مدرنیته از جان حکومت اسالمی چه میخواهد؟
زندگی مخلوق ربطی به خالق ندارد!
ابتالئات جهان امروز برای آن است که بشر به جای خدا ،خود را میپرستد
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زهرا کریمی :جامعهی مدرنی که بر اس��اس مدرنیته در
اروپا پایهگذاری ش��د ،در ایران آرزوی روشنفکرانی است
که حتی معنی آن را نمیدانند .مدرنیته در عصر رنسانس
برای تقابل با کلیسا آغاز شد و اضالع مهم آن را اومانیسم،
سکوالریسم و لیبرالیسم تشکیل میدهد .سکوالریسم به معنای دنیاگرایی
است .سکوالریسم معتقد است که حوزهی دین ،حوزهای کامال شخصی
است و فرد متدین به هیچ وجه نباید مذهب را وارد حوزههای اجتماعی کند.
سکوالریسم یک مفهوم کلی اس��ت که به همهی امور منهای دین اطالق
میشود؛ مانند جدایی دین از اقتصاد و فرهنگ و هنر اما رایجترین تعریف
آن ،جدایی دین از سیاست است؛ حذف خدا از ادارهی جامعه .سکوالریسم
اولین بار توسط «جرج هالی اوک» مطرح شد .هالی اوک از نظر فلسفی ،یک
«ندانمگرا» بود« .ندانمگرایی» در رابطه با امور غیر تجربی یا ماورایی به کار
برده میشود .فرد ندانمگرا نمیتواند دالیل کافی برای رد یا اثبات موضوعی
ارائه کند؛ مثال در مورد خدا ،نه به طور قطع میتواند ثابت کند که خدا وجود
دارد و نه میتواند با قطعیت وجودش را انکار کند .بر این اس��اس میتوان
تردید هالی اوک نسبت به وجود دین را به راحتی متوجه شد .او به عنوان
ک ندانمگرا به دنبال رد یا تأیید دینداری نبود بلکه در پی محدود کردن
ی 
حوزهی دین و اختیارات خداوند بود؛ چرا که مذهب مانند سدی بر سر راه
مدرنیته قرار داشت .فشارهای کلیسای قرون وسطی در اعمال حاکمیت
را میتوان بزرگترین دلیل گریز از دین و حتی انکار خدا در رنس��انس و
پس از آن دانست که بستر بروز نظریات ضد دینی را فراهم کرد .به هر حال
هالی اوک چه به خدا باور داشت و چه نداشت ،پایهگذار سکوالریسمی شد
که نیچه ،فروید ،مارکس ،باخ و داروین در دینس��تیزی خ��ود از آن الهام
گرفته بودند .در این میان فوئر باخ آلمانی را میتوان «قویترین نظریهپرداز
سکوالریسم الحادی» دانست که اشخاصی مانند مارکس و داروین از او به
شدت متأثر بودند .باخ منکر وجود خدا بود و دین را ساختهی دست بشر
میدانست .او در این باره ،نظریهی «از خودبیگانگی» را مطرح کرد« :ايده
و انديشهی خدا نوعى جدايى و از خودبيگانگى در آگاهى انسان است» .در
واقع باخ میگوید زمانی که انسان در درون خود بین حیوانیت و انسانیت
دچار نزاع میشود ،ممکن است به س��مت حیوانیت کشیده شود .در این
شرایط برای رهایی از بعد دانی خود ،چیزی به نام دین را به وجود میآورد
تا او را به سمت انسانیت بکشاند .وی بیان میکند« :انسان هر چه بیشتر به
شناخت و خودآگاهی نسبت به خود برسد ،نیازش از این مذهب خودساخته
از بین میرود» .بر خالف نظر اسالم که معتقد است انسان هر چه بیشتر
خود را بشناسد ،بیشتر پروردگار خود را میشناسد« :من عرف نفسه ،فقد
عرف ربه» .باخ تا جایی پیش میرود که میگوید« :خدا چيزى نيست جز
اشتياق انسان به سعادتى كه در تخيل به آن رسيده است» .به اعتقاد باخ تنها
چیزی که انسان میتواند به آن تکیه کند ،طبیعت است و لحظهی حساس
تاریخ بشر زمانی است كه آگاه شود و دریابد تنها خداى انسان ،خود انسان
ی سکوالریسم در عمل منجر به لیبرالیسم میشود .یک فرد
است .ایدئولوژ 
لیبرال از نظر فکری یک آدم سکوالر است .باید سکوالر اندیشید تا لیبرال
زندگی کرد .اساس هر دوی اینها نیز اومانیسم است .برای تبدیل شدن به
یک شهروند جامعهی مدرن باید در مرحلهی اول خود را در رأس همه چیز
قرار داد و به این باور رسید که انسان ،خود مقياس همهی امور و ميزان هر
واقعيتى است؛ اومانیسم .آنگاه خدا را از همهی حوزههای زندگی حذف کرد
و به دنیا اصالت محض بخشید؛ سکوالریسم .سرانجام به اصالت لذت و سود
و آزادی بیقید و شرط در عمل رسید؛ لیبرالیسم .آنچه بیان شد ،نظریهی
سکوالریسم در فلسفهی غرب است .یک نوع سکوالریسم دیگر نیز وجود
دارد که روشنفکران ما به آن اذعان دارند و چیزی جدا از نظریهی فوق است.
