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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
  دینکارانسکوالریسم و اژدھای ھفت سر 

شده و، ھمچون اژدھائی ھفت سر، »  اما متفرق از حکومتنھادی مستقل« دينکاران امامی تبديل به ،در سراسر دوران قاجاريه
ا به جنگ روس ھا فرستادند و آنھا بودند که با فتوای خود ارتش فرسودهء فتحعلیشاھی ر. بجان حکومت و مملکت افتادند

ر راه جنبش  را به خاک و خون کشیدند، د»باب« سلیم روس ھا کردند، جنبش نوانديشسرزمین ھای وسیعی از کشور را ت
حق « بر تمايالت پھلوی اول برای استقرار جمھوريت غلبه کردند، قانون اساسی مشروطه را با افزودن مشروطه سنگ انداختند،

  .ند و چون رضاشاه از ايران رفت، يکباره از ھزار سوراخ سر بر آوردندفلج ساخت» علماء

com.esmail@nooriala  

  پیشگفتار
اين سومین مقاله ای است که در مورد شرايط مطلوب و نامطلوب استقرار سکوالر دموکراسی در 

  و دوم)استقرار سکوالريسم در ايران برای شرايط موافق و ناموافق (بین قسمت اول. ايران می نويسم
ین، به داليلی فاصله ، و نیز قسمت دوم و اين سوم]1[)گرفتگی نھاد مذھب کوالريسم و سنجهء شکلس(

  : کنم را که در دو مقالهء قبلی گفته آمد تا حد ممکن خالصه آنچهو در نتیجه بد نیست تاافتاد، 
در يک زندگی قبیله ای و بسته و، به عبارت ديگر، در . سکوالريسم الزمهء اجتماعات متکثر است

اما به محض اينکه . یتی ندارد يک نواخت، تک نژادی و تک مذھبی، سکوالريسم موضوع کوچک،جامعه ای
 نژاد و  از آنھاجامعه گشوده و گسترده شد، يا جوامع مختلف، به مدد زور يا رغبت، بھم پیوستند و ھر يک

زبان و مذھب خود را با خود به جامعهء بزرگ تر آوردند، مسئلهء جداسازی قدرت از ھمهء اين تنوعات چند 
 ارزش ، با استفاده از قدرت،ر يکی از وجوه اين تنوع بخواھدچرا که اگ. وجھی تبديل به ضرورت می شود

ھا و عقايد و شیوه ھای رفتاری خود را بر ديگران تحمیل کند، اساس ھمزيستی مسالمت آمیز در ھم 
يکی از . می ريزد و جامعه دچار تبعیض و سرکوب و خفقان و سرشار از نارضايتی آمادهء انفجار می شود

  .را می توان در امپراتوری ھای گذشته و اتحاديه ھای کنونی يافت» رگ متکثرجامعهء بز«نمونه ھای 
که از مجموع مھاجران (اين جامعه » آباء ِ«در تاريخ پیدايش اياالت متحدهء امريکا می خوانیم که 

تصمیم گرفتند که در راستای نگارش قانون ) مختلف اروپائی ِ صاحب مذاھب گوناگون تشکیل می شد
. کشور چند کتاب تاريخی را مطالعه کرده و از تجربیات مندرج در آنھا استفادهء بھینه کننداساسی اين 

آنان از مؤسس امپراتوری پارس . اثر گرنفون يونانی بود» تربیت کورش«يکی از کتاب ھای منتخب آنھا کتاب 
جه، برای حفظ آن، آموختند که برای ايجاد جامعه ای متکثر و کسب رضايت مردمان گوناگون اش و، در نتی

 تزاحم بین آنھا  ازالزم است که قدرت حکومتی بر فراز ھمهء مذاھب و عقايد گوناگون، و بعنوان داوری که
 احترام به ھمهء خدايان و ، امپراتوری خودی در گستراندن قلمرو،کورش. نمايدجلوگیری می کند، عمل 

آباء بنیانگزار امريکا .  به آن عمل می کردمذاھب و آئین ھا را شرط پايداری حکومت خويش می دانست و
  .در قانون اساسی اين کشور منظور داشتند» جدائی کلیسا از حکومت«سرمشق او را بصورت 



  

 2 

 از نقطه نظر گوناگونی نژادھا و زبان ھا و مذاھب دارای تنوعی شگرف است و برای  ما نیزايران
تمام ادبیات و . د که سرزمینی سکوالر باشدھمزيستی مسالمت آمیز و آسودهء مردمان اش ناگزير باي

