهمتر از توحید ک اصل دینی تبدیل کرد، به اصلی اساسی،مداری را به ی دولتی، دولت

  .مقدسانش از نو نوشته شد ی ای برای آن اختراع شد، سیره بازسازی شد، سنت تازه

-و-دم"با دینی که یکسان نیست اش دولتی است،  اصلی" دستگاه-و-دم"ای که  ایدئولوژِی دینی

برای روشن شدن این موضوع، تبیینی ساده از تأثیر نوع دستگاه به . اش از آن خودش است اصلی" دستگاه

تلویزیون -به آخوندی که تجیهزاتش منبر و عاشورا و مجلس ختم است، تجیهزات رادیو: دهیم دست می

او اینک باید در این مورد . کند، دیگر آن دین منبری نخواهد بود دولتی را که بدهید، دینی که او تبلیغ می

هایی را باید شنید، چه  چه حرف چه کسانی نه، ی چه کسانی نشان داده شود، چهره ی که چهره

تلقی کرد، چه " علمی"توان  چه خبری را باید گفت، چه خبری را نه، چه مطلبی را می هایی را نه، حرف

او استعداد . مطلبی را نه و این که هنر خوب و سالم چه هنری است و هنر فاسد چیست، تصمیم بگیرد

چیزهایی که از آنها  ی داند، حّتا درباره ظر دادن دارد و این باور برای او بدیهی شده که بهتر از همه مین

دهد،  دینش او را در این زمینه بااستعداد کرده و اینک استعداد او دینش را بسط می. آورد سر در نمی

او نبایستی حرف کم بیاورد و . دینی تولید کند ی ساعت برنامه ۲۴آن برای  ی چنانکه بتواند برپایه

ای  عده. کند کند، مدام برنامه تولید می گر و هنرمند تربیت می کند، مفسر و تحلیل کادرسازی می. آورد نمی

ای هم از مسجد  گریند؛ عده او می ی خندند و با گریه او می ی نشینند، با خنده پای این منبر بزرگ می

                                                      

این مفهوم فوکویی را به عربی . است dispositifداریوش آشوری برای  ی نهاده پیش" دستگاه- و-دم"   ۱۴

. برم میبه کار " تجهیزات"و " ودستگاه-دم"من آن را نزدیک به برداشت روزمره از . اند خوانده" جاهزیه"

به دست  dispositifهایی که او از  توصیف ی برپایه. در نزد خود فوکو چندان روشن نیست dispositifتعریف 

فوکو با معرفی این مفهوم کوشیده است . ای از نهادها، گفتارها و کردارها بدانیم توان مجموعه داده، آن را می

  .میان تحلیل گفتمان و تحلیل قدرت پیوند زند
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شود، تا جلوی  پلیس الزم می. اند اینان طبعا گمراه . سپارند خنانی دیگر میخروج کرده و گوش به س

این  ی همه. دینی بایستی به فکر تربیت پلیس هم باشد ی حوزه. پلیسی با تربیت دینی فتنه را بگیرد،

 تبلیغ دینی سرازیر ی المال پول به خزانه کارها خرج دارد، پس باید مجرایی دینی گشوده شود که از بیت

کار این اقتصاد بسی فراتر از . اقتصادی هم داشته باشد ی دستگاه باید اینک یک شعبه و یک آموزه. شود

. شود دگرگون می" دستگاه-و- دم"تشکیالت روحانی نیز با این . خمس و زکات و حق منبر است ی محاسبه

دستگاه مقامی -و- ر این دممنبرهای موجود د ی توان منبر داد و تازه همه تلویزیون به همه نمی-در رادیو

اند، خود بر  شوند، دستگاهی و غیردستگاهی و آنان که دستگاهی پس آخوندها دو دسته می. همسان ندارند

  .شوند بندی می مؤمنان نیز دسته. اند چند دسته

های بسیج دینی را  شکل ی دولت، دستگاه دین دولتی سرمشق قرار گرفته و همه ی در خارج از دایره

برگزاری عاشورا طبق . بازار مداحان رونق گرفته است. مند کرده است دستگاه-و- چشمگیری دمبه شکل 

در این . مردم برای مراسم عزا بایستی تدارک مفصلی ببینند. گیرد صورت می event managementاسلوب 

ات شده خصوصی هم پرتشریف ی دین در حوزه. گیرند های دینی مدیریت کار را بر عهده می موارد بنگاه

  . برقی است-و-اسالم غالب، اسالم زرق. ای به عنوان بدیل دین پر تشریفات وجود ندارد دین ساده. است

ایدئولوژی دولتی دینی به شکل . محض نیست، یعنی بدون تجهیزات نیست ی ای ایده هیچ ایدئولوژی

که در آن تجیهزات بر گذارد  ای تماشایی از موردی را به نمایش می شده است و نمونه" مجهز"مؤکدی 

داشتن بلندگو مهمتر از مضمون گفتاری است که قرار است با . یابند کنند و نقش راهبر را می ایده غلبه می

شود که چرا بلندگو باید در  آن به گوش حاضران برسد؛ مضمون اصلی گفتار دیگر توجیه این موضوع می

زندان . دهند های سرکوب تشکیل می را ارگان" دستگاه-و- دم" بخش مهمی از. اختیار این جماعت باشد

دینی، محدود به چیزهایی چون جانماز نیست،  ی انجام فرایض وسیله. هم امروز یکی از وسایل دین است

پول . چرخد کار دینی اینسان مجهز، تنها با سهم امام نمی. هستند" وسیلة النجاة"اوین و کهریزک نیز 

اقتصادی -نظامی-ایدئولوژیک ی دولت یک همتفافته. امل انجام پذیردنفت الزم است، تا ابالغ به نحوی ک

عظیم و پیچیده راهبر  ی این مجموعه" دستگاه-و-دم"است و دین دولتی، دین چنین کمپلکسی است و 

  .آن است

شد نیروی بیشتری کسب کرد،  با تجهیز بیشتر می. رونق دین دولتی بود ی مجهز شدن، دوره ی دوره

هم خفقان برقرار کرد و هم بلندگو را چنان بلند کرد که صدای  غیر دینی را پس زد، رقیبان دینی و

ها انسانهایی  شد و سوژه شد، یعنی سوژه ساخته می سازی پیش برده می سوژه. کسان دیگری شنیده نشود

 لتی،سازی دو گرایش عمومی نرخ سود در سوژه. ها بودند آن سوژه ی شده تربیت ی ساختند که سوژه را می

در سال پیش ، برای تولید مؤمنانی که در خط والیت باشند،  یعنی اگر بازدِه سیستم دینی. کاهش است

برای جبران . رسیده است یا کمتر ۹۰نمایش دادنی باشد، امسال رقم نمایش بازده به  ۱۰۰مثاًل با رقم 

ای را که در  دستگاه دولتی اگر. گذاری افزود، یعنی مجهزتر شد این کاهش نرخ سود، بایستی به سرمایه

