
 خواب جزمی روحانیت و شوک سکوالریسم

 مهدی خلجی

 .جا نشر یافت نخست در آن این مقاله به سفارش سایت مردمک نوشته شد و
آن بیرون نیامده است. روحانیت هر  گذرد اما روحانیت هنوز از شوک از ورود سکوالریسم به ایران بیش از یک سده می

ی ایران از جهاِن قدیم که  تر شد هم جامعه آن جلوگیری کند، هم خود دنیوی روی چقدر کوشید از هجوم سکوالریسم و پیش
پذیرد و  مقام واقعیتی ناگزیر نمی ساخت بیشتر فاصله گرفت. هنوز روحانیت سکوالریسم را در و پودش را دین می تار

صد سال  شود که یک ها همان فقهی تدریس می سکوالر است. هنوز در حوزه شت به جهان ماقبل دوران تجددخواهان بازگ
طوسی و صدرالدین شیرازی  ی اسالمی در دوران خواجه نصیر شد. کالم و فلسفه ترش تدریس می صدها سال پیش پیش و

 .درنگی همیشگی کرده است
ها  های اسالمی. عالمان مسیحی از سده سرزمین آور را نداشت که برای کتجدد سکوالر برای اروپای مسیحی آن حالت شو

جهانی  اختیار داشتند تا زیر و زبر تجدد را تجربه کنند و خود را برای سازگاری در پیش فرصتی آرام و تدریجی را در
تجدد سکوالر شبیه  یافت آماده سازند. اما می انداخت و نه تنها شکل دیگر که سرشتی دیگر که نرم نرمک پوست می

به کار  پسندند و بسیار گرایان سخت می های اسالمی نازل شد؛ تعابیری که اسالم سرزمین بر« تهاجم»و « شبیخون»
 .گیرند می

هایی سخت شیرین دارد. دیده  وسوسه کند اما است؛ شیطان گمراه می« شیطانی»تصویر تجدد سکوالر برای روحانیت 
 چه غرب روحانیت از آغاز نگاهی ابزاری به تجدد سکوالر را رسمیت داد. آن ود. از این رو،پوشیدن از کِل تجدد ممکن نب

جنگ »یا « تهاجم فرهنگی»و  «فحشا»، «فساد»سازد اگر در خدمت اهداف روحانیت قرار گیرد خوب است وگرنه  می
گیری در خدمت  طمع آنان را برای بهرهکه تنها  روحانیان را نگزیدند، بل است. از تلگراف و اینترنت هیچ کدام ذهن« نرم
 .ماند و به عالم نظر راه نیافت خود برانگیختند. واکنش روحانیت به تجدد سکوالر بیشتر به قلمرو عمل محدود آمال

ی عصر  ستیزی هر دو فراورده روحانیت ستیزی یکی از وجوه مهم تاریخِی سکوالریسم است. هم روحانیت هم روحانیت
 اند. در دوران قدیم نه صنف مشخصی با آگاهِی صنفی از خود به سکوالریسم ی ری دیگر، هر دو زادهجدیدند. به تعبی

 .ی برابری و آزادی اجتماعی بر پایه ستیزی به هدف بازسازی نظام سیاسی و ی روحانیت وجود داشت و نه روحانیت مثابه
فقیهان، واعظان و متکلمان با وظایفی معین و  رفان ودر جهان قدیم، مفتیان بودند و قاضیان، عابدان و طالب علمان، عا

دربار و  مدرسه به کار تدریس، دیگری در خانقاه به عبادت و آن دیگر در دیوان یا حدودی مشخص و از هم جدا. یکی در
نه جز نصب مقام قاضی القضاه چندان در  کسی هم در محکمه. حکومت نه متولی رسمی مدارس و تعلیم و تربیت بود و

دهد در روزگار قدیم  وظایفی را که امروزه دولت یا بخش خصوصی انجام می برد. بخش مهمی از کار قضا دستی می
طالق گرفته تا تقسیم و داوری  دادند از ثبت ازدواج و ها سامان می و فقهیان و قاضیان و واعظان و مانند آن عالمان
ی نهادی اجتماعی با هویت اجتماعی  روحانیت به مثابه دادگستری. ی ارث و دعاوی دیگر و نظام آموزش و درباره

