
دین در ایران؛ امروز و آینده
 رضا علیجانی در گفتگو بامحمدرضا نیکفر

 آیا در اسالم های مشاهده شده در چند نوع اسالم در ایران و جهان اسالم معاصر می بینید؟: رضا علیجانی

 رویکرد مشترکی به آینده سازی و تحول... ایران، عربستان، ترکیه، مالزی، طالبان، القاعده، داعش و

اجتماعی و احیاناً پیشرفت می توان دید؟

 ،«آینده سازی»چون در پاره ی دوم پرسش از مقوله های . تقسیم بندی بسته به معیار است: محمدرضا نیکفر

:استفاده شده، من با نظر به آنها به پرسش پاسخ می دهم« پیشرفت»و « تحول اجتماعی»

 به کلی برای هیچ آیین و فکری در آن روزگار. در دین، پیش از عصر جدید، این مقوله ها مطرح نبودند

 چنین مقوله هایی به شکل امروزین مطرح نبوده است اما درباره ی دگرگونی در گردش ایام، درکی وجود

.روند زمان در آن درک، حالت َدَورانی دارد، اگرچه از نگاه دینی جهان به سوی آخرت می رود. داشته است

 در عصر جدید، فهِم سکوالِر انتظار آینده ای است« پیشرفت»در اروپا این نظر پیش گذاشته شد که مقوله ی 

 به درستی یا نادرستِی آن کاری ندارم اما اندیشیدن درباره ی اصِل بحث،. بازمی گردد« مسیح»که در آن 



 آیا میان مفهوم خطِی پیش رونده ی زمان در عصر جدید با عاقبت باورِی دینی ربطی وجود: مهمل نیست

دارد؟

 گمان می کنم این موضوع درباره ی مسلمانان، از زاویه ی پدیدارشناسی زمان پژوهیده نشده باشد؛ دست کم

بررسی ادراک زمان در فرهنگ اسالمی و برای ما: موضوع مهمی است. به صورتی مشخص و راه گشا  

یک بخش بررسی باید بر دیدگاه های کانونِی دینی. ایرانی مآب-فرهنگ اسالمی مآب: به صورت مشخص تر  

بر درک زمان سنگینی می کند؛ مثالً در برخی« واقعه»در آنها گاهی انتظار روز . متمرکز باشد  

این به قول. مسیحیت به روایت پاولوس نیز چنین است«(. مکی»عمدتاً در سوره های موسوم به ) قرآن آیات  

زمان درآمیخته با انتظار است، انتظاِر واقعه ای دگرگون کننده؛ چیزی که. است« در زماْن زیستن»هایدگر،   

زمان یونانی حضور است و آینده چیزی است که هنوز حاضر نیست. در زمان با درک یونانی وجود ندارد  

.نامشخص است/دیِن منتظر، معطوف به واقعه در آینده ای است که مشخص. و به این اعتبار، نامعین است  

نگران در. مؤمْن نگران است. این امری معین و مقدر است اما نمی دانیم ِکی و چگونه. واقعه وقوع می یابد  

نگرانی، موضوع روش را پیش می گذارد، یعنی موضوع چگونه زیستِن. لغت یعنی نگرنده، نگرنده به آینده  

:از این نظر، مؤمن می گوید. یک پاسخ، دل کندن از دنیا است چون واقعه به هم زننده است. رو به واقعه را  

بعداً( روش« )طریقت»این درک از . پس دل برکنیم از دنیا تا با به هم خوردن ساماِن آن، ما خود تباه نشویم  

از زیستن در حضور،. رنگ می بازد و جای خود را به زیستن در حضور به جای زیستن در انتظار می دهد  

دیگر انتظاِر. شریعت برمی خیزد که کارش کارگزاری امور دنیوی طبق دستور های شرع است  

در اسالم، با امویان دوره ی جنبشِی دین. ریاضت کشانه مطرح نیست؛ به جای آن، تنعِم مشروع مطرح است  

دوره ی جنبشی، دوره ی آغازینی است که َچندوچونش ناروشن است و درباره ی راست بودِن. به پایان می رسد  

با پایان یافتن دوره ی جنبشی، شرع برقرار. آنچه نقل شده و در سنت اسالمی پذیرفته، شّک جدی وجود دارد  

.از این پس، دیگر قرار نیست قدرِت مستقرشده به واقعه برخوَرد، بلکه باید حضور دائم داشته باشد. می شود  

اما از واقعه گراییِ  نخستینی که به حال وهوای یک. حقوقِی این حضور دائم است-شریعت، تبیین عبادی  

هم به صورتی که از دیِد شریعت،: می ماند، آثاری باقی مانده است )Messianist( فرقه ی مسیحاباور  

شیعه گری هم قرار می یابد و شیعه ی شریعت مدار،. بددینی و الحاد است و هم به صورت مهدی باورِی شیعی  

مهدی غایب است اما حاضر است در جزیره ی خضرا یا در سرزمین: ترکیبی از غیاب و حضور می سازد  

در باور ُسنیان، حس واقعه درمجموع می میرد چون دینشان ضمیمه ی. عرفات یا در جاهایی چون جمکران  

هر دو شاخه در. شیعه ی جعفری هم سرانجام شیعه ی مستقر می شود. دارد« قرار»قدرت مستقر است، یعنی   

 شکل استاندارد تاریخی خودشان دین های بوروکراتیک هستند اما در آنها از دوره ی جنبشِی آغازین، دوره ی

گاهی این خاطره در دوره های بحرانی، بیدار. معطوف به واقعه  ی پایان  بخش، خاطره ای باقی مانده است  

.می شود اما پس از قراریابِی مجدد می میرد



 .عالج عقب ماندگی پیشرفت است. می رسیم به عصر جدید که ادراک آن، از طریق کشف عقب ماندگی است

 اما واردکردن مفهوم پیشرفت در سنت اسالمی مشکل است چون تحمیل یک ادراک زمانِی بیگانه به آن

 البته در اینجا سنت اسالمی را به صورت انتزاعی و ناب در نظر می گیریم؛ وگرنه در جهان واقع،. است

 اسالمی بودن هم مثل هرچیز دیگر، خالص نیست و وجود واقعی آن، اسالمی مآبی است که همواره یک آمیزه

 درآمیختگِی فرهنگی با اسالم که از دین چیزی می سازد متفاوت با ارتدکسِی)اسالمی مآبی . است

 اسالم عرفی می تواند عقالنیت عصر. لزوماً با پیشرفت مشکلی حل نشدنی ندارد( اسالم تعلیمی[ سخت کیشی]

 پس. درجه ی مشکالت آن، بسته به حد قدرت مؤسسه ی اسالم تعلیمی و کارگزاران آن است. جدید را بپذیرد

.باید در این بحث جای ویژه ای داد به اسالم تعلیمی؛ و صحبت ما هم بر سر ارتدکسی است

 پدیداری از آن است ــ نوعی زمان پریشی پدید می آورد؛« پیشرفْت»عصر جدید و نوع زمانِش آن ــ که 

 از پنداشت های. زمان پریشی در معنای پریشان شدن به صورت ناتوانی در تشخیص اینکه اکنون چه وقت است

 ، یک گروه بنیادگرای شیعی«فداییان اسالم. »پایه ای اسالم تعلیمی این است که اسالم دین جامع و کامل است

 که ترجمه ی آن به« االسالم یعلوا و الیُعلی علیه»ایرانی، در صدر مطبوعاتش این حدیث را می آورد که 

 به این ترتیب،. اسالم پیشرفته است و هیچ آیینی پیشرفته تر از اسالم نیست: زبان پیشرفت این گونه می شود

 پس! عقب مانده ایم چون به حد کافی مسلمان نبوده ایم! کم داشت اسالم: تکلیف پس ماندگی روشن می شود

 گزافه گرایی. این آن چیزی است که به بنیادگرایی شهرت یافته است. چاره، گزافه گرایی در مسلمانی است

 «اسالمی شدن اسالم»حرکتی را برمی انگیزد که عزیز العظمة، سیاست شناس و اسالم شناس سوری، به آن 

 صورت« سنت»در جریان تالش برای از نو مسلمان کردن مسلمانان انواع واقسام رجوع به . می گوید

 اسالم خمینی با اسالم. می گیرد و شکل های مختلف مسلمانی بسط می یابد، ظهور می یابد و سرهم بندی می شود

 می خواهند مسلمانان را از نو مسلمان: دیوبَندی یا اخوان المسلمین فرق می کند اما اصل موضوع یکی است

.کنند و چنین می پندارند که اگر به اندازه ی کافی مسلمان شوند، مسئله ی عقب ماندگی حل می شود

 اما در میان اسالم گرایان، همه فکر نمی کنند آنچه مسلمانان کم دارند، اسالم است و با اسالِم بیشتر همه ی