به پیروی از لویی آلتوسر به دو بخش ایدئولوژیک و سرکوبگر تقسیم کنیم،  روند مورد نظر ما دخیل است،

سازی بیشتر در کدام  گذاری برای کاهش نرخ سود در سوژه توانیم این پرسش را درافکنیم که سرمایه می

ای را  توان کانال تلویزیونی تازه می. مشخص دارد وری دستگاه ایدئولوژیک بهره. گیرد بخش صورت می

مشخصی حاصل  ی گذاری عظیم بهره تأسیس کرد که مدام ولی فقیه را نشان دهد، اما از این سرمایه
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شود رشد  رود، در وضعیتی که حس می پیش می گذاری به سمت بخش نظامی  سرمایه. شود نمی

  .است  ا به شکل خطرناکی به چالش گرفتههای دولتی ر های رقیبان و مخالفان، سوژه ه سوژ

دین به . داری تبدیل کرده است- امروز ایران به نوعی سرمایه ی داری را در جامعه-دولت دینی، دین

از این رو تورم اقتصادی هم بر . پذیر به ارز اقتصادی است صورت ارزی درآمده که به نحو بارزی تبدیل

از طرف دیگر باید . گردد التر رود، از ارزش دین بیشتر کاسته میهر چه تورم با. ارزش دین تأثیرگذار است

کنندگان باعث افت شدید سود  تولید اضافی بیش از نیاز مصرف. به ظرفیت بازار کاالی دینی توجه داشت

  .شود در این بازار شده است، افتی که با فروش بیشتر اما با قیمت ارزانتر جبران نمی

شود و موفقیت  ، دین دولتی بیشتر تابع تجیهزات نظامی خود میگذرد بر این قرار هر چه می

آید که محکم به  ها به صورت بومرنگی در می آغازینش برای تبدیل دین به یک ارز اصلی در بازار ارزش

اقتصاد . گذارد وضع، آن گونه شده که افت قیمت دالر هم بر ایمان مردمان تأثیر می. خورد اش می چهره

کند که خمینی زمانی دنیای آنها را دنیایی  هایی تبعیت می انگیز از قانون ورتی شگفتسیاسی دین به ص

  .حیوانی خوانده بود

  

  از رکن اول به رکن چهارم

  

مردم . اند که دین نقش مخربی در سیاست ایفا کرده است حّتا در مؤمنان طرفدار نظام گروهی دریافته

و  ولتیدخود به معنای روگردانی از دین  نی از دولت خودبهروگردا. شوند فوج فوج از دین دولتی خارج می

خمینی در آغاز کتاب حکومت اسالمی گفته بود که تصور والیت فقیه، باعث . دین به طور کلی است اهگ

اکنون در مقابل تصویری که در مقابل مردم گشوده است، هر رویکردی جز . شود تصدیق عقالنی آن می

اند و اکنون  گذاران نظام خود قربانی والیت شده گروه بزرگی از بنیان. یدنما برایت خالف عقل سلیم می

کنند  از انحراف نظام انتقاد می گویند، آنان باز از اسالم سخن می. اند که بر آنان چه گذشته است زده حیرت

  .و معتقدند که اسالمیت نظام قرار نبوده است در برابر جمهوریت آن قرار گیرد

  :بیینند و احیانا در ندیدن آنان سوءنیت دارند، اینهاست آن چه آنان نمی

های زندگی انسانی نظر دارد و  گراست، بدین معنا که در مورد تمام جلوه اسالم دینی تمامیت. ۱

هر گونه درآمیختگی آن با دولت میل به غلبه بر تمامی ارکان آن را . خواهد نظر خود را اعمال کند می

آنان . نگرند نان اسالمی چنان است که آنان با حسی از عالمگی به جهان میآموزش کاه. کند تشدید می

  .دانند االهی خود می ی امور خود را صاحب نظر و دخالت در آنها را حق و وظیفه ی در همه

پذیر به ارزی سیاسی و  درآمیختگی دین و دولت به هر شکل ارز دینی را به ارزی مستقیما تبدیل. ۲

گیرد  آن با ارزهای دیگر باال می ی یل به افزایش تولید ارز دینی و باال بردن نرخ موازنهم. کند اقتصادی می

  .شود و همین امر به فساد در دین و دخالت آن در کار دنیا منجر می

کانونی در سنتی که خمینی، مبتکر روایت جدید شیعی حکومت اسالمی، بنیاد گذاشته و  ی نکته. ۳

کنند، یکی کردن ولی  شده از نظام همچنان به آن سنت اعالم وفاداری می گروهی از دولتمردان رانده

  .نظام هیچ انحرافی از اساس فکر خمینی نداشته است. فقیه و سلطان و مطلق کردن حکم والیت است



 ۲۰

دین و دولت وجود  ی طیفی از نظرها در مورد رابطه شدگان از نظام  ه در میان برگشتگان و راند

. ان هنوز به والیت فقیه معتقدند و حّتا مشکلی اساسی با ولی فقیه فعلی ندارندبخشی از این. دارد

والیت فقیه معتقد  ی بخشی دیگر ممکن است به نظریه. معتقدند، خودش خوب است، اطرافیانش بدند

اند یا تفسیری از  بخشی هم هستند که والیت فقیه را کنار گذاشته. باشند، اما شکل اجرای آن را نپسندند

خواه اسالمی هستند،  ها مشروطه رکن چهارمی. خواند کنند که با دیدگاه رکن چهارمی می آن عرضه می

چهارم را ایفا کند و بدون  ی خواهند روحانیت نقش قوه همان گونه که پیشتر گفتیم کسانی هستند که می

دل قوا ممکن است در وضعیتی از تعا. راهبردی داشته باشد ی داشتن نقش اجرایی بر کل حاکمیت سلطه

  .نیروهای والیت فقیه به این دیدگاه بگروند تا با بازی دیگری حضورشان را در حکومت تداوم بخشند

همین بازی کنونی است و مسئله را حل  ی خواهی در چارچوب حکومت اسالمی ادامه مشروطه

دموکراتیک  ی مسئلهمسئله، همزمان . ضرورت سکوالر شدن نظام دولتی در ایران را ی مسئله: کند نمی

 ی این بیم جدی است که با تغییر شکل و عنوان والیت فقیه، همتفافته. است سیاسی نظامسرشت شدن 

های مهمی از  دهد، حّتا اگر چهره اقتصادی موجود در رأس قدرت به بقای خود ادامه -نظامی−ایدئولوژیک

ر ایران باب کرده، تنها در صورتی خواری که حکومت اسالمی د ای از رانت آن شیوه. آن جابجا شوند

شرط مقدم این کار، کنار . دهد که کمپلکس دولتی موجود در هم بشکند کارکرد خود را از دست می

اگر به نهادی از حاکمیت مشروعیتی تخصیص داده شود که آن را . گذاشتن کامل روحانیت از قدرت است

ای عمومی و علنی و باز به روی همه مستثنا  دوره مصون از انتقاد و حسابرسی کرده و از نظام انتخاباتی

