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موانع تحقق جدایی نهاد دین از دولت

توفییق است که بعد از حداقل دوازده سال توفیق سخن در یکی از مراکز روشنگری اسالیم در تهران یعین
اجنمن اسالیم مهندسنی را پیدا کرده ام .بنیانگذاران و دست اندراکران این اجنمن را از نزدیک یم شناسم ،از
نیاکن زمانه اند .این اجنمن همواره به دنبال گفتگو درباره مباحث دیین معطوف به مشالکت زمانه بوده است ،و
این بار رساغ چالشهای نهاد دین و نهاد قدرت رفته است .اجازه دهید من به لکیات نرپدازم و مستقیما به موضوع
اصیل یعین «جدایی نهاد دین از دولت» و خصوصا موانع آن برپدازم .تعبری رایج موضوع حبث ما «سکوالریسم»
است .من در گذشته درباره چند مسئله مرتبط با این موضوع حبث کرده ام و بنا ندارم آنها را تکرار کنم .نشاین
یم دهم تا اگر کیس مایل بود آنها را مطالعه کند :والیت فقیه و نواندییش دیین ( ۱۴تری  ،)۱۳۹۶سکوالریسم و
نواندییش دیین ( ۱۲آبان  ،)۱۳۹۶و از همه مرتبطتر نسبت دین و سیاست ( ۱۴دی .)۱۳۹۹
سؤال اصیل حبث این است :آیا جدایی نهاد دین از دولت در اسالم خصوصا در تشیع و بویژه در ایران معارص
امری ممکن و مطلوب است؟ «جدایی نهاد دین از دولت» با «جدایی دین از سیاست» تفاوت جوهری دارد .جدایی
دین از سیاست نه ممکن است ،نه مطلوب« .ممکن» نیست ،چرا که کشوری رساغ نداریم که دین شهروندان یا
مذهب سیاستمداران در سیاست روزمره آنها تاثری یا دخالت نداشته باشد« .مطلوب» نیست ،زیرا بریخ کژتایب
های سیایس از طریق اخالق دیین قابل اکهش است.
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اما جدایی نهاد دین از دولت هم ممکن است هم مطلوب« .ممکن» است زیرا استقالل دولت به عنوان نماد
حاکمیت سیایس از نهادهای دیین (در کشور و مذهب ما یعین :مسجد ،حوزه های علمیه ،مراجع تقلید و
روحانیت) ممکن است ،و در بسیار کشورها واقع شده است .مراد از جدایی این دو نهاد راعیت استقالل هر دو
است ،و اینکه هیچکدام زیرجمموعه و حتت سلطه دیگری نیست .جدایی نهاد دین از دولت «مطلوب» است ،زیرا
بر اساس آن نهادهای دیین از دست درازیهای قدرت سیایس مصون یم ماند و ما شاهد «دین حکومیت» یا «اسالم
سیایس» نیستیم .دولت بدون حق دخالت در زندیگ مردم ،از دین ورزی آزادانه شهروندان محایت یم کند .دولت
هم از خرده فرمایشات و دست درازی ارباب دین در امان یم ماند و همت خود را مرصوف نظم ،امنیت و رفاه
شهروندان یم کند .در حقیقت دیگر «دولت دیین» و «حکومت اسالیم» در اکر نیست ،و اکردانان شایسته
متصدی امور مردم یم شوند .جدایی نهاد دین از دولت هم به نفع دین است ،هم به نفع دولت.
جدایی نهاد دین از دولت نه توطئه استکبار جهاین برای حذف اسالم است ،نه نقشه غربزداگن برای حمروم
کردن مسلمانان از براکت کتاب و سنت ،بلکه رضوریت است که انسان عرص ما بر اساس عقل مجیع و جتربه
برشی برای صیانت از جایاگه دین در جامعه و عملکرد بهرت و روانتر دولت به آن رسیده است .نگفته نماند که
سکوالریسم به دو معین استعمال یم شود ،یکی سکوالریسم ذهین یا فلسیف که به معین زندیگ منهای خداست.
واضح است که به این معین هیچ مسلمان ،بلکه هیچ موحدی نیم تواند سکوالر باشد .دیگری سکوالریسم عیین
یا اجتمایع است که به معین جدایی نهاد دین از دولت است .مقصود در این حبث اصطالح دوم است.
مقصود من از برریس موانع حتقق جدایی نهاد دین از دولت در مدت حمدود ،حبیث برای همیشه و همه جا
نیست ،حمدود به قرن پانزدهم هجری شمیس و کشورمان ایران است ،و چون اکرثیت قاطع ایرانیان مسلمان
هستند ،و اکرثیت ایرانیان مسلمان هم شیعه جعفری هستند ،حبث به برریس موانع در مقایسه با دین و مذهب
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مذکور بریم گردد .خود را به «موانع معرفیت» حمدود یم کنم« .موانع غریمعرفیت» از قبیل مقاومت بریخ اقشار در
برابر جدایی این دو نهاد به دیلل برخورداری از منافع اقتصادی یا سیایس یا فرهنیگ عدم جدایی این دو نهاد هم
مطرح است .بریخ از این موانع اختصایص به ایرانیان یا مسلمانان ندارد (مانع اول) .بریخ مانع اختصایص
مسلمانان است (موانع دوم و سوم و پنجم) ،و یکی از موانع ویژه شیعیان است (مانع چهارم) .در حبث از مانع
پنجم واضح یمشود که این موانع اختصایص به سنیتها و بنیادگرایان ندارد و در میان خبیش از نواندیشان دیین
هم مشاهده یم شود .برای نظم بیشرت تنها به اهم این موانع یم پردازم که در پنج مانع قابل شناسایی هستند.
