
حوزه سکوالر، 
واقعیت یا هشدار؟

عبدالوهاب فراتی

و  ادیــان  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  صادق نیــا،  مهــراب  دکتــر 
پذیــرش  دلیــل  بــه  معرفتــی  ازنظــر  اســت حــوزه  معتقــد  مذاهــب، 

بــه تدریــج سکوالریســم در  تفکیــک نقش هــا و تقلیــل آن هــا 
دکتــر  کــه  حالــی  در  پذیرفــت،  را خواهــد  حــوزه سیاســت 

صــادق حقیقــت، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه مفیــد، 
کنونــی در ایــران را ســکوالر نمی دانــد. روحانیــت 

گفت و گوی فراتی با حقیقت و صادق نیا در 
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سکوالریســم  اندیشــه  نفــوذ  در  گفت وگوهــا  نــوع  ایــن  فراتــی: 
ح شــده اســت، آیــا شــما وجــود حــوزه ســکوالر را  در حــوزه مطــر
کــه حــوزه را ســکوالر  می پذیریــد؟ ســکوالریزم بــه چــه معناســت 

می کنیــد؟ تلقــی  هشــدار  این کــه  یــا  می دانیــد 
کلــی  و  چمدانــی  مفاهیــم  ســکوالر  و  حــوزه  مفهــوم  دو  صادق نیــا: 
کــه پاســخ دادن بــه ســؤال های یــاد شــده را دشــوار و پیچیــده  هســتند 
توضیــح  چیســت؟  ســکوالر  مفهــوم  این کــه  دربــاره  بایــد  می کنــد؛ 
کــه  گفــت  بدهیــم و بعــد بــه مفهــوم حــوزه بپردازیــم تــا درنهایــت بتــوان 

ــا نگرفتــه اســت. گرفتــه ی حــوزه در وضعیــت ســکوالر قــرار 
گاهــی حــوزه بــه معنــای ســازمان اجتماعــِی مبتنــی  ۱. مفهــوم حــوزه: 
کــه در آن به صــورت قانون منــد، هــر بخشــی  بــر تقســیم کاری اســت 
که  وظیفه ای دارد. در چنین معنایی از حوزه، نص و ســندی نداریم 
گفتــه باشــند حــوزه به عنــوان 
چنــد  بایــد  دینــی  یک نهــاد 
معاونــت داشــته باشــد؛ ایــن 
آن  بــا  االن  کــه  دســتگاهی 

مواجهیــم، مبتنــی بــر تجربــه بشــری اســت. درواقــع وقتــی می پرســیم، 
کــه آیــا  آیــا حــوزه مــا در وضعیــت ســکوالر اســت؟ می خواهیــم بدانیــم 
ــه؟ پاســخ  ــا ن ــرار دارد ی کیفیــت ســکوالر ق ایــن ســازمان در مفاهیــم و 
کنــون ســاختار حــوزه نامیــده می شــود از  خیلــی روشــن اســت. آنچــه ا
ــت  ــه زیس ــل تجرب ــن حاص ــه ای ــده بلک ــت نیام ــه دس ــی ب ــوص دین نص
بشــر در طــول تاریــخ حــوزه اســت و امــروز بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
کیفیــت و  ــا چهــار معاونــت و ایــن  ــا ایــن تقســیم کار و ب کــه ســازمانی ب
گرچــه  کنــد. ا ح وظایــف می توانــد موفــق باشــد یــا موفق تــر عمــل  شــر
ح شــود، مبنــی بــر  ممکــن اســت پرســش هایی در همیــن زمینــه مطــر
این کــه آیــا ایــن ســاختار مبتنــی بــر یــک پیش فــرض یــا پیش انــگاره 

جهانــی ســکوالر اســت یــا پیش انــگاره آن جهــاِن دینــی اســت؟
کــه از حــوزه می توانیــم ارائــه دهیــم این کــه حــوزه   معنــای دیگــری 
علــوم دینــی، یعنــی تاریــخ بلنــدی از تعلیمــات مذهــب؛ ازایــن رو وقتــی 
از حــوزه ســکوالر می پرســیم ایــن پیشــینه تاریخــی بــا مجموعــه ای 
از  ســپس  گیریــم  نظرمــی  در  کنش گــران  و  کنش هــا  وا و  کنــش  از 
حــوزه،  از  مرادمــان  مواقــع  از  گاهــی  می پرســیم.  بــودن  ســکوالر 
و  آمــوزش  نتیجــه  و  دارد  جریــان  حــوزه  ایــن  در  کــه  اســت  معرفتــی 
تعلیــم اســت. بنابرایــن وقتــی ســؤال می کنیــم حــوزه ســکوالر شــده یــا 

ــی حـــــــــوزه بـــــه مـــعـــنـــای  ــ ــاهـ ــ  گـ
مبتنی  اجـــتـــمـــاعـــِی  ــان  ــ ــازم ــ س
بـــر تــقــســیــم کــاری اســــت کـــه در 
آن بـــه صـــورت قــانــون مــنــد، هر 
در  دارد.  وظـــیـــفـــه ای  بــخــشــی 
چنین معنایی از حـــوزه، نــص و 
گفته باشند  که  سندی نداریم 
حــوزه به عنوان یک نهاد دینی 
ــایـــد چــنــد مـــعـــاونـــت داشــتــه  بـ
که االن  باشد؛ ایــن دستگاهی 
با آن مواجهیم، مبتنی بر تجربه 

بشری است. 
حــوزه علوم دینی، یعنی تاریخ 
مــذهــب؛  تعلیمات  از  بــلــنــدی 
ازایـــن رو وقتی از حــوزه سکوالر 
مـــی پـــرســـیـــم ایــــــن پــیــشــیــنــه 
کنش  تاریخی با مجموعه ای از 
کــنــش گــران در  کــنــش هــا و  و وا
از سکوالر  نظرمی گیریم سپس 
بـــــودن مـــی پـــرســـیـــم. گـــاهـــی از 
ــوزه،  ــ ــان از حـ ــ ــرادمـ ــ ــع مـ ــ ــواق ــ م
که در ایــن حوزه  معرفتی اســت 
آمـــوزش  نتیجه  و  ــان دارد  جــری
بنابراین وقتی  ــت.  تعلیم اس و 
ــوزه ســکــوالر  ــؤال می کنیم حـ سـ
ــده یـــا نــشــده یـــا مــی خــواهــد  شـ
ــود، ســـؤال هـــا  ــ ــش ــ ــا ن ــ بـــشـــود ی
بــه تعلیم ها  بــرمــی گــردد  بیشتر 
ــوالر  ــک ــه س ــی کـ ــای ــت ه ــرف ــع و م
هست یا نیست و آیــا در مسیر 

سکوالرشدن قرار دارد یا نه؟
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نشــده یــا می خواهــد بشــود یــا نشــود، ســؤال ها بیشــتر برمی گــردد بــه 
کــه ســکوالر هســت یــا نیســت و آیــا در مســیر  تعلیم هــا و معرفت هایــی 

سکوالرشــدن قــرار دارد یــا نــه؟
همیــن  بــه  ناظــر  گاهــی  شــد،  اشــاره  کــه  پیش فرض هایــی  بــا   
نقــش  مجموعــه  ایــن  در  کــه  آدم هایــی  آیــا  کــه  اســت  کنش گــران 
بــازی می کننــد و در تحــوالت نقشــی دارنــد، آیــا ســکوالر هســتند یــا 
نیســتند؟ آیــا طلبه هــا، اســاتید، مدیــران، خودشــان افــرادی ســکوالر 
هســتند یــا نیســتند؟ بــه نظرمــی رســد در پاســخ این هــا تمرکزمــان را بــر 
ایــن پیشــینه بلنــد و تاریخــی حــوزه بگذاریــم؛ یعنــی وقتــی می گویــم: 
حــوزه ســکوالر شــده یــا نشــده؟ در اصــل از یــک دوره بســیار طوالنــی 
کــه بــه ما رســیده اســت و سرشــار اســت  گفتــه می شــود  تاریخــی ســخن 
کنش هــای متقابــل بــرای تحقــق یــک هــدف خــاص و آن  از رفتارهــا و 
کــه  تعلیــم دیــن اســت. درواقــع مــا نگــران ایــن تاریــخ بلنــد هســتیم 

کنــون چــه وضعیتــی دارد. ا
اســت،  ذهنــی  واژه  یــک  سکوالریســم،  سکوالریســم:  مفهــوم   .۲
سکوالریزاســیون  و  باشــد  داشــته  متعــددی  معانــی  می توانــد  کــه 
هیجدهــم  تــا  شــانزدهم  قــرون  در  کــه  اســت  تاریخــی  رخــدادی 
ــه  خ داد و بعدهــا طــاّلل اســد ایــن رونــد را ب کلیســا ر ــرای  میــالدی، ب
کــه عمــده مؤلفه هــای آن عبــارت  کــرد  شــکل خوبــی صورت بنــدی 
ــه  ــی ب ــدوده خاص ــه در مح ک ــد  ــی ش ــی را پذیرفــت و راض ــل نقش ــی و تقلی ــز نقش ــا تمای کلیس ــه  اســت از این ک