حاکی از اھمیت جدا سازی قدرت حکومتی از ارزش ھا و عقايد و نیز فلسفهء پروانده شده در اين خاک 
، آنگونه که بھشتی بر زمین آفريده شود که در آداب و مذاھب ھمهء اجزاء اين ارکستر بزرگ بشری است

   .»ی نباشدکسی را با کسی کار/ آزاری نباشد «آن 
  

  دو نوع سکوالريسم
بعنوان ( قدرت و حکومت از دين و مذھب سازیجدار مشرق کھنسال و مغرب نوآمد در زمینهء اما د

  : دو روش مورد عمل بوده است)مجموعهء ارزش ھا و روش ھای زندگی گروھی
  »جدا سازی قدرت حکومتی از مذاھب« در مغرب نوآمد و مدرن شده بصورت: الف
 از طريق تبديل آنھا به يکی بخصوص کھنسال، کنترل کردن مذاھب بوسیلهء حکومت در شرق: ب

  .از ادارات ديوانساالری
 چرا اين دو نیمهء دنیا دو روش را برای جداسازی مذھب از قدرت پیشه کرده اند دربارهء اينکه

د از گذشته برای نظريه ھای گوناگونی وجود دارند که پرداختن به آنھا در حوصلهء مطلبی که می خواھ
 آموخت آن است  ھا می توان تجربهی اين اما مھمترين نکته ای که از ھر دو؛آينده درس بگیرد نمی گنجد

بايد کوشید که مذاھب ھرچه ) چه از نوع غربی و چه از نوع شرقی(که برای رسیدن به سکوالريسم 
در مغرب زمین به سیاست » یسازمان يافتگ«اين .  شوند»سلسله مراتبی« و »سازمان يافته«بیشتر 

 و در ، از ايجاد منطقهء خاکستری بین خود و سازمان ھای مذھبی جلوگیری کنندتامداران کمک کرده 
، تا حد ادغام شان در  مذھبی را ھای زمین به حکومت ھا امکان داده است تا سازمانشرقم

  . خود درآورند کنترل در ديوانساالری،
ادغام «  ايران سنی مذھب پس از اسالم اين شیوهء باستانیِ در ايران پیش از اسالم و در

از آغاز قرن شانزدھم میالدی نیز که، با بقدرت رسیدن .  رايج بوده است»سازمان مذھبی در بوروکراسی
 و اھمیت سازمان ،سلسلهء صفوی، مذھب رسمی بخش اعظمی از ايران از تسنن به تشیع مبدل شد

، سازمان مذھبی تشیع دوازده امامی در دل ديوانساالری صفوی به مذھبی تسنن رو به افول گذاشت
خوانده » باشیان«که (تدريج شکل گرفت و اين فرگشت تا آنجا پیش رفت که در ھیئت وزرای عھد صفوی 

  .بوجود آمد که رياست وزارتخانهء امور مذھبی با آن بود» مالباشی«منصبی بعنوان ) می شدند
سازمان مذھبی شکل «در سراسر تاريخ مشرق زمین، ھر زمان که امر قابل توجه آن است که 
 بیش از حد قدرت گرفته و توانسته است در امور حکومت دخالت کند، »گرفته در دل ديوانساالری حکومتی

از . کل سیستم حکومتی رو به افول نھاده و جامعه راه شکست و تفرقه و تجزيه را در پیش گرفته است
رابر اسکندر مقدونی و شکست ساسانیان در برابر نومسلمانان شبه جزيرهء شکست ھخامنشیان در ب
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در می توان اما مھمترين وضعیت را . حدوث اين فرگشت قابل مشاھده استاثرات  ھمه جا ،عربستان
  . ديدفروپاشی صفويان شیعی مذھب در برابر افغان ھای سنی مذھب 

که نوعی تجديد (خست اينکه در قلمرو صفويان ن. در اين مورد دو وضعیت متوازی قابل بررسی اند
نژادھا، مذاھب، و زبان ھا و فرھنگ ھای )  محسوب می شد، با ارزش ھای شیعی،حیات امپراتوری ايران

 سازمان مذھبی تشیع دوازده امامی جزئی از ديوانساالری دو ديگر اينکه .مختلف در کنار ھم می زيستند
اران شیعی  مقتدر صفوی توان آن را داشتند که از تعرض دينکصفوی محسوب می شد و شاھان اولیه و

به ھمین دلیل است که ھنوز ھم در پايتخت آنان، اصفھان . ذاھب جلوگیری کنندنسبت به ساير اديان و م
عمر ا ھرچه که از ام. قديمی، شاھد وجود محله ھای مختلفی متعلق به اديان و مذاھب مختلف ھستیم