به شلک خمترص موانع پنجاگنه عبارتند از :اول :یب توجیه به عریف بودن و دیین نبودن سیاست؛ دوم :تلیق
نادرست از کمال دین و تعایلم اجتمایع اسالم؛ سوم :سوء تفاهم درباره حکومت رسول خدا (ص) در مدینه؛
چهارم :سوء تفاهم درباره تع ایلم سیایس امام یلع (ع) و حکومت علوی؛ پنجم :سوء تفاهم درباره فقه سیایس و
سیاست قرآین با دو قرائت اقتدارگرایانه یا دموکراتیک.
مانع اول .یب توجیه به عریف بودن سیاست
این مانع عمویم است و اختصایص به ما ایرانیان و مسلمانان ندارد .حبث در دانش سیایس نیست .علم
سیاست و نزی سیاست روزمره  Realpolitikهیچکدام دیین نیستند .با عقل خداداد و جتربه برشی قابل
دسرتیس هستند .یعین اگر دین و آئیین هم نبود سیاست و قدرت رسجایش بود .دین به اموری یم پردازد که از
عهده عقل و جتربه برشی بریون است .این حوزه اختصایص دین است :معین خبیش به زندیگ ،شناخت مبدء،
شناخت معاد ،و شناخت اعلم غیب .هیچیک از علوم جتریب ،انساین و اجتمایع نیم توانند از این ساحتها رس در
بیاورند .فلسفه و عرفان ابلته در این عرصه ها یاور دین هستند .عرصه پنجم اخالق است .اخالق امری عقیل
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است اما دین ضامن اجرای گزارههای اخالیق است و اگر ادیان نبودند معلوم نبود وضعیت اخالیق برشیت چه
بود .عرصه ششم عبادات و مناسک ،و عرصه هفتم شبه مناسک و توقیفیات است (مرزهای خوردینها ،آشامیدین
ها و روابط جنیس) که عرصه اختصایص دین هستند .و باالخره عرصه هشتم معامالت یعین روابط متقابل
انسانها با یکدیگر است ،این عرصه یلع االغلب عقیل است و دین به بیان بریخ رسخطها در آن اکتفا یم کند.
در اینجا این حبث را بیشرت توضیح داده ام :انتظار از دین و روشنفکری دیین (مرداد و شهریور )۱۳۹۶
علوم سیاست ،اقتصاد ،مدیریت و حقوق در تقسیم فوق مربوط به عرصه هشتم هستند .هیچیک از این
علوم از اختصاصات دین نیستند .همیگ مبتین بر جتربه برشی و عقل عریف هستند .به شلک خاص در مورد
سیاست :مفاهیم اسایس در دانش سیایس (دولت ،حاکمیت ،سیاست ،حکومت ،ملت ،قدرت ،سلطه ،اقتدار ،و
مرشوعیت) ،یا مرزهای دانش سیایس (فلسفه سیایس ،انسانشنایس سیایس ،روانشنایس سیایس ،جامعه شنایس
سیایس ،اقتصاد سیایس ،مجعیت شنایس سیایس ،جغرافیای سیایس و زیست شنایس سیایس) ،یا نگرشها و روشهای
دانش سیایس (از قبیل رفتارگرایی ،حتلیل سیستمها ،نظریه تصمیم گریی ،نظریه مبادهل ،نظریه های گزینش
عقالین و  )...یا ماکتب و ایدئولوژیهای سیایس رایج (حمافظه اکری ،یلربالیسم ،مارکسیسم ،سوسیالیسم اصالح
شده ،آنارشیسم و فاشیسم) ،یا نظامهای سیایس عمویم رایج (دموکرایس ،دموکرایس اجتمایع ،شبه دموکرایس،
اقتدارطلیب ،توتایلتاریسم و دولت انداموار) و نظامهای خاص رایج (دولت حمافظه اکر ،دولت یلربال ،دولت
دموکراتیک اویله ،دولت رفایه و دموکرایس اجتمایع ،دولت نئویلربال ،دولت فاشیست و دولت کمونیسیت) ،یا
جامعه سیایس (شاکفهای سیایس ،جامعه مدین ،فرهنگ سیایس ،گروههای ذینفع و ذی نفوذ ،احزاب سیایس،
نظامهای حزیب و اپوزیسیون) ،یا مباین و فرایندهای دولت مدرن (حاکمیت مردم ،قانون و قانون گرایی،
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پارملانتاریسم ،تفکیک قوا ،نظارت قوا بر یکدیگر ،و افاکر عمویم) ،یا حتوالت سیایس (اصالحات ،کودتا،
انتخابات ،انقالب و جنبشهای اجتمایع) را برریس کنید ،اینها کجا و دین ،کتاب آسماین و فقه کجا؟!
