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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
  استقرار سکوالریسم در ایرانموافق  و ناموافقشرایط 

نھادھای «و نحوهء شکل گیری » فرھنگ«در مورد انتقال مفاھیم مدرن پروريده در غرب به جوامعی غیرغربی، نوع 
انتقال و جا افتادن محسوب می  از جمله تعیین کنندگان اصلی امکان توفیق روندھای »دريافت کننده «جوامع» اجتماعی

برای و کشور ما چگونه است؟ » نھادھای اجتماعی«و » فرھنگ«لذا، می توان پرسید که در اين زمینه وضعیت . شوند
پاسخ دادن به اين پرسش است که ضروری می شود تا نخست نگاھی به گذشتهء پرورش اين مفاھیم در مغرب زمین 

  .ًر مورد آن گذشته، به بررسی شرايط امروز و امکانات واقعا موجود کشورمان بپردازيمافکنده و، با گرفتن آگاھی ھائی د

com.esmail@nooriala  

  پیشگفتار
 متشکل ازمفاھیمی  موعهمجآحاد ر تصور کنیم که استقرار ھر يک از اگبنظر من، 

سوسیال دموکراسی، يا لیبرال دموکراسی در ايران کار ساده  پلورالیسم،دموکراسی، سکوالريسم، 
  .  اين کار نه ساده است و نه آسان.ای است سخت اشتباه کرده ايم

در توضیح اين سخن بايد برخی توضیحات جامعه شناختی را مطرح ساخته و در ابتدا بگويم 
افته اند، به سرزمین ھائی که  انتقال مفاھیمی که در سرزمین و فرھنگی ديگر پرورش يً،معموالکه، 

در جريان رشد و نمو آنھا شراکت نداشته اند، الزمهء توجه به لوازمی است که امر انتقال را ممکن می 
در اين مورد . دنوجود دار» میزبان« که در سرزمین ھای  استطیي شرادر نظر داشتن و نیز ،سازند

  . می تواند مفید باشدديگر مدد گرفتن از مثال انتقال گیاھان از خاکی به خاکی
گیاه استوائی را نمی توان در سرزمین ھای . ھر گیاھی به نوع خاصی از آب و ھوا احتیاج دارد

در عین حال نوع . داده اند» فرھنگ«نام » آب و ھوا«در جامعه شناسی به اين . سردسیر رشد داد
يد به گونه ای باشد که گیاه  بانیز  گیاھان غیربومی است»میزبان«يا » پذيرا «ی کهخاک سرزمین

نھادھای «با نام می توان » خاک« اين ازدر جامعه شناسی . بتواند براحتی در آن رشد و نمو کند
 ، در کشورمان اندمخلوق مغرب زمینکه برای استقرار مفاھیمی بر اين قیاس، . کردياد » اجتماعی

 بتوانیم روند انتقال را با کمترين ھزينه به ی پذيرا نیازمنديم تائ مناسب و نھادھایايران، ما به فرھنگ
  . انجام رسانیم

 را ی ديگرسرزمیناز يک مکان به  اين مفاھیم انتقال روند در زبان علوم انسانی و اجتماعی،
انند؛ ھمانگونه که وقتی شما از کشور می خو) naturalization» طبیعی شدن«يا (» متوطن کردن«

 اصطالح دربصورت بکار رفته ً مثال، alien( »بیگانه« کنید در ابتدا می» مھاجرت«خود به کشور ديگری 
 و برآوردن  خاص پس از طی روندی، محسوب می شويد و آنگاه)در زبان اداری ايران» اتباع بیگانه«

، انگار شما می شود» وطن دوم«؛ يعنی آن کشور »متوطن می شويد«ن کشور ، در آ چندشرايطی
آن کشور را به دست ) citizenship(» شھروندی« و شما مقام  باشد،شده» طبیعی«که حضور شما 
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 ناظر بر شھروندان ديگر  و حقوق و وظايفمی آوريد که مھمترين خاصیت اش آن است که ھمهء قوانین
، حق شرکت در انتخابات و نیز حق انتخاب از جملهبر شما نیز مترتب می گردد و، » وطن دوم«اين 

