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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
  تا سکوالر دموکراسی سکوالریسم نوازده سال جمعھ گردی، 

 ھمزاد مفھومی انددو » سکوالر دموکراسی«و » سکوالريسم نو« چندان فرصتی نیافته بودم که نشان دھم چرا در گذشتهاگرچه 
پايان گرفتن دورهء ده ساله ای از نوشتن حدود پانصد مقاله با و من چرا و چگونه از آن يکی به اين يکی رسیده ام اما، اکنون، با 

، که جای پای تحوالت فکری يک ايرانی عالقمند به تاريخ گذشته و حال و آيندهء کشورش را در خود »جمعه گردی ھا«عنوان 
کنند، فرصتی را فراھم کرده ام دارند، و در سرآغاز دورهء ديگری، که امیدوارم طی آن اين انديشه ھا نمود عملی بیشتری ھم پیدا 

يم »جمعه گردی ھا«را با خوانندگان وفادار » سکوالر دموکراسی«تا » سکوالريسم نو«تا بصورتی مختصر سیر تحول انديشه از 
  .مرور کنم

com.esmail@nooriala  

  پیشگفتار
که » ايرانیان«م آقای تقی مختار، مدير و سردبیر نشريهء ده سال پیش، به دعوت دوست قديمی ا  

 است در پايتخت امريکا منتشر می شود، من نوشتن مقاالتی ھفتگی را آغاز کردم که نزديک به بیست سال
 و ھنوز ، چرا که آن نشريه روزھای جمعه منتشر می شدرا بر آنھا نھادم» جمعه گردی ھا«نام پس از مدتی 
  .ھم می شود

 ھشت سال پیش، با مدد گرفتن از کمک ھای معنوی و مادی دوستی ھمدل و ھمفکر، سپس،  
  .شدم» سکوالريسم نو«متصدی انتشار نشريه ای اينترنتی به نام 

جنبش «تشکیل و » اولین کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايران«برگزاری ، با  ھم پیش سالسه   
گاه رسمی اين جنبش شد و به ھمین نام به کار خود ادامه تبديل به پايآن نشريه ، »سکوالر دموکراسی ايران

  .داد
ته بودم که، فھرگز چندان فرصتی نیا ھر دو نشريه، اينمن، بعنوان سردبیر  اماين سه سال  ادر طی  

ھمزاد دو » سکوالر دموکراسی«و » سکوالريسم نو« توضیح اين تغییر نام، نشان دھم که چرا  راستایدر
اکنون، با پايان گرفتن دورهء ده ساله ای از اما، . ونه از آن يکی به اين يکی رسیده ام چگمن اند و مفھومی

، که جای پای تحوالت فکری يک ايرانی عالقمند به تاريخ »جمعه گردی ھا«نوشتن حدود پانصد مقاله با عنوان 
ارم طی آن اين انديشه ھا گذشته و حال و آيندهء کشورش را در خود دارند، و در سرآغاز دورهء ديگری که امیدو

تا » سکوالريسم نو«فرصتی را فراھم کرده ام تا سیر تحول انديشه از  پیدا کنند،  ھمنمود عملی بیشتری
  .مرور کنم» جمعه گردی ھا«ادار با خوانندگان وفبصورتی مختصر را » سکوالر دموکراسی«
  

  تضاد و ھمزيستی
ًه جوامع کنونی، بصورتی کامال غیر عمدی، پديده داستان از توجه به اين واقعیت آغاز می شود ک  

 »ء واحدجامعه«اند و وفور نژادھا و قوم ھا و فرھنگ ھا و اديان و مذاھب و زبان ھا در يک » رنگارنگ«ھائی 
اغلب می تواند يا به » وفور« شده و اين »مجموعه ھای گوناگونی از ارزش ھا و ھنجارھا«منشاء حضور 