کنــش بپــردازد. فرآینــد سکوالریزاســیون در دیــدگاه برخــی از الهیــون 
ــا ایــن رونــد را تنهــا راه نجــات  مســیحی فرآینــدی مثبــت بــود و آن ه
کلیســا از بن بســت و رفــع انتظارهــای فــراوان مردمــی و شــکایت های 
تمایــز  ایــن  نیــز  روحانیــون  از  برخــی  البتــه  و  می دانســتند  جامعــه 
کــه  الهی دانــان  از  دســته  آن  نمی پذیرفتنــد.  را  نقشــی  تقلیــل  و 
رویکــردی مثبــت بــه سکوالریزاســیون داشــتند، می گفتنــد: اساســًا 
مســیحیت دینــی ســکوالر و مســیح، اولیــن مــرد ســکوالر روی زمیــن 
کتــاب مقــدس نیــز اولیــن متــن دینــی ســکوالر اســت. ایــن  اســت و 
گزاره هــای  کامــاًل بــا  کــه  الهی دانــان تقریــری از مســیحیت ارائــه دادنــد 
کــه اشــاره شــد سکوالریســم  سکوالریســم هم راســتا بــود. همان گونــه 
کــه مدافــع جدایــی دیــن از سیاســت، دنیا،  یــک مفهــوم ذهنــی اســت 
اجتماعــی  و  سیاســی  عرصه هــای  در  غیردینــی  تبیین هــای  و  عــرف 

است.
 ازایــن رو بایــد بیــن ســکوالر و سکوالریزاســیون تفــاوت قائــل شــویم. 

 سکوالریسم، یــک واژه ذهنی 
ــد مــعــانــی  ــوانـ ــی تـ اســـــت، کـــه مـ
ــد و  ــ ــاش ــ ــعــــددی داشــــتــــه ب ــ ــت ــ م
ــدادی  ــ ســـکـــوالریـــزاســـیـــون رخـ
کـــه در قـــرون  تـــاریـــخـــی اســــت 
شانزدهم تا هیجدهم میادی، 
بعدها  و  داد  خ  ر کلیسا  بـــرای 
طـــــّال اســــد ایــــن رونـــــد را به 
ــنـــدی  ــی صـــورت بـ ــوبـ شـــکـــل خـ
ــه عــمــده مــؤلــفــه هــای آن  کـــرد ک
عــبــارت اســت از ایــن  کــه کلیسا 
نقشی  تقلیل  و  نقشی  تــمــایــز 
که  ــد  را پـــذیـــرفـــت و راضـــــی شـ
در مــحــدوده خــاصــی بــه کنش 

بپردازد

بـــــــایـــــــد بــــــیــــــن ســـــــــکـــــــــوالر و 
قائل  تفاوت  سکوالریزاسیون 
شـــویـــم. ســـکـــوالریـــزاســـیـــون، 
اجتماعی  فرایند  یک  به مثابه 
ــن فـــرآیـــنـــد آنــچــه  ــ ــت، در ای ــ اسـ
تمایز  کلیسا  ــه  ک ایـــن  داد  خ  ر
را پذیرفت، یعنی قبول  نقشی 
کــه بر  ــرد بــرخــی از نقش هایی  ک
عــهــده اوســـت دیــگــر اجـــرا نکند 
اجتماعی  نهادهای دیگر  به  و 

گذار کند. مثل آموزش و ... وا
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ایــن  در  اســت،  اجتماعــی  فراینــد  یــک  به مثابــه  سکوالریزاســیون، 
کلیســا تمایــز نقشــی را پذیرفــت، یعنــی  کــه  خ داد ایــن  فرآینــد آنچــه ر
کــه بــر عهــده اوســت اجــرا نکنــد و بــه  کــرد برخــی از نقش هایــی  قبــول 
کنــد. دراین بــاره  گــذار  نهادهــای دیگــر اجتماعــی مثــل آمــوزش و ... وا
گفــت: همــه نهادهــا پیش ازایــن مقطــع تاریخــی، نظیــر نهــاد  می تــوان 
کلیســا  اختیــار  در  به نوعــی  بهداشــت  و  اقتصــاد  آمــوزش،  امنیــت، 
کلیســا  گرفتــه شــدند و  کلیســا  بــود؛ ولــی آرام آرام ایــن مســئولیت ها از 
کــه در جامعــه نقــش اصلــی بــه شــمار می آمــد و  نقشــی را پذیرفــت 
کنــد، مثــل یــک صحنــه تئاتــر هرکــس نقــش  بایــد در ایــن نقــش بــازی 

کلیســا ایــن تمایــز نقشــی را پذیرفــت. ــازی می کنــد  خــودش را ب
ازنظــر  کــه  بدانیــم  اســت  شایســته  مطالــب،  شناســاندن  بــرای   
معتقــدم  دینــی،  تبیین هــای  بــا  غیردینــی  تبیین هــای  جایگزینــی 
کــه حــوزه امــروز ســکوالر اســت؛ هم چنیــن حــوزه علمیــه بــه مباحثــی 
کــه بــا اســتناد بــه آن مباحــث دنیــای امــروز را نمی شــود  می پــردازد 
اســت؛  کمــی  گاهــی  و  کیفــی  گاهــی  سکوالریســم  کــرد،  مدیریــت 
مشــاهدات  از  برخــی  بــه  مســتند  مــا  گاهــی  این کــه  بیشــتر  توضیــح 
کــه جامعــه مــا دینــی اســت؛ مثــاًل بــا اســتناد بــه افزایــش  ادعــا می کنیــم 
تعــداد نمازگــزاران یــا مســتند بــه افزایــش مکان هــای دینــی ماننــد 
کــه حــوزه علمیــه  ــم، می گوییــم  ــر شــدن تقوی ــا دینی ت امام زاده هــا و ی
کاهــش  کیفــی ماننــد  گزاره هــای  و جامعــه مــا دینــی اســت. امــا ممکــن اســت شــخصی بــا اســتناد بــه برخــی از 
کــه جامعــه مــا از دیــن داری در حــال  کنــد  راســت گویی و زیســت اخالقــی و عــدم اعتمــاد بــه معممــان ادعــا 
کیفیــت دیــن داری در جامعــه، رو بــه افــول اســت و این هــا نشــان از سکوالرشــدِن  گرفتــن اســت و  فاصلــه 
گرچــه  ــدادن اســت؛  کیفــی و نهــادی در جامعــه در حــال رخ  جامعــه ماســت؛ درواقــع یــک سکوالریزاســیون 

کّمــی درحال توســعه اســت. دیــن داری 
کــه جامعــه مــا یــک جامعــه دینــی  گاهــی از طریــق مســتندات و مشــاهدات قضــاوت می کنیــم   ازایــن رو، 
گــر درگذشــته  اســت، مثــاٌل تعــداد نمازگــزاران مــا در مســاجد در حــد باالســت یــا مکان هــای مــا دینی تــر شــدند، ا
کــه احیــا شــدند  کنــون چهارهــزار امــام زاده داریــم. چــه امام زاده هــای متروکــی  دویســت امــام زاده داشــتیم ا
ــی  ــم جامعــه مــا دین ــدند بگوی ــاد ش ــه امام زاده هــا زی ــه این ک ــتناد ب ــا اس ــدند. ب ــا ش ــد بن ــه تجدی ک و آن هایــی 
اســت و به تبــع آن حــوزه مــا نیــز دینــی اســت و دیــن در جامعــه برجســته تر می شــود. ممکــن اســت مســتند 
بــه ایــن حــرف بزنیــم یــا مســتند بــه دینی تــر شــدن تقویم مــان بگوییــم ایــن جامعــه مــا دینی تــر شــده اســت، 
کــه جامعــه مــا آن هــا را به مثابــه روزهــای مذهبــی و دینــی نمی شــناخت،  مثــاًل یــک ســری رویدادهایــی اســت 
ــر شــده اســت. امــا  کــه جامعــه مــا دینی ت ــا دحــواالرض، بســیاری خوشــحال می شــوند  ماننــد لیلةالرغائــب ی
ــر این کــه جامعــه مــا بــه ســمت مذهبی شــدن  کســی مســتنداتی بیــاورد مبتنــی ب از دیگرســو، ممکــن اســت 
کاهــش اســت. نظیــر آمــار راســت گویی  کیفیــت دیــن داری در جامعــه مــا برحســب آمــار رو بــه  نمــی رود. مثــاًل، 

گفت: همه  دراین باره می توان 
ــن مقطع  ــیـــش ازایـ نـــهـــادهـــا پـ
ــهــاد امــنــیــت،  ــخــی، نــظــیــر ن ــاری ت
آمــــوزش، اقــتــصــاد و بهداشت 
کلیسا بود؛  به نوعی در اختیار 
آرام آرام این مسئولیت ها  ولی 
کلیسا  گرفته شدند و  کلیسا  از 
نقشی را پذیرفت که در جامعه 
نــقــش اصــلــی بــه شــمــار مــی آمــد 
کند،  ــازی  و باید در ایــن نقش ب
مــثــل یــک صحنه تــئــاتــر هرکس 
ــازی می کند  نقش خـــودش را بـ
ــز نــقــشــی را  ــای ــم ــن ت ــ کــلــیــســا ای

پذیرفت.
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کمتراســت، و یــا امانــت داری نرخــش  در جامعــه مــا از ده ســال پیــش 
کمتــر اســت، اعتمــاد و حســن ظــن و ... نیــز چنیــن اســت.