 مرحلهء اينیمی نیز که از جائی ديگر به کشور ما وارد می شوند بايد از مفاھ .شدن را می يابید
  .فتند و مستقر گردنداشوند تا جا بی» بومی«و » یاھل«الح طبگذرند و به اص» توطن«

 ھیچ ربطی به قلب ماھیت و تبديل شدن  مورد نظر من»توطن «ِ توجه کنید که روندھمینجا 
دموکراسی را نمی توان به ايران برد و ًمثال، .  ندارد،ود و اغلب ضد خ،مفاھیم به معانی ديگر

  و حکومت سکوالر اسالمیسکوالريسم اسالمی.  متضاد ھم اند، در گوھر،اين دو. کرد» اسالمی«
سکوالريسم « و »دموکراسی ايرانی«اگر بتوانیم از اما . ھستند جعلی و بی معنا یماھیھم مف
 اين مفاھیم را اخذ کرده و  توانسته اندايرانیانکايت کرده ايم که در واقع از اين ح  سخن بگوئیم»ايرانی

 آنھا  ديگر نمی توان،»توطن«طی روند پس از  ،سان که  آندر آمیزند؛شان،  رنگ و بوی فرھنگ خودبا
  .دانست» بیگانه«يا » مھاجر«را مفاھیمی 

  
  آمادگی فرھنگی

انیان آمادگی پذيرائی از مفاھیمی ما ايرجامعهء  ی)آب و ھوای معنوی( براستی فرھنگ آيا  
نھاد  نگاه داشتن جدا(و سکوالريسم ) مردمساالری(، دموکراسی )کثرت مداری(پلورالیسم  ھمچون

 قادر به پذيرفتن و رشد و نمو دادن به "آب و ھوا"را دارد؟ و يا بايد پذيرفت که اين ) حکومتنھاد  از دين
   به دور افکند؟ان طمع را کند ود دن بايدآن گیاھان نیست و

 آب و ھوای فرھنگی ما، ھم از لحاظ تاريخی و ھم از لحاظ وضعیت کنونی، به به باور من،  
  :ًداليل زير کامال آمادگی اين میزبانی را دارد

جامعهء ما جامعه ای رنگارنگ و متشکل از اقوام و فرھنگ ھا و زبان ھا و مذاھب گوناگون . 1  
نیاز گوھرين چنین جامعه ای ) يا کثرت مداری(پس پلورالیسم . است» متکثر«است؛ يعنی جامعه ای 

 را می آزارد و »بقیه« آن ، بر بقیه»پديده ھای گوناگون« از اين یيکتنھا تسلط در صورت  اما. است
 رفتارھای مربوط  و دامن زدن به انديشه ھا و، حال آنکه باور به کثرت مداریمی دھد؛تحت ستم قرار 

از اجزاء فرھنگی آن قرار داده و آزادی رشد و شکوفائی ھر يک » طبیعی«ر وضعیتی  جامعه را د،به آن
  .درا میسر می ساز

 »قدرت حکومتی«ضروری است که  »کثرت مداری«برای رسیدن به بايد توجه داشت که . 2  
و  ھمهء لوازم ، قشر به قدرت رسیده نتواند در پی آن، ویافتدًفا به دست يکی از اقشار فرھنگی نصر

به يک فرھنگ و مذھب و صرف  حکومت بايد از تعھد يعنی،. تحمیل کند» بقیه«ارزش ھای خود را بر 
اين چتر .  معاف باشد تا بتواند چتر حمايتی خود را بر سر ھمهء اين پديده ھا بگستراندخاصقومیت 

فیلتری در  با ايجاد  سکوالريسم،.می خوانیم» سکوالريسم نو«مروزه و ا» سکوالريسم«حمايتی را 
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يابیم که آزادی  دست ا را قادر می سازد تا به حکومتی م،»تک ساحتی«راه نفوذ پديده ھای سر 
مايت از آزادی ھای رنگارنگ حرکت ھمهء عقايد و گروه بندی ھا را تأمین و تضمین، و خود در مسیر ح