اگر کیس خبواهد با داستان طالوت ،ملکه سبا ،قضیه مویس و فرعون ،خزانه داری حرضت یوسف ،قضاوت
حرضت داود و مانند آن در قرآن کریم درباره سیاست داوری کند نگفته پیداست که به چه مشالکت الینحیل
مبتال یم شود .منبع علم سیاست تورات و اجنیل و قرآن ،یا سریه حرضت عییس (ع) و سنت حرضت حممد (ص)
نیست .سیاست را باید در دانشکده های علوم سیایس و پژوهشکده های روابط سیایس از جتارب سیایس دوتلها
آموخت .سیاست علم «اکنون»« ،اینجا» و تصمیمات «جزیئ» است .گزارههای «یلک» نیست که در قرآن یا فقه
دنبالش بگردیم .اخالق سیایس ابلته اسالیم و غریاسالیم دارد .اما سیاست مثل طب ،اسالیم و غریاسالیم ندارد.
سیاست در قرآن چزیی شبیه طب در قرآن است ،بر همنی روال فقه سیایس چزیی از قبیل طب اسالیم است.
ویح الیه منبع سیاست ،اقتصاد ،مدیریت ،حقوق ،یا طب نیست .ویح به اموری یم پردازد که عقل و جتربه
انساین توان حل آن را ندارد .اگر بریخ آیات که مقصود اصیل نزولش هدایت انسان است لوازیم فریع در رشته
های یادشده داشته باشد ،در اخالق سیایس یا اقتصادی یا پزشیک از آنها استفاده یم کنیم .اما اگر کیس خبواهد
سیاست یا اقتصاد یا طب را از قرآن یا فقه استخراج کند بدون تعارف به بریاهه یم رود .حمصول چننی تفحصایت
نه به درد سیاست یم خورد نه به درد دین .کیس که سیاست را درست نیم شناسد و آن را زیرجمموعه فقه یا
زیرجمموعه قرآن یم داند واضح است که به جدایی نهاد دین از دولت نیم رسد ،بلکه احیانا یم فرماید «سیاست
ما عنی دیانت ماست ،و دیانت ما عنی سیاست ماست» .در حبث دیگرم نشان داده ام که این عبارت به معنایی
که در زمانه ما استعمال یم شود ،قابل انتساب به شهید سید حسن مدرس نیست( .نسبت دیانت و سیایس۱۸ ،آذر
)۱۴۰۰
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مانع دوم .تلیق نادرست از کمال دین و تعایلم اجتمایع اسالم
گفته یم شود :اسالم دین اکمیل است .دین اکمل نیم تواند فاقد تعایلم سیایس باشد .تعایلم اسالیم منحرص به
احوال شخصیه نیست و امور اجتمایع ،سیایس و اقتصادی را نزی دربریم گرید .جدایی نهاد دین از دولت نادیده
گرفنت تعایلم غریشخیص اسالم است .بنابراین سیاست زیرجمموعه تعایلم اسالیم است و مسلمانان باید به دنبال
حتقق اسالم سیایس و حکومت اسالیم باشند.
در رفع این مانع باید گفت کمال دین به حتقق اموری است که برای رسیدن به آن اهداف نازل شده است.
سیاست یا اداره نظام معاش دنیوی چزیی نیست که پیامربی برای به سامان آوردن آن نازل شده باشد .اینها را
عقل خودمان یم رسد و نیازی به ویح و پیامرب ندارد .انتم اعلم بامور دنیاکم (رسول خدا :شما در امور دنیاتان
داناترید .صحیح مسلم ،حدیث شماره  . )۲۳۶۳کمال دین به شناخت درست مبدء و معاد یا به قول مرحوم مهدی
بازراگن (« )۱۲۸۶-۱۳۷۳آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء» (تهران :رسا )۱۳۷۷ ،یا تنها هدف بعثت انبیاء است.
پیامربان آمده اند تا جان آدیم را متحول کنند و با حتول جان آدیم جهان دیگر یم شود .کمال دین به این نیست
که متویل سیاست و اقتصاد و مدیریت و طب و مهندیس شود .کمال قرآن هم به این نیست که حاوی این امور
باشد و نیست.
بیشک اسالم منحرص در تعایلم شخیص و عبادات نیم شود و تعایلم اجتمایع هم دارد ،از قبیل حتقق عدالت
در جامعه یا امر به معروف و نیه از منکر .اما همه تعایلم جاودانه دین بدون استثنا مبتین بر آزادی و اختیار
انساین است و هرگز از عنرص زور استفاده نیم شود .دینداران به سوی حتقق عدالت پیش یم روند ،حیت برای
استقرار عدالت مبارزه یم کنند اما تشکیل دولت و به دست گرفنت اداره جامعه امری عریف است نه دیین .اسالم
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و دیگر ادیان هیچ شلک و شیوه خایص برای اداره جامعه که همیشه و همه جا قابل پیاده کردن باشد عرضه
نکرده اند .فریضه مرتیق امر به معروف و نیه از منکر اوال فریضه ای در قبال حکومتهاست ثانیا در مورد افراد
به معین دیگران را با زور و اجبار به معروف واداشنت یا از منکر بازداشنت نیست .نه خدا چننی فرماین داده نه
پیامرب چننی کرده است .اگر احاکم دیین را با اجبار پیاده کنیم نتیجه معکوس یم گرییم و از قضا رسکنگبنی صفرا
یم افزاید .اجرای این فریضه یعین جو جامعه را چنان معنوی کنیم که این جو اقتضای منکر و ترک معروف
نکند .اگر در خانواده اجبار جواب داد ،در جامعه نزی دست یازیدن به اجبار جواب یم دهد.