  .شود؛ حال ممکن است اسم سلطان شاه باشد یا نباشد سلطنت از مجرای آن احیا می کند،

دین دولتی در تقابل با واقعیت . کند چهارم، مشکل دین دولتی را حل نمی ی تبدیل روحانیت به قوه

را، که دیگر مبنای آن بایستی به رسمیت شناختن  گیرد و وحدت ملی ایران قرار می ی متکثر جامعه

خود . کند ساز در جامعه باشد، نقض می های هویت ها و باورها و گفتمان بسیاری و گوناگونی گرایش

روحانیت شیعه، تنها به سروری یک نیروی مقتدر دینی که رانت این روحانیت را تضمین کند، گردن 

. شود ی درون روحانیت به یک منبع آشوب بزرگ تبدیل میخان در هر وضعیت دیگری خان. گذارد می

و این درست شاخص نظامی است که امید − نیروی مقتدر دینی، آن شیخی است که پول و سرباز دارد 

هر شق دیگر جز بدیل اخراج روحانیت از حاکمیت، کشور را دستخوش . رود که برافکنده شود می

  .شود ین ظرفیت را دارد که خونبار کند که به سادگی ا های آخوندی می رقابت

توان در نظام  ترین اصالحی است که می چهارم اساسی ی اول به قوده ی تبدیل شأن فقیه از قوه

در وضعیت برآمد جنبش دموکراتیک و باال گرفتن بحران درونی رژیم ممکن است . اسالمی وارد کرد

های اصلی  یت این است که موضع رسمی چهرهواقع. خواران نیز به چنین اصالحی تن دهند جمعی از رانت

. هنوز به حد این طرح هم نرسیده است) خاتمی، موسوی، کروبی و اطرافیان آنان(طلب  موسوم به اصالح

شود چه بسا از  بینی رواج دارد و وقتی چنین بحثی طرح می در جنبش سبز خیالبافی بیش از واقع

در حال حاضر معذوراتی دارند و باید با مالحظات  شود که آنان ها شنیده می مدافعان این شخصیت

هایی ناموجه در  خیالی آنان به دلیل خوش. چنین چیزی عزیمت از ظن خود است. تاکتیکی پیش روند

کنند پرسشی و نظری وجود ندارد و بعید نیست  اند و شاید تصور می هایی جدی قرار نگرفته برابر پرسش

های وحدت در درون حاکمیت را، که نوشتنشان  ی یکی از این طرحکه در حالت تشدید بحران، آنان پا
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ها، آن چیزی نیست که  یعنی توزیع مجدد رانت اصالح در سیستم رانتی، . آغاز شده، امضا کنند

  .جنبش اعتراضی خواسته است

نه سکوالر از این تغییر جایگاه نظام حاصل . ر رکن چهارم استبطلبی، نشاندن روحانیت  سقف اصالح

خانی تقویت خواهد شد و انرژی کشور باز به هدر  نسبت به حالت فعلی رژیم خان. واهد بود نه دموکراتخ

های درونی  در حالتی که جامعه در انتظار به رسمیت شناختن بسیاری و گوناگونِی گرایش. خواهد رفت

م اسالمی به دیگری از رژی ی  خواهی ُخرد در حال تقویت شدن است، تحمیل نسخه خود است و هویت

های  لرزه را دستخوش زمین  مردم و معرفی ایدئولوژی آن به عنوان هویت کالن، ممکن است جامعه

یان راه برد یا به هرج و برخوردهای مداوم ممکن است یا به حکومت مستقیم نظام. موضعی مداوم کند

  .حکومت نظامیانای باشد بر  مرج که ممکن است مقدمه

  

  سکوالرها

  

. کنند، خواهان تداوم حضور روحانیت در حکومت نیستند ی که هویت خود را دینی معرفی میکسان ی همه

. نامیم می ۱۵جداخواه- آنان را دین. خواهند دین را از شر دولت نجات دهند برخی از مؤمنان به راستی می

ری قرار در برابر آنان و اینک همدوش آنان گروه دیگ. سیاست است ی سکوالریسم آنان محدود به حوزه

خواهند دولت را از شر دین نجات دهند؛ لزوما دین را به طور  اینان می. جداخواه هستند- دارند که دولت

عزیمتگاه اینان سکوالر . کند دانند، اما به هر حال معتقدند که دین در حکومت شر به پا می کلی شرور نمی

. جداخواهان دین است-ه دینجهانی است، در حالی که عزیمتگا-است، یعنی به صورت روشنی این

روشنفکران دینی با عزیمت از . جداخواه، جریان روشنفکران سکوالر دینی است- شاخص دین ی  نمونه

سکوالریسم روشنفکران غیر مذهبی . اند ای که از بابت دین دارند، به سکوالریسم سیاسی گرویده نگرانی

انتقاد از دین در آن قوی . برجسته شده استبینش چپی است که گرایش لیبرال در آن  ی معمواًل ادامه

  .نقد تاریخی و فلسفی دین هنوز قدمی جدی برداشته نشده است برای. است، اما بیشتر در وجه سیاسی

این جدابینی نافی آن نیست که کسی همزمان . سکوالر از هم، تحلیلی است ی تفکیک این دو دسته

مورد روشنفکران دینی گفتیم، به این معنا نیست که آنان  و آنچه در. جداخواه باشد- جداخواه و دولت- دین

  .تر از روشنفکر دینی نیست روشنفکر غیردینی هم لزوما در عمل دموکرات. کنند به دموکراسی فکر نمی

ممکن است کسانی از این دسته . جداخواهان دولت بایستی جانبداری دینی داشته باشد-از دید دین

-نمای دین طرفی دولت در امور اعتقادی برسند، اما موضع سنخ ش هنجار بیبه باوری سکوالر تا حد پذیر

بعید  ویژه مذهبی که جداخواهان طرفداری از دولتی است که با دیدی مثبت به دین بنگرد، به دین و به

آشکارا . باشند" مذهب رسمی"بخش بزرگی از آنان خواهان امتیازدهی قانونی به آن به صورت  نیست

                                                      

من . گذاشته است secularismدر برابر ") فرهنگ علوم انسانی"در (را داریوش آشوری " جداخواهی دین"   ۱۵

  . دانم که با دلسوزی برای دین، خواهان جدایی آن از دولت است اینجا آن را آن بینشی می
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خواهان دخالت دین در سیاست هستند و تنها با  جداخواهان همچنان -خشی از دینپیداست که ب

جمهوری "از " جمهوری اسالمی"آنان به جای . اند پیشگان بر مسندهای دولتی مخالف نشستن دین

گویند، وقتی اکثریت مردم مسلمان باشند و به صورتی دموکراتیک  آنان می. کنند پشتیبانی می" مسلمانان

گیری دینی  آنان جهت ی خود را اعمال کنند، بایستی پذیرفت که حکومت برگزیده ی دهی اراده أیاز راه ر

شود که منش  پایانی در این باره گشوده می بحث بی دارداز هم اکنون مشخص است که . داشته باشد

