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  معھ گردی ھای اسماعیل نوری عالج
    مذھب شکل گرفتگی نھادسنجھءسکوالریسم و 

در ھر جامعه ای، نھاد حکومت، به لحاظ ضرورت زندگی اجتماعی، بیش از نھادھای ديگر اجتماعی شکل گرفته و 
ت چشم گیری مستقل است، حال آنکه میزان شکل گرفتگی و استقالل نھادھای مذھبی در ھر جامعه ای دارای تغییرا

است و ھمین تنوع تبديل به زايشگاه انواع روش ھا برای رسیدن به استقرار سکوالر دموکراسی، که ھدف اش 
  .جداسازی مذھب از حکومت است، در يک جامعه می شود و، لذا، جامعهء ما نیز نمی تواند از ھمین قواعد مبرا باشد

com.il@noorialaesma  

  يادآوری
آن مطلب . با ھفته ای وقفه، به مطلبی باز می گردم که دو ھفته پیش آغازش کرده بودم  

نام داشت و در آن فرصت کردم که نشان » ر سکوالريسم در ايرانشرايط موافق و ناموافق استقرا«
دھم چرا و چگونه، بخاطر تکثر و گوناگونی آحاد ملت ايران از لحاظ فرھنگی، زبانی، نژادی، دينی و 

دارد و ) »پلورالیسم«يا (» کثرت مداری«ايرانیان بصورت اجتناب ناپذيری تمايل به » فرھنگ«مذھبی، 
و ) جدائی مذاھب از حکومت(سکوالريسم به  ، بطور طبیعی،حت قدرت سیاسی در سا،اين تمايل

 بدون تسلط ،گرايش پیدا می کند؛ چرا که) جدائی مذاھب و ايدئولوژی ھا از حکومت(سکوالريسم نو 
که ( تساوی حقوقی آحاد ملت ،اين دو نوع سکوالريسم بر قانون اساسی و نھادھای برخاسته از آن

مداری سیاسی و حقوقی تأمین حاصل نمی شود و نیاز به کثرت ) سی استمعنای اصلی دموکرا
  .دنمی گرد
باشد، )  و کثرت مدارو در عین حال دموکرات(اما گفتم که برای استقرار حکومتی که سکوالر   
يعنی (که جدائی شان ھدف سکوالريسم است  اجتماعی نھاد  وجود، و نیز چند و چون ِ آن دوبايد به

در مقالهء حاضر می کوشم اين بحث دوم را به .  داشت ويژهتوجه) نھاد حکومتنھاد مذھب و 
  .سرانجامی برسانم

  
  نھاد اجتماعی

 شته و، در علوم اجتماعی، آن را حاصل جمع گذاinstitutionرا در مقابل واژهء فرنگی » نھاد«   
  :ننددا اجتماعی می  ھای پديدهبرخی ازدر  ويژگی دو

 ھائی رسمی» مکانیسم«ھا و » تارساخ«ھا، »سازمان«ھا عبارتند از  نھاد:»شکل« از نظر .1
که از يکسو به نظم اجتماعی شکل می دھند و، از سوی ديگر، در خدمت عمومی افراد جامعه قرار 

  . می گیرند
و محترمی را در جامعه  ثابت و مکرر ھنجارھا و ارزش ھایمجموعهء نھادھا  :»محتوا«از نظر . 2

از اين نظر، .  را تنظیم می نمايندی کل يا بخشی از افراد جامعهکه رفتارھای جمعند نمايندگی می کن
 فرادستی آنان نسبت به مقاصد و امیال فرد فرد اعضاء »مجموعه ھا«اين عمدهء مشخصهء 

مشترک اجتماعی را ممکن ا يکديگر ھماھنگ ساخته و زندگی  آنان را بو، از اين راه،است » مجموعه«
  .می سازند
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 که ، فرانسوی)Émile Durkheim (»ِ امیل دورکیم«ًبرخی از متفکرين علوم اجتماعی، مثال   
ًعموما او را پايه گذار جامعه شناسی می دانند، اساسا علوم اجتم علم مطالعهء نھادھای  «اعی راً

