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حکومت مذهبی و اولني قدم الزم (اما نه کافی) به سوی آزادی و دموکراسی، به جامعه ايرانی معرفی کند. او 
در پنج ساله گذشته مقاالتی هفتگی را، با عنوان «جمعه گردی های امساعيل نوری عال» در اين زمينه منتشر 
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مقدمه

پيامی طی ،۱۳۸۹ نوروز رسيدن فرار سخن، بمناسبت ف.م. معاصر، طنزپرداز

نوشته ايران، مسلط بر اسالمی حکومت رهبر علی خامنهای، آقای سيد به خطاب

است:

با نوری عال هم دکتر و گمان میکنم جناب آقای ـ متشکرم از شما «من...

را کسانی کار چون متشکر باشندـ  دارند از شما با شما تئوريکی که دشمنِی تمام

راحت کرديد نمیگردد مذهب دين و کار ُملک با میکردند که پاره گلو سال ها که

از اگر غير و کرد اداره نمی توان مذهب مملکت را و دين با که داديد عمًال نشان و

اين خاطر به از شما خود نوبه به من آمد. خواهد ما سر بر باليی چه اين بيانديشيم

بادی محصول باشيد که زنده آن قدر اميدوارم می کنم و و قدردانی تشکر روشنگری

ببريد.» لذت و بدرويد کاشته ايد که را

که تسلط حاصلی می بينم در مورد جمعبندی طنزآميز را نوعی جمالت اين من

ايران آينده نسلهای کنونی و جوان نسل ما برای کشور بر مذهبی حکومت يافتن

و عملی نمی توانسته، بصورتی استدالل منطقی و نظری بحث هيچ است. داشته

و حکومت مکاتب با و مذاهب درآميختن که کند روشن ملتی آزمايشگاهی، برای

اساس اين بر آورد. بار به بدبختیهائی و خسارتها چه است ممکن دولت دستگاه
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ايرانيانخواستارحکومتی ملتیبه اندازه درحالحاضر، کمتر میکنم، فکر استکه

در ۲۲  و ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ شعله ور شد در (که سبز» ايران و «جنبش باشد سکوالر

تا کشيدند پائين آن اصالحطلب رهبران مذهبی را «فيتله»اش همان سال بهمن

کوششهائیکه برایپوشاندن آن عليرغمهمه ريشحکومتاسالمی آتشنگيرد)،

حکومت ساختار راستای جابجائیهای درونی در در اعتراضات مذهبی و لباس در

آنگونه خود را اصلی شعارهای که است ماهيتًا سکوالر جنبشی شده، فعلی مذهبی

از سوی و هم قدرتنشسته جانبمذهبيون در از حالحاضر، هم در بيان داشته که

مذهبيونمعترضموردغضبقرار گرفته، باصفت «ساختارشکن»شناختهمیشود.

آنجا از شکن است و، ساختار جنبشی ايران جوانان سبز نظر من، جنبش از آری،

اين«ساختارشکنی» که«ساختار»موردبحثعبارتاستاز «حکومتیمذهبی»،

باشد. ايران برای سکوالر حکومتی خواستاری جز چيزی نمیتواند

در پنج قلم اين است که صاحب «نظری» مقاالت از حاضر، مجموعهای کتاب

موضوعات و مذهبی»، حکومت با مورد «سکوالريسم»، «تضاد آن گذشته در سال

بکار «شبکه جهانیسکوالرهای با آغاز اکنون، است و پيرامونیايندو مفهوم نوشته

همدل جانب ياران از آنها يکجای انتشار آن، به وابسته انجمن های ايرانی» و سبز

به مربوط مطالب شده است. فراهم نيز کار اين مقدمات توصيه و او به همفکرش و

که کتاب مجزائیگردآوریشده ايراندر ارتباطبا در جوانب«عملی»سکوالريسم نو

شود. می ايران»، منتشر نو و «سکوالريسم عنوان تحت کتاب، اين همزمان با

اين در مالکيت چنان را آنان آمد، جميلشان ذکر که کمک يارانی و همدلی

محبتهای به نسبت مبسوط تشکر خود را از من که میسازد شريک نوشتهها

همدلیها بدون يکی اينکه اشاره می کنم. به دو نکته فقط میبينم و بینياز آنان

مطرح نشانش و نام نخواسته هرگز که ياران، اين از تن يک بخصوص کمک های و

و يار نظارتهای و ياریها اگر هم اينکه و يکی نمیبود. مقدور کار اين انجام باشد،

و خوانده مقاالت را اين واژه به واژه که ميرزادگی، شکوه همسرم، و همسفر و رفيق

داشته کتاب اين در شده گردآوری مقاالت که توفيقی نبود، پيرايش کرده تصحيح و

نصيبنويسندهشاننمیشد.

لحاظ به اين کتاب، است. نيز الزم مالحظه مقدماتی سه دو ذکر عين حال در

تا انجامش آغاز از که شود کتابی جانشين نمیتواند بودن، مقاالت»  «مجموعه

مجموعه حال بهر کتاب میدهد. ارائه و پرورانده را خاصی موضوع منسجم بصورتی

منتشر هر جمعه يادداشتهای پراکندهایاستکه، تحتعنوان «جمعهگردیها»،

هم کتاب محتوای تفرقه احتمالی بر اثر خود را زمانی خودبخود پريشانی و شده اند

در چينشاين مقاالت کردهتا اما صاحباينقلمنهايتکوششخودرا گذاشته است.

عين کند. در القاء ـ الاقل! خودـ  بخواننده محسوس را ساختار نوعی هم کنار در

محوری به (همه، پيرامون اين مقاالت وحدت موضوعی طبيعی، بطور کامًال و حال

مکررگوئی ها برخی موجب پراکندگی زمان نوشتنشان کنار در «سکوالريسم») نام

بیحوصله خواننده گيرد. قرار پرحوصله خواننده اغماض مورد اميدوارم که شده نيز

ندارد! بهانه نياز به کتاب کنار گذاشتن برای که هم

مورد تعاريفدانشگاهیتفصيلیدر و ارائهسابقه از حدممکن، تا من، همچنين،

اينگونه که چرا کرده ام خودداری «الئيسيته») خواندهاش خواهر (و سکوالريسم

میتواند مشتاق خواننده میبينم. حاضر کتاب مقصود به حصول مخل را مطالب

تفاوتاش، و کرده طی تحوالتی چه آمده، کجا از واژه اين به اينکه مربوط اطالعات

در چيست را «سکوالريزيسيون» و «الئيسيته» همچون ديگری با واژههای مثًال،

را آنها نشانی و من دارند، وجود اينترنت روی بر اغلب هم، که ديگری کتابهای

منآناست توصيه اما بيابد. اينترنتی «سکوالريسم نو» آوردهام، نشريه کتابخانه در

وقتخود آمدهايد به سراغ مفهوم«سکوالريسم» خود سياسیامروز برایکار اگر که

مفاهيم ـ حاضر حال ـ در که بپذيريد من از و نکنيد احتجاجات تلف اينگونه با را

زندگی کردنامور معنای جدا به ـ همگیـ سکوالريته،الئيسيته،وسکوالريزيسيون 

در امور اين زمام گذاشتن و است يا مذهبی ايدئولوژيک دستورات از مردم روزمره

امور برای اداره ملت، از جانب بلکه ايدئولوژی، خدا و جانب از که نه کسانی کف

و قعود قوانين شاننيز با قيام و قابلعزلاند نتيجه، در و، مملکت انتخاب می شوند

تغييرمیپذيرند. نمايندگانملتها

ناپذير»بهنهادمسجد ثابتو تغيير سکوالريسميعنیوانهادنامور «آندنيایباقیو
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حال دائمًا در خاکی و و فانی دنيای «اين امور تحويل و کنيسه، آتشکده و کليسا و و

برایاينکه اگرشخصبهعالمغيبووجود آزاد گذاشتنآنها، و تغيير»بهخودملتها

دهد، به ادامه خود کار به دارد باور آنها از ناشی شرايع و الهيات و قيامت روز روح و

خدا به باورمندان و زندگیهای احواالت مزاحم باورها اينگونه يک از هيچ شرط اينکه

نشود. مفاهيم، اين کليه به ناباوران نيز و ديگر، شرايع و رسوالن و خدايان و

برای من، است. بس تبصره و تعريف از مقدار همين کتاب اين خواننده برای

بتوانم، جلوگيری از مرافعهنظری، مصداقاينتعريفرا«سکوالريسمنو»نامنهادهامتا

ارائه مخاطبانم به را خود آشکار و تعريف موجز حرفهای، ايرادگيران مزاحمت بدون

و آنچههائی را کهمنمیگويمدرمحدوده«سکوالريسمنو»بدانيد آنچه يعنی، دهم.

تفاوتهای مورد در تفصيل به که انديشمندانی به را نمیگنجد محدوده اين در که

سخن اين مبادا اما واگذاريد. نويسند می سکوالريزيسيون و الئيسيته، سکوالريته،

انتخاباصطالح«سکوالريسمنو» کاریتاکتيکیمحسوب گرفتهشودکه بدان معنا

اين که ضرورت انتشار میيابد جهت بدان اصل در کتاب حاضر در واقع، میشود.

دهد. توضيح نيز را نوآوری و نظر تجديد

آستانه تحول تاريخیبزرگی باری،نويسنده کتاب احساسمیکندکه ملت ايراندر

ايران نکشد و کل آتش را به کشور فعلی خاک آن حکومت مذهبی اگر دارد وـ  قرار

ايرانيان هم خواهند که بود می توان اميدوار نکندـ  محو روزگار صحنه يکپارچه را از

و آسايش و رفاه روی خود دنيوی زندگی در ديگر، ملل از بسياری مثل توانست،

روانکش و تحميلی تصنعی در نباشند مجبور و ديده را حقوقی های برابری و آزادی

روزشان را به شب آورند.

به سبز جنبش در که شود می تقديم جوانانی خون به کتاب اينکه آخر نکته و

نرفتن کوشش برایبههدر جز کردهاندوما سودای انحاللحکومت مذهبیجانفدا

خود نداريم. روی پيش در ديگر خونشان وظيفهای
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فروردين۱۳۸۹ کلرادو، دنور،

بخش اول

سکوالریسمومذهب



حکومت دینی اندیشه گرفتار خودمان کشور در ما که است تمام سال اگرچه سی

مفهوم هم، خود هنوز اما، اسالمی بودهایم، حکومت غالب آن در سپس تحقق و

نگرفته قرار ما تدقیق بحث و مورد سیاسی آن دراندیشه جایگاه و «سکوالریسم»

موشکافی مداقه و مورد بیشتری دقت با را مفهوم این که میرسد الزم بنظر و است

دهیم. قرار

باید،همبهسکوالریسمکههمچوندیگر «مفهوم و بنظرمنمیرسدکه می توان،

کمکاینتوجه) (به هم کرد و واژه»هایسیاسیدارای سابقهای بلند است، توجه ـ

کرد. نظر تجدید امروزینـ  برداشتها و کاربردهائی نفع به مفهومـ  این شمول در

توانائیهای تا کرد «به روز» را مفهوم این باید اصطالح فنی، دیگر، در عبارت به

نکته چند است کهمیخواهم به ذکر اینراستا و در کاربردیبیشتری را بدستآورد.

حیاتی دارد بپردازم: حتی و فوری ضرورتی آن ها بنظرم توجه به که

را نامی ـ چگونگی عمومی صفتها کارکرد بر ـ بنا که صفتی است «سکوالر» .۱

با نشانمیدهدکهصاحبآننام از این راه، و، آنمیچسبدمشخصمیسازد به که

به همینمعنارسانی توجه «آخرت». با امور مربوط به با و نه دارد «ایندنیا» کار امور

فرض که با این برگرداندهاند، «گیتیانه» فارسی واژه به را مفهوم برخی این است که

فصل اول

مقدمات
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«آخرت» که آنجا از «آخرت» دارد. اما برابر در «این دنیا» را معنای همان «گیتی»

کنیسه همچون نام هائی با که است نمایندگیهائی و شعبه دارای نیز دنیا» «این در

نهادی تجسدی جلوه واقع، در سازه ها، این و میشوند، خوانده مسجد و کلیسا و

هم معنای «غیرمذهبی» دارای سکوالر واژه هستند، «مذهب» نام به اجتماعی

مذهب». اجتماعی سازمان نهاد و «ناوابسته به معنای به هست،

واژه بر که بگویم همینجا اما بیشتری خواهم داد توضیح بعد فصول در اگرچه .۲

اگر «دین» که چرا می پرهیزم «دین» واژه بردن بکار از و میکنم «مذهب» تأکید

مؤمنین در دل های خانه و آن شعبه باشد خانهای داشته و هم شعبه دنیا این در

نیست. سازمان یافته رساله و شریعت و دفتر و دستک دارای است و دین بدان

سکوالری گری!) (یا سکوالریسم که دانست را مسئله این باید اول، قدم در پس،

میداند که، افراد خصوصی» «حوزه به متعلق امری را آن و ندارد «دین» کاری با

کاری شود، مذهبی و نیایشی امور انجام برای مردمان گرد همآئی موجب اگر حتی

بودن «آزاد یا آزادی»، «دین اجتماعی ندارد. یعنی، زندگی عمومی» «حوزه کار به

و هواخواهان سکوالریسم است دیگر سکه دینی»، روی هر از پیروی و گزینش در

کنند. تضمین را دینداری آزادی که موظفند و متعهد (سکوالرها) سکوالریسم

مجادله انگیز است. کمتر و و تکثر نیز اندک تفرقه ادیان، سطح در بخصوص که

آغاز عالم آن سکنه و غیب عالم و آفریدگار بوجود اعتقاد همچون مفروضاتی با دین

پیامبریشخصیکه به به اعتقاد و را «ایمان»میخوانیم، اینمرحله تا که میشود،

مردمان به را آسمان» «راههای تا است شده مأمور غیب عالم جانب از است مدعی

دیگر به حوزههای هم پیامبر خود اگر حتی بیشتر، این از خاتمه می یابد. دهد نشان

محسوب مقوله دین جزئی از نمی توان را او اقدام این کشیده باشد، دنیائی سر این

پیامبر. یک آوری پیام اعتقاد به اضافه به ایمان است با مساوی دین یعنی داشت.

استواالدر مورد موردشخصپیامبر ادیاناغلبدر تفاوتعمده بدینسان، همین.

در میگنجند. مقوله یک ادیان در همه پیروان غیب و عالم آفریدگار وجود به اعتقاد

حوزه هر درون در تاریخی، تمایل اتفاقًا هم گوناگون پیامبران رسالت به اعتقاد مورد

و پیشین را ادامه راه پیامبران خود راه جدید هر مدعی بوده است که آن بر فرهنگی

زندگی هم کنار پسادیانمختلفمیتواننددر بداند. «اصالح کننده»یتعالیمآنها

کامًال غریبه دیگر امری پیروان ادیان در «دگراندیشی» و داشته باشند آمیز مسالمت

وبیگانهنبینند.

را خود که وقتی پیامبران، میشود: مطرح پرسشی جا همین در اما، .۳

آن که نمیگویند ما آشکارا به آیا میدانند، خود تعالیم پیشینیان «اصالح کننده»ی

قبلی پیامبران غیاب در دوران و مخدوش کردهاند که منحرف کسانی را «تعالیم»

و دفتر ـ دین آنها حفظ نام به ـ خود برای و کرده معرفی جانشینان آنان را خود

در دانستهاند؟ پیامبران تعالیم عین را خود «برداشت»های و انداخته براه دستک

(به معنی «مذهب» مفهوم دو که است برداشتها» از «مکتبسازی این واقع، در

و، بعنوان می آیند بوجود رفتن) راه آئین معنی (به «شریعت» و راه رفتن) روش

بنیادی وحدت در نه را خود مردمی نفوذ و اقتصادی هستی اجتماعی، نهادهائی

میکنند. تأکید آن بر و دیده و شرایع روشهای مذاهب و راه ها تفاوت در که ادیان

آنها اصلی هدف و از ادیان، آنها انشعاب وجودی مذاهب، علت دیگر، عبارت به

اصرار این علت هم است. برابر در مختلف دینکاران گشودن دکان و تفرقه ایجاد

رو و ریشه در، اگر ادیان که است آن مذاهب نزد در بر تفاوتها تأکید براشتقاق و

کار دنیا» «این با کرده و بایگانی را آسمان موضوع دارند، مذاهب آسمان سوی به،

«حزب» آنان در گروهی که از و جدا کنند از هم را مردمان میخواهند تا دارند و

ساده پرسشی طرح با مثًال، را، تفاوت پردازند. این بهرهکشی میکنند به نامنویسی

پاسخدادن برای کوششی هر سنی؟ بود یا اسالم» شیعه «پیامبر داد: نشان میتوان

که مذاهب انجامید مغرضانه خواهد و خیالبافانه نتیجهای عبث، به بهاین پرسش

اگرچه «سازمان مذهبی» یک که است بدینگونه میزنند. آن بیرون دل از درست

«قواعد عمل، در میآید، اما، سوی پروردگار بوجود به راهنمائی مردمان برای ظاهرًا

ـ قواعد را این اجرای کرده و وضع و تشریع را پیروان خود جهانی» زندگی این

مینماید. معرفی آخرت در شرط رستگاری ـ احزاب دیگر قواعد بینبردن از با همراه

که بر است یافته سازمان اجتماعی و «دین»، پدیدهای برخالف «مذهب»، پس،

ایجاد و پیروان روزمره زندگی در جنگ، دخالت و اختالف تولید تفرقه، ایجاد مدار
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از است که کسانی وجود خیمهاش تیرک و می کند عمل پیروان غیر مزاحمت برای

این عطف به هستند. امتیازت اجتماعی صاحب میخورند و نان دین مذهب و راه

بوجود این مشکل برای جوئی حل راستای راه در که سکوالریسم واقعیتهاست

دخالت اما از کند راحت دین اهل برای را آفریدگار پرستش خواهد است، می آمده

مذهب خاص پیروان یک جزو ـ بخصوص آنها که مردمان امور جاری مذهب در

جلوگیری نماید. نیستندـ 

تحوالت در خاک دیگری، پدیده هر مثل هم، سکوالریسم پیدایش ریشههای .۴

است. دولتبرایبقایخودمحتاج قرار داشته نیازهایاقتصادی جامعه اجتماعیو

دینکاران بزرگ شکم کردن برای سیر نیز سازمان مذهبی است. «مالیات» دریافت

بوده مالیات نوع دو این تقابل علت به است. «مالیات» دریافت نیازمند خود بقای و

کردن بمنظورجدا و باستانزده شده روم نخستینجرقه های چارهجوئیدر استکه

«مالیات است. بوجود آمده «سکوالر» واژه «مذهبی» از «مالیات»های دولتی

را سازمان مذهبی و است دولت به که متعلق مالیاتی یعنی جهانی» یا این سکوالر

«مالیات سکوالر» و «مالیات به مربوط امور راستا، همین در نیست. کاری آن با

«مذهبی» و «سکوالر» دو حوزه بدینسان جدا می شدهاند. یکدیگر هم از مذهبی»

بصورت پیدایش در کشورهایاسالمیهم را این امر دوشادوشهموجود داشتهاند.

با حوزه هائی دارای تاریخ مختلف دوره های در که میبینیم «شرع» برابر در «عرف»

در بکلی گاه و شده جدا هم از بکلی حوزه دو این گاه بوده اند. گوناگون گسترههای

ارتزاق امام سهم و ذکات و خمس از راه دریافت دینکاران گاه میشدهاند. ادغام هم

ثروت کل بر ایران) امروز (مثل هم گاه و شده، روزی خوار دولت خزانه از گاه کردهاند،

تسلطیافتهاند. یکجامعه

آن، تصورشهروندیوحقوقمربوطبه مبتنیبر پیدایشتفکر روشنگری، ۵.عصر

نتیجه، در فرهنگی (و تکثر وجود و دینی» «آزاد یافتن ضرورت دموکراسی و تصور

مذهبی)وسیاسی، همگیاموریبودند که بدونگسترش«حوزه سکوالر» و کاستن

زندگی مدرنهستیخود بهاین لحاظ، ازگستره«حوزه مذهبی»ممکن نبودهاست.

جز نیست چیزی هم سکوالریسم کارکرد وظیفه و و است سکوالر مدیوناندیشه را

انواع از یکی تجاوز برابر خطر زندگی اجتماعیآحادشهرونداندر از نگاهبانی حفظو

جامعه، چیزی نیستجز همه تسلطشانبر نتیجه اختصاصیکه نگرشهای ویژه و

«شهروندی». تصور به سنجاقشده آزادیهای و حقوق برانداختن

«سکوالر» واژه بجای (civic) «مدنی» واژه از بیشتر گذشته قرن در ۶. البته

و تقسیم گشتهاند و «دینی» «مدنی» دسته دو جامعه به امور شده و استفاده

را دنیا این و کار خود بپردازد دینی ریشههای «مذهب» به آمده تا عمل به کوشش

(که دینکاری نام به شغلی بدلیل وجود حال، در عین واگذارد. مدنی» «نهادهای به

داشتن به این شغل متصدیان و نیاز خوانده میشود) امامی «روحانیت» تشیع در

اجازه داشتن بدون که، یابد می رخصت مذهبی سازمان زندگی، گذران برای درآمد

به یک نهاد خود آن نیستند، احکام پذیرش که داوطلب کسانی دخالت در زندگی

با این دهد. ادامه پیرو خود» مؤمنین «ارشاد حوزه کار در به و شده مدنی تبدیل

را مدنی دیگر حوزه های به مذهبی سازمانهای تجاوز میل و امکان داستان همه،

امامی) دوازده شیعه سازمانمذهبی(مثًال هر دانست. پایانیافته نمیتوانهیچگاه

و می کند حمل خود در را اجتماعی زندگی همه بر یافتن تسلط و گسترش به میل

ندارد. وجود سکوالریسم از طریق اعمال تمایل این کنترل جز راهی

۷.بدینسانمیتوانگفتکهسکوالریسم،درجامعه مدرنو دموکراتیک،همچون

و رقابت امکان «بازی» در شرکتکنندگان همه برای که است ورزشی بازی یک داور

زند باز سر بازی قواعد از کسی نمیدهد که اما اجازه میکند فراهم را مسابقهگذاری

و ایدئولوژی مذهب هیچ وظیفهای از چنین انجام بکار گیرد. را این قواعد خالف و

هم نوعی نمیآید و، به همینلحاظ، اگرسکوالریسم را تنظیمیافتهوسازمانمندی بر

«بازی قاعده سکوالریسم کردهایم. غرض نقض آن مورد در بکلی بخوانیم ایدئولوژی

دارند. بازی انسانمدارانه را این داوران حکم سکوالر آدمیان و است دموکراسی»

است. متفاوت مختلف در جوامع سکوالریسم نفوذ حوزه گفتم، که همانگونه .۸

و برگذشته مذهب حد از سکوالریسم آمریکا، تسلط کشور اساسی در قوانین مثًال،

بین سخت جدالی امروزه دلیل همین به است. رفته پیش هم دین گستره تا حتی

که آنند است. سکوالریستها خواهان برقرار سکوالرهای آمریکا و ادیان معتقدان به
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دولت تحت نظارت و مردم با مالیات که از نهادهائی یک هیچ درون دینی به اندیشه

«ملی» مدارس در علم ضد دینی و افکار آموزش با نکند. آنها نفوذ میشوند اداره

دینی نیایش مراسم انجام مخالفند، میشود) گفته «دولتی» آنها به ایران در (که

بر میشود تأمین عمومی از محل مالیاتهای بودجهشان که سازمانهائی در را

خالف رایج کشور مسکوکات بر روی را داریم» باور به خدا «ما ذکر حتی نمیتابند و

است. روشن علت هم میدانند. خود اساسی قوانین بر سکوالریسم حاکم روح

شوند، یکی عالم ادیان اگر همه حتی و کنند اتحاد با هم دنیا مذاهب همه اگر حتی

عالمغیب به نه و معتقدند همچنانمردمانیوجودخواهندداشتکه نه به آفریدگار

کاری خود «ناباوران» زندگی این بر مذهبی و نظرات دینی اعمال آن. ساکنان و

«غیر دموکراتیک» است.

و ادیان باید بپذیرند مذاهب همه دموکراتیک، یک جامعه عین حال، در در .۹

قدرت از که داشت نخواهند حق افتاد پیروانشان بدست سیاسی قدرت اگر حتی که

خود استفاده دینیـ  حتی یا ـ مذهبی ارزش های و آداب و برای اعمال نظرات خود

به مجبور را «دگراندیشان») واژه واقعی معنای (در مؤمنان غیر بکوشند و کرده

بر تحقق سکوالریسم اصول به التزام که اینجاست کنند. خود شرعی احکام اجرای

نکته این آرزو میشود. که این تحقق برای الزم شرط و میگیرد دموکراسی پیشی

این مقاله بگنجد. بتواند در آن به پرداختن است که از آن گسترده تر

آماده هاشمیرفسنجانی» برای «دورانپس از را ایرانیانیکهخود سال۱۳۷۶، در

پرچمها و پوسترها روی که انتخاباتی جدیدی روبرو شدند شعارهای با میکردند،

به متعلق شعارهائی میخورد؛ چشم به جا همه در رنگارنگ پارچهای بنرهای و

تبلیغاتی وسائل همه از هوشیارانه استفاده با که، ایران اسالمی» مشارکت «جبهه

مقام نامزد و نموده آغاز «اصالح طلبی» را به مشهور دوران بود تا آمده دسترس، در

«ایران جمهوری کاخ ریاست روانه را خاتمی، سید محمد جمهوریاش، ریاست

اسالمی»کند.

سه اساسی و قانون تغییر رفسنجانی برای نوچههای  زمان تالشهای در آن

معرفیشدناشبه بخاطر چهره او و بجائینرسیده دورهایکردنریاستجمهوری او

و به خصوص خیلیها، و قلم زبان از جنایتکار و سیاسی دزد شارالتان یک عنوان

گنجی اکبر جمله از میرسید. بنظر مخدوش بکلی فرصت، مترصد اصالح طلبان

روزگار ثبت به را چهره ای «عالیجناب سرخپوش»، چنین کتاب نوشتن با که بود

دستگاه فساد بیداد «پیام دانشجو»یش از که در حشمت طبرزدی یا و بود، رسانده

باشد. اردوگاه اصالحطلبان به وابسته بی آنکه میگفت سخن او

بود ناطقنوری خواهد حجة االسالم بعدی رئیس جمهور بود که این بر گمانها

فصل دوم

سکوالریسموایران
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تازه فرعونیت از آمده تنگ به مردم میشد و محسوب رهبر منتخب و برکشیده که

نگذارند او، خواست خالف تا، بودند کرده جزم را خود عزم سید علی خامنه ای پای

برسد. جمهوری ریاست به نوری ناطق

کرده مطرح را محمد خاتمی، سید خود، نامزد چنین فضائی در اصالح طلبان،

آنانی آن روزها نام اغلب بودند. کوشا او سوی به راستای جلب افکار عمومی در و

روانگردانی و تحت فقیه ولی در زندان یا و دیگر شدند کشورهای پناهنده یا که بعدًا

حجاریان مثًال و، بود جا همه بردند بسر خویش «خیانت»های به در اعتراف شرکت

استراتژی امور را بعنوانمشاوران «اصالحطلبان»در تاجیک، رفته رفتهچهرهخود و

حفظ و بقدرت رسیدن را برای خود مختلف و «تز»های میداند نشان تاکتیک و

میکردند. ارائه آن

اصرار گردانندگان بچشممیخورد و بقیه اینمیان یکشعار انتخاباتیبیشاز در

آن داشت از نیز نشان ممکن صورت بهر آن جاانداختن و در ارائه «جبهه مشارکت»

شدهاند. شعار به آن حمله ور این با و یافته حریف ضعفی را در اردوگاه نقطه آنان که

ایرانیان!» برای همه بود: «ایران چنین شعار

نداشت و این شعار پیام تلویحی به توجهی کسی چندان و ماه ها روزها در آن

تلویحی شعار» پیام «خود که باشد بر این قرار گوئی آن نمینوشت؛ بر تفسیری

اردوگاه آن رمززدائیکردن از و گشودن بی آنکه بنشاند، جان مخاطب در را خویش

سازد. آگاه ملتفت و را حریف

به رفته مرا نیز رفته زمان ببعد ذهن همان همین شعار از اقرار کنم که بگذارید

که، آن نیست این شعار تلویحی معنای «آیا که میگفتم خود خود درآورد. با تسخیر

ایرانیان نبوده  همه برای ایران اسالمی، حکومت از تاریخ لحظه آن تا ۵۷ انقالب از

مثبتمییافتمبهدنبالدالیلقانعکنندهایبرایاین است؟»وچونپاسخخویشرا

پرونده و ادامه یافته در من امروز به تا که شده میگشتم؛ جستجوئی شعار واقعیت

نوینی روز دریچههای هر آورده و بوجود ذهنم بایگانی را در دالیل و شواهد قطوری از

فکرها همین که ندارم شک و است. گشوده شده گرفته نادیده واقعیت یک بر را

اینجا در دارم دوست لذا، پرداختهاند و، و مرا ساخته امروز تلقی طرز که هستند

بگذارم. شما در میان آن را با از صفحاتی

گوناگون، دراویش حق، اهل اسماعیلی، سنی، شیعه، مسلمانان سرزمین ایران

سراسر در حاضر یهودیانی رنگارنگشان، کلیساهای و مذاهب با پراکنده مسیحیان

تاریخ،بابیان،بهائیان،ازلیها،صائبیان،زرتشتیان،مهریان،بیخدایان،المذهبها،

فدائیان، لیبرالها، مجاهدان، کمونیستها، ایمانداران، منکران،  کفرگویان،

سوسیالیستهای پادشاهی، دشمنان شاهدوستان، ملیـمذهبی ها، ملیگرایان،

شاهسونها، قشقائی ها، ترکمنها، لرها، بلوچها، آذریها، کردها، دموکرات،

شکل و و زبان لهجه صوت و و طعم رنگ و هزاران هزار خراسانیها، فارسها، و...

رفتن تحلیل و اعراب حمله از پس سالهای در حتی است. قوم و قبیله و تیره و

خانخانیپساز استقرار هنگامحمله مغولو به هاضمهخالفت اسالمی، یا ایراندر

مردمان از یاد مشترک تاریخی خاطرههای بر مبتنی احساس تعلق هیچگاه این آن،

کرده اسکندر یونانیشان نه بودهاند، همیشهایرانی آنها نرفته است، سرزمین این

توانسته هالکو و چنگیز نه و بود ساخته عرب مردمی آنان از خطاب بن نه عمر بود،

عقیده، مذهب، نه به به نه بود، زبان «ایرانیبودن» نه به کنند. آنان را مغول بودند

و دشت در پراکنده رنگارنگ مردم این هویت که بود عامی چتر قبیله؛ و قوم به نه و

میبخشید؛هستی مجردی که یک هستییگانه فالتایرانرا کوهسار و کوه دمنو

فاتحان اربابانو آنحاکمان و از کشور نمی شد. ترجمه واقعیتسیاسی هم حتیبه

و شمار بی تأمین خواستهای راستای و در آنها خدمت بود؛ در آنها برای بود؛

کوچک و بزرگ و داشتن علوف و آالف ایرانیبودن حتی به یعنی، پایانناپذیرشان.

نداشت. نیز بستگی بودن مالک

و مزدوران یا و غاصب، حاکمان بیگانه و سیاست گذشت روزگار که هم گاه هر و

دستنشاندگان محلیشان،درکارفراموشیگذشتهوهویتگستردهاین مردمکارائی

خاطرههای مرکب، آن و قلم با یا شمشیر و خون، با تا می شد آدمی پیدا مییافت،

حسرت در گاه توس، بزرگ سخنور حماسه در گاه ـ کند زنده را بخشنده هویت

و گاه زرخیز، شهر همان کنگرههایکاخ های خرابههای بر ایستاده خیام ریاضیدانی

کیکاووس و و جمشید از می خویش جام به در نگاه که حافظی در خوشباشی های
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میکرد. یاد باد رفته بر خاطرههای

شد. امکان پذیر زمین مغرب با آشنائی ساله، صد چندین خوابی در پی آنگاه،

در مدنی قانون و ملی و حکومت و منافع ملی دولت و ملت همچون مفاهیمی

قلهدماوندروشنگری از آنگلولهبرفیکه ذهنهایروشنشوندهصاحبمعناشدند.

به متعلق را که ایران شد مشروطهخواه به انقالبی مبدل دامنهها در افتاده بود براه

ملت به که بدست می خواند الهی ودیعهای را پادشاهی و همه ایرانیان می خواست

نمایندگانمنتخب به بگیرد و او عوض، حکومترا از در ارزانیمیشد تا، کشور شاه

متساوی قانون مقابل در را ملت میساخت و افراد قانونمند را جامعه دهد؛ مردم

همه به ایران سند تعلق که بود مشروطه انقالب واقع، در در الحقوق میشمرد.

و اصالحات قلدرمآبانه، شد، نه آن نافی دیکتاتوری نه تعلقی که شد؛ امضاء ایرانیان

میشد. ساخته دست همین از مفاهیمی بر خود که مدرنیزاسیونی نه

در قانوناساسیمشروطه تا بودند امامیموفقشده دینکارانتشیع دوازده اگرچه

بوی اما رنگ و بعنوان«دینرسمی»حکومتایرانیانغالبکنند «مذهب» خود را

اکثریتعددی«ایرانیانمسلمانشیعه» بلکه آناننبود، وجود بخاطر شیعیکشور

بزرگ همه، نیروی با این میکرد. جهان شیعه کشور به تنها را تبدیل کشور این

بسیاری متحقق ساختن پهلوی برای شاهان جزم و عزم یکسو، مشروطه از انقالب

آرزوها)، آن از دیگر برخی نابودی حذف و به زیان (البته مشروطهخواهان آرزوهای از

آن از ایران شود که آن از مانع ایران نتواند بودن شیعه تا موجب شد سو، دیگر از

ایرانیانباشد. همه

برانداختن مکتبخانههایمالیانشیعه آموزشو پرورشنوین، نوسازیدستگاه با

از امور گرفتناینگونه امالکو و ثبتاسناد اداره ایجاد ایجاد مدارسو دانشکده ها، و

برقراریقوانینمدنی، نفع کنار گذاشتن شریعتبه با امامی، دستدینکاراندوازده

دیگری و دهها اقدام آن، بجای دادگستری نشاندن و برانداختن محاکم شرعی با

کار و تحصیل آزادی حجاب، را رفع آنها آخرین مهمترین و از یکی بتوان شاید که

بروز روز شدن دانست، انتخاب و رأی دادن از حق آنان باالخره، برخورداری زنان و،

قضائیه قوه شد. قطعیتر و متحققتر ایران نام به سرزمینی بر ایرانیان همه مالکیت

مذهب و نژاد رنگ و با ایرانیان، دیگر دعواهای قضاوت در به هنگام ایران، مدرن

میدید. الحقوق متساوی خود مقابل در را آنان و نداشت کاری آنها

۹۴ سال  یعنی ،۱۳۷۶ سال در اصالحطلبان مشارکت جبهه که شد اما چگونه

«ایران برای شعار باید که بود رسیده نتیجه بهاین مشروطه، فرمان از صدور پس

بود که افتاده اتفاقی چه مگر دهد؟ قرار خویش تبلیغات سرلوحه را همه ایرانیان»

که بود شده شعاری مالکیتوطن شانتبدیلبه ایرانیاندر اکنونحقطبیعیهمه

کاخریاستجمهوریمنتقل ملیبه کتابخانه گوشه از میتوانستمالئیناشناسرا

انقالبوحکومت از آدمسرخورده بجانمیلیونها بودکه اینشعار کند؟چه رازیدر

ضد نامزد بر خود را و رأی دامن میزد تا از خانه به در شوند اسالمی وسوسه ای را

نمیشناختند بیاندازند؟ چندان که کسی نفع و به فقیه ولی

طرحشده بهنگام و ایرانیان» بجا همه برای شعار «ایران که می رسید بنظرم

حکومت  وجود با که، ایرانیان دریافته بودند از عمدهای است. در سال۱۳۷۶ بخش

سه وطنشان دو و درجه حد شهروندان به نیستند و خویش اسالمی، مالک موطن

منتحب امامی دوازده فقیه حاکماش بود، شده اسالمی کشورشان کردهاند. سقوط

تازه، هم، میدانستند؛ آن یک درجه شهروند را شیعیان فقط بود که دینکارانی

(که را فقیه به ولی خود « «عملیِ سرسپردگی و اعتقاد توانسته باشند که بشرطی

هر کنند. اثبات شده بود) قیم شان خود و میدید و مجنونان صغار همچون را آنان

صاحبان از تن نه سال پیشتر، هزاران فقط می شد. تنها باید محو این جز عقیدهای

و در گورهائیدستهجمعی عقایدخودقتلعام بودنبر جا  بجرم پا بر جواناینکشور

آنچهکه بودند، بخشدیگریاز مردمبخاطر همکاریبا بخاکوطن شانسپرده شده

با «دگراندیشان» «طاغوت»خوانده می شدهمه حقوق خود را از دست داده بودند،

مسلمانان در مقام را خویش که زندانبانان، میشد. رفتار و بردگان اسیران همچون

کافر ایرانی» غالمان بهاین«کنیزان و که فاتح ایرانمییافتند، بهخودحقمیدادند

مرتدتجاوز کنند.شکنجهدادنوکشتنکسانیکهحقانیتامامان شیعهومهدی و

داشت. بهمراه شکنجهگران برای را آخرت ثواب میشدند منکر را موعودشان

در دلها امید گیاه و میشود تاریک و تنگ سخت زمانه همیشه، هنگامیکه
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انسانهای ناگهان،سوسوی نوریاز جائیبچشممیخورد، همه آن گاه، و میپژمرد،

ایندل با میآویزند، آنسوسو از به هر رشته بیهیچمالحظهای، و طبعًا شب گریز،

نورواقعیرهائیباشدوشایددوراندوزخی زیستنشان امیدوارکه شایداینشعاعیاز

پرسیدن  و ایستادن سر را کسی ۱۳۷۶ نیز سال هنگامه و در رسیده باشد. پایان به

به را سرزمین میخواهید این چگونه نبود که «اصالحطلبان» و از «مشارکتیها»

براه کوچه هر امید از نارضایتیو «همه» یایرانیان برگردانید؟پس،جویهایمنفرد

ریاست رساندند. به و سید کتابخانه ملی را شدند و سیلی افتادند

آرزومندی«سیدخندان» پیروز،که ازسر رئیس جمهور بزودی،معلومشدکه اما،

بدون کند، گوشرد به حاکمان رفته ایرانیان را و یاد از دست شادی تا میشد خوانده

وجودمجلسنمایندگانیموافقبرنامههایش نمیتواندبرایمردمحقوقازدستداده

گذاشت. اختیارش در نیز و مجلس را دیگرباره براه افتاد سیل پس کند. کاری

غرغره، گاه و مزمزه، را خاتمی هشتساله شیرین» «دوران هنوز که آنها اما

فراسوی در که، بود دوران همین در که کردهاند فراموش زودی همین به میکنند،

لبه در کشور نویسندگان اتوبوس داد، زنجیره ای رخ قتلهای اقتدار اصالح طلبان،

از زندانیان شد پر زندانها بصورت«فلهای»بستهشدند، روزنامهها متوقف شد، دره

ـ استادشان در مورد دادگاهی حکم به نسبت اعتراض بجرم دانشجویانـ  سیاسی،

به بلندای خوابگاهها از زهرا» سرود «یا حربی» با «کفار همچون گشتند و پار و لت

سپردند. جان و شدند پرتاب پائین

آقای ولیمگرقرارنبوداصالحطلبانایرانرا از آن همهایرانیانکنند؟پاسخاینبود:

این حکومت جمهور که رئیس کرد اقرار خود، ساله ریاست هشت پایان خاتمی، در

ولی «تدارکچی»ی و صرفًا ندارد بنیادی تغییرات و اعمال معرفی برای توانی هیچ

فقدانیک قوه و مقننه، بخاطر داشتندو قوهمجریه کرد کهحتی با اقرار فقیه است؛

هرگز «همه»ی ایرانیان ناخودیکننده، و خودی مالحظات فاقد و مستقل قضائیه

بدینسان، تجربهای آغاز شده بود. و موطنخود نخواهند سرزمین و صاحب کشور و

رسید. پایان به اصالحطلبان از اعتماد سلب گزنده تلخی در امیدواری، شیرینی با

موضوع این مانده درباره توهم باقی هرگونه تا دولت احمدی نژاد شد نوبت آنگاه و

در گرگصفتاش را جاسوساسرائیلبخواند، لشگر بهائیو کلیمیرا نیز بزداید، را

آگاهی و و درک هویت و بیشکل پدیده نام به و بگمارد جوانان به کمین خیابان ها

ایرانیان و تاریخ هویت و همه هستی نابودی مؤمنان» به نام «توده به وجدانی و

بود که انقالب آن سوم به نسل احمدینژاد خدمت بزرگ واقع، در گمارد. همت

و کناری نهاده به را دیو ِ مشاطهگر ِ اصالحطلبان باید فریب اکنون داد نشانشان

که آن، موضوعه و اساسی قوانین این حکومت و خود در را اسالمی حکومت مشکل

باور کرد دانستو نهفته اساسشریعتیکمذهبخاصساختهشدهاند، همگی بر

«ایران برای برقرارند شعار فقیه والیت این و اساسی قانون این و حکومت این تا که

نیست. بیش تلفکننده ای و عمر زهرناک شوخی ایرانیان» همه

را نسلامروز ایرانتاریخیسی ساله می بینیمکه نیکبنگریم، آشکارا اگر واقع، در

آزادی» برایتحقق«استقاللو «پدرانو مادرانما اینتفسیرخالصهمیکندکه در

بهپاخواستند.ازآنجاکه کشورشانرادرتصرفغیرمستقیم وعدوانیبیگانهمیدیدند

به را مشروطه اساسی قانون در مصرح آزادی های چون و شدند، استقالل خواستار

اما جمهوریخواهی رسیدند. به آزادیخواهی از مییافتند، رفته بر باد دربار دست

بنده تا شیطان بود بیشتر مددکار که اعظمی، دینکار شد که آغاز از آنجا بزرگ فریب

را اسالمی» «حکومت معنا و خطرناک بی ربط و کرد و لفظ استفاده فرصت از خدا،

را «حکومت» کردن مردم واژه غافل و برای نهاد شیرین خواست موجه و دو آن کنار

بلندمدت تاریخ یکبدبختی بدینسان، آغاز کرد و، «جمهوری» معاوضه واژه با هم

گرفت رژیم فزونی اسالمیت پیش سهم روز بیشتر از آن هر در که تاریخی زد؛ کلید را

در تسلط اینکه کشور تا رنگباختهتر شد، و مردم کمتر آزادی استقالل و سهم و

عقیده برایمردمشصدچندانشدند، کلماتممنوعه آمد، در اروپا چینو روسو

افتاد دار براه و شالق بساط معبری و کوی هر سر بر شد، خطرناک و داشتن منسوخ

که پی بردند علمی حقیقت بهاین ایرانیان که بود مدام شکنجه همین در درست و

از ایرانیان رنگارنگ»، کل «حکومت بر خاص» باور و عقیده مذهب و یک «تسلط

را آنها ساخته و سرزمینشان منتفی بر را مالکیت ایرانیان نخستین قدم، همان

می آورد. در و بیگانه ارتشی فاتح بردگان بصورت
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(یا ازا» «مابه «بدیل» و یک تا که بردند پی دوران احمدینژاد در ایرانیان

کوشش به دست آن تحقق برای و نیابند رژیم این «مذهبیت» برای «آلترناتیو») ی

بود نخواهند خویش ممات و حیات و زندگی و کشور صاحب هرگز نزنند فداکاری و

نام خدای به تا میدهد بخود حق که زیست بیگانه خواهند حکومتی در اشغال و

بداند. حالل بر خود ناموسشان را و مال و جان و به بردگی بکشد را آنان خودش

در نو شعاری بصورت و درد رنج آمده از سی سال آگاهی بدست که بود اینگونه و

آنکس به «مشارکتیها» من فکر می کنمکه اگر امروز خیابان هایایرانجاریشد.

برایشانساختسفارشساختنشعاریدیگر، را ایرانیان» «ایرانبرایهمه کهشعار

او میدانند، و معنا رسان بیشتر دقیق و و تلویحی اما کمتر مبهم راستا، همان در

آن از دقیقتر ازا»ئی حال «مابه عین و در روشنتر، فراگیرتر شعاری به نمی توانست

ایران  تظاهرات مردم جریانانتخاباتتقلبی۸۸ در شعاریرسدکهچندینگذشته از

ایرانی». جمهوری آزادی، «استقالل، رسید: بگوش

متعلق به را باشد که ایران حکومتی دارای بخواهد که اگر بود دریافته نسل نو

آن تا بکوشد و بخواهد اینکه جز ندارد چاره ای بسازد، و بداند ایرانیان «همه»ی

باشد. «ایرانی» فقط و مکتبی و ایدئولوژیک مذهبی صفت هر بجای حکومت

پادشاهیبهائیان،جمهوری دموکراتیکخلق جمهوریاسالمی، حکومتشیعیان،

جمهوری آذری ها، حاکمیت فارس ها، حکومت یهودیان، جمهوری کمونیست ها،

به تجدیدوضعیتی «ایرانیت»تنها پسوندیجز خراسانیها،وخالصههرحکومتیبا

آن بودن بشری  ضد  و نابجائی و شده تجربه تلخ و بلند روزگار این در که میانجامد

رسیده است. اثبات عمًال به

به را متساوی الحقوق شهروندی میتواند که است حکومت «ایرانی» یک تنها

کل» یک از «جزئی که دهیم اجازه اگر نمیشود ممکن این و برگرداند ایرانیان همه

و دگرباشان بر را خود طریقت شریعت و و حاکمیت یابد کل» آن «بقیه بر بتواند

دگرساختارانتحمیلکند. دگراندیشانو

ودرستبههمیندلیلاستکهمنطقوعقلبهماحکممیکندکهیک«حکومت

حکومت لزومًا یک ـ بنگرد همه به تبعیض بی و دموکراتیک نگاهی با ـ که ایرانی»

و مذهب داشتن جدا نگاه و جداکردن معنی به سکوالریسم که چرا سکوالر است،

«ایرانیت»همه میتواند چنینحکومتیاستکه تنها حکومتاستو ایدئولوژیاز

گرداند. باز آنان به اولویتی حیاتی، همچون را، ایرانیان



هم که «سکوالریسم» کنند ایجاد را شبهه این تا همواره می کوشند مذهبیون

«تحمیل»سکوالریسمبر با نتیجه، پیروانآن قصددارند تا در نوعیمذهباستو،

آن ها نشان مواردیکه یکی از نوعی «دیکتاتوریسکوالرها»دستیابند. به جامعه

میدانم و، لذا، الزم ترکیه است ما مسلمان نشین میدهند مورد کشور همسایه و

برگردم. ترکیه ای سکوالریم سوابق به کمی اینجا در که

و پیدایش پی در و جهانی اول در پایان جنگ که نوپدید بود کشوری ترکیه، .۱

ناممصطفی کمال، پیروزی جنبشترکهای جوانومکتب«کمالیسم»(برگرفته از

اما شد. سکوالر حکومت یک صاحب ترکیه») «پدر معنی به «آتاتورک» ملقب به

قانونی تسلط از تا پیش و نبود غریبه چندان عثمانی در جامعه اندیشه سکوالریسم

عثمانی، که استمرار امپراتوری و پیدایش طوالنی مسیر در کار مقدمات این آن،

چرا که درسرزمینهای بود. فراهمشده خودتجلینوینی از سلطنتهایقبلیبود،

آنکهخواجه پساز اساسًا، عهد صفوی)، ایرانپیش از سنیمذهب(مثلعثمانیو

دینکاران سازمان سلجوقیان، شمشیر بر تکیه با غزالی محمد امام و الملک نظام

آزاد اجازه صدور و بستند را اجتهاد» «باب و کردند دولتی دیوانساالری از جزئی را

بودجه و نوعیشغلدولتیشد دینکاری سنی تبدیلبه دینکارانگرفتند، از را فتوا

فصل سوم

سکوالریسم در کشوریمسلماننشین تجربه
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وجود یافت. در نتیجه آن تسلط کامل بر و حوزه دولت کرد خود را پیدا دیوان و

خلیفه را خود سلطان عثمانی(که اراده هم دوران عثمانیها در که بود سنت همین

و مذهبی می چربید سازمان اراده بر او و دیوانساالری میدانست) هم مسلمانان

آمده در شده پذیرفته هنجاری بصورت سلطانی» قدرت از ناشی «عرفیگرائی نوعی

کنیم مقایسه ایران مشروطه در انقالب مورد با را ترکیه مورد راستا در این بود. اگر

کار از بسیار آسانتر ترکیه برای سکوالریسم اتخاذ کمالیستها در کار که میبینیم

روشنفکران این دست به که ایرانی است. بوده ایران در اول پهلوی عصر روشنفکران

بدست شده اختراع ریشههای عرفیگرائی از آن، قبل از سالی چهارصد بود، افتاده

مذهب بشدت شیعی صفوی امپراتوری گشته و در جدا غزالی و خواجه نظام الملک

راهسالطین صفویازسالطینعثمانی بهعبارتدیگر، بود. بهشریعتمداریافتاده

دیوانساالری از بخشی بصورت رفته رفته صفوی سلطنت که بود جدا صورت بدین

را عرفمداری رشد آن ها و در آمد عاملی دینکاران جبل بدست شده ایجاد مذهبی

و داشت، دریافت آخوندها از را خود سلطنت تاج قاجار فتحعلیشاه ندادند، رخصت

بدینسان، امامیبودند. انقیاددینکاران شیعه تمامدورانسلطنت خوددر قاجاریهدر

زندگیسیاسی ازهیچسابقهعرفمداریدر نیز انقالبمشروطه از روشنفکرانبرآمده

در خاک را سکوالریسم ریشههای آن بر تکیه با بتوانند تا نبودند برخوردار خود کشور

.(۱) بکارند ایران

که،درپیجنگاولجهانی و متالشی شدن دیوانساالریحامیسازمان آنجا از .۱۱

را دینکاران آزادی و که استقالل «اجتهاد» غیاب عنصر نیز در و ترکها، مذهبی

دار ریشه به ایجادسازههای مستقلو اینسازماننتوانستبالفاصله تأمینمی کند،

نوشتنقانوناساسیجدید ترکیهدستکمالیستها به هنگام ویژهخویشبپردازد،

تا که باشند میتوانستند مطمئن بود و آنها باز سکوالریسم قراردادن محور برای

میکردند، بازسازی سیاسی» در شکل «سازمان را خود دینکاران که بعد، سالها

مدرن جامعه یک ایجاد برای که مذهب خطری شد خواهد موجب سکوالریسمشان

«ترک هایجوان»مشکلی می خواهم بگویمکه پیشرفته ایجاد نکند. و باسواد و باز و

به بیشتر و خود نداشتند روی پیش دینکاران را در سازمان متشکل نام به اساسی

ـ سلطنتعثمانی» و ساختننهادهای سیاسیمدرنیمشغول منحلکردن«خالفت

مبانی در ایران، مثًال، بایدجانشیندیوانساالری عثمانی میشد. حالآنکه، بودندکه

بودودر نتیجهروشنفکرانمشروطه قدرتقاجاریهراجنگاول جهانیمتزلزلنکرده

برای امامی دینکاران از گرفتن کمک فکر در سکوالریسم به خواه بجایاندیشیدن

و، درنتیجه، بودند اساسی قانون به کردن آن مشروط و قاجاریه برانداختن سلطنت

نتیجه ندانستند. مصلحت را اصرار این و یا ماندند غافل سکوالریسم بر از اصرار یا

به نوشتند، آن بر متممیکه با بخصوص مشروطیت، اساسی قانون که شد این هم

شد. سکوالریسم جدا مبانی از سرعت

آوردنفکر سکوالریسمدریکقانوناساسی،مثلقانوناساسیترکیه،یک اما .۱۲

سکوالرهائی که آن است واقع پرسش امری دیگر. در و استمرار آن اعمال و است امر

تدریجی لغو مینویسند چگونه از کشوری کهن برای اساسی جدیدی را قانون که

ارتش کمالیستی عهده بر وظیفه این ترکیه در میکنند؟ سکوالریسم جلوگیری

«سپاه تشکیل ایران و یافتن مالیان قدرت  با را این امر اگر شد. گذاشته کشور آن

به است، آنگاه فقیه» والیت از «پاسداری وظیفهاش که کنیم مقایسه پاسداران»

مکتب خودکامه عمل همچون یک ترکیه در سکوالریسم که انتقادی نظر این ریشه

ترکیه مجله «اکونومیست»مورد مثًال،چرا مییابیمکه، در بیشتر پیمیبریمو کرده

علم کرده دموکراسی» قد علیه «سکوالریسم آن در که می کند معرفی مواردی از را

این سکوالریستها که ارتش تنها نه اغلب را سکوالریسم اینجا در که (۲). چرا است

همچون استنباطی پیدایش به خودبخود هم امر این و، میکند «پاسداری» کشور

«دیکتاتوریسکوالریستی»دامنمیزند.

استمرار سکوالریسم چه کسی و چیست چاره و پاسدار ارتش در غیاب اما، .۱۳

مقاله این در من قصد اگرچه میکند؟ تضمین ترکیه وضعیت مشابه وضعیتی در را

نظامی غیر تضمین مورد در از نظرات را اما ارائه برخی نیست ترکیه مورد به ورود

باید جامعه یک سیاسی ساختار بنیادی تغییر میدانم. مفید سکوالریسم استمرار

اقتصادیداشته کارهایحکومتآگاهی دارندصرفه ساز و نسبتبه برایکسانیکه

آننه از «مردم»و ـ در این یک امرمسلم اجتماعیاستکهـچنانکهمی بینید باشد.
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دارایمنافعاقتصادی» از«عدهایآگاهنسبت بهساز و کارهای حکومتو «ملت»که

قادرند که رهبرانسیاسی جامعه، بعنوان نخبگانو یا سخن راندهمیشود. اینعده،

کنند. استفاده جهت مطامع خویش در آنها نیروی از خود کشیده و براه را تودهها

نیروی هیچ نمیشود؛ و جاری نشده زمین خدا بر بخاطر آسمانی حکومت هیچ

شکنجه و شالق با و نفوذ کند جامعه در تا نمیکوشد و دین ایمان دینکاری بخاطر

رضای برای هیچ آخوندی آورد؛ در میخواهد خود که رنگی را به مردمان اعدام و

حکمت و والیت و خالفت جویای و نکرده اختراع را فقیه مطلقه والیت نظریه خدا

که  بود آن بخاطر دقیقًا رسیدند قدرت به ۵۷ دینکاران سال ایران در اگر نمیشود.

را نیامده بدنیا منقرض یا حیوانات حکم «سکوالر» نام به موجودی سرزمین در آن

پایمنافعخویش بخواهد نیروئیاجتماعیوسیاسیمحسوبنمیشدکه داشتو

کوششخویش و کار از راه را ثروتمندانپولخود اکثر اسالمیستها بایستد؛ برابر در

سفره سر بر ـ صرف مونتاژکاری با ـ و نداشتند ریشهای جامعه در نیاورده، دست به

استقرار نفتنشستهبودند.درنتیجههیچکسنمی اندیشیدوآگاهنبودکهمنافعاوبا

چه و انقالب مشروطه در همچنانکه چه دارد؛ پیوندی عمیق کشور در سکوالریسم

آخوند نشد(۳). شنیده سکوالریسم له نفت شعاری بر صنعت ملیکردن جنبش در

یعنیاندیشهسکوالریستی، همدرستازغیبتهمینمهمترین رقیبتاریخی خود،

طریق رانتخواری، و از بر ثروت نفتی کشور تکیه زد بقدرت رسید و کرد و استفاده

حال، شد. ابقا قدرت سریر بر خود، وابستگان به ملت اعظم قسمت کردن تبدیل و

ایران، پرسش های تجربه اساس بر توان، می ترکیه در آینده سکوالریسم تصور برای

ساخت: مطرح را چندی

صاحبان قویست، چه حد تا ترکیه در سکوالریسم اجتماعی ریشه های آیا ـ الف

صنایع ملی،قضات،روشنفکران،استادان، دانشجویانوزنانتحصیلکردهچه نظری

اسالمیدارند؟ حکومت مورد در

«سازمانمذهبی»مالیان کنیدکهسخن از تمایلمسلمانانسیاسی (توجه بـ

چه حد است؟ تا ترکیه در کمرنگکردن سکوالریسم به نیست)

چه حد و تا چیست؛ اروپا اتحادیه به پیوستن به نسبت مسلمانان ـ تمایل این پ

گزینند؟ اسالمیدوری شریعت احکام از آن راه حاضرند در

و این کشور صادرات گسترده از محل درآمد ترکیه در مورد این مسلمانان ـ ت

جانشین درآمد (که سیاحان» «جلب توسعه صادرات و برای اقدامات الزم و توریسم

میکنند؟ فکر چه است) ایران در نفت مالیان مفت

ثـمعنای واژه«توسعه»در نامحزببرنده«عدالت وتوسعه»چیستو مسلمانان

دهند؟ نشان واکنش «عوارض توسعه» به می خواهند نسبت چگونه حزب این

قدرت در کنون تا بخصوص کمالیستهائی که روشنفکران ترکیه، که درسی ج.

از چیست؟ آیا میگیرند ترکیه اخیر انتخابات از میپنداشتند، بدیهی را امری بودن

کرده استفاده مشهود نیست) چندان آثار حکومت اسالمی هنوز (که فرصت کنونی

از  و تکیه بیش ملی سطح در ثروت تقسیم ناموزونی اداری، و گذشته، فساد مالی و

خواهند قرار نظر تجدید و بررسی مورد را سکوالریسم نگهداری برای ارتش اندازه بر

داد؟

خواهند فائق دارد وجود ترکیه سکوالریست نیروهای که بین تفرقهای آیا به چ.

آمد؟

اکنونکهاکثرچپهایترکیهو برخی ازروشنفکرانآنهمبهحزبمسلمانان ح.آیا

چشم بهمزدنی، به در تا بود نخواهد عبرتی درس آنها برای ایران رأی دادهاند مورد

دامچاله اسالمیستهای انقالبینیفتند؟(۴) امپریالیسم، در با سودایمبارزه

این کوچک فرصت در افزود که را هم میتوان پرسشهای دیگری فهرست این بر

رشد دالیل به مقاالت آینده در دادهام که خودم وعده به اما تک مقاله نمیگنجد.

در را نظرم پرداخته و معاصر جهان در سکوالر حتی ضد سکوالر و گرایشهای غیر

کنم.(۵) مذهب مداری بیان و سکوالریسم تقابل مورد آینده

پانویسها:
یک به (ناوابسته سکوالر حکومت یک برای برقراری افشار کوششهای نادرشاه ایران، تاریخ اخیر قرن پنج در .۱
شانسهای از یکی و نگرفته قرار مورد توجه اصًال زاویه این از که است مهمی خاص)؛ موضوع بسیار شریعت
دولت به وابسته مذهبی سازمان انحالل رسمی، قصد الغای مذهب او که چرا میآید؛ بحساب ایران رفته دست از
مکتب صاحب مسلمانان بتوانند، بعنوان شیعیان هم تا داشت جعفری» را به «فقه امامی تشیع تبدیل و صفوی
را عاملی جبل دینکاران کاری که برند؛ سر به تسنن در صلح اهل با سنی، چهار فقه کنار در خود خاص فقهی
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این دو پیروان چگونه که میبینیم امروز و آن جلوگیری کردند انجام از نادرشاه شدن کشته با و خوش نمی آمد
مشغولند. یکدیگر کردن پاره تکه به عراق شهرهای در «مذهب»

www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=9116841 به: کنید نگاه .۲

عمده ضعف نقاط از دموکراسی بر اولویت سکوالریسم بودن روشنفکران از که نا آگاه گفت می توان من، بنظر .۳
است. بوده ایران آزادیخواهی نهضتهای

ـ خود ایدئولوژی  بر بنا ـ که حال عین در لنینیستی»  ـ  «مارکسیست جنبش های اکثر که است جالب  .۴
جنبشهائی را اسالمگرا اسالمیستی و جنبشهای همواره گذشته، قرن نیم در اما، میدانند را سکوالر خویش
جنبشها این دیگر، عبارت شده اند. به همکاسه آنها با توجیه این بنیاد بر کرده و ارزیابی ضدامپریالیستی
با امر، بخصوص این سکوالریسم دانسته اند. برقراری برای مبارزه بر مقدم و مرجح را امپریالیسم با مبارزه
مبانی از را آنها دورشدن بخوبی باشد، ایدئولوژیک تشکلهای عالقه مورد نمیتواند سکوالریسم اینکه توجه به 
سکوالریسم و دموکراسی ضد طبعًا (که را یک ایدئولوژی به مکتب این شدن تبدیل و مارکسیسم فلسفی اصلی

میسازد. روشن است)

فصول آینده کتاب بحث در و عدالت» «توسعه مسلمان حزب پیروزی در پی ترکیه در مورد وضعیت کنونی .۵
داشت. خواهیم بیشتری

آن که در میخوریم بر سیاسی احزاب از سوی بیانیهای و اعالمیه به کمتر امروزه

صادرکنندگان برنامههای از مبانی خواستها، اهداف و یکی بعنوان سکوالریسم از

امای یک با ـ که است پدیدهای خجسته این من، از نظر باشد. نیامده بمیان ذکری

اپوزیسیونحکومتاسالمی، پس ازسی سال که اینواقعیتمیدهد از بزرگـ خبر

نه فرهنگی)، عاقبتبه درکاینموضوعبدیهی رسیده یللیو وقتکشیسیاسی(و

و ساخته یک ایدئولوژی بعنوان اسالمی» عملیشده «حکومت نظریه برابر در که،

آن بنیادین بصورتی بتواند که فکری مقتدری دستگاه هیچ خمینی، آقای پرداخته

ایدئولوگ ها، و و دینکاران ندادن راه (بعنوان سکوالریسم جز کند، خنثی و نفی را

ندارد. وجود حکومت) و دولت در ایدئولوژیها، و شرایع

خود رژیم دریابد، سکوالر اپوزیسیون آنکه از پیش را، این نکته اینکه  طرفه

کارا و شیوع جلوگیری از برای و اسالمیفهمیده رژیم گردانندگان و دستاندرکاران

ـ یکی به مورد این در است کافی نهادهاند. اجرا به را نو طرحی زمان هر آن، شدن

توجه کنیم. «مقامات» این از نقل قول دو

در شده، بنا حکومت و مذهب امتزاج مبنای بر که «والیتش» خامنهای، آقای

دین مبناى میگوید: «نظام انقالبى، بر و اعضاء کابینهاش، جمهور رئیس با دیدار

چهارم فصل

ضرورتیاپیـرویازمد؟
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میلیونى حمایت از دلیل به همین مبناى قرآن شکلگرفته و بر و اسالم مبناى بر و

جوانهایشان را و گرفتهاند دستشان کف را جانهایشان و شده برخوردار این ملت

مفاهیم از دم نظامى چنین یک مسئوالن وقت آن فرستادهاند؛ میدانهاى خطر به

بنا و بنشینند خودشان یعنى می برید! بن و شاخ سر بر یکى بزنند؟! سکوالریستى

در جای و بود». خطرناکى چیز خیلى زدن! کلنگ را قاعده و مبنا این کنند ُبن

گرایش های و غربزدگی خطرناک نهم روند بسیار «دولت میگوید: سخنانش از دیگر

کرده سد کشور بود، مدیریتی بدنه در نفوذ حال در متأسفانه را که سکوالریستی

(۱) است».

پاسخ در و تلویزیون رژیم در اسالمی، مجلس سابق رئیس آقای حداد عادل،

چه دغدغه فکری اش مهمترین بود زنده مطهری آیتاهللا که: ««اگر پرسش بهاین

ماتریالیسم به بود، زنده مطهری استاد «اگر است: گفته و داده جالبی پاسخ بود؟»

دغدغه  مهم ترین بلکه نداشت ۵۰ کاری دهه تفکر التقاطی و حتی مارکسیسم و

تهدید را ما اسالمی جامعه که خطری مهمترین که چرا بود؛ فکری اش سکوالریسم

(۲) آید!». می غربی لیبرالیزم از که است سکوالریسم میکند

یا به و نداده توضیحی در باب ماهیت این «خطر» اغلب البته «مسئوالن» این

بیآزرمی با گلپایگانی، صافی آیتاهللا مثًال  میدهند. عوضی آدرس خود مخاطبین

دینى بى و سکوالریسم] دیگر فرهنگالئیک [نام با دروغمیگوید: «اسالم به و تمام

از را زنان تا درصدند الئیک فرهنگ ترویج از با استفاده مخالف است. دشمنان

بین را از اصیل اسالمى سنتهاى و کرده منحرف و کرامت و حجاب عفاف خط

ببرند».(۳)

میگویم«دروغ»چراکه از ناحیهسکوالرهانمیشنویمکهسکوالریسملزومًامساوی

محض دروغ حرف باشد. این گرفته هدف را اسالمی» «سنت های و بوده بیدینی با

زندگی امور زمام دینکارانِ «یکدین معین»نمیتوانند است.سکوالریسممیگوید

خویش بگیرند مذهب شریعت و خود اختیار ید در را مردمان» «همه و مال جان و

را «فرادینی» حکومت گرفت و دست آنان از حکومت را باید امر این خاطر، به و،

مخالفان مداهبو ادیانو پیروانهمه زنان،خدمتگذار و دولتمردان، بطوریکه کرد؛

باشند. آنها دوی هر

برابر در معنویت حافظ دینی بزرگ «مردان می گوید: هم تسخیری آیتاهللا

کاری سکوالریسم است و محض نیز دروغ سخن که این هستند».(۴) سکوالریسم

را دینی» «مردان بزرگ راه میخواهد فقط و ندارد «معنویت» به نام چیزی کار به

شرایعی اجحافآناننسبتبه مردمیکه از و کرده قدرت حکومتیسد رسیدنبه در

کند. جلوگیری نیستند معتقد شریعتی هیچ به یا و دارند دیگر

البتهشناخت درستکارکردهای ضدمبانیحکومت والیتفقیه،کهدرسکوالریسم

ایران محدودنمیشود و فکلی هایوابستهبه تنها به دینکارانحاکم بر تبلورمییابد،

سعید زیبا آقای ندارند. کمی از اربابان خود سکوالریسم دست شماتت نیز در آنها

و نماز دین مردم، متکفل مثًال، حوزه که، فعلی کار و توزیع «تقسیم میگوید: کالم

به دانشگاه هم و باشد و غیره مکروهات و مبطالت مستحبات، مردم، ذکات و روزه

افزاری، سخت به لحاظ و چه افزاری نرم لحاظ به جامعه باشد، چه ساختن دنبال

سکوالریسم چیست؟»(۵) مگر بریزد. هم به باید

بررسیهای «مرکز در را «روشنفکران!» از زیادی عده احمدینژاد آقای دولت یا

چارهای سکوالریسم برای خنثیکردن گرد میآورد تا جمهوری» ریاست استراتژیک

غالمحسینالهام،سخنگویدولتاحمدی نژاد،نیز،درپی دیدارهیئت بیاندیشندو

عالی تصمیمگیری سطوح و دیگر مقننه قوه میگوید: «دولت، ولی فقیه، با دولت

این ارتباطداشته مقاممعظمرهبریدر توجهجدیبه گفتمانانقالبومطالبه باید

به و سکوالریستی باشیم بازگشت ایناندیشههای و نفوذ مراقب باید ما باشند...

قضاییه و مقننه قوه دولت، ارتباط و در این کنیم توجه ایناندیشهها بازگشت خطر

موثری دارند».(۶) مدیران نقش و

عالمه دانشگاه مدعو استاد و استراتژیک مدیریت کارشناس اسکندری، محمد و

طباطبایی،درسمینار همان«مرکزبررسیهایاستراتژیک ریاستجمهوری»توضیح

داده استکه:«والیتپذیری،بهمعنایاعتقادوتحتامررهبریبودن،شاخصهدیگر

وجود با وجود دارد اما انحراف امکان بزرگ تحوالت موضوع در  ... و است انقالب

از لوازم دیگر «تدبیر» اگرچه) عینحال، (در ... بینمیرود «ولی» امکان انحرافاز
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انقالبی مرحله اجرای مدیریت به مرحله تدبیر بر همواره و باید مدیریت انقالبی است

بر باید تدبیر نشود؛ کهایدئولوژی زداییجایگزینتدبیر مراقببود باید اما باشد حاکم

است».(۷) گرفته قرار مبنای آن اهداف بر باشد که مبانی همان اساس

معنایسکوالریسم میکوشند بستندروغبه با عوامفریبانیکه از بدینسان،جدا

در صاحبان قدرت عموم دین» جلوه دهند، مردم امری «ضد تودههای در نزد را آن

و دینکاران و بیرونریختن آخوندها یعنی سکوالریسم که اسالمی میدانند حکومت

بوسیله قوانینعرفیکه با جایگزینکردنآنها حکومتو آناناز شریعتاختصاصی

دینکاراننشستهدر قدرت بخوبی میدانند نمایندگان واقعی مردم گذاشتهمیشوند.

سکوالریستی اندیشه میپوکاند میجود و حکومتشان را تخت پایههای آنچه که

اجتماعی عدالت و چندگونهاندیشی و تکثر و آزادی خود بهمراه سکوالریسم، است.

هم دلیل همین به میکند. رشد تبعیض رفع خاک در آن ریشههای که چرا دارد را

والیت ضد و انقالب ضد بعنوان از سکوالرها ـ درستی! و براحتیـ  هست که آنان

میکنند. یاد برانداز نیروهای و فقیه

رقبای و مخالفان از اغتنام فرصت، با حال، در عین آنها، اینکه جالب اما،

آیتاهللا کعبی مینمایند. «برچسب» سلب صالحیت همین با نیز خود داخلی

تائید انتخاباتی «مروجان سکوالریسم نامزدهای روند گزینش که در اعالم میکند

آیتاهللامکارم شیرازی،درجهت خرابکردنگروهیکه و صالحیتنمى شوند»(۸)؛

تلویزیون «همایش رسانه، برگزاری اعضای دیدار در می کنند، او عمل اراده از خارج

اقتصادی، سیاسی، تحوالت ایجاد در تلویزیون نقش به اشاره با سکوالریسم»، و

«هر میدارد: اظهار کرده و انتقاد رسانه این عملکرد نسبت به فرهنگی و اجتماعی

تلویزیونگسترشیافتهولی کسانی برنامههایدینی ومذهبی در چنددر سالیاناخیر

می دهند!»(۹) سوق سکوالریسم سوی به تلویزیون را که کردهاند النه آنجا در

است مجبور همه شقوقخودـ  در اصالح طلبیاسالمیـ در برابر این«هجمه!»،

بیان کند تادرزمره نیروهایسیاسی«مجاز»باقی مخالفتخودباسکوالریسمرا علنًا

با مبارزه حال در که می کند اعالم مرتبًا مشارکت اسالمی جبهه اینکه مثًال، بماند.

این کارشجنبه دفاعیهم سکوالریسم بر مخالفتواقعی با سکوالریسماستعالوه

قبلیاش، جمهور صدای رئیس که رود می پیش چندان این راه در حکومت و دارد.