کیفیــت دیــن داری و اعتمــاد بــه مذهبی هــا پاییــن آمــده اســت   پــس 
کیفیــت دیــن داری در  کــرده اســت، پــس  کاهــش پیــدا  و چــون اعتمــاد 
ــا این کــه  کــم ی کیفیــت دیــن داری  ــذا  جامعــه مــا رو بــه افــول اســت. ل
کــم توفیــق شــده اســت، درایــن راســتا تأثیرگــذاری  دیــن داری نهــادی 
کاهــش یافتــه، مثــاًل پیش ازایــن، روحانیــت  نهــاد دیــن در جامعــه 
ــات  ــروزه مطالع ــی ام ــت، ول ــرار داش ــی ق ــت اخالق ــه اول مرجعی در رتب
کــه در چنــد شــهر بــزرگ ایــران، روحانیــت  میدانــی نشــان می دهــد 
مرتبــه پنجــم مرجعیــت اخالقــی را دارنــد. چنیــن وضعیتــی نشــانه 

کاهــش ســطح دیــن داری و نشــانه ســکوالریزم در جامعــه ماســت.
کــه مرحــوم شــیرازی اســتعمال آن  کــو   در جریــان قــرارداد توتــون و تنبا
را حــرام دانســت، بســیاری از دیــن داران قلیان  هــا را شکســتند، مــادر 
گــر مرجعــی چنیــن  شــاه نیــز قلیــان را بیــرون انداخــت، ولــی امــروز ا
کــه ایــن نشــانه  کمتــر اســت،  فتوایــی بدهــد دامنــه نفــوذش مســلمًا 
کــه در حــوزه اتفــاق افتــاده اســت. کیفــی در جامعــه اســت  ســکوالریزم 
کــه جامعــه امــروزی ایــران تمایلــی بــه سکوالریزاســیون دارد و از همیــن  فراتــی: مطالــب شــما نشــان داد 
ــت  ــر روحانی ــه تئات ــد صحن ــد همانن ــار داری ــتید و انتظ ــت هس ــای روحانی ــل نقش ه ــه تقلی ــل ب ــر قائ منظ
از  آیــا حــوزه  کــه  بازمی گــردد  نهــاد روحانیــت  بــه  مــا  کنــد. درحالی کــه بحــث  بــازی  را  نقــش خاصــی 
ــه تحلیــل سکوالریســم  کــدام نهــاد ب ــه؟ ازایــن رو، ســؤال ایــن اســت از منظــر  ــا ن درون ســکوالر اســت ی

می پردازیــد؟ جامعــه یــا حــوزه؟
که به اجمال اشاره می کنیم: حقیقت: پاسخ به این پرسش دوازده مقدمه و یک نتیجه دارد 

۱. سکوالر، هشت معنای لغوی دارد:
کــه صدســال یک بــار اتفــاق می افتــد، مثــل برخــی از  کــه بــه معنــای وقایعــی بــوده  ۱-۱. بــه معنــای ســکولوم 

بازی هــای ورزشــی؛
کــه مقــام و رتبــه  ۲-۱. معــادل ایــن در زبــان فرانســه الئــوس بــه معنــای ســربازان عــادی در مقابــل ســربازانی 

کار می رفــت؛ نظامــی باالیــی داشــتند بــه 
کار می بردند، درواقع سکوالر یعنی ُمکاّل؛ کلمه سکوالر برای ُمکاّل در مقابل معمم به   .۱-۳

۴-۱. ناسوتی در مقابل زندگی جاویدان است؛
۵-۱. معنای مقدس و غیرمذهبی است، مثاًل علوم مذهبی و غیرمذهبی؛

کرده است؛ ح  گوستین مطر که آ ۶-۱. شهر انسان در مقابل شهر خداست، 
۷-۱. دست برداشتن راهب از صومعه نشینی؛

در  دینــی  اصــالح  جنبــش  در  میــالدی  هفدهــم  و  شــانزدهم  قــرون  در  امــوال؛  شــدن  ۸-۱. غیرکلیســایی 
می بردنــد. کار  بــه  زمین هــا  ایــن  بــرای  را  ســکوالر  اصطــالح  و  می گرفتنــد  را  کلیســا  زمین هــای  فرانســه، 

 در جـــریـــان قـــــــرارداد تـــوتـــون و 
کــو کـــه مـــرحـــوم شـــیـــرازی  ــنــبــا ت
استعمال آن را حــرام دانست، 
بسیاری از دیـــن داران قلیان-

هــا را شکستند، مـــادر شــاه نیز 
قلیان را بیرون انــداخــت، ولی 
گر مرجعی چنین فتوایی  امروز ا
 
ً
بــدهــد دامــنــه نــفــوذش مسلما
ــن نــشــانــه  ــ ــه ای ــت، کـ ــ کــمــتــر اسـ
جامعه  در  کیفی  ســکــوالریــزم 
که در حوزه اتفاق افتاده  است 

است.
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ــت  ــن و سیاس ــاد دی ــی نه ــت و آن جدای ــتر نیس ــز بیش ــرب یک چی ــم، در غ ــی سکوالریس ــای اصطالح ۲. معن
کلیســا، نهــاد سیاســت یعنــی دولــت. در دیکشــنری غیرتخصصــی نیــز سکوالریســم را  اســت. نهــاد دیــن یعنــی 

کلیســا از دولــت«. در اواخــر قــرن  کرده انــد: »جدایــی  این گونــه تعریــف 
گــر در پایــان خواســتیم  نوزدهــم ایــن معنــا جاافتــاده اســت. پــس ا
بدانیــم حــوزه ســکوالر شــده اســت یــا نــه، معانــی لغــوی و اصطالحــی 

کــرد؛ ســکوالر را بایــد از هــم جــدا 
تفــاوت  سکوالریزاســیون  و  سکوالریســم  ســکوالر،  درمعنــای   .۳
کــه  اندیشــه ای  یعنــی  سکوالریســم  مــادی؛  یعنــی  ســکوالر  اســت؛ 
سکوالریزاســیون  کلیســا بایــد جــدا شــود و  معتقــد اســت دولــت از 
ــاد  ــه هفت ــد در ده ــاره ش ــه اش ک ــه ای  ــت. مقال ــی اس ــن جدای ــد ای رون
کــه  توســط حجاریــان نوشــته شــده بــه سکوالریزاســیون اشــاره داشــت 
عناصــری مثــل مصلحــت فقــه، مــا را عرفــی می کنــد. بــه نظرمــی رســد 

ح شــود؛ بحــث سکوالریزاســیون فعــاًل نبایــد در این جــا مطــر
کــه نســبت بــه  کســی  ۴. هابرمــاس بیــن ســکوالر و سکوالریســت تمایــز قائــل اســت. ازنظــر او ســکوالر یعنــی 
که نســبت به دین موضع منفی دارد. در  کســی اســت  مذهب الادری اســت و البشــرط اســت و سکوالریســم 
که پســت سکوالریســم  کــرد  ح  ســخنرانی معــروف ایشــان در اســتانبول ترکیــه بحــث پســت سکوالریســم را مطــر
ــت  ــی دول ــکوالر، یعن ــت س ــن دول ــا مفروض گرفت ــه ب ــه جامع ــن ب ــت دی ــت از بازگش ــارت اس ــه عب ــک جمل در ی
کــه بحــث جدایــی دیــن از سیاســت  ســکوالر اســت ولــی دیــن در جامعــه بازمی گــردد. پــس در مقابــل جریانــی 
ح می کننــد  کــه امــروزه بازگشــت دیــن بــه جامعــه در دولــت ســکوالر را مطــر کســانی هســتند  کردنــد  ح  را مطــر