  . نحوهء پیدايش و کارکردھای آنان، می دانندو ، »اجتماعی
، »افراد« بنگريم، در منظر خود، بجای وامع بشریبه جويژگی باال اگر با عینک دو حال،   

يعنی جامعه، . ھستند) »تراکنش«يا ( را خواھیم ديد که با يکديگر در حال کنش و واکنش ئیھا»نھاد«
خوانده می شود که دارای نھادھای » جامعه« به معنای واقعی آنگاهعالوه بر مجموعهء افراد، 

  . زندگی کنداجتماعی باشد و در متن روابط آنھا 
***  

  :در بحث سکوالريسم ما با دو نھاد عمدهء اجتماعی و روابط آنھا با يکديگر سر و کار داريم  
ًاحتماال ـ و نه لزوما  ـ ، )constitution (که شامل قانون اساسی؛ )state (حکومتنھاد . 1   ً

قوهء «يعنی ، )three branches of government (، قوای سه گانهء دولت)leadership (نوعی رھبری
، )judicial branch (دادگستریيا » قوهء قضائیه«، )legislative power( قانون گزاری لسامجيا » مقننه

 و )زمینی، ھوائی و دريائی ( نظامی سه گانهء و نیز قوای،)executive branch( »قوهء مجريه«و 
   . است)police (انتظامی

؛ که بر اساس ايمان به )organized religions» مان يافته ساز ھایدين«يا (» ھبامذ«نھاد . 2   
 شامل اين  از لحاظ مادی ومی گیرندشکل ) religions(باور به دين يک پیامبر و  )faith(عالم غیب 

  : اجزاء می شوند
، در زرتشتیگری »کلیسا«در مسیحیت » مسجد«در اسالم ًمثال، =  Temple(» معبد« -  

   ،)»کنیسه«و در يھوديت » آتشکده«
  )dogmas ( و شريعت و توضیح المسائلاصول -  
و در يھوديت » موبد«گری ی، در زرتشت»کشیش«، در مسیحیت »مال«در اسالم (دينکار  -  

  ). »خاخام«
  

  شروط جدا سازی دو نھاد
» مذھب«و » حکومت «ِ ت دادم، ھر دو پديدهء اجتماعیبه دس» نھاد«مطابق تعريفی که از   

ر تاريخ با ھم روابط پیچیده ای  نھادھای اجتماعی محسوب می شوند و در سراسين مھمترءملهاز ج
در راستای ورود به توضیحات مفصل . م روابط کردداشته اند که در مطلب قبلی اشارهء کوتاھی به آن

وجود  تماعی چندين نوع ممکن از رابطه میان دو نھاد اج،در يک نگاه ساده حتی ،تر می توان ديد که
  :دارد

  داردنھاد حکومت نھاد مذھب را در کنترل کامل خود . 1  
  گیرداد حکومت را در سیطرهء کامل خود می نھاد مذھب نھ. 2
  و مستقل ھستندًاين دو نھاد کامال از ھم جدا . 3
  می شودنھاد حکومت متعرض نھاد مذھب در عین جدائی، . 4
  .شودمی نھاد مذھب متعرض نھاد حکومت يا در عین جدائی، . 5
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  :در طول تاريخ جوامع بشری ھمهء اين روابط گوناگون متحقق شده و قابل مشاھده بوده اند
 عھد از( کشورمان  مستندھمانگونه که در مقالهء قبل توضیح دادم، در سراسر تاريخ. 1

برقرار بوده ) تسلط حکومت بر مذاھب(نوع اول رابطه ) عھد ساسانیاناواخر تا  داريوش ھخامنشی
کل سازمان ) ًمثال يھوديان و مسیحیان(ن حد که حکومت عالوه بر کنترل مذاھب اقلیتی است؛ تا آ