میگرداند: «راندن زمینحریفبر رندانه توپرا به میآیدکه در سیدمحمد خاتمی،

است!»(۱۰) ایناندیشه مروج خود سکوالریسم، چوب با منتقدان همه

به زندان رفتن ـ به قیمت ـ حتی اصالحطلبان که دید میتوان راستا همین در

جدی خطر با سکوالریسم را حکومتش فقیه کنند که ولی حالی تا کوشیدهاند بارها

به نامهای سعدی شعله قاسم آقای سال پیش، چهار ـ سه کرده است. مثًال، روبرو

کرده بود پیشبینی «با تاسف» ناالیقی، به او متهمکردن با و نوشته خامنهای آقای

خواهد ایران مستقر در سکوالر جمهوری اسالمی، جای حکومت به «بزودی که

اینکه نام«میوه جرم به البد ـ می شود دستگیر متعاقبایننامه البته که شد».(۱۱)

بود. رانده قلم زبان یا بر «تأسف!»، هرچند با را، ممنوعه»

ـ اسالمی هم حکومت مخالفان تا کشیده است طول سالها متأسفانه، باری،

و فحشا ارتشاء و فساد و اجحافها و ستمها و تبعیضها همه مایه و پایه آن را که

همانا خمینی آقای اسالمی» «حکومت نظریه «پادزهر» که دریابند ـ مییابند

الغیر. و است سکوالریسم

بی ـ خود اسالمی» «حکومت کتاب در انقالب، پیش از سال ها خمینی، آقای

عینبیاطالعی در اشاره میکندو، اندیشه این  بهجوهر ببردـ  نام ازسکوالریسم آنکه

استعمارگر» «جوامع شدن قدرتمند بنیاد اتفاقًا اینکه و تفکر این پیدایش دالیل از

سیاست جدا از باید دیانت که را «این مینویسد: شده، بنا همیناندیشه درست بر

استعمارگران را نکنند دخالت اجتماعی و سیاسی امور در علمای اسالم و باشد

و اجرا برقراریدستگاه اعتقاد بهضرورتتشکیل حکومتو شایعکردهاند... و گفته

عادل!» خاص «فقهای هم را حکومت این تشکیل او است». والیت از اداره، جزئی

که متصدی ائمه اطهارند (ص) اکرم از رسول بعد «اولیاالمر و میگوید: دانسته

برای نظاماتاسالم و احکام تشریحعقاید و یکی بیانو مقامهستند، و چندوظیفه

نیز و مسلمانان، جامعه اسالم در نظامات برقراری و احکام اجرای دیگری مردم...

ایشانفقهایعادل عهدهدار میان مللجهان. پساز نظاماتاسالمدر بسطعقایدو

(۱۲) هستند». مقامات این
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هرکه معنایدرستسکوالریسمرادرککندمی داندکهسکوالریسمتنهامجموعه

فعلی خمینی حکومت که آقای میرود بشمار تک نکاتی تک که نافی است نظری

نشانده آن صدر بر را «فقهای عادل!» و ساخته مبنای آنها بر را ایران اسالمیدر

است:سکوالریسم،درافقشایسته ساالری،فقهایعادلرا شایسته حکومتنمیداند

و گروهی و آزادانه و در محدوده زندگی خصوصی نظامات اسالمی هم و عقاید و به

شود. قائل امتیازی برایشان آنکه بی می گذارد، احترام فقط مسلمانان بیتحمیل

حکومت کل و دینکاران ریاست و ولی فقیه نافی سکوالریسم عبارت دیگر، به

مالی توانائی تمام و نیز این موضوع را بخوبی درک کرده دینکاران و است اسالمی

در اگر برند. و می برده اند آن بکار کردن راه خنثی در را نظامی مملکت و آموزشی و

اسالمی غیر آثار اگر میکنند، عوض را درسی کتابهای اگر برند، می دست تاریخ

اگر مسجدمیسازند می اندازند، تلویزیونیبراه شبکه ده ها اگر نابود میکنند، ایرانرا

دین بخاطر کارها را این کدام هیچ میکنند، تربیت جمعه امام خطیب و هزاران و

است همانی انداختن جا این کارها از هدف و تنها نمیدهند انجام مردم مذهب و

میکند: فرموله کلمات این قالب در باال، مذکور در سمینار در آقای اسکندری، که

انقالب دیگر شاخصه بودن، امر رهبری تحت اعتقاد و معنای به «والیت پذیری،

است».

این که است آن وقت اکنون و شد شروع بزرگ» «امای یک با فصل این اما

که میشود سکوالریسم موجب پذیرش من، بنظر دهم: توضیح و شکافته را «اما»

از که زند تکیه ـ بر چهارچوبی سیاسی گروه یا حزب یک چه و شخص یک چه ـ

می تواند، سکوالر انسان یک چگونه مثًال، است. شده ساخته ایجابات سکوالریسم

موافق فرد یک بگیرد تا با تصمیم سکوالر، ضد حاکمیت یک با راستای مبارزه در

عقل کند؟ همکاری ائتالف و سکوالریسم، مخالف فرد یک و نیز مذهبی، حکومت

سکوالریسم در نزد مبانی سستی نتیجه یا که چنین ائتالفی میگوید ما به عملی

مبارزه با مابین تضاد او از بیخبری حاصل یا است و بودن سکوالر مدعی شخص

محتوا بی نوعی پیروی صرفًا را باید آن یا و دشمن!ـ  آن کمک دوستان به اما دشمن

تلقی کرد. مد روز از

ایجاباتسکوالریسمدرعمل زمانیکهحضور تا اعالم اینکه«ما سکوالرهستیم»،

نشده به بوته امتحان گذاشته بودن سکوالریست مدعی سازمان یک یا شخص یک

از نیفتادن عقب و یکسو، از انظار برای جلب تبلیغاتی عمل نوعی تواند می باشد،

دیگر، باشد. سوی قافله، از

شده بپردازم. اعالم شعائر ناقض تضادهای اینگونه از عملی نمونه یک به حال

حال در حکومت این با است سال سی اگرچه اسالمی، حکومت اپوزیسیون

پس از شده زاده مدنی  و مدرن جامعه بقایای میکوشد و است فرهنگی مبارزه ای

دهد، نجات و کشیده بیرون امامی دینکاران پای و دست زیر از را مشروطه انقالب

پذیرش گرو اسالمیدر حکومت کل انکار که است رسیده نتیجه این به دیر خیلی اما

و دل چندان کشور از خارج در البته کار این است. «سکوالریسم» تفکر مبتنی بر

سکوالریست بودن ادعای که اشخاص و گروهها و احزاب را چرا نمیخواهد، جرأتی

از و راست، تا چپ از میبینیم، که هست هم دلیل همین به نمیاندازد. خطر به

پادشاهیخواهانتاجمهوریطلبان،تقریبًاهمگیتشکلهایسیاسیخودراسکوالر

و میخوانند. میدانند

بینش سیاسی یک اصلی پایههای از یکی بعنوان بودن، سکوالریست  اعالم اما

مدتی اگر خود من مثٌال، و تشویق و تقدیر است. تحسین قابل داخل کشور، جمع

کار این میپردازم، ایران در درونی «جبهه ملی» تحوالت به تمام با عالقه است

سکوالریسم آن در افزودن رهبری در مستقر مردان و است که زنان شجاعتی بخاطر

«اصول از سوم در اصل دادهاند. نشان خویش تشکل اعتقادات سیاسی مبانی به

حفظ برای ایران، «جبهه ملی که: خوانیم می ایران» جبهه ملی هدفهای و عقاید

تمامیتوان وهمچنین فراهم شدنامکانبهرهگیریاز دین مبیناسالم، به احترام

میکند».(۱۳) حکومت تاکید از دین جدایی بر اصل مردمی، و ملی

این صحت» «میزان غلظت» و «درجه می توان چگونه ببینم که میخواهم حال

میتوانبه برایاینکار، من، بنظر اندازهگیریکرد. را ملیداخلکشور ادعایجبهه

فرصتینایابتوجهکرد:طیدیدار آقای حشمت طبرزدی،دبیرکلجبههدموکراتیک

به در واکنش ایشان، ایران، ملی جبهه سخنگوی باوند، هرمیداس با آقای ایران،
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تاکید سکوالر» «نیروهای پیش از بیش همبستگی بر که طبرزدی سخنان آقای

به که این است ملی ایران جبهه روشن «دیدگاه نظر کرد: چنین اظهار داشت،

داشت، ایشان ابراز کند. همکاری دموکراسیخواه نیروهای همه تاکتیکی با صورت

نیروهای وجود دارد. حتی مبنی بر مخالفت با جنگ یک اراده ملی مثال برای

ملی از همکاری جبهه میتوانند خاص موضوع این در مذهبی ملیـ  اصالحطلب یا

برخوردار باشند».(۱۴)

نکته مهم چند به دقیق شویم آقای باوند تک کلمات تک در اگر بنظر من،

میرسیم:

«نیروهای از سکوالر» بر «نیروهای آقای طبرزدی تأکید ایشان، در مقابل .۱

«نیروهای نیروهای«دموکراسیخواه»جزو همه آیا اما ناممیبرند. دموکراسیخواه»

دموکراسی به رسیدن وسیله سکوالریسم نیست. چنین مسلمًا هستند؟ سکوالر»

سکوالریسم استقرار به لزومًا میشود خوانده دموکراسی ظاهرًا آنچه اما است

حاصل حذف شود، معادله دموکراسی از سکوالریسم عنصر اگر آنگاه، و نمیانجامد

نام «دیکتاتوری با آن از دیگر جائی در من که بود خواهد همانی تفریق امور و جمع

ام.(۱۵) برده نام اکثریت»

دموکراسی خواه» «نیروهای به سکوالر» «نیروهای تبدیل این من بنظر .۲

از طریق که است دقیقًا برای تعبیه دری بی توجهی نیست بلکه و سهو نتیجه نوعی

ممکن مذهبی» یا ملی ـ اصالحطلب «نیروهای با ایران ملی جبهه همکاری آن

چگونه «نیروهای اصالحطلب» که دادهام نشان مقاله اواسط این من در میشود.

خود مبارزه هموزن و همپا را آن و داشته تأکید با سکوالریسم مبارزه خود بر همواره

با «ما است: سخنان روشن این از هم منظورشان مذهبی» دانستهاند. «ارتجاع با

موضع یک از مبارزه ما میکنیم، اما مبارزه ارتجاعی است حاکمیت که از بخشی

اعتقادداریم». معنایاین بهحکومت اسالمی و والیتفقیه سکوالریستینیست. ما

طریق شرکتدر یکبازی حکومتاسالمیاز سهم خواهیاز حرفچیزینیستجز

سکوالر بایدپرسید که یکنیرویسیاسیملیکهخودرا واقع، در ضدسکوالریستی.

کند؟ «همکاری» سکوالر ضد اصالح طلب نیروی یک با میتواند چگونه می خواند

را مذهبی» و همکاری با «نیروهایملیـ  باالتر نهاده اینهم از پا را آقایباوند .۳

افتخار با را یک نیروی سیاسی وقتیصفت«مذهبی» بالمانعتشخیصدادهاند. نیز

«سیاست ما عین شعار که اعالم میدارد بروشنی واقع، میپذیرد، در خود بر تمام

و بکلی خمینی شده مشمول احکام آقای در نتیجه، پذیرفته و، دیانت ماست» را

اصل سومین که سیاسی تشکل آنوقت، یک شده است. خارج سکوالریسم قلمرو از

برای آن را فقط چرا نمیدانم (و است حکومت» از دین جدایی اعتقاد به «اصل آن

میداند!) دیگر الزم عقاید و ادیان همه نه و اسالم» دین مبین به احترام «حفظ

کند؟ همکاری حکومت» با دین «امتزاج موافق نیروی یک با میتواند چگونه

و نخوانده اید باوند را درست آقای سخنان شود که شما گفته است ممکن .۴

حکومت با «مبارزه برای نه را مذهبی ها ـ ملی و اصالحاتچیها با ایشان همکاری

خود ظاهر در ایراد این میدانند. جنگ» بالمانع با «مخالفت برای که اسالمی»

احزاب سیاست، عالم است. در وارد مشکل چندین آن اما بر می رسد بنظر منطقی

همکاری ائتالفو هم موردیکهدفمعینبا در میتوانند سیاسیمختلفالعقیده

و تفسیرشاناز تعبیر واجباستکهدر در انجامچنین کاریحداقلاینامر اما کنند،

پرسیدکه مثًال، اینموردمیتوان، در باشند. داشته اتفاقنظر هم با «هدفمعین»

آناست کهمشکلپرونده ـ  اصالحطلبان رهبرشناختهشده آقایخاتمیـ  اعتقاد آیا

بدخواهی های از ناشی کًال شده، جنگ احتمال رفتن باال به منجر که ایران، اتمی

پنهانکاریهایدولتاصالحطلبان درهشتساله اینکه نه آیا کشورهایغربیاست؟

وقتخریدن جز هدفی مذاکراتی که انجام طریق از فریبدادن دنیا و حکومتشان

آیا اصالحطلبان کنونیبا است؟ پیدایشوضع موجودنقشمؤثریداشته در نداشته

وجود با نه اینکه آیا مخالفند؟ و میگوید آقای احمدینژاد که دولت «حقمسلم»ی

بال دو هر جنگطلبانه ایشان، سیاستهای و خامنه ای العمر آقای مادام رهبری

بوده اند؟ گیر در این ماجرا خود ایشاناست) به یک ساندر حکومتاسالمی(تعبیر

مسببانآفرینش با کار صلحطلبیخود،چگونه میخواهد در ایران، ملی حالجبهه

فضای جنگیکنونیهمکاری کند؟

داشتنحداقل«هژمونی» (باالدستی) اصول ائتالف هایسیاسی، از یکی باز، .۵
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خود از جنگ، بخاطر نجات ایران میخواهد، که آیا جبهه ملی ائتالف است. در

دست کند، دارای چنان ساندویچ مذهبی ـ  ملی و اصالحطلب نیروی دو بین را

از موئتلفان اش خارج نشدن بر و کرده تعیین را بازی بتواند اصول که هست باالئی

مشترکی فعالیتهای در همه اینکه نه آیا باشد؟ کنترل داشته و نظارت اصول این

صلح) تأسیس شورای ناکام (مثل داشته دیگر تشکل دو این ملی ایران با جبهه که

شایسته که متمدنی ظاهرًا اسالم طرفداران را عمده نقش و بوده همواره در اقلیت

داشتهاند؟ دست در است حکومتکردن

۶.وباالخرهاینکههمه تجربه هایسالیاناخیرنشانازآن دارندکهنتیجههمکاری

مبانی شدن سست جز و اصالحطلبان چیزی مذهبیها ـ ایران با ملی ملی جبهه

است. نبوده ملی ایران» جبهه هدفهای عقاید و «اصول سکوالر

موردینیستکهسکوالریستبودنجبههملی آقایباوندتنها البتهسخناناخیر

و شرکت انتخابات مورد پیش، در چندی ایشان، قرار میدهد. تردید مورد ایران را

جبهه نیز شود تأمین اگر آزادی انتخابات کرده بودند که عقیده اظهار آن جبهه در

سکوالر نیروی یک اما خواهد کرد. شرکت انتخابات و در معرفی را خود نمایندگان

فقیه ولی اسالمی حکومت ظل در اما آزاد حتی کامًال انتخابات یک شرکت در از

شرایطی از را چه چیزی انتخابات کامل آزادی آورد؟ همچنین، می دست به چه

اصل والیت التزام عملیبه همچون پذیرشقانون اساسیمبتنیبر شریعت امامیو

زیر سقفقانوناساسی در که بدارد حکومتاسالمیاعالم و اگر میکند؟ فقیه کسر

در سکوالر نیروی شرکت یک بود، انتخابات کامًال آزاد خواهد فقیهاش والیت و آن

ضد حاکمیت یک به بیشتر هرچه بخشی مشروعیت جز حاصلی چه انتخابات آن

داشت؟ خواهد سکوالر

هم ایراننیست. حزب توده ملی جبهه گریبانگیر روشناست که اینمشکلتنها

مجاز به یک نیروی تبدیل فقیه والیت مذهبی اساسی قانون پذیرش با تا میکوشید

پسلهکاریها نوع این تحمل که است داده نشان حکومت اسالمی مقابل، در شود.

هم باز کار حاصل میداشت، نیز تحمل و بود عاقل اگر بهرحال، اما، ندارد. هم را

نمی کرد. ملی تثبیت جبهه سکوالریسم و توده کمونیسم حزب نفع را به چیزی

میکوشد که است مبارزهای راستین فریاد نیست، توخالی شعار یک سکوالریسم

ملت سر از را فقیه ولی ـ مذهبیِ  شر حکومت ایدئولوژیک مختلف، راه های از تا،

یا و عدم، که وجود دارد شرایطی رزمنده باشگاه این در و نامنویسی کم کند؛ ایران

میرسد. اثبات به سیاسی در عرصه عمل تنها سستی شان، و استحکام

ها: پانويس

۲۳ آگوست ۲۰۰۸  مورخ ـ راديو فردا سايت .۱

۷ اکتبر ۲۰۰۷  ـ نو سکوالريسم ۲. سايت

۱۷ فوريه ۲۰۰۸ همان، .۳

۱۹ ژانويه ۲۰۰۸ همان، .۴

۱۶ ژانويه ۲۰۰۸ همان، .۵

شماره ۰۷۶۵۹۵ مقاله ۲۰۰۹ ـ سپتامبر نيوز، گويا سايت .۶

۱۵۸۶۲ شماره  مقاله نيوز، رجا ۷. سايت

مقاالت بخش ـ نو سکوالريسم سايت .۸

۱۸ ژانويه ۲۰۰۸ همان، .۹

۱۹ نوامبر ۲۰۰۷ همان، .۱۰

۰۳۰۳۱۸ شماره  خبر اخبار، بخش بی.بی.سی.، ۱۱. سايت

۲۳ تا ۲۸ صفحات اسالمی»، «حکومت خمينی، اهللا آيت .۱۲

۲۲ شماره  اخبار، بخش ايران، ملی جبهه اخبار ۱۳. سايت

۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ نو، سکوالريسم .۱۴

۲ جون ۲۰۰۷ نو، سکوالريسم سایت ـ اکثريت» «ديکتاتوری مقاله عال، نوری اسماعيل .۱۵



 separation of church and فرنگِی عبارت کسی چه بار نخستین که نمیدانم من

ترجمه  این بابت و کرده ترجمه دولت» از دین «جدائی بصورت غلط، به state را،

آورده بوجود دردسر هزار تعریف«سکوالریسم»، فهمفارسی زباناناز زمینه در غلط،

دولت. معنای به state و نه church به معنای دین است نه که چرا است،

ازchurch شروع کنم کهدر اینترجمهبه«دین» تعبیر شده است. church بهمعنای 

از وجود حکایت و است «نیایشگاه» معنای به کنیم، که کلیترش یا کلیسا است،

اصلی است: مشخصه سه دارای که میکند یافته»ای سازمان «نهاد اجتماعی

دین معین) یک (حتی در داخل را مردمان از عقایدی که گروهی نخست اصول ـ

اهل میان در شیعه (مثل میبخشند خاص هویتی آنها به و میکنند جدا بقیه از

میشود. یاد مذهب» نام «مبانی اصول با این مجموعه از تسنن).

ـمشخصهدوم وجودسلسلهمراتبیبیشو کممشخصودیوانساالرانهازکارکنانی

و آیت اهللا ها و حجتاالسالمها واسقف ها ایننهادند (مثلکشیش ها استکهنان خور

موبدان). و مغان و خاخامها و

میشود از گفته که است مدون قوانینی مجموعه وجود هم سوم و مشخصه ـ

آن به اصطالح و در تغییرناپذیر است و دائمی لذا و ابالغ شده به بشر جانب خدا

پنجم فصل

جدائی مذهباز حکومت
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«شریعت»می گویند.

نیز و قضائیه و مقننه دو قوه نقش نهاد مدرن این دوران ماقبل جوامع در

تسلط با اما است. سکوالریسم میکرده بازی را پرورش جوامع و تشکیالت آموزش

توانسته و مخالف بوده مردم بر زندگی عموم خاص شریعت» «مذهب و یک آمرانه

عرفی پرورش و تشکیالت آموزش و قضائیه و قوه مقننه دو مدرن، جوامع است، در

church را اگر در  که است روشن ترتیب، این کند. به مذهبی سازمان جانشین را

کاربرد در باید کنیم، ترجمه علمیه» «حوزه یا «مسجد» به اصطالحیاش معنای

«دین». نه و بگیریم «مذهب» معادل درستاش

فرنگی زبان در و متعین میشود دینکاران و جمع شریعت در یکسو از مذهب

که  خارجیاش ظهور با دیگر، سوی از و، میگردد denomination مشخص واژه با

گوناگون  اختصاصی مذاهب نیایشگاههای دیگر و کنشت مسجد و و church کلیسا

دین  به church را که آغاز میشود آنجا از فارسی ترجمههای در مشکل ما باشد.

دین واقعی معادل اما بدانیم؛ «مذهب» معادل را آن باید آنکه حال میکنیم ترجمه

میگردانیم!  «مذهب» بر به religion باشد که را

و این دارند تفاوت با یکدیگر (religion و denomination دین (یعنی مذهب و .۳

تا از «این دنیا» «آسمان»، یا «زمین» تا در حوزه مفهوم شناختیشان، از تفاوت،

مفهوم مذهب آنکه حال است جهانی آن و آسمانی مفهومی دین است. دنیا» «آن

که مشکلی کنه به نشود نمیتوان درک تفاوت این و تا دارد؛ جهانی این و زمینی

برد. پی میکند ایجاد دین از دولت» «جدائی فارسی غلط ترکیب

و اجتماعی ـ تاریخی تحول زندگی تاریخ طول انسانها، در می دهم: توضیح .۴

درباره تفکر علتجوی خویش، البته و تلقین، و طریق آموزش خود، از شخصی نیز

در که ـ «آفریدگار» نام به مفهومی و نیز حسی، و طبیعی دنیای ورای دنیائی وجود

«من» حکم میتواند «روح» که وجود همچنین و ـ حضور دارد ماورائی دنیای آن

دارد، این دنیا در دیگر پائی و دنیا آن در پا یک و باشد داشته را ما یک از هر واقعی

«ایمان»یکحالتروحیوشخصی ایمانمی آورند. آنها وجود اغلببه و کرده فکر

وقتی  الفاظیشبیهfaith و belief یادمیشود. آنگاه، با زبان فرنگی در آن، از استکه

دنیا دارد، آن جای طبیعت، ماوراء ساخته شد که در دنیائی آدمی یقین» «باور و در

میشویم؛ خدا آفریده میشود. ما دنیائیِ او مسلط زندگی این سراسر بر سرعت، به

بال و مرض ما بر میمیراند، و را زنده می سازد ما میکند، تعیین را سرنوشت مان او

برای ـ خود ملکوت در او می دارد. عطا عمر طول و سالمت ما به یا نازل میکند،

و برقرار کرده کتابی و حسابی ـ جدا میشود تنمان از مرگ هنگام به روحمان که

به او از است، او آن از داریم دنیا در این آنچه است. نموده تعیین جزائی و پاداش

فکر و کدام که میداند او است. داده قرار ما عاریت» «ملک او را جهان و ما رسیده

دو هر ـ انسان منفرد منتشر و انسان اینجا، تا بد. کدام است و گفتاری نیک و رفتار

قرآن، (در است «مؤمن» مقام و مقامشان میکنند حرکت «ایمان» قلمروی در ـ

و معرفی شناخته غیب عالم به ایمانآورندگان یا بالغیب» «یؤمنون نام مومنین با

یقینآوردن دنیا» این بر دنیا آن تسلط «سیر نخست مرحله بدینسان، میشوند).

محسوب آن اراده که است آنچههائی برابر در تسلیمشدن و دنیا آن وجود به انسان

میشوند.

مستقیم وجود و این دنیا) رابطه ای دنیا انسان (یعنی بین آن و خدا اما بین .۵

کارهایش مورد در آفریدگارش با و بردارد را تلفن گوشی نمی تواند کس هر ندارد.

آدمها از جوامع، عدهای همه در همیشه، پس بگیرد. دستور از او یا و کند مشورت

مأمورند دارند و خبر و گرفته اند خبر غیب عالم از میشوند مدعی دارند که وجود

برای را، خدا با چون معامله و و چند کنند ابالغ به آدمیان را آفریدگار پیامهای تا

دیگران بیاموزند. به او، پاداش گرفتن از و او نگاه داشتن خشنود

از «مردم» عدهای که میشود سامان به وقتی دعوی و ادعا صاحبان کار این اما

قدیسین و پیامبران و جادوگران عالم غیباند. به متصل آنها که میکنند باور نیز

کدامشان هر و میآورند «متصالن به عالم غیب» را بوجود پدیده جامعهای هر در

بعنواناشرف انسان، طبیعت و چرائی آفرینش عالم عالم غیب، چگونگی از تعریفی

از تعاریفرا «دین»(Religion)میخوانیم اینمجموعه ارائه می دهند. مخلوقات آن،

متمایز می شود. دین متشابهات خود آورندهاشاز هر دینیدر نسبتداده شدنبه و

ایمان بنیاد اهللا،دینمانی، و...همگی بر موسی،دینعیسی،دینمحمد،دین بهاء
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آمدهاند. بوجود عالم آن به دین آورنده اتصال به اعتقاد و غیب عالم به

تبدیل تا هر دو منتشر، و و فراگیر پدیده ای دین و امری شخصی است ایمان .۶ 

قرار سیاسی و اجتماعی علوم بحث موضوع نمیتوانند نشوند اجتماعی» «نهاد به

گیرندوبیشتردرحوزهعلومروانشناسیو روانکاویقابلبحثوتحقیقوتفحص اند.

نمی تواند نشود (social institution) اجتماعی نهاد به مبدل که دینی و ایمان یعنی،

نقل اجتماعی حوزه به فردی حوزه از کند و بازی اجتماعی نقشی سیاست حوزه در

قدیسین و و پیامبران دسترس اند از دور غیب اش عالم و که خدا چرا نماید؛ مکان

نتیجه، انسان در ندارند. جامعه دائمیدر حضوری و میشوند درو مرگ با داس نیز

رابطهای در و نداشته کسی کار کاری به انسان متدین و مؤمن انسان آورنده، ایمان

می کند. خویش زندگی آفریدگار نامرئی با و شخصی

در و، شریعت نیستند صاحب کدام، هیچ دین، نه و ایمان عینحال، نه در .۷

«امت یک ایجاد و جامعه افراد «حقوقی»ی همشکلکردن در نمیتوانند نتیجه،

آندنیا رابطه ای شخصیداردو، بقول مرحله ایمانهرکسبا دینی» توفیقیابند. در

از وهرچهمیخواهددلتنگاشمیگوید». ترتیبینمیجوید، موالنا،«هیچآدابو

به کارشکستن نهادهایپیشین متصالنبه عالمغیب نیز بیشتر سویدیگر،ظهور

و سنتگزاری. آفرینی نهاد تا میانجامد سنتی نظم ریختن و درهم شکنی) (بت

ظهور و غیب)، عالم متصالن به و قدیسان (این پیامبران و جادوگران با مرگ اما

اجتماعیمذهب» آخوندها استکه «نهاد و مغانو موبدانو خاخامها و کشیشها

سیاست میشود. صحنه در مهم بازیگری به تبدیل و شکل میگیرد بخود

رسیدن بدون نمیتواند جامعهای خاص، هیچ و فردی تجربههای از جدا پس، .۸

به «متصالن غیاب در تنها شود و دنیا» «آن اسیر قاطع «مذهبسازی» به مرحله

عالمغیب»است کهعاقبتایماندینیمؤمنیندریکتشکلمنسجم سرریزمی کند

میشود. عمل اجتماعی وارد حوزه و آمده «نهاد اجتماعی» در یک بصورت و

و هم مسجد، کارکنان هم دارد، مسجد هم که است «مذهب» همان این نهاد

بخاطر که تنها ساالرانی مسجد و مسجدمداران اینگونه بدست شده شریعت تدوین

ازجانبمتصالنبه عالمغیب پیامهایبازمانده طلب علموتحصیل«دانشدینی»،

آنگونه رعایتروشهایخاصاستنتاج،میتوانندمشکالتمردم را، با و، فراگرفته را

کنند. فصل و حل مردم باشد، آن رضای خداوند موجب است قرار که

حجتاالسالم و و مال و همچونآخوند نامهائی با را دینی» «دانشوران اینگونه ما

بخاطر مذهب، یک«مذهب»می خوانیم. آیتاهللامیشناسیمومکتببزرگانشانرا

و یارگیری بقصد که اجتماعی است روشن «نهاد» مشخصههایش یک یا ویژگیها

مشاغلاجتماعی دیگر کنار و حوزهایشغلآفرینرا در هدایتمؤمنینبوجودمیآید

بعنوان بازمانده غیب و از عالم «نازله» است دستورهای که قادر نهادی مینشاند؛

عملیه») (یا «رساله «شریعت» به شکل مدون کرده و را عالم به آن متصالن میراث

را جامعه کل اجرا، و قضا و به نهاد اصلی آموزش خود تبدیل کردن با و، کند عرضه

آورد. گرد دنیا» «آن چتر زیر در

به معتقد جامعه تحول سیر مذهبی»، «سازمان و «مذهب» گرفتن شکل با .۹

آنگاه، و خود میرسد فرو بستگی و انجماد کمال غیب) به (یا عالم طبیعت ماوراء

از برآمده شریعت مذهب و سازنده اصول اجتماعی، بودن شرایط مساعد صورت در

تبدیل سیاسی به سازمانی را مذهبی سازمان و گرفته ایدئولوژیک بخود ماهیتی آن

و بازو از یا و میگیرند دست به را حکومت خود یا دینکاران پس آن از می کنند.

بر خویش شریعت برای تحمیل خود مذهبی اندیشه نظامیِ پیرو  حاکمان شمشیر

حاکمان زندگی انضمام به جامعه را، همه هر حال، در و، میطلبند مدد جامعه

منظم می سازند. خود شریعت ظل در آن را، شمشیرکش

بهنفعحفظرنگارنگیعقاید بهمیدانمیگذاردو، پا استکه اینجا سکوالریسمدر

یک سازمان که میشود آن خواستار اعتقادیها، بی و اعتقادات و آزادی ایمان ها و

دیگر و، بعبارت نگیرد دست در اجتماعی عموم را زندگی سر رشته مذهبی خاص

شود. رانده پس خصوصی حوزه به عمومی حوزه از دین) نه (و مذهب

معنای «دولت» که حتی به از معنای جدائی دین به این عمل نه تنها اما .۱۰

و غلط اینجا خود در «دولت» واژه آوردن و نیست هم «دولت» مذهب از جدائی

چرا؟ و است. بسیار کجرویهای منشاء

است.  واژه state «حکومت» درست معادل کرد. ترجمه دولت به نمیتوان state را
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(state) «حکومت» است که یکی سیاسی دو نهاد دارای میدهم: هر جامعه توضیح

خوانده میشود. (government) دیگری «دولت» دارد و نام

دارایتعاریفگوناگونیاستاما در مجموع حکومت، در مکاتبمختلفسیاسی،

تحصیلقدرت فرادستاجتماعی و اقشار منافع تمرکز میتوانآنرا «حاصلجمع

اساساینمنافع»دانست. یعنیحکومتدارای بر برایبهنظم کشیدنجامعه قاهره

نگاهداری نگاهبانی و و نظامی انتظامی نیروهای خود با منافع از است و «منافع»

بصور مختلفبیانداشتهوقوانین اساسی میکند وچرائیومشروعیتخویشرا نیز

میکند. وضع منافع آن از نگاهبانی برای را اصلی و

در ، و اجرائی «حکومت» است بازوی سیاسی، علوم از نظر «دولت» اما، نهاد

و دیوانساالری شامل بیشتر دولت می رود. بشمار آن اهداف و ماهیت تابع نتیجه،

ـ دارایماهیت مستقالنه یا ـ بخودیخود نمیتواند خزانه داریو انتظاماتاستو

دولت» ساختنمذهباز کوششبرای«جدا نتیجه، در ایدئولوژیکباشد. مکتبیو

نیزاهدافسکوالریسمرامتحققنمی کند؛چراکهتأمینکنندهقدرتاجرائیوتصمیم

است. نام «حکومت» به و اصلی تری باالتر نهاد وظایف دولت درباره گیرنده

وحتیناممکناست امری بیهوده دولت»هم ساختندین از بدینسان«جدا .۱۱

و «مذهب» هستند جداسازی و تفکیک قابل دیدگاه سکوالریسم که از و آنچههائی

نه حکومت» است از مذهب «جدائی خواستار سکوالریسم دارند. نام «حکومت»

مذهب) دارای به تبدیل شدن (بدون و دین ایمان که دولت» چرا از «جدائی دین

در دینداران میتوانند نیستند و دنیا این اجتماعی در امور دنیا دخالت آن توانائی

با سکوالریسم «مذهبی» شود. دولتشان خاطر این به  بی آنکه کنند شرکت دولت

با «دین». و نه «مذهب» سرشاخ میشود

عملی تجربههای زمین به نظری بحثهای آسمان از بخواهیم اگر حال، .۱۲

ساختار تغییر روشنی دریابیمکههدفیک سکوالر نمیتواند به میتوانیم آئیم، فرود

و دولت که چرا باشد. اسالمی) جمهوری دولت یا احمدینژاد (مثًال دولت «دولت»

برگزیده اساسی قوانین اساس بر همگی وزیران هیئت  و نخستوزیر و رئیسجمهور

شریعت دینکارانمذهبیخاصو که بوسیله کارگزاران«حاکمیتی»هستند و شده

ساحت دولت در هرگونه تغییری حاکمیت آن انحالل بدون و میشود اداره آنها

باانحالل«حکومتمذهبی» نمیتواندما رابهتشکلیسکوالررهنمون شود.لذا،تنها

می گردد. ختم و غائله دعوا منتفی شده «موضوع» که است

باشد سکوالر بودن مدعی هرکس نتیجه گرفت که چنین میتوان سخن این از

بجای دیگری شخص دادن برای نشان یک رئیس جمهور عزل دنبال به نمیتواند

اغلب حتی ساختار حاکمیت اند و به وفادار و کارگزار هر دو این چرا که باشد او

ایجاداصالحاتیفریبندهازسقوطحاکمیت(بخاطرندانمکاری دیگرانی با میکوشندتا

کنند. «خودیها») جلوگیری از

حکومت های و طرفداران سکوالرها بین که اختالف گفت توان می پس .۱۳

و راههای حقوقی می تواند از طریق که است حقوقیـ  سیاسی یک دعوای مذهبی

سر توافقبر بهرحال، اما، یا نشود. حتینظامی)حلو فصلشود، احیانًا سیاسی(و

برآورده را خواست های سکوالرها همه که است حلی حکومت» راه «مذهبینبودن

میکند. ابدی اختالف را سر این موضوع نیز توافق بر عدم آنکه میسازد حال

برقرار «دعوا»ئی نیز ما کلجامعه در تاکنون، انقالبمشروطه از من، نظر به .۱۴

آن «موضوع» آنکه بعلت که هنوز، رسیده اوج خود به که است سال سی و بوده

مبارزات از قدم هر در را زنده بودنش نتایج دارد و ادامه همچنان نشده «منتفی»

مختلف سطوح در ما را اندیشمندان دعوا این میسازد. و نمودار ما ملت سیاسی

گرفته مدرنیته و سنت رویاروئی از کردهاند؛ تبیین و مطرح گوناگون شکلهای و

یا تنافر گرفته تا مردم) (حق حقالناس حقاهللا و تقابل دموکراسی؛ از استبداد و تا

و عرف. تناظر شرع

با دنیا «تقابل آن هستند: اصلی تقابل یک نتیجه تقابل ها این اما همه من بنظر

از «حاکمیت» بدون بیرونرفتن«مذهب» نیز دعوایفیمابیناین دو ایندنیا» و

از در مقاطعی اینامریبدیهیاستکههمهجوامع، واقع، در منتفیشدنی نیست.

یا کردهاند، حل را دعوا یا و کار داشتهاند سر و «دعوا»ها اینگونه با خود، تحول تاریخ

و همچنان جامعه هنوز یا و است، با ازدست دادنموضوعیتخودمنتفیشده دعوا

است. کرده گیر دعوا طرفین خورد و زد صحنه وسط در



تعاریف«کناری» و تعریفواقعییکمفهوممیتواندبوسیلهمعناها و معنا معموًال

اذهان آن بیشتر در مرکز از دور معانی برخی و مانده پنهان از نظر دوم آن دست و

مورد «سکوالریسم» در می توان را موارد این از باشند. یکی بروز داشته و حضور

حکومت» مذهب از معنای «جدائی به را سکوالریسم اینکه بیشک کرد. بررسی

کارکردی چرائیاصلیو این«تعریف»چیزی از در برداشتغلطینیست، اما بگیریم

و معناها که میگردد آن موجب امر، همین و نمیشود، بیان «جداسازی» این

بر را راه و را پنهان کنند سازی از این جدا اصلی و غرض ثانویه، هدف تعریفهای

درباره تفاهم عمده سوء چند به توضیح در اینجا بگشایند. تعبیرهای گوناگون سوء

سکوالریسممیپردازم:

بهیکی از اینتوسعات توجه تفاهم ناشیاز«توسع مفهومِی»سکوالریسم. ۱.سوء

«جدائی ضرورت پافشاری بر بجای پیرامون سکوالریسم، خود در بحث اگر کنیم:

پدیده تا بکوشیم و کشانده مذهب با «مخالفت» به را سخن حکومت، از مذهب «ِ

مذهب کارکرد به گستره ما بحث یکسو، از کنیم، معرفی و مهلک زیان بار را مذهب

به سکوالریسم ربطی (که میکشد آن اصول و مفروضات ـ غیرعقالئیبودن مثًال ـ و

که ـ را مختلف مذاهب پیروان ادیان و خود، به دست دیگر، ما سوی از و، ندارد)

فصل ششم

برخیسوء تعبیـرهادرمورد سکوالریسم
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آداب بوده و پایبند خود عقاید به آزادانه میتوانند سکوالر حکومتی گستره تنها در

جدی و طبیعی هواداران جزو میتوانند نتیجه، در و، بجایآورند را خویش عبادی

جبهه مخالفان سکوالریسم به را عامدًا آنان کرده و دور آن ـ از سکوالریسم باشند

راندهایم.

و ندارد» مخالفت  «سر  کسی ایدئولوژی و مذهب و دین  با سکوالریسم 

از را پدیده دیگری هیچ عقیدتی، و دینی و سیاسی تبعیض «نمیخواهد»، جز

عهده اجتماعیبر دیگر برانداختنپدیدههاینابهنجار یعنی، براندازد. ساحتجامعه

است طبقاتی اختالفات برانداختن عهده دار نه سکوالریسم سکوالریسم نیست.

دیگر، بعبارت آن. له بر و نه است مذهب علیه خرافات نه برافکندن مسئول نه و

تبعیض عقاید ورود از فقط است میکند که قرار عمل فیلتری همچون سکوالریسم

«اصالحاتاجتماعی»را بقیه همین. داخلحوزهحکومتجلوگیریکند. آفرینبه

قرار داد. و برنامهریزی نظری دیگری مورد بحث حوزههای باید در

میگویند سخن «دینداران یا مذهبیون» با «سکوالرها» در تضاد که از آنها

اجتماعی» زندگی «حوزه مذهب را در و سکوالریسم که میشوند ایناشتباه مرتکب

حوزه به مذهب «ورود با آنکه سکوالریسم فقط حال می کشانند. با هم مقابله به

نام به پدیدهای دلیل همین به مذهب. خود با نه و است مخالف سیاسی» حکومت

و نمیکند را پیدا دوگانه موجودی دیندار» حکم «سکوالر و یا سکوالر» «دیندار

نمیشود. اضدادمحسوب جمع

سکوالر بودن هم از خویش معرفی در که کسانی از برخی که است درست این

از را مجموعههائی آنها باشند و مخالف مذهب دین و با ممکن است میزنند دم

خرافاتبدانندوعلیهشانبنویسندوسخنبگویند.امامخالفتایناشخاصربطیبه

لحاظ فلسفه به بخصوص ـ نگاه شان طرز و جهان بینی به و ندارد سکوالر بودن شان

کسی لزومًا یا مذهب دین با مخالفت یعنی میشود. مربوط تاریخی ـ و اجتماعی

را شخص مسلمًا حکومت حوزه مذهب به ورود مخالفت با اما نمیکند را سکوالر

مقصرندکه همانقدر تفاهممذهبی ها آفرینشاینسوء در میبخشد. هویتیسکوالر

به براندازی باید بودن سکوالر برای میکنند خیال که سکوالرهائی خود از بسیاری

و قدرت تمام شدت باید با سکوالرهای راستین نیز پرداخت. جامعه از مذهب و دین

بپردازند. توضیحی و روشنگرانه بکار و مبارزهکرده مورد این در

یکی مفاهیم دیگری با را سکوالریسم اصلی است که مفهوم وقتی دوم مورد .۲

مثًال، میتوان نیست. برقرار رابطهای آنها و سکوالریسم ضرورتًا بین که بپنداریم

«این جهانی» دسته دو به زندگی را امور که از سکوالریسم نگریست تعریف این به

این امور و واگذاشته به مذهب را جهانی آن امور میکند و تقسیم جهانی» «آن و

غیرسکوالر امور کردن این «محدود میدهد. سکوالریسم قرار حوزه را در جهانی

غیر گذار تبعیض سیستمهای از ما بسیاری که می شود موجب جهانیبودن» آن به

که همان اشتباهی است این بپنداریم. «سکوالر» را و آنها بگیریم نادیده را دینی

حال موردحکومتهایکمونیستی و فاشیستیقرنبیستمپیشمیآید. در معموًال

را «خدا» جای فقط که چرا سکوالریستی نبود روی هیچ به استالین حکومت آنکه

خدای این نام به را خود زمینی و احکام کرده عوض کارگران» پیشاهنگ «حزب با

تفسیم ناخودی و به خودی و ارهاب ارعاب را با و جامعه می ساخت جاری زمینی

میکرد.

تفکیک اگر میشود. بازگفته مرتبًا چنیناشتباهی یک هم اسالم تاریخ حوزه در

آنجا از دهیم، راه اسالم تاریخ در مورد به نگاهمان را جهانی آن جهانی و حوزه این دو

نویسندگان از برخی و شدنی است، مفروض از طریق پیامبر جهان آن با ارتباط که

اینکهخلیفه اگرچهجانشین پیامبر بهخاطر آنند کهنهاد«خالفتاسالمی»، قائلبه

پدیده ای خالفت پس، بشمار می رود، محروم غیب با عالم داشتن ارتباط از اما است

آنجا تا مزبور مورد نویسندگان در این سکوالر است. ـ نتیجه در وـ  «این جهانی»

غیب را عالم با ارتباط امام به شدن قایل و شیعی تأسیس امامت که پیش میروند

اسالمی حکومت شدن سکوالر و جلوگیری از ارتباط مزبور استمرار کوششی برای

نیز نام دارد «مهدویت» امامیکه تشیع در پدیدهای مورد در بحث میدانند. همین

سکوالرشدن روند را آغاز دوازدهم امام غیبت و امامت پایان عصر و میشود تکرار

آنپس حاکمیتازطریق اتصالبهعالم از که حکومت هایشیعی بنیادمیگیرند چرا

در همینراستا نیزهستکهمیتوانبهکوششهای توجیهنمی شود. و غیبتئوریزه
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با کرد که، اشاره آن حوزه  و بخصوص «مدرسه حقانی» در قم علمیه در حوزه جاری

حکومت مشروعیت امور حکومتی، آگاهی امام غایب در اراده و حضور به شدن قائل

سکوالر بر را راه کسب کرده و، بدینسان، که از امام غایب مردم از نه را فقیه ولی

شدنحکومت میبندند.

با روی بهیچ سکوالریسم که مییابیم بنگریم، در سکوالریسم» «گوهر به اگر اما،

درواقع، کاری ندارد. هم غیب مفروض عالم به اتصال نبود بود و و سقم و صحت

امام و اتصال پیامبر نه می کند آشکار را اسالمی حکومت سکوالر ضد ماهیت آنچه

خاص، قشرهای حقوق ویژه، وجود که غیب، عالم با و فقیه) جمعه امام حتی (و

الاقل ـ اینها به«منکر» و«معروف»استو تقسیم امور و خطقرمزهایتبعیضگذار

شریعت» سرچشمه احکام و «اصول از که غیب» «عالم از نه ـ ساحت عمل در

و، است غیب عالم جانب شده از و تعریف صادر فرض تنها در شریعت آن و میگیرند

میشود. محسوب دینکاران دستپرورده عملی، واقعیت در

غیب عالم به اتصال نداشتن که داشت توجه اساسی و مهم نکته بهاین باید پس،

نمیکند، مهم متصف «سکوالر» صفت به لزومًا را آن پدیده یک نبودن جهانی آن و

راستای یکدستکردن در کوششنکردنو وسیلهایبرایچنینکوششینداشتن،

آزادیهای تحدید و آدمیان، و سلبگوناگونیعقاید و آرمانها مدیریترفتار جامعه،

است. بشری رنگارنگ

آن ذکر و میآید، پیش اسالم مورد در آنچه نوع از دالیلاشتباهی از یکی شاید

که باشد مربوط شدن» «عادی و شدن» مفهوم «سکوالر دو گرفتن به یکی آمد،

عادیسازی مفهوم«عادی شوندگی یا نیست. برقرار ارتباط چندانی بینآنها لزومًا

ایننکتهاشارهمیکندکههنگام ظهور به  ـ الاقلدرجامعهشناسیماکسوبر امور»ـ

«نامعمول» میشود. و عادی» «غیر جامعه اوضاع غیب عالم به اتصال پیامبران و

«رهبر اصطالح در و شده انجام طریق او از اتصال مزبور (که رهبری مرگ پی در اما،

گشتن معمولی و عادی شدن به رو رفته رفته اوضاع میشود)، خوانده کاریزماتیک»

مینهند.

اینالبتهفقط یکبخش ازمعنای«روند عادیسازی»است وهرگز نمی توانبحث

پیش عادی» چرا که «اوضاع دانست؛ یافته خاتمه همینجا مفهوم را به این مورد در

کاریزماتیک، رهبران از پس دوران در فرق دارند و، هم با کامًال او از و پس پیامبر از

اساس بر و از آنرهبران شکلمیگیرد مانده اساس آموزههای بجا روندعادیسازیبر

ـتحتعنواناصول آن آموزهها را همانهمسازمانمذهبی دینکاران بوجود میآید تا

سازمانها این پیدایش از پس تنها و کند. اعمال ـ معروفات و منکرات و ارزشها و

مییابد. ظهور آنها پادزهر بعنوان «سکوالریسم» که است

ـ که نمیانجامد تنها به برقراری سکوالریسم سازی نه و عادی شدگی عادی لذا

میاندازد. عقب ـ تحقق آن را برای قرنها به مذهب سازی روند طول در

ادیان میگردد که تفکری بر سکوالریستی به ذهنی ضد  سنگرهای از اما یکی .۳

برای را به قدرت دستیابی و میکند فرض ظلم» «برانداختن در راستای را مذاهب و

ایجاد راه سد را سکوالریسم میبیند و، در نتیجه، ضروری «مأموریت» انجام این

می آید. در مخالفت بر از آن با و کرده ارزیابی ظلم» مذهبی جنگنده علیه «دولت

مرتضی به اندازه دینی حکومت نظریهپردازان از یک هیچ معاصر دوران در شاید

سکوالریسمرا با اساسیکچنینمفروضاتغلطیمسئلهمخالفتخود مطهریبر

مرتضی سید قول نقل اساس بر غلط، مفروضات همین با او، باشد. نساخته مطرح

و میبردند رنج دیگر جریان یک از حقیقت در مسلمانان «این مینویسد: مفیدنژاد،

«اولیاالمر» می دانستند وسالطینرا اینکهخلفا آناینکهدرجهان تسنن، به حکم

به سیاست و دین همبستگی واجب میشمردند، دینی جنبه از را آنها اطاعت و

جدایی دین که طرفدار آنان سیاست بود. از طرف دین قرار گرفتن خدمت صورت در

ازسیاستبودند،اینچنین جداییرامیخواستندیعنی میخواستندخلیفهعثمانی

وجدان و دینی نه یک مقام شود شناخته دنیوی صرفًا یک مقام مصری حاکم با

بود».(۱) سخن درست و این باشد. او آزاد از در انتقاد ملی مردم و مذهبی

سالطین» و «خلفا می پندارد که می شود آغاز آنجا از مطهری مشکل واقع، در

(۵۵ آیه مائده، سوره قرآن، تعریف در حکومت» («صاحب االمر» «اولی هیچ یک

به میروند. بشمار امام شیعه باشد) (که حق حاکم واقعی غاصب واقع در و نیستند

که هم کسانی دوران این است در معتقد مفیدنژاد: «مطهری مرتضی سید گزارش
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در نتوانستند و ماندند دور سیاست از بودند اسالم معنوی مواریث حافظ و حامل

روح از اختیار آنها بود زعامتوسیاستاسالمیدر دخالتبکنندوکسانیکه کارها

و القاب و و جماعت جمعه ظاهری از تشریفات تنها بودند و به دور اسالمی معنویت

و اینتشریفاتظاهری یکسره شد االمر نیز کار آخر میکردند. اجرا را احکام، اجازه به

و روحانیت و پدید آمد اسالم از قبل شکل به سلطنتها رسمًا و رفت میان از هم

گردید». جدا سیاست از کلی به دیانت

دیگر سوی از دارد و اسالم» اشاره معنوی «مواریث به یکسو از بدینسان، مطهری

در و، است قدرت نرسیده مواریث به این حق و بر مجری واقعی که است معتقد

است! یافته تمایل شدن سکوالر به جامعه نتیجه،

ـ و اجرا تحقق صورت ـ در که چیست معنوی» این «میراث مطهری، در نظر اما،

نظامی «اسالم میشود؟ مطهریمی نویسد: و نابجا جدائیمذهبازحکومتناالزم

در عیناینکه مکتبی است. آورده وجود به و تشکیالتیتازه تفکریجدید نوینوطرز

درماده، استاخالقیوتهذیبی،سیستمیاست اجتماعی وسیاسی،اسالممعنی را

نگهداری پوسته در را هسته پوست و در را مغز در دنیا، را آخرت ظاهر، در را باطن

منزله به را خالفت دستگاه خود، اصلی مسیر از حکومت و خالف میکند. انحراف

میآورد». لب در بدون قشر مغز و بی پوسته

میکرد، دور مطرح را احتجاجات اینگونه مطهری وقتی که فرضکرد شاید بتوان

موجبآنمیشدکه امکانتحققاینافکار نداشتنتصوریاز حکومتو افتادگیاز

امام حکومت بهدستامامحسینو اگر که کنند مخاطبانش«معصومانه» فکر و او

آن ها بیافتد می افتاد و فقیه» «ولی به دست آخر، امام در غیاب زمان و، امام و رضا

میکردند پیاده را و سیستم اجتماعیو سیاسی اسالم» «مکتباخالقیو تهذیبی،

برای رغبتی کسی نتیجه، در در مادی میرساندند و، و فالح معنوی را به جامعه و

همان ـ در تصوری، وقتی اما چنین بوجود نمی آمد. از حکومت کردن دین جدا

برای را نوینی دستگاه کًال که خود مدونمی شد، نشانمیداد نوشتههایمطهریـ

امر به اسالم «اهتمام مینویسد: مطهری میکند. طراحی مذهبی تبعیضگذاری

قوانینسیاسیبرایحفظمواریثمعنوییعنیتوحید و سیاستوحکومتوجهاد

و است». انسانی مساوات و عواطف و اجتماعی و اخالقی و عدالت و معارف روحی

مذهب از آقایمطهریچیزیجز شریعتبرآمده «مواریث معنوی» اینمجموعه در

و عدالتطلبی آزادیخواه هر از دمار است دهه سه اکنون که امامیه نیست فرقه

است. درآورده

دردریایخونکهحکومتاسالمیاش تحققرؤیاهایخودرا مطهریزندهنماندتا

قوانین جهاد و و حکومت و سیاست امر به «اهتمام نتیجه و کند کرد تماشا ایجاد

تحقق و مطهری مرگ از که پس است آن در نکته ببیند. اما چشم به را سیاسی»

کاملحکومت اسالمی،و تجربهتلخ وخونینیکهبهمراه آوردهنیز اینگونهاندیشه های

بارز نمونه است. رایج قدرت از افتاده جدا دینکاران بین در همچنان خیالبافانه

در نشسته که یافت خانه در محصور منتظری آیتاهللا نزد در میتوان ایناندیشه را

میپروراند. سر در را علی عدل حکومت رؤیای همچنان قم

بیافریند، قرمز خط هرچه باشد، مانع را تنوع و آزادی هرچه من، گمان به باری،

هرچهخودیوناخودیکند،و هرچهدریکیاهمهامور، بیتوجهبهشایستهساالری،

خواه آسمانی بداند و خود را خواه است، ضد سکوالر امری باشد تبعیض قائل به

باشد. آسمان کل منکر

۴.سوءتفاهمدیگربهمسئلهرابطهسکوالریسمبادولت هایدموکراتیک برمی گردد

همچونتضمینیبرایرسیدنبهچناندولتیمیخواهد.حالآنکه وسکوالریسمرا

برای میگوید که، دموکراسی بر مبتنی نیست.اندیشه ممکن چنین تضمینی دادن

همه مردم آن از باید مقتدر آن بازوی و حکومت و آسایش، رفاه و آزادی رسیدن به

میکنند وضع آنها مقرراتی که قوانین و بر اساس و منتخبین مردم بوسیله و باشد

کنند. سکوالریسم نگاه به یک چشم را مردم همه آن هم باید کارگزاران شود و اداره

همان از اگر، نخواهد بود میسر دموکراتیکی ساختار چنین رسیدن به میگوید اما

بر ازدسترسی کسانی برماشین مقتدر حکومتجلوگیریکنیمکه، ابتدا،نکوشیمتا

اساسعقایدشان، جامعه رابهخودیو غیرخودی تقسیمکردهو برله بخشیازجامعه

شرایطرسیدنبه دموکراسیآن عبارت دیگر، یکیاز به آن عملمیکنند. بقیه علیه

داشته شوند. نگاه حوزه حکومت دور اینگونه عقاید از که صاحبان است
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از و ایدئولوژی جدائی مذهب «سکوالریسم»، طرفداران امروزه دالیل، بهاین

بطوری توصیه میکنند. دموکراسی به رسیدن اولیه»ی بعنوان «شرط را حکومت

تعیین اختیار و مختلف گزینههای داشتن در بحث اینجا در میشود، مشاهده که

پدیده یک که است این در بحث آنها نیست؛ بلکه میان در اجرائی اولویت هائی

الزم» سکوالریسم «شرط برقراری میشود. دیگر پدیدهای ظهور برای الزم» «شرط

«شرایط برقراری به دموکراسی تحقق که آنجا از اما، است. دموکراسی برقراری برای

برقراریسکوالریسم «شرط داشتکه نمیتوانباور است،هرگز وابسته دیگر»ینیز

آن به سکوالریسم درمورد بحث اما هست. هم دموکراسی به رسیدن کافی» برای

توان می دموکراسی» تحقق دیگر «شرایط مورد در و ندارد ربط دیگر» «شرایط

بحثکرد. جداگانه

مختلف قرائتهای وجود متوجه سکوالرها میشود که گفته دیگر، سوی از .۵

در برابر و میبینند یکپارچه پدیدههائی را مذهب و دین لذا، و، دین نمیشوند از

غلط و جنبهای درست جنبهای دارای نظر این میکنند. ایجاد آنها سد تمامیت

حکومت اند حوزه به دین از مذهبی قرائتهای همه ورود مخالف سکوالرها است.

اما نباشد. و چه (؟!) باشد مذهبی دموکراسی نوعی قرائت متمایل به چه این ـ

یک دین از متعدد قرائتهای وجود سکوالریسممنکر نکته نشانمیدهدکه همین

بکار کاری که است حکومتی ایجاد هدف سکوالریسم تمام اتفاقًا، نیست. و معین

به در نتیجه، و، نداشته باشد کهنه پسندان و نواندیشان دینداران و اندیشمندان و

شدنو فرصت شکوفا مذهبی، یا غیر قرائتهای یکمکتباندیشگی مذهبی، همه

بیانگشتنبدهد. هنگامیکهرسیدن یکقرائت ازدینبهحکومت موجبآنمیشود

بدعت و ارتداد و معادل آن دین حوزه در طلبی تجدید نظر و نوع نواندیشی که هر

ریشههای می کوشد است که سکوالریسم تنها این باشد، سرکوب و تنبیه مستلزم

کنار در نیز، البته نواندیشی ارتداد و بدعت و هر نوع به و را بخشکاند سرکوبی چنین

و آزادیانتخاب مقاومتدر مقابلتغییر، امکانحیاتدهد هرگونهمحافظه کاریو

واگذارد. او به خود زندگی خصوصی هرکس را روش و راه

توجه مورد سکوالریسم با آن حیاتی و مستقیم رابطه اغلب که دیگری پدیده .۶

حقوق در «اعالمیه که امروزه است مجموعهای کتمان می شود، و حتی قرار نگرفته

بشر»تعینیافتهوهمچونمعیاریبرایسنجشپیشرفتگیمتمدنانهجوامعمورد

زمینه در در آن که اصولی اعالمیه و مندرجات این به توجه میگیرد. قرار استفاده

اینها نظایر تساویهایحقوقیوسیاسیومذهبیو تکثر، ضرورتبرقراریآزادیها،

اصول و ایناعالمیه «اینهمانی»یمابینمفاد بخوبیقرابتو تنها مطرح استنه

حقوق برقراری خواستاری که میدهد نشان بلکه میگذارد نمایش به را سکوالریسم

بشردریک جامعهتنها بهخواستاریصریحیکحکومتسکوالربستگی داردواینگونه

که جامعهای در واقع هست. نیز بشر حقوق رعایت «الزم» و اولیه شرط حکومت

و بخصوص آن حکومتکند یکمذهبمعینبر یعنی جامعه ایکه سکوالر نباشد،

دست داشته باشد، همانجامعهایاست در مجاریقانونگزاریو اعمال قانون آنرا

آن بجای را جامعهای تا است آمده بوجود آن برانداختن برای بشر حقوق که اعالمیه

سکوالر باشد. حکومتی واجد که بنشاند

حقوق اعالمیه در مندرج خواستههای تحقق انکار سکوالریسم با پس، مخالفت

فرض تقدموجودجامعه ای با نیز مجموعهحقوقبشر بعبارت دیگر، هست. نیز بشر

را یکم و بیست انسان قرن سعادت است قرار و گرفته آمده، معنا بوجود سکوالر

اما عقیدتی، مذهبی و سیاسی و آزادیهای از دفاع این مجموعه، با کند. تضمین

یک نشانیهای به اشاره جز نمیکند کاری واقع در دیگری، بر یک هیچ ندادن برتری

جامعهسکوالر. چراکهبیسکوالریسمنهبرابریانسانهامعنادارد، نهرفعتبعیضهای

و انتخاب. آزادی عقیده نه و و قانونی، و سیاسی حقوقی

را خود سخن در که اشخاص است آن هم سکوالریسم ضد ترفندهای از یکی .۷

بهانههای به و عملـ  در اما آندادسخنمیدهند فواید درباره معرفیکرده و سکوالر

مضرس، جاده در این میتوانند تا برنداشته و بلکه گام آن مسیر تحقق در ـ مختلف

می پراکنند تا چرخهای اجتماعی معوج و دانشهای سیاست و چهار پر فلسفه میخ

پنچر وسطراه در مقصد دموکراسیمی برد مسافرانشرا به اتوبوسسکوالریسمیکه

جامعه دشمن از بدتر دوستان «سکوالر»ها بظاهر این بماند. رفتن باز و از شود

یافت اسالمی حکومت با مبارزان صفوف همه در چهرهشان متأسفانه که سکوالراند
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میشود.

متعدد دموکراتیک بالقوگیهای بر باور بوجود یکسو، از آنها، موضع نظری بنیاد

تحمل و صبر با اینکه به اعتقاد دیگر، سوی از و، است اسالمی حکومت ساختار در

جامعهای به مدت بلند در و نشست نهالهای بالقوه این تقویت و آبیاری به توان می

میدارند اظهار سکوالریسم تصدیق ضرورت برقراری عین در آنها رسید. دموکرات

اینکه جز ندارد سکوالریسم نتیجه ای ضرورت برقراری به بحث شدن وارد که

سوی به جامعه گام برداری را علیه آن دینداران حامی هم و اسالمی حکومت هم

گمراهی بسیار راهنمائی و مغلوط سخت و استداللی این بهانه بشوراند. دموکراسی

که است کسانی باشد کار سکوالرها کار آنکه از پیش شوراندن اینگونه است. آوری

که اجازه نمیدهند و میکنند معرفی مردم دین با ضدیت معنای را به سکوالریسم

یعنی، بفهمند. است، تجربی آنها خواست که سکوالریسم را، درست معنای مردم

به دین ضدیت نسبت با را به دروغ سکوالریسم و الحیل لطائف به که کسان همان

را به آنها و شورانده سکوالریسم علیه دینداران را تا می کوشند میکنند عامدًا یکی

انجام اینسکوالرنماها آنچه برابر و در این زمینه در حکومتاسالمیوادارند. دفاع از

کوششی حکومت، تریبونهای و آور رسانهها شرم دروغهای و خزعبالت میدهند،

آید. می بحساب ناچیز

اما دموکراسی» خواستاری جامعه برای «آماده بودن به توسل و باالخره، .۸

با مبارزه ترفندهای از یکی نیز سکوالر» حکومت برای خواستاری نبودنش «آماده

براستی اما میتوانپرسیدکهاگر معتقدانبهسکوالریسم سکوالریسمبشمارمیرود.

جامعهای کدام باشند، بازار و مردم کوچه آن به کارکرد و هدف و معنا توضیح پی در

کدام خواهند یافت؟ عمومی خواست این پذیرش برای ایران جامعه آمادهتر از را

روزمره را بصورتی مذهبی حکومتی تمام سال سی ایران همچون جامعه جامعهای

حکومت یکی شدن مذهبامامیبا از میکشد هرچه دریافته است که و کرده تجربه

جامعه رسیده، قدرت به مذهب این دینکار قشر که حاصل این با است، کشورشان

یک مقررات و قوانین و کرده، تبعیضزده و تکه تکه قبل روز از بیشتر روز هر را

در که است ملت کرده است؟ کدام تحمیل ایران همه آحاد ملت بر را معین مذهب

نشده آن خواستار و درنیافته آن را «لذت حضور» قدر سکوالر حاکمیتی «غیبت»

را مردمی همان و کمال تمام به از آن بخش اندکی تنها ایران، که ملت جز باشد،

بر بقیه و النبیتصوریدینکاراناثنیعشری ساکناند در مدینة تشکیل می دهندکه

دارند؟ و برتری سروری مردم

روشناستکهتا فکرضرورتحکومتسکوالر،بعنوانپادزهر حکومتمذهبی اما

به سکوالر جانب روشنفکران از و نیامده در «گفتمان» بصورت یک ایدئولوژیک، و

نیز نظر سطح در ایران جامعه که داشت انتظار نمیتوان نشود منتقل جامعه سراسر

بایدبخوبی است. بهماننتیجه ایبرسدکههم اکنوندر سطح عملبدان نائلشده

مندرج خواستهای و بر پیشبینیها مبتنی مدرن و اصالتًا جامعه که کنیم درک

جدا سر بر جامعه آن اعضاء اکثریت اگر آمد نخواهد بوجود بشر حقوق اعالمیه در

گام الزم اولین را سکوالریسم و نکنند توافق حکومت از ایدئولوژی و مذهب کردن

ندانند. خود آرزوهای به رسیدن برای

برایمبهمکردن سکوالر ایکاشیک صدماینانرژیکهبوسیلهروشنفکرانظاهرًا

گستراندنمعنای عقبراندن سکوالریسمصرفمیشودمصروفمطرحکردنو به و

و نواندیش، هر آزاد اندیش، نفع به این میشد. میان مردم در سکوالریسم واقعی

و دموکراسی بنشیند شاخ سر بر نمیتواند متمدن روشنفکر و کثرتطلبی است.

کنونی اصلی جامعه نکته گوهر تراژدی همین کند. بنظر من، قطع آن را سکوالر بن

است. روشنفکریما

پانويس:

۱۵۲۵۵۸۷ شماره مقاله ايران، مگ سايت مفيدنژاد، مرتضی سيد .۱



بخش دوم

تبعیض ایدئولوژی و



بین آیا میدهیم؟ «ایدئولوژی» نام اجتماعی ـ ذهنی پدیدههای از کدام به ما

چیست؟ سکوالریسم با دو هر این رابطه است؟ برقرار ارتباطی مذهب و ایدئولوژی

قرار ابتدای کار در ایدئولوژی، آسانمینماید. بادیامر، در پاسخپرسش نخست،

مشابه همه علمی و رفته بکار «شناخت ایدهها» یا «ایدهشناسی» معنای بوده به

بهزعم واژهسازان دههبیست، «لوژی»(یا، واژهپسوندِی علومیباشد کهاسمشان به

و «ایده»ها بین که شده دانسته تدریج به و عمل در اما، می شود. ختم «شناسی»)

ماده، قرار می گیرند (همچون علمی شناخت که «موضوع» «واقعیتها»ی دیگری

و لزومًا «ایده» اینکه آن و است کار در مهم تفاوتی و...) کارکرد، شکل، ساختار،

ها آن نظایر و گمان و وهم و خیال جنس از بیشتر و نیست واقعیت واجد همواره

نام«علم شناختایده»ها بود قرار لفظ«ایدئولوژی»که برساختهمیشود. بنابراین،

امروز دیگرهمگان و گرفتهشد ایدهها»بکار بسرعت بهمعنای«مجموعه ایاز باشد،

مایه و پایه بهمعنایمجموعهایاز«دانسته» هایبشریمیگیرندکه «ایدئولوژی»را

«علمی» ندارندوبصورتیدلبخواه سرهمبندی شدهوبصورتتشکلیبظاهر منسجم

است. پدیدهها « علمیِ هم «توضیح شبه کارکردشان و درآمدهاند

انواع«دگردیسیهایانحطاطیعلم»بودهو«شبه ایدئولوژییکیاز بهاینترتیب،

فصل اول

نسبتمذهب با ایدئولوژی



اسماعیل نوریعال ۷۱مبانیسکوالریسمنو۷۰

ازطریق تحقیقعلمیرا ندارد دچار علمی» بشمار میرودکهچون قابلیتاثباتخود

از: عبارتند اهم آنها میشود که چند عوارضی

اثباتانسجاموصالبت ناآگاهانهدر یافتههای علمیبمنظور ۱.دستکاریآگاهانهو

خود. ظاهری

تحمل و عدم مجموعه این از منبعث نظریههای پنداری در واقعیت تعصب .۲

کننده. نفی و مخالف نظرات

برای کوشش و وابسته بخود نظریههای صحت به پیشداوری نسبت پیدایش .۳

آنها. کننده صحت اثبات مصادیق به عالم واقع تبدیل

و خود، «باور» های تحمیل بمنظور حاکمه قدرت به دستیابی برای کوشش .۴

همگان. بر از آنها هنجاری ناشی ارزشهای

ایجاد و ناخودی خودی و یا دشمن، دوست و اردوگاه به دو مردمان تقسیم .۵

به زیان گروهائی دیگر. و تفرقه اجتماعی بسود گروه هائی

گروهها. این بین در و گوناگون سیستماتیک تبعیضات اعمال .۶

.... .۷

بعنوان«مجموعهایازدانستهها»معرفیکردم کهدارای توجهکنیم کهایدئولوژیرا

الزم در اینجا چیست؟ علمی یافتههای دانستهها و فرق اما علمی نیستند. صالبت

امروزه ما وجود دارد. تفاوتی اساسی «علم» «دانش» و که بین دهم است توضیح

 knowledge واژه برابر را «دانش» واژه و گذاریم science می واژه برابر در را «علم» واژه

قدیمیخود البتهاینکاربردهاهمگیجدیدندوربطیبهکاربردهایکهنیا میگیریم.

را شاهنامه) پیشین (مثًال متنهای جدید، معناهای این مدد نمیتوان، به و ندارند

را). فردوسی از درست» رهاند، دانش و دین «ترا (مثًال فهمید

دانش انبار در و «می دانیم» علمی که غیر و علمی مطلب هر از است اعم دانش

واقعی به اینکه بی توجه نظریهها، و دانستهها «انبار» در این است. شده ذخیره ما

شکل کرهای زمین بدانیم اینکه ریختهاند. هم بروی نه، یا هستند اثبات قابل و

جزئی از میتوانند دو هر است، بیکران و مسطح که باشیم داشته باور است یا

و تکرار آزمایش قابل واقعیت به فقط نیست و چنین اما «علم» باشند. «دانش» ما

میتواند است که آن ها از دل و خردپذیر نظر دارد منطقی و و بندی مادی فرمول و

و کشیده بیرون را تغییر، و بر نقد گشوده حال در عین اما اتکاء، قابل دانستنیهای

و عمًال بلند مدتی اگر برای نظریهها، این بدارد. علمی» عرضه بصورت «نظریه های

آنکه اینتبدیل بی «قوانینعلمی»میشوند؛ تبدیلبه را نشاندهند، صحتخود

در چه و تکمیل راستای (چه در آنها تغییر» و «قابلیت پذیری» «نقد از را چیزی

علم: پس دهد. کاهش شدن) بازنشسته و تخریب جهت

و بصورتی می کوشدمنطقًا که ندارد؛ چرا یافته های خود دستکاریدر نیازی به .۱

انتقاد حال همواره گوش بزنگ عین در و سازد منسجم را  نتایج کار خود خردپذیر

است. شدن گذاشته کنار و تصحیح و

حتی نقد و از میکند ندارد و عرضه آنچه در و تعصبی فاقد پیشداوری است .۲

نفیخود استقبال میکند.

