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  نظري مالحظاتی –سکوالریسم 
  )1دین، سکوالریسم و پسا سکوالریسم (

 
خوانید متن گفتاري اســـت درباب ســـکوالریســـم که مطابق با عرضـــه آن در دو جلســـه متوالی در دانشـــگاه آنچه می

شود. بحث در بخش نخست بیشتر صبغه نظري دارد و ناظر (مونترال، کانادا) در اینجا هم در دو بخش منتشـر می گیل مک
هاي آید، با توجه به مباحثی اســت که در دههبه توضــیحِ تصــویر و تلقی من از ســکوالریســم اســت. مطالبی که در پی می

دین مطرح شده است. سپس مبتنی بر آنچه در اینجا  شـناسـی سـیاسـی و جامعه شـناسـیِ      اخیر در فلسـفۀ سـیاسـت و جامعه   
انداز سکوالریسم در ایران، عرض خواهم کرد، در قسـمت دوم مشـخصـاً به بحث از سکوالریسم در ایران معاصر و چشم   

اشاره  باباي از متفکران معاصر غربی دراینکوشـم عرائضـم فنی نشـود، هر چند ناچارم به آراء پاره   خواهم پرداخت؛ می
  کنم.می

  
  ها در این گفتار سخن خواهد رفت، از این قرارند:دو اصطالح محوري که دربارة آن

ــ 1 هاي هاي اخیر برساخته شده است. از میان متفکرانی که در دهه؛ از اصطالحاتی که در دهه]1[»پسـاسـکوالریسـم   «ــ
توان به یورگن هابرماس اشاره کرد. طالل اسد و چارلز اند، میهاي خود این اصـطالح را به بحث گذاشـته  وشـته اخیر در ن

  همدلی دارند.» پسا سکوالریسم« تیلور نیز با فحواي مفهوم 
ــ 2 شناس ًهاي اخیر اسـت. کسـی که این تعبیر را برسـاخته، جامعه   هاي دهه؛ آن هم از برسـاخته ]2[»گراییپسـااسـالم  «ــ

 ود بهها و مقاالت خگرایی را در یکی نوشتهمشـهور ایرانی، آصـف بیات اسـت. وي در دهۀ نود میالدي تعبیر پسـاا سـالم     
و لیبرالیسم  روشنفکران ایرانی :گرایانه ماندیشـه سـیاسـی پسـااسـال     کار برد. از قضـا مدتی قبل این کتاب به دسـتم رسـید:    

میثم بادامچی، در این کتاب به پنج متفکر معاصر ایرانی پرداخته و ربط و نسبت آراء دین شناسانۀ ]3[سـیاسـی در دیالوگ.  
گرایی که در مباحث این گفتار خواهیم دید، نسبت وثیقی میان پسااسالمچنانگرایی بیان کرده است؛ ایشان را با پسااسالم

  سکوالریسم برقرار است.و پسا
از معناي متعارف ســکوالریســم آغاز کنم تا به مباحث تیلور و طالل اســد و هابرماس بپردازم. ســکوالریســم از تعابیري 

فته است و کار رمثابه یک فحش سیاسی هم به  حیاناً بهاسـت که درباره آن بسـیار سـخن گفته شـده، در داخل کشـور ما ا     
رود، چنان که روزگاري در اوایل انقالب تعبیر لیبرالیسـم نوعی ناسـزا و فحش سیاسی بود. در یکی دو دهه اخیر تعبیر   می

  ا کرده است.اي پید ]4[سکوالر چنین مضمون منفی
از این بحث ســطحی ژورنالیســتی که بگذریم، آن معناي از ســکوالریســم که کمابیش بســامد بیشــتري دارد و بر مســند 
ــم      ــکوالریس ــتر از س ــت که بیش ــت از تفکیک میان نهاد دیانت از نهاد حکومت؛ این معنایی اس ــته، عبارت اس ــس قبول نش

ــابقه تاریخی آن بپردازم فهمیم، نمیمی ــتفالی«و بگویم چه اتفاقاتی افتاد، خواهم به س ــد و چه موق» عهدنامه وس ع تنظیم ش
حال تطوري که این مفهوم پیدا کرده و معنایی که امروزه از آن بر ايمصـادرة اموال کلیسا به نفع دولت کی رخ داد. علی 
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توان به ، از این امر میشود، عبارت است از تفکیک میان نهاد دیانت از نهاد حکومتمسـند تصـویب نشـسته و فهمیده می   
  نیز تعبیر کرد.» سکوالریسم سیاسی«

ــت و   ــه بیش از این اس ــت«اما قص ــیح میچنان». هزار باده ناخورده در رگ تاك اس ــاً با  که تیلور توض ــوص دهد، خص
در سطح جهان پدید  ]5[هراسیهاي اخیر رخ داده؛ اسـالم سـیاسـی متولد شـده، از یک طرف اسـالم     تحوالتی که در دهه