مانع سوم .سوء تفاهم درباره حکومت رسول خدا (ص) در مدینه
گفته یم شود که پیامرب خدا (ص) در مدینه حکومت تشکیل داد و عالوه بر پیامربی زمامدار سیایس هم
بود .سنت نبوی آکنده از تعایلم سیایس اسالم است .پیامرب (ص) به معریف قرآن اسوه حسنه است (احزاب .)۲۱
پس مسلماین در گرو تأیس به پیامرب در تشکیل حکومت هم هست .در زمان پیامرب نهاد دین نه تنها از دولت
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جدا نبوده ،بلکه در شخص پیامرب (ص) در هم تنیده بود .جدایی نهاد دین از دولت منایف سنت نبوی و حکومت
پیامرب (ص) در مدینه است .این شایع ترین مانع جدایی نهاد دین از دولت در میان مسلمانان است.
برای رفع این مانع یم توان گفت :حممد بن عبداهلل (صلوات اهلل علیه وآهل) رسول خداوند بود ،که سمیت
انتصایب بود ،و بعد از مهاجرت به یرثب که با قدوم مبارکش مدینه شد زمامدار منتخب اوس و خزرج بود.
زمامداری ایشان سمیت الیه نبود ،امری برشی بود .در ماموریت خنست مامور به مشورت نبود ،بلکه مامور به
ابالغ بود ،اما در ماموریت دوم موظف به مشورت بود .اما ایشان در هر دو ناحیه هرگز کیس را جمبور نکرد و
شمشری بر گردن کیس ننهاد تا ال اهل اال اهلل بگوید ،و هر حدییث بر خالف این به او نسبت دهند به دیوارش
بکوبید حیت اگر در صحاح سته نوشته شده باشد ،چرا که خمالف نص قرآن و روح اسالم است .تأیس به پیامرب
یعین تأیس به دعوت آزادانه او .ابلته اگر جایی از کیس دعوت کردند َحکم و حاکم شود یم تواند بپذیرد .اما
همچنان که یلع عبدالرازق ( )۱۸۸۸-۱۹۶۶در «االسالم واصول احلکم :حبث یف اخلالفة واحلکومة یف االسالم»
(اسالم و مباین حکومت :حبیث در خالفت و حکومت در اسالم  )۱۹۲۵ -نوشت حکومت جزء رسالت نبود .آری
پیامرب ما (ص) هم رسول خدا بود و هم وایل مردم .در عهد او نهاد دین از دولت جدا نبود .اما نه من و شما
پیامربیم ،نه دوران ما دوران انزال ویح است .ذلا با تفکیک و نیف تالزم رسالت و زاعمت سیایس این مانع مرتفع
یم شود.
سنت نبوی آکنده از تعایلم اجتمایع و سیایس است .اما اینکه این تعایلم از احاکم دائیم اسالم است یا از
متغریات حبث بایق است .این تعایلم اگر از بوته صحت انتساب به پیامرب و دائیم بودن رسبلند به درآمد با اختیار
و آزادی به اکر گرفته یم شود ،اما هرگز جماز نیستیم با زور و اجبار به کیس حتمیل کنیم .اگر عنرص آزادی و
اختیار را پذیرفتیم همنی اکیف است که تشکیل حکومت به نام اسالم منتیف شود .تعایلم اجتمایع در سنت نبوی
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یا ویح الیه اگر در جامعه ای بر اساس «عقالنیت عمویم» پذیرفته شود وارد قواننی یم شود .این حنوه به اکر گریی
احاکم دیین در سپهر عمویم هیچ مشیلک ندارد .اما اگر عقالنیت عمویم پذیرای آن تعایلم دیین نبود جماز نیستیم
با زور و اجبار یا به رضب جمازات قانوین آن را به افراد حتمیل کنیم .این نکته بسیار مهیم است.

مانع چهارم .سوء تفاهم درباره تعایلم سیایس امام یلع (ع) و حکومت علوی
گفته یم شود :امام یلع (ع) خلیفه چهارم مسلمانان اهل سنت و امام اول شیعیان است .در تشیع امریاملؤمننی
(ع) هم نماد دین و هم نماد قدرت است .تعایلم سیایس علوی خبیش فربه از تعایلم اجتمایع سیایس اسالیم
است .نهج ابلالغه پر است از این تعایلم بکراجتمایع و سیایس .تشیع علوی در گرو تأیس به سریه امام یلع (ع)
است ،یعین حتقق عدالت از طریق به دست گرفنت قدرت سیایس .جدایی نهاد دین از دولت منایف روش و منش
علوی است.