 آنان مسئله ی عقب ماندگی را تنها در قالب میزان تشّرع قرار نمی دهند و عمدتاً به. مشکالت حل می شود

 مفهوم قدرت در الهیات: این نحوه ی قالب بندی، در فکر اسالمی ریشه دار است. اسباب قدرت فکر می کنند

 اسالمی باالتر از مفهوم حقیقت قرار دارد؛ در روایت سنتِی تاریخِ گسترِش اسالم، جهاد در جایی کانونی

 افزون بر این، خاطره ای وجود دارد از گذشته که اسالم در آن. نشسته است و جهاد، جهد برای اقتدار است

 در عصر جدید، دوره ی اقتدار با معیارهای پیشرفت، یعنی. بیرِق جایگاِه ابرقدرتی در جهان بوده است

 تمدن اسالمی کشف می شود و از پیشرفته بودن علم و فن و هنر در آن. معیارهایی تمدنی، بازخوانی می شود

 احیا گری  در شاخه ی متمرکز بر تمدن، به سمت احیای اقتدار می رود و برای آن، احیاگرِی. سخن می رود

 این. مسلمان باید برای غلبه بر مشکل عقب ماندگی علم و فن جدید بیاموزد. دینِی ناب را کافی نمی داند



 .جریان اقتدارگرا دسِت باال را می گیرد و در نهایت، احیاگراِن متمرکز بر شریعت را به دنبال خود می کشد

 برای راحتی کار، جریان اول را اقتدارگرایان شریعت مدار و جریان دوم را اقتدارگرایان تمدن مدار می نامیم،

.بدون اصراری ویژه بر درخوربودن این اصطالح ها

 تا زمانی که انسان از انسان بترسد؛ تا زمانی که. دین می ماند، چه بخواهیم چه نخواهیم

 نیازهای اساسی زیستی و روانی انسان ها برآورده نشوند؛ تا زمانی که در جهانی، به قول

 احساس ترس و بی پناهی و سرگشتگی کنیم؛ تا زمانی که کمک« بی روح»کارل مارکس، 

 بخواهیم و به ما کمک نکنند؛ تا زمانی که بر ما ستم َرَود و فریاد دادخواهی ما به جایی

.نرسد

 این جریان ها سنت گرا هستند اما گرایش آنان. اما پیش از آنکه بحث را پیش تر ببریم، نکته ای را تثبیت کنیم

 متوجه« پس»چنان که دیدیم، پدیده ی نوین پیشرفت، باعث شد که نگاه آنان به . به سنت پدیده ای جدید است

 به این می توانیم بگوییم دیالکتیک عصر جدید؛ هم تجدد را. پیشرفت را در نوعی پسرفت دیدند: شود

 سنت گرایی ای که ما با آن رویارو. نکته، این جدیدبودِن سنت گرایی است. برمی انگیزد و هم سنت گرایی را

 درست است که یک بستر و مرجعِ آن زیست سنتی است اما کامالً مانند پایبندی. هستیم، پدیده ای جدید است

 به سنت در زندگِی عرفِی اسالمی مآب نیست و چنان که در ایران امروز می بینیم، چه بسا در آن زندگی

.آشوب پدید آورده است

 ناسیونالیسم، ایدئولوژی دوران، باد نیرومندی است بر بادبان. برگردیم به موضوع اقتدارگرایان تمدن مدار

 اسالم گرایی در شاخه ی اصلی اش. نامید« ناسیونالیست های اسالم گرا»آنان را می توان . کشتِی این دسته

 در ایران طیف گونگی. ناسیونال اسالمیسم یا ناسیونالیسم اسالمی یک طیف است. است« ناسیونا ل اسالمیسم»

.آن به صورت دیدن تفاوت ها در میزان تأکید بر اسالمی بودن یا ایرانی بودن طرح شده است

 می اندیشند و در هر« ملت»دم می زنند، در ظرف مفهوم جدید « اّمت»ناسیونال اسالمیست ها با آنکه از 

 .کشور مسلمانی که باشند، بر این گمان اند که قدرت گیری ملِت خودی قدرت گیری اسالم و امت مسلمان است

 در ایران سلطنت طلبان خود را با. آنان طرف دار توسعه و سازندگی هستند اما به شیوه ی خودشان

 اما چنین پنداری ناشی از. بوده اند« سازنده»توسعه خواهی معرفی می کنند و گمان می کنند تنها پهلوی ها 

 ندیدن امور واقع، ناتوانی از تحلیل گفتمان اسالم گرایان و برخاسته از مشکل مترادف گرفتن توسعه گرایی با

 ناسیونال اسالمیسم گرایشی است در درون بورژوازی کشورهای مسلمان و ما تا خصلت. غرب گرایی است

 طبقاتی آن را نشناسیم، همواره در معرض این خطر هستیم که جریان اسالمی را به ُمشتی آخوند مرتجعِ

 توجه کنیم به اینکه با روی کارآمدن جمهوری اسالمی. عقب مانده ی بی شعور و عواِم پیرو آنها فروکاهیم

 اِشکال رژیم در نداشتن برنامه ی توسعه نیست، در محتوای. فصل تازه ای از توسعه در ایران آغاز شده است

 بحرانی که اینک رژیم با آن مواجه است، نه ناشی از نداشتن برنامه ی توسعه، بلکه درست. آن برنامه است



 رژیم والیی را: و این نکته ای است تکراری. پیش گرفته است« سازندگی»به دلیل برنامه ای است که برای 

 آنان بودند که دستگاه امنیتی و نظامی. یک رکن مهم آن مهندسان مسلمان بودند. تنها آخوندها بنا ننهادند

 عزم و اراده ی آنان. والیی را شکل دادند و برنامه ی توسعه در دوره ی والیی را طرح کردند و پیش بردند

.هیچ دست کمی از مهندسان دوره ی پیشین ندارد

 رشد کشورهای حاشیه ی خلیج. بحث توسعه در چهارچوب بحث اسالم گرایی و آینده ی آن، بحثی اساسی است

 ی« عدالت و توسعه»فارس، برنامه ی رشد عربستان سعودی با رهبری محمد بن سلمان و الگوی رشد حزب 

 اکنون اسالمی وجود دارد که موضوع رشد و. ترکیه، جهان اسالم را در موقعیتی جدید قرار داده است

 کرده است و چنین اسالمی تفاوت دارد با آن اسالمی که تازه دارد استخاره« حل»توسعه را برای خود 

 ایران میان این. در دنیای اسالم، هم اکنون یک جهان اول وجود دارد و یک جهان سوم. می کند که چه باید کرد

.جریان های اسالمی هم متأثر از این تحول هستند. دو تاست

 حمید عنایت سال ها پیش گفته بود که در میان جریان های فکری و سیاسی در خاورمیانه سه عنصر یا

 اینها با هم ترکیب می شوند و. اسالم، ناسیونالیسم و گونه ای سوسیالیسم: گرایش را می توان تشخیص داد

 در ناصریسم، ناسیونالیسم پرچم دار بود؛ در حرکت بعثی افزون بر. هربار چیز تازه ای به بار می آورند

 اسالم هم کمابیش حضور داشت اما اینها که از عمل به. ناسیونالیسم، بر سوسیالیسِم دولت مدار تأکید می شد

 گمان نمی رود بازِی آسیاب به. وعده هایشان واماندند، گرایش دینی به صورت اسالمیسم دست باال را گرفت

 پیش رفتِن بیشتر تقسیم طبقاتِی جامعه های. جهان عوض شده است، بخش اسالمی آن نیز. نوبت تکرار شود

 در)اسالمی و تغییر نقش و برنامه ی دولت ها، برای بعثی گری یا عدالت گرایِی شیعی در قالب حکومتی 

 چپ هم از دیدگاه های دولت محور فاصله گرفته و در آن گرایش به حل مسئله ی. جایی نمی گذارد( ایران

.طبقاتی با مبارزه ی طبقاتی تقویت شده است

 اکنون در مجموعه ای از کشورها که شامل ایران هم می شود، مبارزه در دروِن فضایی صورت می گیرد که

 این مبارزه  ای اجتماعی است که با مبارزه در جامعه های توسعه نیافته. متأثر از برنامه ی جاری توسعه است

 یا جامعه هایی که دوره ی نخستین توسعه را تجربه کرده اند، بحران زده شده اند و اکنون وارد دوره ی دیگری

 تفاوتشان هم این است که درگیری با هویت های طبقاتی جاافتاده تر و خودآگاهی طبقات. شده اند، متفاوت است

.در هر دو سو پیش می رود، در سوی فرادستان و در سوی فرودستان

 درباره ی ایران هنوز مشخص نیست که میزان نفوذ و نقش یک اسالِم منتقِد متمایل به محرومان در این