کــه از آن هــا بــه پســت ســکوالر تعبیــر می شــود.
کشــورهای غربــی در تعامــل بــا دیــن متفــاوت اســت، مثــاًل در امریــکا دولــت از دیــن حمایــت  ۵. تجــارب 
مــدل  در  هســتند.  هــم  از  جــدای  نهــاد  دو  دو،  ایــن  و  می کنــد 
کلیســای انگلســتان ملکــه الیزابــت اســت  انگلســتان رئیــس نمادیــن 
کلیســا به عنــوان  کــه  معنایــش این کــه دولــت یــک مفهــوم بزرگــی اســت 
ــان  ــتان می ــن در انگلس ــراردارد. بنابرای ــک در دل آن ق کوچ ــاد  یک نه
کلیســا یک نهــاد در دل  کلیســا و دولــت تضــادی وجــود نــدارد؛ چــون 
کلیســا بــه شــکل نمادیــن  دولــت اســت و ملکــه انگلســتان رئیــس آن 
کــه بــا هــم  کلیســا و دولــت دو نهــاد هســتند  اســت. در مــدل فرانســوی 
تعــارض دارنــد و دولــت دیــن را مهــار می کنــد، پــس یــک نــوع تضــادی 
کــه فرانســویان بــه سکوالریســم  در بینشــان بــه وجــود می آیــد، چرا
الئیســیته می گوینــد. الئیســیته و سکوالریســم ازنظــر محتوایــی بــا 
گفــت سکوالریســم معنایــش ایــن  هــم فــرق ندارنــد، یعنــی نمی تــوان 
کشــور فرانســه  کــه تحقــق خارجــی در  و الئیســیته یک چیــز دیگــر اســت، فقــط در مــدل فرانســوی یعنــی مدلــی 

کــرده ایــن تفــاوت آشــکار شــده اســت؛ پیــدا 

 مـــــــعـــــــنـــــــای اصــــــطــــــاحــــــی 
سکوالریسم، در غرب یک چیز 
بــیــشــتــر نــیــســت و آن جــدایــی 
ــت.  نــهــاد دیـــن و ســیــاســت اس
کلیسا، نهاد  نــهــاد دیــن یعنی 

سیاست یعنی دولت. 

ســـــــکـــــــوالر یــــعــــنــــی مــــــــــادی؛ 
اندیشه ای  یعنی  سکوالریسم 
کــــــه مـــعـــتـــقـــد اســــــــت دولــــــت 
ــایـــد جــــدا شــــود و  از کــلــیــســا بـ
ســکــوالریــزاســیــون رونــــد ایــن 

جدایی است.
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۶. بیــن سکوالریســم فلســفی و سیاســی تفــاوت اســت؛ سکوالریســم 
در  امــا  سیاســت،  نهــاد  از  دیــن  نهــاد  جدایــی  یعنــی  سیاســی 
ح می شــود. این اشــتباه  سکوالریســم فلســفی ایــده »نبــود خــدا« مطــر
کســی ســکوالر اســت ولــی الئیــک نیســت، یعنــی  کــه بگوییــم  اســت 
می گویــد: نهــاد دیــن از نهــاد سیاســت جداســت، اصــاًل الئیســیته و 
سکوالریســم  و  فرانســوی  الئیســیته  دارد.  معنــا  یــک  سکوالریســم 
انگلیســی اســت، منتهــا تفــاوت در تحقــق تاریخــی اش اســت. تحقــق 
ــا مهــار دیــن توســط دولــت اتفــاق افتــاده و  کــه ب تاریخــی در فرانســه 
ــا در مــدل  یــک نــوع تضــاد و درگیــری بیــن ایــن دو نهــاد در فرانســه ی
ــر از  ــه وجــود آمــده اســت و در غی ــرده ب ک کــه از فرانســه پیــروی  ترکیــه 

ــت. ــاد نیس ــن تض ــور ای کش ــن دو  ای
 بدیــن ترتیــب، سکوالریســم را می تــوان بــه ســه نــوع سکوالریســم 
تقســیم  فلســفی  سکوالریســم  و  اجتماعــی  سکوالریســم  سیاســی، 
کــه شــد و سکوالریســم  کــرد. سکوالریســم سیاســی همــان تعریفــی 
اجتماعــی یعنــی بیــرون آمــدن دیــن از نهادهــای اجتماعــی، مثــل آموزش وپــرورش و بهداشــت. سکوالریســم 
کــه ازنظــر فلســفی ضدیــت با خدا و عــدم اعتقاد به خداســت. این تقســیم بندی  فلســفی هــم اعتقــادی اســت 
ــی  کس ــا  ــد ی ــفی نباش ــم فلس ــی سکوالریس ــد ول ــم باش ــی ممکــن اســت سکوالریس کس ــه  ک ــده دارد  ــی فای خیل

ممکــن اســت سکوالریســم سیاســی نباشــد ولــی در حــوزه اجتمــاع 
کــه دیــن دخالتــی در آموزش وپــرورش نداشــته  اعتقــادش ایــن باشــد 
باشــد، مثــاًل تفــاوت امریــکا و اروپــا در ایــن مســئله ایــن همیــن اســت 
کــه مســائل جنســی را بــه بچه هــا  کــه در اروپــا مــدارس ملــزم هســتند 
یــاد بدهنــد، ولــی امریــکا بــرای این کــه مذهبی تــر هســتند ایــن اجــازه 
را بــه مــدارس نمی دهــد. بنابرایــن در اروپــا از دوم ابتدایــی تعلیمــات 
کشــورها  جنســی وجــود دارد و در امریــکا وجــود نــدارد. ایــن تفــاوت در 

دیــده می شــود؛
کازانــوا سکوالریســم دو ُبعــد دارد: یکــی، ارزشــی و ابــزاری  ۷. ازنظــر 

کشــورداری و دیــن و سیاســت از هــم جــدا باشــند و دیگــری، سکوالریســم به عنــوان ارزش  اســت؛ یعنــی بــرای 
ــا مفاهیــم یادشــده قابلیــت ادغــام دارد؛ کــه تقریبــًا ب ح می شــود  ــوژی مطــر غایــی ایدئول

کازانــوا می گویــد: سکوالریزاســیون ســه پیامــد دارد: الــف( افــول باورهــا و شــعائر؛ ب( شخصی شــدن دیــن؛   .۸
ج( تفکیــک ســپهر سیاســت، علــم، هنــر و اقتصــاد از دیــن.

۹. تیلــور می گویــد: ســه راهبــرد نظــری بــرای سکوالریســم وجــود دارد: یکــی، راهبــردی مســتقل از وحــی اســت 
کنــار می زنــد  کــه دیــن را  ولــی مشــترک بــر مبانــی ادیــان اســت؛ دوم، اخــالق سیاســی مســتقل از دیــن اســت 

کــه درمــورد هابــز می توانیــد ایــن را ببینیــد و ســوم، حــق برخــورداری از زندگــی اســت؛
کــه اشــاره  ۱۰. سکوالریســم در ایــران برداشــتی متفــاوت از ســکوالریزم در غــرب دارد؛ در غــرب همان طــور 

 ســکــوالریــســم ســیــاســی یعنی 
جـــدایـــی نـــهـــاد دیــــن از نــهــاد 
سکوالریسم  در  امــا  سیاست، 
فــلــســفــی ایـــــده »نـــبـــود خـــدا« 
ح مــی شــود. ایـــن اشتباه  مــطــر
کسی سکوالر  که بگوییم  است 
ــک نــیــســت،  ــیـ ــی الئـ ــ ــت ولـ ــ اسـ
ــهــاد دیـــن از  یــعــنــی مــی گــویــد: ن
نهاد سیاست جداست، اصًا 
الئیسیته و ســکــوالریــســم یک 

معنا دارد. 

سکوالریسم را می توان به سه 
ــوع ســکــوالریــســم ســیــاســی،  ــ ن
ــاعـــی و  ــمـ ــتـ ســـکـــوالریـــســـم اجـ
تقسیم  فلسفی  سکوالریسم 

کرد.
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ایــران  در  امــا  اســت،  دولــت  از  کلیســا  جدایــی  ســکوالریزم  کردیــم 
دارد: معنــا  دو  سکوالریســم 

الف( جدایی دین از سیاست؛
ب( جدایی نهاد دین از نهاد سیاست.

کــه  جدایــی دیــن از سیاســت، یعنــی دیــن در سیاســت دخالــت نکنــد 
در غــرب رواج دارد. آنچــه در ایــران به عنــوان یــک پرســش وجــود دارد 
ــا  ــد ی ــرار بگیرن ــت ق ــا در رأس حکوم ــت و فقه ــا روحانی ــه آی ک ــت  آن اس
گــر از آخونــد  نــه. طبــق نظریــه والیــت فقیــه، پاســخ مثبــت اســت. امــا ا
کــه فقیــه در رأس  ــا آیــت اهلل خویــی و سیســتانی بپرســید  خراســانی ی
کــه معتقدنــد در  حکومــت بایــد قــرار بگیــرد یــا نــه، می گوینــد: نــه، چرا
عصــر غیبــت نبایــد در رأس حکومــت قــرار بگیــرد. ایــن معنــای دوم 
کــه در غــرب وجــود دارد و البتــه ایــن معنــا بــرای  همــان تعاریفــی اســت 
گفتــه می شــود  مــردم ایــران غیرمأنــوس اســت. بــا همیــن دلیــل وقتــی 

کــه ایشــان رابطــه دیــن و سیاســت را  آخونــد خراســانی ســکوالر بــوده اســت، همــه مخالفــت می کننــد، چــرا 
ــادر اســت،  ــه ذهــن غیرمتب ــه ب ک ــی آن چیــزی  ــران، یعن ــم در ای ــای دوم سکوالریس ــول داشــت. پــس معن قب