برای رفع این مانع یم توان گفت :تردیدی نیست که یلع بن ایب طالب (علیه السالم) دو ویژیگ داشته است:
یکی امامت که به نصب و معریف پیامرب (ص) در غدیر خم در ذحیجه سال دهم هجری صورت گرفته است
(بنگرید به بازخواین خطبه پیامرب در غدیر خم ۵ ،آبان  )۱۳۹۶و بر این اساس سریه ایشان منبع سوم معرفت
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اسالیم بوده است .اما خالفت سیایس ایشان باز به انتخاب مردم بود و اگر چه به نظر ما شایسته ترین صحابه
پیامرب (ص) برای تصدی جانشیین سیایس ایشان بود ،اما تا مردم به ایشان اقبال نکردند زمامداری سیایس را
نپذیرفت .یعین زاعمت سیایس یلع (ع) امری برشی بود نه دیین و الیه .سریه علوی ابلته جتسم عدالت و کرامت
و آزادیگ است« .نهج ابلالغه» خبش کوچیک از خطب ،نامهها و لکمات قصار امام یلع (ع) است که با معیار
بالغت توسط سید ریض ( )۳۵۹-۴۰۶انتخاب شده است ،واال «مسند االمام امریاملؤمننی ابواحلسن یلع بن ایبطالب
(ع)» که توسط عزیزاهلل عطاردی ( )۱۳۰۷-۱۳۹۳گردآوری شده (تهران :عطارد )۱۳۸۴ ،بیست و هفت جدل است
که حجم هر جدل آن حدودا معادل نهج ابلالغه است .عهدنامه مالک اشرت (نامه  ۵۳نهج ابلالغه) به حق غین
ترین منبع سریه علوی در تعایلم سیایس ایشان است من از آن به «اخالق سیایس اسالیم» تعبری یم کنم .اما چون
یلع (ع) هم امام بود و هم زمامدار سیایس ،اکر نیاکن را قیاس از خود مگری .من و شما به نصب و نص نبوی امام
نیستیم .بنابراین الگوی علوی را در عدالت و آزادیگ نصب العنی خود قرار یم دهیم ،این الگو مانع از جدایی
نهاد دین از دولت در زمان ما نیم شود.
مانع پنجم .سوء تفاهم درباره فقه سیایس و سیاست قرآین با دو قرائت اقتدارگرایانه یا دموکراتیک
این حبث شامل دو مطلب است :جدایی نهاد دین از دولت از منظر مسلمانان سنیت و بنیادگرا؛ و نوگرایان
دیین و جدایی نهاد دین از دولت.
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مطلب اول .جدایی نهاد دین از دولت از منظر مسلمانان سنیت و بنیادگرا
در تفکر اسالیم معارص حداقل سه طیف را یم توان شناسایی کرد :سنیت ،بنیادگرا و نواندیش .گفته یم شود
در رویکرد سنیت و بنیادگرایانه به کتاب ،سنت و فقه به اسالم سیایس ،سیاست اسالیم ،اقتصاد اسالیم و
حکومت اسالیم یم اجنامد و با نظریه جدایی نهاد دین از دولت اکمال ناسازاگر است.
الف .این تلیق در مورد بنیادگرایان اسالیم درست است ،یعین کساین که معتقدند برای استقرار رشیعت
باید حکومت اسالیم تاسیس کرد و در این راه دست یازیدن به خشونت جماز است .اینها مطلقا جدایی نهاد دین
از دولت را برنیم تابند .در میان اهل سنت و نزی شیعیان این رگه پیدا یم شود.
ب .اما مسلمانان سنیت مشخصا بسیاری از فقیهان سنیت شیعه در زمان غیبت قائل به سکوت هستند .آنها
استقرار حکومت اسالیم را منوط به حضور امام معصوم در رأس حکومت یم دانند و در غیاب ایشان نه تنها
جهاد ابتدایی بلکه اجرای حدود رشعیه را جماز نیم دانند« .والیت فقیه در امور رشعیه و سلطنت مسلمان ذی
شوکت» به حنوی به رسمیت شناخنت رشع و عرف و نویع جدایی نهاد دین از دولت به حنو رقیق است .یکی از
قائلنی این دیداگه شیخ عبدالکریم حائری یزدی ( )۱۲۳۸-۱۳۱۵مؤسس حوزه علمیه قم است .ایشان منکر والیت
فقیه بوده است و رصفا به جواز ترصف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن باور داشته است ،مانند نظر متقدم
آخوند خراساین .بنگرید به رساهل والیت فقیه آقایان حائری یزدی و ارایک ( ۲۳بهمن  )۱۳۹۵در سیاست هم مداخله
نیم کرده است .بسیاری از مراجع معارص هم مثل ایشان یم اندیشند.
ج .در مورد والیت فقیه و مباحث مشابه آن فقها همداستان نیستند و نیم توان همه فقها را با یک چوب
راند .هم قرائت اقتدارگرایانه از فقه ممکن است و واقع شده ،هم قرائت دمکراتیک از فقه ممکن است و واقع
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شده است .والیت انتصایب مطلقه فقیه دیداگه بنیانگذار مجهوری اسالیم ایران و بریخ شاگردان ایشان است .اما
به ترصیح آقای سید ابوالقاسم خویی (« )۱۲۷۸-۱۳۷۱معظم الفقهاء االمامیة الیقولون به» .یعین کثریی از فقهای
شیعه جعفری به والیت مطلقه فقیه قائل نیستند( .بنگرید به آقای خویئ و والیت مطلقه فقیه ،۲۴ ،مرداد )۱۳۹۵
احتماال! آقای خویی فقه را یم فهمیده و تاریخ تفکر فقیه را هم یم شناخته است .حتقیق من هم همنی را اثبات
یم کند که از زمان شیخ انصاری خود ایشان و فقهایی از قبیل آخوند خراساین ،شیخ عبدالکریم حائری یزدی،
سیدحمسن حکیم ،سید امحد خوانساری ،سید ابوالقاسم خویی ،شیخ حممدیلع ارایک منکر والیت فقیه بوده اند .از
علمای دیگر سیدحممدحسنی طباطبایی ،رضا زجناین ،سیدابوالفضل موسوی جمتهد زجناین  ،سید رضا صدر ،شیخ
مرتیض حائری یزدی ،شیخ مهدی حائری یزدی ،حممدمهدی شمس ادلین و امام مویس صدر منکر والیت فقیه
بوده اند .بنگرید به فقهای منکر والیت فقیه ۲۷ ،اسفند  )۱۳۹۷به نام فقهای در قید حیات اشاره نکردم!