 سنت مجاهدین خلق، گروهی که در ابتدا. دوره ی تازه ی مبارزه بر سر عدالت و آزادی چه خواهد بود

 نهاد، یعنی تأکید-دیالکتیک علی شریعتی درباره ی جنبش. چپ گرا بود، کور شده و به بن بست برخورده است

 بر جنبش و انتقاد از آنچه مستقر و نهادینه است و از این طریق توسل به سنت مهدی گرِی شیعی، برای آنکه

 در وضعیت جدید سبب پیدایش خط تازه ای گردد، کافی نیست؛ حداقل در شکل پیشین و در قالب کالم



 جریانی هم وجود دارد به نام روشن فکری دینی که با سمت گیری اش به سوی دیانت نوی. مفسران کنونی اش

 شیک و آرامش بخش شاید تنها بر جریان اصالح طلبی تأثیر بگذارد و تاکنون به جنبش های بدیل گرایشی

.نشان نداده است

 

 شما ضمن توضیح مبانی دیدگاه های انواع اسالم های کنونی، بر موضوع نگاه و نسبت این اسالم ها به سنت

 اجازه بدهید سؤال بعدی را نه درباره ی حاکمان یا روشن فکران. تأکید کردید« قدرت»و همچنین موضوع 

 شاید سؤالی بیشتر جامعه شناختی. بلکه درباره ی اکثریت کنونی جمعیت کشور که جوانان هستند بپرسم

 سؤالم این است که جایگاه مذهب در ایران کنونی، به خصوص در میان نسل جوان. باشد تا معرفت شناختی

 که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند، در مقایسه با مثالً پنجاه سال پیش، در حوزه های مختلف چه

تغییراتی کرده است؟ آینده ی اسالم در ایران تا چه حد به آینده ی جمهوری اسالمی پیوند خورده است؟

 بحث مربوط به وضعیت کنونی و آینده ی دین بحث جدیدی نیست اما عجیب است که معموالً بی توجه به

 در همه جا موضوع. از سوی دیگر، این بحث منحصر به ایران نمی شود. سابقه ی موضوع پیش برده می شود

 گاه. ارزیابی از میزان نفوذ دین و گرایِش منحنِی شماِر دین داران از موضوع های ثابت بحث و تحقیق است

 در ایران هم در سال های اخیر گرم شده است و روشن است که وجود یک. بحث داغ می شود، گاه آرام

.حکومت دینی وضعیت ایران را ویژه می کند

 تا زمانی که انسان از. دین می ماند، چه بخواهیم چه نخواهیم: ابتدا یک نکته ی کلی و به پندار من راهنما

 انسان بترسد؛ تا زمانی که نیازهای اساسی زیستی و روانی انسان ها برآورده نشوند؛ تا زمانی که در جهانی،

 احساس ترس و بی پناهی و سرگشتگی کنیم؛ تا زمانی که کمک بخواهیم و« بی روح»به قول کارل مارکس، 

.به ما کمک نکنند؛ تا زمانی که بر ما ستم َرَود و فریاد دادخواهی ما به جایی نرسد

 نیچه می گفت خدا مرده است اما دیدیم که از. در دوره ی مدرن همواره پیش بینی شده که دین از میان می رود

 نو آفریده شد؛ به شکل های مختلفی احیا شد؛ اختراع شد؛ از مصالح کهنه ی جمع آوری شده از اینجا و آنجا

 ماکس وبر گمان می کرد جهان جادوزدایی شده اما سربرآوردن جادو و اسطوره را به. بازسازی شد

 خطر شکل های جدید درآمیختگی قدرت سیاسی با اسطوره را ارنست. شکل های مختلفی دیدیم و می بینیم

 به نظر می رسد دین های بزرگ، به ویژه  دین های توحیدی، تا حدی از جادو فاصله گرفته. کاسیرر دیده بود

 روان ها هم هنوز مستعد. باشند اما تا وضعیت بحرانی می شود، گرایشی به جادوگری در آنها پدید می آید

.جن زدگی هستند

 تا زمانی که میان شکل های مختلف والیت این سو و آن سو می شویم، هنوز داریم راه را باز

 شاخص فکر سیاسِی. می کنیم برای آنکه جادو در پهنه ی قدرت سیاسی حضور داشته باشد



 جادوزدایی شده، والیت ستیزی و نقِد بارکردِن اسطوره بر مفهوم های سیاسی و آمیختن این

دو به همدیگر است

 من گمان نمی کنم جادو از ذهن های ما رخت بربسته باشد و اکنون در سیاست ورزی و طرح سامان مطلوب

 والیت  فقیه،: یک شاخص، کیش والیت است در شکل های مختلف آن. سیاسی، از اسطوره دست شسته باشیم

 تا زمانی که میان شکل های مختلف والیت این سو و آن سو می شویم،. والیت سلطان، والیت رهبِر با َکّروفَر

 شاخص فکر. هنوز داریم راه را باز می کنیم برای آنکه جادو در پهنه ی قدرت سیاسی حضور داشته باشد

 سیاسِی جادوزدایی شده، والیت ستیزی و نقِد بارکردِن اسطوره بر مفهوم های سیاسی و آمیختن این دو به

 در بیان مثبت، هرچه تأکید بر حرکت های. همدیگر است؛ مفهوم هایی مانند دولت، ملت، قوم، نژاد و هویت

 خودبنیاد اجتماعی، آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی تشکل بیشتر شود، از جادوگری سیاسی بیشتر فاصله

.می گیریم

 اما با دیدی که تبیین شد، وقتی شبکه های. درباره ی دین گریزی چه بسا به شبکه های اجتماعی استناد می شود

 .اجتماعی را بررسی کنیم، چندان نباید ذوق زده شویم و به این خیال بگرویم که مردم دارند سکوالر می شوند

 فاصله گیری از دیِن دولتی و حتی انزجار از کلیت اسالم چشم گیر است اما از طرف دیگر، انواع واقسام

 والیت پذیری در. والیت پذیری ها و اسطور ه ای اندیشی ها و اسطوره پرستی های دیگر جلب توجه می کنند

.بی چاره که باشیم سرسپرده می شویم. هرجایی عالمت استیصال است

 این را هم بیفزایم که تقسیم اسطوره ها به خیر و شر و کم خطر و پرخطر اصل مسئله را حل نمی کند، آن هم با

 نظر به این تجربه ی تاریخی که اسطوره ها همدیگر را فرامی خوانند و میدان دادن به یک جادو، محتمل است

.که جادوگری را به قاعده تبدیل کند

بگوییم. پرسیدید که جایگاه مذهب در ایران کنونی دچار چه تغییراتی نسبت به مثالً پنجاه سال پیش شده است  

ابتدا رهایی چشمگیر. تصور می کنم گرایش به دین در این قرن، به شکل منحنِی سینوسی بوده است. صد سال  

  گرایش به دیدگاه های سکوالر چشمگیرتر شد اما در۱۳۳۰در دهه ی .  برعکس شد۱۳۲۰بود، از دهه ی 

۱۳۵۰در اواخر این دهه و در آغاز دهه ی .  روندی معکوس را می بینیم که دیرپا نیست۱۳۴۰اوایل دهه ی   

اینها برداشت من است و اصرار ندارم. مذهب جدی به نظر نمی رسد اما اندکی بعد، وضع عوض می شود  

تحلیل گفتمان»تنها امکانی که داریم . پژوهش کّمی جّدی ای در این باب نداریم. که درست دیده ام « 

)discourse analysis( بر این روال، باید آثار ضبط  شده را بررسی کنیم و گرایش ها را بسنجیم. است .