ــتیزه   ــم س ــکوالریس ــتیزه آمده و از طرف دیگر س ــترانگ خداناباوري س و مهاجم که در  ]6[جوجو یا به تعبیر کارن آرمس
د دیگري از قصـۀ سـکوالریسـم را بر ما مکشـوف کرده است، به همین سبب متفکري مثل     هاي اخیر سـربرآورده، ابعا دهه

  کند.هابرماس از تعبیر جامعۀ پساسکوالر استفاده می
منتشـر کرد، سـپس در سال    ]7[انحاء سـکوالریسـم  اي تحت عنوان، مقاله 1998چارلز تیلور اواخر قرن بیسـتم، در سـال   

ــکوالر  میالدي کتاب مهم 2007 ــر س ــد متفکر عرب تبار، اثر    ]8[عص ــاخت. پس از آن، طالل اس ــر س پیدایی امر را منتش
  منتشر کرد، بخشی از کتاب، پاسخ به چارلز تیلور بود. 2003را در سال  ]9[سکوالر

گفت، جالب اسـت که این جستار، سه سال قبل از اتفاقات یازده سپتامبر سال  چه می 1998در ابتدا ببینیم تیلور در مقاله 
قصۀ  تا به جامعۀ سکوالر رسیدیم، به دهد که چه تحوالت تاریخی را از سرگذراندیممنتشـر شـد. تیلور توضیح می   2001
 یدجد جهان در دموکراتیک وکار ساز مقومات از که ملت –کند، ربط و نسبت میان دولت اشـاره می  ]10[دولت –ملت 

 فارسی بانز در کند؛می نمایندگی را ملت نوعی به دولت و خیزدبرمی دولتی ملت، این دل از که داریم ملتی یعنی اسـت، 
ما در  درسـتی توضیح داده بود که چرا به حجاریان سـعید  پیش هاسـال . اسـت  رفته کار به آن براي »دولت–ملت« تعبیر هم

 که وییمبگ »دولت–ملت« همان اســت بهتر کهدرحالی کنیم،می اســتفاده »ملت–دولت«زبان فارســی بیشــتر از اصــطالح  
  .است ملت از برخاسته دولت که دهد نشان و باشد وفاداري معادل و ترجمه

که از مقومات جهان جدید  ]11[کشورهاي مختلف و نگاه علمی میان جغرافیایی و سـیاسـی   مرز دولت،–تیلور از ملت
  نا شده است.ها بدهد ما سکوالریسم را این چنین شناختیم، یعنی این سقف روي این ستونکند و توضیح میبوده یاد می

توان از تعابیر دیگري هم مدد جسـت: وقتی در اروپاي معاصـر با عصـر روشنگري    براي ایضـاح بیشـتر موضـع تیلور می   
هاي عصر روشنگري برکشیدن عقل نقاد مستقل از دین بود. گذرانیم، یکی از دسـتاورد ظر میشـویم و آن را ازن مواجه می

اند، چه  باب ســخن گفتهتعبیر شــده، بدین ســبب اســت که متفکرانی که دراین  ]12[»عصــر روشــنگري«این که از آن به 
روایت فرانسـويِ روشـنگري، چه روایت آلمانی و چه روایت انگلیسـی، همه بر عقل مستقل از وحی، عقلی که قرار بوده    

  اندیش باشد و تاریکی را بزداید، تاکید کرده بودند.روشن
ــیح می تیلور این ــتر که آمده ایم، می و در ادامه می دهدامور را توض ــه فقط این نبوده، ما پیش که نگاه و  بینیمگوید: قص

ــازد به ارمغان نیاورده ؛ ملت جهان  بوده، مهمی آموزه دولت، –بینی علمی همۀ آن چه را که قرار بوده براي ما محقق بسـ
شــد، به محاق نقشــی که به دیانت باید داده میط این نبوده اســت. فق اما داشــته، متعددي برکات و آثار نگرش و نگاه این

هاي فرانکوفون، به عنوان مثال همین شــهر مونترال، قویاً متاثر از سـنت فرانســوي اســت؛ ســنت  رفت خصـوصــاً در کشــور 
ار جویی با سـنت و رهایی از سنت در دستور ک اي که قهرمانانی مثل دیدرو، داالمبر، ولتر داشـته و نوعی سـتیزه   فرانسـوي 

ان بوده، البته با این نوع مواجه از سـنت در انگلستان و آلمان مواجه نبودیم. شما اگر آثار کانت و هگل را بخوانید که  ایشـ 
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ــنگري در قرن هجدهم و نیمۀ اول قرن نوزدهم بودند، می  ــر روش ــوي  از قهرمانان عص ــان با متفکران فرانس بینید که نگاهش
ن گوییم، مراد، مجموعۀ ایحال، وقتی از عصــر روشــنگري ســخن میايعلیاند ؛ فاصــله داشــته و در پی نفی ســنت نبوده

  میراث است.
ــوفان،     چـارلز تیلور می  ــاس پوچی، تنهایی و نقدهایی که برخی از فیلسـ افزایـد کـه مقوالتی نظیر معنی زنـدگی، احسـ