کــه بیشــتر در غــرب رایــج اســت؛ همــان معنایــی 
کــه معتقــد بــه اســالم سیاســی  کســی  ۱۱. سکوالریســم در مقابــل بنیادگرایــی و اســالم سیاســی قــرار دارد؛ 
گفتمانــی اســت  کــه اســالم سیاســی  باشــد، قطعــًا ســکوالر نیســت؛ چرا
و  شــود  تشــکیل  شــریعت  براســاس  بایــد  حکومــت  دارد  اعتقــاد  کــه 
علــی  اســت. دراین بــاره  متدیــن  کــه  باشــد  کســی  آن  رأس  مثــاًل در 
پیامبــر  کــه  الحکــم، مــی آورد  واصــول  االســالم  کتــاب  عبدالــرزاق در 
رســالت داشــته اســت بــدون آن کــه ملــزم بــه برپایــی حکومــت باشــد و 
حکومــت بــه اعتبــار »انــه محمــد« و نــه »انــه نبــی« اســت. در حقیقــت 
کــه  پیامبــر دیــن آورده و بحثــی از دولــت نکــرده اســت. حســن البنــاء 
یــک بنیادگراســت جوابــش را می دهــد و می گویــد: »االســالم عبــادة 
و قیــادة و دیــن و دولــه و روحانیــة و عمــل و صــالة و جهــاد و طاعــة و 

حکــم و مصحــف و الســیف ال ینفــک واحــد... .«
۱۲. حســن حنفــی و ســیدجواد طباطبایــی ادعــا دارنــد: سکوالریســم 
در اســالم ســالبه بــه انتفــای موضــوع اســت، یعنــی از نــگاه آنــان بــدون 
شــک در اســالم نمــاز جمعــه، جماعــت، جهــاد، حــج و... سیاســی اند. بنابرایــن اســالم خــودش بــه حکومــت 
کــه بــه دنیــا ارزش داده و  پرداختــه و ایــن بــه معنــای دنیوی گــری در اســالم اســت. اســالم دینــی اســت 
کیــددارد: »مــن المعــاش لــه، المعــاد لــه«. »المعــاش« بــرای اســالم مهــم اســت و مســیحیت برعکــس اســالم  تأ

ــت. ــه نیس این گون
کنــون نمی توانیــم ســکوالرش  بنابرایــن اســالم بــه دنیوی گــری پرداختــه، بنابرایــن از اول ســکوالر بــوده و مــا ا

جدایی دین از سیاست، یعنی 
ــن در ســـیـــاســـت دخـــالـــت  ــ دیـ
کــه در غـــرب رواج دارد.  نکند 
ــران بــه عــنــوان یک  ــ آنــچــه در ای
پــرســش وجـــود دارد آن اســت 
که آیا روحانیت و فقها در رأس 
حــکــومــت قــــرار بــگــیــرنــد یـــا نــه. 
طبق نظریه والیت فقیه، پاسخ 

مثبت است.

مـــقـــابـــل  در  ســــکــــوالریــــســــم 
بــنــیــادگــرایــی و اســـام سیاسی 
کــه معتقد به  کسی  قـــرار دارد؛ 
 
ً
ــاشــد، قطعا اســـام ســیــاســی ب
اسام  که  چرا نیست؛  سکوالر 
ســیــاســی گــفــتــمــانــی اســــت که 
اعــتــقــاد دارد حــکــومــت بــایــد 

براساس شریعت تشکیل شود
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کنیــم. پــس ســکوالر و سکوالریزاســیون ســالبه بــه انتفــای موضــوع 
بایدگفــت:  و  اســت  وارد  نقــدی  آنــان  ادعــای  بــه  البتــه  می شــود. 
ــه معنــای اول  کــه عــده ای ب ــه انتفــای موضــوع نیســت، چرا ســالبه ب
بــه  و  نیســتند  وعــده ای  هســتند  ســکوالر  سیاســت  و  دیــن  رابطــه 
معنــای دوم عــده ای نیــز بامعنــای رابطــه نهــاد دیــن و نهــاد سیاســت 
انتفــای  بــه  ســالبه  بنابرایــن  نیســتند.  وعــده ای  هســتند  ســکوالر 
موضــوع نیســت. برخــی نیــز معتقدنــد: حــوزه ســکوالر شــده اســت، از 
ــا فقــه، درس  ــا زندگــی و زندگــی بی ربــط ب ــان: " فقــه بی ربــط ب نــگاه آن
ج هایــی به جــای تئوریــزه حکومــت و تمــدن دینــی، عمــاًل فقــه را  خار

می ســازند."۲ ســکوالر 
کنــم این گونــه جــواب می دهــم  گــر از آن مقدمــات بخواهــم اســتفاده   بــا ایــن پیش فرض هــا، مــن معتقــدم: ا
کــه در بیــرون وجــود دارد، حــوزه  کــه اواًل، برخــالف آقــای دکتــر صادق نیــا، حــوزه را آن چیــزی می شناســم 
کــه یک نهــاد اســت و در درون آن تدریس هایــی برگــزار  کنــون بــا بــرش تاریخــی پابرجاســت  کــه ا یعنــی نهــادی 
کــه در الیه هــای درون آن تبیین هــای دینــی اســت و  کســب می شــود، ســازمانی  می گــردد، معرفت هایــی 
کــه به عنــوان حــوزه علمیــه می شناســیم. پــس حــوزه علمیــه بــه  درمجمــوع همــان نهــاد یــا ســازمانی اســت 
ایــن دو معنا)جدایــی دیــن از سیاســت و جدایــی نهــاد دیــن از نهــاد سیاســت( ســکوالر نیســت. حــوزه علمیــه 
کــرده، مثــل بحــث والیــت فقیــه و این گونــه  کــه در سیاســت دخالــت  گزاره هایــی دارد  کــه دیــن  معتقداســت 
کــرده باشــد. پــس بــه ایــن معنا)دیــن از سیاســت  کــه در سیاســت دخالــت  گزاره هایــی نــدارد  کــه دیــن  نیســت 
کلیــت حــوزه علمیــه، نظریــه والیــت فقیــه را قبــول دارد. بنابرایــن اعتقادشــان  جــدا نیســت( بــه معنــای دوم 
کــه در جمهــوری اســالمی وجــود  گیــرد، مثــل همیــن مدلــی  کــه یــک فقیــه در رأس حکومــت قــرار  ایــن اســت 
کــه در ایــران هســت بــا نظــام جمهــوری اســالمی شــکافی وجــود نــدارد،  دارد و ازایــن رو بیــن حــوزه علمیــه ای 

نتیجــه این کــه بــه معنــای دوم نیــز حــوزه علمیــه ســکوالر نیســت.
گفتــه  کــه سکوالریســم وجــه سیاســی، اجتماعــی و فلســفی دارد و در وجــه سیاســی اش   پیش تــر اشــاره شــد 
گذارنــد، در این جــا موردبحــث  کنارمــی  کــه خــدا را  کــه حــوزه ســکوالر نیســت. در وجــه فلســفی اش هــم  شــد 
گــر منظــور برخــی ۳ از حــوزه ســکوالر ایــن  نیســت، تنهــا یک چیــز می مانــد و آن ســکوالریزم اجتماعــی اســت. ا
کــه حــوزه علمیــه به جــای این کــه بــه مســائل اجتماعــی مثــل آموزش وپــرورش، سیاســت، اقتصــاد  اســت 
و... بپــردازد بــر مســائلی چــون طهــارت و نجاســت و عبــادات متمرکــز شــده اســت. ایــن عقب نشــینی را 
ــائل  ــرورش، در مس ــاد آموزش وپ ــه در نه ــوزه علمی ــه ح ک ــت، چرا ــتباه اس ــم اش ــن ه ــم. ای ــم بنامی سکوالریس
گیــردارد. بنابرایــن بــه ایــن معنــا هــم درســت  سیاســی و اجتماعــی و در فقــه تربیــت و خانــواده بحث هــای فرا
کــه حــوزه علمیــه ســکوالر باشــد. لــذا حاصلــی بــرای ادعــای این کــه حــوزه علمیــه ســکوالر اســت وجــود  نیســت 

نــدارد. و این یــک واقعیــت نیســت، بلکــه یــک هشــدار اســت.
کنیــم، بــا بــروز یــک نــوع رادیکالیســم مواجــه می شــویم.  گــر متــن ســخنرانی را در درون زمینــه اش تحلیــل   ا
در  ریشــه  کــه  رادیکالیســم  برآمــدن  از  نوعــی  بــا  اســالمی  جمهــوری  ســال  چهلمیــن  در  یعنــی  امــروزه، 
کلیســای ارتدوکــس روســیه می توانــد داشــته باشــد مواجــه هســتیم. ایــن  نوفردیدی هــا و فرهنگســتانی ها و 

گفتمانی است  اســام سیاسی 
باید  حکومت  دارد  اعتقاد  کــه 
براساس شریعت تشکیل شود 
کسی باشد  و مثًا در رأس آن 

که متدین است.