 همین امروز هم مجموعه ای از پژو هش های آماری جدی در اختیار نداریم و اگر هم داشته باشیم، از

 .بسیار مهم است که برای بررسی های خود شاخص هایمان را مشخص کنیم. بررسی های کیفی بی نیاز نیستیم

 به نظر می رسد شاخِص میزان دین باوری یا دین گریزی، برخی گفته های مستقیم یا رفتارها درباره ی دین



 من با این عالقه همراهی. با چنین تصوری، عالقه ی ویژه ای به شبکه های اجتماعی وجود دارد. باشد

.نمی کنم، ضمن اینکه به آنچه در اینترنت می گذارد، بی توجه نیستم و فضای آنجا را در نظر می گیرم

 من ضمن نگرانی از جادوزدگی، سکوالرشدن جامعه ی ایران را درمجموع چشمگیر و با معیارهای خودم

اما معیار من میزان پرخاش به دین و زعمای مؤسسه ی دین و خبرها. مثبت و خوشحال کننده می دانم  

مبنای فکرم تحلیل گفتمان رسانه ها، خوانده ها و شنیده ها، دقت بر. درباره ی اعمال منافی دین داری نیست  

نکته ای: جای آن نیست که جزئیات را شرح دهم؛ به یک نکته بسنده می کنم. گفتار روزمره و نظایر اینهاست  

، قرار نمی گیرد؛ آنچه در برابر«آتِئیسم»در برابر دین، الحاد و به زبان مدرن «. قانون»در پیوند با مفهوم   

قانون، سکوالر ترین و والیت ستیزترین مفهومی است که ما در عصر! قانون: آن می نشیند یک کلمه است  

من روزنامه های دوره ی پایانی حکومت پهلوی و روزنامه های دوره های مختلف. جدیِد خود با آن آشنا شده ایم  

به نظر من در این بررسی، موضوع. مقایسه کرده ام« تحلیل گفتمان»پس از انقالب را با هم به شیوه ی   

  به ندرت به کلمه ی قانون برمی خوریم اما۱۳۴۰در روزنامه های مثالً دهه ی . چشمگیر، مفهوم قانون است

ممکن است گفته شود که منظور از. در روزنامه های پنجاه سال بعد، همواره این کلمه به چشممان می خورد  

.تا حدی درست است اما اصل، چیزی ورای این حد است. قانون در این دوره، قانون مجلس آخوندی است  

 وارد زندگی ما شده است و در این معنا، بر قانوِن )normative( قانون به عنوان مفهومی هنجارین

به کردار و گفتار« خالف قانون»اطالق . وضع شده به عنوان چیزی ناقص یا غیرقانونی نظارت می کند  

.کارگزاران حکومت، نوعی توصیف و ارزیابی است که چند دهه ی پیش به میزان کنونی رواج نداشت  

قانون، در ورای حدی که. همه ی اینها نشان می دهد که رابطه های میان شهروندان، قالبی حقوقی یافته است  

به قول« )سازنده»آن را مهار می کنند و محتوای خود را در قالب آن می گنجانند،  به صورت مفهومی   

.درمی آید؛ یعنی نه فقط ساخته می شود، بلکه به نوبه ی خود می سازد و تغییر می دهد( راینهارت کوِزِلک  

 این چنین است که همه از حاکمیت قانون سخن می گویند؛ چه کارگزاران و طرف داران استبداد حاکم، چه

در اینجا تنها نباید فریب و تبلیغ دید؛ اصل در اینجا نه نیرنگ اینان بلکه آن. طرف داران نظام سلطنتی  

می نامدش که در بحث ماجلوه گری قدرت یک مفهوم دوران ساز است« نیرنگ عقل»چیزی است که هگل  .

 فرمالیسم قانون، چه در حیطه ی طبیعت و چه در جامعه، دست دخالِت امِر ورای قانون را می بندد؛ امری که

 در عرصه ی جامعه، فرمالیسْم بورژوایی است چون. می خواهد قالب ها را بشکند و خود را مستثنا کند

 برابرِی انسان های نابرابر از نظر پایگاه اجتماعی، در برابر قانوِن یکسان است اما در اینجا برای ما بورژوا

 این، عالمِت استوارگشتِن جامعه ی مدرن مدنی به عنوان. بودن مطرح است«مدنی»بودِن آن، در معنای 

.پایه ی سکوالریزاسیون سیاسی است

 وضعیت عوض شده و چنان. این نکته ها در پیوند هستند با آنچه در پاسخ به پرسش نخست شما گفته شد

  و سال هایی پیش از۱۳۵۷ایراِن .  را باز خواهد یافت۱۳۵۷برگردد، ایران سال « شاه»نخواهد بود که اگر 



 برای نظر و عمل سیاسی، مهم درک آن چیزی است که پیش آمده و آن. آن هم جزو وضعیت جدید هستند

 اتفاقی در عمق جامعه و در. چیزی که پیش آمده، به هیچ روی محدود به حادثه ی حکومت آخوندی نمی شود

 الیه هایی از فرهنگ رخ داده که زمینه ی رخدادها را می سازد، بی آنکه به صورت بی میانجی و خطی نمود

.داشته باشد

 .این جامعه آتش فشان است! بر آن نمی توان حکومت کرد: بیانی ساده تر. جامعه ی ایران حکومت ناپذیر است

 ابله است دولتمردی که تصور کند مشکل تنها به رونق اقتصادی برمی گردد و اگر این مشکل را حل کند،

!خواهد شد« بدتر. »مردم سواری خواهند داد

 گاهی از گرایش آنان به. والیت ستیز شده اند. آنان نیروی اصلی سرکشی هستند. از جوانان پرسیدید

 یی«رعایا»بیچاره آن شاهی که چنین : هیچ جای نگرانی نیست. سخن می رود« سلطنت»و « راست»

.دوباره باید چمدان هایش را ببندد! نصیبش شود

 از بحث درباره ی آن بگذاریم و. به نظر پارادوکس می آید. جامعه ی ایران حکومت ناپذیر اما قانون پذیر است

.بگوییم پارادوکس هم که باشد، جلوه ای از راز جامعه ی ایران است

 بیشتر به نظر من. پرسیدید که آینده ی اسالم در ایران تا چه حد به آینده ی جمهوری اسالمی پیوند خورده است

 آینده ی دین بسته به آن است که این جریان تا چه حد توانمند باشد و عمْق سطح. آن جریان عمقی مطرح است

 می توانیم مطمئن باشیم که زمان زیادی از عمر والیت فقیه باقی نمانده اما هنوز معلوم نیست. را متعین کند

.که پس از آن، حاکمیتی سکوالر داشته باشیم

 فاصله گیری از دیِن دولتی و حتی انزجار از کلیت اسالم چشم گیر است اما از طرف دیگر، 

 انواع واقسام والیت پذیری ها و اسطور ه ای اندیشی ها و اسطوره پرستی های دیگر جلب توجه

 بی چاره که باشیم سرسپرده. والیت پذیری در هرجایی عالمت استیصال است. می کنند

.می شویم

 من مطلقاً باور ندارم به اینکه با تمام شدن کار جمهوری اسالمی کار اسالم هم در: اما درباره ی آینده ی اسالم

 به گمانم کسانی که چنین می اندیشند نه دین را به طور کلی می شناسند و نه تاریخ. این مملکت تمام خواهد شد

 اسالِم خلیفه و. تاریخ اسالم تاریخ بازی در نقش های مختلف است: تنها به ذکر این نکته بسنده کنم. اسالم را

 سلطان را داریم و اسالِم شوریدگان بر آنان را، اسالِم حوزوی را داریم و اسالِم کوچه ی رندان را، اسالِم

 مطمئن باشید کار حکومت آخوندی هم که به سر آید، بخشی از مدعیان. مرکز را داریم و اسالِم حاشیه را

 به طور کلی هم می توانیم بگوییم. بعدی گروهی از مؤمنان خواهند بود که از یک اسالم بدیل حرف می زنند

 اما با این وصف، آیا نظامی سکوالر. که سلطه ی فرادستان به لحاظ طبقاتی هم به دین نیاز خواهد داشت

.چه باری بگنجانیم« سکوالر»خواهیم داشت؟ پاسخ به این پرسش، در درجه ی اول بسته به آن است که در 



 

 سکوالرشدن نظام آتی چقدر: در همین رابطه. باز گردیم به این پرسش که دین در ایران چه آینده ای دارد

زمینه ی مناسب دارد؟ ایدئال از نظر شما درباره ی جایگاه دین چیست؟

 ایدئال من آن است که جهانی گرم، هم بسته و دور از خشونت و بهره کشی، و محیط. از بخش آخر شروع کنم

 زیستی بسامان داشته باشیم؛ در این صورت، نهاد دین بخش اساسی زمینه ی وجود و فعالیت خود را از دست

 اما حتماً کسان بسیاری خواهند بود که به یک ماوراءالطبیعه و نوعی معنای متعالی باور داشته. خواهد داد

 تا زمانی که آن ماوراءالطبیعه به قدرتی تبدیل نشود که حکم به برقراری تبعیض دهد و رهگشای. باشند

 اسطوره در عرصه ی قدرت سیاسی، از جمله در شکل آشکارا دینی اش،. آدم کشی باشد، هیچ اشکالی ندارد

 .شاید زمانی دیِن هنری هم داشته باشیم. بسیار خطرناک است اما در هنر می تواند خیلی هم جذاب باشد

.می شوند، می بینیم« دیزاین»جلوه هایی از آن را در دیانت هایی که 

 به لحاظ فرهنگ نامه ای، صفت. اما درباره ی مسئله ی سکوالرشدن و آینده ی دین در دنیای سکوالر ایرانی

:سکوالر سه معنای اصلی دارد

عصری را توصیف می کند که در آن منطق رایجِ توضیح جهان، به شکلی درونمان است؛. ۱

عصری را توصیف می کند که در آن ایمان دینی به شکل سنتِی آن سستی می  گیرد؛. ۲

 دولتی را توصیف می کند که بر زمینه ی تفکیک نهادها و نقش ها در عصر جدید، از نهاد دین منفک شده. ۳