ر خودش باقی است. تیلو اند، همچنان سر جايشمول روشنگري وارد کردهکند، بر عقل جهانمشـخصـاً به نیچه اشاره می  
گوید ما وقتی به نیچه که فیلسوف نیمۀ دوم قرن نوزدهم است و نیز به جنبش و نهضت رمانتیسم در می عصـر سـکوالر  در 

هاي مدرنیته محقق نشــده و در درازناي تاریخ، از قرن شــانزدهم شــویم که همه وعدهکنیم متوجه میقرن نوزدهم نگاه می
سم رن نوزدهم و سایر آثار و برکات مدرنیته و سکوالریبدین سـو، در کنار راسـیونالیسم، خودآیینی، انقالب صنعتی در ق  

ایی شــمولِ روشــنگري به تنه که براي ما به ارمغان آمده، بشــر در تجربۀ زیســته خود به این نتیجه رســیده که عقل جهان  
ــحنه ــکالت تکنولوژي و   ص ــۀ مواجهۀ معقول با طبیعت، مش ــۀ معناي زندگی، قص ــت و بار ما را بار نکرده؛ قص گردان نیس

  مضامینی از این دست، گریبان ما را گرفته است.
نیچه » خدا مرده است«نید داکند؛ میاستفاده می ]14[»پوچی«و  ]13[»انگارينیست«هاي خود از مفاهیم نیچه در نوشـته 

ده، نیچه که بسـیار درباره آن سـخن گفته ش  » خدا مرده اسـت «کنم، را باید در این بسـتر فهمید، این را در پرانتز عرض می 
بیشـتر معطوف به خداي مسـیحیت اسـت که از نظر نیچه مرده، خداي مسـیحیتی که از قرن شانزدهم و هفدهم بدین سو با     

ــاً در جهان غرب زندگی می بروز و ظهور پوچی در ز ــخص ــري که بر روي کره خاکی و مش ــده کند همندگی بش عنان ش
 دانست نه اخالق سروران و از دوگانهاسـت. البته او با اخالق مسـیحیت هم بسـیار مسئله داشت و آن را اخالق بردگان می   

ــی«کرد و به قول خودش اخالق را کرد، از یونان باســتان مضــامینی را وام میاســتفاده می ]15[ارباب ـــــ برده  »تبارشــناس
ن نی که نیچه بر آرا سراغ بگیریم. یکی از مضامی» ابرمرد«برویم و  ]16[فراسـوي نیک و بد کرد و معتقد بود که باید به می

ــت تاکید می ــتانگش ــت، از  نهاد بروز و ظهور نیس ــتاوردهاي جهان جدید اس انگاري بود. وي معتقد بود این پدیده از دس
گفت؛ گویی تحوالتی را زیست و سخن میها و مواریث عصـر روشنگري است، او در نیمۀ دوم قرن نوزدهم می فرآورده

  کرد.د و رصد میدیکه پس از او قرار بود رخ دهد، می
ــر مدرن این تحوالت رخ داده بینیم کهکنیم، میگوید وقتی در درازناي تاریخ نظر میتیلور می  دولت – ؛ ملتدر عص

 این در دوباره باید امروزه که گویدمی دیانت نقش به راجع ادامه در ســپس. …ایم،را داشــته ]17[علمی نگاه ایم،داشــته را
 آثار در که میمفهو شود،می نزدیک پساسکوالر جامعۀ مضمونِ و مفهوم به رفتهرفته سـبب  همین به. بیندیشـیم  خصـوص 
  .است یافته ظهور و بروز هابرماس

لحاظ کردن  هاي زندگی وهاي مدرنیته و سـکوالریسـم به رسمیت شناختن تکثر نحوه  بنابر روایت تیلور، یکی از وعده
نقش دیانت بوده اســت. وي معتقد اســت در برخی از جوامع ســکوالر غربی، نقش و اهمیت دیانت نادیده انگاشــته شــده  

ت با شـته باشد، البته تیلور خودش مسیحی است و به مسیحی اسـت. سـخن بر سـر این نیسـت که حتما باید فرد باور دینی دا    
ــیحیان و دین قرائت و روایت خود باور دارد، اما نه این ــد فقط مسـ داران باید به نقش دیانت در جامعه توجه که معتقد باشـ

عتقدند و م ها، یعنی کسـانی که به سـاحت قدسی هستی باور ندارند و به سکوالریسم فلسفی  گوید سـکوالر کنند، بلکه می
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ــکاك و ندانم  ــانی که شـ انگاراند نیز باید به نقش دیانت در جامعه کنونی توجه و تفطن پیدا کنند، براي این همچنین کسـ
تري داشته باشیم. از منظر او، خصوصاً در قرن بیستم، چندان آمیزتر و جامعۀ اخالقیکه بار ما بار شـود و زندگی مسـالمت  

توجه نشـده و آن را امري از میان رخت بربسـتنی انگاشته و بیشتر بر نگاه علمی و سکوالر   به نقش دیانت در جوامع غربی 
  شناسی انگشت تاکید نهاده شده است.شناسی و روانهاي علوم انسانی مثل فلسفه، جامعهدر حوزه