۹۱
 | ۱

۳۹
۷ 

هار
م، ب

دو
ره 

ما
ش

ــن رو  ــدارد. ازای ــکوالر ن ــوزه س ــه ح ــی ب ــن ربط ــت و ای ــی اس ــه اصل زمین
ــا هشــدار، می گویــم:  کــه حــوزه ســکوالر واقعیــت اســت ی ــر بپرســید  گ ا
ــا هشــدار سکوالرشــدن  واقعیــت نیســت، بلکــه هشــدار اســت، منته
کــه یــک  حــوزه نیســت، حــوزه ســکوالر نمی شــود، هشــدار ایــن اســت 
نــوع رادیکالیســم در حــال برآمــدن اســت و آن نشســت در زیرزمیــن 
ســکوالر  شــما  کــه  اســت  علمیــه  حــوزه  بــا  تسویه حســاب  فیضیــه، 
هســتید و نبایــد حــرف بزنیــد و مــا حــق حــرف زدن داریــم و مــا حــق 

ــرای شــما داریــم. تعییــن و تکلیــف ب
می زنــد،  ذهــن  بــه  آقایــان  گفته هــای  در  کــه  مشــکلی  فراتــی:   
در  خطــا  اولیــن  ایــن  و  اســت؛  حــوزه  از  یک دســت  روایت هــای 
کانــون و حواشــی  کــه حــوزه  تحلیــل مســائل حــوزه می باشــد، چرا
 
ً
کــه اوال کانــون حــوزه  کــه به اجمــال بــه آن هــا می پردازیــم:  دارد 

گرایــش بــه حــوزه  و بالــذات دســت علمــای ســنتی حــوزه اســت 
فقهــی  تحلیل هــای  در   

ٌ
اساســا کــه  معنــا  ایــن  بــه  دارد،  ســکوالر 

خودشــان بــه امــر حکومــت نمی پردازنــد و ایــن موضــوع دو دلیــل 
بــه  اعتقــاد  خوئــی  آیــة اهلل  ســنت  از  پیــروی  در  این کــه  یــا  دارد: 
ــی  ــای منف ــرای پیامده ــا ب ــد؛ ی ــت ندارن ــر غیب ــه در عص ــت فقی والی
تعامــل دیــن بــا دولــت در عصــر جمهــوری اســامی چنیــن نگرشــی 
ایــن رویکــرد نگوییــم سکوالریســم  بــه  یافته انــد. ممکــن اســت 
به صــورت  نگیــرد  قــرار  فقهــی  تحلیل هــای  ذیــل  فقیــه  والیــت  کــه  خارجــی  دروس  از  ولــی  معرفتــی، 
کــه  خــودکار دولــت از ذیــل مباحــث فقــه دور می گــردد و بــه عــرف حوالــه داده می شــود. عــرف هــم 
همــگام بــا برنامه هــای دولــت اســت طــرف دولــت را می گیــرد، پــس دولــت ســکوالر می شــود. ایــن در 
کســانی از والیــت فقیــه حمایــت می کننــد و بــه تصــدی امــور توســط  کــه در حاشــیه حــوزه  حالــی اســت 
کانــی در حــوزه نیســتند، چــون خطــای  روحانیــون اعتقــاد راســخ دارنــد. امــا ایــن مباحــث، روایــت 

کــه ایــن  بــزرگ در تحلیــل حــوزه، روایت هــای یک دســت اســت 
کار دســتمان می دهــد. مــا در تحلیــل سکوالریســم  نــوع تحلیــل 
کنیــم و بــا تجزیه وتحلیــل یک دســت آن  بایــد حــوزه را الیه بنــدی 
به هرحــال مشــارالیه شــما  ندانیــم.   غیــر ســکوالر  یــا  را ســکوالر 
شــما  مورداشــاره  کــه  نمی دانیــم  االن  مــا  کجاســت؟  و  کیســت 

ســکوالر هســت یــا نیســت؟
از  دیــن  جدایــی  بــه  را  سکوالریســم  حقیقــت  دکتــر  صادق نیــا: 
سیاســت تقلیــل داده انــد و ایــن ســطحی ترین الیــه از سکوالریســم 
اســت. ده هــا اتفــاق بایــد بیفتــد تــا درنهایــت جامعــه بــه این جــا برســد 
ــا  ــا حــوزه از سیاســت جــدا بشــود ی کــه دیــن از سیاســت جــدا بشــود ی

ــد: حـــوزه  ــقــدن بـــرخـــی نــیــز مــعــت
ــت، از نــگــاه  ــ ســـکـــوالر شـــده اس
آنـــان: " فقه بــی ربــط بــا زنــدگــی و 
ــا فــقــه، درس  ــط ب ــی رب ــی ب ــدگ زن
ج هــایــی بــه جــای تئوریزه  خــار
حکومت و تمدن دینی، عمًا 

فقه را سکوالر می سازند."۲

پــــس بــــه ایـــــن مـــعـــنـــا)دیـــن از 
ــیـــســـت( بــه  ــیـــاســـت جـــــدا نـ سـ
کـــلـــیـــت حــــوزه  ــای دوم  ــنـ ــعـ مـ
عــلــمــیــه، نــظــریــه والیــــت فقیه 
ــرایـــن  ــابـ ــنـ بـ دارد.  ــول  ــ ــب ــ ق را 
که یک  اعتقادشان ایــن اســت 
فــقــیــه در رأس حــکــومــت قـــرار 
کــه در  گــیــرد، مثل همین مــدلــی 
جمهوری اسامی وجــود دارد 
و ازایــن رو بین حــوزه علمیه ای 
کـــه در ایـــــران هــســت بـــا نــظــام 
جــمــهــوری اســـامـــی شــکــافــی 
ــود نـــدارد، نتیجه ایــن  کــه به  وج
مــعــنــای دوم نــیــز حـــوزه علمیه 

سکوالر نیست.
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گذاشــته می شــود، یعنــی چــه؟ مــا یــک مفهــوم را  کنــار  گفتیــد در سکوالریســم فلســفی خــدا  نشــود. این کــه 
ــیله  ــه به وس ک ــیم  ــی می رس ــرور به جای ــا به م ــود، ام ــته ش گذاش ــار  کن ــدا  ــم خ ــم و بگویی کنی ــرت  ــم پ نمی توانی
گرچــه بــه خــدا ایمــان داریــم  گذاشــتیم،  کنــار  عقــل و تجربــه و یــا هــر عامــل دیگــری، خودبه خــود خــدا را 
کنیــم و بگوییــم هیــچ بــاوری بــه خــدا نداریــم یــا یــک  و نیــازی نیســت بــه این کــه بخش نامــه ای را صــادر 
ح وظایفــم  ســازمانی بگویــد مــن از امــروز بــه خــدا بــاور نــدارم، درصورتی کــه ســازمانی می توانــد بگویــد مــن شــر
و تمایــزات نقشــی ام را نــه براســاس اراده و خــاص خــدا، بلکــه براســاس تجربــه زیســتی انســانی ایــن تمایــزات 
گرچــه این هــا بــه خــدا معتقدنــد. لــذا مفهومــی داریــم  گذاشــته  کنــار  نقشــی را پذیرفتــم. بــا ایــن بــاور خــدا را 
کــه می تــوان بــه خــدا بــاور  کــه ایــن تمایزهــا را قبــول می کنــد و می پنــدارد  کــه الهیاتــی اســت  بــه نــام ســکوالر 
ح وظایفــم را از تجربــه و عقــل می گیــرم. داشــت، امــا درعین حــال شــر
کــه دکتــر حقیقــت اشــاره می کنــد بــرای مــا   تحلیــل آن مشــیری را 
گــر منظــور نهــاد  روشــن نیســت نهــاد حــوزه یــا ســازمان حــوزه اســت. ا
کنش هــای  حــوزه اســت، نهــاد در مفهــوم جامعه شناســی، مجموعــه 
ــدون این کــه  کــه همدیگــر را تکمیــل می کننــد ب به هم پیوســته اســت 
ارگانــی یــا ســازمانی یــا چیــزی در این جــا شــکل بگیــرد، مثــل بهداشــت 
بــه  مــدرن  جامعــه  در  نهادهــا  ایــن  گاهــی  اســت. امــا  یک نهــاد  کــه 
دلیــل تقســیم کار پیــش رفتــه و تبدیــل بــه ســازمان می شــوند. نظیــر 
بهداشــت تبدیــل بــه وزارت بهداشــت می شــود. مــا وقتــی می گوییــم 
اســت و  کــه آن نهــاد حــوزه  اســت  ســازمان بــوده  حــوزه، مرادمــان 
از  اســت  مجموعــه ای  آن  منظــور  حــوزه،  نهــاد  می گوییــم  زمانــی 
گاهــی  گاهــی در راســتای هــم و  کنش هــای به هم پیوســته متعــارض و 
در مقابــل هــم قــرار دارنــد. لــذا نمی توانیــم یک  جــا همــه این هــا را 
ــا  ــا غیردینــی اســت، ســکوالر ی کنیــم و بگوییــم ایــن دینــی ی توصیــف 