.است

 تحول هایی که با معنای یکم و دوم مشخص می شوند، زمینه ساز تحول سوم هستند؛ ضمن اینکه در این مورد

 ۱توجه به این نکته هم مهم است که . باید موضوع جدایی نهادها و نقش ها را به طور مشخص در نظر گرفت

 قالِب به اصطالح کالسیک، گذار از استبداد فئودالی به دولت بورژوایی.  راه نمی برند۳ بی میانجی به ۲و 

.اقتصادی است-است که خودش مبتنی بر تغییر صورت بندی اجتماعی

 مسئله ای را به عنوان مسئله ی سامان سیاسِی سکوالر، به صورت چگونگی شکل گیری آن سامان در جایی که

 به قالب عمومی حل مسئله اشاره شد اما ظاهراً مسئله در ایران. زمینه ی تحول فراهم است، تعریف کنیم

 ویژگی آن در رخداد تشکیل نظام والیت فقیه و تداوم آن. به صورتی درآمده که نظیر آن دیده نشده است

 یک نظر می تواند.  بنگریم۲ و ۱به . پرسش بنیادی این است که چرا چنین چیزی رخ داد. جلوه گر می شود

 این باشد که عصر جدید ایرانی به اندازه ی کافی جامعه را سکوالر نکرد و باعث نشد دین سنتی در آن سستی

 اما جامعه هایی بوده اند در تراز ایران که نظام سکوالر یافته اند و. این سخن به طور نسبی درست است. گیرد

 از طرف دیگر، ایران بیش از نیم قرن نوعی دولت بر فراز خود داشت که از. آن نظام پابرجا مانده است

 آخوندها فرمان نمی گرفت، آنان را محدود کرده بود، در عین اینکه به حوزویان امتیازهایی می داد و تجددش



 با محافظه کاری  امن کننده ی ساحت دین و تقویت کننده ی ایدئولوژی دینی در برابر جریان های فکری و سیاسی

 باستان گرایی آن، کیش تقدیس شاه بود و از این نظر مستقیماً با اسالم شیعی تقابل نداشت که. بدیل همراه بود

 در محافظه کاری سیاسی ایرانی، دین و دولت از هم. زعیمانش دیرزمانی در کنار تخت سلطنت نشسته بودند

 هنوز معلوم نیست که شاخه ی بانفوذی در آن شکل بگیرد که تنها بر والیت سلطانی اتکا داشته. جدا نیستند

.است که بعداً به آن می پردازیم« قانون»و « مشروعیت»این موضوع مرتبط با مسئله  ی اساسی . باشد

صفت سکوالر دولتی را توصیف می کند که بر زمینه ی: باری، زیر معنای سوم صفت سکوالر چنین آمد  

شاید اِشکال کار ما به این نکته ی. تفکیک نهادها و نقش ها در عصر جدید، از نهاد دین منفک شده است  

سرمایه داری پیش می رفت،. در ایران تحولی ساختاری انجام شده بود. تفکیک نهادها و نقش ها برگردد  

در روستا شیوه ی تولید روستایی غالب شده بود؛. شهرنشینی گسترش می یافت و همراه با آن حاشیه نشینی  

جدایِی سیستمی در حال پیشروی بود اما دولت. پولی شده بود-شیوه ای که در آن، روابط از نوع کاالیی  

 می خواست نقش اَبَرسیستمِی خود را حفظ کند، در حالی که به ویژه زیرسیسستم های اقتصاد و حقوق، پویش

درست در حالی که کارکرد دولت می بایست با نظر به پیشرفِت جدایِی سیستمی اصالح. خود را یافته بودند  

 گرایش یافت و به این خاطر فرمان به تشکیل حزب )the total state( می شد، شاه به دولت فراگیر

دولت شاه درست برخالف گرایش سیستمی و فرهنگی موجود عمل کرد و از جامعه. فراگیر رستاخیز داد  

نیروهایی که بتوانند ساختار دولت را به هم زنند و آن را با تحول در ساختار. بحران درگرفت. بیگانه تر شد  

 اجتماعی متناسب کنند، ضعیف تر از نیروهایی بودند که ذهنیت پیروی از والیت فراگیر را داشتند ــ این بار

اما تعادل نیروها، در. بُنی سنت گرا داشت و بُنی  تجددگرا: انقالب، دوبُنی بود. در یک شکل مذهبِی بارز  

 ترکیبی از اتفاق و زمینه ی مساعد، و جفت شدِن ندانم کاری اردوی شاه و بدانم کاری اردوی خمینی، منجر به

.رهبری سنت گرایان شد

 اگر دولت در ایران با جدایِی سیستمی متناسب شده و سازوکاری دموکراتیک و حتی ِشبه دموکراتیک یافته

.بود، این احتمال به شدت پایین می آمد که یک دولت استبدادی دینی جای آن را بگیرد

  را۱۳۵۷استبداد مواجه بوده ایم و این تحول،  )metamorphosis( نتیجه اینکه ما در ایران با دگردیسی

کلیسایی به استبداِد دولت مطلقه-اما در روند سکوالریزاسیوِن اروپا، با گذار از استبداد اشرافی. ویژه می کند  

از استبداد دنیوی به استبداد دینی رسیدیم: پس در ایران چرخ فلک برعکس چرخید. مواجه می شویم .

 سکوالریزاسیون سیاسی،: این نکته ما را به نخستین ویژگی بارز مسئله ی سامان سکوالر در ایران می رساند

 چه به لحاظ منشأ حکومت دینی و چه به لحاظ کیفیت حال آن، یعنی چه به لحاظ پیشینه ی بی میانجی و چه

 آینده ی آن بسته. به لحاظ وضعیت کنونی و چشم انداز آینده ی آن، با مسئله ی استبداد در ایران گره خورده است

.به تعیین تکلیف با استبداد است



 اکنون می رسیم به ویژگی دوم که از. ویژگی اول با نظر به تداوم تاریخ و سنت در سطح دولت تعیین شد

.تحلیل مشخص وضعیِت برقرار حاصل می شود

 ایدئال من آن است که جهانی گرم، هم بسته و دور از خشونت و بهره کشی، و محیط 

 زیستی بسامان داشته باشیم؛ در این صورت، نهاد دین بخش اساسی زمینه ی وجود و

 اما حتماً کسان بسیاری خواهند بود که به یک. فعالیت خود را از دست خواهد داد

 تا زمانی که آن ماوراءالطبیعه به. ماوراءالطبیعه و نوعی معنای متعالی باور داشته باشند

 قدرتی تبدیل نشود که حکم به برقراری تبعیض دهد و رهگشای آدم کشی باشد، هیچ

.اشکالی ندارد

 درباره ی حکومت والیی در ایران، اگر تنها بگوییم مشخصه ی آن حضور شیخان در دایره ی قدرت و

 اطالق حکومت آخوندی به این حکومت غلط نیست اما توصیف. موقعیت کلیدی آنان است، کم گفته ایم

 آخوندهای ممتاز، یا در تالش. اقتصادی است-نظامی-این حکومت یک همتافته ی ایدئولوژیک. ناقصی است

 برای کسب امتیاز، در قالب خاصی قرار گرفته اند و در چهارچوب آن است که بر روی منبر جلوه گیری

 می کنند، فتوا می دهند، قضاوت می کنند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، ِورد می خوانند و تکفیر

 .نیست« مجموعه ی َخَدم و َحَشم و محتسبان و شحنگان+ مشتی آخوند »ساختار حکومت به صورت . می کنند

 چیستی آن را بازتاب« بقیه+ آخوندها »اصالً تعیین فرمول ترکیب آن به صورت جمع ساده و مکانیکِی 

.نمی دهد

 غلط است، خطا می کنیم اگر آن را« بقیه+ آخوندها »همان گونه که تصور از نظام به شکل مکانیکی 

 نباید گول چنین عنوان هایی را خورد که در. به صورت هایی چون یک باند یا گروهی اشغالگر تصور کنیم

 آنچه در ایران بر سر کار است، یک رژیم پوشالی نیست؛ بیش از چهار دهه. جنگ تبلیغاتی به کار می روند

 نکته ی اصلی این است که جمهوری. است که دوام یافته، در حالی که همواره درگیر مشکل بوده است

 اسالمی در جریان استقرار خودش، یک نظم تبعیضی برقرار کرد که آرایش تازه ی نظم طبقاتِی پس از

 نظامی و اقتصادِی خود،-بلوک قدرت، در ترکیب ایدئولوژیک، امنیتی. انقالب در راستای آن پیش رفت

.مسلمانی را تعریف کرد و برنامه ی والیِی اسالمی کردِن اسالم را که پیش تر از آن صحبت شد، پیش برد