قوی تر شدند و شاھان صفوی را تحت تأثیر خود گرفتند؛ آنگونه که ان امامی اين سلسله گذشت دينکار
 اين وضعیت موجب شد که سازمان مذھبی مقتدر. نیز می خواندند» مال حسین«آخرين شاه صفوی را 

 با ، چیره شود وشاھان اين سلسله بر سیاست ھای کشورداری شده در داخل ديوانساالری صفوی
  . زندگی را بر صاحبان مذاھب ديگر تیره کند امامی،ی مذھبی شیعیتحمیل مذھب و ارزش ھا

در واقع، ھنگامی که اشرف و محمود افغان از ھرات به اصفھان رفتند، قصدشان شکايت از شیخ 
االسالم شیعی ھرات بود که به دستور سازمان مرکزی مستقر در اصفھان زندگی را بر سنیان افغان حرام 

 به ، بجای شکوه و تضرع،بود که آنان به سستی ساختار حکومت صفوی پی بردند ودر اين سفر . کرده بود
مال «ھرات بازگشتند و لشگری فراھم آورده و تا اصفھان تاختند و  آن را چندان در محاصره گرفتند که 

ھمچنین . مجبور شد خود تاج شاھی را به دست گیرد و به اردوی مھاجمین برود و تسلیم شود» حسین
نخستین کسانی بودند که راه گريز از » علمای شیعه « اصفھان، ھم از آغاز محاصره،ه نبود کهبیھود

 پیش گرفتند و چون اصفھان گشوده شد بازماندگان آنان در ،»عتبات عالیات« به سوی  را، بیشتراصفھان
 مذھبی بدين سان، فروپاشی پادشاھی صفوی با فروپاشی سازمان .بودند که افاغنه سراغ شان آمدند

  .ھمراه شد» مال باشی«شیعی و برافتادن منصب 
و آگاه از راز و رمز  زیرک اما ، سنی مذھبِ اين فروپاشی با بقدرت رسیدن نادر شاه افشار

و تاجگزاری نادر شاه آمده است که عده ای از » دشت مغان«در داستان .  يافتقطعیت ،امپراتوری داری
 که حقوق ، شیعی جان به در برده از دست افغان ھا نیز حضور داشتند و نادر از آنان سرشناسدينکاران

 پرسید که کارکردشان برای حکومت چیست؟ و آنان پاسخ داده بودند ،بگیر دولت محسوب می شدند
یتی ندارد و نادر گفته بود که گويا دعای آقايان ديگر مستجاب نمی شود و خاص» !دعاگوئی دولت ابد مدت«

 و حقوق شان را قطع، و مرخص نادر آنھا را از خدمت حکومت !که روزگار صفويان به آينجا کشیده است
را » مذھب رسمی«او ھمچنین . حکومت نوبنیاد خود را بدون وزارتخانه ای مختص دينکاران امامی آغاز کرد

 را ھم به نام مذھب شیعه) شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی(بر انداخت و در کنار چھار مذھب سنی 
نام داد و ھر پنج مذھب » مذھب جعفری«مشخص ترين امام فقیه اش، که جعفر صادق امام ششم بود، 

  .را در قلمرو حکومت خود مساوی اعالم کرد
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  تا امروز
 و انحالل سازمان مذھبی 1736داستان امروز ما ايرانیان نیز از ھمان واقعهء دشت مغان در فوريهء 

 سال است سرگذشت نکبت زدهء کشور ما را رقم زده 380ًد؛ داستانی که تقريبا می شوشد شیعی آغاز 
  . به اين سیاھی دلشکن کشانده است راو اکنون روزگار مان

 چھار قرنی اتفاقی دوگانه در زمینهء رابطهء مذھب با حکومت در ايرانزمین رخ ِ در اين سرگذشت
ند سازمان مذھبی را در ديوانساالری ه الوی ھا توانستاز يکسو نه زنديه، نه قاجاريه و نه پھ: ه استداد

لی  در راستای ايجاد تشک قدم قاطعیخود ادغام و بدينوسیله آن را مھار کنند و نه دينکاران امامی
يکی سازمان يافته و (ند و، بر اين اساس، دو نھاد مقتدر موازی ه ابرداشتسازمان يافته و سلسله مراتبی 

 سال پیش قادر به حذف يا 36ند که ھیچ يک تا ه ابوجود آمد) زمان و مذھبیحکومتی و ديگری بی سا
 سال پیش و اعدام 109کنترل آن ديگری نبودند؛ آنگونه که، حتی در عین پیروزی مشروطه خواھان در 