همه چیز  اگر. دولتی که قرار است خصلتی دموکراتیک داشته باشد، رواست تا چه حد متأثر از دین باشد

همگانی  ی خوب پیش رود و استبداد و آشوب، راه را بر تعقل نبندد، این بحث، یک بحث اصلی در پهنه

ای منتزع  ای آن را معلوم خواهد کرد، نه مباحثه همگانی برآیند دوره ی در نهایت گرایش پهنه. خواهد بود

  .از آن، هرچند هم که آن مباحثه قوی و جامع و اصولی باشد

 ی خواهند با رجوع به جامعه جداخواهان دست کم تا اینجا دموکراتیک است که می-دین دیدگاه

هایی که پیشاپیش در دولت  مدنی بر دولت تأثیر بگذارند و جهت آن را تعیین کنند، و نه با اتکا بر منصب

یز به جداخواهان ن- دولت. کنند شود که به نام مشروعیت دینی اعمال اراده می برای کسانی رزرو می

ای جز  در واقع برای برقراری و حفظ یک نظام سیاسی سکوالر هیچ چاره. کنند مدنی رجوع می ی جامعه

 با حرکتی در باال نه امکان آن وجود دارد و نه مطلوب است که دولت. مدنی وجود ندارد ی اتکا به جامعه

ت را اقتدار دولتی جدایی کامل دین و دول ی به تصرف یک نیروی قوی سکوالر درآید و سپس سرپنجه

آنان بر آن نیستند . جداخواهان، دولت نیست- محور فکر دولت. برقرار کند، چیزی که در ترکیه اتفاق افتاد

آن، هم  ی جمهوری اسالمی ترکیب دو شر دین و دولت است و چاره. که خیری را از دست شری برهانند

 ی بنیاد یگانه. کار هستند این دو کار، در واقع یک. سکوالر کردن دولت است و هم دموکراتیک کردن آن

  .آنها رفع تبعیض است

ترین  این جامع. های تبعیض ترین شکل سکوالریزاسیون در ایران یعنی رفع آشکارترین و خشن

تری به دست داد  بینانه توان تقریرهایی ریز از آن می. توان از سکوالریزاسیون ایرانی داد تعریفی است که می

  :و مثاًل گفت

، میان شیعه و سنی، میان اسالم و ع تبعیض میان آخوند و غیر آخوندن یعنی رفسکوالریزاسیو− 

  .جز اسالم

 ی کند و همه سکوالریزاسیون یعنی دموکراتیزاسیون، به این اعتبار که رفع تبعیض می− 

سکوالریزاسیون یعنی دموکراتیزاسیون به این . گشاید های دولتی را به روی همگان می منصب

اند،  آور والیت فقیه ایجاد شده هایی را که برای حفظ سیستم تبعیض ارگان ی اعتبار که همه

  .های سرکوب هستند اول ارگان ی ها در درجه این ارگان. کند منحل می

ست که همه به یی اها خواری که اساس آن امتیازوری سکوالریزاسیون یعنی پایان دادن به رانت− 

  .گردند والیت فقیه برمی

اخالق  هنر، نی رفع تبعیضی که به نفع شریعت و خرافه علیه خرد، دانش،سکوالریزاسیون یع− 

  .مدرن برقرار شده است ی مدنی و سلیقه

رسی همگانی، به این  گیری عمومی و حساب مالیات ی سکوالریزاسیون یعنی رفع تبعیض در حوزه− 

  .شود نمیعمومی مستثنا  ی از قاعده هیچ نهادی از جمله نهادهای دینیدیگر اعتبار که 
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تنها خواست عمومی و . ها ها و مکان مورد زمان سکوالریزاسیون یعنی رفع تبعیض در − 

هایی  توانند ایجاب کنند که روزهایی خاص و مکان های آسایش و امنیت عمومی می بایستگی

  .هایی خاص شوند خاص مشمول قاعده

ری حقوقی زن و مرد، یعنی و سکوالریزاسیون یعنی رفع تبعیض میان دو جنس، یعنی براب− ... 

  .آزادی زن

های نظم دموکراتیک سکوالر یکباره با تغییری در ترکیب قدرت در حکومت،  برخی از این بایستگی

تبعیض و نشاندن  ی کننده یا برقرارکننده های تثبیت میان دو جنس با لغو قانون. یابند بودش نمی

های قانونی ضرورت مقدم هستند، اما  این اقدام. شود میخواه به جای آنها تساوی ایجاد ن های برابری قانون

توان گفت که  تنها با نظر به این موضوع کانونی سکوالریزاسیون می. شود اصل مسئله در جامعه حل می

ای است که در جامعه جریان دارد و پس از  سیر و سرعت این روند تاریخی در نهایت مبارزه ی کننده تعیین

ها  این مانع ی دارنده امتیازدهنده به خواهندگان تبعیض و سیستم سرکوب برپانگه های سیاسی آنکه مانع

  .تری ادامه خواهد یافت کنار گذاشته شوند، در شکل مدنی

جداخواه معین کردیم، از هم اکنون -جداخواه و دولت-های دین میان دو نیرویی که آنها را با عنوان

 ی زورآزمایی میان اینان جامعه ی عرصه. در جریان استائتالفی عینی شکل گرفته و تبادل نظرهایی 

میان خود را آغاز  ی همچنانکه عزیمتگاه آنها یکی نیست، آنها با توان یکسانی نیز مبارزه. مدنی است

آنان . رسد های مختلف به سکوالرهای مذهبی هم می بخشی از رانت حکومت اسالمی به شکل. اند نکرده

در غرب نیز، بلندگوها را معمواًل در اختیار . ها دارند دستیابی به رسانه شانس و امکان بیشتری برای

بر سر اینکه کدام نیرو بدیل حاکمیت  گیرد دارد توافقی عجیب شکل می. گذارند طلبان ایرانی می اصالح

اصل این توافق نه توطئه، بلکه ایدئولوژیک است، نگرشی است که در جایی از دگردیسی . فعلی باشد

ه گرفته که مردم مذهبی مشلوژی دینی حاکم برآمده است، در جایی از این اعتقاد ایدئولوژیک سرچایدئو

کاری  روی و محافظه توانند کنترل کنند، در جایی مشخصا از راست هبی بهتر میذرا به هر حال نیروهای م

امتیاز مهمی که نیروی در مقایسه با رقیب، . هاست شود و یا این که ترکیبی از این گونه دیدگاه ناشی می

چنین . فروشی و در مواردی خود دین است پیشگان، دین سکوالر غیرمذهبی دارد، نفرت مردم از دین

آشوب حّتا به خشونت و  ی شود و ممکن است در یک دوره احساسی خود به خود به آگاهی تبدیل نمی

. مذهب را به خود جلب کندروایتی دیگر از مذهب ممکن است همین مردم ضد . اخالقی منجر شود بی

ای مشخص و یا به   دین به عنوان مؤسسهتبدیل تا جایی که  − مسیر سکوالریزاسیون در عمق جامعه