بیانجامد و يا ـ اگر شرکت کنندگان در اين رنگارنگی عاقل و بالغ باشند ـ رو به » تضاد«و » تخالف«و » تزاحم«
  .نھاده و جامعه را از خطر نابودی نجات دھد» ھمزيستی«و » تحمل«و » تساھل«
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چه قانونی، چه غیرقانونی، و ( زايندهء دستگاه ھای اعمال قدرت  ایجامعهھر در عین حال، از آنجا که   
تنھا به چنگ پیروان يک مجموعهء ارزشی ـ ھنجاری از میان مجموعه ھای » قدرت«ست، اگر اين ا) چه نظامی
حاصل  بخواھند ارزش ھا و ھنجارھای خود را بر کل جامعه تحمیل کنند، »پیروان« بیافتد و اين  ديگرپر شمار

» ناخودی«و » خودی «سرکوب و تبعیض تقسیم کنندهء جامعه به استبداد، ، بصورتی خود بخود، عبارت ازکار
  . خواھد بود

.  در کشورمان به اثبات رساند»امامیدوازده دينکاران فرقهء «صحت اين نگاه بديھی را بقدرت رسیدن   
تحت نام (را » شیعی کردن جامعه«ند و کار آنھا قانون اساسی جديدی را بر بنیاد شريعت فرقهء خود نوشت

ھای وسیع و سرکوب ھای خونین و فراری دادن میلیون ھا آغاز کرده و دست به کشتار) »اسالمی کردن«
 زدند که، طی ھفتاد سال تسلط انديشه ھای برآمده از انقالب مشروطه، با مفاھیمی ی»دگر انديش«ِايرانی 

دموکراسی، برابری ھمهء شھروندان يک کشور در برابر قوانین، آزادی احزاب و سنديکاھا و نیز آزادی «ھمچون 
 به ً، اصالتاده و حتی کشورشان مبارزه نمو آشنا شده و برای متحقق ساختن آنھا در»انديشهبیان و تبلیغ 
بود که کلیهء تصورات مثبت در مورد آغاز کار حکومت جديد از اما  . شرکت کرده بودند57 در انقالب ،ھمین سودا
ی جامعه شناختی رنگ نونمندنام گرفته بود در برابر يک قا) »شیعی«به معنای (» اسالمی«انقالبی که 

گروه واجد ارزش ھا و ھنجارھای منسجم و تئوريزه شده در جامعهء متکثر قدرت نبايد به دست يک : ندباخت
  ! بیافتد

 و  جامعه شناسی، نسبت به غفلت عظیم خوددانش آموختهءاينگونه بود که من، بعنوان يک   
با  را و سفری پر فراز و نشیب ه شد واقفی که دانشجویش بوديمعلمھمان  از آموزه ھای ھمدرسانم

   .ردم آغاز کلتھبو مجستجو گر  تیذھنی
  

  سکوالريسم و مشکالت آن
مرا به سوی بخش فراموش شده ای از به دوران رسیده رژيم تازه » ِمذھبی«در نخستین گام، ماھیت   

به  (»والريسمسک«زندگی و مطالعاتم رھنمون شد، و آن داستان رسیدن عصر روشنگری اروپا به مفھوم 
تا آن زمان چندان در مورد اين مفھوم عمیق نشده بودم اما تجربهء .  بود)معنی جدا کردن مذھب از حکومت

حضور روحانیت شیعهء امامی در حکومت و تحمیل سرکوبگرانهء مفروضات و ارزش ھا و ھنجاری ھای اين 
.  ضرورت سکوالريسم در ذھن من شدمذھب بر جامعهء متکثر کشورم، بصورتی تجربی موجب انکشاف معنا و

  .در مورد سکوالريسم و چگونگی پیاده کردن آن در ايران بیشتر فکر و مطالعه کنمتا مصمم شدم پس 
 ذھن را در مورد راه عالجی  کهند کردظھور در برابرم سمج ، ھم در آغاز راه، چند پرسش بالفاصله،اما  