امکان استقرار واقعی و عملی يک قانون ھرگز  بعنوان عنصر برجستهء مذھبی وقت، ،شیخ فضل هللا نوری
  .ه استوالر دموکرات در ايران بوجود نیامداساسی سک

 ديگر به تفصیل شرح داده ام اما فرصت ھایمن داستان اينکه وضعیت جديد چگونه پیش آمد را در 
  .]2 [کمک کند می پردازم بحث کنونی شدن ای که بتواند به روشندر اينجا تنھا به شرح خالصه 

 شکست خورده در مقابل افغان ھای سنی ،»دينکاران امامی «، به تعبیر من،يا» علمای شیعی«
برای گذران زندگی بناچار و  و رانده شده از دربار نادر شاھی که مذھب رسمی نمی خواست، ،مذھب
بگريزند ) که تحت تسلط عثمانیان سنی مذھب بود( يا توانستد به نجف و کربال و ديگر شھرھای عراق خود
 غرب و بخصوص سرزمین ھای کوھپايه ای  غربی، وشمال شرقیو   در سراسر نواحی مرکزیو يا

  .ندپراکنده شو ،)...مثل کاشان و بروجرد و خمین و خرم آباد و (اصفھان
 تا سلطنت فتحلیشاه قاجار در ی پر تالطم، که به مدت ھفت دھهاما سقوط صفويه و دوران

 به آن عنوان  موجب پیدايش پديدهء ديگری ھم شد که می توان، ادامه يافتنوزدهسرآغاز قرن 
 بر »مالکیت خصوصی« شاھد پیدايش  روندی تدريجیداد و طی» زمینداری بزرگ«يا » فئودالیسم ايرانی«

  .شد» بزرگ مالکان «ءزمین و رشد طبقه
 که از »اقطاع«، بر اساس سیستم تا پیش از آن، زمین ھای کشاورزی از آن شاه بود و او آنھا را

ر که می خواست می داد و از ھر که می خواست می ستاند و  ھ بهزمان خانخانی مغولی باب شده بود،
اما با سقوط حکومت صفوی و .  چندان موردی نداشت»ستقرار امر توارثا« و »مالکیت خصوص بر زمین«

 را در الک زمین ھا دانستند و اين مالکیتخود را م» دريافت کنندگان اقطاع«فقدان حکومت مرکزی مقتدر، 
رگ مالکان زحضور و ظھور دينکاران امامی در مناطق مختلف کشور به اين ب. وثی کردندخانوادهء خود مور

در نتیجهء اين  و ؛ کنند»مستند« و »شرعی«کمک کرد تا، از طريق کمک دينکاران، مالکیت خود را 
 در زمان »ثبت اسناد رسمی«ان بزرگ عصر قاجار و پھلوی بوجود آمدند و تا پیدايش ھمکاری بود که مالک
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از طريق صدور قباله و بنچاق و و ) مجتھدان(به دست دينکاران بزرگ امامی مالکیت خود را  رضاشاه
  .اسنادی از اين قبیل رسمیت بخشیدند

 »بزرگ مالکان«س آن قدرتی محلی بوجود آمد که در دو رأدر ھر ناحیه از کشور مثلث بدين ترتیب، 
 در ، تشکیل می دادند کهمختلفی» ر و بازاريان محلیتجا«س سوم را ھم قرار داشتند و رأ» مجتھدان«و 

  .ت می پرداختندالیات ھای شرعی خمس و ذکا به آنھا م، از خودمقابل حمايت دينکاران
 انجامید و سازمان مذھبی »فئودالیسم مذھبی« به ايجاد »فئودالیسم زمین مدار«اينگونه بود که 

 در سطح کشور از داد و تمرکز و سلسله مراتبر شکل عصر صفوی به حوزه ھای کوچک تر محلی تغیی
  .میان رفت

 »نھادی مستقل اما متفرق« تبديل به دينکاران امامی در سراسر دوران قاجاريهاينگونه بود که 
ای خود ارتش آنھا بودند که با فتو. ت افتادندشده و، ھمچون اژدھائی ھفت سر، بجان حکومت و مملک

 از کشور را تسلیم روس یی وسیعوس ھا فرستادند و سرزمین ھاجنگ رفرسودهء فتحعلیشاھی را به 
ھا کردند، جنبش نوانديشی باب را به خاک و خون کشیدند، در راه جنبش مشروطه سنگ انداختند و بر 