غیــر ســکوالر اســت؟ بــا ایــن قطعیــت نمی تــوان پاســخ داد.
کنــد و صرفــًا بــه امــور معنــوی  گــر حــوزه ای بــه امــور آن جهانــی توجــه   نتیجــه ســخن دکتــر حقیقــت این کــه ا
گــر بــه امــور ایــن جهانــی نظیــر: اقتصــاد، بهداشــت، اجتمــاع و... بپــردازد  بپــردازد، ایــن ســکوالر اســت، ولــی ا
و مســئولیت این هــا را بــه عهــده بگیــرد می شــود غیرســکوالر. مشــکل از همین جــا شــروع می شــود، چــون 
کــه چگونــه موضوعاتــی مثــل حــج، جهــاد و ... حــوزه را غیــر ســکوالر می کنــد.  نمی توانــم ایــن را بپذیــرم 
ــاًل اول  ــه اســت، مث کــه چگون کیفیــت جهــاد را نمی گویــد  این هــا صــدور حکــم فقهــی و اخالقــی اســت، فقــه 
پیاده نظــام بــرود یــا ســواره نظام؛ در ایــن حالــت و یــا در آن حالــت بجنگیــم. فقــه بــه لحــاظ اخالقــی می گویــد 
گفــت  گــر فقیــه  کــه ا جهــاد جایــز اســت، یعنــی تصــور و تصدیقــش متوقــف اســت بــر تصــور و تصدیــق امــر دینــی، 
گفتــه جهــاد جایــز اســت. هیــچ فقیهــی نمی گویــد جهــاد این گونــه باشــد.  کــه جهــاد جایــز باشــد، یعنــی خــدا 
کــه فقــه در همــه  کــه ایــن مقــدار مداخلــه را ســکوالر بــودن نمی دانــم و ایــن طبیعــی اســت، چرا روشــن اســت 
کــه فقیــه بایــد یــک مدلــی از امنیــت، اقتصــاد و... گــر منظــور از پرداختــن این هــا باشــد  مــوارد حکمــی دارد. ا
کــه در تعامــل دیــن  کــه از دیــن داریــم و دقیقــًا همــان معنایــی اســت  ارائــه دهــد، ایــن انتظــار زیــادی اســت 

ــور آن  ــ ــظ ــ ــن ــ ــاد حــــــــــوزه، م ــ ــهـ ــ نـ
مجموعه ای است از کنش های 
گاهی  به هم پیوسته متعارض و 
در راستای هم و گاهی در مقابل 
هم قــرار دارنـــد. لــذا نمی توانیم 
یک جا همه این ها را توصیف کنیم 
و بگوییم این دینی یا غیردینی 
اســـت، ســکــوالر یــا غیر سکوالر 
است؟ با این قطعیت نمی توان 

پاسخ داد.
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و سیاســت اشــاره داریــد. امــا درواقــع معنــای سکوالریســم معرفت شــناختی اســت، چــون شــما بــرای تدبیــر 
امــر بهداشــت می رویــد در فقــه یــا دیــن می بینیــد چیــزی نداریــد آن وقــت برداشــت های معرفــت خودتــان را 
گفتــه ولــی شــما  گفتــه اســت، درحالی کــه ایــن را خــدا  کــه خــدا  به جــای حکــم دیــن می نشــانید و می گوییــد 
بــه آن رســیدید. حکــم ذهنــی خــود را از راه عقــل و تجربــه به جــای حکــم خــدا می نشــانید. یــا مثــاًل معرفــت 
گفتــه اســت و  کــه ایــن را دیــن  ذهنــی را به جــای آموزه هــای دینــی می نشــانیم آن وقــت مدعــی هســتیم 
کــه شــما می گوییــد بــه معنــای دینــی بــودن  گــر ایــن مدلــی را  سکوالریســم از همین جــا شــروع می شــود. ا
که  کند  کــه بایــد دربــاره خــدا بپــردازد بیایــد بحــث  بپذیریــم ایــن خــودش اوج عرفــی بــودن اســت، یعنــی دینــی 
کــه بایــد رابطــه بیــن انســان و خــدا را توضیــح  شــهرداری آشــغال را ُنــه شــب ببــرد یــا چهــار صبــح، یعنــی فقیهــی 

ــد و  ــخن بگوی ــان س ــن جه ــز ای ــی و ناچی ــور معمول ــه ام ــد ب ــد بیای بده
ایــن معنــای ســکوالر اســت.

 لــذا امــروزه نوعــی از سکوالریســم معرفتــی در حــوزه وجــود دارد. مثــاًل 
کــه ایــن نوعــی از سکوالریســم  مــا االن در حــوزه، تفســیر علمــی داریــم 
کالم عقلــی یــا فلســفی در حــوزه نوعــی  معرفتــی اســت و یــا فراوانــی 
از سکوالریســم اســت. در حــوزه معــارف دیگــری نیــز داریــم، ماننــد 
کــه امــروزه برخــی از معممــان در تلویزیــون آمــوزش  علــوم انســانی 
می دهنــد. ایــن یعنــی دارنــد تبیین هــای ذهنــی خودشــان را به جــای 
ــرار می دهنــد. در اصــل او تجربه هــای شــخصی اش  یــک امــر دینــی ق
را بازگوســت. ایــن ســطح از سکوالریســم را نمی توانیــم در حــوزه انــکار 
ــی،  ــن جهان ــادی و ای ــور م ــم در ام ــر سکوالریس ــطح دیگ ــا س ــم. ام کنی
مثــل اقتصــاد، نمی تــوان از حــوزه انتظــار داشــت و ایــن انتظــار غلطــی 

کســی از حــوزه انتظــار داشــته باشــد فقهــای مــا بیاینــد یــک مدلــی از اقتصــاد، مدلــی از بهداشــت  کــه  اســت 
کــه تمایــز نقشــی را در ایــن جامعــه بایســتی پذیرفــت. و... ارائــه بدهنــد. ایــن معنایــش ایــن اســت 

کــه در مباحــث شــما وجــود دارد آن اســت بحــث مــا پیامدهــای سکوالریســم معرفتــی در  فراتــی: اشــکالی 
حــوزه نیســت، بلکــه مــراد از حوزه ســکوالر، سکوالریســم سیاســی اســت.

کنــد،  کــه نظــام اقتصــادی را درســت  صادق نیــا: این هــا مبانــی نظری انــد، وقتــی شــما از حــوزه انتظــار نداریــد 
کامــاًل اخالقــی اســت، یعنــی وظیفــه حــوزه آن  کــه  طبیعتــًا نقشــی در حکومــت بــرای حــوزه تعریــف می کنیــد 
کــه اعمــال می کنیــد، جایــز اســت یــا نیســت، اخالقــی یــا غیراخالقــی اســت؟  کــه بگویــد ایــن سیاســتی  اســت 
کارهــا را  کــه رئیــس بانــک مرکــزی و یــا وزیــر بهداشــت شــود و ایــن  امــا از حــوزه انتظــاری نبایــد داشــته باشــید 

گــر نیامــد بــه او بگوییــد ســکوالر شــدی. ایــن ســطحی ترین بحــث ماســت. انجــام بدهــد، ا
فراتــی: بــه هــر صــورت روحانیــت و حــوزه متولــی امــر حکومــت شــده و فراتــر از امــر شــرعی و اخاقــی در 

امــور نوعیــه و سیاســی دخالــت می کننــد.
حقیقــت: مــن در یــک نکتــه بــا شــما موافقــم، ولــی بــا تحلیلتــان موافــق نیســتم؛ این کــه می گوییــد: آشــغال ها 
کــه مــدل  را ســاعت ُنــه ببریــم یــا چهارصبــح، موضــوع فقــه نیســت. انتظــار از دیــن ایــن نــوع مطالبــات نیســت 
کــه دیــن بــه مــدل جنگیــدن  ــا تحلیــل شــما موافقــم  ســاختن یــک پــل را بدهــد. به بیان دیگــر، در این جــا ب

از سکوالریسم  نــوعــی  امــــروزه 
معرفتی در حـــوزه وجـــود دارد. 
مــثــًا مــا االن در حـــوزه، تفسیر 
علمی داریـــم کــه ایــن نــوعــی از 
سکوالریسم معرفتی است و یا 
کــام عقلی یا فلسفی  فــراوانــی 
در حــوزه نوعی از سکوالریسم 

است.
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و جهادکــردن و بــه مــدل ســاختن تفنــگ و مــدل بهداشــت و تانــگ نمی پــردازد ایــن مطلــب درســت، ولــی 
کــه مقــام معظــم رهبــری  فرمایــش شــما دو اشــکال اساســی دارد؟ اواًل: ایــن مربــوط بــه بحــث مــا نیســت، چرا
گفتــه حــوزه ســکوالر شــده، مــراد  کــه حــوزه ســکوالر نشــود و آقــای رحیم پورازغــدی  گفتنــد: مواظــب باشــید 