   :دچار ترديد می ساختند» سکوالريسم«ام به ن
 آن با آخوندھای  مبارزان راه، و جدال سھمگین»انقالب مشروطه«مگر، ھفت دھه پیش تر،  -  

دموکراسی، « و ،سکوالر باشدکشورمان  حکومت ستند می خوابر سر ھمین نبود که» مشروعه طلب«
» یغ انديشهبرابری ھمهء شھروندان يک کشور در برابر قوانین، آزادی احزاب و سنديکاھا و نیز آزادی بیان و تبل

  در جامعه برقرار شود؟ 
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و مگر بی اعتنائی شاھان پھلوی به اعتراضات آخوندھای شیعی نسبت به سکوالريزه کردن جامعه  -  
  از شر آنھا مصون داشته بود؟ در حد قابل توجھی نبود که کشور را 

ھروندان کشور در یم به دموکراسی و برابری ھمهء ش نتوانست،»نگاه سکوالر« با وجود اين ،پس چرا -  
آزادی بیان و تبلیغ انديشه برسیم و استبداد توانست خود را برابر قوانین، و آزادی احزاب و سنديکاھا و نیز 

  کند؟» باز تولید«بصورت ھولناکی 
 بدون استقرار  دموکراسی، اگرچه:ر سراسر جھان راه می بردندبه واقعیتی منتشر داين پرسش ھا   

) به معنی جدا سازی مذھب از حکومت(ه متحقق ناشدنی است اما سکوالريسم  در يک جامع،سکوالريسم
  . باشدنوظھورًنه تنھا لزوما دموکراسی را بھمراه خود نمی آورد بلکه می تواند مادر استبدادھائی 

ھانی و سپس در پی ھر انقالب  که قرن بیستم، بخصوص در فاصلهء بین دو جنگ جشد ديدمی   
در يکسو لنین، : زی سکوالرھا و شاھد پیدايش حکومت ھائی سکوالر بوده است، مشحون از پیروجديد

ھمگی حکومت ھای خود را بر آنھا ... استالین، ھیتلر، موسولینی، و در سوی ديگر کمال آتاتورک، رضا شاه، و
  .ده بودند نش»دموکراتیک« ، در مدارجی متفاوت،بنیاد سکوالريسم بنا کرده بودند اما ھیچ کدام اين حکومت ھا

 در اين نکته يافتم که اين حکومت ھا اگرچه داشتم پرسش ھائی را که در ذھن پاسخ ، عاقبت،منو   
را » ايدئولوژی سکوالر«را از حوزهء نفوذ خود رانده بودند اما ھر يک، به فراخور حال شان، نوعی » مذھب«

» مذھب«ً، در عمل، دقیقا شبیه »ايدئولوژی ھا« نموده و اين »مذھب رانده شده از حکومت«جانشین آن 
  . سرکوبگرانه شده بودندیعمل کرده و منشاء تبعیض و آغازگر روند

  
   مذھب و ايدئولوژیيکی بودن

ِھمسانی کارکردی    ، مرا متوجه يکی »ايدئولوژی«، و بطور کلی »ايدئولوژی ھای سکوالر«و » مذھب«ِ
 نوعی مذھب است، يا مذھب نوعی ايدئولوژی است نیزمی شد ديد که ايدئولوژی . بودن گوھرين اين دو کرد

نجات داد و بايد، بجای اينکه فکر کنیم » ايدئولوژی«را از تبديل شدن به » سکوالريسم«و، پس، الزم است که 
است و سکوالريسم » دموکراسی« که اصل مطلب بیانديشیمسکوالريسم آورندهء دموکراسی است، به اين 

 در نظر بگیريم که صفت اش فعلیفرع بر آن محسوب می شود؛ آنگونه که دموکراسی را بايد ھمچون اسم 
محروم شود بالفاصله از میان بر می ) سکوالر(=از آن صفت ) دموکراسی(=است و اگر اين اسم » سکوالر«