کثرت مداری در اين جامعه، بنا بر اين، بعلت متکثر بودن جامعهء ايران، و به خاطر ضرورت استقرار . کند
در اين زمینه، خوشبختانه، . استقرار حکومت ھای سکوالر در ايران يک نیاز انکار ناپذير و حیاتی است
ست، ھمواره بر گريز از تعصب فرھنگ تاريخی ما نیز، که در آثار ادبی و ھنری و تاريخی مان منعکس ا

  . است مغزی و تأکید بر تساھل و تسامح تأکید داشتهو خشک
از توجه به خواست ھا و  ، در شکل دادن به حکومت،از آنجا که نمی توان کثرت گرا بود اما. 3  
  وحکومت بی طرف (»سکوالريسم پلورال« برقراری يکی از شرايطامتناع کرد، » مردم « عمومتوقعات
 نگاه جدا«يعنی، در سرزمین ما، پیوند زدن . نیمروی ک» مردمساالری«آن است که به )  گراکثرت

 سندی ھمچون به)  در قانون اساسی جامعهء آيندهبخصوص(»  مذاھب و مکاتب از حکومتداشتن
شدنی و آسان است؛ البته اگر ارادهء آنان که به قدرت ًکامال ، امری »اعالمیهء جھانگستر حقوق بشر«

انه، در جامعه خوشبختدر اين مورد نیز، . دسترسی دارند بر فراھم آوردن رفاه و آسايش مردم باشد
 ما بنیان گزار تفکر سکوالر و حقوق بشر بوده ايم و اين تفکر را کمتر از سه ھزاره پیش در جھانی،

 علیرغم ھمهء اعوجاجات و انحرافاتی که بر اثر ،منشور کورش بزرگ به دست تاريخ بشر سپرده ايم و
  .خويش مخمر کرده ايم، آن را در گوھر فرھنگ منتشر  حکومت ھای تحمیل گر وجود داشتهوجود

 اگر مسئله به عموم مردمان ساکن ايرانزمین ،بدينسان می توانیم، با خیال جمع، بگوئیم که
و در ( کمتر می توان به دلیلی برخورد که در برابر استقرار يک حکومت سکوالر و دموکرات ،تفھیم شود

امروزه، به دلیل يک غفلت تاريخی يعنی، اگرچه . در ايران مقاومتی وجود داشته باشد) نتیجه، پلورال
 که با ھر سه گرفته انداز جانب ھمهء سکوالر دموکرات ھای ايران، گروھی زمام قدرت را در اختیار 

گر يکی از آنھا مفھوم کثرت مداری، جدا نگاه داشتن مذاھب از حکومت، و مردمساالری مخالفند، و يا ا
، که  شر تحمیل و سرکوب و زورر صورتی کهد شک دروغ می گويند اما،را تصديق می کنند بی 

د، از سر مردم ايران کم شود و مردم بتوانند نوع حکومت خود را نبوسیلهء اين حکومت اعمال می شو
 آمادهء استقبال از کثرت ملتی را ھمچون ملت ايران يافت کهبتوان با آزادی برگزينند، شايد کمتر 

  .باشندمردمساالری  و ،کومتمداری، جدا نگاھداشتن مذاھب از ح
  

   نھادھامکثی در مورد
، و در مورد مفاھیم مدرن پروريده در غرب، نوع »خاک« نوع گفتم که اما در مورد رشد گیاھان

جا افتادن و متوطن « توفیق روندھای  جمله تعیین کنندگان اصلی امکان ازنیز ،»نھادھای اجتماعی«
 » اجتماعیھاینھادخاک  «یت وضعزمینهدر اين می توان پرسید که .  محسوب می شوند»شدن

  کشور ما چگونه است؟
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 نگاھی به گذشتهء پرورش اين  نخست الزم است که، پاسخ دادن به اين پرسشبرای
بررسی  به ، ھائی از آن گذشتهآگاھی با گرفتن ،در مغرب زمین افکنده و) يا گیاھان معنوی(مفاھیم 
  .مان برگرديمامروز کشورشرايط 