بخواهد اینکه نه و توضیح دهد و هست ارائه که را آنگونه واقعیت تا میکوشد .۳

اثبات شود. خودش که صحت بصورتی درآورد را عالم واقع

نمیبیند. خود یافته های برای تحمیل زور به توسل برای دلیلی .۴

میکند. شریک خود یافته های در یکسان را مردمان .۵

نمیشود. قائل تبعیضی مردمان بین و .۶

.... .۷

مشهورترین گشوده است. دهان علم درهای فراخ و بین ایدئولوژی که بینیم می

آنیافتهها از با استفاده یافتههایعلمی، اما بدون استوار بودنبر ایدئولوژی هائیکه،

قدرت و به بوجود آمده و بیستم نوزدهم قرون خود، در و انسجام شکل گیری برای

ناسیونالیسم (نوعی ملت تقدیس از بودهاند عبارت یافتهاند نظامیدست و سیاسی

اشتراکی جامعه و پرولتاریا تقدیس فاشیسم)، (نازیسم، نژاد تقدیس ایدئولوژیک)،

آنها. نظایر و ماتوئیسم) استالینیزم، (لنینیسم،

اما، فقط بعنوان نیست ایدئولوژیها بهاین تفصیلی فصل جای پرداختن این

پدیدآمدههای«نژاد برخیاز کارکردهایشبهعلمی ایدئولوژی،میتوان به نمونهایاز

و «بقای اصلح» «انواع» نظریههای علمی هنگامیکه داروین پرستی» اشاره کرد.
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از بسیاری که نمیکرد فکر داشت هرگز عرضه خود را «سزاوارتر») معنای به (اصلح

برتری طبیعیخودگرفتهوبکوشند دلیلی بر عظمتطلبانبریتانیائیاین نظریه ها را

عصر مهمترین آفرینندگان بعنوان چگونه، و چرا که دهند آنها توضیح مدد به تا

تاریخ بشر،کهخورشید هیچگاه بزرگترینامپراتوریدر انقالبصنعتی و روشنگریو

«انواع انسانها» دیگر بخاطر برترینژادیخاصیکهنسبت به آنغروب نمیکند، در

مطابقپیشنهادههای داروین، بعنوان «اصلح»،حق دارندسرآمد دیگران شدهاند و،

کنند. حکومت و سروری دیگران بر دارند

«اصلح» را نژاد این و کرده تکیه آریائی نژاد واالئیِ به پاکی و نیز نازیسم هیتلری

میدانستو کار دانشمندانشتا بدانجاکشیدکهدر آزمایشگاههای خود جمجمههای

که رسیدند نتیجه بهاین گیری کرده و اندازه مختلف بشری را نژادهای از بازمانده

که مغزی حجم نتیجه، در و، بقیه نژادها بزرگتر است جمجمه از آریائی ها جمجمه

پایان جنگ، و هیتلر شکست از پس آنکه حال است. بیشتر میگیرد آن جای در

دانشمندان یافتههای شد که معلوم و شدند گیری دیگرباره اندازه جمجمه ها همان

است. هیتلریواقعیتنداشته

خود یافتههای در زده ایدئولوژی دانشمندان از بسیاری که پذیرفت میتوان البته

ـ خود مفروضات صحت از دفاع کار در ـ «ایدئولوژی» که آنجا از اما بودهاند صادق

به برتری نژاد اعتقاد این پیشداوری (مثًال، «پیشداوری» است، کننده ایجاد ناچار

میدیدند آنگونه را واقعیت که آنان بوده اثر گذاشته آنها ذهنیت بر چنان آریائی)

که است مولوی گفته همان مصداق نکته این میخواست. یا گفت می کهایدئولوژی

ایدئولوژی می نمود». کبودت الجرم دنیا / کبود شیشهی داشتی چشمات «پیش

بینائیاش مشروط اما ندارد آن خبر از کبود»استکه بیننده براستی همان«شیشه

است. آن تحمیلهای به

اینهمهکهگفتهشد، میتواننتیجهگرفت که«بخشی»از«دانش»بشری از پس،

علم ـ کاذب (آگاهی «ایدئولوژی» و راستین) (آگاهی «علم» گرفتن قرار هم کنار از

آید. می بوجود شده) منحط

مقدمه کوتاهی، ذکر با اکنون، دانش بشریدارایبخشدیگریهمهستکه اما

می پردازیم. آن به

ماده عالم رنگارنگ پدیدههای در علم هست. هم مادی عالم علمیدانش دانش

توضیح دهد.علمدر«سرای طبیعت» میکاود ومیخواهدچگونگی وچرائیشانرا

کننده»های مددحواسو«گسترده به نتوانحضورشرا هرآنچه به و اتفاقمیافتد

«کاری دریافت، و...) تلفن، تلویزیون، تلسکوپ، میکروسکپ، (همچون حواس

نیست. مورد آنها تحقیق در قادر به چرا که ندارد»؛

طبیعت عالمیدر ماورای وجود به طبیعت، در پدیداریاش از دیرباز انسان، اما

«عالم در نیروهای موجود ساخته که طبیعت است داشته و اعتقاد بوده قائل نیز

در طبیعت برآمده و پروریده که خود پیکر از جدا نیز، است و انسان ماوراء طبیعت»

جز نیست چیزی مرگ و است ماوراء عالم به متعلق که است «روح»ی دارای است،

می ماند طبیعت پیکر در ماوراء طبیعت. عالم آن به بازگشت پیکر و از روح جدائی

مبداء مصفا شده و به ماده پاک و از جرم میپوسد و محو میشود اما «روح» و

باز میگردد. خویش

و نه کند نفی را آنها میتواند بیتفاوت است. نه فرضیات این کل به علم نسبت

نمیتواند طبیعت»مربوطمیشود «ماوراء به آنچه که چرا است. اثباتآنها به قادر

در نیست کار در عالم ماورائی بگوید کسی اگر باشد. پس، علم تحقیق «موضوع»

واقعسخنی«علمی»نگفتهاست؛همانگونهکهسخنکسیکهمعتقدبهعالمماوراء

استسخنیعلمینیست.

نتایجکاوش عالمطبیعت کاویده و در که همانگونه ذهنانسان درطول تاریخ، اما

نیز «عالم ماورائی» به است، کرده و ضبط ثبت علمی» بعنوان «یافتههای را خود

با آن، اتصال و تجربه با آن، آن، نحوه تماس و چون مورد چند در و توجه کرده

نمیتوانند هیچ کدامشان همچنان که است عرضه داشته گوناگونی را نظریههای

دیگریاز دانش عالمماده»رشته به «علم کنار در نتیجه، در باشند. موضوع «علم»

معرفت گوئیم. می آن «معرفت» به فارسی در زبان که است گرفته شکل بشری

خوانیم، اهل می را «عالم» علم اهل امروز که و همانگونه است ماوراء دانش عالم

دارند. نام «عارف» هم معرفت
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اتفاقًا همین نیستو منطقرا بدانراه تجربههائیاستکه عقلو معرفت گستره

دارند را پردهای و «حجاب» حکم «عارف» برای «علم» در رفته بکار منطق و عقل

عملیاتی به توسل با است که، کسی عارف میسازند و او پنهان از را ماوراء عالم که

«ماورائی» به تجربههای تا می گذارد را فرو خویش و عقل منطق و حس گوناگون،

برسد. «فراحسی» و

می چون آنها و چند و خویش تجربههای توضیح به دست هنگامیکه عارفان

آن در هرآنچه گزارشاتشاننشانه «ایمان» بهوجود عالمغیباستبا زنند،مجموعه

عالم» «آن به وصل برای است دستورالعملی عرفان) (یا معرفت و کرد تصور میتوان

که میشود مسافری تلقی انسان هر میشود. ساخته عالم» ترک «این بنیاد بر که

آن به ماورائی، تجربههای منازل گوناگون با طی و، کند اهللا» «سیر علی میتواند

پیوندخورد. عالم

اساسی دارای ویژگیهائی عرفا گوناگون دستورالعملهای ماورائی و تجربههای

هستند.مثًال،

و فردی تجربه که این چرا ندارند؛ خود تجربههای دستکاری به نیازی عارفان .۱

آن سعدی: (یقول نیستند. به دیگران انتقال و قابل می روند بشمار ایمانی و منفرد

نیامد!) باز خبری شد خبر که را

«فرد») به محدود بودن تجربهشان فردی بودن تجربه شان (یا بخاطر عارفان، .۲

نمیآشوبند بر نقدوحتینفی خودنیز از فاقدانرژیدفاعی(ودر نتیجهتهاجمی) اندو

وحداکثراینکهنگاهعاقلاندر سفیهی تحویل منتقد میدهند(حافظمیگوید:«مشکل

نتوان کرد!») خطا بدین فکر نکته این حل / است دانش ما حوصله نه در عشق

تا تجربههای میکوشند می دهند گزارش خود معنوی سلوک و از سیر اگر و .۳

دهند. توضیح ارائه و بوده که را آنگونه فراحسیشان

بردیگران ندارند. یافته های خود تحمیل برای به زور توسل دلیلی برای .۴

نمی مردمان فرق بین میکنند، شریک خود یافتههای در یکسان مردمان را .۵

بقول (باز ورزند می عشق همه و به میدانند پروردگار خویش پرورده را همه گذارند،

همه که عالم همه بر عاشقم از اوست / که جهان خرم آنم از خرم جهان به سعدی:

اوست!) از عالم

نمیشوند. مردمان تبعیضی قائل بین و .۶

.... .۷

دارای است و «علم» بسیار شبیه خود، در صفات «معرفت»، بینیم که می

خویش اعتبار جنبه «فردی» در تنها نیست و و تهاجمگری هیچگونه پرخاشجوئی

دیگر «اجتماعی» شد دنبک و دستک و اصول صاحب اینکه محض اما به دارد

عالم باورمند به «فرد است، رابطه فردی امری خواند. عرفان معرفت را نمیتوان آن

فراسویذهنیتفرد باورمندبخود نمیتوانددر و آن عالمتنظیممیکند، با را غیب»

استکه«طرقالیاهللابعددنفوس جلوهایاجتماعیبگیرد(اینجملهمحبوبعرفا

است). زمین روی راههای رسیدن به پروردگار به تعداد آدمیان یعنی الخالیق»،

زندگی وارد دینکاران) بوسیله دستپیامبرانوچه در معرفت(چه هنگامیکه اما

و «فروع» خود «اصول» برای میشود، رفته رفته، طبعًا سیاسی) اجتماعی (و

دلآنها از نام «دین» میشودکه و تبدیل بهمجموعههائیبه میکند گوناگونیپیدا

آنها از یک هر که آیند می بوجود «فرقه» و «مذهب» نام به گوناگونی شاخههای

تفسیرها و تعبیرها آناوستاست و از حقیقی» یا حقو «معرفت بر میکندکه ادعا

باطلاند. و آور گمراهی همه دیگران «قرائت»های و

خویش «ایمانی» منتشر و از ماهیت شدن خود سیر اجتماعی در معرفت، پس

و شاخه مذاهب هزار در و سپس میشود «دین اصولمند» به تبدیل شده و خارج

اجتماعی نهادی به تبدیل انفرادی را تجربهای و ریز کرده سر گوناگون مذهبیِ فرق

میکند.

دارای نیایشگاه(چهمسجد تعریفجامعهشناختیـ بر بنا ـ که ایننهاداجتماعی

ماموران و المسائل توضیح و طریقت) پیر چه و آیتاهللا (چه دینکار و خانقاه) چه و

کردارخویش شباهتتامیبا ایدئولوژیداردوهمانویژگیها تفتیشاست،در و اجرا

حاکماند: نیز مذهب بر برشمردیم ایدئولوژی برای که

واقعیت در آگاهانه و ناآگاهانه، انسجاموصالبتظاهریخود، تحکیم بمنظور .۱

خرافه و خیالپردازی اغراق و و دروغبافی منشاء بدین سبب و میکند دستکاری
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میشود. پروری

نظراتمخالف واقعیبودنبالتردید مفروضاتپنداریخود متعصباستو در .۲

میکند. وجه مجازات به شدیدترین تحمل نمیکند بلکه تنها را نه کننده نفی و

از پیشداوری است. گفتار مملو رفتار و در هر .۳

تا میکوشد بدینخاطر بر همگاناستو خود «ارزش»های تحمیل خواستار .۴

پایاپای شود. قدرت وارد معامله صاحبان یا با آورد و چنگ به قدرت را

میکند تقسیم ناخودی و خودی دشمن، یا دوست و اردوگاه دو به را مردمان .۵

اینها و نظایر کافران، و اهل کتاب مرد، و زن بین مختلف را تمایزات بسیاری از نیز و

مطرحمیسازد.

میدارد. روا را تبعیضات انواع گروهها این بین در و .۶

.... .۷

منتهی در معرفت علم و کنیم، تشبیه ممتد خط یک به دانش را اگر بدینسان،

و دیگریعالم میپردازد ماده عالمطبیعت و گرفتهاند؛ یکیبه دوسوی آنقرار علیه

ـ تحقیق موضوع جدائی بخاطر ـ لذا و میدهد قرار هدف را (غیب) طبیعت ماوراء

این خط میانه بسوی علم که سوی از اما شود. دیگری منکر آن نمیتواند هیچ یک

میانه سوی به معرفت جانب اگر از می خوریم و بهایدئولوژی بر کنیم حرکت ممتد

در همسایه هم که ایدئولوژیومذهبنه تنها بیائیم با دینومذهب روبرومیشویم.

اجتماعی شان کارکرد و رویسکه. وهمسان اند؛همچوندو قلو پدیدههائیدو واقع

تکثر تنوعو از ویرانگراند، هر دو افکنو تفرقه متعصبو یکیاست. هر دو یکسره نیز

زندگی دو هر و کنندهاند، تحمیل و مستبد و یکه خواه دو هر میگریزند، رنگارنگی و

از را رفتار بیان و و میکنند، آزادی فکر حالت طبیعی خارج از مردمان را اجتماعی

بر خویش تحمیل برای ـ بینند و می خویش آتشدان را هیزم همه می ستانند، آنها

حاکم و یا خود می کنند استفاده خویش مقتدر بازوی بعنوان یا از حاکمان ـ مردم

میشوند.

مختلف، فرهنگهای تاریک قرون طی در بخصوص و متمادی، قرون در انسان،

به همین دیدهو چشیدهوتجربهکرده است. نتایج دستیابی مذاهببرقدرتحاکم را

مذهب مدرن، «جدائی عصر انسان به ورود و عصر روشنگری ارکان یکی از نیز دلیل

کثرتگرائی، به نمیتوان هرگز زیربنائی امر این بدون که است بوده حکومت» از

دموکراسی رسید. آزادی و

«شبه بصورت را و خود یا مذهبی که از آسمان بریده با مکتب انسان تجربه اما

بخصوص که است. نبوده تجربه بلندی ظاهر ساخته، ایدئولوژی قالب علم» در

اعالم و اخذ با است توانسته بیستم در قرن فریبندهاش، ظاهر بخاطر ایدئولوژی،

غیرمذهبی، ایدئولوژیک حکومتهای برقراری و حکومت» از مذهب «جدائی شعار

دموکراتیک ضد و مستبدانه اما می توان مذهبی نبود که آورد بوجود را توهم این

بنیادگرا اسالم برداشتن سر بخصوص با و قرن بیستم، پایان در تنها کرد. حکومت

ایدئولوژی جز مذهب چیزی که می کند کشف امروز که انسان است طلب، قدرت و

مذهب «جدائی که رسیده است آن فرا زمان نیست و جز مذهب چیزی ایدئولوژی و

بدهد. حکومت» از ایدئولوژی «جدائی به را خود جای حکومت» از

اصول خود، شکلگیری بدو از ایران، بر مسلط اسالمی حکومت که جالب است

«ایدئولوژی»نامیدهودرمواردمختلفی،ازکارخواهانوخواستاران عقایدپایه ایاشرا

آورده است. بعمل ایدئولوژی» «امتحان آموزان، دانش از نیز و دانشگاه ها، ورود به

برانداخت؟ را ایدئولوژیها میتوانمذاهبو آیا ومیماندیکپرسشمحتومدیگر:

بتواندندان اگر است. در عینحالخالفحقوقبشر مناین پرسشیبیهوده و بنظر

توانائی لغو با «زندگیاجتماعی»کشید و، در را نیشزهرناکمذاهبو ایدئولوژیها

دور مستبدانه قدرتمندی از را بر دیگران، آنان خود «ارزشها»ی تحمیل در آنها

اعتقادات، جزئی این تبلیغ حتی و آنان، ارزشهای و موازین به اعتقاد داشت، آنگاه

زد. آنها امحاء به دست نباید و میشود محسوب بشر حقوق از

در ماده آزادجامعهایاست که رنگارنگو مرفه، پویا، زنده، رونق، جامعه مدرن، با

استکه...» اولقانوناساسیاشنوشته باشند «اینجامعه دارای حکومتیسکوالر

در رنگارنگی و تنوع آزادی، دموکراسی، درباره که هرآنچه جمله این بدون من، بنظر

که داشت خواهد را زیبائی تنها حکم انشاءهای کار حاصل بنویسند اساسی قوانین

فاقدهرگونهضمانتاجرائیاند.



فرنگی هاعبارتیدارندکهاغلبدربزنگاههائیکهحلمسئلهایویافتنپاسخیبرای

کن!» فکر جعبه از گویند «بیرون می برند؛ می را بکار آن می شود مشکل پرسشی

چندی کرد؟ تعبیر چه به باید را «جعبه» این میاندیشم خود با که است مدتی

که برای ،(Ed Bernacki) برناکی اد کانادائی، نویسنده از خواندم می مقالهای پیش

«داخل ابتدا کوشیده بود تا و گرفته پیش در را خلف اصالح راه برهان توضیح این

جعبه «بیرون از درست معنای به طریق، این از و، دهد توضیح را فکر کردن» جعبه

وضع پذیرفتن یعنی کردن فکر جعبه «داخل که: بود نوشته او برسد. کردن» فکر

اختراعات ثبت اداره رئیس دوئل، چارلز وقتی در۱۸۹۹، بود که زده مثال موجود» و

کرده گیر در «جعبه» بیچاره است» شده شود اختراع باید بود: «هرچه گفته آمریکا

که، ادامه داده بود برناکی نگریست. جهان می به و میکرد فکر در داخل آن و بود

بسیار ایدههای جدید کیفیت تشخیص میکند فکر جعبه داخل که در کسی برای

و مقاومت نشان میدهد و منفی واکنش آن به نسبت اغلب در نتیجه است و دشوار

در که کسانی دیگر، نیست. بعبارت نو ایدههای برای تحقق سرمایهگذاری به حاضر

زبانشانآن ورد داخلجعبهفکرمیکننددرکشتنایده هاینومهارتخاصیدارندو

مخاطرات زیادی تحققاش برای «اقدام یا و است» ناپذیر تحقق ایده که «این است

فصل دوم

عادتوایدئولوژی
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اشتیاق و آنها در کشتن عبارت دیگر، به نمی ارزد». و به امتحانش دارد بر را در

زمینه بر برناکی، آنگاه، دارند. تخصص نواندیشیدن و بدیع و نوآوری از برآمده شور

چنین را آن انجام شرایط پرداخته و کردن» فکر «بیرون جعبه معنای به نگاه، این

نسبت داشتن باز ذهن زندگی روزمره، پذیرش نگاههای نو در برای آمادگی بود: دیده

اهمیت نو، بصورتی روزمره کارهای انجام برای بودن آماده است، متفاوت آنچه به

گوشدادنبهسخن دیگرانبدون برایحلمسائل، ارزش یافتنراههاینو دادنبه

آماده باالخره عرضه کنند و را متفاوت نظراتی تا دیگران میدان دادن به پیشداوری،

نو. ایدههای و پیشنهادها آزمودن برای بودن

موجود، «وضع جلب کردند: بخود بیشتر را نظرم چند واژه برناکی نوشته در

این نکته بعد به نو». و عمل فکر هر به دادن منفی نشان واکنش زندگی روزمره، و

جعبه» «اندیشندگان داخل در زمره مواقع در اکثر ما اغلب که اگرچه کردم فکر

امتیازی دارای اندیشیدن» «بیرون جعبه ما توانائی همه ارزشی نظام در اما هستیم

صفت   از کنند تعریف خیلی چیزی از بخواهند وقتی فرنگیها هست. هم اساسی

است  باال و استثناء و فوق به معنی extraآن در که میکنند ـ extra استفاده  ordinary

وقتی با پدیده با ارزشی  ما، میکنیم. ترجمه هم در فارسی به «عادی» ordinary را و

دیدهاید عادی» و «فوقعادی» یاد می کنیم. البد آنبا صفت «غیر می شویم از روبرو

را خوب خالقه کارهای که است و ادبی رسم هنری منتقدان بین در که بخصوص

بخوانند. «فوقالعاده»

آنیادمیکنیم در واقعمعادل از میکنم«جعبه» ایکه است که منفکر اینگونه

درون آید و می «عادت» از خود که «عادی» نام به است ذهنی یک مفعوم عینی

روزمره روش زندگی و راه و و وضع موجود عادت مطابق کردن یعنی فکر جعبه

و گرفتن قرار عادات هم یعنی خارج کردن بیرون جعبه فکر و نمودن؛ عمل و فکر

نواندیشیدن.

بیاندیشیم جعبه از بیرون می کند سفارش ما به که کس آن سخن معنای پس،

وصورت کنیم، رها پاسخهایهمیشگی را بگذاریم، کنار عادتهامان را آناستکه

آمد که «از خالف میکند سفارش هم خودمان حافظ ببینیم. را جور دیگر مسئله

سهراب و کردم!» آن زلف پریشان / کسب جمعیت از من که کام، بطلب عادت

دید». باید دیگر جور / شست باید را «چشم ها گوید: می هم سپهریمان

زدن بهم نوعی بدینسان، کردن، عمل عادت مافوق و گرفتن قرار جعبه بیرون

عمق این درک برای و، است شده تکرار بار هزار دستورالعملهای نپذیرفتن بازی و

و مفهوم شویم «عادت» آشنا ماهیت با این ها از بیشتر است که آن سفارش، بهتر

دریابیم. را و «معتاد شدن» «اعتیاد» واقعی

در عادت کردن آن به جعبه ماندن و داخل می یابیم که در که بنگریم نیک و

اسارت در این است و «عادت» اسیر و برده آدمیزاده آدمی است. یعنی، طبیعت

آنچه را میبیندومیشنود، است که میتواند راحتلمبدهدو همه آگاه اغلبناخود

دوست گفتار این (در بداند باشند، عین «واقعیت» داشته همخوانی عاداتش با اگر

به کننده اشاره از یکسو است مفهومی که چرا کنم «حقیقت» استفاده واژه از ندارم

به دیگر، سوی از و، دسترسی نیست آنها به مرا که ذهن واقعیت ماوراء چیزهائی

یاهو در حقی که میشود که به آناشاره به بشر حقوق حقی که در و نه ـ هم «حق»

ذهنعادتزده باری، مفروضی ارزشیاست). یاحقهایتوخالیپنهاناستـ که و

قبل توضیحدادهشده از و معتقداستکههمه چیز نیست،شک نمی کند، پرسشگر

که است داده ما نشان تک تک تجربه حال، عین در اما، ابهام است. بی و روشن و

طوالنی گرفتن قرار آن کسب الزمه و نمیشود حاصل هم بالفاصله چیزها عادت به

کند. عادت آن ها به است که ذهن قرار است چیزهائی تشعشع معرض در

بلند» «زمان این که علت لزوم را مطرح کنیم میتوانیم این پرسش اینجا در پس

بین روابط دریافت در ساختاریاش توانائی بنیاد بر ـ ما ذهن اینکه نه مگر چیست؟

برای آمدند روابطی بنظرش منطقی اگر و است شکل گرفته معلولها ـ و علتها

دمیدن تصدیق برای مگر الزم ندارد؟ چندانی فرصت صحتشان تصدیق و پذیرفتن

افق از را خورشید آمدن فراز چشم اینکه نه مگر است؟ الزم طوالنی زمانی خورشید

روز آغاز و سر زده خورشید که میپذیرد ذهن و میکند خبر را و ذهن روبرو میبیند

تصدیق بینیم و می را شکار فرو افتادن گلوله و شلیک اینکه نه است؟ مگر شده

برخی به بردن پی برای است؟ پس چرا کشته شکارچی با گلوله را شکار که میکنیم
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است؟ الزم هستند، زمان که خیال میکنیم آنگونه که و تصدیقشان، واقعیت ها از

میکند؟ چه واقعیت، آن ما از درک و خود واقعیت، با الزم» «زمان این و

و هستند عینی پدیده هائی حیوان شکار و خورشید دمیدن که است بدیهی

ذهن»خبر باشد، به«مغزـ  نمادکلحواسما که طریق «عین»، حدوث شانهم از

اغلب هم بین شان و ملموسند و معلول هر دو عینی و علت اینجا در میشود. داده

اما ذهنمیرسد. بالفاصله به افتد اتفاقمی که آنچه خبر فاصلهایچنداننیستو

نتوانیم ما یا باشد، داشته وجود فاصلهای «معلول» و «علت» بین اینکه محض به

رابطه طرفین از یکی یا امر مختلف را تشخیص دهیم، دو میان در رابطهای وجود

اضطراب و تلواسه و سرگردانی دچار ذهن باشد، نداشته بی فاصله و ملموس هویتی

میکشد سر کجا هر به آرامشنمیگیرد، نکنند تشفیپیدا اینحالت ها تا و میشود

بنظرش که پدیدهای را بیندو ماهیت رابطه منبع مراجعهایرجوعمیکند تا هر به و

بهممربوطندکشفکند.

درواقع،جستجوهاو اکتشافاتعلمیازهمینپرسشهاو جستجویهایآمیخته

بهمراه برایجوینده را می شوندو هرکشفتازه آرامشیالزم تلواسه آغاز اضطرابو به

اتفاق آنگونه چیزها استو به ما میآموزد کهچرا «علم»گنجینهکشفهای ما دارد.

را این مکاشفات نتایج تنها نه ما دانشگاه و مدرسه در افتند. می که اتفاق افتند می

به تا گذشته آن کاشف از ذهن که پسکوچههائی و کوچه بلکه به میکنیم تحصیل

همان کوچه از می توانیم نیز کنیم، خود اراده و، اگر واقفمی شویم نیز نتیجه رسیده

بسنجیم. را نظرمان مورد کشف سقم و صحت و کرده عبور پسکوچهها

که خود اطراف به اما کروی است. و گرد زمین میآموزیم که مدرسه در مثًال،

شکنجی کوهها سلسلهای از و آنجای افقشرا زمین مسطحیکه اینجا مینگریمجز

و کنند موشکی سوار را ما تا است کافی اما بینیم. نمی چیزی داده کوتاه و بلند

را در زمین و نگریسته پائین را ارتفاع آن از تا ببرند باال زمین سطح کیلومتری از چند

گفته اینکه را بجرم کرویت اشببینیم. روزگاریکلیسایمسیحیمیتوانستگالیله

چارهای جز نیز و او کند محکوم آتش در سوختن به و میگردد است گرد بود زمین

دهد، مسیحی مالیان فشار به تن نظرش، اثبات وسائل غیاب در که، نداشت آن

دیگری علمای را نظر او صحت بگذرد و زمان شود تا و منتظر بگیرد پس را حرفش

زمان تا آن که او چند هر کنند؛ تصدیق دارند را زمین کرویت امکان اثبات نظریه که

باشد. هفتکفنپوسانده

پرسش هاشان مورد علمی در به همه پاسخهای آدمیان همه مواقع اکثریت در اما

جوی علت پرسشهای وجود از ناشی ذهنی اضطراب که ناچارند و ندارند دسترسی

را رفته دست از آرامش دهند تا پاسخ علم، از دیگری، غیر چیزهای با را خویش

طول در آمده فراهم پاسخهای علمی گنجینه که چقدر موارد هر این در یابند. باز

می گیرند جای آن را که دیگری مجموعههای باشد آدمی دورتر از دسترس تاریخ،

ترند. فربه

را به باشید، او داشته دسترسی به پزشک شما و شود تب دچار اگر فرزند شما

شما کودک بدن میکرب وارد فالن که میدهد شرح برایتان او و برید نزد پزشک می

کودکتان و است بیگانه آن با مبارزه مشغول او بدن تدافعی دستگاه اکنون و شده

پیدا بیهوش نیمه و حالتی ریخته بهم رودهاش و دل تب کرده، مبارزه این جریان در

پزشکی تصوری از نه آن در که کنید مجسم را موقعیتی و بیائید است. حال کرده

آن در است. رسیده شما به خبری میکرب بنام نامرئی موجوداتی وجود از نه و دارید

به بدن جن بگوید که به شما میداند اسرار» را «دانای خود شخصی که صورت اگر

کرد خارج کودک از بدن را آن مخصوص دعاهائی طریق از و باید شده وارد کودکتان

تا فرزند کند کاری که نمیکنید التماس اسرار دانای این به آیا چه می کنید؟ شما

یابد؟ شفا شما

انسانی نیست و توانائیهای دارای قدرت ماوراء او که میدانیم در مورد پزشک

فرا گرفته. منطقی و سنجیده بصورتی است که علمی بنیاد بر گوید می را که آنچه

داد؟ انجام میتوان تحقیقی اسرار» چه «دانای آن مورد در اما

«علم» سوی به «اسرار» از را حرکت جامعه بشری تاریخی مضمون تحوالت اگر

آدمیان ساحل سوی اسرار به دانای اشخاص کرانه از این حرکت بخود خود بدانیم

میآیند راه جاده یک در همه جوامع همه آدمیان در یعنی، هست. هم علم به مجهز

مقصد فقطدوریو نزدیکیشان به و وضعیتآنان را علماند عازم شهر شهر اسرار از و
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میسازد. روشن که است

گذشته»، نیست. «دانش سنجش و تحقیق و چرا و چون اسرار» جای «شهر در

قابل بستهای غیر بصورت اغراق، باور و و سنت آئین و و افسانه و با استوره آمیخته

حاکمیت از دور چنبرهای در آدمی ـ فرزند است و نشسته آدمی کمین در تحقیق

چرا و چون و قدسیاند همه منابع است. آن به کردن» «عادت به محکوم ـ علم

نمیتوانشککرد، گذشته مرموز پنهانو اعماقتاریکو از اصولیآمده به نکردنی.

سوی به اینگونه هرگز که دانائیهائی است و بدیهی زدهاند. اول را همان آخر حرف و

سرچشمه کمال از آنند که مدعی خود که چرا حرکت نمیکنند تکمیل تصحیح و

پذیرفت. و باید میتوان فقط را شده اند. آنها نازل

پذیرش بهاین را خود افراد اینکه برای جوامع و نیست ساده ای کار پذیرفتن اما

«معتاد آنها مهمترین که کردهاند اختراع را مختلفی روش های وادارند کورکورانه

«معتاد است. و گذشته شده در پرداخته و مجموعههای ساخته فرد به کردن»

با مغز شستن کار تکرار و ذهن محاصره در استمرار جز ندارد خاصی روش کردن»

کن. خاموش ذهن و گردان روان سخنان

انسانمعتادبهسنتودستورالعملهایآمدهازسرچشمههایخللناپذیر،انسانی

گذشتگان برایش کالم معبودی دارد و عبد و بنده اوست، چرا، و چون بی است

محکمتروسنگینتر ازکالم همعصرانوروبهفردائیان است؛ وخودـجستجو نکرده

ندارد. چرا چون و حق که می داند و است رسیده صد در اطمینان صد به ـ

باالترین مرحله که او آموزاندهاند به نداده. از دست آسان نیز را «حق» این او اما

منم!»اهل من، که توکسنشنود ز که«در حضور آنجا اعتالیانسانی تسلیم است.

و میکند چرا آنکه و رضا میرسند. تسلیم طریقت خود به منزل باالترین در طریق

است جاهلی و مغرور و بی اطالع و خام حیوان می خواهد برهان و و دلیل پرسد می

کرد. آدم اش عادت چکش و سنت با شالق باید که

برابرهر «چرا؟» برایاو،در ازچنین آدمینبایدانتظارهیچدلیل ومنطقی داشت.

است که در و اصولی منابع اراده مشیت و آناشاره به و وجود دارد فقط یک پاسخ

صرفًا مجری و ندارد کاری دالیل اعمال و معنا به او یابند. می روزمره تعین زندگی

است پرسشکند نشان داده اگر که میداند گوش بسته دستورالعملاستو چشمو

آدم است. جدش، شیطان تخمگاه خود است که جاری تردید از شطی جان او در که

چرا بی او می داند که هرچه و است شده رانده خدا از جنت با یک پرسش ابوالبشر،

بود. خواهد رفیقتر و نزدیکتر معبود به همانقدر تسلیمتر، چه هر تر،

ناپذیرمجموعههایدانش تردید و آدمیبرایانتقالساده عادتوسیلهایاستکه

غیرعلمیخودیافتهاست.میلیونها مسیحیدر خانوادههایمسیحیبدنیامیآیند،

پی اینعادت در بهمسیحیبودنعادتمیکنندو، میآورند، داستان مسیحباور به

مسلمان خانواده بچه میروند. مشقشان و کسب بدنبال آسوده تری خیال با کردن،

و می کند بهائیگری رشد فضای در بهائی مادری و پدر کودک می شود و مسلمان

اعالم کند که دینش را خود که می آید الزم و میرسد تسجیل» «سن به وقتی حتی

محفل«معتاد»شده و خانواده آنچنانبوسیله است، برگرفته خود اراده تحقیقو با

مسجد مغزشویخانههای و کلیسا پدر میرود. خانواده و و مادر همان راه به اغلب که

از او تا می سارند خالی پژوهش پرسشگری و شر شور و از را آدمی که عادتند سنت و

حواس که واقعیت هائی به اعتناء بی و شورش، بی و پرسش بی رام، و آرام موجودی

بسازند. نمیگیرد، خبر را مغز میدهند و خبر آنها از

«ایدئولوژی». بهگمانمن، چیزینیستجز ناممدرناینبستهبیچون وچرا، و

گردهم مدونکننده دلخواه مرتب باورهائیاستکه به مدونو ایدئولوژیمجموعه

برتر تخمه نژاد از آلمان است. ملت در بیمنطقی صرف همه و ریشه هاشان آمدهاند

بدجنس یهودیان آیند؛ می در آب از هوشتر با ترکها از فارسها میشود؛ محسوب

خدا از نمیدانیم، خدا را علی ما سوزی؛ آدم کورههای الیق رباخوارند و و حیله گر و

فداکار و پرولتاریا فینفسه دارد؛ نمیدانیم؛ مویزنتشعشعتحریککننده هم جدا

آفریده است؛شیطاندائمًا مشغول دنده چپ مرد از زن را خدا است؛ شریفو مغرور

اراده و می گیرد؛ را دزد آمدن جلوی الکرسی آیت خواندن است؛ آدمی دادن فریب

دوغ این درآمیختن از که باشند شاید کسانی است. ابرمرد قدرت مادر به معطوف

من بیابند. اما اهانت آمیز را امثله این گذاشتن هم کنار باشند و دوشاب ناراضی و

از تنها دارد که وجود بیمنطق باورها زمینهای این همه اعماق در دارم که اعتقاد
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در کردن» گیر جعبه «در و شدن معتاد و نکردن چرا و چون و نیاندیشیدن طریق

میدهد. ما شکل به رفتارهای روزانه و می افتد جا ما ذهن

تحت جوامع در اکید «بدعت» هم به تحریم چند لحظه ای نیست بد اینجا در

درراستاینگاهداشتن آدمیاندر ایدئولوژی بیاندیشیمکهکًال تسلطسنتومذهب و

«جعبههایعادت»ساخته میشوند.حنبلى،فقیهمسلمان، مىگوید:«آنچهاصلى

سخن به را رسول سخن بالفاصله این و است». بدعت نکند، داللت شرع بر آن در

بیاد و گمراهیوسیاهکاری اند). خودمى افزایدکه:«کل بدعةضاللة»(همه بدعت ها

نیستکه بدعتآورندگان(بدیع اندیشان، نوآوران) مذهب متن در که اینتنها آوریم

اتفاق همین هم سکوالر ایدئولوژیهای بظاهر بلکه در میشوند، مرگ محکوم به

اندیشهاورا«بدعت»میدانستند.کمونیستهای میافتد.استالینیستهاتروتسکیو

(تجدید «ریویزیسیونیسم» تونگ بعنوان مائو تسه فکری مکتب از شوروی طرفدار

می دانستند. از دین!» «خارج جرم همین به را مائوئیستها کرده و یاد طلبی) نظر

یک سان باید به و مذهبی، است که پیروان هر مکتب تجربهها آن معنای همه این

خیال که باشند مواظب و بیاندیشند موازین آن حسب بر و بمانند جعبه داخل در

به سرشان نزند. دیدن» دیگر و «جور و چرا چون

آن و آدمی میگیرد فرد از را نواندیشی و نوآوری آزادی مذهب، مکتب و واقع، در

گذارد. رهبری حزب، می وا دارند متعالی مرجعیتی مختلف بصور به کسانی که را

کسانی تنها انبیاء و اولیاء امامانو پیامبرانو پیران و شیوخخانقاه، مرکزی، کمیته

راه دهند. جعبه داخل چیزی نو را به دارند حق هستند که

«فالن می گوئیم داریم؛ هم اصطالحی کار این برای زده خود، عربی زبان در ما،

چیست؟ العاده» «فوق با تفاوت آن چه؟ یعنی این سخن است». العاده خارق چیز

از یعنی «پاره کننده، خارق گوید که می ما واژگان به عادت؟ خارق؟ فرهنگ خارق

فرق ظاهرًا باشد». امور نظم عمومی و جریان طبیعی خالف که بر آنچه درنده، هم

را دوم واژه ما این اما «خارق العاده» نیست؛ العاده» و معنای «فوق بین چندانی

سنتی نگاه در می گوئیم! سخن کرامت و معجزه از که در آنجا بریم؟ می بکار کجا

انجام العاده خارق کارهای نمی تواند او نیست، عادت کردن پاره توان را آدمی ما

ما خاکی. قبای ال توی یک و نه من است معصومین انبیاء و اولیاء و این کار دهد.

کنیم. چنین که داریم اجازه نه و می توانیم نه

آن نادیدنی های و غیب عالم با قرار است بسپاریم که سر آدمیانی سخن به باید ما

از را آن که است واقیت همین در اتفاقًا هم «علم!»شان اهمیت و باشند تماس در

امام هستید. فرق آشنا که صادق» آورند. با «طب نمی بدست آزمایش تحقیق و راه

هم هست برای همین و است. نهفته نکته همین در سینا با بوعلی جعفر صادق

دریافت غیب» «خزانه از را دانش خود یک حکیم. آن دیگری و است امام یکی که

در چیز هیچ که یکی میداند اما این و آزمایش. راه جستجو از یک این و میکند

و رسد راه از تازه کشفی است ممکن آن هر و نیست همیشگی و قطعی او دانش

تردید و یکی تغییر ناپذیر آن سخن اما بریزد. بهم را تا امروز معتبر باورهای بساط

چون و چرا بکشی. از و دست کنی و عادت آن باور به بشرط آنکه ناپذیر استـ  البته

فی میت «کل مراد برابر در مرید که باشید شنیده را درویشان اصطالح این شاید

پیکر که شوی» مرده در دست یعنی «همچون مردهای است است؛ الغسال» الید

میشوید. میگرداند و و میچرخاند بخواهد که سو به هر را آدمی

حالت در بهترین گذشتگان، خبر و حدیث و سنت به معتاد که آدم هم براستی

گردنش رشتهای بر تصمیمی. نه و اختیاری نه دارد؛ را میت و حکم مرده خویش،

اوست! خواه خاطر که جا هر می کشد دوست؛ افکنده

زمانهخودمانبرگردم.میخواهم زمینو لحظه ایبه پایان، باری،دوستدارمدر

را کرد» ی «چه باید مقاالت از برخی که گاه میکنم؛ گوش بحثها به گاه که بگویم

دقت میکنم، تکرار می شوند سال است سی به احتجاجاتی که که گاه خوانم و می

بر است درازی روزگار که میبینم را «کشتی» این سرنشینان دیگر و خود یکباره

و آید برون تازه بر هوای دربسته اتاقهای از که نیست و کسی میرانیم مرده دریای

خشکی در نام به چیزی اصًال آیا که ببیند و برود دکلها باالی بزند، به عرشه سری

بادبانهای و آیا میوزد؟ نشستگان کشتی ما راهانداز بادی هست؟ آیا ما دید افق

کشتیفکرماننپوسیده اند؟



مخالفانتبدیل «سکوالریسم»به «سکوالریسمنو»ـنظریهایکهمیخواهدمعنای

از«جدائیمذهبازحکومت»به«جدائیایدئولوژیازحکومت»تغییر سکوالریسمرا

با است») میکوشند تا ایدئولوژی انواع از یکی خود «مذهب (چرا که توسع دهد و

آن، اساس بر و، دهند نسبت «ایدئولوژی» به را غریبه معنائی «ایده» واژه توضیح

میتواند، که کند فکر کسی اگر اما بدانند. کوبیدن درهاون آب نوعی را کوشش این

تشریح کند، تعریف و هم را «ایدئولوژی» واژه دارد، «ایده» واژه که از هر درکی با

چرا؟ و است، رفته خطا راه حتمًا

از پیش و است آمده بوجود «ایدئولوژی» واژه از قبل «ایده» واژه که است روشن

زبانهای فرنگی، در امروزه، کرد. را وارسی یکی آن حساب باید یکی پرداختن بهاین

حضور یا دارد، حضور آدمی ذهن در که میکنند تعریف تجریدی» «امری را «ایده»

در کنجکاوی توانائیاو ناشیاز هم پروراندن ایدهها را مییابد. قدرتذهنیانساندر

و چیستی کشیدن به استدالل آنها، و به چیزها،اندیشه کردن پیرامون نسبت

آدمی کردن» «فکر محصول روند مجموع در را و «ایده» میدانند چگونگیشان

طریقتعمیموگسترش از به اینکهذهنآدمیمی تواند توجه با حال، می آورند. بشمار

پیرامون خود و جهان خویشتن شناخت برای ذهنی به دستگاهی دادن «ایده»ها

فصل سوم

برخیسوءتعبیـرها درموردایدئولوژی
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میکنند. تلقی و علم نیز فلسفه و جهان بینی را سنگ بنای ایده آید، نائل

آن پیدایش البداهگی فی به بیشتر واژه این روزمره کاربرد در اگرچه حال، عین در

کار تاریخ اما میشود، «تفکر» تأکید آگاهانه روند کمتر بر و شده آدمیاشاره ذهن در

دارد. اینها از تر پیچیده بسیار صورتی فلسفه در آن برد

مورد «ایده» واژه حد که در یافت را واژه ای کمتر بتوان شاید فلسفه حوزه در

تا دکارت، افالطون باشد. از پذیرفته بخود گوناگون و معناهای گرفته قرار استفاده

بودهاند ناچار فیلسوفان همه معاصر ما، تا فیلسوفان و کانت، امانوئل تا الک جان از

زمینه این در آنچه اما دهند. توضیح و بگویند سخن مفهوم» / «واژه این مورد در

«ایده» که آنجا از میگردد: بر نکته محوری یک به است برخوردار خاص اهمیت از

ما» ذهن از بیرون آن با «واقعیت رابطه است در باره ذهنی دارد، الزم وجودی

تعبیر ایده هر (validity) تعیین«اعتبار» به اینامر را در فلسفه شود. گفتگو تعمقو

میکنندومعتقدندکهچونشناختبهکمکایدههاممکنمیشود،«معتبربودن»

اعتبار ایدهای اینکه محض به هست. نیز ما شناخت درستی متضمن ایدههای ما

متزلزل شناخت ما پایه های و میشویم «شک» حوزه وارد ما گیرد تردید قرار مورد

واقع یقینداریم در و اعتقاد هنگامیکه بهشناخت خود میگردد. بههمینصورت،

جهان دین تا از نمیکنیم. اعتقادمان شک تشکیل دهنده ایدههای معتبر بودن در

ایدهها» است «اعتبار به اعتقاد این تنها ریاضیات، تا شناسی یزدان از علم، بینی و

متقابًال، بخشد و، می استحکامی عملی را ذهن آدمیان در شناختهای حاصله که

میزان باید ناگزیر آورد به وارد خللی آدمیدیگر صحت شناخت در بخواهد کسی اگر

دهد. قرار جو پرس و مورد شناخت را دهنده آن ایدههای تشکیل اعتبار

بررسیاعتبار در دارد و توجه ایدهها «ارزشعینی» به این زمینه در علمی، فلسفه

بعبارت قرار میدهد و، مورداستفاده پدیدههایعینیرا همان موازین مربوطبه آنها

نگاهکردنبه«ایده» (کهامریذهنیاست) بهعنوانیک«شیئی»(که امری دیگر، با

بجوید. عینی آن و کاربردی ارزش در ایده را اعتبار میزان است) میکوشد عینی

حد یک در میتواند ایده برساند که  نتیجه بهاین ما را نمی تواند البته این نکته

اولویت واقعیت بر را فلسفه کهایده از نتیجه، بخشی در و، شود «عینی» شیئی

دیده با علمی فلسفه پیروان جانب از همواره افالطونی) فلسفه در میدهد (مثًال،

ایسم» آل «ایده مابین فلسفه تاریخ در که برخوردی می شود. نگریسته تردید و شک

دیگر، سوی و، از است بابت همین از درست یکسو از داشته ایسم» وجود «رئال و

بیانجامد. واقعیت با مطابق شناختیکامًال امکان انکار میتواند به

سرچشمه نوآوریهای میتواند که «ایده»ای به مدرن دوران حال، در عین در

در گسترهخود بگیرد،همچونمایملک از ادبیاتتا تکنولوژیرا و ذهنیوعینیشده

واژه«عقیده» ازهممعنائی با ایده واژه اینزمینه، در خصوصیاشخاصنگاه میشود.

یک اختراع ادبی، اثر یک میشود. نزدیک «فکر» واژه معنائی دایره به شده و دور

عینیت بکارگیری و حاصل همه روزمره مشکالت برای رفع عملی حل راه تازه، یک

بتوانند «ایده»ها این صاحبان اینکه برای و میشوند محسوب «ایده»ها به بخشی

است. آمده بوجود «کپی رایت» قوانین شوند خود بهره مند ذهنی آفرینشهای از

متحققکردن و میفروشند را فقط«ایده»هایخود که حتیاکنونکسانیهستند

میکنند. واگذار خریداران به را آنها مادی

بار واجد روزمره خود کاربردهای در اغلب تنهائی، به واژه «ایده»، بدینسان،

و بدکاریو ظلم شر و این واقعیتنافیآننیستکه هرچه معنائی مثبتیاست. اما

تاریخ نباشد. خاص ایدههائی تجلی و تعین جز چیزی نیز است نسلکشی و اجحاف

ایدهها عینی» ارزش و «اعتبار دادن نشان هرچه که است داده نشان بشری تجربه

است. بیشتر نیز آنها دل از بزرگ خطرات بروز امکان باشد ناممکنتر

«مفهوم» همچون مختلفی با موجودات تجریدی معنائی هم از همواره ایده،

(thinking) «فکر» (belief) و اعتقاد ،(opinion) عقیده ،(view) نظر ،(concept)

اعتبار و عینی ارزش یا سقم، و صحت باید همواره نتیجه، در و، است برخوردار

ایدهها پایه بر ما بینی جهان شناخت و که داد، چرا قرار بررسی مورد را آن عملی

و جهان ایدههایبیاعتبار،وفاقدارزشمثبت،سازندهشناختها ساخته میشوندو

میآیند. خطرناک) بشمار الجرم (و بینیهای غلط

ایدهمعتبر وواجدارزش عینیزیربنایآنچیزیاستکهما آنرا«علم» میخوانیم

توجهبهذاتصرفاً ذهنی ایدهها،معتقدیمکههیچشناخت علمی با و،در عینحال،
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حوزه تا ما کمکمیکنند نمیزندو مطالعاتو جستجوهایوقفه ناپذیر را حرفآخر

و تکمیل و گیرند عینی قرار ارزیابی مورد همواره آن ایدههای سازنده اعتبار و علم

علم که اما ایدههائی دهند. شکل و مسیر تغییر بکلی ـ گاه حتیـ  و شوند گسترده

جهان و شناختها به تصدیق کند را اعتبارشان و نموده ارزیابی عینی را آنها نتواند

می انجامند. علمی») بگوئیم «ضد علمی(اگر نخواهیم بینیهای غیر

عینی ارزشیابی مورد و نشده اعتبار تعیین ایدههای «مجموعه این ما، زمانه در

تراسی نخستآنتوان دستوتدو را اینواژه نگرفته»را «ایدهئولوژی»میخوانند. قرار

زمان آن در برد. بکار و زد سکه هجدهم قرن اواخر در (Antoine Destutt de Tracy)

مختلف مفاهیم به «شناسی» تبدیل شده) در فارسی به (که «لوژی» چسباندن

دو بود. رایجی بسیار کار ترکیب ها این از جدید علوم مختلف رشتههای ساختن و

شد علم جدیدی ساختن مدعی «ایده» به «لوژی» پسوند چسباندن نیز با تراسی

هر میاندیشید که او است. تعریف کرده بعنوان«علمشناخت ایدهها» خود آنرا که

میتوان کنند، پیدا ربط بهم منظمی ساختار در و آمده هم گرد چند ایده هائی کجا

چند شناخت به (ایدهشناسی) «ایدهئولوژی» التأسیس جدید علم از گرفتن مدد با

شد. نائل آنها چون و

شد فروکاسته علم مقام از «ایدئولوژی» که گرفت صورت زمانی بعدی تحول

آمدن گرد که شد پذیرفته که آنجا از یعنی، علمیشود. تحقیق موضوع نام خود تا

و مذاهب ادیان، بینیها، پیدایش جهان به خود بخود منظم ساختارهای در ایدهها

«موضوع به خود «علم» نام این رفته رفته می انجامد، اجتماعی سیاسی و مکاتب

«جهان که بردند بکار همانگونه واژه «ایدئولوژی» را پس آن از و شد تبدیل علم» آن

مذهبی همچون همگنان ایدئولوژی نیز، ساحت، این بکار میگرفتند. در را بینی»

فرد ذهن کل شده و مطلق» «حقیقت معرف و جانشین شناختی خود، جهان و

می گیرد. فرا را بخود معتقد

و مذاهب بینیها، ادیان، جهان اجتماعی کارکرد مطالعه آنجا که از همچنین،

مکاتبسیاسیدرداخلمجموعهایبهنام«علوماجتماعی»انجاممیگرفت،مطالعه

مردمشناسی از اجتماعی، علوم شعبههای مختلف موضوع هم «ایدئولوژی» خود

شد. سیاست، و شناسی جامعه تا گرفته

ایدئولوژی کارکرد و مقصد که بود واقعیت این بر یافتن امر اشراف این ساز زمینه

و تزریق جز نیست چیزی سیاسی) مکتب و مذهب دین، جهان بینی، (همچون

فکری (normative) «هنجاری» روند یک از طریق ایجاد اجتماعی» «تغییر کنترل

نیست که ایدئولوژی چیزی بینیم می بنگریم که منظر این از آن. و افراد جامعه در

راه و افکند می سایه جامعه عمومی امور بر که تجریدی تفکر منظم سیستم یک جز

ایدئولوژی دیگر، عبارت به میسازد. هموار بخود معتقدان برای را بقدرت رسیدن

و می شود بخود معتقد اجتماعی تسبیح گروه نخ بینی) جهان و مذهب (همچون

سازمان میدهد. قدرت به معطوف عملیاتی مجموعههای در معتقدان را

کمیدقتدرآنچه هائیکهگفته شد روشنمی سازد که رابطه«ایده»با«ایدئولوژی»

عملکمترینپیوندیبینآنها در و جنبهایتاریخیدارد صرفًا و بسیارسستبوده

همان «ایده» از شخصی تعریفی کوشش برای ارائه پی در نمیتوان و نیست برقرار

برد. بکار «ایدئولوژی» معنای درک برای را تعریف

هر که ایدئولوژی هائی است برخورد شاهد واقع در اجتماعی صحنه زندگی باری،

اجتماعی ـ سیاسی قدرت مهار و کنند پیدا تسلط و توفق دیگری بر میکوشند یک

یکی مطلق حقیقت با را خود ایدئولوژی هر که آنجا از و گیرند؛ دست در نظامیرا ـ

دیگر ایدئولوژیهای پیروان امحاء و سرکوب با بقدرت ایدئولوژی رسیدن میبیند،

در نیستند و «خنثی» ایدئولوژیها از یک هیچ فوکو، میشل بقول همراه است.

«ایده آل» شکل به رسیدن برای راهنما نوعی و نمیگیرند قرار «فلسفهها» شمار

بتابد. بر خود را مخالف نمیتوانند الجرم، که، می شوند محسوب اجتماعی زندگی

تکثر افراطگرائی، که با است خاصی اجتماعی شور قدرت و سرچشمه ایدئولوژی

است. توأمان بنیادمداری و گریزی

آثاری بتواندر ایدئولوژیرا کارکرد و ساختار به توجه مهمترینموارد از یکی شاید

در مارکس، شدند. منتشر شدنشان نوشته از پس مدتها که یافت مارکس کارل از

روبنای اصلی را سازنده ایدئولوژی خود، روبنا» ی / به «زیربنا مشهور بندی تقسیم

سیاسی سیستم قضائی، حقوقی و نظم ایدئولوژی که معتقد است و میداند جوامع
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طبقه علی دارد. اولویت آنان بر نظر و از این میپروراند خود در نیز مذهب را نهاد و

بر ایدئولوژی مدد به می داند، تولید) (وسائل زیربنا مالک را خود که جامعه حاکمه

دیدگاه عبارت دیگر، از به میکند. همیشگی را خود امتیازات تسلط یافته و جامعه

نفع به و ارزشهایتنظیمشده هنجارها فرهنگ و باز تولید ایدئولوژیابزار مارکس،

طبقه حاکم است.

در دست را قدرت مهار نیز که دیگر صاحبان ایدئولوژیهای که اما، می دانیم

زیر کشیده، طبقه حاکمه را به خود میکوشند ندارند، همواره با تبلیغ ایدئولوژی

آن از جامعه را مالکیت «زیربنا» ی و ساخته جامعه مسلط بر را ایدئولوژی خویش

ساختن مسلط مدد به صفویان رسیدن بقدرت داستان بازخوانی شاید کنند. خود

تاریخی البراتواری ـ موارد بدیع ترین از یکی امامیدر ایران دوازده تشیع ایدئولوژی

(۱) نشان دهد. ما به را راستا این در کارکرد ایدئولوژی

و اجتماعی تجربیات سیر تحوالت است که در ما آن کنونی بحث در مهم نکته

پیش آمدند، جوامع غربی، مدرن آغاز دوران و عصر روشنگری در پی سیاسی، که

در که مذهبی آن هر کارکرد گوناگونی زداینده و تحمیلی و مخرب وجه به توجه با

از یکی باید که رسیدند نتیجه بهاین یابد، می ایدئولوژیک حضوری قدرت سیاسی

توجه موجب آن این کرد. جلوگیری حاکمیت) (یا سیاسی قدرت شدن مذهب و

یک «سکوالریسم» بصورت نام تحت حکومت»، از کلیسا «جدائی فکر شد که

آمریکا و فرانسه اساسی قوانین غربی درآید. مدرن جوامع ساختن در اصلی شالوده

حکومتموجبمیشود تسلطمذهببر تحققاینفکرند: امر نمونهشاخصدر دو

موردسرنوشت تصمیمگیریدر ملتاز قوانینعرفتسلطیابند، بر قوانینشرع که

ظهور نتیجه، در و، شود مجازات قابل و ممنوع دگراندیشی هرگونه بماند، باز خود

تصور در که آزادیهایمختلفی نیز تحقق مدنی، و جامعه و دموکراتیک کارکردهای

ناممکن شود. گنجند، «حقوق بشر»می

میتوان شود، براحتی توجه آمد پیشین این فصل قسمتهای آنچه در به اگر اما

و مابین مذهب تفاوتی هیچگونه نتایج اجتماعی، و کارکرد ساختار، نظر که، از دید

براحتیمی توانسکوالریسممعطوف در نتیجه، و، ندارد ایدئولوژیوجود انواع دیگر

آنتعریفی ایدئولوژی ها واداشتو از برگیریهمه در به بهجدائیمذهب ازحکومت را

متوسع ونوینعرضهداشت.بدینسان،اگر«سکوالریسم کالسیک»بهمعنای «جدائی

«جدائیایدئولوژیازحکومت»ناظر نو» بر مذهب ازحکومت» باشد،«سکوالریسم

توجه کهایدئولوژی این با میکوشد، متوسعی ساختار چنین تحقق یک در و است

هست. نیز مذهب گیرنده بر در

فکر؛ و کردن عقیده خنثی به نه میاندیشد، ایده تعطیل به نو، نه سکوالریسم

قصد حتی نه و میکند اقدام مذاهب و ادیان و بینیها جهان امحاء راستای در نه

آناستکهما،حتیاگربخواهیم، واقعیتامر دارد. را تعطیلکردنخودایدئولوژی ها

تا که و آدمیزادهای نیستیم اجتماع ساحت در وسیعی چنین زدایش انجام به قادر

ایدههائیکه داشتنمجموعههایعقیدتیخاصمبتنیبر از کنونشناختهایمهرگز

مذهب داشت؛ نه نخواهد بر دست است نشده سنجیده عینیشان و ارزش اعتبار

ادعای حتی شان برخی ایدئولوژیها، که نه  و است تعطیل پذیر راحتیها این به

بدور نکته کلیدی مذهبند. پس، همزاد کرد کار لحاظ از دارند اما بودن هم سکوالر

است. قدرت ماشین از پدیده ها این نگهداشتن

و پایداریوهمزیستیاینگوناگونیها وسیلهایاستکه تنها اتفاقًا نو سکوالریسم

راتضمین می کندو اجازه نمیدهد کهیک ایده،یک عقیده،یکایدئولوژی رنگارنگیها

را و دگرباشان تا دگراندیشان شود و بکوشد جامعه مسلط بر تمامیت مذهب یک و

نابود سازد. سرکوب و را آنها یا و آورد خود در به رنگ یا

به در راستای رسیدن قدم نخستین سکوالریسم میاندیشم که است اینگونه و

محسوب میشود. و دموکراسی آزادی

پانویسها:

شوروی در شده پرورده مارکسیسم دیدگاه که در کنم اشاره نیز بهاین نکته گذرا بطور که عالقمندم اینجا در .۱
«حقوق حتی (و و دموکراسی همچون لیرالیسم مقوالتی هستند) مبتال آن به هم ما هنوز چپ اغلب نیروهای (که
و سرمایه داری رشد مختلف مراحل و به شده محسوب ایدئولوژیک مقوالتی  نیز خود) فعلی شکل در بشر»
یادآوری به فقط اینجا در پرداخته ام، این امر به دیگری مقاالت که در از آنجا اما میشوند. امپریالیسم ربط داده
پرداختن به از اینجا در کالم، شدن طوالنی از جلوگیری بمنظور حال، عین میکنم. در اکتفا نظری موضع این
اما خواننده میکنم خودداری ایدئولوژی مقوله نو»، به نیز «چپ و دانش»، «جامعه شناسی نگاههای بنیانگزاران
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بل، لوئی دانیل مانهایم، کارل کارهای در این مورد، بخصوص در تعریضات دلکشترین از برخی به خواندن را
دعوت میکنم. یورگنهابرماس آلتوسر، و

تطوراتاجتماعی تحوالت و گذاشتنقطار دموکراسیو تالشبرای«رسیدن»به

فرهنگی» و سیاسی «مبارزه نوعی میشود منتهی دموکراسی به که ریلی روی بر

مبارزه برای این خود اما دارد. جای اجتماعی مبارزات منظره و تاریخ دل و در است

آن بتوان شاید بزرگ تری است که مبارزه تجلیات از دموکراسی نیز یکی به رسیدن

برای مبارزه جز نیست چیزی آن و دانست؛ بشر تاریخ رونده پیش حرکت موتور را

برانداختن«تبعیضهایاجتماعی». و امحاء

و ظهور ادیان هدف تمام خیزشهای تاریخی، این قلم، صاحب از نظر یعنی،

مذاهبومسالک،وحدوث انقالباتودگرگونسازیهایسیاسی و اجتماعی، الاقل

چیزی پیروزی انجامیدنشان، به شکست یا شدن و و درگیر گیری شکل دوران در

جامعه که در یک مردمانی بین در موجود تبعیض رفع برای تالش جز نبوده است

گذرانند. واحد را از سر می سرگذشتی

و و زورگو خودخواه انسان حیوانی است روشن است: الاقلـ  من برای ـ هم علت

دیگراندارند رجحانمیدهد که آنچه بخودشتعلقدارد بر را طلبکه آنچه انحصار

در روانی که، ویژگی این است. کردن مردمان ناخودی» و «خودی حال همیشه در و

هنگامیکه محسوبمیشود، بقایما «بسته»یتنازع بخشیاز شرایطخصوصی،

چهارم فصل

گوهرسکوالریسمتقابلباتبعیضاست
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انواع میگردد و تبدیل مخرب میشود به امری یکی تبعیض» «قدرت اعمال با

قومی، جنسیتی، زبانی، تبعیضهای بنظر من می آفریند. تبعیضات اجتماعی را

این آزمندی به همه تحصیلی و شغلی حقوقی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی، دینی،

می گردند. توجهکنیدکه غرضمنارائه نظریه تغییرناپذیری غریزیانسان/ حیوان بر

بقایزیستیخود رمز و راز به شده آگاه و انسانفرهیخته نیست. خلقوخویآدمی

مشخصتر را فقطقاعده اما استثناء زند. این آزمندیلگام بر آدمیانمیتواند دیگر و

بس. میکند و

و حق گرفته قرار مبارزات بشری تاریخ مبارزه انسان مورد تبعیض تاریخ بهر حال،

همسنگر است. اقوام تبعیض کنندگان «تبعیض»های گوناگون و دست داده با از

به ناچارند پدرساالر جوامع زنان میکنند؛ بلند صدا که است قومی تبعیضات علیه

و مسلکی مذهبی اقلیتهای بزنند؛ دست جنسیتی تبعیضات امحاء مبارزه برای

میطلبند. نگرفتنبدستاکثریتمیستیزندوحقخویشرا برایموردتبعیضقرار

بوجود و جنبشی گروهی یا کسی، تاریخی، بزنگاه هر در که روشن است بدینسان

در عدالت را و افتاده در جامعه بر شده مستولی تبعیضات با می کوشد میآید که

سازد. برقرار خود جامعه

تبعیض خواهد می آنکه یکی است، سویه دو و قطب دو دارای خود تبعیض اما

یعنیتبعیضگر، یا می یابد. کندویکیهموسیلهایکه برایاعمال تبعیض میجوید

هست؛ هم زور و تحمیل قدرت و نیرو وجود محتاج خواستش، شدن اجرائی برای

به خود نسبت اعمال تبعیض خواهان داوطلبانه که پیدا میشود کسی واال کمتر

جز نداریم چاره ای تاریخی بزرگ تحوالت درک برای پس باشد. خویش همگنان و

که و زوری نیز قدرت و کننده، تبعیض بوسیله تبعیض» از چگونگی «توجیه اینکه

شویم. ممکن میسازد با خبر تبعیض گری او را

که ضروری میکنم پیدا کار و سر دیگری مفهوم با من که درست اینجاست و

توجیه چگونه را خود کار تشریحکنم: تبعیض گر تفصیلتعریف و به نیز آنرا میبینم

را انتخاب مذهبی و و دین و زبان گروه و و جنسیت می تواند نژاد میکند؟ چگونه

ظاهرًا به توجیهاتی دست مشابه پدیده های دیگر بر آن راستای برتری در و کرده

بزند؟ پیروان جاذب و منطقی

نظر از می خوانم. «ایدئولوژی» را تبعیض» کننده «دستگاه توجیه این من

بصورتی آن اجزاء بلکه نیست درونی علمی و منسجم منطق دارای ایدئولوژی من

را اقدام کننده نظر مورد تبعیضات تا میشوند چیده هم کنار و دلبخواه اختیاری

را تبعیض از دستگاه اندیشگی که شکلی نوع من، هر یعنی، در نطر کنند. توجیه

وحتیزمانکنونی تاریخ، با اندکیتعمقدر آنگاه، دارد. نام «ایدئولوژی» کند توجیه

یک همچون شناسائی ایدئولوژیـ  برای که مییابیم زمین، در جوامع روی همه ی

تمایالتی به جستجوی اندیشگی مجموعههای  در تا است ـ کافی اجتماعی پدیده

در را تبعیض کننده توجیه راههای و برآمده آنها در مندرج تبعیض برقراری بر ناظر

بیابیم. آنها

به را جوامع آیند و می ایدئولوژی بوجود بر بنیاد همگی مسالک قطعًا من، بنظر

میکنند. ناخودی» و «خودی پیروی، دایره از ماندگان بیرون و خود پیروان گروه دو

از مجموعه ای جز نیست پس چیزی میداند برتر را نژاد ژرمن آریائی نژاد نازیسم

میشود. ساخته تبعیض گری همین گونه پایه نیز بر فاشیسم ایدئولوژیک. تفکرات

میکند. حرکت راستا همین در نیز رسمی دین دارای حکومت

قرار تدقیق منظر مورد این از نیز مذهب را می توان بر مسلک، عالوه همچنین،

جاذبی بسیار ایدئولوژیهای از یکی به تبدیل خود تبعیض، دیدگاه از مذهب، داد.

همه مذاهب حال آنکه انجامند، می جامعه در تبعیض برقراری که مآًال به میشود

همه همجون تیز، مذاهب کلیه من، نظر از لذا، کردهاند. آغاز تبعیض ضد مبدائی از

نوعیایدئولوژی محسوب مسالک، دارایریشههائیتبعیضگزارندو بهایندلیلخود

میشوند.

مارکسیسمهمچونیکایدئولوژی درباره مرا نظر کسانیکه برخیاز نمیدانمچرا

میشنوندبالفاصلهمیکوشندنشاندهند کهکاپیتالیسمهمیکایدئولوژیتبعیض

کجا براستینمی دانمکه در عکسایننکتهسخنیگفتهام؟ منبر مگر است. اما گر

چسبانده من به وصله این که اکنون کردهام کاپیتالیسم دفاع نبودن ایدئولوژی از

میشود.من فکرمی کنموقتی کهمیگویماگرپدیده ای درجامعهدستبه تبعیضگری
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بحد مورد این در موضعام را است، ایدئولوژی نوعی بخود و خود حتمٌا پدیده آن زد

را ایدئولوژی از تو تعریف این من بگوید میتواند من منتقد حال کردهام. روشن کافی

بقدر تعریف کهاین بگوید نمیتواند ـ تفاهم و تفهیم از من درک در ـ اما ندارم قبول

کافیروشننیست.

شناسانده یا ایدئولوژیبودن شناخته مقابلپدیدههائی همهستندکهظاهراً به در

که،در نظر وعمل، ایدئولوژینمیشوند چرا میشوند حال آنکهمشمول اینتعریفاز

«عدالت مفهوم بگیریم، مثًال، کار میکنند. و شده و پرورده ساخته تبعیض ضد بر

وسیلهای برای تبعیضگذاری خود که زمانی تا مفهوم این را. بنظر من، اجتماعی»

امری همه خود معنای در که چرا آید بشمار ایدئولوژیک مقولهای نشود نمیتواند

بعضی و تقسیم نمیکند، غیر خودی و بخودی جامعه را فراگیرنده است؛ و شمول

نمی دهد. ترجیح بعضی بر را

مقولهای نام ببرموآنرا درهمینراستامیتوانم براحتیازمقوله«سوسیالیزم»نیز

علیه اقدامی و سیاسی و اقتصادی عملی کردن» «سوسیالیزه ندانم. ایدئولوژیک

بهمحض حالآنکه نوعیایدئولوژیدانست. نمیتوانآنرا نتیجه در تبعیضاستو

ترجمهعملیآنبهمسلکهائیهمچونلنینیسموسپساستالینیزمخاصیتکلیو

تبعیضگری خدمت در و ایدئولوژیک وسیلهای به و شده سلب آن از آن شمول همه

سایر بر را طبقه «پرولتاریا» که آنجا در نیز کمونیسم میانه مفهوم این در می آید. در

تبعیضات را مبارزه با رسالتتاریخیاینطبقه طبقاتبرتری میدهد (هرچندظاهرًا

این تبعیضمیشود. از به برقراری نوعجدیدیاز منجر میشمارد) عمًال اجتماعیبر

سوسیالیزم رویاروی نتیجه، در و، است ایدئولوژی نیز مارکسیسم بنگریم که منظر

میگیرد. قرار

پیاده عمل در بتواند پسوندی بیهیچ (وقتی «دموکراسی» مفهوم مقابل، در

برحاکمیت و که کارکردیضدتبعیضیداشته شود)مقوله ایایدئولوژیکنیستچرا

می کند. تأکید دارند، هم مختلفی که با تمایزات از جدا همگان،

سخن «ایدئولوژی») (یعنی توجیه کننده تبعیض» «دستگاه از کار اینجای تا

این بپردازم. تبعیض» اعمال «وسیله نیز به لحظهای که نمیدانم بد حال گفتم.

در روز امروزه که است قدرت» و «زور اجتماعی نهاد همانا نهائی، تحلیل در وسیله،

صاحبان اجتماعی، سطوح وسیع در میکند. «حکومت» عمل و «دولت» قامت

مهار برایاعمالتبعیضبهنفعخود،میکوشندتا ایدئولوژیهایمسلکیومذهبی،

و نظامی دستگاههای گرفته تا قانونگزاری از نهادهای مختلف اش، دولت(با ماشین

طرق از را نکن های خود و بکن عقاید و ارزشها و آنگاه آورند به دست را انتظامی)

مردمانتحمیلکنند. مختلفبر

تا گرفته تحمیق و مغزشوئی دستگاه از که است کارساز و شگرف وسیلهای دولت

ساختارهایسرکوبوتحمیلرادر خود داردو چون اختیارشبهدستاهلایدئولوژی

آورند، مردماندر روزگار از طریقبکار گیریامکانات آندمار از میتوانند آنها بیافتد

بهشهرونداندرجه چندمتبدیلکنند،جامعه را و ناخودیها مرتبتداده را خودیها

بغلتانند، تکباشی و و تک گوئی وحدت سراشیب به سوی رنگارنگی و تکثر قله از را

و ممنوع را دگرباشی دگراندیشی و هرگونه و براه اندازند از منکر نهی و معروف به امر

مستحقمجازاتاعالم کنند.

ایننکات بنظرمناظهرمنالشمساندو جزئیازبدیهیاتتجربیزندگی بشری.و

همینجاستکهاندیشه«جدا کردن»صاحبانایدئولوژی ازماشینقدرتوحاکمیت

میتوان چگونه که میاندیشد آن به او و زند می سر انسانمدار آدم ذهنیت از دولت و

عقاید نتوانند میگیرند در دست را ملت و ملک زمام امور که مردمانی که کرد کاری

کنند؟ تحمیل همگان بر را خود و طبقه گروه مطلوب هنجارهای و ارزش ها و

بدنیستکهاندکیدراینموردبیاندیشیم.سخنازبقدرترسیدنآدمیانیصاحب

نمیتوانجست هیچآدمیرا حال، بهر گرایشهایارزشینیست. ومذهبو عقیده

و پنجرهخانهشما در نجاری که همانگونهکه اما و اعتقادی نباشد. کهصاحبعقیده

را کارش کند و شما تحمیل بر را خود آئین و مذهب و میسازد نمی تواند عقیده را

نداشته باشد، اعتنائی و ذائقه شما سلیقه و به انجام دهد دارد دوست طور که هر

نباید کارگزاریمردم، مقام در نیز، برگزیدهمیشوند جامعه امور برایاداره کسانیکه

و احتساب بساط و کنند تحمیل جامعه بر را خاصی هنجارهای و ارزشها بتوانند

جامعه که جست باید راهی معروف براهاندازند. به امر و شمشیر منکر از نهی شالق
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راهی و هم جدا سازد آنان عقاید را از رهبران جامعه تبعیض غریزه برقرار کردن هم

کند. تضمین و نگاهداری همیشگی و کارا و زنده را جدائی این که بجوید

نوین پیدایش اشکال به روشنگری عصر در که بود همیناندیشه «جداسازی»

کشف ایدئولوژی نام به کلیتی آن دوران هنوز در که چرا انجامید «سکوالریسم»

بوده خاص هنجارهای ارزشها و سازه منسجمیکه دارای عقاید و تنها و بود نشده

واجد که جامعهای در می آمد. بشمار مذهب بود نهاد هم سیاسی قدرت جویای و

خود آدمی همسایه نسبت به هرکس و مختلفاست، عقاید ادیان و اهالی مذاهبو

نیز و المذهبی بیخدائی شامل دگراندیشی این و میشود «دگراندیش» محسوب

هست، جامعهایرنگارنگ ومتکثراستکهشرطحفظتنوع آنجدانگاهداشتن همه

بدینسان، دولتاست. ماشینحکومتو مذهبیاز دستگاههایعقیدتیمسلکیو

دولتبه حکومتو با تعریف جداسازیمذهب از مدرن،سکوالریسم در ابتدای عصر

دلآنبرخی از جوامعبشریتوانستند به سویتحققآرزوهائیهمچون از و آمد دنیا

در اینموارد،سکوالریسمشرط واقع، در دموکراسیوعدالتاجتماعی حرکتکنند.