در . خود جای می داده) يا بوروکراسی ِ(را در درون ديوانساالری ) يا مذھب رسمی(مذھب اکثريت 
موجب شد که نخست اين رابطه بصورتی گسسته و نامتمرکز و » خالفت«دوران اسالمی ھم پیدايش 

 و ،»سلطنت ھای فرماندھان ترک تابع خلیفهء بغداد«و پس از پیدايش  صورت پذيرد» حلیم«ًگاھا 
 اين رابطه شکل پايدار ساختاری بخود بگیرد و دستگاه مذھب ،بخصوص از عھد سلجوقیان ببعد

رھبری سازمان « و در آيد) و گاه تا سطح وزارت(رسمی بصورت يکی از دواير و ادارات حکومتی 
در دوران صفويان نیز، ھمچنانکه بیشتر توضیح خواھم . عت از رھبری سلطان عمل کنددر اطا» مذھب

  دعوت شاھان صفوی از در اجابت، کهداد، در فاصلهء کوتاھی پس از مھاجرت دينکاران شیعه به ايران
، و استقرار مذھب رسمی شیعهء دوازده امامی در کشور، ھمین رابطه تکرار شد و با انجام گرفت

ًنھاد مذھب کال در ) بود» وزير«باشی در دستگاه اداری صفويان به معنی (» مال باشی«منصب ايجاد 

  ]1[.انقیاد نھاد حکومت در آمد
ای  را می توان در دوران برتری کلیس)سیطرهء نھاد مذھب بر نھاد حکومت(نوع دوم رابطه . 2

 صفويه نیز نھاد مذھب، که در ھمچنین در اواخر. کاتولیک بر حکومت ھای محلی ايتالیا مشاھده کرد
را » شاه سلطان حسین صفوی«انقیاد حکومت بود، توانست آنچنان در ارکان حکومت رخنه کند که 

ھم می خواندند و ھنگامی که اشرف و محمود افغان سنی مذھب اصفھان را در » مال حسین«
چنین حکومت کنونی ھم. بود» حکومت ماليان شیعه«محاصره گرفتند قصدشان در واقع برانداختن 

اسالمی در ايران، با وجود قانون اساسی مبتنی بر شريعت شیعهء دوازده امامی و وجود مجلس 
رھبری، و استقرار منصب ولی فقیه و نھادھای وابسته به آن، نمونهء روشنی از ) ماليان ِيا (خبرگان 

  .است» سیطرهء نھاد مذھب بر نھاد حکومت«
مثل امريکا، (را در کشورھای غربی آنگلوساکسن »  از يکديگرجدائی کامل دو نھاد«نوع . 3

 می بینیم که در آنھا آمیزش نیز کشورھای ژرمن و وايکینگ و ]2 [...)استرالیا، کانادا، نیوزيلند، و
ً موجب شده تا  دو نھاد مزبور کامال از ھم جدا شده و قوانین اساسی دموکراسی با سکوالريسم

ار نباشند و ساختارھای حکومتی نیز حق پذيرش نفوذ مذھب و نیز حق شان بر شرايع مذھبی استو
  .دخالت در کار مذھب را نداشته باشند

اما مورد جدا بودن دو نھاد از ھم و متعرض بودن نھاد حکومت به نھاد مذھب را می توان در . 4
اد و عدم دخالت به معنی جدائی دو نھ(در اينجا سکوالريسم . جوامع متأثر از فرھنگ فرانسوی يافت

به معنی جدائی دو نھاد از ھم اما امکان تعرض حکومت (» الئیسیته«جای خود را به ) آنھا در يکديگر
معضل ًامروزه، مثال، . می دھد و حکومت می تواند در مواردی در کار مذھب دخالت کند) به مذھب