آنها ادعا میکنند که معتقد به «سکوالریسم سیاسی» هستند و دین را به
رسمیت میشناسند که به این جهت میتوان آن را «سکوالریسم اسالمی»
نیز نامید .یعنی شخص میتواند مسلمان باشد ،نماز بخواند ،روزه بگیرد و
سیاستمدار هم باشد ولی اجازه ندارد احکام اسالمی را در مسائل سیاسی
وارد کند .همچنان که اجازه ندارد به حکم اسالم در مسائل جامعه نظر بدهد
و عمل کند .ادعایی که امثال کدیور در دفاع از این نوع سکوالریسم دارند،
چنین است که ما مدعی جدایی دین از سیاست نیستیم بلکه معتقدیم
نهاد دین باید از نهاد دولت جدا باشد؛ به طوری که معتقدان دین یا مذهب از
جمله فقیهان از حقوق یا امتیاز ویژهای در حوزهی عمومی و به شکل خاص
هیأت حاکمه (دولت) برخوردار نباشند .تعریف عامیانهی این جمالت همان
چیزی است که مکرر دربارهی حکومت اسالمی گفته میشود؛ حکومت
آخوندی .برای پاسخ به این شبهه ،نظر اسالم را در این رابطه مرور میکنیم.
از دیدگاه اسالم ،هم مش��روعیت حکومت و هم مبناى قوانین و مقررات
حکومتى از دین سرچشمه مىگیرد .البته معناى حکومت دینى این نیست
که کارگزاران حکومت همگی باید از علمای دین باش��ند بلکه مراد این
است :اوال قوانین و مقررات حکومتى باید بر اساس معارف ،احکام و اهداف
اسالمى تصویب و اجرا شوند .ثانیا نظام سیاسى باید بر پایهی اصل والیت
استوار باشد و ثالثا مبناى سپردن مسئولیتها به افراد ،چیزی جز شایستگى
علمى ،مدیریتى و اخالقى آنها نباش��د .بیان اینکه در حکومت اسالمی
فقها ادارهی همهی مناصب کشور را به دست دارند ،سفسطهای است که
در جهت تضعیف نهضت انقالب اسالمی و ثمرهی آن یعنی نظام جمهوری
اسالمی بیان میشود .تنها دلیل آسمانریسمانبافتن روشنفکران طرفدار
سکوالریسم در ایران دربارهی حکومت اسالمی ،دشمنی آنها با اصل والیت
مطلقهی فقیه اس��ت .این موضوع نیز با رجوع به قانون اساسی و بررسی
وظایف و اختیارات ولیفقیه در کشور و همچنین مطالعهی حقوق اساسی
در رابطه با تفکیک قوا (تکلیف متفاوت هر یک از قوای سهگانه) مشخص
میکند که مجموعهی حکومت و یا به اصطالح دیگران نهاد دولت بر اساس
چه معیارهایی باید اداره شود .قطع به یقین کلیدواژهی «حکومت آخوندی»
حربهای است که دش��منان با آن به دنبال تحدید خدا از راه تهدید اسالم
هستند؛ چرا که هیچ چیز مانند حکومت اسالمی نمیتواند در گسترش
قدرت اسالم و جهانیکردن آن مؤثر باشد.