بود. به آن رسیدن احیانًا و دموکراسی شهر بسوی افتادن براه برای الزم و اولیه

دالیلیکه میتوان برایناکامیجوامعشرقیدر رسیدن یکی از بگویمکه همینجا

عملی وجود ضرورت به کافی توجه عدم یا فقدان داشت منظور دموکراسی به

کنون، انقالب مشروطه تا از خود ما، کشور است. در جنبشها این در سکوالریسم

است شده داده اختصاص سکوالریسم به نوشته و گفته و اندیشه از حجم کمترین

حالآنکهبه چشم خوددیدهایمکه چگونههمواره ایننهادمذهبو حزب ایدئولوژیک

را ما دموکراتیک و مردمی جنبشهای تبعیض گری و یکهخواهی مسیر در که بوده

را حکومت جمهوری اسالمی ماشین قالب در نیز و عاقبت است به حرمان کشانده

تا است و کوشیده آورده در خود کامل انحصار در که با غیردینکاران شراکت در نه

ریشهکن کند. جامعه ما خاک از را و تنوع درخت رنگارنگی

اینکه و آن است کرده ثابت هم را دیگر نکته یک ما به اخیر سال تجربه یکصد اما

«مسالک صاحبان دموکراتیک، و آزادیخواهانه جنبشهای پی در وقتی، حتی

شاهد برقراری ما نیز رسیدهاند بقدرت تکثرگریز» و طلب انحصار غیرمذهبی اما

حاکمیتهای که بودهایم تبعیضگر و تنوع گریز و شعار وحدت رژیمهای همانگونه

مذهبی باخود میآورند.اینتجربه،عالوهبرنشاندنهمذاتبودگیمذهب ومسلک،

از ایدئولوژیها همه جداسازی ضرورت به که جنبشهائی که است داده نشان ما به

صور در ـ استبداد بازسازی به محکوم الجرم بیتوجهاند، حکومت و دولت ماشین

هستند. ـ آن مختلف

ضرورت توجه یکی است: استخراج چیز قابل دو نکات این از من، یعنی، بنظر

ماشین از تبعیضکننده انحصارطلب و دقیقبهجدائیدستگاهها وصاحبانعقاید

دستگاه های تفاوتی بین هیچ کارکردی، لحاظ از اینکه، به پی بردن دیگری و دولت

همه آنها که ندارد، چرا وجود «این جهان» یا جهان» به «آن عقیدتی گراینده

هستند. «ایدئولوژی» نام به چیزی گوناگون صورتهای

یعنی خارجکردن مفهوم سکوالریسمازمحدودبودنبه مذهب اینسخنآشکارا و

نو» «سکوالریسم چنین تعمیمیرا من ایدئولوژی. مفهوم عام به آن دادن تعمیم و

نوعیایدئولوژی نیز بایدمذهبرا دادنبه اینکهمیتوانو امفقطبرایهشدار خوانده

همه که در مذهب در نه تنها را دموکراسی از جوامع بدور اصلی و مشکل دانست

کرد. جستجو آنها بر حاکم ایدئولوژیهای

و  ایراد دارند شده سنجاق سنتی سکوالریسم که به «نو» واژه این به برخی هم

برای دلیلی اما «سکوالریسمکهنه»است. همان بواقع منمی گویم آنچه گویند می

ایجاد را برای واژه «نو» اما من میکنند. لج بچگانه و بصورتی نمی آورند خود سخن

بیائیدبگوئیم دوستشندارید؟اگرمسئلهتانحل میشود ام. شما نگرفته بکار تفاخر

سکوالریسم نوع«الف» وسکوالریسمنوع«ب»کهایندومیشاملاولیهممیشود

باشد. داشته خود شکم در را دومی نمیتواند اولی اما

نیز سکوالریسم که میهراسانند این مرا از مشفق منتقدان از برخی حال عین در

این که میگویم من کند. همانگونه عمل و آمده ایدئولوژی در بصورت میتواند خود

ایدئولوژیها از بتواندماشینقدرت را زمانیکه تا واقعیتاست.سکوالریسم نیمیاز

که روزی اما سکوالریسم است، کند را تضمین تبعیض ها انحالل دور نگاهدارد و به

سالبه آنچه آنگاه جدیدی زدند تبعیضات اعمال به سکوالریسم دست نام کسانی به
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بود. خواهد سکوالریسم خود میشود موضوع انتفای به

جائی به بار باید که نیم قرنی است مینویسم حاصل تجربهای فصل آنچه در این

فضای باشد در من که نسل نسلی آن طی در که قرنی ـ نیم دهد و حاصلی بنشیند

قوایمتفقین،چشم بهجهان میگشاید، در جنگ دومجهانی واشغال ایرانبوسیله

آذربایجان» «نجات که آنچه برای نظامی مارشهای مبهم صدای دبستانش دوران

ملیشدنصنعت کهخواستار فریادهایمردمریخته بهخیابانها یا خواندهمی شود،

و اجتماعی میگویند، عدالت از که تودهایاش معلمان و سخنان هستند، نفت

میدهند خبر سیاسی سرکوچه از اسالم مسجد اسالم که در فدائیان خطابههای

را آن طرفدارانش مصدق، که دکتر دولت سقوط با را نوجوانی خود شنود؛ می را

نام ملی» تغییر «قیام به کشور به پادشاه بازگشت پی در اما، می خوانند «کودتا»

طغیانبخشی مردم»، «انقالب سفیدشاه و مسیر در جوانیاز میکند؛ آغاز مییابد

سرآغار  در گذرد؛ می پادشاه بعد سال سه تاجگذاری ۴۲ و خرداد در مسلمانان از

اسالمی آغاز حکومت رژیم سلطنتی و پایان قیام۵۷، گیر چلچلی خویش در روزگار

دامن دراز و مهیب بیرون از ایران، جنگی و چه در در درون چه آنگاه، و، میشود

میشود، نویسندگان را شاهد و دگراندیشان عام قتل گذراند، از سر می را عراق با

میبیند را فرزندانش می چشد، اسالمی را حکومت دل ناکام در «اصالحات» مزه

پنجم فصل

چرا سکوالریسمبایدنوشود؟
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آیندهشان افق در و میشوند، سنگسار خورند، می شالق بازار کوچه و سر در که

بیامیدی بیکاری و گسترنده، و فساد و فقر خونریزی بیشتر، جنگ و جز چیزی

مفرطنمیبینند.

این آنچه طی آیا، در که بپرسد دارد از خود حق اکنون این نسل گمان من، به

روشنی گیری نتیجه به آن از و یافته را غالبی «مضمون» میتوان گذشت، قرن نیم

رسید؟

میگیرد: شکل دیگر پرسشهائی از منظومهای در خود پرسش این به من پاسخ

دچار آنند هم اکنون فرزندانش و آنچه نسل آمد سر این آنچه بر اینکه آیا نه ـ

و عقاید کوشش گروههایمختلفاجتماعیبرایتحمیل زورگویانه جملگیناشیاز

است؟ بوده جامعه مردم بقیه بر خود ارزشهای

مورد پسند رفتارهای و «مقدسسازی»اندیشهها با نمیخواسته، گروه آیا هر ـ

خویش «دگرباشان» جامعه و «دگر اندیشان» از را آزادانه زندگی خود، حق باور و

سلبکند؟

گوناگون، صفت های نامها و با که، نبوده همانی نداشته میانه وجود در آنچه آیا ـ

است: بوده تمدنی و فرهنگ هر عقالی ستایش مورد بشری جوامع تاریخ سراسر در

برقراریتساهلاجتماعی، تحملیکدیگر، صلحجوئی،حق دادنبهآنکههرکسدین

انتخاب آزادی خود معیشت زندگی و طرز شیوه داشته و در را خود عقیده و آئین و

و باشد مردم حکمروا واقعی نمایندگان ساخت دست قانونی بر جامعه باشد، داشته

باشند؟ مساوی هم با قانون آن برابر در جامعه افراد تک تک

«کثرت»، در برابر «وحدت» تحمیل سر بر دعواها همه که نمیتوان دید آیا ـ

در و یک شکلی رنگارنگی، برابر در تک رنگی گوناگونی، و تنوع یکنواختی در برابر

بوده است؟ گونگی برابر بسیار

نتیجهای قدرت نمیتوانسته و سیاست حوزه به کشاندن اعتقادات اینکه نه آیا ـ

تلخشرا کنونی مزه پیریرسیده نسلبه نیمقرنگذشته در اینداشته باشدکه جز

مرفه، داروی و آمیز بجایشربتگوارایزندگیصلح و، کام تشنهخویشچشیده در

است؟ ریخته خویش جان در را بیتساهل» «تحمیل زهرناک

خود از را اکنونصحنه نسلیکه با فصلجابجائینسلاو سرآغاز در اینکه، نه آیا ـ

حاصلی با کار به را عمر افتاده بشماره سالهای تا میرود خود که هنگام کرده، پر

و برقراری کثرتگرائی، تنوعو تنها راهسعادتآدمیانوجود است که بگمارد، دریافته

شایستهساالری دموکراسی و آنآزادیو زمینحاصلخیز بر گوناگونیاستکه تنها

بالیدن می شود؟ و به رشد قادر

و مذاهب تک تک که گوهر است سری دریافته پیرانه در این اینکه، نه  آیا ـ

قدرت و سیاست ساحت به گذارشان اگر که شدهاند ساخته چنان ایدئولوژیها

برخواهند گوناگونی و تنوع گرائی، کثرت همین انهدام به طبیعت، روی از بیافتد،

رخت جامعه از شایسته ساالری و دموکراسی و آزادی به ناگزیر، و آنگاه و، خواست

خواهندبست؟ بر

از ایدئولوژیها و رمز سعادت انسان بیرون کشیدن مذاهب تنها اینکه نه آیا ـ

تاریخ از تقدس زدائی و از یکدیگر، دو حوزه این و جداسازی قدرت، و سیاست

جوامع اداره انسانها برای همه تغییرپذیر اراده بر گشودن راه کردار، و و واندیشه

خویش است؟

اکنون (که این «جداسازی» انسان،اندیشه تاریخ چگونه در که است دیده او

بشر حقوق اعالمیه در و کشورش نخست بر خاک می شود) خوانده «سکوالریسم»

انسانسههزارهپیشمژدهدادهاستکههمگان به و کورشهخامنشیجلوهگرشده

حاکمیت قدرتمدار و باشند داشته را خود عقیده و مذهب و آئین و میتوانند دین

تحمیل کند. فرمانش جامعه تحت بر کل را خود نباید «مذهب»

درعرصهجمعآوری مالیاتها، تنها روم، امپراتوریمسیحیشده است که دیده او

«امر از را آن جهانی» و «امر سازد جدا مذهب را از حساب دولت تا است کوشیده

«جداسازی» این تا کشیده طول نماید اما قرنها تفکیک جهانی (یا سکوالر)» این

شود. کشیده اجتماعی نهادهای همه به

اودیدهاستکه گوهر ایناعالمیههماناندیشهایبودهکهموردتوجهوبازسازیآباء

مذهب» حکومتاز «جدائی و گرفته قرار آمریکا یافته بنیاد تازه قانوناساسیکشور

است. برشناخته آمریکائی ساختمانجامعه پایه ترین بعنواناصلی را
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«یکی شدنمذهب در تنها است که نشانداده او قرنبیستم به تجربه سراسر اما

و سعادت بقا رموز ـ این گوناگونی و تنوع که کثرتگرائی، نیست قدرت حاکمه» و

قرن قرن بیستم که چرا میگیرند. پیش در را مرگ و پژمردگی راه بشریـ  جوامع

و بوده ایدئولوژی، بر حکومت های مبتنی و انحصار طلب ایدئولوژیهای پیدایش

ببار درستهمانمصائبیرا نیز «یگانگیایدئولوژیو حکومت» استکه نشانداده

بود. ماقبل ببار آورده قرون در حکومت و که وحدت مذهب میآورد

پیری به نسل که یکم بیست و قرن از دهه در نخستین که، است دانسته پس،

آورد مهمترین دست خواهد بود، آن نخست نیمه سالیانی از تنها شاهد رسیده

از «سکوالریسم» محوری نقش به میتوان در رسیدن را ایرانی نسل این اندیشگی

ایدئولوژی شامل مذهب بر که عالوه بطوری کردن تعریف آن، گسترده تر و یکسو،

نام این تعریفتازه نو» «سکوالریسم واقع، در کرد. سویدیگر، خالصه از بشود، هم

بسط نیز بهایدئولوژی کشیده و مذهب بیرون از انحصار را جدائی شمول که است

کنیم: تأمل اندکی پرسشها  این در بیائید میدهد.

براستی«آزادی»چگونه ممکنخواهد بود اگر ساختمانآن برشالوده«سکوالریسم

باشد؟ گذاشته نشده نو»

تضمین را آن سالمت نو» «سکوالریسم اگر داد خواهد «دموکراسی» چگونه رخ

نکند؟

اگر خواهدشد کهشرطتحقق«شایستهساالری»است،چگونه برقرار «رقابت»،

باشد؟ نیامده باال «سکوالریسم نو» نردبام از

بنیاد بر ساختار سیاسی اگر شد خواهد محافظت اقلیتها» چگونه «حقوق

باشد؟ نو»شکلنگرفته «سکوالریسم

«فدرالیسم» چگونهتحققخواهدیافتاگرساختمانشبرفرازشالوده «سکوالریسم

باشد؟ نرفته باال نو»

«آزادی قدرت»، از انتقاد «آزادی عقاید»، بیان «آزادی «آزادیاندیشه»،

خاک بر تخمشان اگر شد خواهند شکفته چگونه دگرباشی» «آزادی و دگراندیشی»

باشد؟ ریخته نشده «سکوالریسم نو»

نو»ی «سکوالریسم این ـ است بزرگ «اما»ی یک که این کنیم توجه ـ و اما

متولیان و صاحبان وقتی خواهد شد پایدار متحقق و چگونه ضروری و حیاتی

اندیشه و غیر خودی، و خودی بر طلبی،اندیشه مبتنی ایدئولوژی، انحصار مذهب،

و سیاسی قدرت مهار همچنان افتاده عقب جوامع اکثر در شکل، یک جامعه ایجاد

«سکوالریسم» از تا قوا میکوشند تمام با و دست دارند در را فرهنگی و اقتصادی

و یگانگی وحدت و و مشارب مذاهب برانداختن که برای بسازند چهرهای مخوف

است؟ آمده بوجود

بودنکارچندانسادهاینیست. اگر اوضاعزمانهچنین رهرویاینراه شدن و نه،

وجود نو» «سکوالریسم مدام اهمیت کردن به گوشزد نیز نیازی هست، نبود که

بر تارک مطلوب، یک بدیهی سکوالریسم گوناگونی آفرین، همچون و این نداشت

ساحل به رسیدن برای آنان می نشست و چراغ راه آزادیخواهانه جنبش های همه

میشد. بنیاد رفاه گوناگونیهای و کثرت امن

درون اصالحطلبتریناندیشههای هنوز که آنجا از و نیست، چنین چون اما

با را عقیدتی» «جمود علیه خود مبارزه هم ایدئولوژیک و مذهبی حکومتهای

اندیشه درونه در هنوز که آنجا از می گیرند، و نیز یکی «سکوالریسم» مبارزه علیه

کل بر ایدئولوژیک ارزش های ساختن مسلط فکر ما سیاسی سازمانهای اغلب

و نو» به «سکوالریسم مربوط موضوعات همه که نیست دارد، چارهای جامعه غلبه

ادامه حیات ضامن بعنوان نگاهداریاش سپس و آن به رسیدن بخصوص راههای

گیرند. قرار نقد و بحث و بررسی مورد رنگارنگ، جامعه



بخش سوم

سکوالریسمومفاهیمعمده
فلسفه  سیاسی



کردن»)ی «امر آمریت (از باب و کردن») «حکم حاکمیت (از باب هر مورد در

دست کجا به از را کردن» امر و حکم «حق این گردانندگانش که میتوان پرسید

حق که پذیرند، می دیگران هم و کنند، ادعا می توانند چرا خود یعنی، آوردهاند؛

وارد بحثی ما پرسش این با حقاند؟ بر نتیجه، در و، کنند حکومت مردمان دارند بر

از سوی و، تعریف شامل یکسو از که میشویم حاکمیت» «حقانیت نظری درباره

مسلمانان، بطور جوامع در و کلی، بطور ایناندیشه تحول تاریخ برگیرنده دیگر، در

اخص، خواهد بود.

اینگونه نظریهها، اگر دگردیسی مراحل تحولی و تمام در است که، آن نکته در

نبوده موافق حکومت یک حقانیت برای اثبات شده مطرح دالیل عصر با هر مردم

برندگان آنها و بکار کارائیطبیعینداشته بخود خود آندالیل(یا نظریهها) باشند،

کنند. «زور» استفاده از حکومت خود، برای استمرار ناگزیرند،

شده واقع مردم قبول مورد حکومت حقانیت یک دالیل که هرگاه حال، عین در

قواعد آن بکوشد تا از حاکمیت اگر باشد، یافته سامان آن بازی بر اساس قواعد و

وجدیدی روبرو و تحمیلیدیگر وضعیتنابهنجار سرپیچی کند،جامعهخودبخود با

میشود.

فصل اول

نسبتسکوالریسمباحقحکومتکردن
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همواره ـ این فصل سرآغاز در شده مطرح پرسش های اساس بر ـ آنجا که از باری،

اگر که است روشن خود بخود هستند، «مردمان» این رابطه اصلی عناصر از یکی

با آنانبرایامر رهبریوحکومتبیعت و افرادیگرد نیایند اطراففرد یا مردماندر

پشتوانهای «برحق»نیستو نتیجه، در و، نبوده اینحاکمانپذیرفته نکنند،حکم

مردم حاکمیتاش که است کسی بر حق یعنی، حاکم داشت. زورگوئی نخواهد جز

قبول داشته باشند. را

در «مردم» مرکزی نقش و باال، ساده قاعده همین از بتوان شاید روز، امروزه

که حق آنهایند و است مردم آن از حاکمیت پس، که، گرفت نتیجه آن، چنین

اما، واقعیت میکنند. تفویض خود منتخبین یا منتخب به را حاکمیت استفاده از

هزار هفت هشت یابد باید دست منطقی ظاهرًا نتیجه این تا به که بشریت است آن

مدرن» یاد «دوران عنوان به آن از که ما وارد شود روزگاری به تا میکرده سالی صبر

از حاکمان «گزینش مردم»، به حاکمیت حق «تعلق همچون مفاهیمی میکنیم.

برگزیده»، همه افراد به حکومت کردن از جانب مردم حق «تفویض و جانب مردم»

هم مردمان جدید، خود دوران از آغاز تا پیش و، هستند مفاهیمی مدرن همه، و

شروع تا یعنی، دارایچنینحقوقیهستند. نمیدانستندوحتیقبولنداشتندکه

قدرت یا آن از کردن حکومت حق که بوده است این بر اعتقاد همواره این زمان،

جانب از که است کسی حق بر حاکم و است، قدسی و الطبیعی ماوراء قدرتهائی

نام«حقانیتقدسی» این نوعحقانیت با انتخابو تعیینشود. مناز آنقدرت(ها)

مورددموکراسی ماقبل (جایبحثدر یادکردهام. واژه«کاریزماتیک») (ترجمه مناز

البته). نیست، اینجا هم روم و یونان در مدرن

آدم وجود در میآید تا غیب فرود آسمان چگونه از «حقانیت قدسی» این اما

خاکی متوطن شود؟

داستانهائی جادوئی طی در امر تاریخ مدون این ماقبل استورههای معموًال در

دیگران. شخص و پذیرش یک با ادعای دورانهای تاریخی می افتد، و در اتفاق

(به قدس عالم میشود که مدعی معینی شخص دوم، نخست مورد این در

دنبال آنگاه به و است تفویض کرده او به را آن) حاکمیت طبیعی معانی ماوراء همه

که این است فرض بر وضعیت، آید. در این شمشیرزن بر می و و لشگر گردآوری مرید

رسالت طریق از افراد بشر (اغلب از برخی به خدا (یا خدایان) بوسیله حاکمیت حق

میشود. تفویض نبوت) و

باستان مفهوم ایران در مثًال، که، بینیم می برگردیم، خودمان تاریخ کشور به اگر

«فره ایزدی»بههمینانتقال حاکمیت ازعالم قدسبه عالمخاکیاشارهداشتهاست.

این نتیجه در او، و میرسیده او به «ایزد» جانب از فره این و بوده «فره» دارای شاه

خدایان) خدا (یا تأیید مورد و حکومتش را داشته کشور اداره و قدرت تدبیر انتقال،

رسول اوصاحب«حقانیتقدسی» الهیآناستکه نیز دستور اسالم در است. بوده

کرد. باید از او اطاعت و است

حق صاحب قدسیه انفاس بمدد حاکم است. ساده مسئله حل کار اینجای تا

تعیین از لحظه اما مشکل پذیرفتهاند. را نظریه این هم و پیروانش شده حکومت

آدمها، بقیه مثل هم، قدسی تأییدات صاحب حاکم که چرا میشود آغاز جانشین

حکومت اگر حال، میرود. دنیا از و گذارد می زمین بر سر روزی و است مردنی

که سامانه ای و شکل همان به نیز قدسی» «حقانیت صاحب مرگ از پس بخواهد

«حاکم است راههائی برای تعیین الزم شود، محسوب «برحق» و یابد استمرار بوده

سرمنشاء «جانشینی و واقع در ضرورت این باشد. داشته جدید وجود بر حق»

صاحب هر مرگ از پس که، داده است نشان است. تاریخ آن» از ناشی بحران های

مجموعًا بیافتند جا روشهائی که چون به توسل جانشینان او با حقی، بر حاکمیت

که به روشهائی نیستند جز بازگشت چیزی و اغلب ـ  خوانده می شوند «سنت»

یا ـ انتخاب شدهاند نو مطرح متنی و صورت در اما اکنون دارند سال قدمت هزاران

میکنند. پیدا حکومت این طریق، حق از و، میشوند منصوب

راههایمختلفیحاصل از تبدیل«حقانیتقدسی»به«حقانیتسنتی» معموًال

ماکسوبر، جامعهشناسآلمانی،معتقدبودکه قداستحاکمانمتصل است. شده

منتقلمیشود، به دوچیز مراحلنخستپسازمرگآنان،معموًال بهعالم غیب،در

و کردارهای آن ها مجموعه گفتارها و نازل شده کتاب آنان که دو گانه به میراث یکی

خالی او مرگ با که جامعه رهبر به متعلق «مسند» به هم یکی و است، (حدیث)
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شود. پر باید و ماند می

انتقالقداستحاکمیتازطریقتصرف میراث نظر میرسدکه،درطولتاریخ، به

هخامنشی مثًال شاهان است. میانجامیده حکومت استمرار به مسند، همواره و

انجام برای است) بوده قداست دارای خود عصر مردم نظر از (که بزرگ کورش از پس

را او شنل کوچک اتاقک آن داخل در و میرفتهاند او آرامگاه به تاجگزاری مراسم

«تصرف» را او بدینسان «میراث» و میگرفتهاند در دست را او عصای و دوش بر

میکردهاند.

و ثروت قدرت صاحبان و همراهی موافقت کار بدون این که است البته روشن

انجام برای را راه مذهبی اداری و قدرت صاحبان ارتش و امرای است. نبوده ممکن

موانع رفع و قدرت تثبیت نمودگار تاجگذاری همیشه و می کردهاند هموار امور این

است. بوده معاندان و

(از خلفا است. گرفته صورت طریق از این «خالفت» مسند اختراع در اسالم هم

پیامبر از بازمانده بر مسند حدیث، و کتاب میراث بر با تکیه علی)، تا گرفته ابوبکر

نشستند و،درنتیجه،خلیفه(جانشین)اومحسوبشدهوحکومتشانبرحق بشمار

و کمان و تیر و و عصا تا صدها سال، مالکیت عبا اسالم هم، خلیفههای بعدی آمد.

تصاحبمیکردهاند. را آنها و آورده بشمار حقانیت منشاء را پیامبر ریش موی حتی

استانبول منتقل به را این اشیاء مکه، و مدینه فتح از پس هم، سالطین عثمانی

خالفت بازسازی بر مبنی خود ادعای توپکاپی، قصر در آنها دادن قرار با و، کرده

کردند. مطرح را اسالم

اینهمه میدانیمکهحدوث«حقانیتقدسی»همیشههمسرآغاز بهحاکمیت با

بنیانگذاران خاندانهای و اغلبسرسلسلهها مثًال است. نبوده گروهها رسیدنافرادو

حاکمیت می آید) یافتن» تسلط و «سلطه از واژه این اینکه  به (با توجه «سلطنتی»

خداوندی و، وحی نه فرمان و آوردهاند و دست ُبـرائی شمشیر خویش به از خود را

زورشمشیر به شدهاندکه ناچار آنها و نبوده پذیرشمردمهمراه حاکمیتشانبا لذا،

حاکمیت آنانرا بپذیرند. تا ناگزیر کنند را اوباشخود مردم و لشگر زندانو شکنجه و

مردم،حاکمیت آناندارای«حقانیت»نیستو از نظر اینصورت، در روشناستکه

معنای«حکومت زورشانبرسدبهحکومتکردنادامهمیدهند. که آنجا تا آنانتنها

است. همین در اسالم جائر»

تاریخی است، تجربه «زور» قدرت منشاء اینجا در که و هرچند همه، این با

و یابد، غلبه استمرار و این شود، غالب بقیه بر صاحب زوری که اگر است داده نشان

انداختن حاکمیتمتکیبهشمشمیر خود، پساز جا چنینحاکمی، بخصوص اگر

تبلیغ آن در مورد و چنین فرض اغلب بردارد، رفاه «رعیت» در جهت هم قدمهائی

پشتیبان اجنه،....) فرشتگان، میشودکهالبدعنایاتعوالمقدسی(خدایان،خدا،

آن ها درنتیجه، و، بوده اند اکره اش عمله و و مباشران و مستشاران و مزبور شخص

شده اند. حاکمیت حق صاحب غیب عالم جانب از نوعی به هم

دیوانساالر متفکران بوسیله که نامه»ها، «سیاست اغلب اسالم، از پس تاریخ در

نوشتهشدهاند،ازیکسوبهاین رضایتخداوندـبه عنوانمنشاءقاطعحقانیتحکومت

و داستانگوئی طریق از کوشیدهاند تا، دیگر، سوی و، از کرده ـاشاره شمشیرداران

ـ برای مستمر به ضرورترسیدگیبهحال زیردستانشان نصیحت، توجه زورمندانرا

مثًال، این مورد، در جلب کنند. ـ خودشان مورد حاکمیت در عنایات الهی ساختن

تنبه نیست. خالی از پادشاهان) سیرت (در سعدی اول «گلستان» خواندن باب

مجلس اش در که یاد میکند دربار «یکی از ملوک عجم» حکایات، از از یکی در او،

را وزیر ملک فریدون. عهد و ضحاک، مملکت زوال در خواندند، همی «شاهنامه»

بر چگونه حشم نداشت، و و ملک گنج که که فریدون، توان دانستن «هیچ پرسید:

تقویت کردند و و آمدند گرد تعصب به او بر «...خلقی گفت: شد؟» او مملکت مقرر

باشد؟»گفت: رعیتچه و «موجبگردآمدنسپاه ملکگفت: پادشاهییافت.»...

ایمن نشینند.» دولتش پناه تا در رحمت، آیند؛ و گرد او بر باید تا «کرم

مهم نقش بر همواره متون، با اینکه این همه است که در آن در نکته هرحال، به

«پذیرش»ازجانبمردمدرایجادحکومت هایپردوامتأکیدمیشوداما،حقحکومت

در حتی امر است. این تصور شده آنان جانب از تفویض شونده و نه مردم آن از نه

صادق همچنان نیز میآید پیش بپاخاستنشان و مردمان آمدن بجان که مواردی

حاکمیت میرسد، به انقالبها و شورشها و خیزشها در جریان که کسی است.
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دنبالدالیلیفرا است به کردن حقحاکمیتخود ناچار برایچهار میخه بالفاصله،

او دارند. را از توقع همین که بگردد ورای اراده مردمی و

تثبیتومستمرشد،چنینفرضمیشودکه وقتیحاکمیتشمشیر بدینسان،

اگر اصل، در یعنی، است؛ بوده کار در هم الطبیعی ماوراء نیروهای موافقت و اراده

در مورد پیروزیبا به دستنمیآمد. به اینترتیب، خواستآنان نبود اینموفقیتها

جای شمشیر رفته حکومت، رفته حقانیت اثبات برای آید که، می الزم هم شمشیر

«سیاست نامه» دهد. قداستگرا، و، در نتیجه پسند مردم استداللهائی به را خود

حکومت از الهی حمایتهای و به میشوند دست بکار که روست این از هم نویسان

در خصوص به ـ را «لمبتون» خانم مقاالت خواندن مورد این (در میکنند. اشاره

میکنم). توصیه الملک، نظام خواجه نامه» «سیاست و سلجوقیان با ارتباط

***
جوار در نیست و، سنتی حقانیت به قدسی حقانیت انتقال همه داستان این اما

کارکردهای و عواقب که دارای دارد وجود هم نظری دیگری گزینه شد، گفته آنچه

روشانتقالقداستاز طریق و موازاتفرضیه به واقع، در است. سیاسی مهمیبوده

شویم، قدسی» دور «حقانیت مبداء از هرچه و رفته، رفته مسند، میراث و تصرف

بشمار میرفته مادیتی و نبوده «حقانیت» امری مجرد آن که می افتد باور جا این

طریق پیوند خونی از و، لذا، آمده فرود قدسی خون حاکم و جان از آسمان در که

جانشین نوین، فرضیه این کمک با بدینسان، اوست. فرزندان به انتقال قابل نیز

او با کسانی که میان از او) مسند تصرف میراث و بدون یا و با قبلی (همراه حاکم

میرسد اما، ارشد پسر به پدر از حکومت میشود. معموًال دارند تعیین خونی پیوند

خویشاوندان به انتقال مورد هم و است شده دیده برادر به انتقال مورد هم تاریخ، در

دورتر. خونی

ایرانی و کهن مفهوم باز در بتوان را نظریه این و تحول تجلی قدیمیترین شاید

«فرهایزدی»یافت. «شاهنامه» بربنیادهمینمفهوم بهحقانیت حاکمیتهایماقبل

استورهای پادشاه اولین بر نخستین»، فره «نزول نحوه از آنکه بی و، نگرد می تاریخ

برایاثباتحقانیتحکومت گزارشیتفصیلیبهدستدهد،وجودآنرا ایرانزمین،

میشمارد. بر و میبیند الزم شاه

استوره، نخست بازگشائی مراحل در که، است آن مورد در این توجه جالب نکته

دلیل همین به و وجود ندارد پادشاه» «خون و فره ایزدی» «نزول بین ارتباطی

از شاه فره او، این و خودپرستی شدن همچون ظالم پی مسائلی در ممکن است،

قدرت رسیدنضحاکبهعلت به ذکر میشودکه سقوطجمشید و مثًال سلب شود.

است. بوده او در ایزدی فره شدن زایل و جمشید بر غرور غلبه

کاوه که میبینیم میرسد، فرا پایان کار ضحاک هنگامی که بعدی، مراحل در اما

ناچار نیستند، ایزدی» دارای «فره خود اینکه او، بعلت همراه انقالبیون آهنگر و

برای داشته بیابند و خونی پیوند ضحاک از پیش شاهان با که میشوند فریدون را،

دیگری جای میکند. در حمل خود خون در را ایزدی فره او که بیاورند، چرا شاهی

از سخن ایران، در پادشاهی فترت دورانی دیگر از شرح از پس هم، «شاهنامه» از

شاه یکی «بباید فردوسی: خود زبان به میرود. فریدون» «تخمه از شاهی یافتن

دیهیم ز / بتابد ایزدی فره بدو باشد یاد // که به سخنها گذشته که دارد / نژاد خسرو

(که ساده زیبای تخت بلند.» یکی / چند بجستند تخم فریدون // ... ز بخردی او

است). «زیبنده» معنای به «زیبا» اینجا در

شاهان اشکانی جانشینانش، اسکندر و فتنه در پی که، بوده هم علت همین به

آنان،شاهان استورهایایرانپیونددهندو،پساز بهشاهانگذشته را کوشیدندخود

از بازماندگانهخامنشیان قلمداد را بازیو جعلتاریخ،خود هزارشعبده ساسانی، با

سامانی، بویه و آل شاهان اسالم، بعدی خلفای حتی در را وسوسه همین کنند.

میکنیم. مشاهده قاجاریه هم حتی مغول، و و ترک سالطین

قدسی حقانیت نتیجه، در امام و، قدسی وجود خون فرض هم شیعی اسالم در

است. آورده بوجود را تشیع نظری بینی جهان کل بنیاد حکومت، برای او

نیز کوشیدهاند سلسله این شاهان دیدیم، صفویه به مربوط مقاالت در چنانکه و

جعل همچنین «پیدا کنند». ایران اسالم ماقبل میان شهریاران در را خود اجداد تا

نیز صرفًا آخرین پادشاه ساسانی، دختر شهربانو، علی با حسین بن داستان ازدواج

ایزدیمتعلقبهساسانیانبهرگهایامامهایچهارمبه بعدشیعیان برایانتقال فره
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جعلاینداستان، با نشانزدهاندو، دو اینتیر با آنها است. اعقابآنانبوده امامیو

را بن ابیطالب علی خون و اسالم پیامبر خون و شاهان ساسانی خون توانستهاند

را پدیدار شگرفی ملغمه و آورند در گردش به صفوی اسماعیل شاه در رگ های یکجا

کسانی یکجا در وجود علوی و والیت نبوی و نبوت ایرانی سلطنت آن در سازند که

حساب به اعالی آن نمونه امامیه دوازدهم تا چهارم امامان (و خونند صاحب این که

را قطعی میکند. حکومت آنان و حقانیت آیند) حضور یافته می

***
دیگری جنبه مهم دارای خونی، شکل پیوند در حاکمیت»، انتقال «قداست اما

حقانیت تثبیت در خونی پیوند کارکرد به آن و شده؛ توجه آن به کمتر که هست هم

میشود. (اپوزیسیون) مربوط حکومت نیروهای ضد رهبری

انقالبات، براییافتنرهبرانخود،دارایروندهای معموًال جنبشها،شورشها، و

را دارندناچارند حقانیت مألوفو سنتینیستندو اغلبکسانیکهداعیهرهبریآنها

(و مردم قبول مورد گذشته در که رهبری با خود خونی اتصال طریق از را خود ادعای

و بهگردمدعیجمعشوند، آنجهت که «مردم»از اثباتنمایندـ  بوده حکومتهم)

انقالبیون یعنی،شورشیانو ناحقمعرفی کند. نتوانداو را «حکومت»بدانخاطرکه

شورش پرچم ـ برحق مدعی عنوان به ـ «بتوانند» که بودهاند کسانی جستجوی در

آورند. گرد خود را ناراضی مردم بر افرازند و آنان صفوف را پیشاپیش انقالب و

تاریخایرانپسازاسالم،اهمیتنقششاهزادگان درجریان انقالبهای پراکندهدر

قابل منظر همین از نژاد، سادات عرب نیز و اسالم، از قبل سلسله های از بازمانده

بهدنبالرهبریبرحق اندومیدانند برهنهوجنگنده، پا ناراضی، مردم بررسیاست.

مشکل اما آنها. مسند نه به و دارد دسترسی شاه و میراث پیامبر به نه رهبر این که

حل می کند؛ دارد خویشاوندی پیوند شاه و پیامبر با که کسی نایاب» را «خون آنها

بخود میشوند، خود خوانده «سادات» که پیامبر، خون حامالن عوام، نظر از مثًال،

خوان سیاسی مخالف رهبری جریان های نامزد در نتیجه، و، دارند عادی فرق آدم با

هستند.

به میکند «سادات»، تصور است که آن تفکر عامیانه مشخصات یکی از واقع، در

مبارزه انقالب و استعداد دارای همواره و همگی قدسی»، «خون این داشتن علت

هم رأس قیامها قرار می گرفتهاند. هنوز هم بر به همین دلیل و بوده و جور ظلم با

حسین امام افسانه ای غرور و غیرت وجود دارد که بی پایه تصور این عامه میان در

شنیدهایم. همه را جوشی» «سید اصطالح است. جوشان همه سادات خون در

مردمی ژنتیک، طور به زورگوئی، و بیداد و ظلم برابر در سادات، عامه، باورهای در

موارد عادی مظهر حلمو در عصبانی مزاج وکم تحملانگاشتهمیشوندـهرچندکه

علمدیگری هر از پیشتر ژنتیکتشیع»بسا واقعبساط«علم در مهربانی اند. صلحو

است. یافته گسترش آنان میان در

قضیه باید درست بر عکس واقعیت که دید میتوان اما، بر اساس همین زمینه،

گرایش از برخاسته ادعایسادات، که ناشیاز نه انقالبیگری، و بوده اینپندارها همه

سادات به خود، جنبش برحق جستجوی رهبر مردم، در باشد. بوده آنان به مردم

شدن هل رهبر سوی به را آنها و می آوردند روی ـ حسینی سادات و بخصوص ـ

خمسگیری، و امام برای سهم جز سادات، عادی در مواقع آنکه حال میدادند.

نمیکرده اند. سیادت ابراز چندان

به میخوردند، آنان نان قبل از و زیستند می مردم میان که در ساداتی واقع، در

سر از و ناخواسته طور یا به مردم، شورشهای آغاز ناراضایتی ها و گسترش هنگام

دیدن آیندههای روشن و به امید قدرت و معطوف به وسوسه خاطر یا به ناچاری، و

میپذیرفتند. منصب را این و مییافتند مردم صفوف رأس در خود را مساعد، زمینه

پرهیز و ریختنخونساداتاکراه از بهخصوصکهمیدانستندحاکمانمسلمانهم

بیمه هستند. احتماًال آید، پیش هم شکستی اگر آنان، و دارند

مزارات کسانی نیستند ایرانکم در کرد. جالبیتوجه نکته این موردمیتوانبه در

بیغیرت»شهرتدارند. واقعیخویش که با لقب«امامزاده نام به نه بینمردم در که

«امامزاده»هائیهستند که ازمشارکتدرطغیانهایمردمیا رهبری اینها ساداتیا

اما نکردهاند، عمل خود «حسینی» که به وظیفه چرا بی غیرتند زده اند؛ سرباز آنها

خون پیامبر چرا که مستأصل مردم نذر و نیاز برآورنده و صاحب کرامت محترمند و

ماده رادیو همچون قداستش، خونی که ـ بوده است جاری رگهاشان امام در و
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است؛ کرده قدسی را و دیوار و در ضریح و دارد آرامگاه آنان وجود در همچنان اکتیو،

به را میتوان خود را صفا داد؛ صورت سر و و بر نقرهکاریها دست کشید میتوان

از کارهای گره قدسیشان عنایات با میتوان و خواست؛ شفا و ضریحشان بست

«بیغیرت» همچنان را این همه، همین مردم مؤمن آنها با اما، گشود؛ بسته فرو

سیدی را به هرگونه خود دختران فراوان، اصرار و آرزو با حال، و، در عین میخوانند

که نوه ای است کدام و گردند. امامان و پیامبر خون صاحب نوه هاشان میدهند تا

نشود؟ خود اجداد پارتی آخرت روز در

تشیع خبری از صفویه، عصر تا و تشکیالت حکومتی آن، ایران اگر در بدینسان،

که بوده شورشهائی و طغیان ها شاهد همواره سرزمین این اما است، نبوده فقهی

فقهی غیر و در تشیع عامیانه یافتهاند. گسترش و سادات عجین شده از یکی نام با

اصًال استخراجاحکام او. و نهقدرتعقلیتفقه و نه دانش«آقا»اهمیتداشته ایران،

نازنینی خون آن مهم است. بوده او مغز رنگ خاکستری توده نداشته اهمیت آنچه

کند. معجزه هزار میتوانسته قطرهاش هر که بوده

بزرگ شهرهای دربارها و از علیرغم غیبت تشیع فقهی که میتوان، است اینگونه

درشکل که ایرانی»اشاره کرد گسترده بنام«تشیع وجود پدیدهایتاریخیو به ایران،

بنظرمن،درست تاریخپسازاسالمایراناستمرارداشتهاست. خیزش های مردمیدر

از جدائی فقه به توجه عدم علت به شده، موجب که است واقعیت از همین غفلت

این «تشیع علیشریعتیبه ایمان، وجنبشهایمردمیازجنگ هایمذهبی،دکتر

اگر آنکه، حال کند. صفوی» جدا «تشیع از را آن و علوی» داده «تشیع نام ایرانی»

قائل عربی» «تشیع برابر در ایرانی» «تشیع وجود به باید که بینیم می بنگریم نیک

شریعت مداری از برآمده و دومی قدسی است بار سیاسی و از سرشار اولی که باشیم؛

قداست. عصر پایان از ناشی

«تشیعایرانی»نامجنبشهایعامیانهتوده هایناراضیاینسرزمینبودهاستکه

از وجود سادات به خاطر عملکردمهممفهوم«حقانیتادعایحکومت»ـ  ظاهراـً 

ناراضی تدریجی،مردم وبصورتی طبیعیودیرجنبو درعینحال، سودمیبردهاند.

/ اسالمی «کاراکترهای را در خویش تاریخ استورههای باورها و کل تشیع، این اهل

استورهای سیاوش و حسین بین امام تفاوتی این تشیع در کرده اند. سرریز شیعی»

میشود؛ کربال، توجیه ماجرای با شبیهسازی طریق از شکستی، هر ندارد؛ وجود

آنملغمهایعامیانه از و تصوراتاستورهای در واقعیتماجراهایکربالنفوذمیکنند

نمو و رشد شرایط و خاستگاه خاطر به ایرانی، تشیع بدینسان، میسازند. کهن و

بین خدا و باطن، خود، مجموعهای بهشدت خرافی است که در آن بین عوالم ظاهر

ندارد. مرز و دیواری وجود هیچ بین واقعیت و معجزه امام، و

به توسل می گیرند. قرار کنار هم در تشیع نوع این دو صفویه، دوران در آنگاه،

صفوی اسماعیل شاه و حیدر و سلطان شیخ جنید تا می شود موجب ایرانی تشیع

دولت صفوی پیدایش سپس، با و، کنند سیادت و ادعای رسند قدرت عاقبت به

فقه جا انداختن و ایرانی تشیع سرکوب دوران ایران، به  عربی علمای تشیع آمدن و

تشیع انگیز ملغمه غم به که ما است برخورد و این تزاحم در آغاز شود. عاملی جبل

بد همه ـ جعفری فقه اساس بر قانونگزاری طریق از ـ که میرسیم ایران کنونی

صورت به را کشور سیاسی رهبران و داده قانونی صورتی را ایرانی تشیع آموزی های

و میشود خوانده زمان امام کشور ایران اکنون است. آورده در مالیخولیائی مردمانی

برمیکشد. شعله چاه جمکران آن از ایرانی تشیع

***
آن در قرار بوده ظاهرًا که عصری رسیدیم، مشروطه عصر به سال پیش صد ما و

انقالب یک مشقات تحمل و از طریق مدرن شدن به دوران وارد با ایرانی، جامعه

ما است؟ آیا آیا چنین شده دهد. اما پایان و طامات بساط کهنه خرافه سکوالر، به

طریق از آنان، و است مردم آن از جامعه سیاسی حاکمیت که بپذیریم توانستهایم

حق بر حاکم مسند بر تا آنان بر می گزینند را مستخدمین خود انتخابات، صندوق

کنند؟ اداره امور کشور را و بنشینند

نخست کنیم. توجه چند مورد به نیست بد این پرسش بر پاسخی یافتن در

«حقانیتحکومت»چرخشیهم قانوناساسیمشروطیتبهصورتمسئله اینکه

انقالب می کند. اختراع را عجیب فرمولی و داده روشنفکرپذیر هم و آخوندپسند

حال عین در آورد، بوجود بر مردم را متکی حکومتی مدرن و بوده قرار که مشروطه
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حاکمیت برای می کرده و شاه قاجار گریزناپذیر بختکوار و برای وجود فکری باید

در قانون پس، میساخته. فراهم مدرن توجیهی نبود) انتخابی مقامی هم (که شاه

اساسیمشروطه چنیننوشتهاندکه«سلطنتموهبتیالهیاستکه ازطریقملت

جائی کمتر در را فرمول این از فریبکارانهتر و معناتر بی میشود». تفویض پادشاه به

میتوانیافت.

از را شمشیر) حکومت با زور آمدن قزاقهای قزوین (یعنی با هم که اول پهلوی

آورد،عالوهبرتوسلبه«مجلسموسسان» برایکسب«حقانیت دستقاجاریه بهدر

اسالم شاهانقبل از با اتصالخونیخود مورد قانونی»، همچنانشایعه هائیهمدر

خانسوادکوهیخود از جانبرضا فامیل«پهلوی» حتیانتخاب نام انداخت. راه به

است. بوده چنین اتصالی وجود مورد در توهم ایجاد برای کوشش او از نشانهای

سلطنت استمرار با قبول اساسی مشروطیت، نویسندگان قانون هرحال، به

قانونی) (انتخابات مردمی» «تفویض مفهوم دادن قرار هم کنار و خونی) (حقانیت

زیستی» «چند موجودات پیدایش گذار پایه قدسی)، (منشاء الهی» «موهبت و

بوفورمییابیم:جمهوری بسیاریشدکه،بهخصوصدرعهدحاضر،نمونههایآنرا

... و اسالمی؛ حقوق بشر اسالمی؛ دموکراسی اسالمی؛

دخالت سادات باالخره بدون هم مشروطه انقالب خود حال پیروزی عین در

که را چشیده دار مزه طناب رو نوری هم از آن اهللا فضل شیخ حتی نشد. ممکن

پس، و، استفاده کند سادات بیمه حق از نمیتوانست و بود سیادت نکرده ادعای

را کاشانی ابوالقاسم سید هم دوران دکتر مصدق در شد. کشته سادات فتوای به

میکشاند. بست به بن را ملی نهضت عاقبت هم که سیاست می یابیم معرکهگردان

مردمیاند. شورشهای سید واحدی رهبران صفوی و نواب سید دوران همان در

و  تصاحب کند؛ مردم را انقالب میتواند خمینی اهللا روح سید هم ۱۳۵۷ سال در

است. نیز سید علی خامنهای او جانشین

خوانند  می «سید» را خود مردمیکه بسیار به اهانت قصد بیآنکه  بدینسان،

حقانیت حاکمیت، باید تئوری سیاسی و دیدگاه نظریه های از و تنها داشته باشم،

عدالتجویانه مبارزات سر از هرگز سادات» خونی «حقانیت شر امروز به تا که بگویم

روی هیچ به رهبری مواضع در آنان حضور است. نشده کم ما مردم آزادیخواهانه و

عقب نیز و حقانیترهبری، پابرجائیو کارآمدیخرافه«خون» در از اتفاقینیستو

میدهد. مدرن خبر تمدن قافله ایران از جامعه مزمن مفرط و ماندگی

فرح دیبا، پهلوی و رضا شاه از ازدواج محمد پس سخنانی که من بخوبی از نسل

سید دیبا، فرح پدر است. سهراب دیبا، با خبر می شد گفته ولیعهدشان تولد و

/ رضا زیستی» نام «دو ـ با او شهبانوی و شاه در نتیجه، فرزند و، شد می محسوب

شیعه امامان هم خون و داشت را پهلوی شاهان خون هم رگ های خود در ـ کورش

باشد. میتوانست پادشاه حقترین بر بدینسان، و، را

دربرابراینگونهواقعیتهاست کهمیتوانپرسید: اگردرگذشتهچنینکوششهائی

مشروطیت، آیا از پس دوران در بودند، ناپذیر گریز حکومتها حقانیت برای تثبیت

از مردم» تفویض قابل گرفتن «حق نادیده در اصرار چیزی جز به را آنها میتوان

کرد؟ تعبیر سوی دیگر، سلطنت»، از بودن بر «موهبت الهی تأکید و یکسو،

چگونه اوقاف، سازمان طریق از و دوم، پهلوی عصر در که نکنیم فراموش نیز

نوشت خود سفید انقالب توجیه در که کتابی در شاه داشت. رونق بساط امامزاده ها

نجاتیافتنبه دست«حضرتعباس»سخنگفت و ماجرایزیارتامامزاده داود از

و کربال حرم های به انقالب، دام سالمت جستن از به برای تقاضای شهبانویش، و

برد. پناه نجف

اصطالح به اردوی در و انقالب  نخست سالهای در که  آوریم  بخاطر  یا

انقالبی اسالم با و مارکسیم همسوئیسوسیالیسم سوسیالیستهایوطنیمان، از

بااندیشه ای بود زده مدرن سر انسانمداری بطن از واندیشه ای که شده گفته سخن

شد. می گرفته کشیده یکی بر سر جا همه از ارتجاعی هزار صورت با اکنون که

کهسازمانمجاهدین مهمترینشاخههایمقاومتسیاسیما، یکیاز اکنوننیز

جمهور رئیس پرستی میکوبد، امامزاده و امام طبل همچنان بر دارد، نام خلق

رزمآیش انقالبیشان خوانی میکند و علی زیارتنامه حسین بن در حرم منتخباش

درآمده) زنیارکسترهشده بهشکلسینه اکنونالبته پاسداشتشهدایکربال(که با

است. آمیخته در
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گوشه ای گیر در وقتی حال، و گذشته دستاندرکاران این همه که است طرفه آن

معتقدندو و ایرانمذهبیوشیعه مردم میبرندکه پناه اغلببه اینتوجیه می افتند،

رسیدن نفع به باورهاشان از احساساتشان، کردن جریحهدار جای به که، است الزم

کرد. سکوالریسم دفاع و آزادی به

***
درست از همین اپوزیسیونایراننیز بحرانکنونی«رهبری» در من، باری، به نظر

انتخاب ما هنوز قواعد یافتن و که چرا بر شمردم نشأت می گیرد. سرچشمهها که

نیاموختهایم؛ هنوز هیچگونهتشکیالتمدنیکه «رهبریقانونی»درجوامع مدرن را

کند معرفی و تخصص ساالری اساس شایسته را بر سیاسی رهبری نامزدهای بتواند

دلمان به دنبال«سیداصالحطلب و، به احتمالزیاد،همچنانته نیاوردهایم بوجود

با حق همیشه باورمان در که ـ را جوشنده تودههای بتواند که هستیم خندانی» و

(به صورتی «بر را راحت «اصالحات»مان دل با تا ما دهد، به ما پیوند ـ است آنان

کنیم. آغاز حق»)

جائیرسیدو نمیتوانبه اینراههایآزمودهشده از دیگر یقینمنآناستکه اما

فرزندانوشاگردانو هم میهنانمان اطرافیانو و بهخود چارهای جز ایننداریمکه ما

و مردم عموم انتخاب جز چیزی هیچ حاکمیت بودن برحق برای که دهیم آموزش

پیامبر و امام با خونی پیوند باشد. نظر مورد نباید آن کارکرد از آنان مستمر رضایت

کهاشراف نمیکند؛ همانگونه فراهم کسی برای حقانیتی ـ هیچ خدا! خود حتی ـ و

نظر را، از فقیه نیز شخص مذهبی احکام استخراج و و تفقه دین فروع اصول و بر

برای ودرساحتسیاستو حکومتهم نکرده عالم قدس،جانشینپیامبر ارتباطبا

بوجود نمی آورد. مردم همه حقوق حقی جدا از او

به ایران مکرر فتح نشانه اگر شیعی، سادات سیاه عمامه امروز که است چنین و

فریبکارانهو ادعایشدیدًا آنخودگواه بر از اگر استفاده و تشیعنباشد، دستاسالمو

در ساحتسیاست دیگر حال، هر مردم بشمار نرود، در عامه خرافیبرتری ساداتبر

ندارد. ارزش پشیزی ما حکومت و

سالها ـ را آن خمینی آیتاهللا و نمود آغاز عامل جبل در اول شهید که زمزمه ای

و از کرد، و بیان منظم ساخته اسالمی»اش «حکومت کتاب در ـ انقالب قبل از

با ریاست آخوندهای«مدرسهحقانی»بازگووتبلیغشد،و مدتها پیشدرمیانقشر

زمان رسیدن فرا با اکنون، رسید، خود تاریخی سرباالئی احمدینژاد به جمهوری

تا است الزم نزدیک میشود و خویش اوجگاه به مجلس خبرگان رهبری، انتخابات

کار ممکن کهاین هرچند کنیم؛ دنبال وضوح و دقت به را آن در شده مباحث مطرح

باشد. و کسالت آور کننده برخی، خسته برای است،

طریق قدسی (از حقانیت از گذر با بشری، جوامع که گفتم مقاالت گذشته در

ارتباط سپس، و، میراث حقانیت سنتی (از طریق تصاحب و غیب) عالم به اتصال

و بهمفهومحقانیت قانونیبرسند. توانستهاند مدرن، با شروععصر عاقبت، خونی)،

مردم که است معتقد میداند و از آن مردم را حق حاکمیت که است مفهوم همین

این از می کنند. تفویض نمایندگانشان به آزاد، انتخابات انجام طریق از را، حق این

منظرکهبنگریم میبینیمکهحکومتمدرندموکراتیکدرذاتخود «جمهوریمدار»

بی مسئولیتی و بیاختیار اگر پادشاه حتی است، توده مردم) معنای به («جمهور»

جمهوریمدار این حکومت در و نگاه داشته باشد. ملی، نماد وحدت بعنوان هم، را

فصل دوم

نسبتسکوالریسمبانظریهوالیت فقیه
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طریق اعمال از آنان، و میشود شناخته رسمیت به مردم حاکمیت که حق است

بخشهای و انتخاب میکنند را خودمستخدمینی روزمره برایانجام امور اینحق،

و شاهی سپارند، می آنها به دست و موقت مشروط بصورت را مختلف حکومت

را «مستخدمین» همین از یکی حکم باشد شده نگاهداشته خود تخت بر اگر هم

است. نشسته مردم سفره سر بر و دارد

اما جمهوریاسالمی ایران، باهمه ادعای جمهوری بودنش، درستبراساسنقض

است. آمده آن، بوجود بودن رهبری انتخابی نتیجه، شرط و، در جمهور حق کامل

معلومگرددکه چگونهجنبش بایدبهروشنی توضیحداده شودتا ایننکتهای استکه

دموکراسی و آزادیخواه تسلط) و باب (از سلطنت ضد دیکتاتوری و ضد غیردینی،

نهضتی به تبدیل خمینی، آیت اهللا بازیهای شگرف شعبده طریق از نسل ما، طلب

ولی فقیه)، سلطه صورت به بار (این سلطنت خواستار طلب، اسالمی، دیکتاتوری

یکی ـ را نیز خود جمهوریت به متوهمین همه و شد دموکراسی و منکر آزادی ضد

بین برد. و از سوخته خویش آتش بیداد ـ در یکی

در شکل شرکت ناشی ازجمهوریمداری نظام، را یعنی، اگر «قانونیت حاکمیت»

باید بدانیم محدود، و مشروط رهبران مستقیم و آزاد انتخاب برای مردم مستقیم

نیست، قانونی حقانیت دارای ایران بر مسلط اسالمی حکومت که چرا دهیم نشان

است «جمهوری» نامش هم هرچند که نیست، اساسًا «قانونی» بگویم، تر ساده یا

انتخابات در هرچه وسیعتر شرکت به را مردم تا میکوشد و هم دارد انتخابات هم و

نکرده شرکت آزاد انتخاباتی در ایران مردم که آنجا از دیگر، عبارت به کند. تشویق

خبرگان مجلس را رهبر که مستقیمًا بر نمیگزینند، از آنجا را خویش نمایندگان و

آنجا از نگهبان، شورای را و مجلس ریاست جمهوری نامزدهای و میکند انتخاب

مشروط، و خاصی شرایط به نه و است محدود زمانی لحاظ از نه رهبر که حکومت

جانب از کارشان هم نیستند و دارای اختیارات شورا اعضاء مجلس آنجا که از نیز

جانب رهبر از که «حکم حکومتی»، طریق وسیلهای به نام از هم و شورای نگهبان

و نیست قانونی وجاهت دارای ایران اسالمی حکومت میخورد، حد میشود، صادر

میراند. فرمان ایران بر غیرقانونی نیرویاشغالگر یک صورت به

معنای«حکومتقانونی» و«غیرقانونی» توجهکنیدکهدر جامعهشناسیسیاسی

و این ندارد جانب طرفین ماجرا» از کشور یک مفاد قانون اساسی «رعایت ربطی به

سیاسی، شناسی جامعه مجموعه مفاهیم در نیستند. اتفاقًا یکی هم با مفهوم دو

شرطاول قانونیتواقعییکحکومتمطابق بودنقانوناساسیمتبوعآنبا موازین

این بر است. موازین آن به مجریانش پایبندی سپس، و، دموکراتیک مدرن حکومت

همه پیشبینیهایقانون ایران،حتیاگر اساساستکهمیگویمحکومتاسالمی

کهاینقانوناساسی نمیتوانددارایوجاهتقانونیباشد،چرا شود، اساسیاشاجرا

حقوق و تدوین شده حکومت «جمهوریمدار» ظاهرًا نیمه کردن برای فلج دقیقًا

است. کرده سلب از آنان را مردمان طبیعی

بیشتر هرچه آگاه شدن همگام با میبینیم که عجب نیست پایه، جای این بر و،

ظاهری آن، جمهوریت مداری با این حکومت بنیادین ضدیت شدن آشکار مردم و

بیشتر نیز «قانونیت»اش) برابر (در آن «مشروعیت» بر رهبراناش تأکید رفته رفته

خود، بودن محق « «شرعیِ دالیل به توسل با غیرقانونی، حاکمیت این و میشود

را قانون اساسیاش کننده مجلس تدوین اکره عمله و و مشت بنیانگذار واقع، در

میکند. بازتر

حوزه مباحث در که آنچه روشنهای و سایه معناها به توجه که است این راستا در

حکومت جانب بزرگان آن) از قانونیت جای (به به مشروعیت حکومت مربوط نظری

پس تشکیلمجلس پیشو در آنچه اهمیتفراوانمی یابد. اسالمیمطرح می شود

ادعایقانونیتوپرداختن روندرو به رشدبریدناز خبرگانرهبریاخیرگذشتبیانگر

است. اسالمی مشروعیت رژیم ادعای به

خمینی «مجلس آقای هنگامیکه در همان که داشت توجه باید این مورد در

قانونیت ازجمهوریت و پایههایگریز موسسان»را تبدیلبه«مجلسخبرگان»کرد،

در هم خامنهای آقای اکنون، ساخت. و را استوار مشروعیت و سلطنت به گرایش و

بر وجوباین «اشرافیت سخنانخود بههنگام «شرفیابی»اعضاء مجلسخبرگان،

نامیده را «خواص» آن او آنچه نقش اهمیت بر و کرده مردم عادی» اشاره بر خبرگان

از برای بریدن که هست هم آشکار است. نموده تأکید اسالمی حکومت در ساختار
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(معادللفظ «عوام» از باید سلطنت و مشروعیت به رسیدن و قانونیت و جمهوریت

کشید. پیش را «خواص» پای «دموکراسی») برید و مفهوم در «دمو»

لزوم«شایسته البتهشایدگفتهشودکه در نظامهایدموکراتیکهم، با عنایتبه

تشکیل «خواص» جامعه را مآًال شدگان انتخاب «تخصص»، اهمیت و ساالری»

دادن بهماهیت ونقش«خبرگان»و «خواص»سخنان توجه در نتیجه، میدهندو،

یک سو، از است که، درست صورتی در تنها نکته این اما خارق العادهای نیست.

یکی باشد «متخصصان» و معنای «شایستگان» با «خواص» و معنای «خبرگان»

امروزیان، تعبیر (یا، به حکومت تخصص به امر و این شایستگی دیگر، سوی از و،

گردد. بر جامعه») «مدیریت

همین دموکراسی در مبانیعام از مهمترین انحرافاتحکومتاسالمی حالآنکه

به بود پا بر مشهد،«همایشی» چندیپیش، درشهر مثًال ساحتصورت می گیرید.

نقش «خواص» یا کردن روشن به آن در که مسوولیت ها» و نام «خواص؛ رسالتها

مصباح آیتاهللا هم مجلس این ستاره شد. پرداخته اسالمی حکومت در «خبرگان»

پیروزی اکنون، با که بود خمینی، امام پژوهشی و آموزشی رییس موسسه یزدی،

بازی حکومت والیتفقیه در تا نقشی مرکزیرا شاخه نظامی مدرسه حقانی،میرود

آن بگذارند. کننده همیشه غافلگیر حوادث و گردش روزگار اگر البته کندـ  بازی

همایش به این در یزدی آقای مصباح محتوای سخنان و استدالل نوع به اگر

ظاهرًا استداللهای ضمن کاربرد که ایشان چگونه، در بینیم می کنیم توجه دقت

را حکومت اسالمی مبنای حقانیت کرده و آنان سلب را از مردم کلیه حقوق عقلی،

نه معقول، نه را حکومت جمهوریت کًال و میگرداند بر قدسیت» از «قانونیت» به «

می داند. شدنی نه و شرعی،

تمدن است، نتیجه آن که بشر، «زندگی اجتماعی که میکند آنجا آغاز ایشان از

کار» «تقسیم به را تمدن دانشمندان، دوام بسیاری از دارد... خاصی اقتضائات

کار، بازده و میرسانند یاری همدیگر به اجتماعی، زندگی در انسانها میدانند.

زندگی دنبال به رو، عقالی جهان این از باال می رود. تصاعد هندسی، صورت به

که: میکند استنتاجاش باز نخستین برای را راه سخن این هستند.» و اجتماعی

تا این به وجود نمیآورد. کار صاحبان برای مزیتی به خودی خود، کار، «این تقسیم

تجربه باشد، تخصص دارای کاری، هر در کس هر نمی آید. پیش خواص مسئله جا،

حاصل نمیشود.» برتری موقعیت اجتماعی او در میکند ولی کسب

ایشانبهموردیاستثنائیاشارهمیکندکهموجبمیشود«متخصصان»به آنگاه

و نسبتبهدیگراندارای«برتری»شوند. میگوید:«مدیریت، «خواص»تبدیلشده

مسئله که جاست این از دارد.» فرمانروایی و اشراف نوعی گروه ها و مشاغل سایر بر

بر که «افرادی دسته تقسیم میشود: دو یعنی جامعه به میشود. مطرح خواص

به اجرای قوانین یا و میکنند، وضع مقررات دیگران برای دیگران اشراف دارند،

ندارند» را دیگر کارهای اشراف بر که شأن و «دیگران هستند؛ خواص میپردازند»

«ضرورتی کنند، خواصاشغال باید که مناصبی و پستها و هستند... غیرخواص

حکومت است.» ضرورتهای از اجتماعی و

علم مباحث آخوندی بیان را نوعی فوق میشود سخنان هنوز ماجرا اینجای تا

صالحیتبرای تصدی با افراد «وجود میکند: اضافه بخصوصکه سیاستدانست؛

تصدی را پست ها ناحق به افرادی اگر است و ارزشمند امری مدیریتی جایگاه های

نشاند.» جایشان بر را و شایستگان آورد پایین پست  ها این از را آنان باید کردند،

پیش تصور این «شایستگی» و «صالحیت» مفاهیمی همچون دیدن اینجا با در

آنجائی مشکل اما، همچنان در راه درست گام بر میدارند. مصباح آقای که آید می

ایران) درصحنهسیاسی عنوانآشکارگوترینآخوندحاضر که ایشان(به آید پیشمی

مدیریتجامعهمیشوند) امر (کهموجبتخصصدر را «صالحیت»و«شایستگی»

تنهادروجود«معصومین» یافتهو بههمیندلیل بهمشکل اساسیشیعیانامامیدر

شرایط غیبت «دوران گویند: می و می کنند دوازدهماشاره امام کبرای غیبت دوران

اجتماعیبرشیعیانتحمیلکردهکهمربوطبهفلسفه درمسایلسیاسیو خاصیرا

این بدهد. آنمساله  پاسخدرستیبه اینمساله بشر تاکنوننتوانسته سیاستاست.

کند؟» حکومت بر دیگران که این حق می شود دارای از کجا انسان یک که است

آقایمصباحهمعاقبتبهمسئله«حقانیت حکومتکردن» بدینسانرشته تفکر

و میانجامد ـ است قطع شده غیب عالم با آدمیان که ارتباط زمانهای در هم آن ـ



اسماعیل نوریعال ۱۳۳مبانیسکوالریسمنو۱۳۲

را بشر «خدای متعال میگردد: آشکار ایشان استدالل کنه که است ببعد از اینجا

در (ره) فرمودند خمینی امام حضرت نمی کند... رها سال بالتکلیف هزاران برای

همسو با ما، بزرگان باشد... عام نصب به که گیرد قرار فقیهی باید رأس حکومت

امام و پیامبر [منظور نصب خاص به رهبر تعیین که وقتی فرمودهاند اسالم، روح

اظهار نظر صالحیت مردمی که اما [کدام مردم؟] است مردم عهده بر نباشد، است]

یک فرد، صالحیت عقال برای کسب همه هستند]... خواص [منظور باشند داشته

همطبقآموزه های خبرگانرا اینانهمان خبرگانند. همطرازهایویمیپرسند. از

ویژگیهای تشخیص مظان در افرادی که میان مردم از می کنند. انتخاب اسالمی

رهبر مردم، منتخب خبرگان این و می کنند انتخاب را بهترینها هستند، فقیه ولی

بخش تر اطمینان و راهی عاقالنه تر هیچ شناسایی میکنند. افراد محدود میان از را

ندارد.» وجود فقیه ولی شناسایی برای این از

کرده را رها بحث اصلی خط استداللی، بیهیچ و چگونه ایشان که توجه کنید

«متخصص که میکند شده، مطرح انگاشته بدیهی به صورتی هم آن را، امر این و

و چرا که توضیح نمی دهد ایشان فقیه». «ولی جز کسی نیست جامعه مدیریت»

متخصصترین کس برای و شایسته ترین «حوزه» در یافته پرورش چگونه یک آخوند

به مسئله، این سر از سریع گذشتن با و، است بزرگ کشور یک پیچیده مدیریت

واگذار به «خبرگان» و سلب نیز از مردم این حق را و او پرداخته «انتخاب» نحوه

میکند.

کهاگرتوجهکردهباشیدایشانمیگویند:«خبرگان نیست،چرا اینپایانماجرا اما

می کنند». گزینش واژه شناسایی را رهبر محدود، افراد میان منتخب مردم، از

که بکلی ریشههای است ماجرائی کلید شاه اینجا در «شناسائی» بجای «انتخاب»

مورد این ایشان در می کند. وصل و به آسمان بریده زمین از را والیت فقیه حاکمیت

بهکسینمیدهند، پسترهبریرا خبرگانمنتخب، یا «مردم که: توضیحمیدهد

خبرگان انتخابکردیمو را خود و نماینده خبره تحقیقکردیم میگویند مردم، بلکه

را رهبر نصبشده، عنوان عام، به مجموعهای بین که در فردی آن شناسایی برای

شده انجام (ع) معصوم توسط امام رهبر نصب میکنند. پس معرفی و شناسایی

است.»

زدائیکامل»ازحکومت داشت،چرا که یکقدمدیگر به «مردم بایدهنوزصبر اما

مضرات«روشهایدیگر ایناحتجاجات، جوار در ایشان، است. اسالمیباقیمانده

«مساله میگوید: باشد. نمانده امریناگفته تا همتوضیحمیدهد انتخابحاکم»را

کند؟ حکومت دیگران بر که حق میشود دارای این کجا از انسان یک که است این

«دموکراسی» آنان آخرین نظریه عاجزند و این سوال پاسخ به از غربی دانشمندان

یکی ازاشکاالت متصدیان حکومتحقحاکمیت میدهند... به یعنی، مردم است.

اطاعت از دهند، رای فردی به نفر، یک اضافه به مردم درصد پنجاه اگر که این است

حکومت باید دیگر نفر منهای یک بر پنجاه درصد فرد چرا این است. الزم بر همه او

از این بهتر پاسخی میگویند آنان حال این با است؛ شناور خیلی نفر یک کند؟ این

تعیینکند؟جالب بهشدتلرزان چگونهمی تواند سرنوشتمللرا ایننظریه نداریم.

از مسلمانان ما اما می دانند!.. هم بشر تمدن اوج را دموکراسی لیبرال که اینجاست

دارد که حق خدایی داریم. باور خدا به زیرا نیستیم؛ درمانده پرسش، به این پاسخ

قرآننیامده اینآیاتدر اولیاالمر منکم». اگر الرسولو اطیعوا اهللا و «اطیعوا بگوید:

حکومت، اداره درباره آیات همه وجود این با میکردیم اما جاری البرائه اصاله بود،

یا تورات اگر کنیم. تعیین را حکومت کار و ساز دموکرات ها لیبرال مانند نمی توانیم

کنیم». چنین شاید میتوانستیم بود، قرآن جای انجیل

فقیه هیچ ندیدهام تاکنون، من اسالم صدر تحقیق، از «طبق اینکه: آخر نکته و

می کند؛ مگر پیدا حکومت حق با رای مردم اسالمی که حاکم باشد گفته شیعی

گفته تردید و احتمال با اواخر این که  است] منتظری منظور آیتاهللا [گویا نفر یک

وجهیبرایتمسک آیا میانفقهای شیعه، وجودچنیناتفاقو اجماعیدر با است.

یا آمریکا رییسجمهور از را اسالم باید آیا دارد؟ دموکراسی وجود لیبرال به تئوری

بگیریم؟» نظریهپردازانغربیفرا

جمهوری قانونیت و ته خط رسیدن جمهوریت یزدی، به مصباح آقای بدینسان،

آن حقانیت اثبات برای و داشته اعالم اسالم، علماء با زبان «علمی» را، اسالمی

معنای است. نگذاشته باقی معصوم» توسط ولی «نصب نظریه به توسل جز راهی
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مردم گزینش و موافقت اساسًا با ایران بر فقیه حکومت ولی که است آن سخن این

از پیش سال را امامیکه هزار او بلکه باشد؛ و قانونی تا جمهوری نمیشود تعیین

را پیدا کنند بیافتندو«خبرگانی» راه باید مردم و منصوبمی کند نظرها غایب شده

«شناسائی»کنند. داشته باشندکهاین «منصوباز ناحیهمعصوم» را کهقدرتآنرا

آناوستو مردم همهحقوق از وچون صاحباین«حق قدسی»شناسائی شد دیگر

اختیارند. و الحق کًال مسلوب برابر ارادهاش در

خواهم آینده در لذا، تازه نیست و، اصال مصباح آقای سخنان کهاین باری، گفتم

کوشیدنشاندهم کهچگونههمین سخنانبوسیله خودبنیانگذار جمهوریاسالمی،

است. شده بیان دارتر، تاب و پیچ کالمی با اما

موردحیواناتکه برنامههای «یافتههای نوینبیولوژیو روانشناسی» در یکیاز در

ادعای دانشمندی بنا به پخشمیشودشنیدمکه آمریکا رادیوی «عمومیو ملی» از

کرد)تحقیقات پیدا درسایترادیویمزبور نامشبهخاطرمنمانده(ومیتوانآنرا که

دارای زنده موجودات نزد در خواهی» «عدالت که است کرده ثابت آزمایشگاهی

دستبه میمونها یا وقتیدرجمععدهایازسگ ها مثًال، پایههایبیولوژیکاست.