یاســی و تجربه  ۀ ســ تیلور به ســنت لیبرالی، به جامعۀ مدنی و تفکیک نهاد دیانت از دولت عقیده دارد، به میراث فلســف  
باور دارد، در عین حال معتقد اسـت که باید نقش دین و نحوة زیسـت دینی در جوامع سکوالر را    زیسـتۀ بشـرغربی عمیقاً  

  االطراف اختیار کرد.هم دید و نگاهی متوازن و جامع
ــد در اثر  ــکوالر طالل اس ــال پیدایی امر س ــده، هر چند در کل با نگاه تیلور  2003که در س ــر ش ــت، در  منتش همدل اس

از  سکوالر همدلی دارند، در عین حال اسدهاي پسا کند. تیلور و اسد با ایدهبخشـی از این کتاب، مواضـع تیلور را نقد می  
شـنا هستند،  شـناختی آ کند که خصـوصـا براي کسـانی که با مباحث انتروپولوژیک و جامعه   منظري به این مبحث نگاه می

  تامل برانگیز و بصیرت زاست.
کند و معتقد اســت، اینگونه نیســت که ما آدمیانی باشــیم که در جامعه با خیلی تاکید می» رســانه«ســد بر مفهوم و نقش ا

ــازیممی را دولت–شـــویم و ملتذهن خالی هل داده می لت اســـت و تمام این امور مختارانه انجام م نماینده دولت و سـ
تواند ذهنیت انسـانها را سـمت و سـو بخشـد و بسازد، انگشت تاکید     میشـود. او بر روي این امر که رسـانه تا چه میزان   می
ي دارد. ایشان اند، قائالن زیادشـناسان و فیلسوفانی که در سنت چپ بالیده ، البته در میان متفکران و جامعهنهد. این ایدهمی

انی که در تعامل با جامعه است، انس بند زمان و مکان اسـت، انسانی معتقدند که ما انسـانِ در موقعیت ایم، انسـانی که تخت  
ــد که عمیقا تختشـــود، بدون اینکه گویی از جامعه و اطراف خود پر می ــته باشـ د زمان و بنکه لزوما بداند و تفطن داشـ

  مکان است.
ــد می ــانه در    طالل اس ــت به نقش و قدرتی که رس ــت، اما باید توجه داش ــت که جامعۀ مدنی مهم اس ــت اس گوید درس

بخشد و یا در سطح جهانی، قدرتی که نسبت وثیقی با آگاهی وسـویی که به افکار می ل آمریکا دارد و سـمت اي مثجامعه
دارد. به نزد وي، شـکل گیريِ معرفت مسـتقل از قدرت نیسـت؛ قدرت را اعم از قدرت سـیاسی درنظر بگیرید؛ دین یک     

 ها، هاید و هااموزه انداختن جا و القا در که ستا این نگرش این الزمۀ.  … منبع قدرت اسـت، رسانه یک منبع قدرت است 
  .دارند مهمی خیلی نقش هارسانه

، باید نقش گوییمکند که وقتی دربارة جامعه مدنی و تفکیک دولت از ملت ســـخن میاز طرفی دیگر، اســـد تاکید می
کند، هم آن را نقد میبرد که هابرماس دیانت را لحاظ کنیم، برخالف ســکوالریســمی که نســب از عصــر روشــنگري می

ــد، ما با اذهان خالی در جامعۀ مدنی زندگی نمیچرا کـه نقش دیـانـت را، چنانکه باید، لحاظ نمی    یم؛ کنکند. از منظر اسـ
  کنند. مثالی بزنم:ها و توسعاً همۀ آن چه از جنس قدرت است، دراین گونه شدنِ ما نقش بسیار ایفا میرسانه

اي به لطف تکنولوژي هاي اجتماعی عدیدهاست، یعنی هر چند شبکه ]18[قطبیلی تکدر کشوري مثل ایران، رسانۀ م
گان خواهد به بینندقطبی اسـت، در دسـتان حکومت است و آن چیزي را که می  در سـالیان اخیر داریم اما رسـانه ملی تک  

ــور زندگی  القا میخود القا کند،  ــانه از نظر کســـی که در داخل کشـ کند. اما شـــما نگاه کنید با تمام عظمتی که این رسـ
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ی نظیر هایالمثل نقش و اهمیتی که رسانهچه در آمریکا و اروپا جاري و سـاري است، فی کند دارد، در مقام قیاس با آنمی
  آید.جهان دارند، چندان به حساب نمیگیري افکار مردم در سطح در شکل» بی بی سی«و » سی ان ان«

ــیل می  ــتان تحص ــال  کردم، ایامی بود که جرج بوش میروزگاري که انگلس ــت در س به عراق حمله کند،  2003خواس
ن کوشــیدند ایدادند و میو برخی دیگر، افکار را شــکل می» بی.بی.ســی«خوب یادم اســت که چگونه رســانه ها، اعم از 