د .قرائت غریاقتدارگرا از فقه هم در بسیاری آراء آخوند خراساین ،حممدمهدی شمس ادلین ،استاد حسنییلع
منتظری جنف آبادی ،و بریخ آراء آقایان یوسف صانیع و سیدحممدجواد غروی قابل مشاهده است .اینکه فکر
کنیم همه فقها و تفکر فقیه به شلک مطلق چننی و چنان است ،نایش از یب اطالیع است.
مطلب دوم .نوگرایان دیین و جدایی نهاد دین از دولت
در میان نوگرایان دیین دو جریان قائل به جدایی نهاد دین از دولت نیستند ،یکی قائالن به فقه دموکراتیک
و دیگری قائالن به اسالم قرآین .به اویل به اختصار و به دویم به تفصیل یم پردازم.
اول .اما اگر کیس مثل مرحوم دکرت داود فرییح ( )۱۳۴۳-۱۳۹۹فکر کند که از دل فقه دموکرایس و حکومت
قانون دریم آید ،یا فقه سیایس دموکراتیک (قرائت دموکراتیک از فقه) امری ممکن و خصوصا مطلوب است به
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بریاهه رفته است و نایش از یب اطالیع از بنیادهای فقه یا علم سیاست یا هر دو است .من در جای دیگر درباره
سرتون بودن چننی قرائیت به تفصیل سخن گفته ام .تکرار نیم کنم :فرییح و دموکراتزیه کردن فقه سیایس (۲۱
آبان  .)۱۳۹۹در هر حال این تفکر به جدایی نهاد دین از دولت قائل نیست و در یپ توجیه روش و منش بنیانگذار
مجهوری اسالیم در قالب مجهوری دموکراتیک اسالیم به شیوه اصالح طلبان است.
دوم .در میان نواندیشان دیین جریاین است که قائل به سیاست قرآین و قرائت دموکراتیک از قرآن است.
اجازه دهید که کیم درباره این جریان بیشرت حبث کنم .آیا مشلک تفکر اسالیم فقاهت است و هر که فقه ،سنت
و حدیث را کنار بگذارد و شش دانگ به قرآن چبسبد مشالکت حل یم شود؟ و قرآن لکید لکیه مشالکت است؟
آیا تفکر قرآین به دموکرایس و پلورالیسم و حقوق برش یم رسد و مشلک تا کنون این بوده که به آموزه های قرآین
توجه نیم شده است؟
الف .پاسخ امجایل به این قبیل پرسشها این است :در میان «مسلمانان قرآین» و به طور یلک مفرسان معارص
قرآن کریم هم تفکر اقتدارگرا و بنیادگرا و هم دموکراتیک یافت یم شود ،و اشتباه حمض است اگر کیس بپندارد
که از قرآن جز تفسری یلربال درنیم آید .من هم تفسری سوسیالیسیت از قرآن یادم هست هم تفسری علم زده
 scientisticو هم تفسری اقتدارگرا .چرا راه دوری برویم آیا ابو االیلع مودودی ( )۱۹۰۳-۱۹۷۹قرآن پژوه و متفکر
بزرگ پاکستاین (صاحب کتیب از قبیل جهاد در اسالم ،معنای قرآن ،چهار اصطالح بنیادی اسالم ،خالفت و
ملوکیت) و سید قطب ( )۱۹۰۶-۱۹۶۶قرآن پژوه و متفکر شهید مرصی (صاحب تفسری یف ظالل القرآن ،معالم یف
الطریق ،و العدالة االجتماعیة یف االسالم) که دهها میلیون پریو در جهان اسالم دارند را یمتوان نادیده گرفت؟
اسالم سیایس و بنیادگرایی اسالیم در جهان اهل سنت وامدار این دو متفکر است .آنها هم مدیع هستند تمام
اجزای تفکرشان را از قرآن استخراج کرده اند .هیچکدام هم سابقه حتصیل حوزوی ندارند اویل روزنامه ناگر

۱۴

موانع تحقق جدایی نهاد دین از دولت
بوده دویم هم ادیب .اما رادیکال ترین تفسری قرآن در اقتدارگرایی و خشونت و نیف دموکرایس و نیف حقوق برش
را آنها ارائه کرده اند .دومنی رهرب مجهوری اسالیم یکی از مرتمجان آثار سید قطب به فاریس بوده است .آری
تفسری دموکراتیک ،علیم و یلربال از قرآن هم داریم ،مثل تفسری برادرمان مهندس عبدالعیل بازراگن .قرآن کریم
لزوما نه این است نه آن.