اعتنائی دیگر عدهای به غذا می دهند و به عده ای چشم همه، برابر در و، زده تبعیض

واکنشهایمتفاوتیمیزنند غذائیدریافتنداشتهانددستبه که آنها نمیکنند،

شورش کردن یا و نمودن، اعتراض حرمان شدن، یا دچار تا کردن، از التماس که

جمع بین ندارد در وجود آنکه وقتی چنین تبعیضی حال شامل میشوند، را همه

به کسی و نه زند، می عضوی سر از غیرعادی رفتاری میشود، نه نه اختالفی دیده

پارهاش کند. پاره تا می کند دیگری حمله

گویندۀمزبوراینپایۀ بیولوژیکعدالتخواهیراجزئیاز مجموعۀمادرزادی«حفظ

از «تحول» میلیونها سال طی نیز «غریزه» کهاین بود معتقد میدانست و حیات»

زنده، است. موجود آمده در ژنتیک و بیولوژیک حالت به تجربی اکتسابی و حالت

خود حیات بقای برای وسیلهای را عدالت ناخودآگاه، دگردیسی سال میلیون ها طی

فصل سوم

نسبتسکوالریسمبا اخالق
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زیست شناختی خویش در ساختار ژنتیکی بصورت الفبای را و آن تشخیص داده

است. کرده حک

استورههای بیپایه از دیگر یکی علم ترتیب، بهاین که، آمد بنظرم پایان برنامه در

که است رومی پالتوس المثل ضرب همان استوره این میسازد. منسوخ را کهن و

نیز تکرار توماسهابس را همین سخن بعدها است» و انسان گرگ میگفت «انسان

انسانگرگانساننباشدبایددیدکهسرمنشاء گرگ اگر اندیشیدمکه کرد. پیشخود 

میداد شرح ژنتیک جدید حقیقت کاشف که آزمایشی چیست. در انسانها شدن

جز چیزی نیست موجودات زنده افتادن هم جان به منشاء میکرد که از آن حکایت

اعمال آگاه بخود انسان جانب از هم و آگاه ناخود طبیعت بوسیلۀ هم که «تبعیض»

را رفتاری ناهنجاریهای از بسیاری و زند می هم بر را تعادل نتیجه، در و، میشود

آورد. دنبال خود می به

و دین و عادت و سنت اجتماعی بصورت آنچه انسان پس، که، کردم فکر نیز

از می خواهد یا که باشد باید کوششی آن جلوههای آفریده پلیس و اخالق و مذهب

حق بخود تبعیض قربانیان که نماید توجیه چنان را آن یا و کند جلوگیری تبعیض

برایرامکردنطبعگرگصفت نه اجتماعی، اینمجموعۀ پس، و، اعتراضندهند.

عدالت خواه که انسان متعادل و یا توجیه شرایطی ساخته شده برای محو که آدمی،

میکند. تبدیل گرگ به را

حلقۀ روش استاد رابطه با در خود فلسفیدن روش مورد کارل مارکس، در یکبار،

باخ، فوئر اجتماعی دورانش، و نیز فیلسوف ـ هگل یعنی آلمان ـ جوان متفکران

همین نیز در اینجا ام». ته») کرده را وارونه (یا «سر و آنها «من روش که بود گفته

«عادالنه») میگویدکه «انساندرشرایطمتعادل(یا اکتشافکوچکبیولوژیکبهما

آید». میان در تبعیض پای که میشود چنین وقتی تنها و نیست، انسان گرگ

آخوند و یکسو، آئین از مذهبو وقتی انسانگرگانسان باشد، کار کنیدکه توجه

دیگر جانب از و غیره شورش ضد مأموران و پلیس و از سوئی، شرطه، و محتسب و

است، پس وجود انسان انسان گرگ «چون که توجیه میشود طریق صرفًا از این

شود شروع ما آنجا کار اگر بیافتند». اما هم گرگها بجان تا نگذاریم است الزم ما

تمام آنگاه آید»، میان در تبعیض پای اینکه مگر نیست انسان گرگ «انسان که

میماند که صورتی ضروری باقی در تنها دستگاه و و دم همه آدم آن علت وجودی

کنند. جلوگیری تبعیض برقراری به نسبت معترضانه و طبیعی واکنشهای بروز از

خواهد دومی می این آدم گرسنه. گرگ سیر آدم است و سیر آدم گرسنه گرگ آدم

تا، هم میکوشند آن دیگران و را بدرد گرگوار دیگری برده و تبعیض بهره وجود از

کنند. پاره پاره را کننده استثمار و تبعیض از برنده بهره وار، گرگ

نیز کهدخالتمذهب اینادعا کهبهبحثما مربوط می شود، آنجا اینمیان،و تا در

خوشبختانه ما در می آید. آب پوچ از «اخالقی» میکند را این دومی  حکومت در

اکنون را واقعیت این ما کردهایم. درک ساله سی تجربهای در را ادعا این عکس

به رسیدهاند و بقدرت کشورمان سرکردگان مذهبی در که کردهایم بخوبی تجربه

را آن پوستۀ و انجام داده مذهب ناروا را بنام اعمال خود همه موقعیت حفظ خاطر

که هستیم روبرو جامعهای با نتیجه، اکنون و، در کردهاند تهی اخالقیاش از درون

گروهیو قشری وطبقاتی تابعمصلحتفردیو و نسبیشده بد مطلقًا آننیک و در

وعدۀسر خرمن فریبکاری، بیوفائیبهعهد، گشته، دروغگوئیبهحدشیوعرسیده،

به یعنی ما بدیهی شدهاند. اخالقی اموری ارزش هرگونه به زدن پشت پا و دهی،

واقعًا انسان آن در بگذاریم) کنار معادله از را استثنائات (اگر که رسیدهایم جامعهای

مصلحان از که بسیاری است عمیق حد بدان تا خسران و این است. انسان گرگ

و ممکن آسانی مرتفع کرد نتوان به مشکل بزرگ را که این دلسوز جامعه نگران آنند

شوند. قربانی جاری در جامعه سبعیت این متعددی در آتش نسلهای است

برسند نتیجه این کسان به از بسیاری که است شرایطی بدیهی چنین در البته

سازی دین و جدا برای کوشش معنی «سکوالریسم» ـ به از جامعه اصالح راه که

و فراوان به هوش نیاز مطلب این درک برای گذرد. می ـ دولت حکومت و از مذهب

میشود آغاز آنجا از ـ مصیبت میگردد بر ما جامعه که به جائی تا ـ اما نیست. تیز

نویسندگانخوشقلم ما متفکرانو تلخبلندمدت، عدهای از اینتجربه که، علیرغم

رویکرد بعلت جامعه بر حاکم و گسترده بی اخالقی اتفاقًا این که بکوشند ثابت کنند

دهند نشان تا بکوشند دیگر، بعبارت است. سوی سکوالریسم مذهبی به حاکمیت
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حال بیشتری مییابد، تسلط آن در بیاخالقی میشود سکوالرتر جامعه که هرچه

بر حفظ ناظر و ضامن، مجری خود، واقغی هویت مذهبی»، در آنکه «حکومت

رفتار و کرد جلوگیری آن در سکوالریستی افکار نفوذ کوشید تا از و باید اخالق است

برگرداند. مذهبی اخالقی به مبانی حکومتیان را

او  نبود. حرجی او بر میگفت االسالم حجة و آیتاهللا سخنان را فالن این اگر

ـ بعنوان یک «دینکار» ـ خود و تاریخی «شغل» سنتی و کارکرد تا نه تنها می کوشید

را دردستگرفتهاستنگذارد کهسر زمام حاکمیتجامعه که امروز بلکه، حفظ کند را

ائمۀ جماعتو بههمیندلیلهمهستکه می بینیم دستشبه در شود. کار از رشتۀ

باسکوالریسممی دمندوشروح جمعه و خطبایوابستهبهحاکمیتدائماً در بوقستیز

پامنبری تودههای برای را جامعه بر سکوالریسم تسلط از ناشی خطرات از مبسوطی

می رود باد بر ناموسشان سکوالریسم با اینکه از را تن آنان و میکنند مطرح خویش

که دادهاند تشخیص بدرستی، آنها، لرزانند. می میشود متالشی خانوادههاشان و

بر جامعه سکوالریسم که اگر میدانند و چیست دارند آستین خود در سمیکه پادزهر

حضور تبعیضآمیز مزایای از برگردند، خود تکایای و مساجد به باید آنها شود مسلط

آن خریدار از و تنها در برابر خدمتی که عرضه میدارند، شوند، محروم حاکمیت در

به خرید هم را دیگران که نتوانند حال، عین در و، دارند دریافت خدمت، دستمزد

وادارند. خویش کاالی

پادوهای بیعمامهولی فقیهودینکاراندیگر نیزعجیب حتیشنیدن اینسخناناز

به این است» ما سیاست عین ما فرمول «دیانت با پیوندشان مدد به نیست. آن ها

و مجعول بیمحتوا فرمول سکوالریسم ریشۀ این که آنجا از و، رسیدهاند علوف و آالف

دشمنان که واقعی، سکوالرهای و نه تنها نام می برند زشتی به از آن میخشکاند، را

خوانند. می «سکوالر» نیز را خود فقیه پیرو والیت و رقیبان داخلی و

برایبیاعتبار  دولت، رقبایخودیحاکمیتو رخمیدهدکه حیرتاصلیآنجا  اما

نشان استدالل متوسلشوندو بکوشندتا از کردن حریفسیاسیخود،بههمینشیوه

دولت این «عملکرد» دزدی در و ارتشاء عهدشکنی و و و تزویر دروغ اشاعه که دهند

تالش سوق می دهد! یعنی، شدن سکوالر بسوی را کل جامعه که دارد ریشه رقیبی

اصطالح به دولت حرکت از نشانی جامعه کنونی بیاخالقی که کنند ثابت تا میکنند

مهمترین از نوشته یکی از تکه بهاین است. جامعه کردن سکوالر «اصولگرا» بسوی

به وابستگان تا رفسنجانی گرفته (از پیروان اصالحطلبان طیف مطبوعاتی چهرههای

و بیآبروترین بدنامترین در مورد که کنید قوچانی، توجه محمد یعنی آقای کروبی)،

نویسد: می میخواند) دولت «اصول»گرا خود را (که فعلی دولت کابینۀ اعضاء

رحیم اسفندیار «مهندس» کنار در تا بماند کشور وزیر باید کردان علی «دکتر»

احمدی نژاد محمود «دکتر» دولت سه گانۀ نمادهای بهبهانی، «دکتر» و مشایی

اصولگراترین تواند می چگونه منطق سیاست میدهند نشان که نمادهایی باشند،

دود استوار است و سخت هرچه چگونه دهد. قرار «عرفیگرایی» در معرض را دولت ها

عرفیگرایی باشد؟ وارونه نعل میتواند اصولگرایی چگونه میرود؟ هوا به میشود و

از آن سیاسی و دینی مفاهیم از همۀ اسالمی جمهوری چگونه اصولگراترین دولت

راستگویی و صهیونیسم، تعهد و غرب با مبارزه فقیه، والیت روحانیت، مرجعیت،

نقابدار» آشکار» به«سکوالریسم چگونه«سکوالریسم است. قدسیتزداییکرده و...

فارغاز جناح تبدیل شدهاست.ممکناستبرخیروشنفکرانوشهروندانبگویندکه،

که، است چیزی همان محمود احمدینژاد دولت دکتر اقدامات سیاسی،  بندیهای

میکند فرقی چه برای ما (روشنفکران) و عهدۀ آن برنیامدهاند از طلبان مثًال، اصالح 

درست باشد آن صاحبان برای می تواند حرف این کند؟ عرفی را دولت چه کسی که

اصولگرایان.» برای نه اما

تا خواهند می و دارند حاکمیت از دور اصولگرایان به رو که سخنان، این معنای

کردان جاعل «علی اگر اینکه جز چیست، بشورانند، حاکم اصولگرایان علیه آنها را

اگر میرسد و ترابری و راه وزارت به بیآبرو بهبهانی اگر و میشود کشور دکترا» وزیر

اگر نیز و باشد فرهنگی میراث سازمان رئیس ایران، فرهنگی میراث ویرانگر مشائی

ریاستداشتهباشد، اینها همهطالیهداران مالیخولیازدهای همچون احمدی نژادبرآنها

حال میآید؛ بیرون اصول گرایان بتدریج از شکم و پنهان که هستند سکوالریسمی

آنان و گرفته را بجانب اصالحطلبان خویش این اصولگرایان انگشت اتهام آنکه خود

سکوالریستمیخوانند. را
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شدن معادل «بیاخالق» شدن» «عرفی قوچانی، آقای سخن در این که میبینید

روحانیت(اینمنبعبزرگاخالق!)دوری گرفتهاند ورزایشاز کهاحمدینژادو استچرا

نمیخوانند! روحانیون بزرگ را حرف و

به خود در مطلب قوچانی آقای که را، نظری گم در سر کالف این من، بنظر

ایشان به معنایدقیق آنرسید. تا بدقتگشود است، باید خوانندگانشعرضه داشته

پس است. شروعی از انتخاب ناگزیر را صادر کند معوج این احکام بتواند اینکه برای

حتی و است شده بنا اخالق پایۀ بر است که نظامی اسالمی «جمهوری می نویسد:

ایدئولوژیک از انسداد نشانه ای را اخالق نظام بر بنای این آن الئیک منتقدان از پارهای

که اما میدانیم نداریم کاری آن محتوای یا نقد این کذب و صدق میدانند. به آن

دولت دکتر محمود احمدینژاد، دولت است. اخالق تراز و معیار مهمترین راستگویی

یا وعده هایی تکذیباست. تکذیبنسبتهایی کهبهایندولتمی دهندو تکذیبادعاها

می دهد». دولت کهاین

نظامی اسالمی «جمهوری پذیرفت و خام بود که خنگ آنقدر میتوان براستی آیا

او هستند که وزرای احمدینژاد و آقای این آیا است»؟ شده اخالق بنا پایۀ بر که است

واقعیت کردن آیا فدا گذاشتهاند؟ اسالمی حکومت در را دروغ و عهدشکنی پایههای

«آیتاهللا خود این آیا احمدینژاد است؟ مصلحت اختراع پای جلوی در حقیقت و

وعدههایش که کسانی به قدرت، به رسیدن از پس که، نبود خمینی» امام العظمی

هم کردم!» مگر خدعه آنجا در «من گفت: آوردند می بخاطرش را شاتو نوفل لو در

دانست شرعی واجبات باالتر از را اسالمی» نظام مقدس حفظ «مصلحت که نبود او

توحید اصل مصلحت، میتوان صورت «در است گفته که نقل کردند او از یارانش و

یا جاانداخت ایران در کردان علی مدرک جعلی را خرید سنت آیا کرد»؟ تعطیل هم را

و داشت سوادی طلبهگونه خمینی آقای مرگ هنگام به که خامنهایـ  آقای شخص

شد العظمی آیتاهللا نوشت) شاهرودی برایش (رسالهای که جعلی مدرک با شبه یک

یک شبه اینگونه که  نشان دهید من دیگر را به یک آخوند کرد؟ پیدا حق اجتهاد و

نظامی اسالمی جمهوری اگر که براستی باشد. شده اجتهاد اجازۀ و مدرک صاحب

همانهائی میداشت که معزول را کسان نخستین بود، بنا شده اخالق بر پایۀ که بود

میشوند. محسوب آن مؤسس که بودند

ذهنیتآقایقوچانی واقع، در این، نهختممی شود. شروعو اینجا به داستاننه اما

آنجا شروعکردهکه انسان و اینتربیتاز مبادیغلطآغاز کند. تا از استکه تربیتشده

و باشند یکسو «اخالقی» از که است کسانی نیازمند نتیجه، و، در است انسان گرگ

به را، بتوانند اخالقشان تا دست بگیرند در اجتماعی را قدرت ـ زمام دیگر سوی از ـ

گرگ ذهن این و کنند. گسترده جامعه بر منکر، از نهی و معروف به امر زور و ضرب

پنهانی بصورتی دارد و شده پیدا احمدینژادی میان این در که میکند مشاهده بین

را سکوالریزه می سازد. آن ـ بداند بیآنکه شاید ـ و میکند اخالق تهی از را انسان

اعمالحکومتاخالقی ارکانو واقعیتتلخ«تبعیض»کهدرسراسر آقایقوچانیبر

نابهنجاریهای و ـاسالمیکارگزارانآنجاری است چشمفرومی بنددتا همۀ بدکاریها

البد ـ و بیاندازد احمدی نژاد و سکوالریسم گردن «یکجا» به را ایران اجتماعی کنونی

خودی تجویز اصالحاتچیهای بازگرداندن دولت ظفرنمون بصورت هم درد را چارۀ ـ

مورد اخالقی» «حکومت که کنیم فکر بدیهی نکتۀ بهاین اندکی تا است کند. کافی

قانون، ظهور کرده بر شریعت اولویت و فقیه، والیت متن از که قوچانی، آقای عالقۀ

است. شده تبدیل «تبعیض»ها همۀ مبداء و منشاء به خود چگونه

آن در فقط اصالحطلبان با دولت احمدینژاد فرق دولت که گفت میتوان در واقع

قوچانی آقای که (هرچند میکند بازی باز دست با و گذاشته کنار را شعارها که است

دولت این عمل، در اال، و است) خوانده پنهان» کردن روش این دولت را «سکوالریزه

هم که کجا هر در انجام میداد و اصالحطلبان دولت که میدهد همانی را انجام نیز

معظم رهبری مقام از نهاد بیرون می دایره از پا رندی) مرد و یا اشتباه یا سر نادانی، (از

خورد. دستی می پشت

بعبارتدیگر،حکومتاسالمیدارایتوانداشتندوسیروسلوکمتفاوتنبودهو

نیست؛ ودولترفسنجانیادامهدولتمیرحسینموسوی،دولتخاتمیادامۀ دولت

اینها هریکفازتحولی رفسنجانی،ودولت احمدی نژاد زادۀخلفدولتخاتمی است.

فروپاشیرا و حکومتاسالمیبسوی انحطاط اخالقیوسپس انهدام سیر ویژهایاز

که میشوند محسوب راه ماهورهای یک و تپهها و و نشیبها فرازها و میکنند اداره
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میانجامد. جامعه مالی و سیاسی و اجتماعی و اخالقی سقوط دارد به تنها

بدیهی آن دلیل است حکومت با مذهب شدن یکی مخالف اگر سکوالریسم و

تبعیض دست نهادهای تا میکوشد سکوالریسم است. اگر بار نکبت پایانه این بودن

پرورشگاه گرگ نگذارد حکومت خود که است آن برای حاکمیت کوتاه کند از گذار را

را بیرحمی درندگی و خوی و کند انسانیت سلب انسان از و روباه شود و شغال و

بپروراند. او در

تضمین غائی سکوالریسم که آموزد می ما به اسالمی حکومت سال سی تجربۀ

استو برایکارآمدیخود تبعیض(و نهضدگرگ صفتی) حکمروائیاخالقیات ضد

حکومت که وقتی چرا ندارد؛ روحانی» «مرجع هیچ و الهی شریعت به هیچ نیاز نیز

و سنی مسلمان، غیر و مسلمان مرد، و زن بین گذاشتن تبعیض برای بهانهای

ازحالت«پرواربندی نیز هزار دوگانه دیگر نداشت، جامعه و فکلیوعمامهای، شیعه،

در خویش که فقط واقعی حیات سرچشمه های به آدمی و آید می گرگ ها» به در

بی آنکه سکوالریسم یعنی، میگردد. بر میشود سیراب و خشنود و عدالت تعدیل

است. انسان ماندن انسان کنندۀ تضمین باشد اخالقی نهادی

آقایقوچانیاز«قداست زدائی»نهادهایمذهبی نیزسخنمیگویدوفراموش اما

«سکوالریسم» بخوانیمنخست را «قداستزدائی» اینگونه بخواهیم اگر که میکند

«امر»ی همان بیقداست تجسد خود مذهبی سازمان و شریعت که بپذیریم باید

ایشان، بنظر میشود. نبوی برگرفته قداست شدن به قائل از که محسوب میشوند

فصلهای پیشنشاندادم، بهاشتباه، مفهوم«عادی شدن» که در و همانگونه من،

توانسته و گرفته «سکوالر شدن» یکی مفهوم با را وبر) جامعه شناسی ماکس (در

سکوالر و حکومت ماندن (اخالقی نوع چهارم» «سکوالریسم نظریه بافتن است، با

برای بازگرداندن خود و کوشش احمدینژاد با دولت خود جامعه!) مخالفت شدن

انحصاری انتصاب پلکان از در این مسیر توجیه کند و را حکومت به اصالحطلبان

بار تا رفته باال بهسازی جامعه برای آنان حاکمیت و ایجاب به دینکاران اخالقیات

نماید. تصدیق را فقیه والیت حقانیت رژیم دیگر

منکران ضرورتجدائی نتیجه، باورمندانبه اصالتحکومتدینی در ایران و، در

مطرح دولت» از دین «جدائی مستعار نام با اغلب که (امری حکومت از مذهب

خود را «دینداران سکوالر» بخوانند ـ همواره بر مصلحت بنا اگر حتی ـ میشود)

به رسیدن برای سکوالریسم به توسل ضرورت بتوانند که میگردند دالیلی دنبال به

کنند. نفی را انسان حیثیت و کرامت درخور جامعهای

پردازاناسالمی»کشفشده آناست «نظریه اینگونه بوسیله راههائیکه جمله از

کنند و برقرار ارتباط دیگری حیاتی ظاهرًا و مهم مفاهیم و سکوالریسم بین ابتدا که

میشود زمین مربوط مغرب تاریخی به تجربه تنها ارتباط این دهند که نشان سپس

باشد. نداشته و موضوعیت نبوده صادق دیگر میتواند جوامع مورد در و

ازجمله،یکیازمهمترینمفاهیممورداستفادهدراینروش،مطرحکردناصطالح

امروزه که اشاره می شود نکته این نخست به احتجاج نوع در این است. «مدرنیسم»

این برای الزم شرایط به آنگاه، و، است جوامع روز مسئله مهمترین شدن» «مدرن

اغلب وسیله دیگر، و یک هزار برشمردن و کار این طی می پردازند. در شدن مدرن

جوامعبرایمدرنشدن حتمًا نیزمطرحمیکنندکه«آیا اینپرسشرا بصورتی گذرا،

میکوشند پرسش به این خود پاسخ بیان در و بگذرند؟» سکوالر شدن مسیر از باید

چهارم فصل

نسبتسکوالریسمبامدرنیسم
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به پرداختن نتیجه، در و، مدرن شد میتوان بدون سکوالریسم هم که دهند نشان

است. فرعی بحثی ضرورت سکوالریسم بحث

متفکران از خود نظر اثبات برای که دارند بسیار تمایل پردازان» «نظریه اینگونه

نظریات خود اصلی بنیادهای و تدوین مدد بگیرند زمین مغرب دانشگاهیان غربی و

هم سکوالریسم» بدون «مدرنیته مورد در پردازی نظریه بگذارند. آنان عهده را بر

فرمولبندیشده پردازان مغرب زمینیصورتگرفته، همیننظریه برخیاز بوسیله

مثًال، میشود. و شده ما تحویل داده جوامعی همچون جامعه پردازان نظریه به و

پدیدهای مدرنیته توضیحمیدهد که کرد اشاره مدرنیته ها» «تعدد نظریه میتوانبه

تنها و رسید آن به مختلفی راههای از میتوان و نیست هویتی تک و ساختی تک

سکوالریسم همراه و مدرنیته غربی با نوع که مغرب زمین است تاریخی تجربه در

است. شده همزمان

میکند کمک آنها به مدرنیته بدن از آن کردن خارج و سکوالریسم جراحی این

دارای مذهبی حکومتهای تسلط تنها جوامع تحت نه که دهند توضیح بکوشند تا

با توجهبه«رستاخیزمذهبی»کنونیورفتن قابلیتمدرنشدنهستندبلکهاساساً،

در میتواند خود مذهب مذهبی، گرایشات از جدیدی سوی دوران به بشری جوامع

را کمک زده و سنت کهن جوامع بخصوص و کند بازی جوامع نقش مدرن سازی

شوند. مدرن راحتتر و مرتفع ساخته خود را ماندگی های عقب تا نماید

نخست برای ما ایرانیها اهمیتدارد. نظر این بحثبخصوص از دو ورودودقتدر

«گریزناپذیری مدرن گوناگونمنشاء به صور غالبکنونی«جهانیشدن» اینکه روند

سرنوشتمحتوم مبدلبه را مدرن شدن در نتیجه، و، تلقیمیشود شدن»جوامع

معرضتشعشع در هم ایرانیرا جامعه و ما کشور بخود، خود و، جوامعمیکند همه

«گریزناپذیری به پرداختن که است اینگونه میدهد. نشان گریزناپذیر ضرورت این

ایرانیان ما اساسی برای بحث یک شدن»، بعنوان جهانی روند ارتباط با در مدرنیته

با که است پنجاه سالی و صد ما حال جامعه بهر اینکه، دو دیگر میشود. مطرح

تجربههای اینمورد در و رسیدن به آنتالشکرده راه شده و در مفهوم«تجدد»آشنا

به بدون توجه نمیتوان کشورمان را معاصر تاریخ و گذرانده است سر از گوناگونی را

معاصر تجربه پس، داد. قرار نظر جامهای مدرن مورد به رسیدن راه در ما تالشهای

بیاندیشیم. خود اصلی مسئله بعنوان «مدرنیته» به تا می کند وادارمان ما

که جا انداخت فکر را این می توان اینگونه دالیل از نوع ده ها آوردن با بدینسان،

فرمول شدن» «مدرن ظل در است که قرن یک بیش از ایرانیان ما مسئله صورت

راستای ما در تالش جز چیزی افتاده اتفاق ما معاصر تاریخ در هرچه و شده بندی

است. نبوده شدن مدرن

را پیدایشحکومتوالیتفقیه میتوانحدوثانقالباسالمی و براحتی، آنگاه و

ما نسبت سنتی جامعه «واکنش» را آن اگر حتی و کرده ارزیابی راستا در همین هم

اینواکنش ـ بهمحتومیت«مدرنیته» توجه با ـ اما بدانیم به«تجددمشروطهمدار»

جامعه که توجه این با بود؛ بسوی «مدرنیته» خواهد مسیر طی از جزئی ضرورتًا نیز

غیرسکوالری مسیر بار این پهلوی ها، عصر سکوالر تجربه خوردن از از سر پس ما،

حکومت که ساحت است همین در است. گزیده بر خود هدف رسیدن به برای را

و اعمالش میشود مطرح مدرن» «حکومت یک بعنوان برخیها، دید اسالمی، از

کشیده برخ و شده گذاشته مدرنیته بسوی ما جامعه راهپیمائی به کمک حساب به

میشود!

تاریخ به شسته» «چشم هائی با و برگردیم مسئله» «صورت به تا بکوشیم اگر اما

صد در براستی آیا که سازیم مطرح را پرسش این میتوانیم آنگاه بنگریم، معاصرمان

آگاهانه روشنفکرانوسیاستمدارانما منورالفکرانو متفکرانو اخیر، ساله پنجاه و

برداشتهاند گام راهمدرنشدن جامعه در و متوجهضرورتگریزناپذیر «مدرنیته»بوده

بصورت بعد قرن یک تا که میرفته گفتهاند گسترده پاسخ ضرورت یک به واقع در و

کند؟ مختلف تحمیل را بر جوامع خود «جهانی شدن» روند

چنین شماست!)، با تکلیفش تعیین (که متأسفانه یا خوشبختانه من، نظر از

انتزاعی و مجرد امور از را آنکهسوختخود تحوالتاجتماعیپیشاز موتور نیستو

و ضروری، واقعی، فیزیکی، نیازهای کند، به کسب و فیلسوفان عالقه حکما مورد

زمین مغرب جوامع مردم است. همچنانکه مردم وصل روزمره زندگی بر تأثیرگذار

راه در و همچون «مدرنیته» نبسته مجردی مفهوم دل به و خوابنما نشده یکباره
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صادق است. نیز ما جامعه مورد امر در همین نزده اند، گام تحقق آن

نهدر«تجدد انقالبمشروطه اینکهسرچشمه نه تاریخ خودماننگاهکنیم:مگر به

کلمه» «یک دنبال به ما اینکه نه داشت؟ مگر قرار «عدالتخواهی» در که طلبی»

و روس از اینکه نه مگر رسیدیم؟ به مشروطه و بودیم افتاده براه «قانون») (یعنی

تا می کوشیدیم و پی برده خود ماندگی» «عقب و به عجز خورده، شکست انگلیس

کنیم؟ پیدا آن جبران برای راهی

نه در ایران، کسی به مغرب زمینو در نه پس، اگر چشمها را بشوئیممی بینیمکه

بلکه است. نکرده آنکوک به برای رسیدن خود را و تالشهای نیاندیشیده «تجدد»

همچون مفهومی خود، مسیر در شده و، آنگاه، شروع دیگر چیزی و جائی از حرکت

بهعبارتدیگر،من چنینمیپندارمکهعلت است. «تجدد»را آفریده «مدرنیته»یا

قانونمند تمایل بهمتجددشدن کهگرایش بهعادالنه و وغایتحرکتهمهجوامع نه

است کوشیده خود، امکان توان و حد در جامعهای آنگاه، هر و، است بوده زیستن

کند. متحقق را آن آرزوها و کرسی نشانده به را گرایش این

بعنوان آن نمیتوان از و آن؛ غایت نه و است حرکت شروع «مدرنیته» نه پس،

اینکلید چیزی بجایآن،والاقلبهگمانمن، کرد. «کلیدگشایشبحث»استفاده

و بحث مورد کار در ابتدای این دو و اگر و عدالت طلبی» خواهی «قانون جز نیست

مفاهیم معوج از تفکر ما در هزارتوی معماوارهای است که طبیعی نگیرند مداقه قرار

میرسد. هم معوج نتایجی به الجرم، و، گرفتار می شود

درهای آن و با دانستیم طلبی» و عدالت خواهی «قانون را کلید بحث اگر اما

به اندیشیدن که کنیم توجه نکته این به باید نخست آنگاه گشودیم را تفکرمان

اینکه به  هم هست، قانون گزاری» منشاء و «ذات به ضرورتًا اندیشیدن «قانون»

چه و آورند می روندی بوجود چگونه طی مقاصدی، و چه به کسانی، چه قوانین را

ناسخ قوانین وضع و نیمه نابهنجار قوانین تعدیل بد و قوانین طرد برای راههائی

دارند. وجود

بگوئید او بدارید وسپسبه قانونرا عرضه به اینگونه نگاه آدمسالمعقلی اگر بههر

را آنها نمی توانیم آن ها نداریم و دخالتی در وضع و ما آسمان آمده از ما «قوانین که

کار گرفتاری که مییابد در توجه، با اندکی او، کنیم» تبدیل و نسخ و تعدیل و جرح

بن از و خروج نابهنجار، شرایط نیفتادن در برای گیر که بپرسیم او اگر از و کجاست

بر قوانین را خود «وضع که شنید خواهیم طبیعی بصورتی کرد، بست ها، چه باید

هم منتشری عقل بدینسان، هر ندانید». ناپذیر تغییر را هیچ قانونی و بگیرید عهده

کردنقوانینزندگیاجتماعیاز سرچشمههای میتواندبهضرورتسکوالریسم(جدا

نام حتیبیآنکهضرورتًا زبانهایمختلفیبیانکند، و بصور آنرا و ببرد پی قدسی)

باشد. «سکوالریسم» را شنیده

بزودی و را میپیماید مسیر همین سالمی عقل هر عدالتخواهی نیز مورد در

و سنتها خود کلیت در (که در «قوانین» را اجتماعی» «تبعیضهای ریشههای

سرمنشاء درباره بحث به دیگرباره و یابد می میگیرند) بر در نیز را آئینها و رسوم

میگردد. بر گزاری قانون

نپذیریم که بحثاساسیجامعه ما رسیدنبه«مدرنیته»است کافیاستتا پس،

نیم، گذشتیک قرنو تا نشاندهیمکهبحثاساسی،همچنانوپساز بکوشیم و

راه در زدن گام خاص، منظر از این آنگاه، القل عدالتخواهی است. قانونطلبی و

فرقدارد) خوانده میشود «مدرن» امروز آنچه فیزیکی مظاهر واقعی(که با مدرنیته

دست ساز قانون حاکمیت که از جامعه ای سوی ایجاد به حرکت جز نیست چیزی

بهمددتکمیل تا، برخوردار استومیکوشد قابلتعدیلو نسخ، نتیجه، در انسانو،

و اقتصادی سیاسی و نوع (که را اجتماعی تبعیض های دائم قوانیناش، ترمیم و

«متجدد» جامعه من، نظر از به حداقل برساند. دارند) خود شکم در هم را فرهنگی

آن اجرائی و حقوقی ابعاد فرهنگی، «تجدد» در است و جامعهای چنین یک واقعی

هواپیمای و دستی تلفن اینترنت و اختراع از چنین جامعهای اگر حتی میدهد، رخ

جامعه «کهن» فرو با مقایسه در نسبتو (به اینجامعه باشد. سوپر سونیک بیخبر

رفتهدرپنداراتصالبهآسمان)«جدید»استچراکه،طیانقالبیگسترده،ریشه های

است. متصل ساخته خویش اراده به و بریده آسمان از خود را قوانین

و صنعتی شدن نه در مسئله که حل دید بیشتر، می توانیم آنگاه، بااندکی تعمق

نخستین و است نهفته «انسان مداری» پذیرش در که جوامع فیزیکی پیشرفتهای
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اتصال نفی که مذهب و دین و خدا نفی نه نیز «انسان مداری» استقرار اصل

جز نیست چیزی «نفی» نیز این جلوگاه و است غیب به عالم اجتماعی قوانین

سکوالریسم.

به این ـ و فرعی ثانوی بحث یک در ـ میتوان البته که ادراک است از این پس

استقرار مدرنیته به لزومًا سکوالریسم و مداری انسان ترکیب پرداخت که آیا نیز نکته

نه؟ یا انجامد می

مدرنیتهای ساخته که است نشان داده تجربه غرب خوشبختانه، این مورد، در

بشر، حقوق امر در مذهب دخالت نافی سکوالریسمِ انسان مداری و پایههای بر شده

ـ مارکسیسم مثًال (بگیریم عدالتخواهی» و «قانونطلبی دیگر تجربههای از بیشتر

است. انجامیده حقوق بشر پیدایش آزادی، تساهل و به لنینیسم)

که دید خواهیم بنگریم، کشورمان معاصر تاریخ چشمانداز بر که نظرگاه این از

شود، از محسوب مدرن حکومتی مادی، نظر از ایران، اگر حکومت اسالمی حتی

آنها گذاشته تبعیضاتتغییرناپذیر مندرج در که پایههای آنبر قوانینآسمانیو آنجا

بزودی (در و دارد را مهلک و خطرناک و سرطانی رشدی شکل آن شده، مدرنیت

شد. تاریخ خواهد زبالهدان رهسپار البته) مقیاسهای تاریخی،

انسانمداری) نیز خلف (این فرزند سکوالریسم بدون که میپذیرم هم من آری،

و گریزان عادالنه قوانین از معتقدم که در آن مدرنیته، اما رسید، مدرنیته به میتوان

مفهوم تخالفبا در بر «حقوقانسانمدارانهبشر»(که مسلمًا بنیادگرفته تبعیضو از

بود. نخواهد خبری اسالمی» است) بشر جعلی «حقوق

بر بار هزار مدرنیتهای چنین به نرسیدن انسان، حیثیت و کرامت دیدگاه از و

دارد. ترجیح رسیدنش

مطلقه  استبداد به ایران حاکمیت شدن تبدیل ۵۷ و انقالب حدوث پی در

موانع درک بر جامعه، و ظاهرًا بمنظور کوشش برای برقراری سلطه شرع و مذهبی

دوم دهه در که سیاست علم کهن مفهومهای از یکی ایران، در دموکراسی رشد

«جامعه مفهوم گرفت قرار ایرانی متفکران بحث مورد و شده مطرح بشدت انقالب

 ۱۳۷۶ خرداد انتخابات دوم را در «گفتمان» این سلطه فکری اوج بود. ما مدنی»

۱۳۷۰ را  دهه واقع، کردیم. در مشاهده خودی» «اصالح طلبان رسیدن بقدرت و

بود قرار که «جامعه مدنی» دانست نام به پیدایش مفهوم سحرآمیزی دهه میتوان

دموکراسی استقرار موانع همه براندازنده و شکست ها و حرمان ها همه پاسخگوی

با مطرح تا داد اجازه خاتمی محمد سید همچون شخصی به حتی امر باشد. این

بحثرا برسد، به کارگزاریولیفقیه «جامعه مدنی» ضرورتاستقرار ساختنشعار

درباره یکسو، از آشوبکنونی، جهانپر در و، بکشاند «تمدن» به مدنی» «جامعه از

«مردمساالری ایجاد امکان از سوی دیگر، به بگوید و، سخن تمدنها» «گفتگوی

نماید. اشاره اسالمی»

فروپاشی از ترس پذیری، و پوشی، خفت سال عوامفریبی، پرده هشت طی آنگاه،

بال هایشمحسوب از رهبرش، یکی کالم در اصالح طلبان، که «رژیموالیتفقیه»ـ

پنجم فصل

نسبتسکوالریسمباجامعه مدنی
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هنگاممبارزاتانتخاباتی یکسو توضیح دهدکهدر خاتمیاز تا میشوندـموجبشد

و،  است بوده النبی» مدینة «جامعه به رسیدن مدنی» «جامعه از ۱۳۷۶ قصدش

نیز خودی») «اصالحطلبان (یا دوم خردادی اصالحطلب متفکران دیگر، از سوی

کردن مطرح به را خود و سر بردارند مدنی» مفهوم «جامعه به پرداختن از دست

گرم کنند. سیاسی زمینه علوم دیگری در شده مفاهیم معوج

اندیشه جامعه مدنی کهسهل درچهار ساله حکومت نظامیاحمدینژادهماساسًا

و دل کسی در که دیگر رانده شده صحنه پشت دموکراسی آنچنان به خود است،

فکری چنین کل نمانده و باقی با «جامعه مدنی» ارتباط اش و به آن پرداختن دماغ

بلکه درجمهوریاسالمیدنبال دموکراسینیستیم «ما اینسخناحمدینژادکه با

نظر زعمایدینکارانشیعیکه پایدار کنیم»و اظهار می خواهیمحکومتاسالمی را

بایگانی به ندارد» وجود دموکراسی «در اسالم یا است» دموکراسی از «اسالم باالتر

بودند». برده یاد «عشق را از تنگناهای معیشتی شده که در سپرده مردمی ذهن

مذهبی اصالح طلبان در گفتارهای هنوز و مفهوم همچنان این که آنجا از اما،

دهه دو به عطف اکنون، که می رسد بنظر دارد، نمودی گهگاه دینی نواندیشان و

«تجدید از سیاسی میتواند کلیدی مفاهیم روشن و بیان درست وارسی تجربه،

به دری که، اگر وادارد خودی» را «اصالحطلبان و کند جلوگیری تاریخ» مضحک

پوشیوجعلبکارخودمشغول بی پرده بقدرت رسیدند، روزیدیگرباره تختهخوردو

و ظهور روسریها، کشیدن عقبتر و نان لقمه ای با را روزمره زندگی شوند، بردگان

کنند، خوشحال صوری آزادیهای در کردن الی باز و خوشخیالی آفرین مطبوعاتی

را بصورت آن ها و گشوده را «گرگ ها» و بسته را سگ آن در رژیمیکه بکار ابقای و

شوند. مشغول است درآورده جامعه نخبگان

تجاوز قرار مورد شدن، دزدیده چگونگی دادن نشان قصد مختصر این باری، در

«اصالح طلبان به دست البته مدنی»ـ  مفهوم «جامعه حاصل ماندن بی و گرفتن،

در حکومت والیت پدیده این اینکه چرا تحقق دادن نشان است و خودی» ـ

به (؟!) پرداختن «جمهوری» این سقف زیر در نتیجه، در و، ناممکن است فقیه

مضحکهایبیشنیست. نیز «مردمساالریدینی»

مفهوم «جامعهمدنی»برحولمحورتصور فیلسوفانیونانیعهدباستاناز چیزی

کردهایم ترجمه «شهر» به فارسی در را آن ما که شد ساخته (polis) «پولیس» نام به

(به باشد پولیس» «پرسه که را این زمینه خودمان در به مربوط واژه نزدیکترین اما

آنخودداری کرده ایم. ترجمه از و داشته بهمانصورتنگاه معنای«شهر پارسها»)

مورد و دارند وجود کنونی آتن در پولیس» «آکرو خرابههای هنوز حال، عین در

میدهند. نشان را «پولیس» واژه کاربرد از دیگری

تئیا» «پولی میکردند زندگی «پولیس» در که هم مردمی باستان، یونان در

«شهروند»  عنوان با آنها از فارسی در ما امروزه که شدند، می (politeia) خوانده

شد  می (politike) خوانده «پولیتیک» شهر نیز گرداندن هنر و و فن میکنیم، یاد

«شهر واژه کاربرد ـ بعلت احتماًال بریم بکار آن برای فارسی واژهای بخواهیم اگر که

(که کنیم همچون «شهرگردانی» استفاده ترکیبی باید از ـ معنائی دیگر در داری» ـ

بدون توجه متأسفانه و ما، آورد). اما می یاری» «شهرـ  بصورت را البته فردوسی آن

استفاده میکنیم. «سیاست» واژه این مورد از در اکنون کلمات، پیوند بین به

«شهر»های به خود، نظرات تدوین در اتفاقًا، (که باستان یونان فیلسوفان نزد در

عهدباستانایرانو«شهریارِی» بزرگانیهمچون کورشهخامنشیتوجهتامداشتند)

«شهر»یک پدیدهفیزیکیحاصلازجمعخانههاوخیابانهاوساختمانهای دولتیو

بنیاد بر ازعهدتوحشومنظمشده تجارینبود،بلکهجایگاهنوعیزندگیخارجشده

متفکران مفهوم آن نزد در دلیل همین به و شد می محسوب خاص و رسومی آداب

زندگی که در شهر هرکس یافت. می تفاوت «شهروندی» «شهرنشینی» با مفهوم

آدابورسومو طرز زندگیاجتماعی اگریکشهرنشینبا میکندشهرنشین است اما

نمی شود. محسوب شهروند را رعایت نکند، یا آن و باشد، نداشته آشنا شهری

«شهر» ایرانی یادآورشومکه«شهر» یونانیبا نیز (همینجا اینمعترضهکوچک را

شاهنامه ای و واژگان در مثًال ایرانـ  فرهنگ «شهر» در که داشته قرابت جهت آن از

ـ بیشتر به معنای «کشور»استو شایدبهترمیبود ترکیباتیهمچون «ایرانشهر» در

که میکردیم ترجمه «کشورمندی» به را تئیا» «پولی و «کشور» به را «پولیس» که

گسیخته هم از جا دهها در واژگانمان همپیوند مجموعه اکنون نتیجه در و نکردیم
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محدوده از پاالیش زبانمان را بتوانیم که رسد فرا روزگاری شاید تا باشد است. شده

کنیم). واژهها منتقل خانوادگی پیوند به توجه به حوزه سازی واژه

تئوما» «پولی به آن از تئیا» و «پولی به از «پولیس» یونانی فیلسوفان باری،

(politeuma) رسیدندکهاینآخریهمانوصف«چگونگیشهروندبودنوشهروندی» 

کردند «شهروندی» چگونگی توصیف معطوف را خود تفکرات بیشترین آنان است.

و رسیدند همزیستی» با نیک توأم «زندگی مفهوم که به بود توصیفات این دل از و

همچون«محلهمزیستی شهروندان برایداشتنزندگینیک» توصیف «شهر» را

و برقراری الزم برای شرایط مورد خود در ارائه نظرات به متفکر هر آنگاه، و، کردند

شهری» پرداخت. رسیدنبه «همزیستی

با توأم نیک «زندگی که شرایطی از نمونه یک دادن نشان برای فقط مثًال،

کرد که شهروندی رجوع سقراط میتوان به نظریات میسازد، همزیستی» را ممکن

می دانست، و (دیالکتیک)» طریق گفتگو حل اختالف از برای فضائی «ایجاد را

ـ حل خشن تر و احتماًال ـ دیگر روش های «انواع به که او است روشن بخود خود

«پولی جنگل و قانون از تجلی خروج را روش این یک و داشته نظر اختالف!» هم

«شهروندی»میدانست. یا تئوما»

که و معتقد بود میگرفت یکی عادل» «جامعه مفهوم با افالطون «شهر» را

فضائلچهارگانه در اینراه از بوده و شهروندانبایدهمگی درخدمت «خیر جمعی»

اساس شهروندی، بر هر و باشند بهرهمند عدالت و میانهروی خردمندی، شجاعت،

دارد. بیشتری مهارت و توانائی آن در که باشد مشغول بکاری ساالری»، «شایسته

به بین شهروندان» را عادالنه و شجاعانه، خردمندانه، «تعامل این ارسطو آنگاه،

انواع «تعامل آزادانه» را همچوننخ گردنبندیمیدانستکه و آراسته «آزادی» زیور

و ـ گروهها که مجموعه این بود معتقد او زند. می بهم پیوند اجتماعی را گروه های

درباره کتابیکه در واقع، در او ممکنمی سازد. زندگیشهروندیرا روابطبینشانـ

تصور آن دل از که داد ارائه را مجموعهای کرد، تدوین (politike) یاری» شهرـ «علم

وچندوچونبنیادین«انسانوجامعه مدنی»را بیرونآمده «مدنیت» امروزیما از

مدنی» تطوراتمفهوم«جامعه آنگونه کههمه تحوالتو تعریف ومشخص میکند،

است. را منسوخ نساخته مدنیت کلی از این تعریف صاحب نظران بی شمار نزد در

نشان کردهایم، ترجمه «مدنیت» به را آن ما مفهومیکه به رسیدن حال، عین در

باستان، یونان فالسفه کتب ترجمه هنگام به متفکران اسالمی، چگونه میدهد که

قرار تئوما» واژه «مدنیت» را برابر «پولی و در را برابر «پولیس» واژه «مدینه» در

همچون قرار سوء استفادههائی به راه را بدینسان ـ اینکه ـ از صرفنظر دادند و،

قابل درک اما پیچیده مفهوم فاضله»گشودند، «مدینه بجای النبی» دادن «مدینة

بنظرمیرسدکه امروزه،هنوز در جامعه ارزانی داشتند.خوشبختانه ما «تمدن» را به

آن که در است متمدن» جامعهای «جامعه که است نفی نکرده را نکته کسی این ما

رفتاری دوستانه، همراه مردمان نسبتبهم حلمیشود و بحثو گفتگو اختالف با

مدنی» «جامعه یونانی یعنی، تعریف دارند. خرد برخاسته از و تحمل و اعتدال با

هنوز زنده است.

تصور در نگذارم که، باید ناگفته نشدهایم، دور یونان باستان از تا میان، و این در

البته تفاوتیبینشهروندان وحاکمیت(و فیلسوفانکهنیونان از«شهر»،جدائیو

بودکهمفهوم دولت)وجودنداشتوازدلهمینپیونداندامیک(ارگانیک)بینآن ها

آمیخته در هم «دمو» تئیا» و «پولی واژه اینجا در آمده بود. «دموکراسی» بوجود

معنای«مردمساالری»که به معنای«شهروندساالری» به نه دموکراسی را، و شده

شجاع، (انسان گفتگو کننده، متمدن» «انسان فقط است. یعنی، این کرده خلق

را جامعه میرسید که میتوانست حاکمان مقامی بود که به و آزاد) رو میانه عادل،

به گیرد، نظر زیر را عملکردشان بسپارد، دستشان به را کار اختیار و ساخته معین

کهن تصور نماید. در از مقامیکه دارند خلعشان الزم شد و اگر کند اعتراض آنها

میبردند. بسر مشفقانه و آزادانه تعاملی در شهروندان و حاکمان «شهر»، از یونانی

ایران توجه اینفیلسوفانبه مفاهیم«شهروندی» و«شهریاری»در نیز اینمورد (در

است). بالتردید امری باستان

در غرب آن گذاشت و، زوال به رو باستان یونان تمدن اما چرخ تاریخ گشت،

زبانرومیان«التین» خوانده میراثخوار یونانشد. تمدنرومجانشینو سرزمین،

هر واژه برابر در زدند و باستان یونان متفکران آثار به ترجمه دست آنان شد و می
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نشاندند. را التین واژه ای یونانی

معناهای حفظ ـ با «پولیس» مرکزی محوری و واژه که روند بود همین طی در

از واژههای گوناگونی، آن از دل و شد تبدیل (citta) «التین «سیتا واژه به ـ خود

تئیا» «پولی شد. استخراج امروزی، (city) «سیتی» تا گرفته (citadel) «سیتادل»

«سیتیزن شیپ» تئوما» به دو واژه و «پولی (citizen)شد «سیتیزن» به تبدیل

گشت. مبدل (civilization) «سیویلیزیشن» (citizenship) و

را «societas civilis» که عبارت بود روم، بزرگ خطیب «سیسرو»، و عاقبت این

«جامعه و به آمده (civil society)در «سیویل سوسایتی» بصورت که امروز کرد خلق

در آن بحث جای که ـ با مالحظات مختلفی واقع در و است شده مدنی» ترجمه

ناشی از همان معانی و میرود بکار نیز متمدن» «جامعه معادل نیستـ  این مقاله

دارد. خود مدنیت را با و تمدن

برسد، به دوران مدرن رومی ـ یونانی مدنی» «جامعه از اینکه مفهوم پیش اما،

شرط خود ذوب کننده حرارت در که کند عبور گدازانی کوره از است که بوده مجبور

است. نخست افزوده پیشین دیگر به شرایط مدنی» «جامعه تحقق برای جدیدی را

بپردازیم. گدازان کوره آن خود ماهیت به دهید اجازه

به نوعی مالکی»، «بزرگ نظام استقرار از پس ـ غربی بخصوص ـ جامعه بشری

و متقابل نیروی دو همزمان، معنی که، بصورت بدین گشت. دچار تعارض و تضاد

که در قالب بود کهن عصر از بازمانده نیروی یکی آمدند. بوجود متضاد در جامعه

مالکی» «بزرگ نیروی دیگری و شد، می مطرح پادشاه) (و «دولت» و «حاکمیت»

میکرد. تأمین را او ارتش جنگها سربازان در کرده و فراهم را پادشاه مخارج که بود

خوانده «فدرالیسم» امروزه که است چیزی آن اولیه شکل «فئودالیسم» واقع، در

فئودالیسمهم در آندیگریاست. اینیکیشکلمتمدنانهوخردمندانه و ـ میشود

نوعی همزیستی به ناگزیر قرار داشتند و «مرکزی» روبروی هم و نیروی «محلی» دو

بودند. با یکدیگر سر نیاز از و دردناک

آنچهورودتاریخمغربزمینبهدوران«قرونوسطی»خواندهمیشودچیزینیست

جزاینکهپادشاهان،برای بدستگرفتنحاکمیتمطلقهو سرکوبفئودالهایمحلی،

ازطریقجلبموافقت بزرگمالکان «حقانیت»حکومتخود را نه تصمیمگرفتند تا

برای و تأمین کنند آن از مجزا بکلی جائی از که (نوعی دموکراسی اشرافی)، فئودال

نهادی بعنوان مذهب، که مذهب دیدند. اینگونه بود توسل به را راه بهترین کار این

بر را وظیفه این می ساخت، جاری زمین بر را خداوند عالم غیب از آمده فرامین که

به«مشروعیت»(یعنی مطابق«شرع» عهدهگرفتکه «حقانیت»حکومتپادشاه را

فتودالها. نه است و پادشاه منصوب خدا اثبات نماید که کند و تبدیل بودن)

بازوی هم و مذهب میشد برخوردار مذهب کامل حمایت پادشاه از بدینسان

یکی نبود جز چیزی این و میگرفت. خود اختیار در را پادشاه و سرکوبگر نظامی

مذهب. و حکومت شدن

و الهام راه وحی بست و راه خرد را کرد، و تاز آغاز مذهب بقدرت رسیده تاخت و

مستقر را نبوی» «شریعت آن بجای کرد و سد انسانها را قانونگزاری راه گشود، را

و زندقه و کفر را امور اینگونه و کرد ممنوع را نوآوری و کشف و کنجکاوی ساخت،

اعصار تاریک یا وسطی، قرون از وقتی که است اینگونه نامید. دین از خروج ارتداد و

به کلیسا و مردم میبرد پادشاه از واقع منظورمانزمانیاستکه اروپا، ناممیبریم در

میدارد تا بهوالیت میانبر از دخالتمردمدرحکومترا میآویزد (و هرگونهشکلیاز

بهکار قلع وقمعآزادیفکروشجاعتبیانوعدالت نیز پادشاهبرسد)وکلیسا مطلقه

براه کننده مذهبی(انکیزیسیون) پرداخته، دادگاههای پرس وجو تسامح تساهلو و

میکند. تعطیل را مدنی» «جامعه دیگر، عبارت به و، میاندازد

شگفت دوران به و قرون وسطی بازگشت به ماقبل با فکر روشنگری عصر آنگاه،

یونانباستانآغازمیشود ومتفکرانی که علیهوضعیت تاریکقرونوسطیبرخاسته

شرایط بازسازی و استقرار بازگشت این راههای تا بر میآیند آن به جستجوی بودند

بیابند. مدنی را جامعه

ـ کلیسا حکومت که شدند آن متوجه زودی به خویش، جستجوهای در آن ها،

عصر از خروج مهمترین مانع میکندـ  استفاده سرکوبگر دولت نظامی و بازوی از که

و تا حکومت و یونان است؛ عهد تفکرات نوزائی) = رنسانس به (یا و بازگشت تاریکی

تبعیض، دموکراسی، عدم آزادی، برای اعاده راهی دارند هم در دست دست مذهب
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ندارد. وجود آمیز مسالمت همزیستی و

تاریخ خویش بسته در گشایش کلید شاه روشنگری عصر متفکرین که اینجا بود

حکومت» از مذهب «جدائی را آن «سکوالریسم» یافتند و واژه ـ مفهوم در را

دل از و گماشتند همت این مهم تحقق برای و تعریف کرده دولت) از دین نه (و

متمدنانه و زندگی مدنیت بازگشت و مدنی، جامعه که بازآفرینی بود کوشش این

ممکن شد.

قلمرو علم بحثهائیاستدر مربوطبه اینزمینههمه در فکرها و باقی نکتهها

و است نام «علوم سیاسی» مطرح امروزه با که (politica) مدنی جامعه گرداندن

و می کند هم بحث دو با این روابط و شهروندی، حکومت، دولت، حقوق درباره

سیاسی تاریخ تحوالتاندیشه و در این علم شده رئوس مطرح حتی به پرداختن

(۱) نیست. صفحه دو یکی کار مدرن دوران در آن به مربوط

تجربه که همین است آن بگیرم نتیجه تفصیالت خواهم از این می آنچه اما

یکی مذهب و حاکمیت که کجا، هر و گاه، آن هر که میدهد نشان اروپا تاریخی

در است و مدنی» «جامعه میرود بین از و میافتد بخطر بالفاصله آنچه شوند،

فریب ماهیت و ندارد وجود مدنی جامعه استقرار برای راهی مذهبی حاکمیت

تجربی قاعده به همین توجه طریق از کشورمان در «اصالحطلبان خودی» بزرگ

میگردد. آشکار نظری و

از«برقراری جامعهمدنیدرسایهوالیتفقیه»همانی واقع،درستترینتعبیر در

نسبت به خود بیوفائی توجیه برای بازی شعبده با خاتمی، محمد سید است که

اما بیافریند النبی» می تواند «جامعة حکومت مذهبی بله، ساخت. مطرح مردم،

یکجا و در هم متنافراند با جامعه نوع دو این است. مدنی» عاجز ایجاد «جامعه از

باشد یا اروپا وسطای قرون النبی» «جامعة کهاین نمیکند فرقی جمع نمیشوند،

فاضله» «مدینه از سان یک دو به هر این کشور ایران؛ در مستقر النبی» «جامعة

به ـ بودند گرفته الهام خویش از ایران عهد آن را خود که ـ باستان یونان متفکران

دوراند.

شرط پیش بعنوان سکوالریسم برقراری ضرورت به توجه با امروزه، باالخره، و

«جامعه عبارت بجای بگوئیم بود که بیراه نخواهد مدنی»، «جامعه به رسیدن

بر را راه طریق این از و گفت سخن سکوالر» از «جامعه میتوان مدنی» براحتی

هرگونهمغلطهبست.

پانويس:

«موانع عنوان تحت آنجلس» لس «کانون سخن در من سخنرانی به متن کنيد رجوع بيشتر توضيح برای .۱
است. موجود من شخصی سايت در که دسامبر ۲۰۰۲ ۱۶ ماه در تاريخ ايران» در مدنی پيدايش جامعه



با را خویش سفر مقصد کسی طبیعت ممکن نیست که بپنداریم همگی شاید

آنجا دچار تا و یا حتی بگیرد یکی رساند خواهد مقصد آن به که او را وسیله نقلیهای

نه و داد «مقصد» اولویت به مقصد باید رسیدن به برای خیال کند که شود گیجی

ملموس،هرکسمیتواند بفهمدکه یکمثالعینیو در یعنی، به«وسیله نقلیه».

بدون و نیازمندیم به «مقصد» ما به «وسیله نقلیه»ای رسیدن و سفر به رفتن برای

نیست. ممکن مقصد به رسیدن آن داشتن

به و و ملموس بیرون نهاده عینی مثالهای حدود را از محض اینکه پا به اما،

سفر حرکت و و مقصود و مقصد نیز آنها در که کنیم مجموعه مفاهیم مجردی فکر

درک از ما از بسیاری باشد، میان چاهی در راه و و نقلیه وسیله و رسیدن و رفتن و

با میشویم و عاجز یکدیگر، به نسبت آنها اولویتهای و اجزاء، این تفاوت طبایع

چگونه ذهن که میدهیم نشان و معقول، منسجم ظاهر در صرفًا بیان سخنانی

و مفاهیم مجرد مجموعههای به نسبت سیستماتیک دید و نگاه داشتن ما از اغلب

است. محروم انتزاعی

مقولههای مثًال، در ازمجموعههایانتزاعی کار دشواریهمنیست. یافتناینگونه

و می آیند هم اغلب با که می کنیم یاد مجردی مفاهیم از اجتماعی، ما ـ سیاسی

فصل ششم

نسبتسکوالریسمبادموکراسی
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مفاهیم، دوگانه دنیای در مثًال، آورد. هم گرد مجموعههائی در را آنها میتوان یا

رد انتخاباتی، تقلب سرکوب، «دیکتاتوری، همچون مجموعههائی از یکبار میتوان

حقوق امحاء قانونی، شکنجه، بینیهای پیش اجرای صالح، عدم افراد صالحیت

در آناجزاء در مقابل، از مجموعه دیگری یاد کرد که شهروندان، و...» سخن گفت و،

انتخاب کردن، آزادیانتخابشدنو قانوناساسی، مختلفیهمچون«حقوقبشر،

وجود و...» تبلیغ، و بیان آزادی سکوالریسم، انتخابات، دموکراسی، جریان صحت

و قرابت پیوند و دارای خود، جمع یک، در داخل هر مفاهیم، از دسته این دو دارند.

نوشتارهاشاناین و گفتار کهطرفدارمجموعهدومانداغلبدر آنها هستند. نزدیکی

بازتعریفکردهوتوضیحمیدهند. طرفدارانمجموعه بازبینی، مرتباً تکرار، مفاهیمرا

خود استخدام را به دوم گروه جانب از شده گرفته بکار الفاظ ناچارند همین اما اول

آنها داخل در را نظر خود مورد مفاهیم آنها کاربردی پیچاندن معانی با و آورده در

نمایند. توجیه را رفتارهای خویش و کرده تزریق

بخود حقوقبشر خود ندارد. یکطرفدار اینجای داستانمشکلچندانی وجود تا

عدالت (احیانًا) و دموکراسی و حقوقی برابری و آزادی خواستار که بود خواهد مدعی

پیوند یکدیگر اینمفاهیم با اجتماعیهمهستو خواهدکوشیدتا نشاندهدکه چرا

ماست». پیش نود هم آمد صد که «چون بقول قدیمیها، و، دارند

را هم با مرتبط مفاهیم مجموعه این بخواهیم که میشود آغاز آنجا در اما مشکل

بصورتیمنطقیکنارهمبچینیموهدفمانازاینچینشهم،ازیکسو،مشخصکردن

یکدیگر. نسبت به اولویتکارکردی آنها ازسویدیگر، باشد و، طبایعمختلف اجزاء

و برای رسیدن به مقصد حرکت حرکت و وسیله مقصد اینجاست که مسئله تعیین

و میافکند سایه مجموعه این کل غیره بر راه و نقشه و سوختگیری و توقف منازل

مقصود و مقصد مفاهیم این از یک کدام که دریابیم بکوشیم تا میدهد امکان ما به

واصل «مقصد اعال» آن به را ما که وسیلهای یا راه نقشه یک و کدام هستند ما

طرز و کردن سیستم فکر منطق و کل که است در اینگونه مواقع درست میکند.

سقم و صحت و کشیده میشود چالش مسئله به کبرای صغرا و چینش و استدالل

میگردد. روشن میگوئیم آنچه

گونه این دالیلم برای همراه با مفاهیم، این از چینش خودم نوع فقط من بگذارید

راستا، بیائید نخست این در واگذارم. خواننده به را قضاوت و شرح دهم چینش، را

مثًال: بگذاریم، خود پیش روی دوم را مجموعه مفاهیم انتزاعی اجزاء از فهرستی

قانون اساسی

انتخابکردن و انتخابشدن آزادی

صحتجریانانتخابات

رفعتبعیض

دموکراسی

سکوالریسم

آزادی خواهی

مبارزاتمدنی

عقیده بیان و تبلیغ آزادی

و...

ما مقصود و مقصد مفاهیم این از یک «کدام که بپرسیم خود از میتوانیم حال،

از یک کدام دید که باید من، از نظر بدین پرسش، پاسخی کار یافتن در هستند؟»

رشتهایمنسجمگردهممیآورند. در مفاهیم را دیگر اینمفاهیم،درصورتتحقق،

و دید کرد اصلیهمه اینمفاهیم توجه گوهر به باید می کنم که هم فکر برای اینکار

تا چارهای نداریم هم این کار برای هستند. که و خدمت چه در ـ ـ همگی آنها که

مفاهیم این همه که دریابیم اخیر جهان نگاه کنیم تا ساله سیصد دویست تاریخ به

این و شدهاند؛ خلق تاریخشان وسطای قرون ظلمات از اروپائی انسان خروج پی در

دست در سیاسی قدرت انحصار و تمرکز وضعیت از است بوده حرکتی «خروج»

و میدانستهاند، قدرت مهار در داشتن را محق خود مختلف، دالیل به که، عدهای

اکراه به یا بودنشان، منقاد نتیجه، مطیعو قدرتو، در مردماناز محروم بودنبقیه

و زر. زور صاحبان برابر در رغبت، یا به و

و رفتن قدرت» «انحصار از حرکت از عبارت بوده است مزبور یعنی، «خروج»

فلسفه،اندیشه «انسان مداری» حوزه عاقبت، در که آنگونه «تعمیم آن»، جانب به
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ملت». این به سیاسی قدرت «تعلق مفهوم سیاست حوزه در و است حاکم شده

تأمین را غربی جوامع پیشرفته کنونی جهانبینی یک سکه، روی دو مثل حوزه، دو

به فارسی در که رسیدهایم «دموکراسی» مفهوم به ما که است آنها دل از و کردهاند

«مردم»، غیر علمی واژه ابهام در وجود بخاطر و من، شده ساالری» ترجمه «مردم

که میاندیشم تا زمانی که چرا کنم، ترجمه ساالری» «ملت به را آن دارم دوست

جهانی نام حکومت چیزی به و مدرن میگردد ـ دولت»های مدار «ملت بر جهان

«آزادیها» و «ملت» مفهوم کنونی سیاسی علوم اصلی محور است، نیامده بوجود

اوست. «حقوق» و

مقصدجامعهمدرنرسیدنبهجائی استکه ملتهاصاحبحقیقیقدرتسیاسی

آنها ـ یعنی کارگزارانشان که ندهند اجازه قانون، بوسیله آن کردن با مهار و، باشند

به دست باشندـ  آرمانهای ملت تحقق خدمت در تا استخدام شدهاند انتخاب و که

اجتماعی نمود در بزنند. چنین تشکلی، ملت و حقوق آحاد آزادیها نابودی و محو

میشود. خوانده دموکراتیک» «جامعه یک خود،

رسیدن دید من«مقصداعال»یهمهملتهای کنونیدنیا از میخواهمبگویمکه

آنگاه باشد ممکن وصلی چنین اگر ساالری است. ملت و برقراری انسانمداری به

ما ایران همچون کشوری که بیدادهائی از دیگر دموکراتیکی جامعه چنین یک در

رعایتخواهد اجتماعیانسانها بود،حقوقطبیعیو آناستخبرینخواهد دچار

و زبان و و جنسیت پوست رنگ در نظرگرفتن بدون در مقابلقانون، ملت آحاد شد،

داشت خواهند آزادی خود حقوق اعمال در بود، خواهند برابر عقیده شان، و مذهب

کرد. خواهند زندگی در وضعیتی عادالنه و

ما که شهری است «دموکراسی» دارم اعتقاد که است چنین منطقی با من

پروریم، خویش می در دل دلکشاش را و دیدار منظرههای آن رسیدن به آرزوی

مبارزات و ساعت مخالفتها و میبینیم آن از دورافتادگی را در گرفتاریهامان همه

اکنون و دیدهایم که میکنیم؛ هر چند کوک آن انقالبهامان را بوقت و شورشها و

بهشهر انقالبیلزومًا متضمنوصولما وشورش و مبارزه هر مخالفتو میدانیمکه

بود. نخواهد «دموکراسی» آرمانی

و شهری چنین مقصد در داخل ما بحث مورد مفاهیم مجموعه باری، بسیاری از

انسان سخن حقوق میتوان از که است دموکراسی شهر در چرا که قابل تحققاند؛

حواس با را عقاید گوناگون مشاهده کرد؛ همزیستی عمل را در آنها آزادی گفت،

کشید. تجربه به عمل و کار در را آدمیان حقوقی برابری و سنجید، خود

زمانبندی لحاظ انتزاعی ما، از مفاهیم مجموعه دیدگاه من، اجزاء در بدینسان،

این که است مفهومی مرکزی «دموکراسی» و میشوند نیمه تقسیم دو به اجرائی،

تقسیم بندیرا ممکنمیسازد.بدون تحقق دموکراسیپاسداشتو نگهداشت حقوق

بشرممکننیست؛بیدموکراسیبرابریحقوقیوجنسیتیونژادیتحققنمییابد،

تبلیغ عقیدهودگراندیشیودگرباشیآرزوئی ودرجامعهغیردموکراتیکآزادیبیان و

ما نظر مورد مجموعه از بخشی به رسیدن برای که پذیرفت باید پس، است. محال

است. دموکراسی برقراری با «اولویت»

اتخاذ به را میتواند ما که است نظری بحث یک ما بحث کنید که توجه البته

نظری بحث یک در که است واضح و کند. راهنمائی عملی تصمیمهائی و روشها

بشر رعایت حقوق دارم اعتقاد «من که بگوید کسی مثًال وجود دارد که این امکان

بخود خود نشوند رعایت این حقوق اگر که چرا اولویت دارد، دموکراسی برقراری بر

را خود اینکه پای محض اما به شد». نخواهد نیز حاصل به دموکراسی ما رسیدن

صاحب مردم تا که بینیم شویم می وارد عمل حوزه و به نهاده بیرون نظر حوزه از

اینقدرتننشانند در مصادر را و نمایندگان واقعی خود اصلیقدرتسیاسینشوند

تأمین نسازند امکان اجرائی خدمتگزار و عزل، قابل پاسخگو، در برابر خود را آنها و

به رسیدن منظر عملی، از لذا، داشت. نخواهد وجود افراد و آزادی برابری و حقوق

دارد. انکار قابل غیر اولویتی مفاهیم نوع این تحقق برای دموکراسی

برای مبارزه همچون مفاهیمی دید که چگونه آسانی به میتوان حال، عین در

ودستزدنبه نافرمانی برابریحقوقیو خواستاریاعمالحقوق بشر کسبآزادی و

یا میشوند معنا بی رفته رفته دموکراتیک واقعًا یک جامعه در آنها نظایر و مدنی

وحقوق بهدست آزادیها مراقبتاز مفاهیمیهمچوننگاهداشتو به جایخود را

اولویت های صدر در مداومًا که راههاست اینگونه اعمال و یافتن و میدهند آمده
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و برابری آزادی کسب برای علت روشن است: مبارزه میگیرد. قرار اینگونه جوامع

مراحل به ودستزدنبه نافرمانیمدنیهمه حقوقیوخواستاریاعمالحقوق بشر

دموکراسی وصول به «راه»های همگی و دارند تعلق دموکراسی رسیدن به از پیش

محسوبمی شوند.