ها  ای از گزینه ای عادی در میان مجموعه مشخص به گزینه ی مرکز و بدون حاشیه شکلی نرم و َاْبروار و بی

در آن بارها . پر از پیچ و تاب است − شود قطعیبندی کردن زندگی و هویت و منش خود  برای بسته

ها  ها و روزنامه به تیتر کتاب" بازگشت دین"در غرب سکوالر هم هر چند گاه . آید بازگشت هم پیش می

  .شود تبدیل می
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  موضع جدل

  

سکوالریسم  ی طلبان به تازگی درباره محمد خاتمی، رئیس جمهور اسالمی پیشین و از رهبران اصالح

با توجه به تجربه  یرانما در ا«: طلب چنین بازتاب یافته است های اصالح اشته که در سایتنظری ابراز د

تمام  یمخواه یبلکه م یریمرا بپذ یسمسکوالر یمتوان یو نم خواهیم ینه تنها نم یمکه داشت یخیتار

ها،  یآزاد ما ... یمداده است داشته باش هایی یآن قربان یداشته و برا یخرا که بشر در طول تار یاییمزا

و استبداد  یگانگاناز سلطه ب ییجامعه، توسعه همه جانبه کشور، رها یشرفتحقوق انسان، پ ،حرمت انسان

آن  یبتکه اتفاقا غ را یمعنو یارهایسلسله مع یک یمخواه یحال م یندر ع ؛یمخواه یو م خواستیم یرا م

  ۱۶».یمباش شتهدا شده است،بشر امروز  یبرا یامروز باعث مشکالت یایمدرن و دن یایدر دن

او آگاهی الزم برای اظهار نظر در . این بار اول نیست که خاتمی سکوالریسم را این گونه معرفی کند

اش در بسیاری از موارد  مسلکان روحانی هم ی مورد مفهوم سکوالریسم و تاریخ آن را ندارد و همچون بقیه

خواری  سیستم رانت ی در ادامه. پندارد گاهی میبیند و ناآگاهی خود را عین آ نیازی به آگاهی نمی

اند که سخنشان با هر کیفیتی هم که باشد،  حکومت اسالمی است که کسانی چون او در مقامی قرار گرفته

اند  هایی شبیه خاتمی دست کشیده خوشبختانه اکثر روشنفکران دینی از برداشت .یابد ای می بازتاب رسانه

  .اند جداخواهی پذیرفته-حد دینو سکوالریسم را دست کم تا 

اند، خمینی را معیار و مرجع درک  های باال از آن برگرفته شده ای که جمله خاتمی در همان سخنرانی

های  بلکه خمینی یکی از مصاحبه دهد، خمینی را، اما نه خمینی واقعی را، قرار می" جمهوری اسالمی"از 

که  یاسالم ین جمهوریاز امام راحل سئوال شد که ا ر آن مصاحبهد«: گوید خاتمی می. اش را پاریسی

است که همه عالم  ییبه همان معنا یست؟ امام فرمودند پاسخ روشن است،جمهوریچ دیگوئ یشما م

  ».قبول دارند

 ی گرایانه و شرافتمندانه درباره در بحث واقع. خمینی به درستی مرجع حکومت اسالمی است

ای است که خمینی آن را  حکومت اسالمی ی یب و کیفیت و نتیجهسکوالریسم، موضع جدل، نظر به ترک

خواست متحقق شد و آنچه متحقق شد، به هیچ رو یک جمهوری  آنچه خمینی می. بنیاد گذاشته است

تکرار آن دروغ، دروغی . کرد" تقیه"خمینی در آن مصاحبه . مطابق درک متعارف همه عالم از آن نیست

ن با فریبی لو رفته ممکن است توجیه شود، بدین شکل که گفته شود، این نوع فریب داد. بزرگتر است

ها بتوانند حّتا   کار باشند و شاید با این حرف همچون خاتمی بایستی مالحظه" جنبش سبز"هایی از  چهره

زرنگی ایرانی، وقتی به حد کاله گذاشتن بر سر خود برسد، چنین . پرستان را هم جذب کنند خمینی

یک مظهر . ایم خیالی ادامه دهیم، از انقالب بهمن چیزی نیاموخته اگر به خوش. پروراند یتوجیهاتی را م

  .های خاتمی است خیالی سرسری گرفتن چیزهایی نظیر گفته خوش

                                                      

در اینجا به  ،۱۳۸۸آذر  ۱۷های زندانیان سیاسی به تاریخ  شده توسط او در جمع خانواده های بیان از جمله   ۱۶

  ".پارلمان نیوز"نقل از سایت 
 http://www.parlemannews.ir/index.aspx?n=6002 
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در جدال بر سر  ۱۷ی موضع جدل کرد درباره توان جدل  ها به خوبی می با نظر به این گفته

ورود به بحث سکوالریسم است، همان مثلثی است که  آنچه در موقعیت عملی کنونی اصل. سکوالریسم

او آنچنان که پیشتر گفتیم دو رأس فقیه و سلطان . ناس –سلطان  –مثلث فقیه : خمینی در برابر ما نهاد

یکی الله خمینی  آیت پاریسی ی قیهتسان حکومت اسالمی را پی ریخت که بر خالف   را یکی کرد و بدین

آمده، از " حکومت اسالمی" ی ت و بنابر شرحی که در درسنامههای معمولی جهان نیس از این جمهوری

  .اول هم قرار نبوده است، باشد

گوییم که جدال بر  گذاریم و می در برابر خود می" مردم –حکومت  –دین "این مثلث را به صورت 

گرایانه و  یک بحث واقع. حکومت اسالمی گشوده است ی این موضع جدلی را نفس تجربه. سر آن است

این بحث . سکوالریسم در ایران در موقعیت کنونی بحثی است از این موضع جدلی ی بدون سوءنیت درباره

موضع روشنفکران دینی در آغاز نشاندن . را، آنچنانکه پیشتر گفتیم، خود حکومت اسالمی گشوده است

عین آن − موضع معنویت : یک موضع جدلی دیگر به جای این موضع نگرنده بر حکومت اسالمی بود

ورشکستگی سیاسی و اخالقی هر چه بیشتر حکومت اسالمی، گام به  ۱۸.چیزی که در سخن خاتمی دیدیم

های اصلی آنان  چهره. رساند) اصطالح عبدالکریم سروش" (دولت فرادینی"به " دولت دینی"گام آنان را از 

کسانی است که  ی ی از جملهخاتم". معنویت"دریافتند که حکومت دینی قابل دفاع نیست، به ویژه به نام 

  .این موضوع را درنیافته است

به عنوان موضع جدل در بحث سکوالریسم در موقعیت فعلی ایران، اگر ناشی از " معنویت"انتخاب 

آنچه بحث را برانگیخته و . لوحی نباشد، ناشی از سوءنیت است فقدان نیروی تشخیص و داوری یعنی ساده