 ما با یک نظام تبعیضی و استثماری مواجه هستیم که ساختارهای طبقاتی و محروم کننده ی موجود را حفظ

 کرده، در آن دست کاری کرده، عنصرهایی را برداشته و عنصرهای تازه ای وارد کرده، پرچین هایی را

 عبورپذیر کرده و دیوارهای تازه ای کشیده، جایی را ویران کرده و جایی را ساخته و با سازندگی خود

 اما موضوع فقط به ورود عده ای آخوند به دستگاه قدرت و. مناسبات بهره کشی را بازتولید کرده است

 اگر به نظام مستقر از این زاویه بنگریم، و نه فقط از. آغشته کردن فرمان های دولتی به دین محدود نمی شود

.زاویه ی آخوندی بودن آن، ویژگی دوم بارز مسئله ی سامان سکوالر در ایران پدیدار می شود



 اگر سکوالرشدن نظام سیاسی را در تقابلی قطبی با وضع موجود ببینیم، باید در تعریف آن خصوصیت هایی

 بر این پایه، خواست سکوالرشدن در شکل. بگنجانیم در تراِز مقابله با اصل نظام امتیازوری در جامعه

.اساسی آن، به خواست های برابری و عدالت پیوند می خورد

 ویژگی یکم به آزادی مربوط می شد و اکنون اگر هر دو ویژگی را با هم در نظر گیریم، می توانیم چنین

 بر این قرار،. سکوالرشدن نظام سیاسی در گرو تحقق خواسته های آزادی، برابری و عدالت است: برنهیم

 روا نیست که تصور جداشدن دین و دولت در ایران، تنها به تصور آن گونه از اجتماع کارگزاراِن دولت

.محدود باشد که در آن هیچ معّممی دیده نشود

 سناریوهای. البته در تصوری کلیشه ای می توان به دولت بی آخوند رسید، بدون آزادی و برابری و عدالت

 حمله ی خارجی و به دنبال آن، انتقال: مختلفی می توان متصور شد که مهم ترینشان این دو تا هستند

 های ایرانی به تهران و نشاندن آنها به جای حاکمان فعلی؛ کودتای نظامی و سربرآوردن یک«چلبی »

 این گونه سناریوها ممکن است منجر به حذف والیت فقیه شوند و به جای معّمم، مکاّل. دوم« رضاشاه»

 بنشانند اما به نظامی بدیل راه نخواهند برد که در آن، به نهاد دین امتیازهای کالن ویژه ای داده( غیرمعّمم)

 نمونه های. نشود و از نظر تبعیض و خشونت ساختاری، بر پایه ی گسستی اساسی با حاکمیت فعلی باشد

.عراق و سودان و افغانستان را پیِش رو داریم

 جنبش مردمی خواهان( ۲پایان دادن به استبداد و ( ۱مسیر راه برنده به سکوالریزاسیون حقیقی مستلزم 

 در برابر این ایده ی. برابری و عدالت، تشکل ِگرد این خواسته ها و برپایی یک نظام دموکراتیک است

.تکیه دارد« توسعه»رفاه از طریق ( ۲اقتدارگرایی و ( ۱رهایی، ایده ی اصلی ای که قرار می گیرد، بر 

 می گویند ما. در دفاع از سناریوهای جانشین سازی به شکل های ذکرشده، گرایش به اقتدارگرایی بارز است

 و درباره ی برابری و عدالت می گویند. آزادی اجتماعی می دهیم اما ابتدا به یک دست مقتدر نیاز داریم

 سپردن کار به کاردان، احیای روابط گرم با غرب و یک برنامه ی قوی توسعه به همه ی خواسته ها پاسخ

.می دهد

 پاسخ آزادی( ۱: با این توضیح ها، به پندار من، به مسئله ی سامان سکوالر در ایران در نهایت دو پاسخ داریم

 پاسخ اول. پاسخ آزادی فردی در چهارچوب یک نظام مقتدر توسعه گرا( ۲و عدالت و دموکراتیسِم پیگیر؛ 

 البته. به دنبال گسست از هر دو رژیم پهلوی و والیی است، پاسخ دوم می خواهد خط پهلوی را دنبال کند

 اکثر سلطنت طلب ها هم متأثر از. همه ی کسانی که به این پاسخ دوم گرایش دارند، سلطنت طلب نیستند

.تجربه ی انقالبی که علیه آن هستند، مشروطه خواه شده اند

 آن است، واقع گرایی اش و رجوع حسرت بارش به اموری واقع در« رئال پلیتیک»نقطه ی قوت پاسخ دوم 

 دوره ی پهلوی برای اینکه همه چیز را آزموده و بی زحمت جلوه دهد، به شرط اینکه به زعم طرف داران این



 به نظر من، این واقع گرایی جعلی. پاسخ ما از تخیل رهایی جو درباره ی راه حل های ریشه ای دست برداریم

 واقعیت این است که طبقه ی حاکم فعلی بسی قوی تر ، کارکشته تر، و خودآگاه تر از طبقه ی حاکم دوره ی. است

 ممکن است به استحاله تن دهد و حتی خود به سوی آن پیش رود، یا ممکن است با تغییر. پهلوی است

 دکوراسیون صحنه ی قدرت موافقت کند و حتی مشکلی نداشته باشد که کسانی از طرف داران پاسخِ دوم

 رقیبی اگر باشد، از میان. جلوی صحنه بیایند، اما موضع  خود را ترک نخواهد کرد و به رقیب نخواهد سپرد

 خودشان است و خودشان به آن سکوالرشدنی تن نخواهند داد که ما آن را کِف خواسته  ی سکوالریزاسیون

 درباره ی قدرت های خارجی هم باید همواره بر این نکته تأکید کنیم که آنها رژیمی سازگار. تلقی می کنیم

.می خواهند، نه رژیمی سکوالر و دموکراتیک، حتی در حدی معمولی

 می گوید همه چیز به. پاسخ یکم در برابر پاسخ دوم آرمان گرایانه جلوه می کند اما وعده ی تهی نیست

 حرکت های عمالً: و اتفاقاً آنچه نقد است این است. ژرفش یابی مبارزه برای آزادی و عدالت بستگی دارد

.موجود گروه های اجتماعِی مختلف علیه تبعیض و استثمار

 طرف داران پاسخ دوم ممکن است از مخالفت به عنوان مخالفت دفاع کنند اما با محتوای آنها تفاهم ندارند، به

 این دلیل که اگر خودشان سر کار بودند، با توجه به سرمشقشان، یعنی حکومت پهلوی، رو در روی

.مبارزه ی جاری کنونی قرار می گرفتند

 اگر. سکوالریزاسیون حقیقی از مسیر مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت می گذرد

 خواهان تحول ساختاری  نباشیم، در بهترین حالت به نظامی خواهیم رسید که در آن آرایش

 چهره ها در صحنه ی قدرت عوض شود، ائتالفی طبقاتی شکل گیرد از امتیازوران فعلی و

.بخشی از مدعیان، و نهاد دین هم امتیازهای همیشگی خود را حفظ کند

 سکوالریزاسیون حقیقی از مسیر مبارزه برای: اما نکته ی مرکزی در بحثی که پیش برده شد این است

 اگر خواهان تحول ساختاری  نباشیم، در بهترین حالت به نظامی خواهیم. آزادی، برابری و عدالت می گذرد

 رسید که در آن آرایش چهره ها در صحنه ی قدرت عوض شود، ائتالفی طبقاتی شکل گیرد از امتیازوران

 محافظه کاری ایرانی به این. فعلی و بخشی از مدعیان، و نهاد دین هم امتیازهای همیشگی خود را حفظ کند

 ترتیب تنها از عارضه ی اسالمیستِی خود رها می شود اما از اسالم و والیت مداری دست نمی شوید؛ به آنها

.تنها جلوه ی تازه ای می دهد

 پرسیدید که سکوالرشدِن نظام آتی چقدر زمینه ی. بازگردیم به پرسش شما پس از این مقدمه چینی طوالنی

 .دین در ایران چه آینده ای دارد: و پرسش دیگر که در این دور کامالً مرتبط با این پرسش است. مناسب دارد

 سکوالرشدن نظام آتی همان قدر زمینه دارد که مبارزه علیه تبعیض و برای آزادی و عدالت، ژرف و

.تمام مقدمه چینی در پاسخ به پرسش شما برای رسیدن به این نکته بود. گسترده است



 بیشتر از دین فاصله می گیریم، دست کم در: درباره ی آینده ی دین هم در نهایت پاسخ مشابهی می توان داد

 شکل دیانت سنتی؛ هرچقدر بیشتر آزادی خواه باشیم و کمتر به تبعیض  های تجویزشده از سوی سنت دینی