 کمک کرده آن »سکوالريسم«ب زمین به متحقق شدن  که در مغرروندیمترين مھاز نظر من، 
 بیشتر متعین و سازمان يافته ر تطور و تحول خود در قرون وسطی، ھرچه، در سی»نھاد دين« که بوده
 را در مد نظر قرار داده و آنھا را مصالح  مادی؛ بطوری که می توانیم بطور مشخص پديده ھائیشده

؛ پديده ھائی ھمچون دينکاران، معبد، و آداب و رسوم سنگ شده که بدانیم» دين«نھاد اجتماعی 
  .متشخص می شوند» دين«از مفعوم » مذھب«اغلب با نام 

 شکل  اشاره به و آن را درمی دانند» نھاد اجتماعی دين«ًرا معموال » مذھب«در مغرب زمین 
 سازمان يافته،  مستقل، نھاد اجتماعیکلیسا، بنا به تعريف، يک. بیان می دارند» کلیسا«متعین 

نھاد « از »نھاد دين« نگاه داشتن  امر جدا»تشخص دقیق« ھمینو . سلسله مراتبی، و متمرکز است
می سازد، چرا که اگر کلیسا واجد ساختار منسجم و سلسله مراتب و دينکاران  را ممکن »حکومت

 به .مزدبگیر نبود معلوم نبود که کدام نھاد را از بايد از نھاد حکومت جدا ساخت يا جدا نگاه داشت
و نه »  کلیسا از حکومت نگاه داشنجدا« سکوالريسم را، در زبان ھای غربی، بصورت نیزھمین دلیل 

 امری منتشر و شخصی است و ، بنا به تعريف، چرا که دينتعريف می کنند؛» دين از حکومتائی جد«
اما .  منظم می کند، از طريق توجه به آموزه ھای يک پیامبر،رابطهء فردی اشخاص را با عالم غیب

 است که، با قرار دادن خود در بین فرد مؤمن و خداوندی که می ای» سازمان يافتهنھاد «کلیسا 
موج « را در دست گیرد و با اين) ًا فردی فردً لزوماو نه(» افکار عمومی«تد، می تواند زمام پرس

بگیرد و خود  تحت نفوذ بدين معنا که يا مقامات حکومتی را در تبديل شود؛ به قدرت سیاسی »سواری
حدوث اينگونه اتفاقات در دوران سروری کلیسای روم بخوبی قابل . يا خود صاحب حکومت شود

  .مشاھده است
 با يک نھاد مشخص مذھبی ، در مبارزهء خود برای آزادی،، متفکران عصر روشنگریبدينسان

»  کلیسا از حکومتا سازی و جدا نگاه داشتنجد«ار نام داشت و خواست» کلیسا« که دبودنروبرو 
فاق در اين ات .بخود گرفت» سکوالريسم«؛ عملی که بعدھا نام و چنین امری را ممکن ساختند ندشد

برخی از و نیز در ) پروتستانتیزم (» اعتراض مسیحیجنبش« برخاسته از  ِھای بعدی»کلیسا«مورد 
 و نحوهء شکل گیری و سازمان يافتگی آنان به صائب بود ھم ، ھمچون يھوديت و بھائیت،ديگراديان 

 با برنام ً که عموماگشتند خاص خود »نھاد ھای دينی«انجام گرفت که آنھا نیز دارای گونه ای 
   .ندمشخص می شد» کلیسا«

 ابتدا متفکران اين رشته کوشیدند تا به واژهء ،»جامعه شناسی اديان«با پیدايش رشتهء اما، 
 در اين راستا آنھا. بدھند» نھاد سازمان يافتهء مسیحیت«وم ی از مفھمفھوم گسترده تر» کلیسا«



 5 

 يا يھودی »کلیسای اسالمی«تون خود به خوانده و در م» کلیسا«کنیسه و آتشکده و مسجد را نیز 
، با گسترشی که در رشتهء جامعه شناسی دين پیش آمد، و متفکران  لکن.اشاره می کردند

» کلیسا«سع از واژهء َوِاينگونه استفادهء متکارائی غیرمسیحی نیز به قلمروی اين رشته وارد شدند، 
 ديگری بکار گرفته شود که شامل ھمه نوع مورد ترديد قرار گرفت و کوشش شد تا، بجای آن، اصطالح