هاي کشــتار جمعی دارد؛ این همان ســمت و ه صــدام فالن کار و بهمان کار را کرده و ســالححمله را موجه کنند؛ این ک
هاسـت. امروزه دیگر متصـور نیسـت انسان در فضایی عاري از رسانه زندگی    سـو بخشـی به افکار عمومی و قدرت رسـانه   

 ]19[نیتگیري ذهها در شــکلهکنیم و نباید نســبت به نقش رســاناي زندگی میکند؛ اســد معتقد اســت ما در چنین جامعه
یم داستان است که باید به سمت جامعۀ متکثري حرکت کنحیث همحال او با تیلور ازاینها بی عنایت باشیم. درعینانسـان 

  که نقش دیانت را در روزگار کنونی به نیکی به رسمیت بشناسد.
گویم. وقتی هابرماس، روم و به اختصــار راجع به او ســخن می پس از تیلور و اســد، به ســر وقت یورگن هابرماس می 

کند، مرادش این اســت که باید از آن ســکوالریســم اولیه یاد می» جامعه پســاســکوالر«فیلســوف معاصــر آلمانی، از تعبیر 
است. او پس از  جویی با دیانتنوعی ستیزه ش دین و احیاناًفاصـله بگیریم، سـکوالریسـمی که متضـمن نادیده انگاشتن نق    

ت که اس» هراسیاسالم«تحوالت پانزده سـال اخیر در سـطح جهان این سـخنان را گفته، با عنایت به آنچه موسـوم به موج     
  راند.در سطح جهان شکل گرفته و همه مسلمانان را با یک چوب می

دهد ویا متاسـفانه توسط گروه  ان رفت، اتفاقاتی که در جهان اسـالم رخ می هایی که ذکرشـ امروزه به مدد همین رسـانه 
 گیرد؛ نه این که این خبط وشــود و پوشــش خبري بیشــتري می دهد، برجســته تر میدراقصــی نقاط عالم رخ می» داعش«

خ یر مسلمانان ردهد، اما اتفاقاتی از این دسـت که در اقصـی نقاط دنیا، توسـط غ   خطاها و جنایات توسـط داعش رخ نمی 
ــش نمیمی ــال پیش که یک جوانی در  هاي متفاوتی میگیرد و یا تبییندهد آن چنان پوشـ ــت چندین سـ یابد. یادتان هسـ

اند نروژ افراد متعددي را کشــت، گفتند اختالل روانی داشــته اســت. برخی از منتقدان به درســتی روي این امر تاکید کرده
شود اختالل دهد و کسـی که مرتکب شـده، مسلمان نیست، گفته می  ه اسـالمی رخ می که چرا وقتی اتفاقی بیرون از جامع

ــلمان   ــط مس ــته، اما زمانی که توس ــانی که خود را به گروه ها رخ میروانی داش ــط کس ــب  دهد یا توس ــالمی منتس هاي اس
گرایی افراطی اســت،. حتما آن جنایات مصــداق اســالم ]20[گرایان افراطی شــود، کاراســالمدانند، بالفاصــله گفته میمی

ه همۀ کند، با یک چشم باسـت، کسـی در مقام پنهان کردن این ایده نیسـت، اما نگاه منصـفانه و جامع االطراف اقتضـا می     
  هنگامی که توسط غیر مسلمانان.شود، چه ها نگریسته شود، چه وقتی توسط مسلمانان انجام میاین پدیده

ــیم، براي این که بخواهیم     ــم وفادار باشـ ــکوالریسـ ــد و هـابرماس، براي این که به سـ از منظر متفکرانی نظیر تیلور، اسـ
هاي مغفول واقع شـدة سـکوالریسـم و ناتمامِ روشـنگري و مدرنیته را محقق کنیم، باید به سـمت جامعه پساسکوالر      وعده

 گرایی فرهنگی به رسـمیت شـناخته شود و نفرت  الري که نقش دیانت در آن دیده شـود، کثرت برویم، جامعه پسـا سـکو  
یا توسط  داران صورت بگیردپراکنی دینی توسط دینکند نفرتاز هر جنسی که باشد به محاق رود؛ فرقی نمی ]21[دینی

گونه نیسـت که فقط نزاع میان شیعیان و اهل سنت در خاور میانه  کند چون نتیجه یکی اسـت، این اران، فرقی نمیدغیردین
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ــورت بگیرد، امري نــاموجــه و اي، اگر نفرتآزار اســـت؛ افزون بر آن، بــه هر علتی و بــا هر انگیزه دل پراکنی دینی صـ
  فرونهادنی است.