توان در  البته می. ع سکوالریزاسیون برجستگی یافته، حکومت دینی استهای مختلف موضو از میان جنبه

سوءنیت عزیمتگاه خود را معنویت و اخالق گذاشت، آن هم بدین گونه  بالهت و بحث سکوالریسم بدون

بی هیچ تردیدی جهان سکوالر بسیار . ای دارد که درنگریست حکومت دینی در این زمینه چه کارنامه

در این سه . های اسالمی عمال موجود در ایران و عربستان و سودان است تر از حکومت یتر و معنو اخالقی

این  ی زیر سایه. اند های هر سه فاسد و سرکوبگر حکومت. کشور، آپارتاید جنسی و دینی برقرار است

دیل شده ها تب در ایران اسالمی، پول به معیار مطلق ارزش. ها شده است دچار انواع کژی  ها جامعه حکومت

                                                      

پرداخته معلم اول  ی"یکاتوپ"کتاب  درجدل  یها موضعبه . است ییبا منشأ ارسطو یموضع جدل اصطالح   ۱۷

 "توپوس" یکدر آن  یاستدالل ی هر نکته. است "ارغنون"کتاب پنجم از شش کتاب  "یکاتوپ". شده است

 هحمل یفکننده به حر است که از آن، بحث یتوپوس، آن موضع. شود یم یدهنام یگاه و موضعجا یعنی

 .نشان دهد یخود ممکن است در آن موضع از خود سست یا برد یم
 ،محمد مجتهد شبستری ،عبدالکریم سروش: گفتارهایی از ،مسنت و سکوالریس: در این باره بنگرید به   ۱۸

در مورد درک جدیدتر از . ۱۳۸۱ ،مؤسسه فرهنگی صراط: تهران ،محسن کدیور ،مصطفی ملکیان

و  یسمسکوالر: ینید یشینواند "اکبر گنجی، : در روشنفکری دینی رجوع کنید به" سکوالریسم"

  ".زمانه"، منتشر شده در سایت رادیو "یدموکراس
 http://www.radiozamaneh.com/idea/2009/09/post_564.html 
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ایران هیچگاه تا این حد آلوده به دروغ، ریاکاری،  دست کم تا زمانی که زندگان به خاطر دارند، . است

  .پریشی نبوده است خواری، اعتیاد و روان رشوه

نیز، اگر الزم " معنویت"کند که بحث  ای را ترسیم می فضای فکری" مردم –حکومت  –دین "مثلث 

این بحث عینا همان بحثی نیست که در اروپا و آمریکا مطرح است، . شود باشد، بایستی در آن پیش برده

 ی اش که از زمان نقد رمانتیک به عصر جدید گشوده شده، چه از زاویه کارانه ی محافظه چه از زاویه

 ی بحث در این مورد که آیا همه. داری است انتقادی پیشرو آن، که شکل عمیق و مؤثر آن انتقاد بر سرمایه

های زوال دین در عصر جدید مثبت بوده، یعنی به گسترش آزادی و باالیش خرد کمک کرده، بحثی  جنبه

اند که رواجشان،  ای از دیانت سربرآورده های تازه شکل. تواند موجه باشد است که از نگاه غیر دینی نیز می

در غرب زیر عنوان . دمعاصر دارن ی صرف نظر اینکه مضمون آنها چیست، نشان از خالئی معنوی در جامعه

سردی جهانی که جادوزدایی شده است و در آن پول  ی شوند در باره هایی پیش برده می سکوالریسم، بحث

توان از آنها تقلید  اما فقط با تقلب بسیار می شوند، ها به ما هم مربوط می این بحث. کنند و کاال خدایی می

  .ضرورت حکومت دینی رسید کارانه از ضرورت معنویت و اخالق به کرد و فریب

مندی چون کاتولیسیسم معرفی  های دستگاه دین معنوی، حّتا در غرب خود را به عنوان بدیل دیانت

های  ساخته" های معنوی دین"این . نمایاند می" دستگاه-و−دم"معنویت کاتولیکی هم خود را بی . کند می

آنها . گذارند گفتمان نویی را پیش می کنند، جدیدی هستند که هر چند از مصالحی کهن استفاده می

دهند، اما کارکردشان به این نقش منحصر  کنند که به گفتمان کهنه نیز امکان تداوم می فضایی ایجاد می

بخش دیگری از این خأل را . اند ها ایجاد شده کارکرد آنها پر کردن خالئی است که با زوال سنت. شود نمی

داشته باشد، در " مدرنی"برای آنکه دین چنین کارکرد . کنند ی دیگر پر میها ترندها و هابی ها، انواع کیش

قدر طبیعی  دین همواره موضوع دستکاری بوده است و این دستکاری مدرن همان. کنند آن دستکاری می

های زندگی را زیر تأثیر  جنبه ی زمانی دین چنان همه. و موجه است که تغییر در دیگر مظاهر فرهنگ

گوییم در نگاه به  می. شد در نگاه به گذشته مترادف با خود فرهنگ گرفت داد که آن را می یخود قرار م

این تمایز را با نظر به آن عنصری در . گذشته، چون همواره در هر برش زمانی فرهنگ و دین متمایز اند

چیز . سازد یشود و از آن چیز دیگری م توان تشخیص داد که با دیِن عماًل موجود درگیر می فرهنگ می

دهیم و از یک  خود را در عصر دیانت که قرار می. شود شود که در پشت سر نهاده می دیگری ساخته می

در آن امروز، این دو بر هم . یابیم نگریم، دین و فرهنگ را همپوش می امروِز آن دوران، به گذشته می

ن امروز به گذشته تبدیل شده کنیم و به آ ای پس از آن مقطع که گذر می به دوره. انطباق ندارند

  .بینیم نگریم، باز آنها را حدودا همخوان می می

های زندگی چیره  های پیش از عصر جدید بر تمامی جلوه گراست، آنچنانکه در دوره دین تمامیت

توانسته خارج از  های درونی نبوده و همواره چیزی می تامی بدون شکاف ی اما هیچ سازه. شده است می

فرهنگ، دینی  ی تمام پوشاننده ی آن پدیده. چیرگی تام، مطلق نبوده است. رگی قرار گیردچی ی پهنه

  .دین اما همزمان هویت مشخصی داشته است. توان آن را مشخص کرد بوده است که نمی

دین و فرهنگ در عصر جدید کارکرد خود را از دست  ی دیالکتیک بازنموده شده در مورد رابطه

از این رو در این . گردد شود و در مقابل، فرهنگ بزرگ و گسترده می و محدود میدین، کوچک . دهد می

همپوشی، اختالل در همپوشی و : توان جریانی را یافت به صورتی که در باال بدان اشاره شد عصر نمی
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در این . آید عنوان دین در عصر جدید پدید می غلو نیست که بگوییم دین به . همپوشی مجدد

ای مشخص به نام دین را در مقابل خود نهاد، آن را با همانندهایش مقایسه  توان پدیده یعصر است که م