دين «اصطالح  از »کلیسا«  اصطالحاينگونه است که امروز بجای. باشد» ینھاد سازمان يافتهء دين«
 حکومت  نگاھداریجدا«ياد می شود و سکوالريسم را نیز بجای ) organized religion(» سازمان يافته

  . تعريف می کنند» ين سازمان يافته حکومت از د نگاھداریجدا«بصورت » از کلیسا
ھر کجا : چنین است می توان برای سکوالريسم ساخت در جھان امروز فرمولی کهبدينسان، 

 وجود دارد، سکوالرھا می کوشند از حضور و دخالت آن در )مذھب (»دين سازمان يافته«نھادی به نام 
 و خواه کنیسه يا  باشدنام داشته کلیسا »نھاد سازمانی«حکومت جلوگیری کنند، خواه اين نھاد 

  .مسجد
  تفاوت در چگونگی نھادسازی

ن شود که ما به طالح سازی ھا نمی تواند مانع از آ و اص بازی ھاھمهء اين واژهتوجه کنیم که 
نحوهء شکل گیری نھادھای مختلف در اجتماعات گوناگون توجه نکرده و وضعیت آنھا را از ديدگاه 

و اگر از اين  .هء دين مورد مطالعه و مقايسه قرار ندھیم سازمان يافتدھاچگونگی پديداری و رشد ن
متوجه تفاوت ھای شگرف تمھیدات بشری در تنظیم بالفاصله ديدگاه به آن منظره يا مناظر بنگريم 

روند به می شويم؛ تفاوت ھائی که بی شک نیز » نھاد حکومت«و » نھاد دين«روابط مابین دو پديدهء 
  . دن منحصر بفرد می دھیسکوالريسم در ھر جامعه ای شکلمتوطن ساختن 

 تجربهء مشرق زمین بطور  کهآن استواقعیت بسیار مھم و انديشه برانگیز در اين زمینه، 
  تفاوت، در مغرب زمین آمدن مفھوم سکوالريسم پديد بطور خاص، با سرگذشت، و تجربهء ايران ماعام

 استقرار سکوالريسم در در راه ، در آينده، می تواند ھااوتد و عدم توجه به اين تفن دارھائی عمده
  . را بوجود آوردموانعی صعب العبورايران 

از  اسالم سنی،  حکومت ھای و پیش از اسالم از يکسو،حکومت ھای ايرانی در ً،عموما  
ه کوشید» حکومتنھاد از  دين  نھاد سازمان يافتهء نگاه داشتنجدا«پرداختن به بجای سوی ديگر، 

نھاد در زير سايهء و ھمواره  حکومت بوجود يابد درون نھاددر استقالل نداشته و »  ديننھاد«شده که 
  . حکومت باشدتحت سلطهءو ھمواره يابد  حکومت سازمان

سابقهء جداسازی مذھب از حکومت «با نام  گزارش مفصلی را  چند سال پیشمن در اين مورد  
 را به آن گزارش رجوع شما  در اين مورد و که در سايت شخصی من وجود داردتدوين کرده ام »در ايران

نشی و صرفنظر سوابق تاريحی اين امر در دوران ھخاماما در اينجا به اختصار بگويم که، . )*(می دھم
 ، و کل قلمروی خالفت اسالمی،اشکانی و ساسانی، ھنگامی که حکومت ھای مسلط بر ايران
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را اختیار کردند، الگوی پیش از اسالم ايران را سرمشق قرار داده و کوشیدند تا از » مذھب تسنن«
يا  (در بیرون از ديوانساالری) بگونهء کلیسای روم(» نھاد مستقل و سازمان يافتهء دينی«تشکیل 

در » انسداد باب اجتھاد« با اعالم فتوای ،اين تمھید.  جلوگیری کنندخود ی)bureaucracyبوروکراسی 
 ديوانساالری حکومتی کارکنان بصورت يافت و کلیهء دينکاران سنی  عمومی رسمیت،دوران سلجوقی