کــه چــرا حــوزه مــدل نــداده اســت. هیچ کدامشــان ایــن نیســت 
گفتیــم فقــه بــه ایــن  گــر  کــه بــه آن بگوییــم ســکوالر، یعنــی ا نکتــه دوم: مطالــب شــما خیلــی مصطلــح نیســت 
مســئله نمی پــردازد، ایــن را اصطالحــًا سکوالریســم نمی گوینــد و نمی توانیــم بگوییــم حــوزه بــه ایــن معنــا 
کــه رابطــه دیــن و سیاســت و رابطــه نهــاد دیــن و سیاســت ســطحی ترین  ســکوالر اســت و برخــالف نظــر شــما 
سکوالریســم اســت نه تنهــا ســطحی ترین، بلکــه سکوالریســم فقــط بــه همیــن معناســت یعنــی سکوالریســم 
ــه  ک ــزی  ــر، آن چی ــدارد. به بیان دیگ ــت ن ــاد سیاس ــا نه ــن ب ــاد دی ــت و نه ــا سیاس ــن ب ــاط دی ــز ارتب ــی ج معنای
اصــل بحــث اســت و االن در جامعــه مــا بــه آن می پردازیــم یــک موضــوع مفــروغ عنــه اســت. مــن هــم بــه ایــن 
کــه مثــاًل بــرای بانــک داری مــدل  کثــری نیســتم و نمی گویــم انتظــار مــا از فقــه و دیــن ایــن اســت  معنــا حدا
گــر بــه ایــن معنــا باشــد، پــس ۹۹ درصــد حــوزه  بدهــد بــا شــما موافــق هســتم، ولــی ایــن را نمی گوینــد ســکوالر، ا
ســکوالر هســتند. بنابرایــن نظریــات شــما دو اشــکال دارد: یکــی این کــه، مربــوط بــه بحــث مــا نیســت و دیگــر 

گفــت حــوزه ســکوالر اســت. این کــه، مصطلــح نیســت و بــه ایــن معنــا نمی شــود 
ــا هشــدار، شــاید ایــن ســطحی ترین بحثــش مرتبــط بــه رابطــه  صادق نیــا: بحــث حــوزه ســکوالر، واقعیــت ی
کــرده باشــید تــا پاســخ خودتــان را  دیــن و سیاســت باشــد، یعنــی یــک ســری تئوری هــا و مبانــی را بایــد حــل 
کــه حــوزه وارد امــر سیاســت بشــود یــا نــه؟ ســکوالر شــده یــا نشــده اســت؟ یعنــی اول بایســتی مبانــی  بیابیــد 

کــرد. را حــل 
حقیقت: یعنی هرکس بگوید مدلی برای بهداشت و بانک داری و... نداریم پس سکوالر است؟

کلیســا نیــز از همین جــا فراینــد ســکوالرش آغــاز شــد. ایــن فراینــد هــم مبتنــی بــر مبانــی حاصــل  صادق نیــا: 
کنــد  کــه بتوانــد دنیــای جدیــدی را مدیریــت  ــزاره ای  گ کافــی  ــدازه  کلیســا ازنظــر معرفتــی به ان ــد، یعنــی  گردی
کنــد. شــما همــه این هــا را نادیــده  گرفــت آرام آرام ایــن ســنگرها را خالــی  نــدارد بــه همیــن دلیــل تصمیــم 
گــزاره  کافــی بــرای تدبیــر امــور اقتصــادی  گــر دیــن به انــدازه  می گیریــد. ا
داشــته باشــد بــه نظــر شــما حاضریــد اقتصــاد را بــه یک نهــاد دیگــری 

بدهیــد؟
کــه یــک مکتــب اقتصــادی  حقیقــت: دربــاره اقتصــاد بایــد بگوییــم 
و یــک علــم اقتصــاد داریــم، در علــم اقتصــاد فرمــول عرضــه و تقاضــا 
کنــون هیچ یــک از فقهــا نگفته انــد مــا در علــم  ح می شــود و تا مطــر

کرده ایــم. پیدا فرمــول  اقتصــاد 
صادق نیــا: حــوزه چــون آن تجربــه را نداشــت، لــذا هیچ وقــت ایــن 
کلیســای مســیحی ایــن  ح نکردنــد، ولــی در  مطلــب را در حــوزه مطــر
کســی بــا  گــر  کلیســا بــود، ا اتفــاق افتــاده، مثــاًل وقتــی قــدرت دســت 
کشــتن او  کلیســا حکــم  کلیســا مخالفــت می کــرد،  ســاده ترین مســائل 
صــادر می کــرد. امــا حــوزه در شــرایط فعلــی دینــی بــودن را بــه همــان 

ــه دیــــــن و ســـیـــاســـت و  ــ ــطـ ــ رابـ
ــن و سیاست  ــهــاد دیـ رابــطــه ن
ــریــن ســکــوالریــســم  ســطــحــی ت
ــت نــه تــنــهــا ســطــحــی تــریــن،  اسـ
ــم فــقــط  ــ ــس ــ ــوالری ــ ــک ــ ــه س ــکـ ــلـ بـ
بــــه هـــمـــیـــن مـــعـــنـــاســـت یــعــنــی 
سکوالریسم معنایی جز ارتباط 
دیــن با سیاست و نهاد دیــن با 

نهاد سیاست ندارد.
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ج بــه  کــه مراجــع تقلیــد فرمودنــد: مــا در درس خــار معنایــی می دانــد 
همــه مســائل سیاســی، اجتماعــی و... جــواب می دهیــم و یــا این کــه 
و  اخالقــی  مســائل  یــا  و  نــه  یــا  کنیــد  اســتفاده  اجتماعــی  شــبکه  از 
کــه تصــور و تصدیــق آن فتــوا  شــرعی فتــوا می دهیــم. بــه ایــن معنــا 

ــر تصــور و تصدیــق خــدا باشــد. متوقــف ب
 فراتی: پیامدش در حوزه سیاست چه می شود؟

سیاســت  حــوزه  مــورد  در  و  ســکوالر  می گوینــد  ایــن  بــه  صادق نیــا: 
می کنیــم. ســکوت 

حقیقــت: بنــده مخالفــم بــا این کــه سکوالرشــدن حــوزه را در بســتر 
کــه جامعــه مــا روزبــه روز ســکوالرتر می شــود،  جامعــه بجوییــم، چرا
کــه جامعــه مــا و جوانــان  این کــه یکــی از مشــکالت جامعــه ماســت 
آن  به تبــع  و  مــا  حکومــت  و  می شــوند  ســکوالر  دارنــد  به ســرعت  مــا 
دارد  وجــود  کــه  مشــکلی  یعنــی  می کننــد،  مقاومــت  علمیــه  حــوزه 
کــه چــون جامعــه ســکوالر می شــود  این جاســت، برعکــس نظــر شــما 
کنیــم. بــه نظــرم این یــک شــکاف  پــس حــوزه را در دل آن مطالعــه 

ــت. ــدن اس ــکوالر ش ــال س ــه درح ــه جامع ک ــت  اس
ــا می رویــم به ســوی  صادق نیــا: مــا در یــک جامعــه ســازمان یافته - ی
تمایــز  جامعــه  ایــن  می کنیــم  زندگــی   - ســازمان یافته  جامعــه  یــک 
ــد نقــش  ــد: مــن بای نقشــی را پذیرفتــه اســت، نهــاد بهداشــت می گوی
کنــد،  کنــم، حــوزه هــم بایــد نقــش خــودش را بــازی  خــودم را بــازی 

آن  بــه  کــه  اســت  چیــزی  همــان  ایــن  و  کنــد  درســت  را  رفتــارش  هرکســی  می کنــد  مجبــور  جامعــه  یعنــی 
می گوییــم. سکوالریزاســیون 
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۳. همو.

کلیسا  وقـــتـــی قـــــدرت دســــت 
ــا ســاده تــریــن  گـــر کــســی ب بـــود، ا
ــفــت  ــل کــلــیــســا مــخــال ــائـ ــسـ مـ
کشتن  کلیسا حــکــم  مـــی کـــرد، 
او صــادرمــی کـــرد. امــا حـــوزه در 
ــودن را به  شــرایــط فعلی دینی ب
هـــمـــان مــعــنــایــی مـــی دانـــد که 
مــراجــع تقلید فــرمــودنــد: مــا در 
ــه هــمــه مسائل  ج ب درس خـــار
سیاسی، اجتماعی و... جواب 
مــی دهــیــم و یــا ایــن  کــه از شبکه 
نه  یــا  کنید  استفاده  اجتماعی 
و یــا مــســائــل اخــاقــی و شرعی 
که  فتوا می دهیم. به ایــن معنا 
تصور و تصدیق آن فتوا متوقف 

بر تصور و تصدیق خدا باشد.