ایشـان هم اشـاره کنم. او در بخشی از کتاب توضیح    ]22[موضـوع خدا جا خوبسـت به کارن آرمسـترانگ و اثر   در این
ــته، وي به  2001دهـد کـه آنرا پس از تحوالت   می ــیل به تحوالت تاریخی مینوشـ ر د که دکنپردازد، وي ذکر میتفصـ

ــطالح      ــت و افراد بـه راحتی خود را خداناباور   ]23[»خـدانـابـاوري   «قرون هفـدهم و هجـدهم بـه کـار بردن اصـ قبح داشـ
ــت که این امر کم     نمی ــتم اسـ ــت کم در اروپا بیش رواج یافته و افرادي که خداناباورند، ونـامیـدنـد؛ در قرن بیسـ و  دسـ

 ]24[انگاردانم، ندانمانگارند؛ ایشان هم تا جایی که میکنند که خداناباور و یا ندانمامریکاي شمالی، به سهولت اذعان می
کتاب میان دو نوع از خداناباوري یا دو نوع سکوالریسم  اسـت و به خداي ادیان ابراهیمی باور ندارد. آرمسترانگ در این 

ــیح  ]26[در مقـابـل خـدانـاباوري غیرمهاجم     ]25[کنـد: خـدانـابـاوري مهـاجم     تفکیـک می  دهد که بنیادگرایی میو توضـ
آن روي ســکۀ خداناباوري مهاجم یا ســکوالریســم مهاجم اســت؛ او نه با بنیادگرایی دینی همدلی دارد، نه با     ]27[دینی

کار هجامعۀ پسـاسکوالر را در آثار خویش ب  ام، آرمسـترانگ تعبیر خداناباوري مهاجم بر سـر مهر اسـت. تا جایی که دیده  
  نبرده، اما تفکیکی که ذکرش رفت، در تناسب با نکاتی است که از تیلر و هابر ماس و طالل اسد ذکر کردم.

ر گذرد، باید فهمید چرا بنیادگرایی دینی سر باالطرف از آنچه پیرامون میاز سـوي دیگر، جهت داشتنِ تصویري جامع 
ند گونه نیست که یک جماعتی صبح از خواب بلند شده باشبنیادگرایی دینی در خال که تشـکیل نشده، این آورده اسـت؟  

د، سخن بر سر اي پیشـینه دارد. عنایت داری و تصـمیم گرفته باشـند که بنیادگراي دینی شـوند، حتما زمینه و زمانه و پیشـینه    
، ا بنیادگرایی دینی نداریم، سخن بر سر درك این پدیده استدلی باي همفهم و تبیین مسـئله اسـت، صـد البته که من ذره   

 کنند؟ به فرض که کســـیچرا این اتفاق در عالم انســـانی پدیدار شـــده؟ آیا یک مشـــت آدم ســـفیه ابله این کارها را می
ت ششـود که؛ یعنی من بگویم یک مشت آدم سفیه، شما بگویید یک م گونه توضـیح دهد، تمام نمی بخواهد مسـئله را این 

یل ما جامع ســخنان، تحل آدم ابله ســفیه که هیچ درکی از انســانیت ندارند، مســبب این جنایات اند؛ با بســنده کردنِ به این 
  نخواهد بود.

گزار شـد؛ من هم در آن سمینار حضور  بر» گراییپسـااسـالم  «دربارة  ]28[سـمیناري سـه سـال پیش در دانشـگاه کوئینز    
ــرکت کنندگان که دربارة گروه ــتم. یکی از ش ــخن میداش ــالمی س ــما کرد کگفت، تاکید میهاي بنیادگراي اس ه اگر ش

ــارلی ابدو در پاریس رخ می  ــریه شـ ــتبخواهید بفهمید که چرا فاجعۀ نشـ ــدهد و چرا کاریکاتوریسـ ته هاي بی گناه کشـ
ــود این امرشــوند، نمیمی ــه فهمید، نمی  ش ــغال الجزایر توســط فرانس ــود درنظر نگرفت که روزگاري را بدون قصــۀ اش ش

د و درنظر توان این امور را ندیهایی در اقصــی نقاط عالم مســتعمرة اسـپانیا، پرتغال، فرانســه و انگلســتان بودند، نمی کشـور 
  د.دهکند که بفهمیم چرا این اتفاقات رخ میاین جنایات نیست، اما کمک می ]29[امور در مقام توجیه نگرفت. البته این

ده جمهور شــخاطرم هســت چهار ســال پیش براي کنفرانســی به مراکش رفته بودم، آن زمان تازه حســن روحانی رئیس
ــائـل خـاورمیـانـه بود؛ من هم مقاله      ــئله حجاب در کنفرانس خواندم. میبود، کنفرانس راجع بـه مسـ د دانیاي راجع به مسـ

 ها که سر میز شام نشسته بودیم افراد مختلفی حضور داشتند. یک خانماي مراکش مسـتعمرة فرانسه بود؛ یکی از شب برهه
ا این جا ت گفت ارتش فرانسه تا این جاها مستقر بودند، نیروهایشانکرد و عرب مراکشـی به جایی در همان حوالی اشـاره   
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ایم در آن دوران چه حوادث تلخی گفت ما از پدران و مادران خود شـنیده رفتند، میآمدند و میآمده بودند، در شـهر می 
ــت و نباید آن» بنیاد گرایی دینی«بینیم که رخ داده بود. می ــورت پدیدة تکپدیدة ذوابعادي اسـ املی تحلیل عرا را به صـ