 گردن بگذاریم و حساسیت بیشتری نسبت به خشونت داشته باشیم که دین محرک و مشوق شکل هایی از آن

.است

 بخشی از این. اما به طور مشخص، پیش بینی من آینده ای است پر از درگیری. این یک پاسخ کلی بود

 درگیری ها صورت دینی خواهد داشت، به زبان دینی خواهد بود، میان دین داران خواهد بود و بر سر

.اکنون هنوز شاید به نیمه ی داستانی هم نرسیده باشیم که با انقالب آغاز شد. حکومت دینی و شکل تغییر آن

 هرچقدر صف بندی ها بر سر موضوع های کلیدی آزادی، برابری و عدالت روشن تر باشند، با دردسر و

.سردرگمی کمتری از دل آشوب ها عبور خواهیم کرد

 

 شبکه ی بزرگ روحانیان که در همه ی زوایای سیاسی و اجتماعی به صورت غیررسمی و رسمی و دولتی

ریشه دوانده است،  در آینده چه وضعی می یابد و مطلوب است که چه وضعی بیابد؟

 نهاد دین جایگاه و شأن خود را حفظ خواهد کرد. سرنوشت اینان هم تابع روندی می شود که شرح آن گذشت

 و زعمای دین حساب پس نخواهند داد، اگر محور تحول ها در حیطه ی محافظه کارِی ایرانی باشد که بینش و

 َمنِشی است با مختصات اقتدارگرایی، والیت مداری، پدرساالری و آوازه گری روی مفهو م های کالِن

.پوشاننده ی شکاف ها و تبعیض ها و خشونت ها

 استفاده کرده ام در تالشی برای تبیین جلوه ای از این محافظه کاری یا« ایدئولوژی ایرانی»من از اصطالح 

 منظورم از آن، گرایش به تبیین مسائل با ایده هایی است که. آلودگی به آن به دلیل ضعف اندیشه ی انتقادی

 نقد ایدئولوژی یعنی رویکرد به ساختارها، دیدن دیوارهای تبعیض، دیدن روابط. ساختار را نمی بینند

 هرچه: با استفاده از این اصطالح، پاسخ به پرسش شما این می شود. استثماری و مناسبات خشونت انگیز

 ایدئولوژی ایرانی قوی تر باشد و در برابر نقد ایدئولوژی و کالً اندیشه ی انتقادی ضعیف تر باشد، نهاد دین

.باز هم فرصت پیدا می کند که حساب پس ندهد و درباره ی تبهکاری   هایش پاسخگو نباشد

 شبکه ی روحانیان درمجموع غرق در فساد است، همه لقمه به شبهه می خورند و در هم دستی شان با

 حساسیتی به. جنایت ها، برقراری تبعیض و کسب امتیاز برای خود، پستی اخالقی شان را به نمایش گذاشته اند

 .پرمدعا هستند و اشتهای سیری ناپذیری در کسب جاه و مال دارند. حق کشی، دروغ، تزویر و آدم کشی ندارند

 توضیح زیستشان در درجه ی اول مستلزم نگاه به آن از دید. علمشان مکاسب است و کارشان کاسبی است

.اقتصاد سیاسی است



 .اصالً سکوالریزاسیوِن مطلوب، آنی است که بخواهد دین را از سکه، در معنای دقیق اقتصادی آن، بیندازد

.در توضیح این موضوع خوب است اندکی درباره ی اقتصاد سیاسی دین صحبت کنیم

 «این چه نام است کزو سّکه ی دین یافت رواج؟: »شاعری به نام خالد نقشبندی دو قرن پیش پرسیده بود

 ما برای تحلیل اسالِم مشّدِد. برای ما امروزه پیامدها و منطق رواج این سکه در ضرب جدیدش مهم است

.والیی، بیش از آنکه به مطالعه ی الهیات آن نیاز داشته باشیم، الزم است اقتصاد سیاسِی آن را بررسیم

 است که شیوه ی بهره وری و« ارز»اسالم در نظام والیی به گونه ای چشمگیرتر از وضعیت عادی، نوعی 

 به نظر می رسد که حوزه ی. میزان برخورداری از آن، جایگاهی را در نظام امتیازوری  تعیین می کند

 شاید در ابتدای کاِر نظام این نظر تا حدی درست. علمیه ی قم بانک مرکزی و ضراب خانه ی این ارز باشد

 بورِس قدرت شکل پیچیده ای یافته و در این بیش از چهار دهه،  جایگاه ها در آن. بود اما اکنون چنین نیست

 تصمیم های اصلی در کانون هایی گرفته. اما به هر حال، آیت هللا ها هم دست دستگاه هستند. بسی تغییر کرده اند

.اقتصادِی نظام است-نظامی-می شود که کارشان حفظ منفعت کلیّت ایدئولوژیک

 .آن اسالمی در جمهوری اسالمی بیشتر می ارزد که از نظر تعهد به نظام، تأیید ایدئولوژیک و امنیتی شود

 نرخ برابری آن در. ارز تأییدشده ی دینی، به پول و همچنین امتیاز برای کسب پست و مقام، تبدیل شدنی است

 جدال. بورس قدرت تعیین می شود و این، برخی حوزویان را فایده بر و برخی دیگر را گاهی متضرر می کند

 با قدرت اقتصادی و. اصول گرا ترجمه پذیر به نوسان انواع ارزهای دینی در این بورس است-اصالح طلب

 خرج کردن. اقتدار نظامی و امنیتی هم می توان ارز دینی ممتاز تهیه کرد و از آن برای طی مراحل بهره برد

 .رقیبان هم فراوان هستند. این کار نمی تواند به صورت نامحدود پیش رود. ارز دینی مستلزم انباشت آن است

 پس باید منبع ایجاد. و نکته ی مهم اینکه منبع برای تبدیل در عرصه ی پست و مقام و اقتصاد محدود است

 اقتصادی ــ همه برای گسترش« سازندگی»کرد؛ با گسترش بوروکراسی و دستگاه امنیتی و نظامی، و با 

 در ضمن همواره بسی چیزها می توانند از کنترل خارج. اما امکان گسترش هم نامحدود نیست. بازار تبدیل

 سکه ی تقلبی هم در. تورم بروز می کند. ضرب سکه کالً بیش از میزان جذب آن در بازار است. شوند

 .روحانیان، هم در ضرب سکه ی دین دخالت دارند، هم در بخش امنیتی، هم در بخش اقتصادی. جریان است

.در تاریخ اسالم، هیچ گاه سرشان این گونه شلوغ نبوده است

 هدف این بود که معلوم. آنچه آمد، طرح نکته هایی درباره ی دستگاه حاکم از منظر اقتصاد سیاسی دین بود

 شود بلوک قدرت چه پیچیدگی هایی دارد، آن هم تنها با فرض کانونی بودن ارز دین در آن که تنها به صورتی

 نکته ی مهم این است که نقش یابی و پرارزشی. ِشماتیک چیزهایی را توضیح می دهد؛ اما نه همه ی چیزها را

.سکه ی دین ماهیت سرمایه داری را عوض نمی کند اما بر سازوکارهای عملی تأثیر می گذارد



 پایه ای دارد. اما اقتصاد سیاسی دین به آنچه اکنون گرد محور سکه ی والیی دین می چرخد، محدود نمی شود

 شیوه ی ارتزاق: که جالب است زمانی آخوند مشهوری به نام شیخ مرتضی مطهری به آن اشاره کرده است

 سکوالرشدِن حقیقِی ساماِن سیاسی مستلزم ورود به عرصه ی اقتصاد سیاسی دین است که به طور. روحانیان

 در چهارچوب یک طرح جامعِ ضدتبعیض، باید. مشخص دست گذاشتن روی شیوه ی ارتزاق آخوندی است

 همه باید خرج و دخل هایشان را. شیوه ی ارتزاق آنان از حیطه ی مستثناشده از حسابرسِی عمومی خارج شود

.رو کنند و مالیات بپردازند؛ موقوفه ها همه اموال عمومی هستند و به شهرداری ها تعلق دارند

 هرچقدر صف بندی ها بر سر موضوع های کلیدی آزادی، برابری و عدالت روشن تر باشند،

.با دردسر و سردرگمی کمتری از دل آشوب ها عبور خواهیم کرد

 گام مهم. برای سکوالرکردن دولت، بخش ساده ی کار خارج کردن آخوندها از دایره ی قدرت سیاسی است

 وقتی است که قانون گذرانده شود که کل تشکیالت دینی و کارکنانش در شمول حسابرسی و مالیات دهی قرار

 قانون دیگری که نشان دهنده ی عیار سکوالریزاسیون خواهد بود، قانون حذف آموزش دینی از.  گیرند

 مجموعه ی قانون های تضمین کننده ی آزادی اندیشه و بیان و تشکل که شامل حق. تعلیمات عمومی است