در اغلب که دارد مهم وجود و مجرد مفهوم یک من، و منظر نظر در میان، این در

توضیح آنمفهوم «رفعتبعیض»است. معلقمیماندو بالتکلیف و اینگونهبحثها

زمام بدست گرفتن خودشان، بر حکومت ملتها معنی به اگر دموکراسی میدهم:

بدون دموکراسی به حصول است، استقالل جامعه خود خودگردانی و و امور خویش

را در گروههای «مختلفالحقوق» «رفعتبعیض»های گوناگونی که آحاددرونیملتها

درجه یک شهروند نمیتوان دموکراتیک جامعه یک در نیست. ممکن گرد میآورند

داد؛ نمیتوان بقیه از بیشتری حق سفید پوستان به نمی توان سه داشت؛ و دو و

موجوداتی همچون مردان به نمیتوان و دانست غیرمسلمانان از برتر را مسلمانان

فرهنگ و باورها و جامعه خود متن در تبعیضهائی چنین اگر نگریست. زنان از برتر

است و بسته جامعهای در چنین دموکراسی به راه رسیدن باشند کارا و آن موجود

حکومت سقوط به است ممکن اگرچه منفی مقاومت های و آزادیخواهانه مبارزات

بقدرت رسیدندموکراسی برای را بر جامعه راه تبعیضمسلط بیانجامند اما موجود

انجامید. خواهد نوین خودکامگیهای بازتولید به و گشود نخواهد

مقصد سوی به گفت: اتوبوسی که میتوان فصل برگردیم، اول این مثال به اگر

را و بخشی دیگر ببرد خود با را مردمان از بخشی فقط اگر دموکراسی روان است،

بهمقصدنخواهدرساند.شرطوصولبه مقصد ملترا هرگز اجازه سوارشدنندهد،

اعمال می شود آن سوار بر نقلیهایکه وسیله براییک ملتآناستکه (دموکراسی)

سیاهپوستان باشد «ورود شده نوشته آن در بر که نباشد. اتوبوسی تبعیض کننده

وسیلهای مقصدیکجامعه واقعًا دموکراتیکنخواهد رسید. ممنوعاست»هرگز به

اسالمی» حرکت «جمهوری سوی مقصد به ما شده باشد نوشته پیشانی اش بر که

است که«جمهوریاسالمی» نمیتواندشهر اعالم داشته از آغاز، هم کردهایم،خود،

دیگر بخشی بر مردم از بخشی مقصد آن در که چرا باشد؛ دموکراسیخواهان آرزوئی

داشت. خواهند برتری و اولویت

در اقدام، ترین دموکراسیطلبانه، مهم و مبارزات آزادیخواهانه در من، بنظر

یک ملت خود مجموعه در که است مسافرانی از تبعیض رفع مبداء، همان ایستگاه

آن هر و اجرائی نشود قطعی همان آغاز از رفع تبعیض این می آورند. اگر بوجود را

بهمقاصددیگریهمچون «شهر خودکامگان» وسیلهایکه براه بیافتدمسافرانشرا

شعارهای دیوارش و همه در بر برد؛ حتی اگر انحصارطلبان» خواهد «کشور و

از تبعیض» «رفع ضرورت پذیرش پس باشند. چسبانده آزادیخواهانه و حقطلبانه

می شود. محسوب دموکراسی ماقبل شرایط از هم دموکراسی خواهان جانب

بنظرمناندیشهواصل«رفعتبعیضازمسافران در بپردازیم. حال بهمفهومیدیگر

سرآغازراهپیمائیبهسوی مقصددموکراسی»امریاست کهدرمفهوم«سکوالریسم»

«رفع نه «سکوالریسم» به بخشی اولویت بدون که دارم اعتقاد من و یافت می شود

میشود. ممکن و نه رسیدن به دموکراسی یابد می تحقق تبعیض»

مذهبی هر میطلبد. پسندخود را عامه توجیه «اعمال تبعیض» هر میدانیمکه

و زمین هستم بر خواست هایش و او نماینده من که است خالقی را می گوید خلق

به که، دیگری و مردمان خالقاند خواستهای برآورنده من که پیروان بین ـ پس ـ

حکومتی هر دارد. وجود تفاوت پیروی میکنند را دیگری فرامین و خدایان غلط،

پیماید. می راه را همین نیز دهد برتری دیگر بخشی بر را مردم بخشی از بخواهد که

پاکو از تخم توجیهمیکنند و برتری همنژادانخویش را نژادیـ در هر نژادپرستانـ 

با کمکهمین«توجیه»کوره آدمسوزی و خویشدم می زنند واالتر وشعور بهتر نژاد

و، در نمیتابند بر را دگرباشی و دگراندیشی هم خاص عقیده اهل و راه می اندازند؛

گورستانخاورانمی شوند. معمار نتیجه،

در راه رزمنده «نیروهای همه پیمانشدن هم و سکوالریسم به اعتقاد من، بنظر

به اعتماد قابل راهپیمائی گام در نخستین اولیه و شرط دموکراسی»، به وصول

است. دموکراسی سوی

برای و ایدئولوژی با تضاد در بار میتوان، این نیز سکوالریسم از عین حال در

قاطعیت میتوانبا کرد. مثًال، دموکرات، استفاده سنجیدن آدمیاندموکراتاز غیر
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سکوالریسمنومخالف استو بر حقانیتمذهبخاصی با آنکسکه ادعا کردکههر

اتوبوسی سوار را خواهد شما می و خود دارد کفش در حتمًا ریگی میکند پافشاری

آورد! می در ترکستان از سر عاقبت و میرود کعبه به ظاهرًا که کند

هرگز بر «سکوالریسم» غیره اش، و و تمام تام نابو وجوه «دموکراسی»، در همه

اولیه، شرط این از استفاده بدون اجرائی، واقعیات عالم در ندارد. اولویت و پیشی

که «آرمان مقدس»، یا یک محال» «آرزوی یک جز «دموکراسی» نمیتواند چیزی

باشد. نمیگیرد، بخود تحقق رنگ هرگز

یکی نماد یکآخوند. ایران و در آمریکا حکومتمی کند بر پوست سیاه اکنون یک

سکوالر متن قانونی از برآمده یکی تبعیض. استقرار نماد دیگری است و تبعیض رفع

تأمل کنیم. تفاوتها این در سکوالر. پرورده قانونی ضد دیگری و است

یک و هزار آن در که شناسی»، آمریکا سرزمین عجایبی است «تبعیض نگاه از

مالکیت آزادیفردی، این جامعه در یکسو از کارند. با همدر متضاد مالحظهگاهسراپا

در بودن نیز امکان متفاوت و شدن، ثروتمند راههای و گشوده بودن توانائی فردی،

سوی و، از میشوند پاسداری مقدس ارزشهائی همچون زندگی و نوع معیشت

یک بنیاد میراند بر حکم گوناگون و گوناگونیطلب مردمان این بر قانونی که دیگر،

برابر در «انسانها قرار دارد: و حقی آزادی از هر که فراتر است آمده بوجود مهم اصل

مدار نمیتواند بر قانونگزاری و هیچ برابرند با هم حقوق، و آزادی لحاظ و از قانون،

شود». بکار دست جامعه افراد آزادی و حق سلب و نابرابری

و شدن» «نهادینه تا قانون» بین «وضع است که داده نشان ما به تاریخ البته

است. برقرار ماه تا زمین فاصله همچون فاصلهای آن گسترده گشتن» «اجرائی

کوشش و قحطی از هراس سال که میلیونها خواهی برتری انسان حال، بهر اما،

ذخایر حفظ برای دستیابی به قدرت برای آنگاه، تالش و، و ذخیره گردآوری برای

هفتم فصل

نسبتسکوالریسمباانتخابات
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ایدئولوژیهایش و آئینها و مذاهب همه و حمل میکند ژنهای خود در را خویش

بوجود دیگران بر تسلط خود و توفق گرد آورده و کردن امتیازهای نهادینه برای را

رسیدن و وحش از خروج امکان به خود اجتماعی بلوغ سحرگاهان در است، آورده

قانونی صورتی بیتبعیضی» یافته و بدان آباد «ناکجا را در اندیشیده و آن آدمیت به

داده است.

اینکهبگوئیمدرآمریکانیزتبعیضبشدتبرقراراستوحکومتبهمددایدئولوژیهای

ناقض نمیتواند هرگز میدارد امپریالیستی تبعیضرا برقرار کاپیتالیستیو لیبرالیو

فراز آن بر اساسی آمریکا شالوده ضد تبعیضی که قانون که همان باشد این واقعیت

با آمریکائی تا انسان است موجب شده چراغ راهنما است همچون رسیده عمارت به

که تبعیض، در برابر و بردارد گام آرمانی شهر یا آباد ناکجا آن به سوی فراخ قدم هائی

امکاناتش بربیآشوبد. و در حد توان اوست، حق زایل شدن معادل

آن کوششی را میتوان«آزمایشگاه تاریخ»دانستکه در آمریکا این نگاه، جامعه در

نهادهایمختلف راستاییافتنپادزهریبرایجلوگیریازشیوعتبعیضدر در پیگیر

ناشی دردهای و آالم ـ برای نهائی نه ـ اما چارهای نو روز و هر داشته ادامه همواره آن

و میشود. شده تبعیض کشف از

مسیر در را جامعه آمریکا حرکت گام ها، نخستین همان آنچه، در میان، این در

و تنگاتنگ رابطه به توجه دقیق بنیانگزاران آن از تبعیضانداخته است رفع درست

دست در بدون اینکه نه  میگیرد. مگر «قدرت» سرچشمه و «تبعیض» بین متقابل

نه آنکه و مگر میشود؟ ناممکن تبعیض برقرارکردن تبعیض» داشتن «ابزار اعمال

مذاهبوایدئولوژیهایگوناگونهمگی«ابزاراعمالتبعیض»هایگوناگونمحسوب

از بیتبعیضی» تنها آباد بسوی «ناکجا پیش رونده جامعه ای ایجاد میشوند؟ پس،

نگاهداشتن«منابع استقرارتبعیض»از «قدرتحکومتی»ممکنمی شود طریقجدا

داشته اند. توجه بدان آمریکا کشور بنیانگزاران که است کاری آن درست این و

باورها و و آئین ها و و مذاهب سنت ها که مهم نیست اصًال که خواهم بگویم می

خردهفرهنگها همگیماشینهای تقسیم جوامع به«خودیوغیر خودی»هستند،

کجا هر جامعه، یک مردمان که نیست مهم نیز است. بدیهی «مشاهده» یک این

بر سفیدپوستها را کار صاحبان میدارند، روا تبعیض یکدیگر بر دستشان برسد

کاتولیک پروتستان بیشتر از به کالس سر در معلم میدهند و ترجیح سیاهپوستان

تبعیض، قربانیان خود جز کسی، بسته در اتاقهای پشت از واقع، در دارد. توجه

بسیاریازجایگاههایمختلفاجتماعیآگاهشود،چه نمی تواندازحدوثتبعیضدر

قانون حاکم بر یک که است آن مهم اما کند. اقدام آن از جلوگیری رسد به آنکه به

تبعیض» «اعمال آن در ساحت که باشد گرفته و شکل شده تنظیم طوری جامعه

ارتکابتبعیضقابلتعقیبو از لحاظ قانون، و، نوعی«ارتکابجرم»محسوبشود

هم مجازاتباشد. آنگاه«اعمالتبعیض» و«کشیدن هروئین»یا«زخمزدن باچاقو»

جرم همانقدر پوست سیاه متقاضی نکردن استخدام میگیرند. قرار یکدیگر عرض

مشاغل مختلف در زنان بر مردان اولویت دادن دیگران؛ خانه از که دزدی است

خیابانهایشهر. با سرعت غیر مجاز حرکتکردن در «بیقانونی» استکه همانقدر

بهجاندیگران چاقو با بله،ممکناستکهکسیبتواندهروئینبکشد،دزدیبکند،

شود، آنکه دستگیر بی و، خیابانهای شهر رانندگیکند الیعقلدر بیافتدومستو

ضدیت او با از عمل تنبیهپذیر را چیزی «توفیق» برساند. اما این خانه خود را به

قانونکمنمی کند.

تدریجی امحاء به میتوان که است تبعیض ضد اساسی قانون یک بنیاد بر یعنی،

در را پیشرفت کشورها میزان قانون، آن کش خط و سنجه با و، امیدوار شد تبعیض

بدین واقعیتتوجه باید گیریکرد. اندازه فاضله ایانسانی مدینه راستایرسیدن به

حاضر نباشند آمریکا مردم اگرچه ممکناستاکثریتباالئیاز ما روزگار در داشتکه

جمهوری ریاست به را او و داده مذهبی اقلیتی رأی اهل یا سیاهپوستی یا زنی به

آن و پوست سیاه آن و آن زن نمی تواند کس هیچ عین حال، در اما، کنند انتخاب

دارد. خود باز بسود آراء جمع آوری برای تبلیغ نامزدی و اعالم را از مذهبی مرد

رنگ و جنسیت که برسند روزگاری به مردم» «اکثریت آن اینکه برای بیشک

وقت الزم باشد نداشته تصمیمشان تأثیری در جمهورشان رئیس مذهب پوست و

بیتبعیض» آباد راهپیمائیبسوی«ناکجا محرکه قانونهمچونموتور اگر اما است،

نخستین زمان رسیدن جامعه به پیش نراند شاهراه به در این و جامعه را نکند عمل
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شود. ممکن چنین امری اگر اصًال افتد؛ می اتفاق نیز بسیار دیرتر راه سرمنزلهای

کنید مقایسه را با جامعهای نیست) خالی هیچ از تبعیض (که جامعه این حال

نوشته آشکار تبعیض بنیاد و بر مردم از گروه نفع یگ به اساسی قانون آن در که

تا میکوشد و میکند تبعیض هموار شدن نهادینه را برای راه نتیجه، در و، میشود

خود قانونی سازد. چنین مخلد در متن جامعه همیشه برای فرقگذاریها را همه

و آید میداند بوجود می برتر از بقیه را گروهی که خود برای تضمین حاکمیت بخود

که قانونی است چنین دل از نیز کند. پاسداری حاکم قشر امتیازهای از میکوشد تا

عمل و یافته موجودیت تبعیض گذار بصورت ماشین های اجتماعی نهادهای همه

میکنند.

بهترین میتواند بد حکومت که یک کنند نکته اشاره این به کسانی است ممکن

نکندو،درنتیجه،وجود«قانونضدتبعیض» کندیا نیزبهسودخویشاجرا قوانینرا

آیا اما انتفای موضوعتبدیلمیکند. به بهسالبه آن را دردستحاکمانیتبعیضگذار

می کوشند نیز ما که ارتجاعیترین حکومت ها روزگار آنهم در براستیچنیناست؟

هستند؟ آنها منافع به و خادم از مردم برآمده که دهند جلوه چنین

روشن را در ایراننتواند ما شاید هیچمثالیهمچون موردوجودحکومتاسالمی

کردنبحثمورد نظرمقالهحاضرکمککند.بگذاریدقانوناساسی حکومتاسالمی

توجه مورد آن چگونگی اجرای عملی نظر از نیز و نظر موضوع تبعیض از را ایران در

حکومت بپردازیم. این در انتخابات امر به آن پی در داده و قرار

و برای است تبعیضگذار حکومت، قانونی اساسی این قانون که همگان میدانند

اساسی قانون این که نیست. همین تفصیالت ارائه به چندانی نیاز سخن اثبات این

فرقه منظورش هم اسالم از که همین مینهد، نام اسالمی» «جمهوری را حاکمیت

«شرع که همین است، اسالم) جهان کل با مقایسه (در امامی دوازده کوچک شیعه

ارجحیت میدهد، همین دیگری قانونگزاری و قانونسازی هر نسبت به مقدس» را

جز که میداند، همین امامی» از آن یک «فقیه فقط را حکومتی که باالترین مقام

شناخته اقلیتی» برسمیت «مذاهب بعنوان را دیگر مذهب فقط چند امامی تشیع

مرد نیم معادل ارزشی را زن که همین میدارد، محسوب شیطانی مکاتب را بقیه و

همه در و محکمه نمیداند، و قاضی ریاست جمهور الیق منصب را میدهد و او

آزادیهاوحقوقمردمدخالت محدودکنندهدارد،برای نشاندادنذاتتبعیضآفرین

است. کافی این حکومت تبعیضگذار و

و ایدئولوژیک یکی بخوبی نشانگر غلظت ایران، در آمریکا و انتخابات، مقایسه دو

تبعیض بیآنکهکسیبتواندمدعیآنشود که رقیقبودن ایدئولوژیکدیگریاست،

میشود. بزودی چنین یا است و بسته رخت بر جامعه آمریکا از کًال

واقعنمایشمضحکیاستکهدر آنهمه کوششها انتخاباتیدر ایران هرگونه  در

استکهحکومت معطوفبهجلوگیریاز «انتخابشدنغیرخودیها»است. آشکار

راستایتحکیمپایههایقدرتخودچشم نمیتواندازمزایایبرگزاریاینانتخاباتدر

بنیاداعمالتبعیضازجانبیک حکومتایدئولوژیک کلاین انتخاباتبر اما بپوشد؛

تبعیض ساختهمی شودوگروههایمختلفمردم، به دلیلنهادینهشدنایدئولوژیو

محروم میشوند. کردن) انتخاب گاه حتی (و شدن انتخاب قانون، از در

آباد «ناکجا به جانب حرکت برای راه را است که اساسی این قانون آمریکا در اگر

کشور بزرگ حزب دو از که یکی میدهد اجازه و عاقبت میکند هموار بیتبعیض»

تبعیض مورد همواره انتخابکندکه بعنواننامزدخود تنیرا دو از یکی شود مجبور

نفعاعمال به تضادهای درونشرا ایراناین قانوناساسیاستکههمواره در بودهاند،

هر خود ساختاری جزئیات در مخمر کردن تبعیض با و میکند حل تبعیض مستمر

برد. می از بین را «اصالح» به نوع امید

از ایدئولوژیها جدا ساختن را آن گوهر و نو» میخوانم «سکوالریسم من آنچه

به نگاه همین بنیاد بر میدانم اجتماعی، تبعیضهای انحالل راستای در حکومت،

سیر تحولی و حکومتی، قدرت با آنها رابطه تبعیض، گوناگون تاریخ، صورتهای

تا من، گمان به میشود. ساخته «قدرت» و «تبعیضگذار» بین «جدائی» اعمال

میبرند، تبعیضها رنج انواع از دائمی و مزمن بصورتی که ما، مردم جامعه که زمانی

درنیابندکهتبعیضجزءذاتیحاکمیتهایایدئولوژیکاستوتاچنینحکومتهائی

عینتضمینمشروعیتوحقانیت در میکنندکه، قوانینیاستفاده از و کارند سر بر

در حیاتاجتماعی آنانرا خودشاندرامر حکومت کردن،نفستبعیضعاموگسترده
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تبعیض»ممکن بی «ناکجاآباد برداشتنهیچگامیبسوی مردمانجاریمیکنند،

نیست.

توجه بهذاتناانسانیتبعیض روشنفکر ما میان قشر بنظرمن،هنوزحتی در نیز،

انرژی و وقت بیشترین و نیست خاصی برخوردار اولویت از آن ایدئولوژیک منشاء و

ازدسترسی روشنفکرانسیاسیماصرفبحثو مجادلهدرمورد مفاهیممجردودور

همچون«دموکراسی»میشود کهخود،همچون«جامعه بیتبعیض»ماهیتیآرمان

توقع خود ما از روشنفکر موجبآنمیگرددکه همینامر ناکجا آبادیدارد. شهریو

آن ها اغلب که مشکالت مردم، برای رفع ارائه برنامه نیز و به فعالیت، زدن دست

به مربوط نظری بحثهای «آغازگاه» در و ندارد تبعیضاند، شدن نهادینه از ناشی

میکند. منزل راحتتر راه» «انتهای

و آنها، همه تبعیضگذار ذات به وقوف ایدئولوژیک، ازاندیشههای پرهیز یعنی،

کوششبرایارائهبرنامههایعملیبرای امحاءتدریجیتبعیضهایوحشتناکحاکم

پیدا نکرده و ما بحثهای در خود را خور در هنوز جایگاه کدام، هیچ بر جامعه ایران،

«تبعیض» مسئله با چهارچوبایدئولوژیهایخود در تنها هم سیاسیما تشکالت

«ایدئولوژیک» دیدگاه یک از «تبعیض» با برخورد نتیجه براستی میکنند. برخورد

نه و معیارهایتبعیضگذاری» ضوابطو کوششیبرای«تغییر باشدجز می تواند چه

بیتوجهیبه خطراتمهلک قدرتیابیایدئولوژیهایمذهبی امحاءکلآن؟یعنی،

بمنظور بهایدئولوژی آلوده آبادهای ناکجا فریبنده ظاهر از استفاده و مذهبی، غیر و

باطلبازتولیدشرایطتبعیضآفرینیاست دور وسرچشمه منشاء قدرت، رسیدنبه

باز میدارد. عدالت و سوی آزادی به حرکت از جامعه را که

میزان یا، و دانست ایدئولوژی» از «گریز میتوان را «دموکراسی» معنای یک

به، نزدیکی از، و میزان دوری با میتوان را دموکراسی جامعه به دوری هر و نزدیکی

مقصد دموکراسی با راهی رهرو بشری را اگر جوامع یعنی، کرد. ایدئولوژی تعیین

را مقصود به سوی راه پیمودهشان از ایدئولوژی میزان آنها حد دوری کنیم، تصور

میسازد. روشن

ماندگی نشانههای عقب از یکی من، بنظر باال، بنیاد پیشگزاره بر عین حال، در

احزاب فقدان یا و وجود آن، برعکس جامعه، و یک تمدنی ـ فرهنگی ـ اجتماعی

احزابسیاسی کهدرحوزه تفکر دموکراتیک، سیاسیغیرایدئولوژیکنیز هست. چرا

غیرایدئولوژیکنهادهایکارایراهپیمائیبسویملتساالریوتحققعینیروندهای

دموکراتیکمحسوبمیشوند.

غیر من، «حزب اعتقاد به بیافکنیم. دیگرباره نگاهی خودمان به جامعه بیائید

چه و داخل در چه ما، کنونی در جامعه که پدیدهای است همان دقیقًا ایدئولوژیک»

تصور در که، فرضکرد می تواناساسًا که آنگونه دارد؛ را خارجکشور،حکمکیمیا در

«ایدئولوژی» به یک اعضائش باور پایه بر که است سیاسی» پدیدهای «حزب ما،

و به جوید، می رو آن از هم را گرفتن زمام قدرت اختیار در و آید می خاص بوجود

هشتم فصل

نسبت سکوالریسم بااحزابسیاسی
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خود ایدئولوژی قدرت، کاربرد طریق دارد، از قصد که میطلبد، مختلف روشهای

تحمیل کند. و مسلط ساخته جامعه بر کل را

هستند، ما از پیشرفتهتر دموکراسی، سوی به پیمائی راه در که، کشورهائی در

اختیار چنینتعریفیاز «حزبسیاسی»محلی ازاعرابندارد واگرچهنمی توان منطقًا

هنگامیکه کرد اما سلب آنان از ایدئولوژیک احزاب اینگونه برای تشکیل را مردمان

تنگ زاویه از که احزابـ اینگونه یا آید میانمی پایبدستگرفتنقدرتسیاسیدر

اتفاق چنین اگر یا و نمی آورند رأی می نگرندـ  اجتماع به خود ایدئولوژی انحصاری و

طوری مزبور کشورهای قوانین اساسی معموًال کنند، پیدا راه قدرت به آن ها افتد که

زیر مردم بر همه قاطعًا را ایدئولوژی خود احزاب نمیتوانند شده اند که اینگونه نوشته

اعمال کنند. فرمان خود

و انحصارگریزی (آنتی (پلورالیسم) کثرتگرائی حاصل دموکراسی را اساسًا اگر

امکان دموکراتیک یک فضای در که میشود آشکار آنگاه برایمان بدانیم، مونیسم)

راههائی از تنها احزاب اینگونه و ندارد وجود ایدئولوژیک سیاسی تشکالت پیروزی

را آن زده، قوانین بهم را دموکراتیک بازی قاعده میتوانند انقالب و همچون کودتا

کنند. تحمیل جامعه کل بر را ایدئولوژی خود مندرج در ارزش های و گرفته، نادیده

چگونه غیرایدئولوژیک» سیاسی «حزب این که است آن محتوم پرسش اینجا در

«حزب ابتدائیترین تعریفها از از بگذارید دارد؟ چه مشخصاتی و پدیده ای است

راه دموکراسی رهروان پیشرفتهترین کنون تا معتقدیم که در جوامعی سیاسی»

ایدئولوژیک» عبارت «حزب اساسًا که دهم نشان بتوانم شاید، کنم تا، آغاز بودهاند

مثًال، می دهد. گواهی دموکراسی فقدان بر که دارد وضعیتی وجود از نشان خود

به چند نیست بد شکل گیری تربیت سیاسی مردم آمریکا روند شدن برای روشن

و آشنا سیاسی تربیت روند که توجه این با ـ بیاندازیم نگاهی رایج فرهنگ واژگان

سیاسی، روندهای و با مفاهیم دموکراتیک سرزمینهای بیشتر در مردمان شدن

آدمی فرزند که است نخستین مراحل همین از و میشود آغاز ابتدائی مدارس از

اینکه ملت برای و است همه ملت به متعلق یک کشور سیاسی که قدرت میآموزد

نمایندگی تا به می پردازد حقوق به آنها میکند و انتخاب را بگذرد عدهای امورات

بگردانند. را مملکت کارهای او از

در جنوبی، کارولینای کوچک شهرهای از یکی در «آندرسن»، ابتدائی مدرسه

داراییکفرهنگواژگان دروسنخستینمفاهیمسیاسی، زمینه در و سایتخود،

تعریف می کند: چنین مدرسه آموزان دانش برای را «حزب» که هم هست سیاسی

نمایندگی پارلمان به را نامزدهایخود مردمکهمیکوشند از «یکگروه سازمانیافته

از حاکمیت منبعث مسائل مربوط به تعریف همه در این بینیم که می برسانند». 

دیگر و مردم برگزیده نمایندگان از مجلسی ایجاد برای انتخابات گرفتن بکار و مردم

آمریکا» مهاجرت «اداره در که کسانی همچنین، مستترند. ساختار این متفرعات

درسی اوراق در میدهند، امتحان کشور این شهروند عنوان به شدن پذیرفته برای

که از مردم از یافته ای سازمان از گروه است عبارت «حزب که: خود می خوانند

هم پرینستون دانشگاه و واژهیاب مشابهی هستند». نظرات دارای سیاسی لحاظ

به دست را دولت اداره دارد قصد «سازمانی سیاسی که دارد: حزب از چنین تعریفی

به که: «حزب میخوانیم هم کشور این سیاسی عمومی فرهنگهای و در گیرد».

دارای خود کشور اداره نحوه که درباره گفته می شود مردم از یافتهای سازمان گروه

نظراتمشابهیهستند».

«عقیده» و و یکسو، از «ایدئولوژی» بین عمیق تفاوت درباره است الزم اینجا در

جوامع که است این بر فرض دهم. توضیح را نکتهای چند دیگر، سوی از «برنامه»

دارایویژگیهای بنیاد«قوانیناساسی» مشخصی ساختهشدهاندکه دموکراتیکبر

زیرند: عمده

بدون مردمان، و میگیرد بر در را ملت آحاد همه اساسی قانون شمول دامنه .۱

هستند. مساوی و وظایفی حقوق دارای آن برابر تبعیضی، در و تفاوت هیچ

و برنامههای عقاید و نظرات کشور خود دارای اداره برای حق دارند مردمان .۲

جمعی تبلور جایگاه سیاسی احزاب آنها بکوشند و تحقق راه در و باشند مختلفی

هستند. برنامهها و عقاید آن

هنگامیدر راستایتالشبرایاحراز  ۳.عقاید ونظراتوبرنامه هایمندرج دربند۲

نباشند. شماره یک بند مندرج در شرط نافی پذیرشند که سیاسی قابل قدرت
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چارچوبمراجعه ای آنها از و چراغراه خودقرار داده را اگرهمینسهشرطمختصر

این نمیتوانند در صاحب ایدئولوژی جمعیتهای یابیم که می در بالفاصله بسازیم،

دارایشمولعمومی برطبیعتخود، بنا کهایدئولوژی، چهارچوبفعالیتکنندچرا

نتیجه، در بیند و، دیگران می از باالتری مقام در را بخود معتقدان و همواره نیست

از دیگری بخش اما است همراه آنان رضایت با مردم از بخشی بر حاکمیتش شمول

بیرونچهارچوب در و، بدینسان، مقهور خودسازد زور اعمالقدرت و با باید را مردم

میگیرد. قرار ساختهایم که مراجعهای

جوامع در سیاسی احزاب شرط اصلی پیدایش نظر» در «اشتراک که دیدیم

یک به مردمان از اعتقاد گروهی با مشترک» این «نظر اما است. دموکراتیک

«ایدئولوژی»اززمینتا آسمانتفاوتدارد.مندراینجافقطبه چندتائیازتفاوتهای

می کنم: پدیدهاشاره دو این عمده

در برنامهها و عقاید و نظرها دموکراسی» تحقق راه در «پیشرفته جوامع در .۱

نوعی گرایش وسلیقه اجرائی و می کنند چهارچوب «فراگیر بودن» قانوناساسیکار

حفظحقوقبنیادی«اقلیت»، قابل قبول«اکثریت»باشدعرضهمیدارند، با که، را

و به دارد، توجه اکثریت» به «رضایت و نه «فراگیر» است نه ایدئولوژی حال آنکه

انتخابات اگر در حتی ایدئولوژیک حزب و مینهد. وقعی بنیادی اقلیت» «حقوق

به بامقدرت را استفاده از لحظاتبحرانیتاریخخود سوء با میتواند شرکتکند، تنها

از نمونه ای تعطیل می کند. را دموکراسی» «خود بالفاصله هم آن پس از و برساند

ایران مشاهده در خمینی و آلمان در هیتلر رسیدن بقدرت در می توانیم امر را این

از دمار تا رسیدند قدرت به فریبی» «عوام با که فاشیستی حکومت نماد دو ـ کنیم

آورند. در «عوام» این خود

۲.برخالف«نظرها»و«عقاید»و«برنامهها»یبرآمدهازمتناعتقادبهدموکراسی،

در و چهارچوبقوانیناساسیدموکراتیک عملکنند در «ایدئولوژی ها» نمیتوانند

و تعطیل نموده را اساسی قوانین اینگونه تا میکوشند شده که شکل به هر نتیجه

یا که کنید پیدا نمیتوانید را ایدئولوژیکی حزب هیج شما سازند. منسوخ بکلی یا

راه از آگر یا و نبیند کودتائی توطئه های و انقالب در خود را قدرت به راه رسیدن

قوانین تغییر رسید، به به قدرت دموکراتیک از مجاری سوء استفاده و مردم اغفال

و رسید بقدرت با انقالب ایران اسالمی در حکومت نزند. دست اساسی دموکراتیک

اما در مسجل ساخت، رفراندوم دموکراتیک ظاهرًا مجرای از خود را نوع حکومت

متن تا گرفته پاریس در نویس تهیه شده از پیش آنـ  اساسی قانون نوشتن جریان

رفته رفته و کرد تغییر بار و یک هزار سند ـ این خبرگان مجلس بوسیله شده تهیه

در شدن تصویب از حتی پس هم، داد و عاقبت دست از خود را دموکراتیک ماهیت

خالی دموکراتیک بود محتوای هرچه از بکلی آن، برای متممی ایجاد رفراندوم، با

توسعه» «عدالت و (و در نتیجهایدئولوژیک) اسالمی حزب دیگر، مورد نمونه شد.

رسیده قدرت به ترکیه سکوالر اساسی قانون مفاد پذیرش با اعالم است که ترکیه در

پیش آنجا تا نرسیده  بقدرت و است سر داده را اساسی قانون زمزمه تغییر اکنون و

سربازان متمایل به، برایاخراجافسرانو ارتشاینکشور تصمیم قصد دارد رفته که

نتوانند اگر سکوالرهایترکیه و بگیرد. نادیده نیز «بنیادگرائیاسالمی»را فعالدر، یا

«فراگیر» قانون از که پائید نخواهد دیری کنند، مقاومت تدریجی تعرض این برابر در

نخواهد ماند. باقی استخوانی پوستی و جز چیزی کشور اساسی این

با که برنامههائی و عقیده ها و نظرها کردن عملی دموکراتیک، کشورهای در .۳

قانوناساسیمنافاتنداشته باشندکارمشکلینیستو موجببرخوردبا«فراگیری»

نمیتوانیددر بههمیندلیل،هیچحزببقدرترسیده ایرا قانوناساسینمیشود.

قانون بکوشد تا «برنامه»های خود برایانجام«مقاصد»و اینجوامع سراغکنید که

و چفت آنچنان دارای اساسی قوانین این واقع، در کند. تعطیل یا عوض را اساسی

دستکاریآنها به نگذارند احزاب سیاسی برای انجام مقاصد خود که بستیهستند

داخل در کوچکی گروه رسیدن بقدرت شاهد گذشته ساله هفت طی در ما بپردازند.

و نظر حدود از کارشان مواقع از در بسیاری که بوده ایم آمریکا جمهوریخواه حزب

با نزدیکی یافته است. ایدئولوژی بر مبتنی فعالیتهائی به و و عقیده گذشته برنامه

باشد بوش توانسته دولت جورج که داد نشان را هنوز نمی توان موردی همه، این

اخراج و قدرت سلب حتی بازجوئی و خطر در و بزند را دور کشور این اساسی قانون

سه هر در بیروننشستگانقدرت کلنهادحکومت، همیندلیل هم به نگیرد؛ قرار
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نمیکنند. بسنده مجریه قوه به و تنها میدهند قرار انتقاد مورد را قوه،

کمتر تشکالتسیاسیخودماننگاه کنیممی بینیمکه اینعینکبه حالاگر با

ایدئولوژیکدرجوامع تشکلیرامیتوانیافتکه درچهارچوبهایتعاریفاحزاب غیر

هستند ایدئولوژیک دارای ماهیت تشکالت این عمومًا که بگنجد، چرا دموکراتیک

در این ملت ایران کنند. تن بر را خود ایدئولوژی خاص قصد دارند لباس هر کدام و

داد: توجه قرار مورد نکات زیر را نیز میتوان زمینه

کرد. بندی دسته مختلفی طرق از میتوان را ما سیاسی تشکلهای و احزاب .۱

به چهارچوب قانون اساسی نسبت احزاب جایگاه بر اساس نخستین تقسیم بندی

درنظر بگیریم، ایران صورتمی گیرد. یعنی، اگرقانون اساسی والیتفقیهرا موجوددر

میکنند. رد را آن و یا چوب را می پذیرند این چهار یا ما سیاسی احزاب

که داشت تردید نمیتوان میکنند را قبول چهارچوب این که آنهائی مورد در .۲

اسالمی حکومت اساسی خود قانون که چرا داریم کار سر و ایدئولوژیک تشکالتی با

ایدئولوژیک وسرکوب کار با اعمالزور و تاکنونهم نگاهی ایدئولوژیکبوده از برآمده

گفت که قاطع ضرس به همین استدالل، میتوان بر بنا برده است. پیش را به خود

دارای طبیعتی ایدئولوژیک بخود خود اسالمی حکومت در «مجاز» تشکالت تمام

بازیدموکراسیشرکتکنند.حزبمشارکتاسالمیایرانیان، بودهوقادرنیستنددر

حزب ـ مذهبیها، ملی تشکل آزادی، نهضت اسالمی، مجاهدین انقالب سازمان

تشکیالتفدائیان جمهوری اسالمی،حزبکارگزارانسازندگی،حزباعتمادملی،

اسالم، جمعیت هایمؤتلفهودهها تشکلهمچون آنانهیچکدامعرضهکننده نگاهی

ارزشهایایدئولوژیک حولمحور و همگی بر قدرتسیاسینیستند دموکراتیکبه

کرده، حمایت آن از آمده، فقیه گرد والئی حکومت و امامی دوازده تشیع مندرج در

احزاب دموکراتیکجائی برایاینگونه یکجامعه در فعالیت میگیرند. آنمجوز از و

بایدبهپیشبینی های نیستودکانشاننمیتواندرونقیداشتهباشدوفعالیتشاننیز

شود. محدود موازین دموکراتیک شده بر اساسی ساخته قانون در مندرج

میتوان قانوناساسیحکومتاسالمینیز کمتر معتقدانبه دایره بیروناز در .۲

گرایش چند که دارایسکویپرتابایدئولوژیکنباشند. نگاهیبه احزابیبرخورد به

راستنیروهای و تشکالتموجوددرطیفمیانه نیز نگاهیبه در طیفچپ و عمده

که کنید (توجه این تشکالت کدام هیچ که میکند را روشن واقعیت این سیاسی،

ایراننمی برقراریدموکراسیدر کار به درد سخننمیگویم) سازمانها اعضاء از من

است مذهبی ـ سیاسی سازمان یک خلق مجاهدین سازمان میانه طیف در خورند.

کار بر عالوه رهبرانش و آورد بوجود را خویش نوع اسالمی که می خواهد جمهوری

همکه آقایبنیصدر انقالباسالمی گروه مشغولند. خوانی نیز زیارتنامه سیاسیبه

وفدائیانخلقومعتقدان گوناگون اسمی کهداردروشناست.چریکها تکلیفاش با

چهارچوبایدئولوژیهایخاصمیاندیشند همگیدر نیز «دیکتاتوریپرولتاریا» به

هر کارهای تکرار از نمیتوانند قدرت رسیدن به صورت در و میدهند ارائه برنامه و

حکومت ایدئولوژیکدیگریخودداری کنند.

اینکه بر نیز عالوه آنها استو همینوضعیتبرقرار احزابطیف راستنیز در .۳

یک هر بنویسند، اکنون هم را خود اساسی قوانین آینده، روزگاران برای ناچارند،

میسازند. دموکراتیک مشروط غیر نکاتی به را نانوشته و قوانین نوشته آن بصورتی

سخن مشروطه کدام از شود مشخص کامًال بی آنکه ایران، مشروطه حزب مثًال

در اصرار با و میکند توصیه را شاهنشاهی نظام بازگشت آینده ایران برای میگوید،

پادشاهیخواهی بازمیماند.(توضیحدرباره اینکهچرا تمرکزقدرتازیکفراگیری کارا

به اینجا فقط و در کرده موکول دیگر بوقتی را است نوعی ایدئولوژی طبیعت خود در

اعضاء به ـ تشریفاتی حتی بصورت که تخصیص حاکمیتـ  میکنم اکتفا اشاره این

اموری هر دو، شاهانشان، از هریک پادشاهی دوران نبودن محدود خانواده و یک

ناقض ملتساالریهستند.کشورهایدموکراتیکیهمکه داراینظام غیرمنطقیو

در آنها بلکه پادشاهینرسیدهاند، به و دموکراسیحرکتنکرده از پادشاهیهستند

حزب است). پایان نرسیده به حرکتشان هم هنوز و حرکت کرده عکس بر مسیری

سکوالریسم میکند که با اعالم رسمًا خود بنیادنامه مبنای بر هم ایرانیست پان

دین بنیاد بر را ایران آینده خواهد دولت و می میکند مبارزه آن با و است مخالف

احزاب بودن ماهیت ایدئولوژیک دادن نشان برای آورد. بوجود ـ آریائی اجدادی پاک

نیست. الزم چندانی کوشش نیز طلب» «سلطنت
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اینمیانهمیماندمسئلهوجودتشکالتوسیعیکه برخودنامحزبنمیگذارند در

یا و یا ائتالف، توافق، یکدیگر آن ها با زیرچتر وبیشترمدعی آنندکهاحزابمختلف در

اتحادجمهوریخواهان اتحاد جمهوریخواهان، اینزمرهمیتوان از در اتحادکردهاند.

مختلف بوجود و تشکل حزب چندین جمع از ظاهرًا که برد ملی نام جبهه الئیک، و

هستی یافتهاند. و آمده

در میتواند نیز فراحزبی تشکالت در مورد نکات برخی به حال، پرداختن در عین

تشکالت این ماهیت آنکه به از پیش اینجا، در اما، مفید باشد. مطلب کردن روشن

جمع از تشکل گستردهایکه پرسیدکه چگونه بپردازیم میتواناز خود وسیع ظاهرًا

ایدئولوژیکباشد؟منچنین چندحزبایدئولوژیکبوجودمیآیدمیتواندخودغیر

بخاطر تشکالت، اینگونه که  فکر میکنم همین دلیل به و بینم ناممکنمی را امری

انشعاب تجزیه و کار در مسیر آغاز از همان خود، احزاب ایدئولوژیک در زهدان حمل

آنها از زمان که در طول حد آن شدن هستند، تا تکه محکوم به تکه و دارند قرار

سازمانی را در حزب و و تشکل که هریک خاطره مانند می فقط تک چهرههائی باقی

کن پر پر دهن اسماء و با الفاظ را خود آن گذشته، عشق به و، دارند جیب خویش

معلوم بیآنکه ملیایران»معرفیمیکنند، طمطراقیهمچون«سازمانهایجبهه

دارند. عضو چند یک هر و کدامند «سازمانها» این که  شود

از نظر است که، در آن اساسی نکته ناپذیر، گریز این واقعیت اما، صرفنظر از

دارای اساسًا جبهه ها و ائتالفات و اتحادیهها شده سیاسی، شناخته تئوری های

و معین زمانهائی در تنها و و منسجم نیستند مدت بلند توانائیهای و قابلیتها

پیروزی صورت دو هر در و، آمده بوجود محدود، و معین برنامه هائی محور بر کوتاه،

و مقصودمشترکمتحدینرسیدهاند به یا که چرا انحاللاند، به محکوم و شکست،

که خوردهاند شکست خود مقصود در یا و ندارد وجود اتحاد ادامه برای دلیلی دیگر

توخالی و صرفًا شکلی بلند تاریخی، در مقیاسهای هم آن بقایشان، صورت در آن

مضحکبخود میگیرد.

دراینمیاناگر«اتحادجمهوریخواهانایران»طفلنوپائیاستکهامیدوارانهباید

ملیدارای همهمشخصات نامجبهه سازمانیبه بپیماید، را و بلوغخود مراتبرشد

زمانهوصورتمسئله علیرغمتغییر روزگاریدوردستاستکه، در یکائتالفپیروز

ومنسجم سیاسی برجا همچونیک تشکلوسیعپا سیاسی، همچنانمیکوشدتا

خارج کشور آن اعضاء بین در که دامادی هزار تفرقه وجود آنکه عمل کند، حال

داخل در و میدهد طبیعی خبر زوال همان اضمحالل و از بخوبی بچشم می خورد

نامی آن جز از سیاسی، فعالیتهای نبودن مجاز و سرکوب فضای نیز اساسًا کشور

آشنا باقینگذاشته است.

(تشکیالت کشور داخل ملی جبهه که آن است توجه قابل نکته اما میانه این در

گفتار، و کردار و رفتار در زمانه، ضرورت بر بنا و رفته رفته اخیر، سالهای در اصلی)

که بخود گرفته را سیاسی» «حزب صورت یک و شده خارج یک «جبهه» شکل از

وجودیکقانون اساسیدموکراتیکمسلط، بکوشد دور از به متأسفانه، ناگزیر است،

اخیرم نوشتههای در اگر را خود بنویسد. من متبوع خویش آینده اساسی قانون تا

از که،  است درست بدان خاطر کردهام بینی خوش این روند اظهار آینده نسبت به

ملیبسویتبدیل رسیده امکهجبهه بهایننتیجه تفسیری، طریقچنینبرداشتو

اخیر بخصوص سند استو ایدئولوژیکحرکتکرده یک حزبسیاسیغیر شدنبه

نیز امر همین دارد. را دموکراتیک اساسی قانون یک بوی بخوبی آن مواضع اعالم

دکانهایرنگارنگاما بیرونق در ایدئولوژیزدهایکهعمریرا عناصر موجبشده تا

الی چرخ شده، که بهر صورت بکوشند، و افتاده هراس کردهاند به سر ملی جبهه

چوب بگذارند. حرکت مفید این

کًال مذهبی) چه چه راست و چپ، (چه ما من، جهان سیاسی نظر از باری،

فراهم نمیکند. را دموکراسی رشد برای الزم فضای نتیجه در است و زده ایدئولوژی

است، مخمر شده ذاتشان در کهایدئولوژی آنجا از «برنامه»، ارائه جای احزاب به این

احترامیکه همه لذا، با تحلیلهایایدئولوژیکمیپردازندو بهمطرحساختنشعار و

نمی خورند. بکار دموکراسی قائل شد، برایشان میتوان

اپوزیسیون «حکومت کنونی بن بست که نتیجه گرفت میتوان همین راستا در

و «ایدئولوژی» از اپوزیسیون این نشدن دور نتیجه دقیقًا هم، اسالمی» ایدئولوژیک

نمیتواند آلترناتیوی «ایدئولوژیزدگی» مفرطاستـ وضعیتیکه دچارشدناش به
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بنشاند. اسالمی حکومت برابر در را دموکراتیک امروزی و

راستای در باید ایران، آینده و موجود وضع برای دلسوزی مفید حاصل پس،

نظر و گونه عقیده همه بر گرفتن در برای آنها تکثر ایدئولوژیک و احزابی غیر ایجاد

شاید البته داشته باشد.  کارائی می برند باال را مردم گزینههای تعداد که برنامه، و

یک فقدان نیز و واقعی سیاسی محیط از افتادگی دور عمل، در این که شود گفته

کند، امری عطا را آزاد فعالیت اجازه احزاب اینگونه به که دموکراتیک قانون اساسی

و مواد اغلب معاصر، در جهان که، میبینیم کنیم اگر دقت اما، رسد بنظر ناممکن

دیگر و قوانیناساسیفراگیر و دموکراتیکبخوبینوشتهشدهاند تبصره هایاینگونه

جدل های بحث و و زدنها کله و به سر قوانین نیازی این تدوین شالودههای برای

است چنان وضع بین المللی، شده پذیرفته اصول در حوزه یعنی، نیست. فراوان

«اصل چند بر تکیه با صرفًا و مدون، اساسی قانون یک وجود بدون می توان، که

حزب به دموکراتیک، جامعه یک بسوی ساختن حرکت قواعد به مربوط بنیادین»

پرداخت. برنامه و عقیده و نظر تولید و سازی

اینگونه دارند، نظر من در که اهمیتی ترتیب به را، آنها کدامند؟ من اصول این و

میبینم:

و دین مذهب، جدائی به معنی سکوالریسم به ناپذیر استثناء و راسخ ۱. اعتقاد

آزادی رسیدن به راستای در گام نخستین عنوان به و دولت، و حکومت ایدئولوژی از

موافقند). این امر اپوزیسیون با تشکالت از کمی (تعداد ساالری. ملت و

امر (این ملت. آحاد از تبعیض هرگونه رفع برای بشر حقوق اعالمیه پذیرش .۲

می شود). اسالمی پسوند تشکالت واجد و احزاب شامل بخصوص

۳.پذیرش «جمهوری»بعنوانمنطقیترینشکلحکومتمبتنیبرملت ساالری.

مخالفند). این امر تشکالت اپوزیسیون با از وسیعی (بخش

بین شکاف از کاستن اجتماعی» بمنظور بنیادین «عدالت مفهوم به اعتقاد .۴

مالکیتهایخصوصی ابتکاراتفردیو مانعظهور اینامر طبقاتاجتماعیبیآنکه

دوری اصل این از لیبرالیسم به بهانه اعتقاد به راست، احزاب از (بسیاری شود.

میکنند).

«ملت به نام ملتی و ایران به نام ناپذیر» کشوری تجزیه پذیرفتن «وجود .۵

این می گویند با غیرفارس» سخن «ملیتهای از تشکالت قومیکه (اکثر ایران».

اصلمخالفتعملیدارند).

معنی: به فدرالیسم پذیرش .۶

کشور، مختلف بخشهای تصمیمگیری در بین قدرت پخش الف.

اداری، عدم تمرکز فعالیتهای اصل پذیرفتن ب.

خارجی، روابط همچون کشور امور کلی به مرکزی که دولت اختیارات تعیین پ.

می شود، محدود ملی» «ثروتهای اداره و عمومی مالیاتهای ارتش،

برایتقسیم ایجاد مجاری الزم تعیینو مشخص ساختن «ثروت هایملی»و ت.

کشور، مختلف اباالت بین در آنها عادالنه

مناطق مردمان عقاید و مذاهب فرهنگ ها، زبان ها، همه به مساوی احترام ث.

عمومی، رسانه های پرورش و و آموزش سیستم طریق آزادسازی از کشور، مختلف

زبان برتری بی آنکه این ارتباطات برای حفظ مشترک یک زبان سر بر عین توافق در

در از فدرالیسم هراس نیز آخر مورد این (در باشد. داشته دیگر بر زبانهای اولویتی و

است). مشاهده قابل حزبی تشکالت از بسیاری

این پذیرش سوی به سیاسی ما تشکالت اکثر اکنون هم بنظر من، همه، این با

برداشته اند، اما بلندی راستا گامهای در این هم برخیشان و کرده اصول حرکت

کار دیگر، سوی از مشخص، برنامههای فقدان و یکسو از ایدئولوژیک پایبندیهای

است. ساخته مواجه بست نگران کننده بن یک با را عمومی

من آن که است مجموعهای آن موجد من بنظر شمردم، بر که شرایطی بهر حال،

پذیرش بر حزبیکه آنتشکلو هر دارمکه عقیده ایران»میخوانمو «ایاالتمتحده

آینده به رسیدن برای می توان است و نهاد دموکراتیک یک باشد استوار موازین این

بر می توانیم، شما نیز و آنگاه، من بست. دل آن کارکرد سربلند به آباد و و آزاد ایرانی

تحقق برای و برگزیده را مورد عالقه خویش حزب «نظر» خود، «عقیده» و حسب

شویم. کوشا آن «برنامه»های



که در نظر «کمال» از یا مشخص شخصی هر معنای (به کامل تصور یک جامعه

داشته باشیم)هموارههمراهشکیبای انسانبه عقلآمدهوسخنگوبودهاست. هرکس

در مخیله را جامعهای واقع، در دارد، انسانی جهان برای آرمانی نقشهای طرح و که

اوست. کنونی ناهنجاریهای جامعه و مشکالت همه فاقد که می کند مجسم خود

فرگشتهای سطح در هرچند که ـ یابد در را نقصهایش میسنجد تا آن با را این

ذهن در آفریده شده کمال را می آفریند؛ اما تصور کمال که است با نقص تقدم ذهن

میشود. تبدیل واقعیت و کیف ارزیابی کم سنجه به بالفاصله

چنینتصوریازیک«جامعهکامل»، دراعصار مختلفتاریخزندگیبشر،سرچشمه

کسی که اما است، بوده جهانبینی و دین و سیاست و فلسفه و شعر همه گونه

و نشان کرد، شاعر، نویسنده نام صاحب را تصور باالخره، پانصد سالی پیش، این

و روشنگری عصر اول طراز بود که از روشنفکران مور تاِمس سر انگلیسی، متفکر و

در ـ را «یوتوپیا» تخیلی خود نام و تصوری و برای شهر آرمانی و بود انسان مداری

و نفی کننده یک پیشوند ترکیب کرد. او این نام را از ـ انتخاب نام به همین کتابی

میشود و نفی محسوب «یو» حرف زبان این در زبان یونانی، ساخت. در یک اسم،

هیج «هنوز» در که دانست شهری نام را یوتوپیا او است. «مکان» معنی «توپیا» به

فصل نهم

نسبتسکوالریسمباناکجا آباد



اسماعیل نوریعال ۱۸۷مبانیسکوالریسمنو۱۸۶

به مور، سپس، است. آن تجسم به قادر انسان مخیله اما ندارد وجود دنیا کجای

چگونه که میدهد توضیح پرداخته و خویش شهر آرمانی چرائی و چگونگی تشریح

را کاملی» «شهر چنین شالودههای برابری و آزادی و انسان مداری و عقالنیت اصول

مخترع (نام شد ترجمه «ناکجا» زبان فارسی بصورت به «یوتوپیا» آورده اند. بوجود

آرینپور امیرحسین یاد دکتر زنده از را آن بار من نخستین نیست، بیادم واژه این

وشفاف بدیلزیبا آباد»که «ناکجا یوتوپیا»همشد«ناکجا شهر» و و«شهر شنیدم)

و ندارد حضور فیزیکی مکان هنوز در که جائی است ناکجا، پس، است. مبینی و

که تنها نهادهایاجتماعیویژهاش، روابطو ساکنانو با شهریاست، نیز ناکجا آباد

مخیله انسان ساخته میشود. در

نیز او به و تامسمورشروعنشده سر با تصورچنینمکانی،همانگونهکهگفتم، اما

میتوان به آن، عکس چه و عقالئی چه تفکری، مجموعه هر است. در نگشته ختم

انسان شدن با «ناکجا آباد» میرسد تصور بنظر آنگونه که وجود اینتصور اشاره کرد؛

او همواره از و آمده عالمحیوانی، بوجود شدنشاز نخستینروزگار جدا از انسان، هم

نظر این که اگر چرا اهمیتیاساسیدارد نکته این به توجه است. ناپذیر مانده جدائی

علمزیستشناسی،هیچپدیدهای نظر از باشیمکه، داشته بایدتوجه آنگاه بپذیریم را

یعنی، باقیبماند. ماندگار و پایدار زندگی بشر بدونداشتن«کارکرد»یدر نمیتواند

اینواقعیت کههیچانسانیبدون داشتنتصوریاز «یوتوپیا»درمخیله خودنیست،

دارد. پدیده زیستی برای این و حیاتی از وجود نقشی نشان بیشبهه

بر آرمانی» نوع «شهر دو وجود به آباد» «ناکجا تصور در مورد دیگر مهم نکته

کرده و خروج بیرون آمده آن از شده و آدمی واقع در «گذشته» که یکی میگردد

چیزی جز او آینده آرمانی که بطوری اوست؛ با آن به وسوسه بازگشت همواره است و

دارد قرار «آینده» در نوع دیگر اما «ناکجا آباد» آرمانیاش نیست؛ گذشته بازگشتبه

از خود می خواند. آنگاه، سوی به «پیشروی» و گذشته سر نهادن پشت را به آدمی و

میآید. بوجود آدمیان در ذهن آباد» «ناکجا از دو تصور که است گانگی دو این دل

آبادیآغاز کنمکه درگذشتهجایدارد،بهجهانشناخت ناکجا بگذاریدنخستاز

آغازگاهان در که انسان، است تصور مبتنی بر این و مربوط می شود، ابراهیمی ادیان

بوده سرحد کمال در آن چیز همه که میزیسته «جا»ئی در شدن خویش، آفریده

میپردازند، آن به گوناگونی بصور ابراهیمی مختلف ادیان که آنگاه، به دالیلی است.

پر جهان پا به و کرده، گم خود را راه شده، رانده یا آمده و بیرون «سرای باقی» آن از

میرائی و مرگ وجود دلیل که به جهانی ـ است زمین نهاده زندگان ادبار و نقص از

میشود. خوانده فانی» «سرای آن افراد مورد در

گذر پی در که، میشود خوانده «بهشت» و «جنت» اغلب اولیه آباد ناکجا آن

زبان عربی به نفوذ فارسی «پردیس» که تحت اسالم به ایران، واژه ورود از قرنی چند

چنین آنکه حال میشود، گرفته بکار آن مترادف بصورت نیز شده تبدیل «فردوس»

در یکدیگر بنیاد با در «پردیس») و فردوس (یا بهشت واژه دو و کار نیست در ترادفی

واژه بصورتی دو این از استفاده هزار سال در پی اما، دید. خواهیم تضادند، چنانکه

تضادشان. آنهاست تا ترادف زبان فارسی کنونی با در غالب اکنون وجه مشابه،

گذشته همینتصور از پایه مشرق زمینبر ایران و عرفاناسالمیشده باری، همه

این در / آدم آورد بود جایم برین فردوس و بودم ملک «من بنا شده است: سرآغازین

است. میانه بسیار جالب این در واژه «خراب آباد» خود به توجه ـ آباد م». خراب دیر

استوارت جان «یوتوپیا»، واژه شدن ساخته از پس سال دویست فرنگی، زبان در

توپیا» «دیس واژه باشد، با «یوتوپیا» تضاد کامل در مفهومیکه رساندن برای میل

ناسالم، و و ناهنجار معنی بد به نهادنپیشوند«دیس»، از کنار هم گرفتکه بکار را

برای و سیاسی متنی در واژه را این او بود. شده «مکان» ساخته معنی به «توپیا» و

اگر حال برد. باشد بکار کامل» «نقص تجلی که جامعهای گسترده از تصوری ایجاد

از ترکیب«خراب بخواهیم«دیس توپیا»را همبهفارسی برگردانیم کدامترکیبی زیباتر

میرنده، همان زندگی و مادی جهان حافظ، عارفانه دید از جست؟ آباد» خواهیم

دارد. «بهشت») قرار معنای (به «فردوس» با کامل تضاد در که توپیا» است «دیس

(شکل «خرابات» معتکف و شدن» (مثًال از طریق می نوشی) «خراب حال عین در

برگذشتن برای است جهدی و جد نیز، در واقع، گشتن «خرابآباد») شده دگرگون

آرمانی. گمشده» به «بهشت گشتن واصل مخروبه و و مادی جهان از

با ارزشی نیست؛ اما،همانمرگیکهجهانزندگان ادیانابراهیمیچیز زندگیدر
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بر نخستین ناکجا آباد آن به را انسان که است وسیلهای میسازد، خود پست را

اوحدی پیچاند. کمال مطلوب می و بی نقصی از پوششی را در زندگی او و میگرداند

به «جامجم» موسوم در مثنویمشهور قرنهشتم هجری، مراغهای، عارفوشاعر

شرح میدهد: چنین مرگ، پس از دیدار هنگام به بهشتی را، آباد این ناکجا خود،

میسرت خواهی هرچه // و روان عقل کاردار، / وندرو، جان سراسر رسی جهانی «در

هراس همه صلحو، / هیچرنگینه یکرنگ و // همه وآنچه جوییبرابرتباشد / باشد

د». ـِ و،ن دشمن ازدحام از ایمن ضد / رنج نامالیم و از فارغ نه // جنگی

و گریز دنیا گذران نوعی ابراهیمی به جهانبینی آباد» در «ناکجا تصور سان بدین

فلسفی فاضله» (تصور «مدینه آن به و وصول میانجامد روزمره به زندگی بیاعتناء

میکند. موکول «حطام دنیوی» زدن به پا پشت دنیا و به ترک را «یوتوپیا») قدیم

که، البته دارد وجود کجا آباد» هم تصور «نا نوع دیگری از که گفتم عین حال، در

اینتصور روشنگرینزدیکتراست. تامسمور درعصر بهتصورسر راهیاستوره ای، از

مثًال ابراهیمی، خاورمیانه از دور شرقی سرزمینهای جهانبینیهای در می توان را

به هم چیزی اینگونه جهانبینیها در اگرچه یافت. ـ ایرانی هندی ـ ادیان آریائی در

پیدایشاهریمن پساز آرمانی، اینشهر اما دارد آباد»نخستینوجود عنوان«ناکجا

به دیگر بازگشت و رفته است بین از آنها، ویرانگر و عملیات «نیروهای اهریمنی» و

آن تا طلبند می کمک انسان از اهورائی» «نیروهای آن، بجای نیست. ممکن آن

کنند. «بازسازی» و دشمن خو ناهموار و روی زمین مخروبه بر را ویران شهر

است. پسین و پیشین جنبه دو «فردوس» دارای یا «پردیس» تصور بدینسان،

نیروهای اهورائی همکاری با آینده باید در شده و ویران و داشته گذشته وجود در

که آغازین است همان «پردیس» این شود. ساخته یا بوجود آید انسان دیگرباره و

آبادانی و باغ از جا نشان همه و آمده مختلفی هم بصورتهای اروپائی زبانهای در

بر «عمران» و کردن گام که انسان در راستای آباد بینی، هر جهان این در دارد.

ساخته در حال همیشه ساختمان دیگر خشتهای بر را خشتی در واقع میدارد

گذارد. می «پردیس» شدن

خاستگاه هخامنشیان و پاسارگاد، باستانی شهر باغهای مثًال، که، آوریم یاد به

یادگاری باغهایایرانی» امروزه«چهار «پردیس»میخواندندکه نیز را کورشبزرگ،

میشوند. محسوب همانها از بازمانده

تصور این که  میبینیم بنگریم «پردیس» تصور به «کارکرد»ی دیدگاه از اگر حال

نتیجه،همچون شوندو،در باید در «آینده» اجرا میکند که پیدا حکمطرحیرا صرفًا

تامسموریجنبهای«سرنمونی»دارد.یعنی،تصور«شهرآرمانی»، تصور«یوتوپیا» ی

یک نقش صورت «پردیسگرائی»اش، در چه و آباد»ی خود ـ «خراب وجه در چه

آن داشتن در نظر با که میدهد امکان «راهرو» به و میکند را بازی راه» «نقشه

کند. تنظیم را (کردار) اش کردن عمل و (روش) رفتن نحوه

آنکه حال است، تغییر زندگی حرکت و روشن است. نفس نیز موضوع این علت

انسانمعناجویوکنجکاونمیتواند و ذاتمرگسکونوبی دگرگونشوندگیاست.

فقدان در که، چرا بداند. انتها و هدف و مقصود و بیمعنا را تغییر و حرکت سیر این

بی و پوچ چیزی «زندگی» کلیت خود بلکه تغییر، حرکت و تنها نه انتهائی، چنین

که کارساز می شود میتواند آنجا تا بودگی پوچ این احساس و آید می آب در از معنا

روشن است که بدینسان، زند. به زندگی خود دادن پایان و قطع شخص دست به

در و چه ارتجاعی وجه در چه آباد»، «ناکجا فردی و اجتماعی کارکرد روانشناختی

و در تحول، و تطور و تغییر و پویش حرکت و به بخشی معنا خود، شکل پیشرونده

است. به خود زندگی کار، عمق

تحمل می سازد بلکه، قابل «بد» را امروز تنها «بهتر» نه به فردای و امید تصور

سوی به و حرکت اکنون از خروج زمینه را برای کارآمدی، «رانش» بسیار بصورت

را آباد» محتوای «ناکجا اینکه از صرفنظر بدینسان، فراهم میسازد. بهتر آینده

انسان رویاروئی حاصل تصور این وجود خود بسازد، دینی و آئین و جهانبینی کدام

پای بندهای از برای اینکه بتواند او آرزوی و دیگرگون شونده است دم جهان هر با

برساند. برتر وضعیتی به را خود و برهد موجود وضع

امریتصوریمیدانندومعتقدند کسانیالبتههستندکهکلاینحرکتدوسویهرا

همینجا جز چیزی واقعیت است و کار مقصدی در نه سفر و وسیله نه و سفر نه که

است، چرا اظهار نظر شنیدنی یک حد در فقط البته نیست. این سخن هم اکنون و
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ندارد و این دگرگونی گریز تشعشع برابر در گرفتن قرار گوینده لحظهای از که خود

قرار تغییر معرض ناپذیر در وقفه بصورتی همگی جهانش، ذهن و و پیکرش او، خود

خیالیخواندنآننیز چیزی این حرکتو دیگرگونمیشوند. انکار لحظه هر دارند و

که گوینده خاصی اجتماعی شرایط متصلب حاصل از پوچگرائی جز انعکاس نیست

پیشروی بسوی و اوضاع بهتر شدن به امید آن، در نتیجه و، می کند آن زندگی در

است. داده دست از شهر» «آرمان

تقابل دلیل به و، میگیرند را یکی و «ایدهآل» «یوتوپیا» که هستند نیز کسانی

و بینند می غیرعملی و زنک گول خیالی، امری را آن ، رئالیسم با ایدئالیسم فلسفی

برای عالم واقعو پرداختن بههپروتتلقیمیکنند. دورشدن از نیز آنرا پرداختنبه

فرانسوی،سخنی برجسته نویسنده و متفکر،سیاستمدار آناتولفرانس، اینکسان،

بصورتی و غارها در یوتوپیا، انسان هنوز گوید: «بدون داشتن می او دارد. شیرین

از و ساخت... را نخستینشهر اینذهنیوتوپیائیبودکه لختمیزیست. و بیچاره

پیشرفت بنیادین اصل یوتوپیا را بیرون کشید. مفید واقعیات خویش رؤیاهای درون

است». آیندهای بهتر سنجش وسیلهای برای و

نوعی یوتوپیا تصور بنیاد بر نمیتوانیافتکه فکریمعتبریرا واقع، هیجنحله در

از آگوستین، و خدا» ی «شهر تا گرفته «جمهوری» افالتون از باشد. نشده ساخته

جهان حتی یا مارکس، کارل کمونیستی» «جهان تا گرفته فارابی فاضله» «مدینه

فلسفی و سیاسی احتجاجات همه هاکسلی، آلدوس جدید» شجاع «دنیای مهیب

شکل گرفتهاند. آباد ناکجا نوعی تصور پایه نگرشها بر این

که در نخستین همانگونه مهمتری بپرداریم. نکته به که وقت آن است حال

و تمایالت به آبادی ناکجا فاضله و مدینه هر تصور جزئیات آوردم، نوشته این سطور

بدونسنجشاجزاء ناکجا آباد»ـ  کننده مربوط میشودو«خودتصور گرایشاتتصور

آیندهای«بهتر» برای عملمتضمنوصولبه در نمیتواند لزومًا آنـ تشکیل دهنده

به «نتایج و نهیم را کناری کجا آباد نا اگر «کارکرد ذهنی» یعنی، «همگان» باشد.

و رفتار آباد ناکجا وصل بین آرزوی که یابیم می کنیم در رو آن به عملی» اندیشیدن

که دارد وجود فاصلهای انتخاب میکنیم و وصل راهپیمائی این برای که روشی و

جلوگیر می شود. دو این شدن از یکی اغلب

اغلب اشخاص تفاهمی میبینمکه موجبمیشود در سوء منعلتاینافتراقرا

کامًال متضادی طبایع دو این حالیکه در بگیرند، یکی را «ایدئولوژی» و «آرمان»

«ناکجا (یا کنار دو واژه مثبت «یوتوپیا» از همین روست که در واقع، در و، دارند.

«ایدئولوژی» مفهوم مستقل متوجه آباد») «خراب (یا «دیس توپیا» منفی و آباد»)

که آرمانی اشاره می کند تصوری و جهانهای از به نوعی هم آن که اگرچه میشویم

حرکت تحققشان بسوی هرچه اما دارند «یوتوپیا» با تام شباهتی خود ظاهر در

بمدد مهیب تر همانجهاناستکه مییابیمکه آن«آرمانشهر»چهره میکنیمدر

چیزی ما مقصد ساحت «ایدئولوژی» در میگریزیم. از آن «یوتوپیا» به  اندیشیدن

ناهموار و ناهنجار و نیست که ما شرایط آن را نامطلوب موجودی وضع بازآفرینی جز

بگیریم. فاصله آن از کوشیده ایم و یافته

کرد رنگ» اشاره میش خاکستری و گرگ آن «منطقه به که میتوان اینجاست

وعده هزار حالیکه در ایدئولوژی می تواند آن در گستره و مینمایاند میش را گرگ که

به ورطه سقوط خویش را رهروان دارد، خود با را بهتر شیرین برای ساختن آیندهای

مرکز که در «یوتوپیانما»هائی همه من، نظر از بکشاند. جهنمی غیرانسانی در

بشمار فریبی ظاهر توپیا» های «دیس واقع در دارند قرار ایدئولوژیک مجموعه های

چرا؟ و بیراهههای دلشکن میکشانند. به را جذب افراد آنها با که میروند

«وضع ناهنجار از انسان یوتوپیای واقعی برگذراندن خاصیت و که کارکرد گفتیم

آن که در است آرمانی بسوی شهری پیشرفت مسیر او در انداختن براه  کنونی» و

از ایدئولوژی میکرب به آلوده یوتوپیانماهای اما نیست. خبری ناهنجاریها این از

که چرا عاجزند؛ فاضلهای مدینه چنین حومه به منتشر» و عام «انسان رساندن

آن پیروی از که است آنانی و خود پیروان بین در تبعیض برقراری کارکرد ایدئولوژی

تنها بلکه نیست، «همگان» رساندن سعادت به هم آن قصد نتیجه، در نمیکنند.

بقیه، ضرر به ـ هستند ایدئولوژی و اهل بیت آن برگزیدگان که ـ را آدمیان از بخشی

دهد) میرساند. معنا کهاین واژه «سعادت» (هرآنچه به

فاضله مدائن اینگونه در سروده، خود مثنوی در مراغه ای اوحدی که همانگونه
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جای رنگی نه» هیچ و یکرنگ «همه شرایط و میبندد بر رخت گوناگونی اجتماعی

به ایدئولوژی معبد در که میشود خاصی انسان قربانی عام انسان و میگیرد، را آن

است. خدایگانیرسیده

که قرار دارد «خرابات» یک «یوتوپیا نما»ئی ایدئولوژی مسیر هر در انتهای یعنی،

موارد، اغلب در است. گشوده سکون و بیتحرکی و مرگ عالم بر را فراخ دریچهای

کاذب «یوتوپیا»ی و عمل کرده (کاتالیزور) واسطهای شیمیائی همچون ایدئولوژی

قربانی کردن با را استحاله این میکند و فرگشت تبدیل واقعی توپیا» به «دیس را

برد. می پیش به انسانی اجتماعات و نسلها

نیزبه انحرافبکشد.برمبنای را درعینحال،ایدئولوژی می تواندزیباترینیوتوپیاها

(یا پسروی) پیشروی محرک و رانشگر یوتوپیا هر اگرچه که دارم اعتقاد که آمد، آنچه

آننتایجکارکردییوتوپیایآلوده کنار ایدئولوژی در فقدان یا حضور پویائیاستاما و

متحقق میکند. تعیین و را

از نمونههای متعددی ما اگرچه که است آن دیگر توجه خور و در مهم نکته

به«یوتوپیاهای تا کمتر فرصتیافتهایم تجربه کرده ایم اما را یوتوپیاهایایدئولوژیزده

و گسترنده وعدگاه های این تنها ببینیم که چگونه و بیاندیشم نیز غیرایدئولوژیک»

هر را نشدنی»شان اما تمام تدریجی «تحقق راه در میتوانند پیشروی که همه گیرند

کنند. پیش شیرین تر از گام

اجتماعی، معتقدند انسان مداری، عدالت آنها که باید بگویم: که اینجاست

«ناکجا شعارهائی گونه تبعیض) معنی رفع همه نو (به سکوالریسم و دموکراسی

اتالف آنها جز پرداختن به و نمییابند تحقق هرگز که عملی هستند و غیر آبادی»

وقتنیست،از ایننکتهغافلند کهضربآهنگتاریخ جهانماچیزیجز تحققتدریجی

به این «آرمانها» که قرار نیست اصًال حال، عین در و، است نبوده یوتوپیاها همین

تهخطیبرسندکهتحقق قطعیو نهائی شانباشد؛ عدالت، دموکراسیوسکوالریسم

اصلیوهمیشگیآنها آرمانهائیهستند که پایانندارندچرا که کارکرد انسانمدار

برای انسان دائمی پویش و معنابخشی به و آفرینش روشن اذهان در بودن زنده

قرار بینهایت» «راه انتهای در حافظ، بقول که است، آنچههائی به شدن نزدیک تر

در است بیش منزل هزار صد کش / بست توان کجا صورت نهایت را راه «این دارد:

در نشسته ـ آدمیاند جهان شده از کمبودهای ساخته خورشیدهائی آنها بدایت».