  کرد.
مچنین اند، هها ســـر بر آوردهگوید ما باید بفهمیم چرا این پدیدهاند، مید که عموماً غربیآرمســـترانگ به مخاطبان خو

کند روي دیگر سـکۀ بنیادگرایی دینی، خداناباوري و سـکوالریسـم مهاجم اسـت. این سـخنانِ آرمسترانگ، در      تاکید می
  ، به روایتی که دیدیم.»جامعه پساسکوالر«تناسب و تالئم است با 

ــرید تحوالت فرهنگی، تحوالتی چنان که  ــتحض ــکل می   برزمان مس ــیاقی که در آن ش ــته از س ــتند و برخاس گیرند. هس
ــیاق غربی خود   المثل نمیفی ــور کرد اگر آنها را از سـ ــخن گفت و تصـ ــد سـ ــود دربارة آراي هابرماس و تیلور و اسـ شـ

ــدن ذهن و  هاي نظري متوان در خطـۀ خـاورمیانه محقق کرد. البته که بحث  درآوریم، می ــن شـ ــت، البته که روشـ هم اسـ
اید بشود، شود یا بچه در عمل محقق میسکوالریسم رهگشاست، اما آنالمثل دانسـتنِ تفاوت میان سـکوالریسـم و پسا   فی

  هاي نظريِ صرف فاصله دارد.بسی با بحث
هاي منتهی به انقالب بهمن جامعۀ ایران معاصـر تحوالت بسـیاري را به خود دیده، جامعه ایران و حکومت ایران در دهه  

ــتیزي جدينوعی غرب 57 ــریعتی   اي را تجربه میس ــی به برخی از آثار جالل آل احمد و علی ش ــاص کرد، این امر اختص
نتشر اي از نشـریاتی که با پشتیبانی مالی دربار پهلوي م نداشـت، اختصـاصـی به روشـنفکران چپ ما نداشـت، بلکه در پاره     

پهلوي  رضــا میبدي و با پشــتیبانیِ مالی اشــرفزد. یکی از نشــریاتی که با ســردبیري علییســتیزي موج مشــد نیز غربمی
یافت. اگر فقرات و انتشار می 57یعنی تا آذر  57تا دو سه ماه قبل از بهمن  55بود که از سال » بنیاد«شـد، نشـریه   منتشـر می 

گرایی غربی و قدر مذمت غرب و مصــرفبردارید، آن اي از مقاالت این نشــریه را امروز بخوانید و اســم نویســنده را پاره
ریعتمداري کنید حسین شالیناسـیون غربی و فحش و فضـیحتی که به غرب داده شده در آن پررنگ است که شما فکر می  

ــت! مطایبه و اغراق نمی  ــندة آن مطالب اس اي از زمان، در جامعۀ ما که در برهه ]30[کنم.کنم، این را جداً عرض مینویس
ــتظهرِ به حمایت دربار بودند، به غرب فحش    ــریاتی که مس ــنفکران، هم نش ــر کار بود، هم روش ــکوالري بر س حکومت س

از دین برگرفته نشده  ]31[دادند و بد و بیراه میگفتند، روزگاري که دیانت پشـتوانه حکومت نبود، مشـروعیت سـیاسی   می
بود، برخالف آنچه در چهل سـاله اخیر رخ داده، از وقتی که والیت فقیه در قانون اسـاسی گنجانده شده رسماً مشروعیت   

  روز و ظهور کرد:ستیزي با دو انگیزه ب سیاسی از دیانت و فقاهت گرفته شده است. در آن دوران غرب
  گرایی یا ایران باستانـ احیاي ایران1
  ـ تاکید بر معنویت مندرج در سنت ستبر ایرانی و احیاي آن2

مشـروعیتی که حکومت پهلوي داشـت مشـروعیت سـکوالر بود، درست است که مشروعیت شاه، سنتی و سلطنتی بود     
می ها بودند، اما سکوالریسی نداشت؛ مساجد و تکیهاما به هرحال مشروعیت دینی نبود و دیانت در حکومت حضور رسم

ــاز و که بر تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت تفکیک می  کرد، در ایران جا افتاده بود؛ ســکوالریســمی که اگر چه با س
ــتکـار دموکراتیک همراه نبود اما بر تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت تاکید می   کرد. در عین حال، طنز روزگار اسـ

ــتیبانی حکومت بودند با غربکه در این شـــرایط، برخی از نشـــریات و نهادهاي فرهنگی ــتیزان اي که مســـتظهر به پشـ سـ
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روعیت درغلتیدیم و مشــ شـود؟ ما از حکومتی ســکوالر به حکومتی عمیقاً غیرسـکوالر  شـوند. نتیجه چه می داسـتان می هم
  جایگزین مشروعیت سلطنتی عقالییِ غیردینی کردیم.دینی را، یعنی مشروعیت سیاسی برخاسته از سنت دینی را 

ــوق    ــمت س ــمندان ایرانی را به این س ــالۀ اخیر، برخی از اندیش چنانکه در بخش بعد خواهیم دید، تجربۀ حدوداً چهل س
شود؛ اسالم گرایی شناخته میو اسالم ]32[با اسـالم سـیاسی   57گرایی سـخن بگویند، انقالب بهمن  داده که از پسـااسـالم  