نوعی دئولوژی، يا  سکوالريسم به اي کردنی می شود که با تبديل»استبداد سکوالر«خیزد و جانشین اش 
  .مذھب، تبعیض آفرين و سرکوبگر می شود

 که چگونه سکوالريسم را می توان به ردد صورت مسئله به اين بر می گبدينسان می شد ديد که  
  را بوجود آورد؟» دموکراسی سکوالر«يا » سکوالريسم دموکرات«دموکراسی متعھد کرد و 

ِن دوران پايان جنگ دوم جھانی بوضوح در قالب پاسخ اين پرسش را انسان ھای روشخوشبختانه،    ِ
 تا به جستجوی سکوالريسمی برويم که بر بودند و تنھا کافی داده بود»  حقوق بشرگستریهء جھان اعالم«

  .شالودهء اين اعالمیه ساخته شده باشد
ريز و، از شد که از يکسو ايدئولوژی گمی  از سکوالريسم در ذھن متجلی »تصور نوينی« اينگونه بود که  

  . بود» اعالمیهء جھان شمول حقوق بشر«سوی ديگر، مبتنی بر 
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 نھادم و، با انتشار يک نشريهء اينترنتی به ھمین نام، کوشیدم» سکوالريسم نو«من نام اين امتزاج را   
آن است که سکوالريسم نو در » سکوالريسم نو«با » سکوالريسم کالسیک « عمدهءفرقدو که توضیح دھم 

 را يکی می بیند و ھر دوی آنھا را از حکومت جدا می کند و، در عین حال، نسبت به »ايدئولوژی«و  »مذھب«
  .متعھد است» اعالمیهء جھان شمول حقوق بشر«مفاد 

  
  سکوالريسم و بازتولید استبداد

  : آن بود کهسر بر آوردپرسش ديگری که بزودی . اما اين پايان ماجرا نبود  
 و دموکرات بودن، دست يابندگان به قدرت می توانند سکوالرمدعی ِ چرا در پی ھر انقالب«  

 بازتولید  را استبدادسکوالريسم را نیز تبديل به ايدئولوژی، و در نتیجه جانشین مذھب، کنند و از اين طريق
در  ("بازتولید استبداد"، از  سکوالر دموکراسیِ؟ و چگونه می توان، در پی تحوالت و انقالبات ھواخواهنمايند

  »جلوگیری کرد؟) اشکال مختلف آن
 که(در يک جامعهء متکثر :  شد»سکوالريسم نو«پاسخ به اين پرسش موجب يافتن پايهء سومی برای   
نبايد اجازه داد که حکومت )  سکوالر است دموکراسی برای مطرح شدن انديشهءیمفروض الزم وجودش

 بیفتد، چرا که چنین  با اينگونه مشخصات يا يک نفر منسجم ايدئولوژيک وشود و در دست يک گروه» متمرکز«
  . به بازتولید استبداد می انجامد، بصورتی گريز ناپذير،تمرکزی
، بدون تمرکز گريزی در مورد قدرت حکومتی، می تواند نیزسکوالريسم نو  «معنای اين سخن آن بود که  

و در قامت عنوان راه حلی در جوامع متکثر، ، ب»سکوالريسم نو«بدينسان، . »استبداد را ديگر باره بیافريند
  :بر سه پايه استوار گشتسکوالر دموکراسی، «

  جدائی مذھب و ايدئولوژی از حکومت. 1  
  »اعالمیهء جھان شمول حقوق بشر«مبتنی بودن سکوالريسم بر . 2  
 اعالمیه و  به استناد ھمان،قدرت شدنمتمرکز   جلوگیری ازمبارزه با بازتولید استبداد از طريق. 3  

  .ملحقات اش
  

  اين پايهء سومتأملی بر 
جوامع متکثر استبداد «بايد بر اين نکته تأمل کرد که، در » پايهء سوم سکوالر دموکراسی«در مورد اين   