حق «تمايالت پھلوی اول برای استقرار جمھوريت غلبه کردند، قانون اساسی مشروطه را با افزودن 
  . آوردندر از ھزار سوراخ سر بيکبارهضاشاه از ايران رفت، فلج ساختند و چون ر» علماء

 مقطع انقالب مشروطه تمرکز کنیم می بینیم که  تا چه حد جداسازی حکومت ، اگر برحالدر عین 
 که يا بتوان بین آن و بود سازمان متشکلی ن دارایمذھب.  دشوار بوده است در ايران معاصراز مذھب

و يا آن را به داخل ديوانساالری حکومت کشاند و دينکاران را به ) ربیتجربهء غ(حکومت خط کشی کرد 
  ).روش شرقی(کارمندان حکومت مبدل ساخت 

اگر کارھای انجام . اين مشکل عملی را بخصوص می توان در دوران رضاشاه پھلوی مشاھده کرد
یم که کار رضاشاه تا چه حد گرفته در دوران او را با نتايج کارھای آتاتورک در ترکیه مقايسه کنیم می بین

با سقوط امپراتوری عثمانی، حکومت و ديوانساالری کارآمدی را تحويل آتاتورک، .  بوده است ترمشکل
 اخلد روشن کرده و اين جامعه را در گرفت که از قرن ھا پیش تکلیف خود را با جامعهء دينکاران سنی

ق بگیران حکومت آتاتورک بودند؛ حال آنکه دينکاران يوانساالری خود ھضم کرده بود و دينکاران ترکیه حقود
 به قرار گرفتن در ديوانساالری ی نیاز، ديگر که حقوق بگیر بزرگ مالکان و بازاريان شده بودند،امامی ايران

 چون دارای سازمان منسجمی نیز نبودند، حکومت نمی توانست بر آنھا ، در عین حال،حکومتی نداشتند و
  . شان کندغلبه کرده و کنترل

او، از يکسو، با ايجاد مدرسه و  .کوشش ھای بی فرجام رضاشاه در اين زمینه متعدد بودند
دانشگاه و دادگستری و ثبت اسناد و صدور شناسنامه، کوشید تا دست و پای دينکاران امامی را کوتاه 

 دينکاران بگیرد و در خواست زمین ھای وقفی را از دست» اوقاف«کند و، از سوی ديگر، با ايجاد اداراهء 
  . عین حال ھمان مؤسسه را محل حقوق بگیر کردن دينکاران قرار دھد
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 مرداد به نفع 28در بیست سال دوران پھلوی دوم ھم دينکاران امامی يکه تاز بودند، در کودتای 
زادی عمل  آ که منکر ضرورت وجود دينکاران بود فرقهء بھائیمبارزه باسلطنت اقدام کردند و در مقابل در 

را » اصالحات ارضی«مینی  ديديم که خ،گرفت به اصالحات تصمیمسپس، آنگاه که دمحمرضاشاه . يافتند
تحريم کرد و فتنهء )  مالکی را بر می انداخت و پشتیبانان اصلی دينکاران را از میان بر می داشتکه بزرگ(

و غیبت اش از صحنهء  فرا رسید  و چون زمان ابتالی شاه به سرطان مھلک. خرداد را براه انداخت15
  را»روحانیت«امريکائیان و غربی ھا آلترناتیوی جز ھمین دينکاران موسوم به سیاست ايران محرز شد، 

  .برای جانشینی شاه و رفع خطر نیروھای چپ نیافتند
: د نیروئی قاھر اما نامرئی بود، کشور ما دستخوش نتايج وجو1357بدينسان، از مشروطیت تا 

منابع مالی غیر دولتی داشتند و به حکومت لگام نمی دانند و، از سوی ديگر، چون از يکسو ران دينکا
 يا در ،جدااز دخالت در حکومت ًسازمانی متمرکز و سلسله مراتبی نداشتند نمی شد آنھا را عمال 

  .بوروکراسی ادغام کرد
  

   برای آيندهیپرسشو 
تکلیف سکوالريسم در ايران پس از «برم که بگذاريد مطلب سوم را با اين پرسش به پايان 

فروپاشی حکومت اسالمی، که برآمده از استقالل متفرق دينکاران در طی سه قرن بوده، چه خواھد 
  »د؟ش

، اگر  من ودر برابر ما ترسیم کندپاسخ به اين پرسش می تواند چشم اندازی واقع گرايانه را 
  . مقاله ای ديگر عرضه خواھم کرد را در به اين پرسش پاسخ خودعمری باقی بود،

_________________________________________________________  
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