های  با بازنگری از این پایگاه مدرن است که دین دوران. کرد و در نگریست، چه بوده و چه شده است

  .یابیم گذشته را به صورتی مشخص بازمی

خوانی مطلق فرهنگ با خود را در سر گراست، دینی است که سودای هم دین دولتی، دین تمامیت

تر از آن است که دین بتواند بر  تر و پرتنوع فرهنگ، کالن. این همخوانی در عصر جدید ناممکن است. دارد

فرهنگ حدشکن در چارچوب محدود . نظیر باز است ای بی  فرهنگ عصر جدید، به گونه. آن چیره شود

  .گنجد دین نمی

اند، آنها به صورتی چشمگیر گسسته از تاریخ  های خود آگاه دودیتهای معنوی جدید، به مح دیانت

های کانونی  دانند و در قید آن نیستند که درنگرند در متن خود را مسئول تاریخ گذشته نمی دین هستند،

را " پساتاریخی"امکان رشد و تأثیرگذاری معنویت دینی به این معنا . دیِن مرجِع آنها چه آمده است

کند که در تاریخ دین در حاشیه  این نوع معنویت دینی به سنتی رجوع می. آورد ون فراهم میسکوالریزاسی

آن با  ی دوستانه از ماوراء طبیعت و رابطه هایی امیدوارانه، سرخوشانه و انسان عرفان، برداشت: بوده است

م یا زیاد از مواد کهن گیری ک ای که با بهره دیانت معنوی. دهد جهان و همچنین ادبیاتی که بوی الحاد می

خواند و در مورد اسالم در خط تاریخی پس زدن و خوار داشتن فقه  شود، با شریعت نمی دینی ساخته می

  .حکومت دینی رشد آزاد داشته باشد ی تواند در سایه چنین معنویتی طبعا نمی. گیرد قرار می

  

  انداز چشم

  

خواهد داشت که در ایران امروز با دستگاه قدرت، هم  کار نیز همواره وجود داشته و نوعی دینداری محافظه

بینیم یکسر در کیش والیت فقیه  پهلوی هم که نظر دوزیم، می ی به شیعه. همساز است، هم ناهمساز

دستگاه درآمد؛ اما در همین دستگاه بودند روحانیانی -و-حکومت دینی از دل این دم. تحلیل نرفته است

کار پیش  ولی منشی که دینداری محافظه. دولتی شدن دین مخالفت کردندکه از آغاز با والیت فقیه و 

وجهه شده است؛ در مرزکشی میان خود با دین دولتی ناتوان است و بیشتر نگران گسترش  گذارد، کم می

  .فرهنگ سکوالر است تا فسادی که از دین دولتی برخاسته است

 گونه که در بحثی از دید زده است و آن انجمهوری اسالمی بحر. ورشکستگی دین دولتی نمایان است

بازار دین، . دولتی وخیم است ی فروشی با اتکا به سرمایه-اقتصاد سیاسی دین نمایاندیم، وضعیت بازار دین

اجتماعی - سیاسی ی دین دیگر آن سرمایه. زده است، یعنی از ارزش ارز دینی کاسته شده است تورم

حالت رکود . شود، اما خریدار ندارد پشته تولید می دولت پشته ی کاالی دینی با پشتوانه. پیشین نیست

. ورشکستگی است ی دوره، دوره. شود رکود تورمی هم دارد پشت سر گذاشته می ی مرحله. حاکم است

  .گیرد جبران ورشکستگی ایدئولوژیک با تخصیص نیروی بیشتری به دستگاه سرکوب صورت می

آنهایند جلوگیری از  ی رمی، تمهیداتی وجود دارد که از جملهدر اقتصاد، برای مقابله با رکود تو

اقتصاد دین، اولی به معنای آن  ی در پهنه. بندی انبساطی و نیز میدان دادن به بخش خصوصی بودجه

. فعالیت دهد ی است که دولت کمتر از دین مایه بگذارد و دومی به معنای آن است که به رقیبان اجازه
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در برابر جنبش مردم است، و دولت اسالمی نیک  یط کنونی به معنای وادادن همین تمهیدها در شرا

  .کنند داند که یک قدم که پس نشیند، مردم ده گام پیشروی می می

یابی  ای آن و گسترش در وضعیِت ورشکستگی حکومت دینی، شکاف در حکومت، ریزش پایگاه توده

شاه "پذیر با حالت  بازگشت به حالتی است قیاس اصلی برای روحانیت ی   های مخالف، چاره انواع جنبش

از جایی ورای  تخواهانه همان دخالت کردن در سیاس مشروطه ی این چاره". سلطنت کند نه حکومت

سیاسی  ی نامه طبعا برای روحانیت دلپذیرتر آن است که آن جای ورای سیاست، در سرشت. سیاست است

کند، حّتا در  روحانیت به هر حال در سیاست دخالت می. ذکر شود و محکم کشور به شکلی بس محترمانه

. ارم است در معنایی که پیشتر تشریح شدهچ ی منظور در اینجا دخالت به عنوان قوه. یک نظام سکوالر

این در حالتی است که جنبش مخالف نتواند مانع زد و . چهارم شود ی ممکن است نام این قوه" ولی فقیه"

جای در چنین حالتی ممکن است والیت فقیهی . م بتواند جنبش مخالف را مهار کندبند در باال شود و رژی

ممکن است . گذاشت الله منتظری از آن پیش می با برداشتی که آیتفعلی را بگیرد  ی والیت مطلقه

دار شود؛ آن جمع در پشت صحنه قرار گیرد و از  شورایی از روحانیان انجام نقش ولی فقیه را عهده

ممکن است حّتا عنوان ولی فقیه حذف شود و بازگشتی صورت گیرد به . مستقیم اجتناب ورزدحکمرانی 

این  ی همه. متمم قانون اساسی مشروطیت یا چیزی چون طرح اول قانون اساسی جمهوری اسالمی

در نظام . های سرکوب است خواری فعلی و حفظ ارگان ترفندها برای تداوم بخشیدن به سیستم رانت

  .ماند نخورده باقی می گیرد، اما اساس آن دست الحاتی صورت میتبعیض اص

گیری  جداخواهان هم به این مشروطیت راضی شوند و به این حد از فاصله- ممکن است بخشی از دین

سکوالریزاسیون . این اتفاق بدی برای روند سکوالریزاسیون در ایران خواهد بود. دین و دولت بسنده کنند

  .بخشی از نیروهای مذهبی با شتاب و نیروی مطلوبی پیش نخواهد رفتبدون یاری و همدلی 

ای محدود و تابع توازن نیروها  جداخواهانه را با قدرت اراده-به هر حال باید بخشی از گرایش دین

روحانیت به جایگاه خود فکر . عنصر است بویژه در درون خود روحانیت این گرایش بسیار سست. تلقی کرد

. پهلوی دیگر تقریبًا ناممکن است ی در وضعیتی که بازگشت به موقعیت روحانیت شیعه آن هم کند، می