 هاي آشکاريگرایی تفاوتسـیاسـی، اسالمی است که هم داعیه حکومت دارد و هم داعیۀ اجراي احکام شریعت؛ اسالم  
یک حکومت غیرســکوالر ســربرآورد و با ســکوالریســم ســیاســی دارد. در ایران معاصــر، از دل یک حکومت ســکوالر  

سال، متفکران و روشنفکران  40مشـروعیت سیاسیِ دینی جایگزین مشروعیت سیاسی سلطنتی شد. اکنون پس از قریب به  
برگرفتنی  گشا وگویند؛ به نزد ایشان، تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت امري رهگرایی سخن میمتعددي از پسـااسـالم  

  است.
دیانت و «انۀ و دوگ» دیانت و سـیاست «تر این امر، خوبسـت این نکته مد نظر قرار گیرد: نباید دوگانۀ  جهت ایضـاح بیشـ  

ــما می » حکومت ــت که شـ ــت، ایدهرا با هم خلط کرد. یک وقت هسـ اي که گویید نهاد دیانت از نهاد حکومت جداسـ
ی که در الئم است، همان سکوالریسم سیاسکنند و با پسـاسکوالریسم هم در تناسب و ت گرایان بر آن تاکید میپسـااسـالم  

ــت     ــت؛ امري اس ــت از لونی دیگر اس ــیاس ــت. اما رابطۀ میان دیانت و س آن رابطۀ حقوقی میان دیانت و حکومت قطع اس
مثل  ايبرخاسـته از دل یک جامعه، امري حقیقی برخالف رابطۀ میان دیانت و حکومت که امري حقوقی است. در جامعه 

اي سـت جدا نیسـت، اما دیانت از حکومت جداست؛ یعنی ترکیۀ پسا آتاتورك بر مبناي قانون اساسی  ترکیه دیانت از سـیا 
ــکوالر دارد؛ اردوغان هم فعالً تازيکه دارد، جدا از خبط و خطاها و ترك ــال اخیر، حکومتی س  هاي اردوغان در چند س

د حکومت سـکوالر اسـت، یعنی تفکیک نها   مجبور اسـت مشـروعیتش را از مردم بگیرد. در ترکیه، جامعه دینی اسـت اما   
ها داري آندارند و دیندین از نهاد حکومت محقق شـده، اما دیانت از سـیاسـت جدا نیست، چون مردم به نحو اغلبی دین   

کند، اما این امر خیلی متفاوت اســت با رابطۀ شــان بروز و ظهور میورزيهاي اجتماعی از جمله ســیاســتنشدر عموم کُ
  دیانت و حکومت. حقوقی میان

هاي اخالقیِ مد نظر خواهان روي ارزشرابطۀ میان دیانت و ســیاســت در آمریکا هم از هم جدا نیســت، مگر جمهوري 
ــرمایهدین ــتوانه دارد و قریب به پنجاه  کنند؟ چرا این کار را میگذاري نمیداران س ــخنان در جامعه پش کنند؟ چون این س

هاي اخالقی دین در کنند؛ دین بدین معنا قدرت دارد و ارزشگذاري میاطر ســرمایهداراند، به همین خدرصــد مردم دین
داران کم است دیانت در سیاست ریزش اي مثل نروژ و فرانسـه هم که عده و عدة دین کند، در جامعهسـیاسـت ریزش می  

حو معتنابهی ارد، بدین ســبب که به نکند. در جوامعی مثل ترکیه و ایران، بدین معنا دیانت با ســیاســت ارتباط وثیقی دنمی
ــت؛ اما در جوامعی که مردم چندان تعلق خاطر دینی ندارند، ارزش چنـان براي جـامعـه ارزش   هم هاي هـاي دینی مهم اسـ

  کند.هاي اخالقیِ دینی در سیاست ریزش نمیدینی از جمله ارزش
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 سروش دباغ

 مطالب دیگر از همین نویسنده

ــت، در حکومت دینی میان دیانت و حکومت ارتباط وثیقی برقرار  رابطۀ حقوقی میان دیانت و حکومت امر دیگري اس
ه ب که عرض کردم اجراي احکام شــریعت در دســتور کار حکومت اســت و مشــروعیت ســیاســی مســتظهر  اســت و چنان

 اسی است.شود، در تخالف با سکوالریسم سیگرایی نیز تعبیر میت؛ حکومت دینی که از آن به اسالمپشتیبانی دین اس

نی سـکوالریسـم بوده اسـت. در ایران معاصــر،    چنانکه دیدیم، تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت، جزء مقومات و مبا
اي، به رغم دینی بودن اکثریت جامعه، حکومت سـکوالري داشـتیم؛ سـپس حکومت، غیرسـکوالر و دینی شد و     رههدر ب

  ارتباط وثیقی میان دیانت و حکومت برقرار گشت.
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