 نوعی زمینه  خود عدم تمرکزتضرور، عادت ھای سیاسی رايج موجب می شوند که قائل شدن به »زده
 تصور آن است که )بر خالف جوامع دموکراتیک سکوالر(در اين جوامع . سازی برای تجزيهء کشور تلقی شود

 جلوگیری قدرتاز نامتمرکز کردن بايد می توان سکوالر و دموکرات بود اما، برای حفظ تمامیت ارضی کشور، 
  .کرد

  در مناطق»میل به تجزيه«ً اتفاقا پیدايش  واقعیت ھای عملی و تئوريک، ھر دو، نشانگر آنند کهولی،  
 است و اين دو عامل نیز خود محصول »تبعیض و استبداد«ًمختلف يک کشور مستقیما ناشی از دو عامل 

    . استقرار حکومت ھای ايدئولوژيک متمرکز اند
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عدم «، مفھوم ً، و حتی موقتا خالص شده از آنه زد در کشورھای استبداددر واقع، می توان ديد که  
مفھوم با » سکوالريسم«لقی می شود؛ درست ھمانگونه که مفھوم يکی ت» تجزيه طلبی«با مفھوم » تمرکز

کشور و  استان ھای مابین امر خودگردانی، با تقسیم عدم تمرکز حال آنکه. ی می يابدھمسان» دين ستیزی«
 تمامیت ارضی يک کشور را تضمین می کند و سکوالريسم، با بستن راه جلب رضايت مردم مناطق مختلف

ولوژی ھا در حقوق اساسی، چتری حمايتی می شود که در سايهء آن آزادی دين و دخالت مذاھب و ايدئ
که در است  امری ھمان و اين.  به يکسان تضمین می گردد، و مذھبی و نیز آزادی عقايد غیر دينی،مذھب

  .بوده استتنھا راه وصول به دموکراسی امروز جوامع متکثر 
بینیم که ھیچ کشور سکوالر و دموکراتی نیست که، به از اين منظر که به جھان امروز بنگريم می   

را زير بنای قوانین اساسی خود نکرده و به نوعی از » اعالمیهء جھان گستر حقوق بشر«صراحت يا در عمل، 
عدم تمرکز  وفادار نباشد؛ بطوری که می توان گفت سکوالر دموکراسی، خواھی نخواھی، با تمرکز گريزی 

  .ھمراه است
  

  پايانه
سکوالر «تا » سکوالريسم نو« از ،راه ده سالهء قلم زنی خود» جمعه گردی ھا«ويسندهء ن  

می تواند  به شادمانی پیموده است؛ چرا که به رأی العین ديده است که سکوالر دموکراسی ، را»دموکراسی
 قد علم )که ھم استبدادی و ھم تبعیض آفرين است(» حکومت مذھبی«ھمچون آلترناتیوی تنومند در برابر 

  . استبداد مذھبی را فراھم آورد» ِ بودی- نا «کند و زمینه و امکان 
که اين يکی خود به ششصد  (يشھاپنج سال از اين راه را، در کنار قلم زدن ھا و گفتارھمچنین، ، او  
قین  کرده است و اکنون يازدھمین سال را با اين يھزينه یبه ھموار کردن راه ظھور چنین آلترناتیو) می رسد

 و اگر ملت ، به نابودی نکشاند ھای رھبران فرقهء دوازده امامیماجراجوئیکشورمان را  اگر ،می آغازد که
د، کشور عزيز ما نیز خواھد توانست از آتش خون زدهء اين چھل رای تحقق سکوالر دموکراسی ھمت کنبايران 

 يشی ھا و ھمزيستی ھای به دگراند،درفش سکوالر دموکراسیدر دست داشتن ِسال فالکت بار، بگذرد و با 
  . باز گردد جھان متمدنرنگارنگ
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