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تالش بي  . بی شک آرامش دوستدار، يکي از چهره هاي شاخص روشن انديشي در جامعه ي امروز ايران است                         
د هر چن . وقفه ي وي براي باز خواني انتقادي فرهنگ ديني ي حاکم بر جان و جهان انسان ايراني، ستوده ني است                        

 پر سنگالخ و ناهموار بازخواني انتقادي فرهنگ ديني، ما اندر خم يک               ربايد به صراحت اعتراف کرد که در مسي         
اما به نظر من به جرات مي توان ادعا کرد، آثار، مفهوم سازي ها و انديشه ورزي هاي تا کنوني آرامش                . کوچه ايم 

 .فرهنگ ديني ما استدوستدار، هسته ي ارزنده و راه گشاي  بازخواني انتقادي 
 

 ايران پس از        که در چارچوب کنفرانس         دين و دولت      به تازه گي آرامش دوستدار درميز گردي تحت عنوان                 
متن . پرداخته استجدايي دين و دولت در مجالي کوتاه به طرح نظر خود درباره ي موضوع         . د برگزار ش  انتخابات

من در ادامه ي يادداشت خود تالش مي کنم  به             . شده است  چاپ    نيلگون  و گوياکامل اين سخنراني در سايت هاي         
 .بازخواني انتقادي متن ياد شده بپردازم 

 
 دوستدار در سخنراني خود ابتدا به توصيف معناي ايده ي جدايي دين از دولت و سپس به طرح مکانيسم و راه کار                         

 بودن ايده ي جدايي     هرهنگ ديني به نا بسند    تحقق اين ايده مي پردازد و سرانجام نيز براي رها شدن از آسيب هاي ف               
 .دين از دولت اشاره مي کند

صحبت جدايي دين از دولت است و معني اش            : آرامش دوستدار در توصيف ايده ي جدايي دين و دولت مي گويد               
 معناي بعدي آن اين است که براي تحقق بخشيدن به           . اين است که بهتر است دو چيز با هم نباشند، دين و دولت                

يعني از تمام اموري که به کشورداري، سياست،            .  عمال بايد از صحنه خارج شود         ،چنين امري يکي از اين دو        
 .جامعه سازي و مناسبات حقوقي همه افراد جامعه مربوط مي شود

معناي جدايي دين از    . استجامعه سازي    و   سياست من در اين توصيف جاي درنگ دارد عبارت             گمانآن چه به     
 که به سياست مربوط مي شود، در عمل چيزي نخواهد بود جز محروم  و ممنوع کردن حق فعاليت                              تمام اموري 

 به عبارت ديگر ما براي تحقق جدايي دين از تمام اموري که به سياست مربوط مي شود بايد                            .سياسي دين داران   
به باورمن اين کارهر چند     . قيد و شرط سياسي محروم کنيم      شهروندان دين دار را از تمامي حقوق و آزادي هاي بي            

ي دموکراتيک ناسازگار    چرا که اين امر با ارزش ها و هنجار هاي نظام و جامعه                 . ممکن است اما مطلوب نيست     
توان و   البته بي شک مي   . ي بي شماري را گريبانگير جامعه خواهد کرد          است و طبعا در عمل  نيز نتايج ناخواسته           

ريستي چون القاعده را ممنوع کرد، چرا که با همه کس مي توان مدارا کرد جز با هاي ترو بايد فعاليت احزاب و باند   
 نيزچون مبهم و ناروشن است نمي توان به راحتي تصور کرد که معناي                 جامعه سازي عبارت   .مخالفان اهل مدارا  

 .  چيست ،شود عملي جدايي دين از تمام اموري که مربوط به جامعه سازي مي
کند وي   ي جدايي دين و دولت اشاره مي          سخنراني خود به طرح مکانيسم و راه کار تحقق ايده              ي دوستدار در ادامه  
اشتباه است اگر خيال کنيم که دين را مي شود با گفتگو، با استدالل، با مباحثه واداشت که                    : گويد   در اين بخش مي   

لي ندارد که بتوان دين را با قهر از            هيچ اشکا  : و کمي پايين تر اشاره مي کند که           ... خود را از صحنه خارج کند       
صورتي نيم بند به ترتيب در دوره        ه  اين کار را با قاطعيت نسبي و ب         . دولت جدا ساخت و آنرا به جاي خود نشاند          
. اما هيچ چيز جاي روشنگري را نمي گيرد             : و در ادامه مي گويد           .رضاشاه و محمد رضا شاه صورت دادند           

اند  طرف روشنگري ما، نه روحانيان    . دن ارزش هاي آن، گواه زنده آن است         حکومت دوره پهلوي بدون منکر ش      
 .طرف روشنگري ما فرهنگ ماست.  باصطالح آنها که نام مضحک ملي، مذهبي، را بر خود گذاشته اند نهو

  در   در اين حقيقت که نمي توان دين و دين ساالران را با استدالل و مباحثه از دولت جدا کرد، شکي نيست به ويژه                        
بر اين پايه، در اين حقيقت هم که محتمل ترين شکل              . ايران کنوني که ما با دولت ديني و دين دولتي روبرو هستيم              



 

 