ب .به فرموده امام یلع (ع) در نهج ابلالغه :من وصیة هل علیه السالم لعبد اهلل بن العباس ملا بعثه لالحتجاج
یلع اخلوارج :ال ختاصمهم بالقرآن فإن القرآن محال ذو وجوه تقول ویقولون ،ولکن حاججهم بالسنة فإنهم لن
جيدوا عنها حمیصا( .نهج ابلالغه ،ویرایش حممد عبده ،نامه  ،۷۷ص )۴۶۵ترمجه سیدجعفر شهیدی« :از وصیت آن
حرضت است به عبداهلل پرس عباس چون او را براى گفتگوى با خوارج فرستاد :به قرآن بر آنان حجت میاور،
که قرآن تاب معنهاى گونه گون دارد .تو چزیى از آیه اى یم گویی ،و خصم تو چزیى از آیه دیگر یلکن به
سنت با آنان گفتگو کن ،که ایشان را رایه نبود جز پذیرفنت آن».
در ارائه دیداگه قرآن نیم توان به اصطالح آبلالوچیین  Cherry pickingیا برخورد گزینیش دبلخواهانه
کرد ،یعین فقط آیات مؤید اداع را مطرح کرد و نتیجه گریی نمود و از طرح و حبث آیات معارض با اداع پرهزی
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کرد .باالخره مودودی و سید قطب هم با همنی قرآن به اداعهای اقتدارگرایانه و رادیکال خود رسیده اند .آیات
مورد استشهاد آنها را هم باید برریس کرد .من و شما یم گوییم و درست هم همنی است که اسالم و قرآن هرگز
استفاده از زور و خشونت برای جاانداخنت و تبلیغ دین را اجازه نداده است اما با استناد به همنی قرآن نظر
اغلب مفرسان اهل سنت و لکیه مسلمانان بنیادگرا جز این است .در جای دیگر ادهل آنها را نقد کرده ام (چالش
اسالم و قدرت :نقد اداعی «پیامرب اقتدارگرا»ی عبدالکریم رسوش ،دی  -۱۳۹۹مرداد  )۱۴۰۰اما عرض من اینجا
َ
این است این اداع که «اسالم قرآین» ُگل است و «اسالم فقاهیت» اخ ،از بنیاد از هر دو سو یب پایه است.
ج .این سخن یک فقیه است« :فقیه به واسطه فقیه بودنش در استنباط ،اهل نظر حمسوب یم شود نه در امور
متعلق به تنظیم امور شهرها ،حفظ مرزها ،اداره امور جهادى و دفایع و امثال آن .پس معین ندارد ،اینگونه امور
[امور سیایس] را به فقیه به واسطه فقیه بودنش موکول کنیم( ».حممد حسنی غروی اصفهاین ،حاشیة کتاب
املاکسب ،ج ۲ص( )۳۹۲-۳۹۱بنگرید به استدالل بدیع غروی اصفهاین بر عدم والیت سیایس فقها ۲۲ ،آذر .)۱۳۹۶
این هم نظر آقای طباطبایی در املزیان« :اعملان دین از این حیث که حمدث یا فقیه یا قارى یا مانند آن هستند،
ّ
در این گونه قضایا [امور سیایس ] چه ختصیص دارند تا اینکه خداى متعال امر به ارجاع و رد امت به سوى
ایشان کرده باشد؟ و چه امیدى در حل امثال این مشالکت [سیایس ] به دست ایشان است؟» (سید حممد حسنی
طباطبایی ،املزیان یف تفسری القرآن ،ذیل آیه  ۸۳سوره نساء ،ج  ،۵ص  )۲۳قرآن یا فقه مرز تفکیک نیست ،حنوه
تفسری قرآن یا چگونیگ رویکرد فقیه تفکیک کننده است ،چرا که در هر دو هم رویکرد اقتدارگرایانه هست
هم رویکرد دموکراتیک.
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د .اگر کیس به تفسری حتت اللفظی آیات چسبیده باشد و فکر کند رصفا بر اساس ظواهر قرآن بدون دست
یازیدن به هیچ دانش دیگری یم تواند همه مشالکت اعلم و آدم را حل کند ،به این آیات توجه کند:
َّ َ َ َ ل َّ َ ل َ ل َ َّ َ َ َ ل َ ل َ َ ْ َ ْ َ
َْْ َ َ ً
ادا أَن لي َقتَّللوا أَ ْو یل َصلَّبلوا أَ ْو لت َق َّط َع أَیْ
یه ْم
د
س
ف
ض
ر
اْل
ِف
ن
ِ
آیه حماربهِ :إنما جزاء ِ
ِ
اربون اَّلل ورسوهل ویسعو ِ
ِ
اذلین حی ِ

َْ
ْ
َ
ُّ ْ َ
َ َ َ
َ ل
َ
َ َ
ادلنیَا َول له ْم ِِف اْل ِخ َرةِ َعذاب َع ِظیم ترمجه :کیفر آنها که
َوأ ْر لجل لهم ِّم ْن ِخال ٍف أ ْو یلنف ْوا ِم َن اْل ْر ِض ذلِك ل له ْم ِخ ْزي ِِف
با خدا و پیامربش به جنگ بریمخزیند ،و اقدام به فساد در روی زمنی یمکنند( ،و با تهدید اسلحه ،به جان و مال
و ناموس مردم محله یمبرند) فقط این است که اعدام شوند؛ یا به دار آوخیته گردند؛ یا دست (راست) و پای