چون آزادی پوشش الر در حکومت ھای سکو. وضعیت استدر فرانسه نمونهء بارزی از اين » حجاب«
اما در کشورھای الئیک . برای ھمگان وجود دارد مشکلی به نام حجاب و بی حجابی وجود ندارد

 می در سرزمین ھای اسالمی ھم. حکومت می کوشد تا برای استفاده از حجاب مقررات وضع کند
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ان امپراطوری ً مثال، در دور. را مشاھده کرد» الئیکدخالت گری شبه«توان نمونه ھائی از اين 
. عثمانی، ما با نوع اول رابطه مواجه بوديم و نھاد مذھب در شکم ديوانساالری حکومتی قرار داشت

انقالب آتاتورک ترکیه را وارد يک مرحلهء بیانینی کرد؛ يعنی از يکسو رابطهء دوران عثمانی را حفظ کرد 
 که در انقیاد ،اگر در دوران عثمانی نھاد مذھب. ار کندو از سوئی کوشید نوعی از الئیسیته را نیز برقر

 آنقدر قدرت داشت که حجاب را اجباری کند، در دوران آتاتورک داستان بر عکس شد ،نھاد حکومت بود
از اين منظر . حجاب مقاومت کندرفع بودن  حکومت نتوانست در مقابل اجباری و ھمان نھاد تحت انقیاد

نوعی ) با آنکه نھاد مذھب در شکم نھاد حکومت نبود(ت رضاشاھی نیز که بنگريم دوران دوم حکوم
اختیاری بودن «و نه (» رفع حجاب« و اين وضع را بخصوص در ماجرای را دنبال می کردسیاست الئیک 

 و حکومت رضاشاه حکومتی مداخله گر در رفتار و کردار نھاد مذھب بود. کنیم میمشاھده ) »حجاب
  .ا که روحانیت بطور سنتی از آن خود می دانست از آن گرفت از اختیارات رارییبس

قدرت تعرض مذھب نسبت به وجود نوع پنجم رابطه، يعنی جدائی دو نھاد از ھم اما . 5
به نظر .  در ايران پیش آمد1357 تا سال وضعیتی است که در دوران پس از رضا شاهھمان حکومت 

وث انقالب اسالمی و پیدايش حکومت فعلی اسالمی مھمترين وسیله برای تبیین حداين وضعیت من، 
در ايران محسوب می شود و مطالعهء آن می تواند راھشگای کار سکوالر دموکرات ھا در آيندهء ايران 

  .باشد
  

   نھادھای اجتماعیمیزان شکل گرفتگی
 اين به، الزم است تا نوع پنجم رابطهدر اينجا، و در سرآغاز بحث مربوط به مطالعهء مفصل تر   

نھاد  )يا شکل گرفتگی و سازمان يافتگی ِ (»میزان رشد«ً  اساسا کهنیمنکتهء بسیار اساسی توجه ک
اگر يعنی،  . مھمترين عامل تعیین کنندهء سیاست گزاری ھای سکوالر يا الئیک است در جامعهمذھب

شد، قابلیت  از يکديگر با»مذھب«و » حکومت «دو نھادجدا کردن ) و الئیسیته (موضوع سکوالريسم
  :دو عامل مشروط استبه  ھمواره جدا شدن اين دو از ھم

  نھاد مذھب» شکل گرفتگی« میزان. 1  
   از يکديگردو نھادمیزان استقالل . 2

در ھر جامعه ای، نھاد حکومت، به لحاظ ضرورت زندگی اجتماعی، بیش از نھادھای ديگر 
گرفتگی و استقالل نھادھای مذھبی اجتماعی شکل گرفته و مستقل است، حال آنکه میزان شکل 

 تبديل به زايشگاه انواع روش ھا »تنوع« و ھمین در ھر جامعه ای دارای تغییرات چشم گیری است
ھدف اش جداسازی مذھب از حکومت در يک جامعه برای رسیدن به استقرار سکوالر دموکراسی، که 