را راهرو میکنند، روشن راه که ـ انسان آزادیمدار فرهنگ و تمدن روشن راه های

بیآنکه در میسازند، مبدل پر بار و معنیدار به پویشی را رفتن ذات و گرم میسازند،

کنند. تحمیل راهرو انسانهای بر را تبعیض از نوعی راه خمهای و پیچ از یک هیچ

که کنیم میبینیم «راهپیمائی» فکر نفس به صرفًا اینکه اگر آخرین هم نکته و

اطمینانی به نه و دارد راه وجود مقصود و به مقصد رسیدن برای تضمینی هرگز نه

شاهراه از خود، گرایشات ایدئولوژیک بمدد و، منحرف نشویم راه از جائی در اینکه

نیافتیم. یعنی، اگرچهرسیدنو«وصل»تصوراتیآخرتیو بهبیراههدیستوپیا یوتوپیا

بیراهه آماری به عملیاستو عدد و واقعی رفتنهمیشه امکان بیراهه آرمانیاند اما

است. ایدئولوژیک غیر مقصد به وفاداران از بیشتر همیشه هم رفتگان

برتر متعلقاتبخویشرا در عالمحیوانیتدارد، خودو انساننیمیهنوز زیرا چرا؟

دیگران کیفزیست شناختی قدرتورزیو تحمیل اراده خویشبر بقیه میداند، از از

یوتوپیائی سودای را به دیگران میتواند باشد، داشته اگر میدان همیشه، و میبرد

بکشاند. یکهخواه مسلخ مسالک به راه کمرکش را در آن ها و بفریبد دلکش



چهارم بخش

از ایدئولوژی گریز



معطوف اما نظری، «ایدئولوژی، مجموعهای بپذیریم که را «تعریف» این اگر

ناهنجاریهای از ناشی شرهای و بر اساس شور شده گزیده اعتقاداتی از عمل، به

بر را و آدمیان جهان دارد قصد علمی، است که و منطقی نه تعقل و اجتماعی،

براحتی آنگاه شکل دهد»، خود شده بندی سرهم و ارزشی هنجاری الگوی اساس

در و، بوده تالطمات ایدئولوژیک دستخوش همواره انسان تاریخ که دید می توانیم

یک اجتماعی، زندگی بر شدید» «ناهنجاریهای شدن مسلط از ناشی هنگامه هر

«تعیین نوعی سوی را به جامعه و گرفته شکل بخود رفته رفته مجموعهای چنین

رانده است. خروج از بحران» به پیش تکلیف برای

مولد موتور یکسو، از جنبه روبروئیم. دو پدیدهای دارای با ما که است آن منظورم

ایدئولوژینهعقل استو نهمنطقونه آزمون وخطایعلمی، هرچند کههرایدئولوژی

و، از سوی دیگر، ایدئولوژی میکند استفاده این عناصر نیز به نفعخود(سوء) همه از

آمدن، بوجود دارای«کارکردیاجتماعی»استو اجتماعیدیگر پدیده مثلهر هم،

باشد. و بیهوده اتفاقی نمیتواند نیز رسیدنش ته خط به و تحول

بهآن میپردازم: امروز دردرون ایدئولوژیدوگانگیشگفتانگیزیوجودداردکه اما

یعنی«بحرانهای خواست هایبنیادینشکلگیرییکایدئولوژیـ استکه آشکار

فصل اول

ایدئولوژی،ازاندیشهتانهاد
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ناهنجاریها، برانداختن آن شده اعالم اهداف که میکنند ایجاب ـ اجتماعی»

بر و انصارش اعوان و ایدئولوژی که یک اما همین باشد. و بیعدالتی ها تبعیضها

جامعهتسلطیافتهوبقدرت رسیدند،بعلتذاتتبعیضگزار ایدئولوژیکهبینپیروان

پیدایشناهنجاریها، آنایدئولوژیسرچشمه خود دیگرانتفاوتمیگذارد، و خود

مدت، در بلند که آن میگردد موجب شده و و بی عدالتیهای جدیدی تبعیض ها

در «آنتیتز» شاید و قانون «تز» پرورانده شوند. ضد آن شکمش، ایدئولوژی های در

باشد. نداشته کارآمدی ایدئولوژی مورد همچون کجا هیچ

زمینه بر یافته سامان مبارزات و ایدئولوژی شکلگیری نخست مرحله به ابتدا

گفتم) که تعریف آن (در بین» ایدئولوژی «عینکی با را تاریخ اگر کنیم: توجه آن

ایدئولوژی و مدد نام به انقالبها و شورشها و قیامها همه که دید خواهیم بنگریم،

بصورت اغلب موارد در مدرن، ایدئولوژیها، تا رسیدن به دوران این کردهاند و عمل

و دورانمدرن، بیشتر بصورتپیدایشمسلکها پی آغاز پیدایشادیانومذاهبو، از

واقعماهیت«اینجهانی» نشاندادهاند؛ در را آئینهایسیاسی«اینجهانی» خود

گروه دومین بهاین فقط را لفظ «ایدئولوژی» تا شده باعث دوم نوع ایدئولوژیهای

تفاوتی گروه هیچ دو این بین ماهیت و کارکرد، لحاظ از آنکه، کنند؛ حال اطالق

از را خود احکام که باشند کهایدئولوژیهای گروه اول مدعی آن هرچند نیست،

عوالم نداشته با آن ارتباطی دوم نوع ایدئولوژیهای و غیب گرفتهاند و عالم آسمان

و «ارزشها» دانستن جاودانه و به بخشیدن تقدس اینکه استثنای به البته ـ باشند

میکند. عمل یک صورت به آنها هر دوی در «شخصیتها»

کردن و ضمیمه ایدئولوژی، اجتماعی کارکرد به اشارهها از نخستین یکی شاید

انگلس) بلندمارکس (و نوشته دیدگاههای کارکردیمذاهببه اینبحث، را بتواندر

برآمده کهایدئولوژیرا هر دویآنها، در عینحال، یافت. «ایدئولوژیآلمانی» نام به

دین پیدایش چگونگی توضیح بکار دست هنگامیکه می دانستند، آلیسم» «ایده از

مجموعه دینی اجتماعی کارکرد توضیح را از منظر این تا کوشیدند اسالم شدند،

(بی مینامیدند محمدی» «انقالب آنان آنچه چرا که بگویند و دهند توضیح اسالم

موارد اساسی کارکرد از یکی شود) تلقی مقدس امری آنان «انقالب» انشاء در آنکه

بحرانی از رهائی اجتماعی برای انقالبی ثمر رساندن به در مذهبی ایدئولوژی یک

سیزده در بودند که، دریافته بدرستی آنان است. بوده جامعه و متن بطن در عمیق

راهحلش بودکه بحرانبزرگیشده زمانهشان،جامعهکوچکمکه دچار قرنپیشاز

یافت. شکل محمدی» «انقالب در

میتوانیمنشاندهیم نیز بههمین گونهتحلیلهاستکه ما تکیه با درعینحال،

نجد عربستان، و مکه در جامعه «کارواندار» و قشر پیدایش «کاروانداری» که

آورده، بوجود را نوینی اجتماعی نیروهای ریخته، درهم را جامعه آن سنتی شیرازه

زهدان در نتیجه، و، برده باال را حاکمه قشر جانب از گیری سخت و میزان سرکوب

یکایدئولوژی مذهبی بودـ برایپرورشایدئولوژیجدیدیفراهمساخته مناسبی را

سیر و ساخته میسر را قدیم جدید و نیروهای کرده، ادغام حل را بحران بتواند که

بیاندازد. تری به مسیر سالم را اجتماعی تحوالت

ایدئولوژی» تحول دوم «مرحله به میتوانیم که هست هم نگاه گونه همین در و

بپردازیم. اسالم پیدایش نخست قرن نیم به بحث، شدن روشن برای و، بپردازیم

و مدنی (نازل شده مکه) در شده مکی (نازل بخش دو به توجه تقسیم آیات قرآنی

آشکار قصدی با تدوین کنندگان قرآن که چند ـ هر «یثرب» سابق) یا مدینه، در

توجه به ـ و نیز ریخته اند هم در را آیات» «نزول تاریخی بندی و ترتیب این بخش

تفاوتهایشگفتمضمونیآیاتاین دودورهکامًالنشان میدهدکهچگونهایدئولوژی

عین ـ در و مکه،مجموعهایمساواتطلب، عدالتخواه، پیشازخروج از اسالمی، تا

ایدئولوژی همان در مدینه، کسب قدرت در پی و سپس، است بوده شورشی ـ حال

بر نوینی بکار ایجاد تبعیضها و بیعدالتیهای داده و دست ماهیت تغییر بتدریج

جریان نظر من، اگر به که، بطوری است. شده رسیده قدرت منافع قشر به اساس

«فتوحات»پیشنمی آمدوفکروذکرمسلمانانمعطوفتصرفوغارتسرزمینهای

که نمیگذشت دیری میماند، نجد عربستان باقی همان در اسالم نمیشد و دیگر

میانداخت. سپر آن برابر در و می پروراند را خود ضد ایدئولوژی بسرعت

وسیعتر ایدئولوژی داخل در «تشیع» ایدئولوژی پیدایش جریان به مثًال، اگر،

بدست که قشرهائی بوده است ایدئولوژی تشیع که نگاه کنیم میبینیم «اسالم»
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اسالم تا صدر شیعیان، از دائم بودند.اشاره شده تبعیض رسیده دچار بقدرت قشر

خود پیامبر» «آموزههای عصر به بازگشت خواستاری و ضد تبعیض آیات به کنون،

گذشته خود عدالتخواهی «فاز» از قبل سالها اسالمی کهایدئولوژی است آن گواه

است. شده تبعیضگزاری «فاز» وارد و

موجب که است مدنی و اسالم مکی چهرهگی دو یا دوگانگی همین نیز امروزه

واحد منبع و مرجع یک به بتوانند «نواندیش» و «اصولگرا» مسلمانان میشود

به که آن ها یک نکاتی را به نفع ایدئولوژی خود از آن بیرون بکشند. هر اما رجوعکرده

اصطالح«نواندیش»خواندهمیشوند،میکوشندبهاسالم پیشاز بقدرترسیدن(در

تساوی عدالتو اسالمخواستار و نشان دهند که برگردند) اسالم «مکی» اصطالح،

بخش به است؛ و «اصولگرایان» هممی توانند سانسور مخالفسرکوب و وحقوقو

«مدنی» ایدئولوژیاسالمیرجوع کرده ونشان دهند کهاسالمتبعیضگزاروسرکوبگر

زن از فراتری مرتبه را در مرد مشروع میکند، را بودن جامعه طبقاتی است، خشن و

آدم غیرمسلمانانرا دیگر مسلمانان برتریمیبخشد، بر را مهاجر و انصار مینشاند،

میکند، و... سلب آنان از را حقوق از بسیاری و کامل نمیداند

در اساسی قانون نگهبان مثًال، کارکرد شورای که، دید میتوان زمینه در این

اسالمی فقهی منابع به مراجعه بنیاد همین گونه بر درست حکومت اسالمیکنونی

را ششم مجلس زنان» در علیه تبعیض «رفع الیحه مورد اگر است. گذاشته شده

تبعیض» این «رفع با خود دلیل مخالفت شورای نگهبان که یادآوریم، میبینیم به

تبعیض راه، این و، از اسالمی میداند شریعت و فقه و نصوص اصول آن با تضاد را

قدسی مییابد. و الهی امری زنان را علیه

(یا تبعیضگزار» «ایدئولوژی عمر طول که گرفت نتیجه میتوان حال، عین در

که دارد بستگی رونقی میزان به خود») از یکسو تحول دوم مرحله در «ایدئولوژی

منابع به وجود دیگر، سوی از و، کند ایجاد مردمان اجتماعی در زندگی میتواند

وابسته است. مردمان تزاید به رو خواستهای به پاسخگوئی تأمین لوازم

را ایدئولوژی یک زندگی دوم مرحله عمر طول چرائی و چگونگی موضوع همین

کنونی در دوران ـ کردیم مشاهده «فتوحات» وجود در اولیه اسالم مورد در که ـ

بیخ که اسالمی» «انقالب همین اگر در واقع، ببینیم. دیگری میتوانیم بصورت نیز

مسلمان یک کشور در عدالتخواهانه خود، شعارهای با همه اتفاق افتاده، ما گوش

محسوب الزمی زمان آن از بیش بسا دهه سه گذشت بود، آمده پیش فقیرنشین

بیانجامد. غالب ایدئولوژی سرنگون ساختن و ایدئولوژی ضد پروراندن به که میشد

وجود است کرده طوالنی را ایران اخیر در اسالمی دوم ایدئولوژی عمر دوران اما آنچه

عاملیبه نام«درآمدنفت»استکهـهمچونغارتسرزمینهایثروتمند شمالدر

موجبشدهتاعمرحاکمیتدینکارانبر کشورمانطوالنی،و قروننخستیناسالمـ 

دینکارانحاکم از را نفت» «درآمد شما فربهشود. و تبعیضگزاریآنانگسترده روند

وضد ببینیدکهچگونه، یکشبه، یکایدئولوژیظاهراً عدالتخواه ایرانبگیرید تا بر

ساخته زمانی امام و حسینی امام شیعی علوی و اسالم دل همین از تبعیض جدید

را حاکمیت تبعیض، دچار خشمناک مردم بر احساسات تکیه با و، شده پرداخته و

کرد. خواهد سرنگون

اسالم و به پیوستگان آخرین که کوفه، در مستقر یمنی سربازان صدر اسالم، در

جنسی مالی و غنائم از چندانی سهم و بودند شده مسلمانان بقیه دم توپ گوشت

کردند کج را خود راه ایران، خاک در پیشروی جای به که نبود بیهوده نمیبردند،

«اعدام انقالبی» را عفانـ  بن عثمان مسلمینـ  خلیفه رفتند تا سوی مدینه به و

از ناشی تبعیض درد مبتال به آنان برسانند. خلیفهگی به را رسول خدا داماد و کنند

ازانداره حاکمیت بیش آز و حرص و بودند شده ایدئولوژی» دوم «فاز کارکردی شدن

را ببینند و، در میزانقدرتانفجاریایننارضایتی ها تا نمیداد نیز به حاکمان اجازه

با گشودند. تشیع ایدئولوژی پیدایش برای را راه خود، ظلم تشدید و ادامه با نتیجه،

ازدلهمینایدئولوژیبهاصطالح «انقالبی»تشیعبود که خالفتعباسی این همه،

آغاز کند. دوم» آن را «فاز دوران قدرت، گرفتن دست تا، با در بیرون آمد

ایدئولوژی دید. نیز میتوان صفوی خاندان بقدرت رسیدن در را داستان همین

خود فاز دوم دست بکار بزودی برسد بقدرت خاندان این شد تا که وسیله تشیعی

سکه زدن در شریعتی آنچه علی در واقع، را پایه گزاری کرد. صفوی عهد و بیداد شد

قوانین بر خود بی آنکه داشت، نظر در صفوی» و شیعه علوی «شیعه اصطالح
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دو این تجلی و تعین بیان مرحلهای بودن آنها واقف باشد، دو و ایدئولوژی تحوالت

بود. تشیع تاریخ درون در مرحله

آنارتباطوهمزمانی بهنکتهمهمدیگریبپردازم و حال،فرصتآنرسیدهاست تا

و ایدئولوژیهای مذهبی) «دینکاران»(در ظهور ایدئولوژیاستبا دوم تجلی مرحله

«تئوریسینهای حزبی»(در ایدئولوژیهایغیرمذهبی). ایدئولوژی مردمانستمکش

و حاکمیت وقتی بهایدئولوژی شورش هاست، و انقالبات موتور که دیده، و تبعیض

بر تکیه با تنها میکند) آغاز مرحله دوم تحول خود را (یعنی، حاکمانتبدیلمیشود

میدارد نگاه خود ید در قدرت را پردازان» و «نظریه «متخصصان» از دسته آن کار

کنند تعبیر و تفسیر اصحابشان و آنان نفع به را شده حاکم ایدئولوژی می توانند که

بپردازند و تبعیض آن عدالتخواهانه و ضد مواضع تبدیل و تغییر کار، به این و، در

سازند. تنش پر و تکه تکه را جامعه

پیش آنجا تا و وجود نهادند عرصه امویان پا به با حکومت تسنن مذهب دینکاران

پیامبر را مباح دین»خواندندو ریختن خوننوه رفتند که حسینبنعلیرا «خارج از

قالبآخوندهای در سرگردانی، سالها پساز امامینیز دینکارانتشیع اعالمکردند.

و را مشروع صفویان ستمکاریهای تا جنایات و آمدند بهایران عامل لبنان جبل

مشغول«خودی تئوریسین هایحزب کمونیست استالینهمدههها کنند. نهادینه

بودند و، در همانحال،وفادارترینکمونیستهای وغیرخودی»کردنکمونیستها

تیغ گذراندند. از دم را حزب

ایدئولوژی تحول دوم شروع مرحله با که کسی میدهند که نشان نمونهها این

مرحله قربانیان اولین جزو وفادار بماند نخست آن مرحله ارزشهای به تا بکوشد

این را میخورد». «انقالب فرزندان خود گفتهاند که نیست بیهوده بود. دوم خواهد

دوگانه تحول به مراحل مربوط قانونمندیهای چرای و بی چون حاکمیت تعبیر از

میدهد. خبر ایدئولوژیها

یک که است آن عمومی «صالح برد که بکار تعبیر را این سان، می توان بدین

آغاز هرگز آن دوم فاز تحقق روند نتیجه، در و، نرسد بقدرت هیچگاه ایدئولوژی

دهیم نشان را بقدرت رسیده» «ایدئولوژی یک تاریخ طول نمی توانیم در ما نشود».

باشد. نشده وسیع حرمانهای و گرفتاریها و بدبختیها موجب که

چشیدهاند، همگان رسیده» را بقدرت «ایدئولوژی ناشی از وحشت اگرچه اما،

شکست مربوط به ایدئولوژی های «حماسه»های از پر است بشر تاریخ مقابل، در

او کوتاه مدت خالفت و علی بن ابیطالب نیانجامیده. از داستان توفیق به و خورده

شکستاسماعیلیون تا داستان اسپارتاکوسگرفته از قیامحسینبنعلی، تا گرفته

پدر سکوت به اعتراض که در کاظم، موسای امام فرزند ارشد اسماعیل، (پیروان

نقاط و آفریقا شمال به شد و پیروانش شورید و کشته عباسی خلفای برابر در خود

«حماسههای اینگونه آورند)، بوجود را اسماعیلیه فرقه تا گریختند ایران دست دور

خود کار دوم مرحله و نمیرسند میشود که بقدرت مربوط آنهائی به ایدئولوژیک»

نمیکنند. آغاز را

شورشهایسال۱۳۵۷  تا میکوشد قوا مثًال،حکومت اسالمیبا تمام امروزههم،

هیچآدمعاقلی اما بزند، پیدایش«حماسه انقالباسالمی»جا بعنوانپیشزمینه را

ایرانبراهانداختهاند پیروزمندانانقالب اسالمیدر بیدادیکه در نمیتوانیافتکه را

نوعدوستی، رنگیاز«حماسه»ببیند. حماسه مفهومیاست آغشته بهمعصومیت،

دوم تحقق دل«مرحله از ممکن نیستکه در نتیجه، آزادیخواهیو، عدالت پروریو

کشید. بیرون «حماسه» شبیه چیزی بتوان ایدئولوژی»

نیز انقالب اسالمی دوم و اول «شهید» در مراحل مفهوم تفاوت در را امر این

را او می رسد بقتل اسالمی حکومت مقامات از یکی وقتی امروزه دید. کار در می توان

اینیک شهیدقالبیاست وکسیسکه اشرا انظار مردم، «شهید»می خواننداما،در

او اختصاص به نمیخرد وشهادتش فقطبدردآن میخوردکهحکومت نامخیابانی را

با ماجرای «هفتادو دوتنشهیدحکومتاسالمی»را ماجرای«هفتادو دهدوبس.

دوتنشهیدکربال»مقایسهکنیدتامطلبکامًال روشن شود.هیچکسپیدانمیشود

ببیند. یکی حسین افسانه ای امام یاران کوچکترین را با بهشتی آیتاهللا که

وسائلگرفتار تنها میتوانگفتکه اساساینزمینه، بر حالنتیجهگیریکنیم:

از ـ، سرکوبگر ناچار، به و، ـ تبعیضگزار ایدئولوژیک حکومتهای نکبت در نشدن

و، است اجتماعی بحرانهای برای ایدئولوژیک» غیر حلهائی «راه جستن یکسو
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حلهای اینگونه «راه کردن مسیر اجرائی در ـ  اینکه برای دیگر، کوشیدن سوی از

به انسانی) و عدالتخواه هم چقدر (هر موجود ایدئولوژیهای ـ غیر ایدئولوژیک»

درواقع، راه موازی، به مرحلهدومتحققخودنرسند. ایندو و پیدا نکرده حاکمیتراه

دارد. اجتماعی» نام «سعادت که یک سکهاند روی دو

میشود. چرا که، جمع بندی نو» «سکوالریسم مفهوم در راهپیمائی این کلیت

دستگرفتنقدرت در امر مذهبیدر غیر ایدئولوژیهایمذهبیو همه ایننگاه، در

قدرت و حاکمیت جدائی ایدئولوژی از بر که نگاهی است شایستگیاند. این فاقد

نشاندادنذاتبی تبعیضمفهومهائیهمچون با همان حال، در و، تأکیدمیکند

خارج ایدئولوژیها زمره از آنها را بشر، و حقوق عدالتطلبی دموکراسی، آزادی،

ببندد. بهایدئولوژی را شدنشان تبدیل راههای تا نیز میکوشد و کرده

و سکوالر، و غیرایدئولوژیک احزاب آمدن در هم گرد در تنها سیاسی، نیروهای

در میتوانند، که است سیاسی» و اجتماعی توسعه اجرائی «برنامههای به پرداختن

کارشان حاصل واال خود باشند، جوامع سعادت در راستای اثری منشاء مدت، بلند

دیگرینخواهدبود؛چندصباحیحکومتمیکنندوبسته بدبختیونکبتچیز جز

شده جارو پاالیشی، حرکت یک در سپس، میمانند و برقرار خود مادی امکانات به

میشوند. تاریخ زبالهدان تحویل و

تنها ایدئولوژینه باشد که انقالبهای مبتنیبر نشانداده ما تاریخیبه تجربه اگر

هیچ آیا انقالبمیکنند، عهدپیش از از بدتر اوضاعرا فرو نمیکاهند که را بدبختیها

پرسش پاسخ این زد؟ سینه خواهد ایدئولوژیک احزاب نیروها و علم عاقلی پای آدم

جستجو مختلف جوامع عقالنیت در پیشرفتگی و اجتماعی شعور میزان در باید را

میتواند حکم مذهبینیز غیر ایدئولوژیهایمذهبیو عهد کرد. براستیکهخروجاز

باشد. داشته را بشر تاریخ وحش ظلمات از خروج

یک باشد، میتواند در متن پدیدهای ایدئولوژیک گوهر خود در «هویت»، بی آنکه

که گروههای مواردی اغلب در و در این حالت شود. گرفته بکار ایدئولوژی سیاسی

کار حاصل می کنند سیاسی استفاده ابزار یک صرفًا بعنوان هویت پدیده از سیاسی

دور باطل و آید می در جامعه آن بر کارگزاران و نیز جدید ایدئولوژی بصورت استقرار

اگر لذا، تبعیضوسرکوبوخفقانناشیازحاکمیتهایایدئولوژیکتکرارمیشود.

ابزار یک همچون هویت به پرداختن باشم اهمیت توانسته مقاله این پایان حوالی در

پیرامونراههای را نیز نکاتی تا بود خواهم ناگزیر باشم، روشن کرده کارآمدسیاسیرا

همچون خطرناکی پدیدههای به میتواند (که هویت شدن ایدئولوژیک از جلوگیری

کنم. اضافه بیانجامد) ادعائی هیتلرها ناسیونالیسم شوونیسمو

نیش که جوامعی یا پیشامدرن، جوامع بیشتر در که میرسد من بنظر باری،

بین در یکی از جدالهای اندیشگی ماندهاند، نوش آن محروم از و چشیده را مدرنیت

وهدف عقیده دارای تضاد مدرنیت با یکدیگر به گروههائیکه بر سر متفکرانوابسته

به بدانند، خود آنکه بی حتی گاه باشد، داشته سیاسی جنبه آنکه از پیش هستند

واقع، در سیاسی. تا فرهنگی است پدیده ای ظاهرًا میگردد که بر «هویت» مسئله

سیاسی فعالیتهای انجام  ضمن گروه، هر اجتماعی، سیاسی و حیات صحنه در

فصل دوم

ایدئولوژیوهویت
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بهترین گروه مزبور که هستند هویتی دارای «مردم» که دارد نیز آن را داعیه خود،

نیز، بجای اینکه یکدیگر علیه گروه ها مبارزه حال، عین در است. و مؤید آن معرف

مورد در آنان فرهنگی و فلسفی مواضع به کارش باشد، «برنامه» بر مبتنی مبارزهای

«هویت»میکشد.

مثًال،اینیکواقعیتبدیهی استکهعبارت«مردم ایران»معرفیکمفهوممجرد

هویت های گوناگونی آن ـ برای دادن صفات مختلف ـ با میتوان که انتزاعی است و

از یکی که دادند تشخیص مشروطیت عهد روشنفکران هنگامی که مثًال، شد. قائل

در یکسو از که دالیلعقبماندگیجامعهشاننقشارتجاعیدینکارانامامیاست،

را مالکی بزرگ و استبداد استمرار لوازم دیگر، سوی از و، میکوشند مردم تحمیق

فراهممیکنند،بهاینفکرهمافتادند که «سرچشمه هایهویت»مردمایرانراعوض

قابل تاریخ سال هزار سه الاقل کهایرانیان نمایند یادآوری به آنان تا بکوشند کنند و

موتور یعنی نمیشود. اسالمشان محدود به هویتشان و دارند اسالم پیش از اثبات

فرهنگی ماهیتی باشد داشته سیاسی کارکردی آنکه از پیش مشروطیت عهد تجدد

می کرد. و بازتعریف که آن کارکرد را اصالح بود ماهیت و این داشت

ازسوی دیگر، در سیوچندسالاخیرشاهدآنبودهایمکه،قبل از بقدرت رسیدن

اسالمیستها امور صدر در ایران مردم هویت تغییر برنامه ایران، در امامی دینکاران

«هویت با تبلیغ این تا کوشیدند سیاسی، قدرت احراز از پس و آن ها، گرفته بود قرار

دیگر، سوی از میرود، بشمار اسالمی غیر هرآنچه زدایش و یکسو، از اسالمی»،

از گذشته پیش در آنچه که برسانند باور بهاین را در پس انقالب فراروئیده نسلهای

در مردم این و امروز ندارد ایران رخ داده ربطی به مردم فالت در باشنده مردم اسالم

نوکپا تا فرقسر،مسلمان از آنانرا، قرن، در کورهایتابیدهشده اندکه طولچهارده

بهدست اعرابمسلمان پیفتحمصر ایندرستهمان بالئیاستکهدر کردهاست.

که ساخت عربی مسلمانان آفریقا شمال غیرعرب اهالی این از و آمد مصریان سر بر

ابوالهول اهرام و کنار در که چند هر ندارند، خود تاریخی گذشته ارتباطی با هیچ

می کنند. معاش به جهانگردان امرار دادن آن ها راه نشان از و کرده زندگی

دارد. وجود خمهائی و پیچ نیز ایران مردم قرنه چهارده مسلمانی همین در تازه

بخش ایران، امامی در شدن مذهب تشیع رسمی صوفیان صفوی و کار آغاز از مثًال،

ایران مردم به که بود آن این سلسله معطوف به نخست دولت های کوشش عمده

بودهاند. مذهب شیعی کشورشان به اسالم آمدن ابتدای همان از آنها بباورانند که

خونریز شمشیر زور به هم آن ایرانیان، شدن شیعی که میدانیم آشکارا آنکه، حال

مهد آن ایران از و پیش افتاده به ایران اتفاق اسالم آمدن از پس قرن ده صفویان،

متن همان مهد از فارسی نیز ادب بزرگان اندیشه و و همه است مذهب تسنن بوده

نه و موالنا نه و میکند سنی مذهب بودن سعدی شک به کسی نه برخاستهاند.

گسترده مرکزی بخش های در امامی تشیع استقرار پی از واقع، در بایزید بسطامی.

باز بکلی علمی فرهنگی و تولید چهرههای بزرگ یکباره از این کشور فرهنگ ایران،

است. مانده

فرزندانساسان، اسالمنیز رخدادهاستو،مثًال، همینمسئلهدر گذشتهپیش از

دست یافتند و دین سیاسی قدرت به چون پارس، آتشکده موبد و دینکار زرتشتی

تحت فرمان مردم هویت تا هم آمیختند، کوشیدند در بار نخستین برای دولت را و

پیش از هزاره دو که ـ زرتشت ازاندیشههای بود آمیزهای که آورند در رنگی به خود را

بیشترینه آنچههائی با ـ بود نمانده او باقی از دستمایهای چندان و زندگی کرده آنان

خود بافته های واقع، در و، می شدند محسوب ساسانی زمان زرتشتیگری ارکان که

بودند. رسیده قدرت به دینکاران

را تاریخیمی تواننتایجگوناگونی وقایع اینتحلیلشتابزده از که میکنم منفکر

بپردازیم: آن چند مورد به بد نیست که کرد استخراج

نام به که پدیدهای است آن گواه ادعاها گوناگونی چیز، همین هر از قبل .۱

هویتهای پراکندهایاز جامعهحاملاجزاء مردمهر و ندارد «هویتیکپارچه»وجود

و فرهنگ و زیربنای گرفته شکل سر راهشان بر تاریخ طول که در هستند گوناگون

جزئیاتی به می توان پراکنده این اجزاء میان آوردهاند. در بوجود را جهانبینیشان

نیز میگیرند، و در خود را بیشترین مردمان دارند و و گسترده عام جنبه برخورد که

هستند. از مردم بخشی آن یافت که از را و موضعی خاص جزئیات

کًال حکم که است ایستاده متحدالمرکزی دوایر مرکز آدمیدر فرد هر واقع، در .۲
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ویژگیهایمکانی(خانه،محله،شهر، شهرستان،استان، دارند. «اجزاءهویتی»او را

کشور،قاره...)وویژگیهای فرهنگی(مذهب،زبان، ایدئولوژی،تحصیالت،دسترسی

او ارتباط و زده فرد حلقه هر گرد بر شفاف کرههائی یک همچون هر رسانهها...) به

دست خود، کار ضرورتهای بر بنا قدرت، صاحبان میکنند. تأمین دیگر افراد با را

تحت نسلهای در حافظه میکوشند می زنند و کرات متحدالمرکز مجموعه این در

بسپارند. فراموشی به دست را و برخی دیگر کرده پر رنگ را برخی خود حکومت

دستکاری در اجزاء همنیست وحکومتها میتواننددر پایدار هویت یک پدیده .۳

گسترده برنامههای اجرای تاریخی و وقایع چینش پیش کردن و پس راه از مثًال، آن،

هویت خاصی با را مردمان نسل دو یکی فاصله به فرهنگی، سیاستهای مربوط به

خو دهند. دارند در نظر که

اینحافظه،همبصورت اجزاء تاریخیثابتینیستندو دارایحافظه مردماننیز .۴

اجرایسیاستهایفرهنگیخاص،دستخوش تحول طبیعی ودرمرورزمان،وهمبا

آورد. بوجود کوتاهی فاصله در تغییرات را میتوان این حال، عین در و، میشوند

اجرایبرنامههایفرهنگیخویش کامیابندکه هویت تا زمانیدر اما حکومتها .۵

ایجاد در که پیش نیاورد مشکلی تنها مردمان نه برای جانب آنها از شونده تلقین

داشته باشد. نقشسازنده و بخصوصآینده، و امیدمثبتآناننسبتبهحال، تصور

بعنوان مردمان، و فرهنگی، سیاست های مجری بعنوان حکومتها، دیگر، بعبارت

موضوع تلقینوفرهنگپذیری،هموارهدرمرزهایهویتپیشنهادیحکومتها حرکت

آزادیعملیکهیکحکومتمیتواندبه مردمبدهدتعیین و آسایشو رفاه میکنندو

کنندهطولمدتاینهمزیستیاست.بهمحضاینکهحکومتراهاستبدادوتحمیل

هویت از دور شدنذهنی مردم در پیش گیرد، روند انسداد آزادیها را تنگنا و ایجاد و

افزا گسترش مییابد. دم و بصورتی شده آغاز پیشنهادی حکومت نیز

دور وقتی روند که است آن میآید، ما امروز بکار مستقیمًا که نتیجه مهمتر، و .۶

هویتپیشنهادیحکومتآغازمیشود،سازمانهای«بدیلسیاسی» از شدنمردم

کهعلیهحکومتاستبدادیمبارزهمی کنند،تنهادرگسترهارائهیک«هویتآلترناتیو»

دارند و، باز با حکومت شدن» هویت «هم از را مردمان از یکسو می توانند است که

نیز اجزائی آنها هویتی عناصر در مجموعه که دهند نشان آنان به دیگر، سوی از

کنند. تأمین آنان برای را نوین هویتی میتوانند که دارند وجود

بهاعتقاد من،ازهمیننکات مختصرشدهوششگانه فوقمیتوانبرخی راهبردها

من آورد. بدست ـ فرهنگی اجتماعی ـ سیاسی اجرای برنامههای و تنظیم برای را

آفرینشو گسترش«هویت که به کار راهبردها نمونه از اینگونه فقط بهچند اینجا در

میکنم. اشاره بومی»میآیند آلترناتیو

یعنی محل جمعآمدنخطوطیکه مردممشتاق تشخیص «خطافتراق»، الفـ

«هویت پیشنهادی حکومت»منفک می کنند. را بصورتیقاطع از تغییر

مجموعه شده در سرکوب یا استفاده قرار نگرفته مورد جستجوی عناصری ـ ب

سوی از و، متفاوت است حکومت پیشنهادی هویت با یکسو از مردم که هویتی کلی

وجود دارد. مردم ذهن آنها در شدن برای جذاب عمده دالیلی دیگر،

خردپذیر. و با معنی مجموعه یک غالب در اخیر ساختن عناصر منسجم ـ پ

تـانجامکارهای تبلیغی برایمعرفیمجموعهآلترناتیو جدیدو تشریحکارکردهای

آن

و رفتارها در ساختن این مجموعه متجلی برنامههای ملی برای تنظیم ـ ث

جمعی. و فردی گفتارهای

بعنوان است. داده نشان بخوبی این راهبردها را کارائی و صحت ما معاصر تاریخ

آن همین از تجربه نخستین اشاره کرد. حوزه در این تجربه چند به مثال، می توان

از مردمان میلیون میلیونها شرکت با ، پیش دهه سه که است اسالمی» «انقالب

اکثریت که حاکمه، هیئت یک تنها نه توانست و داد رخ قلم، این صاحب نسل هم

از افراد) کًال کشاندن بدبختی و به دادن و فراری انهدام (با را یک طبقه اجتماعی

به دست قدرترا زمام و ساقطکند را میان بردارد،حکومتشاهنشاهیپهلویدوم

بودهاند. و بیداد ارتجاع حماالن تاریخی تمام طول در که دینکارانی دهد

روزیقطعیشدکهمحمدرضا شاه کوشید نظر من، سقوطپادشاهیپهلویاز از

آن طریق سرچشمههای از و تحمیل کرده بر ما را «هویت غربی منسوخ» یک تا

یعنی، دهد. قانوناساسیمشروطیتقرار بیروناز در بودنحکومتخویشرا مجاز
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مدرن ناهمزمانیجامعه از که دارایتعارضیدرونیبود هویتما برایتغییر او برنامه

بر میخاست. سیزدهم لوئی پادشاهی عصر و

ایران پروژه ایمشروطیتیبودوخود انقالب مشروطه،و سپس مدرنشدنجامعه

را بکار مشابهی فرهنگی راستا سیاست این آن، در پی در آمده حکومت رضاشاهی

در ریشه که کنند تأمین ایران مردم برای را جدیدی هویت بودند کوشیده و گرفته

از نوع برگرفته که رضاشاه، سیاست باشد. داشته «نیز» کشور اسالم از پیش تاریخ

اما دارای چکمهپوش وجود حاکم عصر مشروطیت بود که از اندیشه روشنفکرانی

بود موفق حدودی تا مورد در این میدیدند، الزم را شاه رضا همچون گوش شنوائی

از بسیاری بود حکومت رضاشاه نکشیده آخر ساله ـ پنج دیکتاتوری چهار به کار تا و

اما شاه محمد رضا مدرن سازی بود. سیاست خود ساخته را مجذوب روشنفکران

فرم دو ناهمزمانی همان باید در این ناکامی را من، علت بنظر داد. معکوس نتیجه

آنگونه کرد، جستجو شد مردم از حاکمه دستگاه کامل جدائی به منجر که سیاسی

بود. مانده باقی پادشاهی و مردم بین هویتی» «هم برای رغبتی کمتر که

موج خواستاری بر و مشروطیتبیرونآمده بود از دلتجربه و از دلمردم رضاشاه

راهزنان و نیز خوارشان ریزه اوباش قاجارها، بیداد از آمده بجان امنیت مردمی و رفاه

حق و دادن ارضی انجام اصالحات با رضاشاهـ  که اما محمد بود. سوار دست آزاد

داخل در کاراتر درآمد نفتی توزیع و بهداشت و دانش و ایجاد سپاههای زنان به رأی

آورد دست به برای خود مقامی واال کشور شدن تاریخ مدرن در میتوانست کشورـ 

جهان و بود، دانشگاه دیده کرده بود، تحصیل خواست او به که بنا نسلی قلوب بر و

درست را خود سرکوب و آماج حمله کند، بود پادشاهی کشیده تجربه به را غرب

را آنها جانب از اجتماعی عدالت خواستاری هرگونه یکسو از داد؛ قرار نسل همین

تلقی کرد،خواستاریآزادیبرای شرکتدر گرایشبی چونوچرایشانبهکمونیسم 

را نسلی بطور خالصهـ  ـ خواند و سرخ و سیاه توطئه ارتجاع کشور را سیاسی حیات

سوی و، از داد خویش قرار مقابل در ساخته بود نو، جهان آشنائی با خود، برای که

سبک به آفریده بود که خود تحصیلکرده ای و طبقه متوسط بر خواست تا دیگر،

کند. شاهان قاجار) حکومت به شباهت با امپراتوران فرانسه (البته

بدینسان، برنامه هویت سازیشاهبهکوششبرایساختنآدمغربی شدهای انجامید

همچنین، میداد. خانهزاد» «نوکر بخود لقب مملکت نخستوزیر مقام در باید که

اعتنائی آنها و بی با شاه، غربی کشورهای هشت مرداد، همراهی و کودتای بیست

دلزدگی نوعی که شد بشر موجب حقوق شدن پامال سیاسی و روزافزون خفقان به

«غربزدگی همچون نظریه هائی حوزه هویت مطرح گردد و در اینگونه شدنی غربی از

گیرند. قرار توجه مورد خویش» به «بازگشت یا وبازدگی» همچون

بر زلزله زمینبههنگام دهه۱۳۵۰،«خطافتراق»(همچونترکیکه در عاقبت، و

کامًال بهگستره«هویت»رسیدو دالیلکافیبرایرویکردمردمانبههویتی میدارد)

مدرن آلترناتیوهای در خالء ـ و آمد فراهم روایت شاهنشاهی» به غربی «هویت جز

هویتساز ترین مکتب ـ ارتجاعی اجتماعی و عدالت بشر حقوق آزادی و بر مبتنی

«هویت ایجاد و خالء کردن سخنگویان خود، دست بکار پر طریق ذهن جامعه، از

آلترناتیو»شد. بازرگان،طالقانی،آلاحمد،شریعتی،ومطهریازجمله نظریهپردازان

چپ ازاندیشههای پذیری الهام ـ با و توانستند شدند «هویتسازی» روند این اصلی

داخل ایرانی را در ـ اسالمی به هویت آشنای مربوط و عناصر موجود از بسیاری ـ

مجموعه هویتی جدیدی منسجم کنند.

راـ  و او خمینی شد آیتاهللا کن صاف جاده که بود این مجموعه واقع، وجود در

نکته رساند. حکومت به ـ باشد نقش خاصی داشته آلترناتیو این ایجاد در آنکه بی

افزود فعلی کوتاه به ارزیابی ارتباط همین در و انقالب تجربه میتوان از دیگری که

قدرت برای برانداختن که «هویت آلترناتیو»، دیدیم خود به چشم ما که است آن

هست اما هم گوناگون تشکالت آلترناتیو سیاسی، محتاج رساندن قدرت به و حاکم

داشته باشند، در آلترناتیو» با «هویت ارتباطی تنگاتنگ لزومًا آنکه تشکالت بی این

گرفته میشوند. بکار تحقق آن خدمت

مؤتلفه اسالم و فدائیان اسالمی (از تشکلهای بر عالوه اسالمی، در انقالب

ایران، ملت حزب هم ملی، جبهه هم خلق)، مجاهدین و آزادی نهضت تا گرفته

«هویت خدمت در خود را توانائیهای ایران توده حزب هم فدائیان و سازمان هم

به را امامی دینکاران و گذاشتند میکرد تأکید ایرانیان اسالمیت بر آلترناتیو»ی که
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نتوانسته اخیر سازمانهای این از کدام هیچ که بود آن هم علت رساندند. قدرت

«خط هنگامیکه نتیجه، در و، باشند داشته شراکت «هویتسازی» روند در بودند

انقالب متحدان صفوف اینکه به جز نداشتند چارهای خود رسید انتهای به افتراق»

اسالمیبپیوندند.

ایدئولوژیک دارد و، اماهمینروندنشان دادکههویتاسالمی جدیدماهیتی صرفًا

درنتیجه،بصورتیطبیعی،موجب تبعیض وسرکوبمیشود.انقالباسالمی۱۳۵۷ 

حاصلاراده نسلیبودکه میخواستندبرایخودهویتیانسانیتر، آزادانهتر، عادالنهتر

پرتگاهایدئولوژی لبههای در را نتوانست ماشین خود انقالب اما این باشند. داشته

دیگری هولناکارتجاعیترین ایدئولوژیها، عصر دره سقوطآن به با متوقفسازد و،

آغازگشتکهدرآنحاکمیتدینکارانامامی(بصورتوالیتفقیه) تاریخمعاصرما در

در نتیجه، جامعه نوین شناخته شد و، بعنوان مفروضی بدیهی در مجموعه هویتی

سرنگون کرد. تاریخ چاه ویل درون در و آورده در به از چاله را تازه جویای هویتی

که سیاسی اپوزیسیون از سازمان های آن دسته شد، گفته اساس آنچه بر باری،

خویش و رهائی مردمان آزادی برای آوردن قدرت که بدست نه صرفًا برای را مبارزه

راه بقدرت شده تزویری هر با که آن نیستند خواستار نتیجه، در و، میدهند ادامه

در قدرت وحشت رعب و رژیم ایجاد و سرکوبگری از با استمداد سپس، یابند و

«هویتآلترناتیو»یکه مجموعههایناگزیر در اینندارندکه راهیجز موقتبمانند،

میسازندوعرضه میدارندعناصری را بگنجانند که ازتبدیل«هویت» به«ایدئولوژی»

و هویتی مناسبی برایامروز درجستجویمجموعه اگر جلوگیریکنند. مردمان نیز

در درون ایدئولوژی» ضد «عناصر کهاینگونه باشند مراقب باید هستند فردای خود

باشند. وظهوریغالبداشته مجموعه هایپیشنهادیحضور

ایدئولوژی»اشاره ضد «عناصر این از دوتا یکی به تنها اینجا در دهید اجازه باری،

کنم:

بودهای گوناگون و همهاندیشهها تبعیضگزاریاند و به جلوگیر عناصری که .۱

اجازههمزیستیمی دهند.

قاهر اکثریتاند. حضور برابر در اقلیتها حقوق که پاسدار عناصری .۲

قواعد آفرینش روند به آسمانی و روحانی و باطنی عوالم رخنه از که عناصری .۳

میکنند. جلوگیری اجتماعی قوانین و ارزش ها و هنجارها و

خود گسترهترین شکل در شایستهساالری تا میشوند موجب که عناصری .۴

تعطیل نشود.

در آزادیهای مصرح با حفظ تحقق عدالت اجتماعی را امکان عناصری که .۵

تضمینمیکنند. اعالمیهحقوقبشر

در و، بوده فوق نکات متضمن «مجموعه هویتی» که هرگونه ایجاد من، بنظر

اتحاد با عینحال، بتواندهمچونآلترناتیوهویتیحکومتاسالمیعملکند، همراه

نیروهای گوناگوناپوزیسیونیکهقصد تعطیلهیچ یکازعناصرفوقرانداشته باشند،

دینکاران امامی در حکومت برابر در را امروزی و مردمی نظامی کار جانشین کردن

می کند. تسهیل و تسریع ایران

پی در اکنون، کرد که توجه نکته بهاین باید مالحظهای، از هر مهمتر و باالخره،

که نسلی نو آن، پیشنهادی هویت کارکردهای و اسالمی حکومت تجربه سی سال

نداشته پیشنهادی آن شراکت و در گریز از هویت نکرده پادشاهی را تجربه دوران

مسیر در نارضایتی او را این و بشدت ناراضی است خود موجود آشکارا از وضع است،

استـ  برآمده نوین هویتی به جستجوی آن بر اثر که داده قرار جدیدی خط افتراق

آن: در که هویتی

بتواند اینعنصر و باشد، نداشته اسالمیتوجود عنصر بر تأکیدیسرکوبگرانه .۱

طبیعی حضور مذهبی ضد مذهبی و غیر اندیشههای نیز  مذاهب، و و ادیان کنار در

دهد. ادامه را خود

اسالم)کشف او (بخصوصدر ساحتتاریخپیش از هویتعام دیگری از عناصر .۲

بیاید. آزادی و آسایش و رفاه بوی آنها از که شوند آورده صحنه جلوی به و شده

جبران اسالمی حکومت عملی بد از ناشی بین المللی سرشکستگیهای .۳

شود.

اگرچه و، نبوده استوار دروغین تبلیغات پایههای بر که گردد زاده ملی غروری .۴

سربلندتر و زمانهایبهتر آماجگاهشرسیدن به نشانمیدهد، اما کنونیرا بد وضع
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باشد.

اختیار در قانونگزاری شود و برگردانده جامعه خون به و آسمان از حاکمیت .۵

برگزیده روندهای دموکراتیک طی که واقعیشان عمل نمایندگان و مردمان اراده

گیرد. قرار شدهاند

تأکید گوناگونی و و تکثر تنوع بر خودداری شود و هم شکل جامعهای ایجاد از .۶

گردد.

را واقعیت جای توهم نگردد و آلوده خرافه به نشود؛ دانش تحقیر خردورزی .۷

نگیرد.

که باشد شایستهساالری تنها و شود پرهیز ممکن حد تا تبعیضگزاری از .۸

بدارد. مجاز خدمتگزاران جامعه را به و پاداش دهنده مفید تبعیضات

هویتی ساختن مهم توانائی ما در داد. ادامه سیاهه را میتوان بسیار این باری،

به بتواندکشتی شکستهسیاستاپوزیسیونرا ایدئولوژیک استکه غیر اما آلترناتیو

برساند. ساحلمقصود
نهادهایگوناگونو رنگارنگساخته و گروهها افراد، از بپذیریمکه هر«جامعه» اگر

میشود محسوب و دارای آینده پیشرفته، جامعهای سالم، متمدن، و است، شده

از رنگارنگی این حفظ برای و بکوشد، آن حفظ در و پذیرفته را رنگارنگی کهاین

پذیرشدیگری همزیستیو بر را و بنایکار خود نفیوحذفبپرهیزد، و فرهنگقهر

در جامعهای چنین به رسیدن کلید که پذیرفتهایم واقع در آنگاه بگذارد، دیگران و

رسیدن به برای کوشش و دیگری» حضور «فهم راستای در ما جهد و دست توانائی

برای رسیدن بهچنین«مفاهمه»ایچارهای قرار دارد؛ و یکدیگر از «فهمیمتقابل»

نیست. یکدیگر با گفتگوی مسالمت آمیز یا «مکالمه» جز

برای انسان که مییابیم در بنگریم، که (۱)(evolutionary) برایشی دیدگاه از اما،

میلیونها رشد و و پیدایش نیست مفصلی تجهیزات طبیعی دارای کاری چنین

بقای طبیعی، اقتضایتنازع او، به موجب شده گرفته که بستریانجام سالیاش در

چون به است. موجود زنده ضروری کوتاه توضیحی مورد این را برود. در راه برعکس

«من» نام صاحب چیزی به بالفاصله میرسد خود وجود به نسبت آگاهی شعور و

از «بقیه را خود و نه) چه و چنین بنامد خود را تا باشد داشته زبان میشود (چه

دوگانه به و تعیین میکند جغرافیائی خویشتن من و برای می سازد جدا جهان»

فصل سوم

ایدئولوژیوفرهنگگلهای
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ممکن آگاهی به رسیدن «جدائی» بدون درک این یابد. می وقوف دیگری» و «خود

در «من»، که می کند ایجاب بقا نیز تنازع در حوزه گرفته شکل آگاهی این و نیست

بکوشد حفظ خود، در راستای و، بپندارد خصم و را دشمن موارد، «دیگری» غالب

کند. «حذف» و برداشته میان از را او تا

و گلهای» «زندگی های پیدایش به حیات، مراتب سلسله در هنگامی که، حتی

همکاری و گروه یک در عضویت در را خود بقای فردی «من» هر و میرسیم گروهی

گروه در فرد مستحیل شدن مدد به تنها «عضویت» این آن میبیند، اعضاء دیگر با

فرد، کل گروهخود را ادامهگسترندهمنخویشمیبیند، آنگونهکههر انجاممیشود،

اینگونه بدینسان، را ادامه خویشتن مییابد. پای خود و دست که همانگونه درست

تخاصم از اما گسترده میکند را افراد «من» جغرافیای گروه فقط در گله ای عضویت

این این وضعیتهم در نتیجه، در «دیگری»نمیکاهد. مابیناین«من گسترده»و

در را خود بقای و است تصادم و در تخالف دیگری» «گروه با که است من» «گروه

آن گروه دیگر می بیند. «حذف»

با تخاصم روند میکند این زندگی بسته» «گروههای در درون فرد که زمانی تا

خودی» «غیر و «خودی» حوزه دو و همه چیز به دارد ادامه حاد بصورتی «دیگری»

میشود. تقسیم بیگانه) و یگانه (یا

که مییابد سامان مجموعهای ذهنی در گروه دستآوردهای تجربی که آنجا از

و مقتضیات با سازگار مجموعه ای نیز گلهای زندگی فرهنگ دارد، نام «فرهنگ»

عالموحشو از انسانبرآمده هر عبارتدیگر، به بود. نیازهایچنینگروهیخواهد

زندگیکنندهدر گله هایانسانیصاحبجغرافیاوفرهنگییگانهساز است:جغرافیای

حیاتیاش. شگرف من، با کارکرد گله فرهنگ و من گروه

«فرهنگهای اصلی و حیاتی دادهاند که کارکرد نشان مردمشناسی مطالعات

گلهای» عبارت استازکنترلکردنومحدودکردنرشد«منفردی» اعضاء (بطوری

گروهی، محکم پیوند های آوردن فراهم و یکسو، از شود)، جدا گله از نتواند فرد که

ترتیبها، و بیابد. آداب «هم هویت» با آن و مستحیل در جمع خود را فرد که آنگونه

مردگان، و خون در مشترک،اشتراکات خدای یا خدایان داشتن گوناگون، باورهای

ارائه اینکارکرد دوگانه«جلوگیریاز بنیاد بر استورههایپیدایشو تحولگروه، همه

میکنند عمل در جمع» فرد «مستحیل کردن افراد» و کنترل منیت غیرقابل رشد

جهان با آن روابط و داشته قرار محدوده جغرافیائی خود در گله ـ گروه که زمانی تا و

زیستی اینمجموعه است، تخاصم آمیز عینحال، و، در بیرونرابطهایسودجویانه

میدهد. ادامه خود زندگی به کارآمد بصورتی فرهنگی ـ

آن غایب و حاضر رهبران و گله به تسلیم و عبودیت فرهنگ گله ای» «فرهنگ

منام!)، که نشنود کس حضور تو است (که در پدیده ای زشت گفتن من از است.

تضمینی و بیمه ـ تا از نهد وا میشود که وادار ـ یا می نهد خود را وا فردانیت انسان

شود «تسلیم» گونه این نتواند آنکه برخوردار شود. و میکند فراهم برایش گروه که

دست بگریزد به دور گروه باید از یا میشود. شده محسوب و بیگانه و مردود مطرود

دهد. گروه تحقیر و شکنجه به تن یا در آید و پای از «بیگانهها» دیگر دست به و

زمینه فنآوری در گروه پیشرفتهای میزند بهم را «وضعیت» آنچه این اما

میشکافد را گروه این زمینه مرزهای جغرافیای پیشرفتی در هر است. (تکنولوژی)

رویاروی تر گسترده امکانات و دیگر سرزمینهای دیگر، گروههای با را گروه و

کنم: اشاره پیشرفتها  نمونه از اینگونه تا به چند است کافی اینجا در میسازد.

مذابو فلز کشفآتش،کشفچگونگی ذوب فلزات، کشف چگونگی شکل دادنبه

و جنگ، کشف چگونگی رام کردن حیواناتیهمچوناسبو ساختنابزارهایشکار

حیوان و چرخ ترکیب و کجاوه، ارابه ساختن ـ آن پی ـ در و چرخ اختراع گاو، و شتر

بادبان اختراع پی آنـ ـ در بارکش،ساختنقایقو پارو، کشف خواصانرژیزایباد و

دریانوردی. فنون کردن متکامل و بادبانی کشتیهای به یافتن دست و

آنگروههای خلقمیکندکهدر ناگزیرجهاننوینیرا به اینپیشرفتهایفنآورانه

همقرارمیگیرندو جنگهایخونینگلهای با رابطه در پراکندههرچه بیشتر گلهایو

میانجامد، فتحسرزمین هایگروههایدیگر تریبرایتعرضو بهجنگهایوسیع

طریق بیگانه»، از غیرخودی و «حذف آن دیگری غریزه برآمده از جنگهائی همه

تعلق دارد. به او هرآنچه کردن و نابود و سوختن کشتن

توانست از فنآورانه، مرکب پیشرفتهای سوار بر هنگامیکه، گلهای این غریزه
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«امپراتوری سازی» گذشته در که می کند آغاز را روندی نهد بیرون مرزهای خودیپا

و سازی» «عمارت (از «استعمار» کننده توجیه نام بعد قرون در و میشد خوانده

را وحش اش عالم ریشههای نام بتواند بی آنکهاین ـ گرفت بخود را کردن») «معمور

سازد. پنهان خود در

و عراق شمال عمده بخش آشور، یا بانیپال (پادشاهی که بر آشور مثًال آنچه،

جنوبی بخشهای و (خوزستان ایالم مردم با پیش سال هزار در سه سوریه کنونی)

با آمریکا قاره به آنچه اروپائیان رسیده کرد، یا آن، شوش، پایتخت و کنونی) فارس

است.(۲) مدعا این شاهد کردند قاره این سرخپوستان

فن آورانه، پیشرفتهای بر سوار غریزه و گله، فرهنگ هنگامیکه دیگر، عبارت به

مبدل ناکردنی  تصور جنایاتی به قبیلهای  کوچک  برخوردهای بیآغازد، تاختن 

میشود.

و تجاری ستدهای و داد گسترش ارتباطات، برقراری فن آوری، پیشرفت با اما،

آنها کردن بجای ویران شدهـ  گشوده حفظ سرزمینهای که در سودی و فرهنگی،

در برابر واقعیت را این جوامع، اداره فنون تکامل به کمک بر عالوه داشت، وجود ـ

دیگری، حذف و جنگ، و تخاصم حل راه که داد قرار انسانی گسترنده گروههای

درون از عبور بشر، با سان، بدین شود. تمام غالب گروههای نفع نمیتواند به همواره

و گرفته قرار هم همسایگی در گروهها رفته رفته آن طی که ساله هزار هزاران روندی

این در بدهد. دیگری حضور نوعی پذیرش به تن شد که ناگزیر یافتند، مراوده هم با

میزان کنیم، مقایسه بانیپال آشور کتیبه با را هخامنشی کورش منشور اگر مورد،

بود.(۳) خواهد درک قابل بیشتر فرهنگی جهش این

این  با انسان اوست. اقدام برآیشی معنای میکند شگفتیآور را کورش کار  آنچه

همزیستی» از آن با عنوان«عصر باید تفکر پا به دورانیمیگذاردکه اینطرز و منشور

مقتضیاتناشیازاشکال از برآمده واقعیکاختراعبشریو «همزیستی»در برد. نام

با انسان، «جهانیشدن»میشناسیم. با نام  اکنونآنرا نخستینروندیاستکه

بهعصریمیگذارد پا و ویرانگرخوددورشده ازحاکمیتغرایز تنسپردنبهاینروند،

که / پیکرند یک آدم اعضاء «بنی با عبارت شیراز، بعدها، سعدی را مشخصهاش که

وقتیمی آمریکا رئیس جمهور آنگونه که آفرینشزیکگوهرند» جاودانه میسازد، در

گرفته گروگان به را دیپلماتهای کشورش سال پیشتر سی که ملتی برای خواهد

میبرد. سود او سخن از بگوید نوروزی شادباش است

از و ذهنی است که مجرد مفهومی «همزیستی» که کرد عین حال باید توجه در

نخستین شهرها یافت. در واقع «شهرزیستی» پدیده در آن را باید نمود تاریخی نظر

میکردهاند فراهم را مجتمعهائی و بودهاند انسانی مختلف گروه های تالقیگاههای

گوناگون فرهنگهای و رنگ ها با ـ انسانی مختلف گروههای سقفشان زیر که

این منظر که برقرار میکردهاند. از رابطه یکدیگر و با شده با یکدیگر همسایه خودـ 

و «جامعه «تمدن»ترجمهشده) فارسیبه در متأسفانه بنگریم، «شهرزیستی»(که

فیزیکی نمود (۴) میشود) خوانده «جامعه مدنی» با نام امروزه (که شهروندی»

جهت عکس درست که هستند دو روندهائی هر این و است «همزیستی» مفهوم

که شدهاند آن موجب و کرده / انسان اولیه عمل حیوان غریزی حذف و تخاصم روند

بین گروهها تخاصم و تزاحم عدم فضای برقراری برای جوئی چاره مرحله پا به انسان

شود. نوین وضعیت این اداره برای ساخته»ای خود «قوانین صاحب و گذاشته

خودساخته» «قوانین زاینده فرهنگ پیدایش و «همزیستی» روش های اختراع

فرهنگ نوع دو کهاین است؛ چرا بوده گلهای» از «فرهنگ خروج چاره راه واقع در

مقدس آمدهاند. فرهنگگلهایجنبه متفاوتبوجود کامًال نوع زیستار برای بقای دو

تغییرناپذیری صالبت و خاصیت لذا، و، آسمانی) و الهی سپس (و اجدادی و آباء و

محدودی بسیار و منیت فردانیت به طریق آن باید از انسانی اعضاء گله که چرا دارد؛

فرهنگ آنکه حال می دیدند، مستحیل انسانی گله هویت در را خود هویت و رسیده

و داشته قرار دیگری حذف خدمت سرکوب میل غریزی به در شهرنشینی از برآمده

ارزشهای فرهنگی، بودن متنوع دیگران، و دیگری با اختالف پذیرش برای را انسان

ریختنیبودنارزشهایگلهای،وپذیرفتنارزشهایکمککنندهبههمزیستی، دور

یاری میرسانده است.

سوی دیگرش در و گلهای فرهنگ سویش یک در که کنیم رسم خط مدرجی اگر

را میتوان، بسته جامعهای هر انسان و باشد، هر داشته فرهنگ شهرزیستی قرار
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انسانها می توان گاه داد. قرار خطکش این از جائی در ذهنیاتش، و باورها نوع به

دیگران با و میکنند زندگی شهر عالم فیزیکی در در اگرچه که یافت را جوامعی و

کاری یابند، همان قدرت آنها، اگر در گله ای غلبه فرهنگ بخاطر همسایهاند اما،

شوش و مردم بانیپال با آشور که دگرباشانـ  میکنند و ـ دگراندیشان دیگران را با

ایالم کرد.

«بهشت یافتکه خواهیم انسانهائیرا یابد فرهنگشهرزیستیغلبه که آنجا اما

«بهشتآنجا است جستجو میکنند: ما زیستنگاه روی زمینی که حتیبر موعود»را

بدخوکن، نیک و «چنانبا یا کسیکارینباشد»، با کسیرا آزاری نباشد/ استکه

«آسایش یا و هندو بسوزاند» و شوید زمزم به مسلمانت عرفى / مردنت، از بعد که

مدارا». با دشمنان مروت، با دوستان است: / حرف دو تفسیر این گیتی، دو

محو تنوعو برقراری اینجاسخناز در برخالففرهنگ هایگلهای، میبینیمکه،

تحقق صورتی در بهشت و نیست و دگر باش دگراندیش سرکوب و عقیده وحدت

و انسان، روشخویشرا و باشدومسلمان راه را داشته مییابد کههندومذهبخود

(که «غیرخودیها» با می کند، پیشه مروت (دوستان) «خودیها» با اینکه عین در

دست به است) اغراقآمیز کمی کاربرد امروزی آن، در مورد، این در لفط دشمن

«مدارا» میزند.

و «تحمل» و «تساهل» «رواداری»، فرهنگ (متمدنانه) شهرزیستی فرهنگ

«خویشتنداری»استوهمه اینها اموریهستندکه انسان بایددرداخلیکفرهنگ

در هم و، بیاموزد خود پیشین نسل از شده، حساب پرورشی و آموزش و گسترنده،

و برای تخریب خود غریزی و درونی میل بر باید که بگیرد فرا عمل، هم در و نظر

زند. لگام غیرخودی حذف

تاریخ طول در یک از این دو فرهنگ، توجه آن است که هیچ خور در نکته اما

از که، چرا کند، بازنشسته و میدانبدر کرده از کًال زندگیبشر، نتوانستهانددیگریرا

ازسوی و، دارند ذهنیتانسانهمچنانوجود حیوانیدر مقتضیاتغریزی/ یکسو،

محکوم که است قرنها خود، تکنولوژی رشد ایجابات بخاطر انسان، همین دیگر،

که میکند زندگی جهانی در اکنون و بوده خود غیر با همزیستی و شهرزیستی به

ما خاکی کره مجموعه از متصل ساخته و را بهم جای آن همه ارتباطات فنآوری

است. آورده جهانی» را بوجود «دهکدهای

کارا شدن«تربیت راه در همواره آنچه که کل تاریخبشرینشانمی دهد نگاهیبه

هنوز که است گلهای از زندگی برآمده است فرهنگ سنگانداخته شهرزیستی»

با معیشت، نوع رنگارنگی با بیان، و عقیده آزادی با مختلف سرزمینهای در هم

ترس، ایجاد و سرکوب از راه می کوشد تا، و باورها مبارزه کرده و مذاهب گوناگونی

نابودی به رأی نکنند اگر چنین و دهند شدن» به «همرنگ تن که وادارد را آدمیان

میدهد. آنها

«ایدئولوژی» مختلف آن، انواع در را، «گلهساز» یا «فرهنگ گلهای» امروزه ما

در انسان زندگی بقایای و گلهای غریزه شده مدون صورت ایدئولوژی میخوانیم.

کوره و مجهز میشود گوالک تکنولوژی قرن بیستمی چون به است که عالم وحش

میکند. نابود را انسان میلیون صدها و میاندازد براه آدمسوزی

از ناشی و ادیان غیب عالم و مبداء خدا و ایمان به هنگامی که باورها نیز عالم در

دینکاران و مذهبی شرایع نهادهای شده و در شخصی خارج باور محدوده از ایمان

رنگارنگجاریشدهوبخود شکلگیردماشاهدپیدایشانواع ایدئولوژیهائیمیشویم

به قدرتحکومتیدستیافتهاند نیز،درطولتاریخ ثبتشده،هر هنگامکه کهآنها

ساختهاند. را منهدم بشری تمدنهای و گرفته برده اسیر و و ریخته خون

بقدرت رسیدن پی در خود، و کشور در که است سی سال ما نیز، عصر ما در

دینکاران فرقهامامی،شاهد اینقتلعامدگر اندیشان،از لیبرالوکمونیست ومجاهد

از بیش که گفت میتوان به جرأت اکنون، و بهائیان، بودهایم و درویشان تا گرفته

تجربه کردهایم. گله ای را آمدناندیشه در اجرا عالم به از ملل بسیاری

چگونه میتواند این  دارد انسان غرایز حیوانی در ریشه که فرهنگ گلهای  اما یک

کارا سازد؟ و عملی را خویش اراده دگرناپذیری

نام به به چیزی گله، همه شدن در مستحیل تسلیم و و همرنگی و وحدت ایجاد

تا است کوشیده خود تحول اجتماعی تاریخ طی انسان، در و است نیازمند «زور»

«زور» راستا، این از و، خود درآورد همزیستی جامعه و خدمت در نیز را «زور» این
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پس مییابد، تجلی آن ها نظایر و شورش ضد قوای و ارتش همچون نهادهائی در که

نام بزرگ تری به نهاد آمدن بازوی کنترلهای اجتماعی در تحت و منظم شدن از

«حکومت»است.

حالاگرحکومتی دستخوشفرهنگگلهایشود«زور»بصورت یکنیروی«شر»

مدد گروه، به این میگیرد. قرار گلهای فرهنگ صاحب گروه اختیار در آمده و در

کند، حذف را ناخودی تا می کوشد میگیرد اختیار در که یافته»ای سازمان «زور

بسود برقراریشریعتقبیلهای را قوانیندستساختبشر براندازد، و را دگراندیشی

سازد. نابود و محو خویش

اداره کسانی بوسیله و یابد سامان شهرزیستی فرهنگ بنیاد بر حکومت اگر اما

و رنگارنگی مکاتب، و و ادیان و آراء، مذاهب آمیز عقاید صلح به همزیستی که شود

آنگاه باشند داشته میاندیشدومیکند اعتقاد آنچه زندگیوضرورتآزادیانسان در

انسانی خواهیم بود. بهشت گسترش شاهد پیدایش و

وسعادتانسان بقا رمز کنون، ازطلوعتاریخمدونبشریتا ماحصلسخناینکه،

است. بوده حکومت به آن مذاهب همه مکاتب و با گله ای، فرهنگ ندادن راه

اساس رأی بر را که قوانیناش غیرایدئولوژیک غیرمذهبی و حکومت یک تنها در

به که میتوان است میکند اجرا و آورده بوجود بشر حقوق اعالمیه مفاد و مردم

رفته «دیگری» ضد کننده غرایز ویران ریشههای رسید که انسان تکامل از مرحله ای

از بین و بخشکند بی آنکه بکلی میبازند، رنگ و رفته رفته نداشته رفته آبشخوری

عین در و، و فصل نمیکنند حل حذف با را اختالف که است مرحله بروند. در این

متمدنانه گفتگوی طریق از تا میکوشند شوند، اختالف وجود منکر آنکه بی حال،

یابند. دست سعادت شهروندان جهت سکوالر در سازشهائی به

 
پانویسها:

حتی «تکامل» و محتوای بی و ارزشی واژه مقابل در هرندی، ابراهيم معاصر، نويسنده را برآيش واژه  .۱
است. کرده پيشنهاد عربی «تحول»

که پيش توجه کنيم سال هزار سه از از کمتر بانيپال آشور از کتيبهای بازمانده به تا است اين مورد کافی در .۲
محل خدايان و جايگاه مقدس، بزرگ شهر شوش، «من می دهد: شرح را شوش، آن، پايتخت و ايالم فتح داستان

کردم، يکسان خاک با را ايالم معابد کردم... [خدايان آشوريان] فتح ايشتر و آشور اسرار آنها را، به خواست
هيچ بيگانهای هنگام آن تا که بيشههای آنان، به من سپاهيان دادم. باد يغما به را آنها و الهههای خدايان و
آن جديد و قديم شاهان قبور من کشيدند. آتش به را ديدند و اسرار آن نهادند، گام بود، نکرده گذر آن ها کنار از
سرزمين آشور به را آنان استخوانهای و قرار دادم آفتاب معرض را در آنها [اجساد] کردم. متروک و را... ويران
کردم. تبديل يزرعی لم به بيابان ويران و را ايالم سرزمين روز پنج و بيست و ماه مدت يک من [در] آوردم...
و جديد قديم خانوادههای همه شاهان، همسران شاهان، دختران من کاشتم. سيلهو و نمک آن در روستاهای من
و بزرگ پايان چهار زن.... و ساکنان مرد متخصصان، تمامی شهرداران شهرها... شهربانان، ايالم، شاهان
ساختم... [از اين آشور روانه سرزمين جنگی به غنيمت عنوان بود، به بيشتر از ملخ تعدادشان کوچک را، که
خواهند آسودگی به آن] خرابههای وحشی [در جانوران تمامی و وحشی، غزال ها وجود من، االغهای از برکت پس]
از آنجا دست من به شادی... کوچک، فريادهای و بزرگ سم چهارپايان [صدای] و انسان، زيست. اکنون آوای
۳۳۷ ص مجيدزاده، يوسف النهرين»، نوشته بين تمدن و «تاريخ کتاب به نگاه کنيد ـ است.» بسته بر رخت

به مغول لشگر چنگيزخان حمله آوردهاند که در فارسی، المثلهای يکی از ضرب نزول در شأن راستا، همين در
ویران بود، آن چنان دانشمندان و فضال اجتماع مکمن و مامن و تمام فرارودان چراغ چشم و که بخارا «شهری
از یکی برند. خود با دیگر نتوانستند چیزی بر تن داشتند که جامهای شهر جز این معدود فراریان که گردید
بخارا را از او پرسیدند، حال چون بود، گریخته خراسان به برده در به سالم جان واقعه بخاراییان که پس از آن
اتفاق شنیدند تقریر این جماعت زیرکان که رفتند» و و بردند کشتند و و سوختند و کندند و «آمدند داد: جواب

نتواند بود». سخن این از موجزتر پارسی در کردند که

به دست بابل که هنگامی يونانيان آمده، تاريخی کتب و يهوديان کتاب مقدس در که مطالبی به تصديق .۳
اندر دوستانه من سربازان بسیار که «آنگاه کرد: صادر قرار اين از فرمانی شد، او گشوده کورش لشگريان
من باشد. ترساننده اکد سومر و سرزمینهای تمامی در جایی در کسی من نگذاشتم برمیداشتند، گام بابل
که را بابل در باشنده درماندگان پاس داشتم. نعمت فراوانی را در مقدس شهرهای (دیگر) همه و بابل (شهر)
چاره را درماندگیهاشان ایشان، خور در نه بود(؟) داده یوغی خدایان خواست رغم به را ایشان (نبونئید)
زمین (شهر) اشنونا، سرزمین آگاده، و شوش و آشور (شهر) تا ... از برهانیدم... بیگاری از را ایشان و کردم
دیرباز که از دجله سوی مقدس آن شهرهای (همه) و نیز گوتیان سرزمین (پایان) نواحی تا تورنو دیر – مه
های جای شهرها (= جای ها) به آن میانه در که را خدایانی پیکره نیز و ساختم) (از نو باز گشته بود ویرانه
مردم آن همگی (و) شان) بنشاندم (نخستین جای در جاودان به تا را) پیکرهها (همه آن و بازگردانیدم نخستین
دکتر ترجمه ـ برگرفته از بازگردانیم...» جایگاههای خویش را به آنان و آوردم پراکنده بودند)، فراهم (که را

(savepasargad.com) پاسارگاد» سايت «حفظ در شده ارفعی، منتشر عبدالمجيد

شخصیام. سايت در ـ يا «جامعه سکوالر»؟ مدنی» با عنوان: «جامعه من مقاله به کنيد نگاه .۴



ساحت در آنها شرایع و ادیان همه دینکاران ندادن راه معنی به سکوالریسم چرا

خدای خود، فقط دین متشرع دینکاران که خاطر این به حکومت است؟ ساختار و

به آئین سرکوب همه را با زورگوئی و و می کوشند قبول دارند و شریعت خود را خود

برای هر هستند. حاکمیت و قدرت تشنه رسیدن به کار این برای و آورند خود در

و آن هاست خدای حکم حکم الغیر، و دارد وجود آنها خدای آنها، تنها از دسته

عقوبت. سکوالریسم مستوجب و است شرک آنان خدای جز خدائی به هر اعتقاد

همه را از شده و و همه آئینها نهاده همه خدایان، همه ادیان اما بر بنیاد پذیرش

با یکدیگر مانعمی شود. نسبت تعرض

هم لحظهای با تا کنم دعوت شما از بگذارید مضمون، این درک روشنتر برای

از پیش دارد بیاندیشیم، قرار شهر مکه که در شکلی ساده مکعبی ساختمان آن به

فاتحان، بعنوان مدینه النبی، از آمده مسلمانان و شود دروازههایش باز که روزی آن

شوند. مکه وارد

محسوب عرب قبایل بتخانه به کعبه (یا مکعب شکل) موسوم واره اتاق روز آن تا

در و آن بت یافته تجسم بتی قالب در که داشت خدا)ئی (یا «اله» شد. هر قبیله می

میتوانست هر قبیلهای، یا نگهداری میشد. هرکس، به کعبه مرکزیموسوم بتکده

پنجم فصل

درستایش بتکده ها



اسماعیل نوریعال ۲۲۷مبانیسکوالریسمنو۲۲۶

آن خدا که دینکاران آدابی از و برد نیایش او بر و کند خود انتخاب را خدای خویش

مذهبی، تنوع نماد کعبه بتکده سان، بدین نماید. تبعیت میکردند معین برایش

از دیگران خدا کدام اینکه سر بر کسی بود. مذهبی تساهل و همزیستی مذهبی

مراسم تا میآمدند مختلف به مکه مردمان قبایل نمیکرد. هر ساله دعوا است برتر

حج همه مراسم اما میآمد، خود نیایش خدای نیت به هرکس بجای آورند، «حج»

حلقه هائی طواف میکردند، شبها در بتکده دور هماهنگی انجام میدادند. به با را

همچون مراسمی در سرود میخواندند، شاعران سرودههاشان را و می آمدند گرد

سال تا برای یک بر میگزیدند را بهترینها و شنودگان «شبهای شعر» می خواندند

اینشعرهایبرگزیده«معلقه»و«معلقات»میگفتند. بهدیوارکعبهآویختهشوند.به 

در آن میگذاشتیجنگ که پا وادیایمنبود، و همزیستیبود، مسالمت  مکهشهر

میگذاشتی. کنار و میبوسیدی را

فتح به نیت پیشتر یک سال رسید. آنها هجری مسلمانان فرا دهم اینکه سال تا

شهر به برای تسلیم و بسته پیمان صلح مکه با بزرگان شهر آن در بیرون و مکه آمده

مکه دروازهها بزرگان بود، آمده بسر مهلت آن آنک بودند. داده ساله مهلتی یک آنان

می شهر وارد اکبر» «اهللا و اهللا» اال اله شعار «ال مسلمانان با و بودند، گشوده را

اکنونمسلمانان اما بود بتهایساکن کعبه نام یکیاز «اهللا»هم گذشته در شدند.