(چپ) آنها ،بعکس یکدیگر ،بریده شود؛ و یا از رسزمنی خود تبعید گردند .این رسوایی آنها در دنیاست؛ و در
آخرت ،جمازات عظییم دارند( .مائده )۳۳
ْ ل َّ
َ
َ
َْ ْ
َ َْ
َ ِّ َ
َل
ال َعلیْ ِه َّن د َر َجة .ترمجه :و برای آنان،
آیه برتری مردان بر زنانَ :وله َّن ِمثل ِ
اذلي علی ِه َّن ِبالمع لر ِ
وف ولِلرج ِ
همانند وظاییف که بر دوش آنهاست ،حقوق شایستهای قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند( .بقره )۲۲۸
َّ ل َ ل ل ل َ ْ َ
َ ْ
َ َ ْ
َ َ َ
وهل أم ًرا أن
آیه سلب اختیار مؤمنان در قبال فرامنی خدا و پیامربَ :و َما اکن ل ِ لمؤ ِم ٍن َوال لمؤ ِمنَ ٍة ِإذا قیض اَّلل َورس

َّ َ َ َ ل َ ل َ َ ْ َّ َ ً
َْ
َْ
َ ل َ َل ل ْ ََ ل
وهل فقد َضل َضالال ُّم ِبینًا ترمجه:هیچ مرد و زن با ایماین حق ندارد
ریة ِم ْن أم ِر ِه ْم َو َمن يع ِص اَّلل ورس
اخل
یکون لهم ِ
هناگیم که خدا و پیامربش امری را الزم بدانند ،اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرماین
خدا و رسولش را کند ،به گمرایه آشاکری گرفتار شده است! (احزاب )۳۶
َ َّ َ ْ ل َ َ
ل ََْ َ
َّ ل
َع َوأْتلون لم ْسلم َ
ان َوإنَّ له ِمْسِب َّ َّ ْ َ َّ
َّ
نی.
یم أال تعلوا
آیه اقتدارگرایی حرضت سلیمانِ :إنه ِمن سلیم
ِِ
ِ
اَّلل الرمح ِن الر ِح ِ
ِ
ِ
ترمجه :این نامه از سلیمان است ،و چننی یمباشد :به نام خداوند خبشنده مهربان توصیه من این است که نسبت
به من برتریجویی نکنید ،و بسوی من آیید در حایل که تسلیم ّ
حق هستید!» (نمل ۳۰ )۳۱-
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من تفاسری اهل سنت و شیعه را در اینگونه آیات تفصیال برریس کرده ام .اغلب قریب به اتفاق مفرسان چزی
دیگری متفاوت با تفسری یلربال معارص از قرآن برداشت کرده اند ،یعین اقتدارگرایانه آیات قرآن را تفسری کرده
اند .ذلا به مروجان «اسالم قرآین» تنبه یم دهم منصفانه و حمققانه همه اقوال قرآنیان را مالحظه کنند و به یاد
داشته باشند این تفاسری یلربایل یک برداشت است در کنار برداشتهای منایف دیگر( .بنگرید به پرسشهایی از روش
اسالم قرآین  ۱۷مرداد  ،۱۳۹۴و چرا اسالم و تشیع؟  ۱۹آبان  )۱۳۹۹من ابلته با روش خودم معتقدم اسالم هرگز
خالف عقالنیت ،عدالت ،اخالق و اکرآمدی نه در گذشته و نه امروز حکیم صادر نکرده است .اما استخراج
امور مدرن را از قرآن یا انتساب اینگونه امور را به قرآن نادرست و خالف موازین علیم تفسریی تارییخ یم
دانم.
کساین که معتقد به سیاست قرآین و اسالم قرآین هستند به جدایی نهاد دین از دولت باور ندارند .آنها هم
در یپ اجرای احاکم قرآن هستند ،احاکیم که به ظرف تارییخ دیگری متعلق است .همه ما قائل به روح قرآن و
موازین جاودانه ،فرازماین و فراماکین قرآن کریم هستیم ،اما این با «اسالم قرآین» زمنی تا آسمان تفاوت دارد.
اسالم یعین قرآن ،سنت و عقل .حذف هر یک از این سه منبع مواجهه ناقص با اسالم است همانند داستان
خنستنی مواجهه افراد ناآشنا با فیل در تاریکی در دفرت سوم مثنوی مولوی.
از گفتگو با رسوراین که نظرشان در این جمال برریس و نقد شد استقبال یم کنم .همه ما در یک سو در دفاع
از تعایلم اسالم و مبارزه با استبداد دیین هم سنگریم .تضارب آراء هم برکت است.
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نتیجه :جدایی نهاد دین از دولت در ایران معارص با حداقل پنج مانع معرفیت مواجه است .این موانع
اختصایص به ب نیادگرایان ندارد ،بلکه حداقل دو رویکرد فقه دموکراتیک و اسالم قرآین را هم در بریم گرید.
مسلمانان سنیت اغبلا با جدایی نهاد دین از دولت مشیلک ندارند ،و اغلب نواندیشان دیین مدافع و مروج جدایی
نهاد دین از دولت هستند.
سخرناین زنده به دعوت اجنمن اسالیم مهندسنی ،دین و چالشهای پیش رو :نهاد دین و نهاد قدرت
 ۲۴آذر  ۱۵ ،۱۴۰۰دسامرب ۲۰۲۱
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