ده باقی ھنوز ھم در سرزمین ھای سنی نشین اين قاع. و وزارتخانه ھای دينی حکومت در آمدند
 قرار داشته و با بودجه و  حکومت نھادھای دينی در درون ديوانساالری، از مصر گرفته تا ترکیه،است و

 و تا انجا که مقدور باشد از دخالت آنھا در امور حکومتی جلوگیری می نظارت دولتی اداره می شوند
  .شود

جز  ،)در شعبات متنوع خود(یع  تا پیش از استقرار صفويان در ايران، مذھب تش،اما، از آنجا که  
 تبديل نشده بود، دينکاران اش می به دين رسمی جوامع اسالموارد کوتاھی ھمچون عھد آل بويه،

به کار خود مشغول بودند و، از سوی ديگر، ھرگز ) حتی اگر بصورت مخفی( آزادانه ، از يکسوھم،
 يکديگر افقی بود تا ارنباط شان با .بوجود آورند را برای خود ی ا»نھاد سازمان يافته«نتوانستند 

که نھاد دينی تسنن را در شکم  (قدرت حکومتدر واقع، .  و مرکزيت خاصی نداشتندسلسله مراتبي،
  .ه آنھا نمی داد ايجاد نھادھای سازمان يافته را ب اجازهء بصورتی گسترده علیه آنھا بود و)داشت

م تشیع دوازده امامی بعنوان مذھب رسمی  و اعال،دن صفويان در ايران با بقدرت رسیآنگاه،  
، با اندکی تأخیر، راه حکومت ھای سنی نیزد و صفويان عوض شھم ، اين وضع قلمروی حکومت شان

و بصورت ايجاد منصب (را در پیش گرفته و نھاد سازمان يافتهء دينی را در داخل بوروکراسی خود 
  . بوجود آوردند) به معنی ورير امور دينی» مالباشی«

 تا پايان ، بخصوص در ايران وضعیت حکومت ھای اسالمی،»خاک«بدينسان، از لحاظ عامل   
کلیسای « صورتی جدا از تجربهء سرزمین ھای مسیحی داشت و ،انقراض سلسلهء صفويه

 مستقل از حکومت نبود، بلکه جزئی از آن ، چه در شکل سنی و چه در وجھهء شیعی خود،»اسالمی
  . می شدو حقوق بگیر آن محسوب

  
  وضعیت جديد

 نادرشاه  حکومت دورانفرارسیدن ،دوران ھرج و مرج سیاسیشروع انقراض صفويه، با   
ساخته شده در ديوانساالری صفوی، و قطع ارتباط دينکاران » مالباشی ِ«، فروپاشیدن دستگاه افشار

که بخود گرفت ه ای  تازمسیر تحوالت رابطهء دو نھاد دين و حکومت در ايران، پیچش، شیعه با حکومت
در سرزمین ھای تحت پیش از اين  صورتی کهنه شباھت به ماجراھای اروپا داشت و نه ربطی به 

  .کرده بودقیادت اسالم پیدا 
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ن روز سابقه شد که تا آ با وضعیت جديدی روبرو  کشورمان،در اين دورانبه عبارت ديگر،   
ته وطن ما را چنان مسموم ساخ» آب و خاک«ز  شرايطی را آفريد که تا امرو نیزنداشت و آن وضعیت

مستقل از خود  حکومت ده اند قادر ش دينکاران امامی،ھه و نیم اخیر، در سه د حاصل آن ھمین کهکه
و در واقع حکومت را ضمیمھئ را منحل ساخته و زمام امور حکومت و قدرت را در دست بگیرند

   !ديوانساالری خود کنند
بوجود آورده است، می توان انتظار  را ی»جديدشرايط «ًطبعا » جديدوضعیت «ه اين کاز آنجا   

بايد با توجه به اين دموکرات در ايران نیز و  استقرار ضروری حکومتی سکوالر رويه و روشداشت که 
به صورتی مفصل تر به انديشه و  مورد  در اين تا استیوضعیت برنامه ريزی شود و، در نتیجه، ضرور

  .بنشینیمتوضیح 
  . انجام اين امر را به مطلب ھفتهء آينده ام موکول می کنم امامن  
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