می کردند. را تصرف مکه او «وحدانیت» در مورد شعار دادن با

به اصطالح ـ «یثرب» به از شهر مکه گریخته و سال پیش ده که اسالم، پیامبر

به راست او یک باز میگشت. خود به زادگاه اکنون پیروزمندانه کرده بود، هجرت ـ

وسنیدر شرح بهشکستنبتها پرداخت. شیعه گشود و درش را رفت، سراغ کعبه

کار این در را ابیطالب ابن علی شیعیان، و دارند گوناگونی روایات «بتشکنی» این

میدانند. پیامبر معاون و شریک

نزد مسلمانان«توحید» در آنچهاندیشه مرکزیاینجریانمحسوبمی شد باری،

بار تا میشود «تکخدائی» ترجمه به شناسی جامعه در زبان «توحید» داشت. نام

تبدیل علمی تفحص و در خورد تحقیق به پدیدهای بدهد و دست از را خود مذهبی

بدستابراهیمو جانشین از اینمنظرکهبنگریم،صحنهخیالیشکستنبتها شود.

پیامبر بدست بتها شکستن به اسالمی روایت آنها، که در «یهوه» بجای کردن

پایان نمایشی نماد بهترین یافته، آنها تحول بجای «اهللا» کردن جانشین و اسالم

و اعراب به داستان این اما است. «تکخدائی» اندیشه آغاز و خدائی» «چند دوران

سامانه نیز پارسی زرتشت آنها از پیش سال هزار دو نمیشود. منحصر سامی اقوام

بهم شماره بود) پر «ایزدان» گانه و سه دارای «اهورا» های (که را خدائی آریائی چند

بعنوان را ایزدان و اهوراها دیگر و برکشیده را «مزدا» فقط اهوراها میان از ریخته،

در البته، که همینجا بگویم و بود؛ تعیین کرده او و دستوربران معاونان و همکاران

عوض نقشهای آنها فقط و نشد حذف الهه ای و اله هیچ یزدانشناخت زرتشت،

و یهوه آنکه حال ماند، باقی خود بجای بینشان در هماهنگی و همکاری و گشته

محضر خود نداشتند. را در اختیاری تحمل هیچ تنابنده صاحب اهللا

مکانهای مختلفتاریخو ادوار مشابهیدر حادثه با ما وقتیکه نگرشعلمی، در

قانونمند روندیاجتماعیو مسلممیشودکه ما بر روبرومیشویم، گوناگونجغرافیا

یک معینی از عمر تاریخی لحظه در مثًال، ما امروز مورد بحث در که، است در کار

آنرا از«چند خدائی»به«تکخدائی» برمیگرداند. اندیشه محوریمسلطبر جامعه،

بر جوامع بسیاری از در هم هنوز (که خدائی چند دوران از غلتیدن جوامع یعنی،

بهدورانتکخدائیبایدنشانتحولیاجتماعیباشدکهطیآنجوامع نیافتادهاست)

می روی تکخدائی به چندخدائی از خود، شناختی جهان تصورات عالم در بشری،

دوران صنعتی پس از آن به و کشاورزی دوران به شکار آورند؛ همانگونه که از دوران

رسیدهاند.

پیش هزارهای پنج حدود از ـ انسان اینکه چرا شناسی، جامعه دیدگاه از واقع، در

کوشیده و نهاده «تکخدائی» به اندیشه رو ـ و مکانی زمانی تفاریق به اما ، بهاینسو

کند که در «خداکده»ای تصور جانشین را واحده» خدای «ملکوت است تا تصور

ظاهر گوناگون خدایان بصورت قبیله، افراد خونی ریشههای یا طبیعت، عناصر آن

میکند خاصی وقایع تاریخی حدوث از حکایت که دلکشی است مبحث میشوند،

طبیعت رازهای انکشاف به شوق و شده تربیت تخیل مدد به تنها را ماهیتشان که

زد. تاریخ میتوان حدس و
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و جهان تبیین برای اولیه انسان ابتدائی علم نوعی خدایان» بوجود شدن «قائل

به عناصر طبیعت، نسبتدادنخصوصیاتخویش به با او، است و تغییراتآن بوده

بصورتی را کرده، آنها و هضم درک را حرکاتشان هویت میبخشیده تا و جان آنها

صفاتی واجد ـ اما خدایان قاهر بصورت طبیعت عناصر ببیند. آنگاه، وقتی معنیدار

قربانیکردن با و معاملهنشست. به گفتگو، مذاکره آمدندمیتوانبا آنها در انسانیـ

نیاز و نذر در خشنودساخت، را ـ آنها و همسر حتیفرزند استـ عزیز برایما آنچه

را مشاغلی و آفرید کنند نرم را قدرتمندان این دل که را مختلفی دعاهای گشود، را

«متخصصان آنگاه این و مییابد. ضرورت تخصص و تحصیل آن که برای آورد بوجود

و آخوندها دعانویسان رمالها و و قبایل جادوگران شوالی خدایان» در از دلبری فن

میپردازند. مردم مشکالت دینکاران بکار رفع و

یک و به ـ بینشی تحولی خدائی تک به خدائی چند از تحول اگر عین حال، در

مزبور، روند طی که، داشت نیز ضرورت صورت آن در بود ـ «علمی» ابتدائی، تعبیر

مربوطبهخدایانتغییریبنیادین امور باورهایمردماننسبت به و نظرگاهها درهمه

بصورتیکموجود و«خدایواحده» تنها چنیننشده حالآنکههیچ کجا رخدهد.

حتی (و آدم و عالم پیشتر همه زمانهای در که گشته متعالی ظاهر قادر و پنجه قوی

بودهاند. او اراده مقهور همگان همواره و را آفریده فرشتگان) و ایزدان و نیمخدایان

است. مشخصاتخدایانسابقتفاوتینداشته چندانبا مشخصاتاینتکخدا اما

میگیرد بی روح خشم و زنده و آسمان بر زمین و گاه دارد. انسانی و خوی خلق نیز او

و راست خم به و گاه میکند خراب را شهری گاه میآید. مهر بر سر آنها گاه با و

اسماعیلش تا می گوید را خشنود میشود. ابراهیم نیازی و نذر و عبادت و شدن

ابراهیم اینکه جایزه می فرستد، به گوسفند بهشت از لحظه آخر در و کند قربانی را

انسانی است تکخدا هم است. بدینسان، بوده اراده او برابر محض در تجلی تسلیم

مردمان بندگی بردگی و شده و ظاهر او از قدرتمندتر مقیاسهای بزرگتر و در که

را سرکشان و می خواهد ذلیل خار و است، آدمیان را تعبد عاشق دارد، دوست را

می زند. گردن

تاریخ،دورانتکخدائی اینتصادفیاستکه،درهمیشه آیا حالمیتوانپرسیدکه

اینکه نه آیا است؟ شده آغاز جوامع سیاسی ساختار در تحولی شدن پیدا پی در

توانائیاستخدام انباشتگی ثروت، یافتنجوامع، پیدایشزندگیشهرنشینی، توسعه

قرار شهریاران اوامر اجرای خدمت در تا می شوند معاف تولیدی کار از که عدهای

سرکوبگر متمرکز و همیشه ایجاد سازمان های را بر راه ـ سو یک کهـ  از نبوده گیرند

منعکس آسمانها بر ساختار را این تصور و تصویر سوی دیگر، از و، گشوده دولتی

است؟ ساخته

خدایان وجود بشری، تمدن برآیش سرآغاز در که، کنیم توجه شگرف نکته بهاین

دهکده خدای است. هر بوده نیز مردمان گوناگونی و قدرت عدم تمرکز متعدد نشان

داشته آن خود نگهبانی از فرشته آدمی فرد هر و مراقبی، هر خانه ایزد محافظی،

هستی عالم تصور و بوده، آزاد میخواسته که خدائی هر پرستش در هرکس است،

است. بوده رنگارنگ و متکثر تصوری نیز انسان ذهن در

درسنگریختهها وسنگ «پانتئون»(خداکده)خود را یونانیان تصور یاد آوریمکه به

تراشیدههایخودمتجسمکرده و، درتصویرآینهواری از آن،درزندگیاجتماعیخویش

جامعهشان سیاسی ساختار یعنی، بودند. رسیده اشرافی دموکراسی نوعی به نیز

میداد. شکل نیز را خداکدهشان ساختار

و «دین رسمی» جامعه بودند. چنین هخامنشی کورش عصر پایان تا ایرانیان نیز

را اجتماعیشان رنگارنگ زندگی ادامه که صفتی باالترین و نداشت واحد» «خدای

ممکنمیساخت«تساهل»بودوپذیرشاینواقعیتکههرکسمیتواندعقیده ای،

مسالمت آمیز هم بصورتی با همگان حال عین در و داشته باشد آئینی و خدائی

زندگی کنند.

سرکوب و حکومت استبداد کجا هر که نیست تصادفی روی هیچ این به واقع، در

نوعی که تساهلو کجا به تکخدائیگذارده استو هر مذهب دوراننیز رو پیشآمده

است. یافته تمایل خدائی چند دوران به بوده مذهب برقرار دموکراسی از اولیه

در فراسوی آیا است؟ بسته بر رخت متمدن جوامع از واقعًا خدائی» آیا «چند اما

عالمحکومتوسیاستوزورمداریهنوزمیتوانبوجودبالمنازع«تکخدائی»معتقد

پانصدسالیپسازشکستنبتهایکعبه هزار و هم، مسلمانانهنوز اینکه آیا بود؟



اسماعیل نوریعال ۲۳۱مبانیسکوالریسمنو۲۳۰

فریاد مرتبه روزی گاه دهها ندارد، وجود «اهللا» جز «اله»ی هیچ دیگر اینکه اعالم و

پس آن، جز نه و هست اهللا تنها اگر است؟ معنائی چه دارای می دارند، «اهللا اکبر» بر

اینکهاینشعار آیا نه  است؟ میانچه چیزهایدیگری«اکبر»(بزرگترین) این اهللادر

تکخدائیتوحیدیاسالمی نتوانسته همهستکه «اله»هایدیگر وجود نشانه خود

براندازد؟ و بشکند ـ کعبه بت های همچون ـ را آنها

تکخدائیامریسیاسی حرکت از چندخدائیبه من، بنظر بگویمکه، میخواهم

همواره، و بشری، طبعًا جوامع اال و است جامعه سیاسی ساختار تحوالت ناظر بر و

خود را خدای یهودیان خودمان ایران آسمان زیر اکنون، هم هستند. چند خدائی

هر نیز و دیگران زرتشتیان مسلمانان و و بهائیان را و خویش عیسویان خدای دارند،

خواستهاشان ندارند، بهم شباهتی یک هیچ خدایان این را. خویشتن خدای یک

اینکه در نتیجه، و، فرق دارد با هم و عباداتشان و آداب نیست مؤمنانشان یکی از

به خوش بیشتر است زرتشت یکی و محمد و عیسی موسی و خدای ادعا می شود

می شود. «دیگران» مطرح محو و خوردن فرو برای تنها می ماند و خیالی

باور به اما درسطحسیاسیکهحرکتمیکنیممیبینیمکهاندیشهتکرهبریدر

روی نامش را که است «اهللا» ایران امامی مسلمانان خدای متجلی است، تکخدائی

خویش، واحده خدای نام به که، است فقیه ولی هم نماینده اش و نوشتهاند پرچم

آبمی به را کورش آرامگاه و ویرانمیکند، را بهائیان قبرستان و اهلتسنن مسجد

است. مشغول بت شکنی همچنان سیاستورزی، سطح در یک تعبیر، به و، بندد

جنگ خود، صورت نمادین ملل، در و جنگ اقوام دور هم، گذشتههای در

در و آورده خود نزد را به خود مقهور ملل خدایان است. بابلیها بوده هم خدایانشان

اقوام نزد در رو از آن هخامنشی بودند و کورش داده خویش قرار خدای نظارت زیر

آزادی و نجات داده خدایان زندانی را که و سرفراز شد خود محبوب عصر ملل و

بود او کرد. دیارشان درآمدهشان، رهسپار بردگی از با قوم همراه را، آنها و بخشیده

دهد، برتری اقوام دیگر خدایان بر را خود خدای نمیتواند هیچ قومی داد دستور که

داشت. اعالم را بشر منشور حقوق نخستین که نیز بود همیناندیشه دل از و

که حقوقی بر منشور ناظر هر که در می یابیم بنگریم، تاریخ به سیر که منظر این از

چند خدائی و پذیرش منشور باشد داشته تعلق خاص) انسان نه (و به انسان منتشر

که هست هم دلیل همین است. به اجتماعی نتیجه، رنگارنگی در و مذهبی، تنوع

حقوق صورت، ازاندیشه یک دو به هر «سلطان مستبد»، هم یگانه» و «خدای هم

آنکه میدانند؛ سیاسی یا الهی «توحید» خط از خروج نوعی را آن و دارند نفرت بشر

دومی شخص رهبری معظم مقام برای آنکه و است کافر شود قائل شریک خدا برای

در شاید جای میگیرد. گوشه اوین اعال در مقام آن به اهانت جرم به کند، جستجو

از امیرعباس هویدا نبودکهمیگفت: میانسیاستمداران معاصر ماهیچکس موحدتر

اله اال «ال از عبارت عربیاش ندارد!» که ترجمه وجود شخص دوم ما مملکت «در

دور نیست. اهللا» چندان

و می دادند «خداوندگار» لقب خود پادشاهان به کهایرانیان نبوده بیهوده و

آنحقیقتمکشوف«الهی»میگفتند نظریهپردازانسیاسیوسیاستنامه نویساناز

اینمیدان میتاختندکهخود آنچناندر گاه و «سایه خدا»میدانست؛ کهسلطانرا

دقت باری، اگر باشد. خدا خودش مبادا که می انداختند شک به این را هم سلطان

منتهیاهللاهر االاهللا» است، در مییابیمکهشعارهمهمستبدین تاریخ«الاله کنیم،

«قوم یا «پرولتاریا» نام میتواند با حتی که آنجا دارد، تا را خود خاص نام مستبدی

بخواند. «شرک» خاصی از نوع کردن ترک به را همه و ظاهر شود آریائی» برتر

واگربههمینواژه«شرک»دقت کنیممیبینیم کهازسرچشمهشراکتوهمکاری

بر همزیستی ناظر نگرش نوعی و میخورد آب بودن سهیم و شریک همدستی و و

گرایش و دوستندارند همیندلیلتکخدایانآن را به است و آننهفته اجتماعیدر

و گردن می زنند. حد گرونده را را حرام میکنند و آن به

در اینکه به بسته و در تاریخ جوامع مختلف، گرفت که نتیجه میتوان واقع، در

کجایسیرتحولشانهستند،پیامبران برای برانداختندموکراسیوتساهلمذهبی

توانستهاندمفهوم«تکخدائی» را، آمده وجادهصافکناستبدادوسرکوب بودهاند و

امروز میبینیمهم بیاندازندکه مردمانجا اندیشه چناندر همچون یک ارزشواال،

موحدین نخستین کهایرانیان بهاین مفاخره میکنند ما اندیشمندان از بسیاری هم

است. گرفته سرچشمه ایران از توحید واندیشه بودهاند عالم
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این عبور پس از بشری، جوامع تحوالت سیر آیا میآید: پیش پرسشی اینجا اما در

دیگر مرحله نوینی برایآنپیش تک خدائی، متوقفشده و چند خدائی به از جوامع

دهیم. منفی پرسش پاسخ باید بهاین باشیم خود ساخته پیشه خرد را اگر آید؟ نمی

و مستمر امر هیچ و است و تغییر بنیاد نهاده شده سیالیت و دگردیسی بر جهان

برایهیچجامعهای تکخدائینیز توقفدر آنوجودندارد.پس، دائمیوبالتغییریدر

واقع، در که، بنگریم می بینیم خردپذیر اصل این با عینک اگر است. نبوده ممکن

مبارزهای از توحیدی، نشانی دین یک داخل در انقالبی یا اصالحی نوین حرکت هر

دینکارانی از جانب همین دلیل به دین دارد و آن مرکزی تکخدائی در تصور علیه

حد شرک، به کردن روی و دین از خروج بعنوان هستند، تکخدایان آئین پاسدار که

شده اند. سرکوب و خورده

جا همه و توان همه تکخدائی اهورامزدای نوینی از «قرائت»های مانی و مزدک

برابریهوهخشمگینو ترسناک را عرضهداشتهوتنبیهشده اند. عیسای مریمدر حاضر

گرونده است، ایرانیان القدس) کرده پسر، روح شقه (پدر، سه او را و کرده سربلند

تا امامی) بودهاند و اسماعیلی قرمطی بیشتر عرب زده، صفویه از پیش تشیع (که به

زدهاند دامن را شرکآمیز چند خدائی نوعی و فرود آورده را خود امامان حد تا را خدا

نمیدانیم). جدا هم خدا / از نمیدانیم خدا را علی (ما

ـ وجود» سپس «وحدت ـ و دل «توحید»، معنای «وحدت» که از نیز عارفانی

بسود آن را و شده دور اصطالح مذهبی این معانی خاص از میکشیدهاند، بیرون را

خدا «وحدانیت» و «احدیت» که جائی در دادهاند. تغییر کًال مصلحتی خود تعابیر

وحدت استـ  اهل نظر منظور که ـ جادهندگی کلی را و عام فراگیری به هیچ روی

نهفته اهللا» اله اال «ال مفهوم که در میتند همان مداری بر بیشتر و نمیکند افاده

وحدت وجود آمیخته اند دامن به و بریده توحید سنتی معنای عارفان بکلی از است،

دفاع در مولوی، متجلی سازند. طبیعت مظاهر همه در کرده و تکه تکه را خدا تا

به جبتی)، (اهللا فی بود در جبه خویش کشف کرده را خدا که حالج منصور از

خوانده خدا را خود درخت اینکه طور و گرفته وادی آتش درخت با موسی رویاروئی

روا نبود چرا / درختی از انالحق باشد «روا پرسد: می و کرده الحق)اشاره انا (گفته:

میدارند بر انبر با را دینکاران کتابش هم دلیل روشن همین به و، نیکبختی؟» از

نجس نشوند. که

دیگری در خدائی و چند یکی در تکخدائی الحان همین انجیل در و تورات تفاوت

و مکار الحبارینو وجودخدائیقاصم از قرآنخبر کننده تهدید لحنخشکو است.

پاداشوجزا می بخشد و مثقالمیکشد به می دهدکهحرکاترا منتقمدر آسمان ها

ساختار های سیاسی به کنید نگاه آینه این در و ندارد؛ تحمل هیچخدایدیگریرا و

جوامعمسلمان.

کردهاند برای اینکه قبول رنگارنگی اند؟ و تساهل ما اهل بیش از هندیان چرا

حدیثساخته اند نه اینکه عارفان ما مگر را داشته باشد. هرکسمیتواندخدای خود

در «شرک» همان این است؟ آیا زمین روی آدمیان به تعداد خدا بسوی راههای که

می چوپان به مولوی چرا موسای نیست؟ آئین و وحدت کلمه و خدا «توحید» برابر

آیا این بگو»؟ دل تنگت هرچه میخواهد مجوی / و ترتیبی آداب «هیچ گوید که

چند رنگارنگ و به جهان گسترده تکخدائی از فضای تنگ خردمندانه زدنی نقب

خدائی نیست؟

مقیاسهایجامعهشناسی در آن استکه، «کفرگوئی!» طرحاینهمه از قصدم

استبدادی حاکمیت نوسان از خدائی، چند و تکخدائی نوسان بین سیاسی، علوم و

تکصدائی وسرکوبگرتاحکومتچندصدائیومتکثر(وحتیمیشودگفت فدرالی)

میانجامد که پذیرش آزادی آنجا به بشر حقوق اعالمیه تثبیت با عاقبت که است

به پذیرشهمه خدایانبشریتبدیل معنائی یزدانشناختی، را، در عبادتبرایهمه

در قالبی بود دیگرباره شده ویران توحیدی ادیان بوسیله که بتخانهای را میکند و

باز میسازد. و وسیع گسترده

اماتحققاین چند خدائینوین،اینمساویانگاشتنهمهادیان، این آزادیداشتن

یک خدا و که یک زمانی هرکس، تا به زعم و برای هرکس خدا، مذهب و عقیده و

شرط دلیل، و، به همین نیست ممکن کنند حکومت دینکاران بر جامعه سازمان

برقراری تنها اعالمیه حقوق بشر الزموضروری برایتحققپیشبینیهایمندرجدر

در سلطهجو انحصارطلب دینکاران حضور از جلوگیری معنی به ـ است سکوالریسم
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ساحتحیاتسیاسیجامعه.

تأمین خدایان پرستش و ادیان که آزادی عقاید و است سایه سکوالریسم در تنها

کار بی دینان دخالت در ادیاناجازه این پیروان هیچکساز عین حال، و، در میشود

نباشد آنجاست که آزاری «بهشت شاعر: بقول داشت. نخواهد خدا را نیز منکران و

نباشد». کاری کسی با را کسی /

پنجم بخش

دونمونه



چنینشد؟» نزدیکبه سیسالاستکهنسل منازخودمیپرسد «چرا اکنون،

کردهایمکهخواست، پیدا را فرانکشتین»مشهور ماحسمیکنیمحکمهمان«دکتر

اما بسازد (سوپرمن) «ابر انسان» یک خود، اجزاء قربانیان بهترین کردن هم سر با

داروهای مختلفدر لولههایآزمایشگاهیبه غلغلکردن وقتیرعدو برقینازلشدو

آن از آنکه انسان» شکست، پیلهشیشهایآن«ابر و آمدند بهحرکت در و پرداختند

را با نام «غولفرانکشتین»میشناسیم بیرونآمد هیوالئیخون آشام بود که اکنون او

است. «فرانکشتین» هیوال آن خود اصًال نام که میاندیشند هم کسان از بسیاری و

نسل بردارد، میان از را هیوال میشود که داستان موفق پایان در فرانکشتین اگر و

نیز ما پس از و نسل آورد بسر تبعید و خانگی درد و حسرت را در عمر خود اما من

واگذارد! خود از پس نسل به مهم را این انجام دارد خیال گویا

از دیگری گوشه در نکرده، حل را ایرانمان مسئله پیچیدگیهای هنوز اکنون، و

جهان،شاهدشکل گرفتنحادثهدیگریهستیمکه،دیگرباره،«درآن میتوانبوضوح

در این مفاهیم را نسبت و مشاهده کرد را علوم اجتماعی از کارکرد مفاهیم مختلفی

برابر آن، در در و دارد نام ترکیه جهان از نقطه این کشید». بررسی به تکوین آن سیر

است. تکوین شرف دگردیسی شگرفی در ما، چشمان

فصل اول

دگردیسیحکومتدرترکیه
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پیروزیحزبمسلمان «عدالتو توسعه»بصورتی نتایج انتخابات ترکیهو واقع، در

ـ مفهوم«سکوالریسم»رابگستردگیمطرح کردهوزوایایگوناگونو هیجانانگیزواژه 

از اینکه عاقبتجمهوری است. صرفنظر به «پیشصحنه» آورده اغلبتاریکآن را

باید انتخابحزبمسلمان «عدالت وتوسعه»بهکجاخواهدکشید، با ترکیه سکوالر

ساحت زندگی در کشور مرزهای این داخل در و در ترکیه آنچه که سالهاست گفت

زنده، مورد اما تاریخی آزمایشگاهی همچون میتوانسته، می گذرد سیاسی مردمان

وهمچنین کشورهایواجدجمعیتهایاکثریتیمسلمان، روشنفکراندیگر توجه

کشورهای ـ در ناخواه و خواه ـ کشورهای غربی که و سیاستگزاران روشنفکران

گسترش اوج در اکنون، است. نگرفته و گیرد قرار منافعاند، دارای مسلمان نشین

رسیدن بقدرت اسالمی، کشورهای در «اسالمیست»ها تاز تاخت و و اسالمگرائی

تا به است داده دیگری بدست فرصت ترکیه در و توسعه» «عدالت حزب مسلمان 

بگیریم. تحلیل و بررسی برابر تابش در را آن و فرا دهیم گوش ترکیه انتخابات پیام

کافی چند مقدماتی ذکر تنها میشود، مربوط کتاب این موضوع به که آنجا تا اما،

کار وا گذاشته و دیگر جائی و آن را به زمانی درباره مشبع بحث نظر میرسد و به

جوامعمسلمان تحوالتو دگردیسی مفهومسکوالریسم در به مسائلیکه به را خود

میسازیم. محدود میشود مربوط

توت برگ خوردن از دست کوتاه خود عمر از لحظهای که در دیدهاید را ابریشم کرم

میشود پنهانشدنازچشم ها خویشو دور مشغولساختنپیله ایبه و میدارد بر

برابر در کرمیکه بجای که، بینیم می شد، گشوده پیله که وقتی بعد، روزی چند و

در است؟ آمده انگیز بیرون شگفت پروانهای آن از بود، پیله رفته داخل به چشممان

داده اند، که همانفارسی (transformation)«نام«دگردیسی علومطبیعیبهاینسیر

دبیرستانی فقه در معنایش در بیان و باشد، در آمدن) حالی به حالی (از «استحاله»

این از مثالهائی همه در البته، شود». نمک نمکزار در سگ «چنانکه میخواندیم:

ارزشهای ذهن مجموعه شدن (در بهتر سوی دگردیسی به حرکت دست، راستای

تبدیل پروانهای به ندارد ارزشی ما به جهان، رمانتیک نگاه در که، کرم است. آدمی)

این دارد. جای خود هم که سگ است. غیره و آزاد پرواز نماد زیبائی و که میشود

«پلیدتر تازه بشوئیمش هفتگانه دریای به اگر فرمود سعدی که «نجس»، حیوان

سفره سر و نمکدانی زیبا ریخت در را آن میتوان که به نمکی میشود تبدیل گردد»،

گذاشت. سگگریزی آیتاهللا هر

در (باز می توانند چیزها خیلی که پذیرفت منطقًا می توان واقعیت، در اما،

و استقالل تصور مثل بگرایند؛ زشت به زیبا از آدمی) ذهن ارزشهای مجموعه

دلکش تلقی و انسانی مفاهیمی همگی که اجتماعی، عدالت و دموکراسی آزادی و

پیله به چندی و میگیرند قرار دگردیسی روند معرض در هنگامیکه اما، میشوند

همچون و انسان ستیز مهیب چیزی به است ممکن در هنگام پیلهگشائی میروند،

همین برای آزمایشگاهی آن تاریخ و جهان یعنی، شوند. تبدیل اسالمی جمهوری

آن در میدهد که رخ تاریخ انسان حادثهای گاه یکبار در چند از هر مشاهده ها است.

نسبت کرد و مشاهده را اجتماعی مختلفی از علوم مفاهیم کارکرد میتوان بوضوح

۱۳۵۷ ایران  خیزش مثًال، کشید. بررسی حادثه به تکوین آن سیر در را مفاهیم این

و در شد شروع دموکراسی و آزادی و شعار استقالل که با بود حوادث این از یکی

و دموکراسی ضد و خداساالر حکومت نخستین پیدایش به دو سه سال مدت طول

دلیل، صدها به اکنون، هم کشورمان موضوع استقالل کرد. و آزادی دگردیسی پیدا

دارد. بحث جای

بعنوان نخستینکشور مسلمانشناخته ترکیه نزدیکبه نودسالاست که باری،

موازین از به روشنی عدول و است سکوالریستی بصراحت قانون یک که دارای شده

که است همین کشور در می شمارد. و جرم کرده ممنوع را از حکومت دین جدائی

طریق گردانندگاننهادهایسیاسیکشور از و گرفته تمرینقرار مورد دموکراسی نیز

اکنون ترکیه است که کشیده بجائی کار حتی و شدهاند. مردم برگزیده آراء صندوق

بزودی تا ظاهرًا، میرود و، قرار گرفته اتحادیه اروپا در نامزدهای عضویت زمره در

اگرچه دیگرش کشورهای مردمان شود که اکثریت اتحادیه ای کشور اولین به تبدیل

مسیحیهستنداماهمگیپذیرفتهاندکهحکومت هاشانسکوالر باشند.امامیبینیم

ایرانوتشکیلجمهوری اسالمی،گویا در پیروزیاسالمیستها که، بخصوصپساز

ترکیه اسالمگرائی در تب اخیر دهههای در مرتبطه»، «ظروف فیزیکی قانون طبق
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در احزاب شده است و این اسالمی» «احزاب صاحب هم کشور این و گرفته باال هم

کردهاند پیدا دولتنفوذوحضور در انتخابهایدموکراتیکرأیآورده، سلسلهایاز

از یکی هستند و اکنون نیز از اسالمیستها وزیر خارجهاش و ترکیه نخست وزیر و

باالترینمقامجمهوری به ازطریقصندوقرأی، همیناسالمیستهایاهلتحزب،

برقرار در و شهرتش شوکت و قدر همه آتاتورک، که کمال بر صندلی و رسیده ترکیه

زده است. تکیه است، کشور مسلمان یک در سکوالریسم کردن

نیست میگذرد ترکیه در آنچه چون و چند بررسی قصدم مقاله این در البته من

در که دارم دوست مهم بپردازم. اما بهاین تفصیل آینده به بتوانم در که امیدوارم و

«حادثه» مورد این در ترکیه روشنفکران طیفهای مختلف که به مطالبی مقاله این

از مفاهیم مختلفی ارتباط و کارکرد چگونه که دهم نشان و کرده مینویسند اشاره

که است؛ بحثهائی گرفته قرار احتجاج و بحث مورد جریان این اجتماعی در علوم

هم، پس بکاهدوشایدما گمیایرانیانسکوالریست نیز در ازسر دقتدر آن میتواند

را فرمولبندی بهکمکآنها خواست هایخود از بلبشوئیسیساله، بتوانیم گذار از

دهیم. کارآمد سوئی و خویش سمت تالشهای به کرده و

با آنها و ارتباط اینکه نسبت و اساسی، مفهوم کنونی ترکیه» چهار «گفتمان در

مرتب چگونهمی توانکنار هم چید و ـ آنها را تعییناولویتها ـ از نظر همچیست و

الفباء) ترتیب (به اساسی مفهوم چهار گرفتهاند. این قرار روشنفکران نظر مورد کرد،

که در این است سکوالریسم. بحث دینی، دموکراسی و حکومت آزادی، از: عبارتند

را اصلی نقش اجتماعی مربع ضلع این چهار از یک کدام ترک روشنفکر یک برای

توجه و اولویتنخستاست. دفاعاز آنبرایشاندارایاهمیتبیشتر بازیمیکنندو

تصور هیچ هنوز جمع ما نیز در که چرا دارد اساسی برای ما اهمیت گفتمان بهاین

همان قایق در هم ما گویا و ندارد وجود مفاهیم این کردن مرتب چگونگی روشنی از

از شدی برون راه و هستیم مذهبی حکومتی گرفتار ما که تفاوت این با نشستهایم،

که است سکوالر خویش حکومت متن بر ترکیه متفکران آنکه حال آن میجوئیم،

است. افکنده سایه کشورشان بر رفته رفته مذهبی حکومتی شبح میبینند

در فوق چهارگانه مفاهیم (arrangement) چیدن چگونگی به مربوط گفتمان در

موردش در هنریـ  و ادبی بحثهای حوزه در بخصوص ـ برخی (که دیده ام هم کنار

گویائی کارآمد وشفافو واژه بنظرممیرسد که را استفادهمیکنند، واژه«چیدمان»

تا همین تکلیف دومفهومروشناست:حکومتدینیو سکوالریسم. است)،ظاهراً،

چیدمان و مثًال، اگر اساس، این بر میشد. محسوب بدیهی آنها امری تنافر اواخر

فاصلهای هم با همواره خط این روی مفهوم بر دو این باشد، داشته خطی شکلی ما

دو که آن محور میگردد این اصلی بر بحث دید که لذا، میتوان خواهند داشت.

سکوالریسم و دین مفهوم دو بینابین چگونه در دموکراسی) و (آزادی دیگر مفهوم

رایج بحثهای از را زیر هشتگانه نظریه های میتوان مورد این در میکنند. خوش جا

کنونی بیرون کشید:

(چیدماناول: نظرات سکوالریستها)

دین ـ دموکراسی ـ آزادی ـ سکوالریسم

دین ـ ـ آزادی ـ دموکراسی سکوالریسم

دین ـ آزادی ـ ـ سکوالریسم دموکراسی

دین دموکراسیـ  ـ سکوالریسم ـ آزادی

اسالمیستها) = سیاسی دینگرایان نظرات دوم: (چیدمان

سکوالریسم ـ آزادای ـ دموکراسی ـ دین

سکوالریسم ـ دموکراسی ـ آزادی ـ دین

دموکراسی ـ سکوالریسم ـ آزادی ـ دین

ـ آزادی ـ سکوالریسم دموکراسی ـ دین

داشتن ترکیه است که با متفکران از کسانی موضعگیری جالب در این میان نکته

آنچههائیاست به شبیه بحثشرکتمیکنندوسخنانشانبسیار باورهایدینیدر

که«ملیـمذهبی»هاو«اصالح طلبان مسلمان»در ایرانمیگویند.ایننظریهپردازان

ایرانبصورت در اینرا اگرچه روشناست که نمی توانندباسکوالریسمموافق باشند(و

حزب دبیرکلی مقام در که خاتمیکوچک، آقای سخنان در مثًال دیدهایم، واضحتری

بنیادگرائی در دوجبههمیجنگیم: بود کهما آشکارا گفته بارها «مشارکتاسالمی»،

میکوشند قدرتنیستند، در بخصوص اکنونکه هنوز اما، مذهبیوسکوالریسم!)



اسماعیل نوریعال ۲۴۳مبانیسکوالریسمنو۲۴۲

راستای تحقق بلکه در دموکراسیمشکلیندارند آزادیو با تنها نه ما بباورانند که به

علت اما بنظر میرسد که میکنند. هم مبارزه و هستند اینگونه مفاهیم کوشا هم

تنها که عمگرایانه، می بینند بصورتی آنها، که جست این در را باید «بیان» اینگونه

آزادی وجود برسند. حکومت آسمان به میتوانند که است مفهوم دو این نردبام از

دموکراسی بودن برقرار و است سیاست ساحت در آنان بالمانع حضور کننده تأمین

از بیاورند و صندوقها پای و به کرده بسیج را تودههای مؤمن آنان تا اجازه میدهد

و حکومت بصورتیصد درصددموکراتیک، خودشانبیرونآمده دلاین صندوقها،

چه حکومت دینی استقرار آن از پس اینکه میان، این در مستقر کنند. خود را دینی

پیشخواهدآمدهیچگاهموردتوجهوبحثایناسالمیستهایقدرتطلبنیست؛

حالآنکه بدالیلعملیونظری،شکی نیستکه دموکراسیبرایآنانحکموسیله ای

دموکراسی، آنکه قدرتگریزیندارندجز رسیدنبه پساز داردو را مصرف» «یکبار

کنند. تعطیل را آزادی، همیشگیاش، خواهر آن با همراه و

قدرت به رسیدن از پیش اسالمگرایان، یکسو، از که، دید میتوان این، بر بنا

میکنند. استقبال دوم چیدمان چهار هر از براحتی

را نردبام اسالمیست ها حکم که چیدمان، این از اول صورت در دو حال، در عین

ریختناش دور و به جراحیکردن و دارد قرار خط علیه منتهی سکوالریسم در دارند،

عملیات سلسله یک کار به هم چهارم و سوم صورتهای و در است. آسانتری کار

در حکومت، و گرفتن بدست از اما، پس سخت تر مینماید و دارد نیاز شعبده بازی

صورت رامکردننیروهاینظامی، اعالمانصرافازسکوالریسمنیزکارچندانمشکلی

از دومفهوم «آزادی» و«دموکراسی»، لحاظ «استفاده ابزاری» بدینسان، به نیست.

درک را سیاسی نظامهای بنیادین تفاوتهای مردمانشان اکثریت که جوامعی در

استفاده با نیروها، این آساناست. سکوالریستها سیاسی از کار دینگرایان نکنند،

دو شعار بکار گرفتن و دارند) اقتصادی ریشههای اغلب (که جو نارضایتی عمومی از

از استفاده بودند، موجود ـ مورد ترکیه ـ مثل دو این اگر (و دموکراسی و آزادی

گشایند. می قدرت گرفتن دست در بسوی را خود راه آنها) مکانیزم های

اردوغان، واکنش بود(۱)، کرده پیشبینی اکونومیست نشریه که همانطور

ابطال مبنی بر عالی ترکیه تصمیم دادگاه نسبت به اسالمگرای ترکیه، نخستوزیر

رسیدنعبداهللا گلرا بهاینمسندسدکرد)، راه (که اول انتخاباترئیسجمهور دور

در «دموکراسی از دفاع با تا چگونه یک اسالمیست میکوشد که بود آن از نشان

عالی دادگاه تصمیم این اردوغان کند. هموار را حکومت به وصول راه افتاده» خطر

بین در دیگری شکاف موجب پیدایش را آن و دموکراسی» خوانده سوی به «تیری را

اعالم انتخاباتعمومیزودرس او همچنینبا بود. مؤمندانسته و نیروهایسکوالر

 The Justice) توسعه» و حزب «عدالت طرفداران که باور این تکیه بر با تا، کوشید

از عددی دارند، برتری سکوالریستها به and Development Partyـ AKP)، نسبت

درآید. ترکیه حکومت بام به دموکراسی نردبام

چهارگانه چیدمان در باال، در که دارند دیگری سکوالر درگیریهای نیروهای اما

حضور غالب به لحاظ میتوان، چیدمان این در است. آنها، منعکس مربوط به

در صورت پیروزییکنظام هر چهار صورت، چنین نتیجه گرفت که در سکوالریسم

نتیجه، لزومی سکوالر خودبخودمسئلهدینبه«حوزهخصوصی»منتقلشدهو،در

در داشت. نخواهد وجود اول دینی» در چیدمان «حکومت مورد نگاهداشتن برای

این دیگری را از صورت های میتوان دینی، حکومت عنصر حال، در غیاب عین

داد: ارائه چیدمان

دموکراسی ـ آزادی ـ سکوالریسم

آزادی ـ دموکراسی ـ سکوالریسم

آزادی ـ سکوالریسم ـ دموکراسی

دموکراسیـ  آزادیـ  سکوالریسم

دموکراسی ـ ـ سکوالریسم آزادی

سکوالریسم ـ دموکراسی ـ آزادی

ترکیه(و،درعین اکنوندر اینصورتهایششگانهدرستهمان هائیهستندکه

در حال توسعه) کشورهای بخصوص در تفکر اجتماعی، در همه حوزههای حال،

چیدمانها این می دهند. تشکیل را اجتماعی ـ سیاسی گفتمانهای اصلی محور

به تجربههای توجه با (البته و منطقًا مطرح کرد نیز پرسش هائی میتوان بصورت را
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نمود: اقدام آنها برای اتکا قابل پاسخهائی یافتن برای تاریخی)

«سکوالریسم» بر دو مفهوم و «دموکراسی» «آزادی»، مفهوم سه از یک کدام ـ

محسوب دیگر تحقق آن دو تای و ضمانت اجرا دارند و، در واقع، پیشی دیگر

میشوند؟

می سازد؟ را ممکن سکوالریسم و دموکراسی که است آزادی برقراری آیا ـ

و سکوالریسم آزادی به رسیدن که دموکراسی است برقراری مدد تنها به یا ـ

ممکنمی شود؟

ممکن را آزادی و تحقق دموکراسی میتواند که این سکوالریسم است یا، نه، و ـ

سازد؟

این جزء دیگر تأخر دو و تقدم مورد در میتوان گونهها، طرح این در پی آنگاه،

اگر مثًال، یعنی، تصمیمگیری کرد. نیز میگیرند قرار اولویت اول از پس که فرمول

این میتوانیم به آنگاه دارد، اولویت و پیشی دیگر دو آن بر «آزادی» پذیرفتیم که

پیدا دیگریتقدم بر باید بین «دموکراسی»و«سکوالریسم» کدام بحثبنشینیمکه

پرسش... این نظایر و کند؛

مرحله جائیکسیاز در نمیرسدکه بنظر حالحاضر در مهماستاینکه آنچه اما

دو مفهوم ثانوی جایگاه مورد بحث در آنگاه باشد تا گذشته مقدم» انتخاب «مفهوم

بخوبی مطرحمیکنند روشنفکران ترکیه روزها این آنچه اینامر در کند. آغاز را دیگر

دو به دارند باور به سکوالریسم که کسانی که اردوگاه و نشان میدهد آشکار است

بر سکوالریسم را مقدم دموکراسی که کسانی آن از تقسیم می شود؛ یکی بخش

می دانندو دیگریمتعلق بهکسانیکه برعکس فکرمیکنند وسکوالریسمرا مقدمبر

(سکوالریسم دو عنصر باقیمانده تأخر و تقدم بی آنکه کسیبه دموکراسیمیدانند،

آزادی) بپردازد. و دموکراسی یا آزادی، و و

بیاندازیم. ترک سرشناس نویسنده دو استدالالت به نگاهی نیست مثال بد برای

منظور به امور سیاسی در ترکیه ارتش و قضائی دستگاه دخالت که با آلپای، شاهین

«یک میگذارد: پایهای چنین بر را خود استدالل است، سکوالریسم مخالف حفظ

رفتار بدون سکوالریسم که چرا است، سکوالریسم پاسدار بهترین رژیم دموکراتیک

از تنها و در نتیجه کار کند نمی توانسته مختلف احترام به عقاید مذهبی و مساوی

ترکیه مردم میان در سکوالریسم که است بوده دموکراسی آزادی ها و توسع طریق

باید است.شهروندانی که براستی هوادار یک دموکراسیسکوالر هستند ریشه دوانده

اعتراض کنند».(۲) در سیاست ارتش دخالت علیه کرده و بلند خویش را صدای

ترکیه  جامعه ۱۹۲۰ به سکوالریسم در که: «تاریخًا، اعتقاد دارد لوقوقلو فرخ اما

معرفیشد؛یعنیهنگامیکه نخستینپارلمانترکیه اصلبنیادیتأسیسجمهوری

شرطی به مردم و قید هیچ حکومت بدون داشت: «مالکیت اعالم اینگونه را ترکیه

را نیز و مالکیتشان کشورند صاحب مردم که بود آن سخن معنای این تعلق دارد».

یک بدینسان، در نکردهاند. «جهان دیگر» دریافت به مربوط قدرت و هیچ منبع از

خصوصی حوزه و مذهب به شده به زمین آورده آسمان امور دولت از قلم، گردش

دموکراسیگشود.سکوالریسم رسمًا بر برقراریهمیناصل راه را آنگاه، انتقالیافت.

یکی  بعنوان همواره آن پس از ترکیه گنجانده شده و اساسی قانون سال۱۹۳۷ در در

حدود تا اما، دموکراسی است. شده شناخته ترکیه جمهوری تغییرناپذیر اصول از

تحت  و اراده مردم ترکیه آمد ۱۹۴۶ به سال در سکوالریسم، وجود بخاطر زیادی

دموکراسی رشد و پیدایش واقع، در داد. قرار حاکمان اراده مافوق را دولت حاکمیت

برای و تساوی مدار را بازی خنثی سکوالریسم یک زمین که بود آن از ناشی ترکیه در

و مشهود امور بنیاد بر بتوانند آنها همه تا آورد، فراهم گوناگون معتقدات و عقاید

کنند».(۳) رقابت مذهبی با هم اعتقادات نه

دامنی دراز امر آن عکس بر یا و بر سکوالریسم تقدم دموکراسی در باری، بحث

«گفتمان یک بصورت اسالم، جهان نگوئیم در تمام اگر ترکیه، در اکنون که است

سرنوشتساز متضاد و جالب، از دیدگاههای بسیاری آن ساحت در آمده و در غالب»

میشوند. و شده مطرح

توجه من، گمان به نیز، و دولت حکومت از جدائی دین هواخواه ایرانیان برای

و استدام پیدایش دالیل از یکی چرا که معتقدم دارد حیاتی اهمیت بحثها این به

اردوگاهمبارزانسکوالرعلیهجمهوریاسالمیمسلط شده تشتتپایانناپذیریکه بر

معطوفبهحقایق و ارائه نظراتاقناعکننده و بحثها عنایتبه اینگونه همینعدم
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تاریخی کشورمانازجانبکوشندگان سکوالراست.چراکهاگراینگونهنظراتبصورتی

بجایآنکه مفهوم «دموکراسی»و«سکوالریسم»، دو و عقالئیپیشنروند، سازنده

حرکت کردن به قفل تنها بسازند، زنند و را رقم ما جامعه تنگاتنگ آینده بصورتی

میکنند. آچمز را همدیگر فقط شطرنج بازان، اصطالح در انجامیده و، یکدیگر

نیروهای بخشیاز آنگاهصد چندان می شودکهمی بینیم امروزه اهمیتایننکته

نوعی با به وسوسه کنار آمدن زمین، مغرب در چه اسالم و جهان در سکوالر، چه

و به این عنایت نشان داده دولت و حکومت در باشد) آن دینی که حضور دین (هر

غامض مسئله بتوانند میخوانند خود را سکوالر دینمدارانی که که امید میبندند

و جالباین رابطهبینسکوالریسمودموکراسیرا بصورتی «خداپسندانه»حلکنند!

میدانند. مورد نوین در این ایران را آزمایشگاهی که زمینه نه ترکیه این در که است

نام با ترومن، دانشگاه دولتی برای خود مفصل در مقاله ادیس، تانر مثًال،

«دموکراسیعلیهسکوالریسم در جهاناسالم»،بااشارهبهنوشتههایدکترعبدالکریم

اسالم»اش(۴)،مینویسد: دموکراسی در وبخصوص کتاب«عقل، آزادی و سروش،

«خودجنبشهایاسالمیستیمیتوانند،در بلندمدت،مبدلبهنیروهایگرایندهبه

سکوالریسمشوند؛چرا کهاینهامحصولزندگیمدرنهستند.و اگرچههرگونهتوفیق

جامعه، اعماق در طریق کار از هم آن خویش، احیاء دموکراتیک در اسالمیستها

به با توجه امر، این بود اما خواهد عمومی حوزه مذهب در بیشتر معنای حضور به

مشروعیت بود خواهند ناچار آنها هست که نیز آن معنای به سیاسی، مقتضیات

افراد تک تک زندگی بر منظم ساختن از ادعاهای ناظر پذیرفته و را اجتماعات دیگر

فرهنگهای اسالمیبه سوی خرده آیا جامعهدستبردارند. پرسشمهمآناستکه

پیوندهای ترشدنهویتافرادحرکتخواهندکرد؟ چرا کههرچههویتخردهترشود

هستند،سست امروزه که آنگونه بعنوانعناصریتعیینکننده، را، قومی مذهبیو

به امر را، این شهری میتوانند زندگی و مدرن فشارهای اقتصاد من) میکند. (بنظر

سازند».(۵) احتمال دور، ممکن یک صورت
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را در آن حضور میتوان و ندارد کاربرد حکومت زمینه در تنها «سکوالر» صفت

و امر حکومت بر یکسره حاضر کتاب اما کرد. مشاهده زندگی ساحتهای مختلف

ـ درست پدیدههائی کهالزم است به دیگر مذهبو ایدئولوژیتأکید داشته آنبا رابطه

کتاب حاضر است که دریغ است. اما باشند نپرداخته سکوالر ـ حکومت همچون

ارتباط سکوالر اتفاقًا با دولت سکوالر که پدیده های از این یکی از و بریم به پایان را

نام دارد. «علم» این پدیده نکنیم. دارند یادی

مکاتب و مذاهب از گرفتن الهام بجای که چرا است، سکوالر پدیدهای علم

کننده منعکس نمیتواند و است استوار ملموس و تکرار قابل تجربه بر ایدئولوژیک،

مدرن اغلب دولتهای در که آنجا عین حال، از در باشد. یک جامعه از خاصی قشر

نسلدیگر نسلی به از مسئولانتقالدستآوردهایعلمی آموزشو پرورشیکه نهاد

دانشگاه براساسنظارتدولتی ادارهمیشوند،دریکحکومت است،ازکودکستانتا

وقتیاستثناء اینشرطتنها آموزشی نیز سکوالر خواهدبودو سکوالرخودبخودنهاد

باشد. آمده بوجود از دولت مستقل و خودگردان مؤسسه آموزشی یک که میدارد بر

از شده گردآوری پول نمیتواند ملت یک آحاد از گیرنده مالیات نهاد بعنوان دولت،

خرج کند. خاص ایدئولوژی یا مذهب یک آموزش راستای در همگان را

فصل دوم

آموزش علم،همچونپدیدهای سکوالر
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کارگزاران یک دست حکومت به هنگامیکه صادق است. هم موضع عکس این

ارزشها از نیز تربیتیو آموزشیجامعه ایدئولوژیافتاد،خود بخودسیستم مذهبیا

چاله به و گرفته فاصله «علم» از همان حال اما، در میشود متأثر آنها نظریههای و

این هیچکدام از آنکه بی میافتد، فرو اثبات قابل غیر باورهای و و خرافات اوهام

باشند. بتوانندجایگزینیبرایعلم پدیدهها

و درخور جالب مورد ایران دانشگاهی سیستم تجربه «اسالمیکردن» این در

انجام دولت اسالمی از ناتوانی عین نشان دادن در که، محسوب میشود مطالعهای

است. راستا این در آن کوششهای مدام نمایشگر کار، این

مبارزه در را، خوردهای شکست تجربه جبهه ۱۳۸۸،حکومت اسالمی سال در

جبران ناکامیهای به تا کوشید نو گشوده و از سکوالریسم، با خویش همیشگی

نهائی پیروزی برای را ترفندهای جدیدی این جبهه، در خویش سال سی به نزدیک

که آشکار میشود گذشته از بیش روز هر که است اینگونه برد. «دشمن!» بکار بر

دانشگاه قرار دارد. در اسالمی با سکوالریسم حکومت مبارزه جبهه اول خط

۱۳۵۹ جریانی را که بزودی،  سال آغاز در خود پیام نوروزی در خمینی، آیتاهللا

برایبرانداختنمبانیسکوالردانشگاه خوشخیاالنهو تحتنام«انقالبفرهنگی»،

سراسر های دانشگاه تمام در اساسی زد: «باید انقالبی کلید چنین اقدام میکرد

دانشگاه و گردند تصفیه شرق یا غربند، که در ارتباط با اساتیدی تا آید بوجود ایران

به ما عقب ماندگیهای تمام اسالمی... عالی علوم تدریس برای سالمیشود محیط

ایران بوده اسالمی جامعه روشنفکران دانشگاهیاز اکثر دلیلعدمشناختصحیح

است، خورده بهاینجامعه اکثر ضربات مهلکیکه اکنونهمهست. هم متأسفانه و

دانشجویان و دینی علوم دانشگاه رفته بوده است... طالب روشنفکران همین از

رویمبانیاسالمیمطالعهکنندو شعارهایگروههایمنحرفرا بایددقیقًا دانشگاهها

دسته ایندو نمایند. کژاندیشیها جایگزینتمام راستینرا عزیز اسالم کنار گذارند و

احتیاجی به ضمیمهکردن هرگز که غنی است مکتبی خود اسالم، که بدانند باید

به بزرگ خیانتی التقاطی فکرکردن که بدانیم باید و همه نیست آن به مکاتب برخی

نروید را راهاشتباه روشنفکراندانشگاهی دانشجویان عزیز! مسلمیناست. اسالمو

نسازید». جدا را خود مردم از و

عزیز» در «اسالم تزریق برای حکیمانه نسخهایظاهرًا باید را اندرزگونه فرمان این

کنار«دانشجویان با نامبردن از«طالبعلومدینی» در تلقیکردکه رگهایدانشگاه

اسالم» «مکتب سقف را در زیر قشر اجتماعی دو میکوشید تا این دانشگاهها»

توفیقی چندان خود کار حکومت اسالمیدر میرسد که بنظر اما اکنون کند. یکی

این در موفقیت عدم کوشید خامنهای آیتاهللا پیش همین چندی است. نداشته

یک دانشگاه انتظار کس هیچ «امروز گفت: و کند توجیه کودکانه را بصورتی اقدام

به حرکت، جهت که دارند انتظار همه ندارد، اما را اسالمى صد در صد خلقالساعه

آمد نخواهد حاصل منظور باشد. این اسالمى صد در صد دانشگاه یک سوى ایجاد

یک ضرورت این و دانشجو و روحانى و دانشگاه و حوزه عملى و عمیق با وحدت مگر

است». انقالبى نیاز و

بیست از دریافت:«کمتر زیر بیشتر را میتوان در خبر واقعیتشکستاینپروژه اما

اینکه محمدمهدیزاهدی،وزیرعلومکابینهاحمدینژاد، بهآیتاهللامحمد روز پساز

داد در قول ـ خمینی امام آموزشی و پژوهشی موسسه رئیس ـ یزدی تقی مصباح

گزارشی تا شد قم عازم دوباره کند... او تالش جهتاسالمیکردن فضای دانشگاهها

روانه آذرماه نیمه در بار اولوزیر علوم دهد. را ارائه این زمینه فعالیتهایشدر روند از

تحتسرپرستیاشاز آیتاهللا مصباح تا برایچگونگیمدیریتوزارتخانه بود قمشده

در توجه پیشرفت قابل عدم یزدی از مصباح که دیدار بود همین بگیرد. در رهنمود

که ظرف او قول داد به نیز زاهدی انتقاد کرد و اسالمی شدن دانشگاهها خصوص

برنامهریزیهای «با که اسالمیکند، آنچنان را کشور دانشگاههای آینده سال پنج

به دانشگاه حس کنیم ورود که هنگام جایی برسیم به سال آینده منسجم در پنج

در چنین برنامهای گنجاندن با زاهدی گذاشتهایم». قدم اسالمی دانشگاه به یک

وعدهاش کردن عملیاتی کار به دست بالفاصله تهران بازگشت و به از قم کار دستور

قدم در داد و تشکیل را دانشگاهها» شدن اسالمی اقدام «شورای اولین شد. او در

علوم وزارت از رهبری معظم پیگیری مطالبات مقام «کمیته که کرد مصوب بعدی

نخستین زاهدیدر وزارتعلوممستقرشود. اسالمیشدندانشگاه ها»در زمینه در
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را خبر این مشهد در کشور دولتی دانشگاههای دانشجویی بسیج مسؤالن همایش

رسیده تصویب به فرهنگی عالی انقالب شورای «این راهبرد در و گفت: اعالم کرد

شود. کارهای بزرگی آغاز دانشجو و درسی متون استاد، سه حوزه است در قرار و

علمی ارتقای اعضای هیات آییننامه اصالح پیگیری، کمیته اساس، وظیفه براین

دانشگاه مستمر حوزه و ارتباط هماهنگی و و در متون درسی بازنگری دانشگاهها،

آییننامه جدید زودی به داد همایش خبر در همان زاهدی این، جز به خواهد بود».

نشریاتبهصورتبیحساب دیگر تا ابالغمی شود دانشگاهها نشریاتدانشجویی به

با ارائه تا شد قم دوباره روانه این اقدامات از پس وزیر علوم نگیرند. کتاب مجوز و

مصباح این دیدار، در بگیرد. محمدتقی مصباح تایید آیتاهللا از عملکردش گزارش

در فداکاری این اگر » که: گفت اخیر قرن در روحانیت فداکاری به بااشاره یزدی

جامعه پس نداشت، وجود جامعه اسالمی عنوان جامعهای به االن نبود روحانیون

صدد در حال تا امیرکبیر زمان از است... دشمن روحانیون فداکاریهای مدیون ما

جایگزین را دانشگاه دارد قصد و بوده دانشگاه و حوزه میان افکنی تفرقه برای توطئه

نوعدروس لباس و از دشمنان، برخی البته جامعه حذفشود... تا دیناز کند حوزه

ایناستداللپایهای عواملجداکنندهو تفرقهافکن معرفیمیکنند. حوزهودانشگاهرا

در دانشگاهی دروس که است این دانشگاه و حوزه وحدت جلوههای از یکی ندارد.

شود». تدریس عکس بر و حوزه

بدینسان،تجربهسی سالهانقالبفرهنگیودستکاریدائمدرترکیبدانشگاهها،

انجمنهای تأسیس دانشگاه، بر صندلی ریاست ندیده دانشگاه یک مالی نشاندن

اللهی» «نعمت را آن خمینی که آیتاهللا جنگی پیکر کشتگان دفن و اسالمی

وحوزه نهاد دانشگاه استشباهتیبیندو نتوانسته میدانستدرصحن دانشگاه ها

عین حال، اما، در موکولشده است. پنجسال آینده به این قضیه فعًال و آورد بوجود

فکر خود شکست اسالمیستها به علل که است نبوده آن این «ناکامی» موجب

تنند. می گذشته تار همان بر همچنان نتیجه، در و، کنند

حوزه چیزی جز و دانشگاه نیآمیزی این در هم نشده پیگیری دلیل اما بنظر من،

دانشگاه، یعنی آن، اصلی بخود جایگاه که خود نیست علم» بودن «سکوالر عامل

سکوالر تبدیل می کند. بنیادًا نهادی به هم را

پس کوچههای کوچه علم از مقوله از نسیمی که کس و هر دانشگاه، و علم اهل

و مسلک و عقیده دگنک نمیتوان به ضرب را میداند که علم باشد، گذشته فکرش

جست. سود آن برای بهبود شرایط زندگی انسان و از کرد، توسعه داد تولید مذهب

و دارد کار و پیشداوریسر با نه علم اسالمیکرد. یا بهائی یا را نمی شودمسیحی علم

بههیچقولو غزلی از ایستگاههاینامطمئنتجربههاینامکررشخصیمیگذرد؛ نه

را خدا نه علم همین عینحال، در ندارد. اعتناء نیز معصومی قدسیو منبع هیچ از

اساسًا باطنیرا. یعنی، و عوالمغیبوشهود امامتها و پیامبریها میکند، نه انکار

و اکتشاف انکشاف موضوع تجربه و تحقیق و مقوالت ندارد و آنها را این با کاری

امام به منسوب بنیاد احادیث پزشکی را، مثًال، بر نمیکوشد لذا، علمی نمیداند و،

احادیث از را یا ریاضیات کند پایهریزی «شکافنده») (باقر یعنی باقرالعلوم محمد

ادامه مسیر این را بر خویش و حرکت استخراج نماید جعفر صادق امام به منسوب

از خبر، هیچ کدام، و وحی و معجزات و کرامات و نامحسوسات عالم غیب و دهد.

در دانشمندان بخواهند و نمیشود که دانشگران محسوب مقوالت «علمی» جمله

بپردازند. آنها قبول یا رد به و گرفته موضع آنها برابر

همین بسیط و آزمایشوخطا، همینعالم همینجهانمحسوسات، «علم» از

فقط و میپردازد، عالم همین به میکند؛ آغاز زمانمند نسبیت واجد و کردنی حس

پس و کوچه از شما برای که میتواند نه و میخواهد نه میگوید. گیتی همین از

سخن آن از رونده پیامبران معراج که العرشی و طبقات جهنم و بهشت کوچه های

می تواند پشتخطقرمزهائیکه نه و دارد «ارزش ها»خبر از نشانیدهد. نه گفتهاند

در پیچیدهترین جزئیاتهستیمعجزهای نمیبیند کند. ترمز اهلشریعت میکشند

این نبود بود و بر آنکه بخواهد بی این همه را باز، نمی پذیرد؛ و عادتی را خرق و

مردمان اصطالح «معنوی» در تجربههای به فقط ناکردنی، که اثبات نامحسوسات

میدهد. انجام کند حکم میدهند، رخ

آخوند آن«علم» که تعاریف ومشخصاتخود، با همه این«علم» کهمی گویم، در

کنون، تا مشروطه از عهد هست که هم دلیل همین تنافر دارد. به و تضاد میگوید
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وانهاده اند علمیه بهحوزه و ناهمساز، علمرا پدیده متنافر برایتمایزگزاریبینایندو

و دانشآموز و برگزیدهاند مفهوم جدید این خود از منظور برای را «دانش» واژه و

با (در اینجا ساختهاند ریشه بر آن از را دانشمند دانشگاه و و و دانشجو دانشکده

«علم یکی آن و ندارم) کاری آفریدهاند که مشکلی و کردهاند که کاری غلط و درست

سیر آنها، در تا نهادهاند وا شدناند عالم و علم طالب که طلبههائی به غیبیات» را

است برقرار بین«علماء!» و در مسابقهایکه مقامعلمائیبرسند به خود، مدارجکار

و صحن «دانشگاه» از بیرون را همه این و شوند؛ نایل اعلمیت به مقام تا بکوشند

دهند. علمیه» انجام حجرههای «حوزه در

منقولهمبوجود الهیاتو معقولو حتیوقتیکهمیبینیمدر «دانشگاه»رشته

دانشگاه، با «دروسحوزوی»متفاوتاست. در باز معلوماستکهاینرشته میآورند

استفاده معصوم» از جانب آمده مدعائی «منقوالت از چگونه یاد بگیری اینکه برای

کنیو، باتدقیقمعقولدرآنهاودیگرمنابعفقهی،بهنتیجهمطلوبتشریعی برسی،

عالمغیبایمان الزماستتو به برایپرداختنبهایندروسنه درسبسیار است؛ اما

بر هم و منقول دانشگاه، درس معقول در بپذیری. وجود خدا را و نه باشی داشته

به امور اینجهانی شریعترسیدگیمیکند، دارد و بنیادنوعی«روششناسی» قرار

در اما کسب نتایج. راستای در بردن عقل روش های راه مبنای بکارگیری بر هم آن

قیامت روز و ایمان بخدا و غیب عالم از ناچاری تو که شده، به ظاهر هم حتی حوزه،

کنی، آغاز دختری پیامبر اوالد از تن دوازده امامت و عبداهللا محمد بن پیامبری و

بهشت از انسان رانده شدگی و خلقت افسانه زنی، تکیه آنان غیب علم و معجزات بر

روشهای بکارگیری متون و در و تأمل و توضیح مطالعه نه فقط هدفت و بپذیری را

کار در تمرین بهشت و راههای که کشف پرسش های نو، برای پاسخهای نو استخراج

که است قیامت روز محاکمه و جهنم آتش از ترساندنشان و مردم نزد در دین اشاعه

منکر». از و نهی معروف به «امر جز نیست آن چیزی خارجی تعین

روبروی داروخانهایدر روزگارانپیش از صدامحسین، در چندیپیششنیدمکه

تابلوئی بهاین درش بر صاحبش که داشت قرار نجف در شیعیان اول آرامگاه امام

حقیقتی که در این شعار براستی آنجا!» و اینجا، شفا آویخته بود که «دوا مضمون

رموز کشف است، پزشکی علم از شاخهای که داروسازی، کار است. مستتر شگرف

تخفیف و امراض رافع داروهای اختراع دردها، و کردنمنشاء پیدا و شناختی زیست

برایهردردی تعریفیو شناختیو داروئیمیجویدوکشفمیکند آالماست. دهنده

بازیابیبیواسطه اینمفهوم منظورشاز «شفا»استو جوینده آنکه اما ومیسازد.

گانهای کتاب شیخعباسقمیدعاهای چندصد از و برود سالمتخویشاست، باید

و نسخه پیچی توصیه و استخراج شده ثبت گوناگون بیماریهای برای رفع که را

را یا گردنش دهد، مریض بخورد و نماید حل تربت آب در را دعا جوهر خطوط کند؛

غلطکردمهای و ندبه زاری و و گریه به توسل با و حضرات ببندد ضریح به زنجیر با

شود. جان مریضان در شفا منتظر ادخال بسیار

دانشگاهجایگاهجستنچرائی و چگونگیهایاجزاء و پدیده هایاینجهاناستو

طبیعت کننده تغییر هر دم و روندهایبالنده و راهکارها کشفقوانین و با میکوشد

پاسخگو ذهن فضولش را کند یا کنجکاویهای فراهم زندگی انسان آسایش برای

بی قوانینش و شده ساخته الهی مشیت و تقدیرگرائی بنیاد بر «حوزه» اما باشد.

یک و آزمایشاست. به نوامیساش بیمابه ازاهایقابلدسترسیو تکرار تحقیق، و

قلم قدم، هر در عالم، بر حاکم ناپذیر بیانقوانیناستثناء کشفو با دانشگاه معنی،

به از کار را قادر نیروئی هیچ و قدسیانمیکشد و مشیتانعطافپذیر بطالن بر تقدیر

این قوانین فهمیدن درست با میکوشد تا تنها نمیداند و طبیعت انداختن قوانین

کند. استفاده تطبیق این مزایای از و داده تطبیق آن ها با را خود

روشهائی متفاوت، فرضیاتی بنیاد بر حوزه و دانشگاه بنگریم، که منظر این از

در همچون ـ آن ها آمیزی هم در و آمدهاند بوجود مختلف کامًال منابعی و متضاد

چهار جهان هم در تحوالت تاریخی روند است. ممکن نا ـ شکر با شن همآمیزی

آن افزوده شتاب بر دم هر اکنون و آغاز شده بطئی حرکتی با که ـ ساله اخیر صد

هر داشته و با حوزوی» بر «علوم «علم دانشگاهی» چیرگی بسوی میشود ـ رو

میپردازد، خویش از پس نسل و تربیت به تعلیم و شده تربیت که دانشگاهی استاد

می شود. کمرنگتر حوزوی» «علمای از یکی بساط

هرچه را ایران اسالمیستهای اخیر سال سی در بنگریم: مذهب حوزه به حال
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عهد در نخست، داده اند. انجام و تقویت حوزه دانشگاه تضعیف جهت در توانسته اند

آن در و کنند خالی از علم را دانشجویان و آموزان دل های دانش کوشیدند شریعتی،

طلب » که آن است در نکته اما خویش بدمند. غیب عالم به پنداره های متصل از

که است «طلبه»ای نیست، دانشجو دیگر میسپارد توهمات آن به دل که علم»ی

دانشگاه دیده در که را آنچه متضاد با مبانی است تا هشته فرو را خویش مبانی کار

گمکردگان همین راه شاخ روی انقالب اسالمیت برگزیند. خود کار برای خوانده و

بازی یکشعبده در توانست، و بسویخودکشید، را تودهها دانشگاهیحرکتکرد،

دانشجوی از چنین بنشیند. قدرت کرسی بر اسالمی لباسی در بینالمللی، ـ ملی

اسالمی بود. حکومت آغازین روزگار رژیم کرده عزیز که البته شدهای تهی هویت

مبانیو بنیادها درپوشیجا خوش در اینتنافر انقالبی توانستبر شور اگرچه اما،

در زیر تنافر و تضاد داشت این انتظار نمیتوان که روشن بود منطقًا کرده بگذارد،

از یکسو، که، دهند نشان تا کوشیدهاند همواره اسالمیستها پنهان بماند. برفها

ازسوی دیگر،می توانند مباحث ایمانی تنافری ندارندو، ایمانو دانشجو با و دانشگاه

نیککهبنگریممیبینیمکهاگرچه بخشنخست اما باحوزهو طلبههمخوانباشند.

ربطی به هیچگونه میگذرد اساسًا حوزه در آنچه است اما درست حرف کامًال این

سازمان وخواستار نکرده ایماناکتفا به دینی»هرگز نداردو«علماء «ایمان» مسئله

تقدیر به اعتقاد همگان اینها، همه کنار در و، مرادی و مرید و ایجاد مراتب سلسله و

نمیآید. دانشگاهیان بکار که است چیزی همان درست این و مشیتاند و

اما کرده، خلق هوشمندی بپذیرد که عالم را خالق است ممکن دانشگاهی یک

نمیتواندو نبایدبپذیردکهمی توانعلیهودرتضادباقوانینموضوعههمان «آفریدگار»

و ایمان آورد، سخیف و خرافههای معجزه و خرق عادت به نمیتواند کرد. لذا عمل

خواند. دانشگاهی یک را او نمی توان دیگر رسید ایمانی چنین به دانشجوئی اگر یا

خواهد موضوع سالبه به انتفای نچرخد، علم مدار بر دانشگاه هم اگر که همانگونه

علمحوزوی و جهان سخنمیگوید قوانینخللناپذیر دانشگاهی از علم که چرا بود.

به نسبت مشیت و تقدیر برتری و جهانی قوانین خللپذیری بر را خود بنیاد تمام

میگذارد. آنها

جامعه «علمی» بنای زیر سیستماتیک تخریب شاهد ما اخیر، ساله سی در

و بیاطالعی و از بی سوادی تخریب ناشی از این چه بخشی اگر بودهایم. ایران

نیز آن از عمدهای اما بخش اسالمی است، بر حکومت «ناشایستهساالری» حاکم

ایجادیک«انقالبفرهنگی» میتوان وعالماً صورتمی گیرد.خودتصوراینکهبا عامدًا

سی میدهد. خبر قاطع و اراده قدرتمند نیت از همین کرد را «اسالمی» دانشگاه

انجمنهای شوند، گذاشته کنار دانشگاه صحن از غیرخودی ها تا شده تالش سال

جرم تقدیر و مشیت به اعتنائی بی و دگر اندیشی و آیند بوجود اسالمیدانشجویان

نشریاتدانشگاهی در و کردند، محلبرگذارینمازجمعه را دانشگاه شناختهشوند.

در همینسی استکه، اکنون روشنشده اینهمه، پرداختند. با انکار مبانیعلم به

یا سیاسی، اسالم آنکه تجربه حال است رفته حوزه راه ندرت به به دانشگاه ساله،

شده حوزه» موجب «علماء گرفتن قرار قدرت هرم رأس در و اسالم، شدن سیاسی

حوزه که شود چنان فضا و شوند، سکوالر دمافزا بصورتی حوزوی است که محصالن

بگذارد. منقول و معقول دانشکده پای جای پا

اسالمی نشان حکومت علوم وزیر و مصباح و خامنه ای آیتاهللا سخنان در تأملی

و بیخبری عمق از مجدد» در توجیهاین «حمله آقایان این سخنان که می دهد

انحالل کامل دانشگاه راه جز از که نمیفهمند آنها میگیرد و ریشه آنان بیسوادی

سکوالر وجود ندارد. علم پرورشگاه این کارکرد از جلوگیری برای چارهای

از من، بنظر برد. حوزهها به را دانشگاهی دروس میتوان که است درست بله،

چنینامرخجستهایباید استقبالکردوگذاشتتاسیر سکوالرشدنحوزهها شدت

و کامپیوتر حوزههایکهنهایکه اکنونبه در اینبهترین واقعهایاستکه کند. پیدا

و است طرفه یک صرفًا این راه اما دهد. رخ است شدهاند، ممکن مجهز هم اینترنت

پرورش از کوششعبثیاستکهفقط میتواند دانشگاه ها تدریس«علومحوزوی» در

معالجه را خانواده شان اعضاء که میسازد و پزشکی را آیتاهللاها خانه که مهندسی

سخت بازرگان مهندس سرگذشت زمینه خواندن این در کند. جلوگیری میکند

علم دانشگاهی با باورهای تشریعی را تا کوشید همه عمر مردی که عبرتآموز است؛

دعای کند و با جاری سیم ها در را برق معجزه نیروی با نتوانست دهد و هرگز آشتی
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ببندد. صدامی موشکهای بر راه ندبه

کردند، گیرم اخراج دانشگاه از را اجتماعی علوم سکوالر استادان که گیرم باری،

با را تدریس کار که دستور دادند و فیزیکی تجربی دانشکدههای علوم استادان به که

که لحظه در آن درست اما، کنند؛ انجام نماز آغاز و قرآن آیات تالوت و وضو گرفتن

و مشیتی باورهای همه میشود، آغاز شناسی زیست و شیمی و فیزیک علم تدریس

درس، و کالس می گردند تبعید کالس بیرون به ماوراءالطبیعه نیروهای به تقدیری

خالی میشود. «حوزوی» وهمزده هوای و حال ناگزیر، از