انحصار دانش، جدایی  شدن گیری دولت مدرن، شکسته محصول دوران جدید، شکل«( روحانیت)»اش  عنوان مشخص مانند
دادگستری نوین و تقسیم وظایف تازه و از همه باالتر  نهادها، تأسیس نهاد جدید آموزش و پرورش، تأسیس  و تفکیک

همزاد و  ستیزی در پی آن علوم انسانی مدرن است. روحانیت به معنای جدید با روحانیت یش علم تجربی جدید وپیدا
 .رویارو بوده و هست

سخن شیخان »اند. عبید نوشته است:  نوشته زبان در نقد زاهدان و عالمان و شیخان و واعظان بسیار عموم شاعران فارسی
ولی به  فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد /که می حرام،»گفت:  حافظ می«. وزخ نرویدد باور مکنید تا گمراه نشوید و به

بود که خود را مفسر یا مبلغ دین یا پرهیزکار و  گیری مذهبی کسانی ها نقد ریاکاری و سخت این طعن«. زمال اوقاف است
زهد به  عبوس»را هم ندارد در برگیرد: نشینی را که چندان معلومات مذهبی  زاهد خلوت توانست شمرند و می پارسا می

 .نقد وعظ و فقه نبود؛ نقد ریاکاری بود«. وجه خمار ننشیند
ویژه فرانسوی، در عصر روشنگری است یا  ستیزی اروپایی، به ستیزی جدید در ایران الهام گرفته از روحانیت روحانیت

قدرت  تنیدگی تاریخی روحانیت با رست به دلیل درهمستیزی سنتی و مدرن. د روحانیت ای است از بهتر است بگوییم آمیزه
ی الگوی اروپای مدرن  جدیدی بر پایه های اقتصادی و اقتدار اجتماعی، طبیعی بود که هر گونه نظم سیاسی، کانون

 اش بخورد، به غریزه که حتا نام سکوالریسم به گوش رو، روحانیت پیش از آن دهد. از این روحانیت را آماج خود قرار 
محدود کردن حضور روحانیت در سپهر  دریافت که نظم و نظام جدید سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تازه از اساس خواهان

رضاشاه پهلوی، شکلی از الئیسیته از سوی دولت به جامعه تحمیل شد که  ی ی عمومی است. در دوره همگانی یا حوزه
ی عکس داد و  تحمیلی نتیجه ی ر گرفت. این الئیسیتهتر از دیگران زیر تأثی روحانیت را به شکل محسوس زنان و
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سابقه کرد. با انقالب ایران، روحانیت انتقام خود را از روند  بی گرایی در دوران محمدرضاشاه پهلوی رشدی اسالم
 ساالر بنیاد حکومتی روحانی سکوالریسم که چند دهه پیش از پیروزی جنبش مشروطیت آغاز شده بود گرفت و مهارناپذیر

روحانیت خیمه کرده است و بسا بیش از گذشته ارکان آن را  نهاد. اما شبح ترسناک سکوالریسم بر ذهن و ضمیر
 .لرزاند می
*** 

چونان نمایشی مضحک. بر این قرار  افتد و بار دوم کارل مارکس گفت هر اتفاقی بار نخست چونان رخدادی اصیل می
آوران  خدادی اصیل اتفاق افتاد اما در ایران شبیه نمایشی مضحک. پیامر توان گفت تجدد سکوالر در اروپا به شکل می

اجتماعی آن متمرکز کردند. بیش از صد  های سیاسی و در ایران بیش از توجه به تجدد فلسفی نگاه خود را بر سویه تجدد
 .ترجمه نشده استترین آثار فلسفی اروپایی به فارسی  بخش اعظم مهم گذرد اما سال از ورود تجدد به ایران می

توانست به  دست داده بود. از این رو، نمی ها پیش، روحانیت امکان تبادل فکری و فرهنگی با قلمروهای دیگر را از از سده
مستقیم  فلسفی سکوالریسم آشنا شود و بدان واکنش نشان دهد. آگاهی روحانیت از تجدد نه طور مستقل با تجدد و بنیادهای