این امر عادت به . گیر دولت فقاهتی نشده باشد فقیه نمک ی والیت مطلقه ای است که تحت کمتر روحانی

بر خود که در برا هم ای جامعه. پهلوی را از بسیاری از معممان گرفته است ی دوره ی سبک کاری به شیوه

زدایی کرده و جامعه را در  حکومت مقدسان از مقدسان تقدس. پیشین نیست ی دارند، دیگر آن جامعه

جامعه متکثر شده، وحدت کلمه در آن شکسته شده و جنبش . گر کرده است برابر آنان گستاخ و پرسش

چنان پاالیش نشان داده است که جامعه استعداد آن را دارد که در جریان اعتراض و خیزش " سبز"

  .از پس مهار آن برنیاید وحانیتراخالقی و معرفتی یابد، که دیگر 

خاموشی برای یک دوره،  ی های استقرار دیکتاتوری نظامی، سرکوب شدید جامعه با نتیجه اگر حالت

 های دیگر مبنای حالت ی فروپاشی کلیت نظم اجتماعی و آشوب طوالنی را نادیده گیریم، در همه

جامعه دیگر مفتون کسی . مدنی خواهد بود ی مورد نظمی که باید مستقر شود، جامعه گیری در تصمیم

کند، بلکه  کند، انتخابی است که نه به عنوان یک موجود از پیش ساخته شده می نیست و انتخابی که می

 ی به شانس تاریخی نقطه ممکن استایران  ی جامعه. سازد انتخابی است که در جریان آن خودش را می

تواند برگزیند، پیش از آنکه چیزی به طور قطعی برگزیده شده بای که در آن   شود، نقطه صفر نزدیک
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نبرد  ی نظیری در تاریخ ایران به عرصه به نحو بی مدنی  ی رود که جامعه بر این قرار احتمال می. باشد

 ی ا ود که مشروطهحّتا اگر سرانجام آن ش. های مختلف آن تبدیل شود گیری در بخش برای تعیین سمت

سر بر پا شود، روحانیت ذینفوذ در دولت دیگر مجبور  به جدید برای مشروط کردن قدرت سلطان عمامه

خواهد عتاب و  تواند به آن هر گونه که می دیگر نمی. ای دیگر برخورد کند مدنی به گونه ی است با جامعه

  .ت دولتی مبتنی کندفروشی را بر ران-تواند اقتصاد دین دیگر نمی. کند خظاب می

از والیت فقیه به شورایی از فقها که به : تواند این گونه باشد پیشرفت گام به گام می ی یک نقشه

چهارم عمل کند، تبدیل تدریجی این شورا به نهادی تشریفاتی و سرانجام تحقق یک  ی عنوان قوه

بیشتر احتمال دارد که کشور، . بعید است چنین روندی آرام طی شود. سکوالریزاسیون کمابیش پذیرفتنی

خواران نظام از قدرت و  رانت ی مجموعه. های طوالنی شود اگر در چنین مسیری افتد، دستخوش بحران

های بزرگی از آنها به هواداری از  مانند و بخش های سرکوب پا بر جا می گذرند، دستگاه مکنت خود نمی

های  شود که شکاف فقیه برداشته شود، مشخص می اندکی که فشار والیت. شوند روحانیت خودمختار می

اگر دیکتاتوری . در شرایط آزاد، آخوند چشم دیدن آخوند را ندارد. درون روحانیت تا چه حد شدید است

وار نظام توسط روحانیت تبدیل شود، تنها بحران درونی معممان برای  ولی فقیه تبدیل به کنترل مشروطه

های ممکن فرمانروایی کنند،  ای از گونه اگر روحانیان همچنان به گونه .کند فلج کردِن کشور کفایت می

ها و آزادی تشکل و اجتماع گشایشی پدید آید،  رسانه ی ها گشوده شود و در عرصه حّتا اگر زمانی در زندان

ماند، تبعیضی که پیوستگی بنیادینی دارد با ستم بر  باز تبعیض علیه زنان به جای خود باقی می

  .یشان و دگرباشاندگراند

یک روند گام به گام ممکن است از این نظر که گویا در جریان آن تندروهای مذهبی گام به گام مهار 

خواران و متعصبان بازی  رانتولی . شود، فریبنده جلوه کند شوند و جلوی خشونتشان گرفته می می

تواند آنان را آرام کند و آن همانا  یز میتها یک چ. توان بر تجدید تربیت آنان نهاد خورند و بنا را نمی نمی

تا زمانی که معممان به هر . نظامی است-قدرت سیاسی ی شان از پهنه شوک بزرگ رانده شدن قطعی

تروریسم ایرانی، تروریسم دولتی است و . گری دینی دولتی برپاست شکلی در قدرت بمانند، بساط سرکوب

فرمایی حق االهی معممان است و هر  ن این اعتقاد است که حکمآ ی اگر به شکلی ادامه یابد، برانگیزاننده

  .جنایتی رواست تا این حق حفظ شود یا برقرار شود

پیشبرد . بدیل حقیقی وضع موجود، نه یک حکومت مشروطه، بلکه یک جمهوری حقیقی است

. خواهد شدکانون مقتدری به رهبری کسی چون آتاتورک متحقق ن ی سکوالریزاسیون در ایران با اراده

برد  تنها یک نیرو برای پیش. گیری ندارد ای برای رشد و قدرت چنین کانونی در ایران زمینه

بر این قرار سکوالر شدن و دموکراتیک شدن در وضعیت . سکوالریزاسیون وجود دارد و آن جامعه است

  .معنا هستند کنونی ایران هم

اگر . شود گر قدرت بر پا نمی االیشجمهوری حقیقی در یک صبح باشکوه پس از یک انقالب پ

برقرارشدنی باشد، باید آن را از هم اکنون برقرار کرد، درست در برابر حکومت اسالمی در هر دو نوع 

مدنی است، در گرو تقویت جنبشی با  ی برقرار کردن آن در گرو تقویت جامعه. نامشروط و مشروط آن

بدون مرزبندی صریح با  جنبش نیروی این. خواهانه و ضد تبعیض است نمادهای مستقل جمهوری

  .قرار خواهد گرفت بخش حکومت دینی تداوم طلبی در خدمت این جریان مشروطه
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شود  پرتوان می. گری باشد بر سر یک شکل حکومت توان است، اگر تنها نبرد  خواهی کم جمهوری

کار و  ی اگر توده. بگذارد جامعی برای رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی پا پیش ی اگر با برنامه

کسانی که از رژیم تبعیض رنج  ی های زیر ستم، اگر همه زنان و جوانان، اگر خلق ی زحمت، اگر توده

خواهی بپیوندند، پیروزی بر حکومت اسالمی و کوشندگان برای تداوم آن به  اند، به جنبش جمهوری دیده

توان قلمرو جمهوری مردم  ر به سنگر میبا جنگ سنگ. صورت یک نظام مشروطه، بسیار محتمل است

  .ایران را گسترش داد و به سوی فتح کانون قدرت پیشروی کرد
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