  .مبرا باشد داست، می شود و، لذا، جامعهء ما نیز نمی تواند از ھمین قواع
) تسلط مذھب بر حکومت(و در نوع دوم ) تسلط نھاد حکومت بر مذھب(در نوع اول رابطه 

اين نوع حکومت را با معیارھا ًبحث استقالل اين دو نھاد از ھم اصوال امری بی معنا است و نمی توان 
ر دموکراسی را  و امید استقرار سکوالو سنجه ھای سکوالر دموکراسی سنجید و مورد بحث قرار داد

بالغ شده  (يعنی آنھا از ھم مستقل نیستند؛ چه در امر شکل گرفتگی کامل. در دامن آنھا در دل پخت
  . ) در ھمان شکماما ھمچنان ( ناقصباشند و چه بصورت )در شکم ديوانساالری حکومتی



 5 

نوعی  ،، به يک تعبیرالبته بايد توجه داشت که نوع سلطهء حکومت بر نھاد مذھب را می توان
» اصول دين و مذھب« چرا که اين حکومت است که می تواند بر ]3 [دانست» شبه سکوالريسم«
)dogmas (خود نمود يک چنین وضعیتی » محاکم شرعی«در برابر » عرفی«پیدايش محاکم . قائق آيد

ژهء برای وا» عرفی«ھمینجا بايد توجه داشت که کوشش برای برابر نھادن واژهء عین حال، در . است
 نھاد حکومت بر نھاد  و تحمیل ارادهءناشی از تسلط» عرف«ًنجا نادرست است که سنتا آاز » سکوالر«

اما از آنجا که دستگاه مذھبی .  ندارد را با خودمذھب بوده است و نشانی از استقالل اين دو از ھم
 و اگر ھم چنین د می شوتر يافتکم» عدول عرف از شريعت«موارد ً خور حکومت بوده است ظاھرا نان

 خود دينکاران حقوق بگیر بر عھدهء» عرفی «تصمیمات» شرعی کردن«داشته می نیازی وجود 
ھم از ھمینجا آمده باشد که خود » کاله شرعی«شايد اصطالح . (گذاشته می شده استحکومت 

   ).موضوع تحقیق جالب ديگری می تواند باشد
ً واقعا بصورت ذھبی تحقق می يابد که نھاد مھنگام) جدائی دو نھاد از ھم(نوع سوم رابطه 

يکی از داليل . دنھاد حکومت مستقل باشبوجود آمده و از ) سازمانی، سلسه مراتبی، متمرکز(کامل 
توفیق جوامعی که از دل عصر روشنگری بصورت جوامع سکوالر و الئیک بیرون آمدند وجود ھمین 

و صورت کاتولیک و ارتودوکس در د(یسای مسیحی کل. مذھب بودنھاد سازمان يافتگی و استقالل در 
 و سپس کلیسای راتب و استقالل از حکومت ھا بودھمواره دارای سازمان، تمرکز، سلسه م )خود

  . از ھمان ساختار گرته برداری کردزنی) در انواع متعدد خود(پروتستان 
رابطه را به میزان می توان تعیین نحوهء ) تعرض حکومت به نھاد مذھب(در نوع چھارم رابطه 

روحانیتی که در عھد ناصری توانست از طريق فتوا ًمثال، . شکل گرفتگی و قدرت دو نھاد واگذار کرد
دادن در مورد قرارداد تنباکو متعرض اقدامات حکومت شود، در عھد رضاشاھی جرأت نفس کشیدن 

» علماء اعالم«توپ ببندد و از نداشت و او توانست تا آنجا پیش رود که گنبد مرقد امام رضا را ھم به 
  . نفسی بیرون نیايد

دو نھاد از ھم مستقل اند لکن مذھب می تواند متعرض در متن آن  که ،اما در نوع پنجم رابطه
 مسئلهء نوع سازمان يافتگی و استقالل اھمیتی ويژه می يابد؛ اھمیتی که توجه ،نھاد حکومت شود