مارکسیسم را نه در پی خواندن آثار مارکس یا  روشنفکری بود. محمد حسین طباطبایی نقد خود بر که به میانجی تولیدات
در  های مرتضی مطهری های تقی ارانی، کمونیست ایرانی، نوشت. نوشته خواندن جزوه شارحان اروپایی او که پس از

انقالب از آثار فلسفی است. شاید از این رو  ی پیش از های دوره ی غرب همه پس از خواندن معدود ترجمه واکنش به فلسفه
گرفته و  می میانجی با قلمرو فکر مدرن و سکوالر آشنا شود، قصه را این اندازه مختصر بی توانست خود که روحانیت نمی

 دوخته است. به این معنا، روحانیت به تجدد را می های خود های روشنفکری بومی قبای پاسخ به قامت مدعیات یا فراورده
حجاب  اش به جهان فلسفی مدرن از ورای از تجدد مدرن و سکوالر آگاه نیست، زیرا نگاه صد سال، هنوز هم پس از یک

 .است روشنفکری است؛ نه بدان رخداد اصیل که دست آخر به آن نمایش مضحک آگاه
از جهان »د در مقام گذار سنت و تجد روحانیت تجدد سکوالر را به مثابه خصلت دورانی تازه درنیافت. تفاوت دورانیِ 

 گرایان سنتی و ی تاریخی روحانیان / اسالم در اندیشه« دوران»اصوالً مفهوم  .دریافته نشد« کران بسته به کیهان بی
شود که انگار هیچ رخداد یا رشته رخدادهایی  می ای ندارد. چنان از عصر پیامبر و امامان سخن گفته رادیکال جایگاِه ویژه

ی بیست و  سده کند. گویا خطی صاف، مستقیم، هموار و پیوسته عهد نبوی را به متمایز نمی ها ز دوران آندوران ما را ا
ی فکری سراسری سوء تفاهمی است که امکان  یا منظومه ی یک پارادایم کند. درنیافتن سکوالریسم به مثابه یکم متصل می

و بیرونی  ت دوران جدید را محصول تغییراتی مادی، ظاهریگیرد. روحانی را از روحانیت می یافتن راه حل مناسب فلسفی
ی خوب  دارد که استفاده« آالت مشترکه»تکنولوژی حکم  های فکری، ماهوی و معنوی. برای روحانیت بیند تا دگردیسی می

لسفی ف استفاده بد از آن حرام است. مبنای خوبی و بدی هم شریعت است. فرهنگ یا تجدد از آن حالل و گاهی واجب و
ها ممکن  ی دلیل برای آن پیشاپیش معلوم است، فقط اقامه ها ای است از شبهات فریبنده که بطالن آن برای روحانیان مجموعه

ای که  حل عمده گیرد. راه تیغی که حکومت اسالمی بر علوم انسانی کشیده از همین نگرش مایه می .است مدتی طول بکشد
ها  ها به درون دستگاِه فقهی و نگریستن بدان اند بردن آن یافته جهان مدرن و سکوالرهای  روحانیان برای حل یا دفع چالش

 .دستگاه فقهی گوارده شود ی تر از آن است که در هاضمه است. اما جهان مدرن بسی فربه« مسائل مستحدثه» با چشم
وطه و رضاشاه پهلوی بسیاری از مشر که در دوران انقالب ایران از چشم تاریخ شاید ناگزیر بود. روحانیت پس از آن

 خود را باخت در دوران محمدرضاشاه پهلوی و بیشتر در پی خطاهای او و ی سیاسی دارایی اقتصادی، اجتماعی و سرمایه
آورد. گفتار سنتی اسالمی مشروعیت خود  ی مالی و نمادین فراوانی به دست اش توانست سرمایه های خطرناک نفتی سیاست

مارکسیستی بود به  ها بود. روحانیت به انقالب که در واقع بیشتر گفتاری ی انقالب زمانه ود اما زمانه،را از دست داده ب
توانست  ی علمیه نمی شکلی قاطع بهره گرفت. روحانیت و حوزه ی ابزار نگریست و از آن برای بازگشت به قدرت به مثابه

ی متوسط مدرن  خاص طبقه فکران که حتا اسالم ی روشن فرهنگی با نهادهای جدید مانند دانشگاه و طبقه در چالش فکری و
توانست فقر فکری و فقدان  هیچ راهی جز قدرت سیاسی نمی کرد، پیروز برآید. روحانیت از شهری را نیز تولید می