 آزادبودن از مذهب یا گرویدن به هر مذهبی می شود و تبعیض بر پایه ی اعتقاد دینی و موضع نسبت به دین

 مجموعه ی دیگری که شاخص یک مرحله ی مهم. را منع می کند، سنگ بنای دیگِر نظام سکوالر است

 درگیری بر سر سکوالرشدن حقیقی یا سکوالرشدن ناقص خواهد بود، شامل قانون های مربوط به ازدواج،

.ارث و حقوق زنان می شود

 زمانی من استادی داشتم به نام عبدالجواد فالطوری که هم در حوزه درس خوانده بود و مجتهد بود و هم در

 یک بار. من در کالس های فلسفه ی اسالمی او شرکت می کردم. غرب دوره ی آموزش عالی را گذارنده بود

 با دقت بر. آخرین مسئله ای که در جامعه های اسالمی حل خواهد شد، مسئله ی زن است: از او شنیدم که گفت

 این سخن استاد و مطالعه ی بیشتر، بعداً به این نتیجه رسیدم که مسئله ی سکوالریسم در نهایت یعنی مسئله ی

.فکر می کنم این تقریر روشن کند که سکوالریزاسیوِن مطلوب باید چه جهتی داشته باشد. زن

 

.بیان کنید« مشروعیت»برسیم به یک جمع بندی و نیز موضوعی که گفتید می خواهید درباره 

پرسِش پیوسته به آن. است که مشروعیت و قانونی بودن خوانده می شود legitimacy موضوع، موضوع  

موضوع حقانیت، مبحث جامعی است که بحث. این است که نظام سیاسی، حقانیت خود را از کجا می گیرد  

در واقع، بحث اساسی این است؛ نه صرفاً بحِث بودن یا نبودن. رابطه ی دین و دولت هم در زیر آن می نشیند  

به این اعتبار، توضیحی مختصر در باب آن، یک نوع جمع بندی هم هست. آخوندها در قدرت .



 این بیان دقیقی«. خدا، شاه، میهن: »در زمان شاه، پوستری با تمثال او پخش می کردند که باالی آن آمده بود

 خدا. الزم است اجزای این فرموِل مشروعیت را بررسی کنیم. بود از تصوری که از مشروعیت نظام داشتند

 در معنای مشخصش هللا است، در تبیینی شیعی از آن؛ شاه ما را از طریق سلسله های شاهی به دوران باستان

 .میهن در چنبره ی این دو عنصر قرار می گیرد. وصل می کند و حّس َسروری و قدرت و پایداری می دهد

 باید در برابر این دو َسرور: تعلق به آن یا به بیانی دیگر ادغام در آن، با یک عبودیت دوگانه همراه می شود

.مفهوم مشروعیت اکنون هم چندان عوض نشده؛ فقط به جای شاه، ولی فقیه نشسته است. سر فرود آوری

 استبداد و جایگاه و نقش کنونی: در بحثی که داشتیم، مسئله ی سامان سکوالر را از دو نظر بررسی کردیم

 آشکار است که موضوْع مرتبط است با مسئله ی عبودیت، مرتبط است با دو شأن مختلِف رعیت و. دین

.با این توضیح، مسئله ی سامان سکوالر، مسئله ی تعیین تکلیف با بندگی است. شهروند

 مشروعیت سنتی، مشروعیت ناشی: حقانیت سخن گفته است/ماکس وبر از سه گونه ی شکل برای مشروعیت

 اگر در این چهارچوب بخواهیم مسئله ی مورد بحثمان را. عقالنی-و حقانیت قانونی( کاریزما)از فره مندی 

 و( دین)تبیین کنیم، می توانیم بگوییم مسئله ی سامان سکوالر، مسئله ی گذر از حاکمیت مبتنی بر سنت 

 این شروع دوره ای تازه. عقالنی است-و برپاکردن یک نظام قانونی( حاکم دارای اقتدار و کاریزما)فره مندی 

 است؛ دوره ی تازه به اعتبار اینکه حتی دو سلسله ی اخیر در ایران بر پایه ی سنت بوده اند، یکی سنت

 پادشاهی که دین را هم در کنار تخت نگه می دارد و دیگری سنت دینی که پادشاه را به شکل ولی فقیه

 ممکن است. در عرصه ی حاکمیت، قانونی بودن و عقالنیت جمع شدنی با دیانت و سلطنت نیست. درمی آورد

 پاسخ این است که دیدیم که نبود و در ایران چنین. گفته شود که مشروطه، جمع عقالنیت و سلطنت است

 تاریخ پادشاهی، تاریخ جنایت و سفاهت است و هیچ تضمینی. تجمیعی به دلیل سنت پادشاهی ممکن نیست

 این را هم فراموش نکنیم که سامانه ی. نیست که یک پادشاه دیگر از سنت بگسلد و از نقطه ی صفر آغاز کند

 دربار همواره حامل بدترین خصایصی بوده است که به مردم این. دربار+ پادشاهی در ایران یعنی شاه 

 در نظام عقالنی و قانونی آینده الزم است امکان شکل گیری یک دربار یا چیزی. سرزمین بتوان نسبت داد

.قاطعانه منتفی گردد...( دفتر مقام معظم و)شبیه آن 

» از این سه گانه ی مشروعیت حذف شوند، تکلیف( شاه یا ولی فقیه)اگر خدا و سلطان «. خدا، شاه، میهن  

 میهن چه می شود؟ پاسخ به این پرسش، ما را به موضوع هم پیوندی می رساند، به موضوع

»integration« )که من به تفصیل آن را در نوشته هایی بررسی کرده ام )هم آمیزی.

 مسئله ی پیوستگی و تعلق اگر در چهارچوب سنتِی تابعیت حل شود، یعنی تابعیت از نظم در یک جامعه

 سرنهادن به یک نظام َسروری باشد که مشروعیت خود را از دین و حاکمی با شأن ویژه به سبِب تبار، اقتدار

ناسیونالیسم. نظامی یا آیت هللا بودن بگیرد، آنگاه از کشور تعریفی ناسیونالیستی به دست داده خواهد شد  

 ایرانی، مثل اکثر شکل های دیگر ناسیونالیسم، به مذهب آغشته است؛ به شکل مستقیم یا به شکل تقدیس خون و



مبنای مشروعیِت همبود درباره ی ایران جدید، نه با نظر به. خاک و برساختن یک تاریخ آکنده از اسطوره  

 هم سرنوشتی و درآمیختگی مردمان گوناگوِن آن در یک سرزمین تاریخی، بلکه با نظر به دو پایه ی پادشاهی

سکوالریزاسیوِن. و اتصال سلسله ها به عنوان حامل تاریخ و اسالم ــ مشخص تر شیعی گری ــ تقریر شده است  

مردم حامل تاریخ اند، نه شاهان و کاهنان و. پیگیر، به عنوان دموکراتیزاسیون پیگیر، حذف این دو پایه است  

خودفرمانِی مردمی میهن دوستی را از نوع تعریف می کند و به جای ناسیونالیسم خاک و. اسطوره هایشان  

این همانی. میهن، سرزمین آزادی و عقالنیت می شود. خون و قوم و زبان و دین، قانون مداری را می گذارد  

حق محور/است که در فکر دموکراتیک معاصر، میهن دوستی قانونی، قانون محور  )Constitutional 

patriotism / Verfassungspatriotismus / Patriotisme constitutionnel( خوانده می شود 

 که به لحاظ لغوی میهن دوستی ای است که اساسش دوست داشتن قانون اساسی تضمین کننده ی آزادی و عدالت

 در میهن است، دوست داشتِن آن سرشت نامه  ای که میهن را به راستی میهن می کند؛ جایی که در آن آدم کشی

.نمی کنند، شکنجه نمی کنند، تبعیض برقرار نمی کنند، انسان ها را وادار نمی کنند زادبوم خود را ترک کنند

 مانع، فقط. رسیدن به آرمان میهنی که به راستی میهن باشد، با اعالم برنامه و با یک ضرب میسر نمی شود

 یکی این باور که بدون مذهب،: دو باور مانع اساسی خودفرمانِی مردمِی قانون محور است. رژیم حاکم نیست

 طول می کشد که همگان«. ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره»نظم و اخالق وجود ندارد و دیگر اینکه 

.دریابیم و توافق کنیم که حساب کتاب باید دست خود مردم باشد و خود مردم  حافظ نظم و اخالق اند

.نمونه های تاریخی هم این را می گویند. جای خوش بینی و امید وجود دارد اما تحول، مشکل و زمان بر است

 گفتگو یکی از مجموعه گفتگوها در باره ی آینده ی دین در ایران است که پیشتر در شماره ی شانزدهماین  

.منتشر شده است دفترهای آسو از
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