 بدين جھت .تی سکوالر دموکرات در ايران اثری قاطع بگذاردبه آن می تواند بر جگونگی استقرار حکوم
  .متمرکز خواھد بود» سازمان و شکل يافتگی«ادامهء بحث من در اين مقاالت بر ھمین سنجهء 

  
  عواقب تمرکز و شکل گرفتگی

 ھر نھاد شکل گرفته و بالغ و مستقلی قابل تسخیرتر از نھادی است که نامتمرکز و ً،منطقا
ًمثال، يکی از مشکالت حکومت ھا در مبارزه با اپوزيسیون شان وقتی پیش می . ه باشدسامان نايافت

 تسخیر يک اپوزيسیون متمرکز بسیار عمل می کند، حال آنکهآيد که اين اپوزيسیون نامتمرکز و متفرق 
  ھاشاخهمی توان رھبری اش را از میان برداشت و يا محصور و زندانی کرد و چرا که . آسان تر است

 قدرت »نھضت مقاومت نامتمرکز و متفرق«اما يک . داز ھم پاشانرا از بدنه جدا ساخت و سازمان را 
 ضربه زدن به  امکاناام ضربه خوردن از حکومت را کمتر پیش می آورد پايداری بیشتری داشته و امکان

  .محتمل می سازدحکومت را در نواحی مختلف 
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ھنگامی که ما از مفھوم . ھب نیز چنین استوضعیت روياروئی نھاد حکومت با نھاد مذ
 حکومت در .می شويم» اپوزيسیون«و » پوزيسیون«ياد می کنیم در واقع وارد بحث » تعرض«
ن را داشته باشد خودبخود در اردوگاه ست و نھاد مذھبی که قصد تعرض به آنشسته ا» پوزيسیون«
اش وابسته » شکل گرفتگی و تمرکز«زان  سرنوشت آن به می، در نتیجه،قرار می گیرد و» اپوزيسیون«

حکومتی که قصد تعرض به نھاد مذھب را داشته باشد از وجود نھاد شکل گرفته و متمرکز . می شود
می جويد و با تسخیر تشکیالت و رھبری آن به تعرض خود بیشتری و سلسله مراتبی مذھب سود 

 روبرو باشد ، اما متعرض،نايافتهاما حکومتی که با يک نھاد متفرق و سازمان . تحقق می بخشد
  . جسته و گريخته با آن دچار می گردداماھمواره به نوعی درگیری پايان ناپذير 

شريعت، «در سازمان مذھب اکثريت مردم ايران » شکل گرفتگی«بنا بر اين، مطالعهء میزان 
رای اھمیت برای درک مسائل و مشکالت سکوالر دموکراسی در ايران دا» حوزه، روحانیت، مسجد

 عیوس را، در حد ه ھای آينده خواھم کوشید اين مبحثناپذيری است و، اگر عمری بود، در ھفت گريز
  .خود، با تفصیل بیشتری پیش ببرم

____________________________________________  
که بصورت رايگان در »  در ايرانپیدايش و نقش دينکاران امامی«: ع کنید به کتاب مندر اين مورد رحو] 1[

  .وجود دارد) پويشگران دات کام(سايت شخصی من 

رئیس کلیسیای آنگلیکن محسوب می شود؛ اما تمھیدات ) يا پادشاه(که طرفه اينکه در خود انگلستان مل] 2[

» سکوالر دموکرات«طوری است که می توان حکومت اين کشور را نیز ) بخاطر فقدان قانون اساسی(نانوشته 

  .خواند

 در سايت )»ز حکومت در ايرانسابقهء جداسازی مذھب ا«با عنوان (خود را در اين مورد مطالعهء مقاله ای از ] 3[

  . توصیه می کنمامشخصی 
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