اما پرسش اين جا    . ي دولتي، قهرآميز خواهد بود شکي نيست       در هم شکستن دستگاه دولت ديني و دين سازمان يافته          
روي قهر را در تکرار تجربه ي ناکام رضا شاه و محمد رضا             است که چرا آرامش دوستدار تنها شکل استفاده از ني          

 شاه مي بيند؟
آن را ناديده مي گيرد و يا به آن توجه نمي کند اين است که در                         به باور من نکته ي اساسي که آرامش دوستدار            

بزرگي از  ي جدايي دين از دولت، در جامعه ي ايران به مطالبه و خواست دموکراتيک  بخش                       شرايط کنوني، ايده  
به عبارت ديگراکنون ايده ي جدايي دين از دولت به نيرويي مادي                . گروه ها ونيروهاي اجتماعي  تبديل شده است         

بر اين پايه، براي در هم شکستن سلطه ي دولت ديني ودين دولتي، عامل و فاعل اعمال نيروي                          . تبديل شده است   
سي اند، نه مستبداني نظير رضا خان و محمد رضا شاه که              قهر، توده هاي جان به لب رسيده از حاکميت اسالم سيا            

 . خود سبب شدند توده هايي که شيخ فضل اهللا نوري را بدار آويختند، خميني را بر مسند بنشانند
طبعا جدايي دين و دولت، گام بسيار مهمي است براي حرکت بسوي                       : دوستدار در سخنراني خود  مي گويد               

بنا بر اين، اين    . جان تر از دين در آدمي وجود ندارد          هيچ چيزي سخت  ... ماعيدمکراسي و آزادي شخصي و اجت      
وظيفه روشنفکران است که فرهنگ ديني ما را زير و رو کنند و هر روز و هر بار بيشتر اعماق آنرا بيرون                                     

ف روشنگري ما   طر  :و در ادامه تاکيد ميکند که      .  ريزند تا چشم مردم باز شود و يکي بر شمار بينايان بيافزايد              ب
بگونه اي که هريک از ما، بدون آن،         . پروراند آورد و مي   که ما را پديد آورده و همچنان پديد مي          . فرهنگ ماست 

مشکلي که نهايتا مشکل ماست، مشکل جدايي دين و دولت نيست، مشکل ما مشکل                . شويم تهي و بي محتوي مي    
 .يرونمان، از فرهنگ ديني مانيعني از درونمان و از ب! جدايي خودمان از خودمان است

در اين جا دوستدار درواقع به نابسنده بودن جدايي دين از دولت ، براي حل مشکل انسان ايراني مي پردازد، و بر                          
اين باور است که مشکل اصلي ما مشکل جدا کردن خودمان از فرهنگ ديني است، فرهنگي که درونمان و                                       

 . بيرونمان را تسخير کرده است
 من دوستدار در اين جا مرتکب چند سهل انگاري شده است، اول آن که تحقق ايده ي جدايي دين از دولت                            به باور 

 .در هيچ کجاي جهان وظيفه و نتيجه اش بيرون راندن دين از درون آدمي نبوده است
بل مشکلي  دوم آن که مشکل بيرون راندن دين از درون، و جدا شدن از فرهنگ ديني نه فقط مشکل انسان ايراني،                        

سوم اين که مهم ترين عامل سخت جاني و ديرپايي دين در درون آدمي ، زيستن درجهاني است که                           . جهاني است 
انسان در اين جهان،      . تار و پود روابط آن با روابط سلطه درهم تنيده شده است، جهاني بي روح و معنا باخته                               

تسکين بخش خدايان واديان    ود خود به جهان پنداري و       کند و براي تسالي وج     حساس نا امني و ناتواني وجودي مي       ا
از سوي ديگر حاکمان نيز براي مشروعيت بخشيدن به روابط سلطه و دروني کردن آن، به طور                              . برد پناه مي 

براين پايه براي رها شدن از فرهنگ ديني و باز           . سازمان يافته به توليد و باز توليد فرهنگ ديني همت مي گمارند             
فرهنگ ديني زاييده ي نيروي     .  سازي نيروي تفکر خالق و نقاد انسان بايد مناسبات سلطه را برانداخت               يابي و باز  

دليل نيست که بتوان آن را با روشنگري صرف از درون آدمي بيرون راند، فرهنگ ديني معلول زيستن  در شرايط  
 .سلطه است 

 
اي که بوده باشند     راي راهبان مسيحي از هر فرقه      کار کردن ب  : دوستدار در فرازي ديگر از سخنان خود مي گويد           

 .  تکليفي بوده است ديني
زمان با تکوين و      پا و هم  قتصادي باشد بايد گفت هم      در متن فوق، کار و فعاليت ا          کارکردناگر منظور دوستدار از      

در واقع پيش از آن در       کار را تکليفي ديني اعالم کردند،        کالونبسط مناسبات سرمايه داري بود که مسيحياني مانند          
 . شد ، بل گناهي نا بخشوده پنداشته ميدين مسيحيت کار و فعاليت اقتصادي فراتر از تامين معاش نه تکليفي ديني

 . طرح سنجيده تر نظر خود بپردازداميدوارم آرامش دوستدار در فرصتي مناسب تر بتواند به
 