ی  جامعه وحانیت قرار داد تا به رغمجبران کند. انقالب، پول و اسلحه را در دست ر مشروعیت فلسفی خود را
ی قدرت بازگردد. از این رو بود که وقتی  به صحنه ی ایران و نهادهای نوپای مدرن مانند دانشگاه و دادگستری سکوالرشده

هر چه  دید که همه چیز را دوباره اسالمی کند؛ از دانشگاه تا سینما. اما نشست نیاز  روحانیت به صدر قدرت سیاسی
 .سرکنگبین صفرا فزود تر شد حوزه از شکل سنتی خود بیرون آمد و از قضا اسالمی دانشگاه

پارادایمی فکری هنوز جدی نگرفته است.  ی پس از گذشت صد سال، روحانیت، تجدد فلسفی یا سکوالریسم را به مثابه
 از  است. روحانیت بسی بیشتوانایی خود را برای سخنگویی سنت نیز از دست داده  است که روحانیت حتا  حاصل امر آن

سنت فاصله گرفتن خودآگاهانه از آن و  کند یا خودآگاهی دارد از جهان سنت جدا شده است. برای شناخت که تصور می آن
مفهوم سنت خود ابداعی مدرن است. از منظر فلسفی متجدد شدن و شناخت  .گرانه بدان ضروری است رویکرد سنجش

یافته باشد. در هیچ دورانی به  شناسد که سراپا ذهن فلسفی مدرن ت را آن کس خوب میی یک سکه است. سن رویه سنت دو



 شود یا ی افالطون یا ارسطو نوشته می آثاری که هر ساله در غرب درباره ی دوران مدرن، سنت زنده نیست. شمار اندازه
ست. این را مقایسه کنید با شمار آثاری که همتا ی آرای آن دو است در کل ادوار تاریخی بی هایی که درباره گفتارها و درس

روحانیت در  ها. از این قرار، ها مربوط به آن شود یا گفتارها و درس در ایران منتشر می ی بوعلی یا شیخ اشراق درباره
کند برزخ پندارینی ورای سنت  روحانیت در آن زندگی می جا باخت. جهانی که ستیز با واقعیت جاری، سنت و تجدد را یک

هر طیف دیگر  ی سنت نیست؛ مخلوق عجیبی است که بیش از نماینده شده. امروز روحانیت مسخ و تجدد است؛ ناکجاآبادی
کند. دستگاه روحانیت  دارد و جهالت فکری را تقدیس می های مادی و تکنولوژیک تجدد آلود به فراورده جامعه میلی شهوت

 .زاید قدرت و ثروت می کند؛ اندیشه تولید نمی
معضلی در برابر جامعه و دولت سکوالر  چنان ترین و سازگارترین تفسیرهای سکوالریسم با دین، روحانیت را هم رمن

روحانیت  خواه نباشد کنار آید؛ اما با نهاد داری که طلبکاِر دیگران و تبعیض دین بیند. سکوالریسم ممکن است با نوعی می
پیوند برقرار کند. سکوالریسم دشمن دین نیست،  تواند ت( به دشواری میدر مقام نهاد رسمی و مفسر انحصاری دین )حقیق

 خواهد. رشد نهادهای مدرن آموزشی و تربیت دموکراتیک میزان فروتن و قانع می اما نظام روحانیت را الغر و
از جمله جدال ی ایران را  ی جامعه آینده دهد. چالش سیاسی های دینی را کاهش می چون و چرا به مرجعیت سرسپردگی بی

روحانیت  ی قوا به سود نیروهای سکوالر باشد، ای که موازنه کند. به اندازه تعریف می میان نیروهای سکوالر و روحانیت
سرنوشت شهروندان بازی خواهد کرد. اما روحانیت در  تری را در شکل دادن به ذهنیت و رفتار جامعه و تعیین نقش اندک

برای سکوالریسم از  ای و امتیازهای خود دست نکشیده است. از این رو، امید یافتن پشتوانهموقعیت  هیچ کجا داوطلبانه از
 .درون روحانیت تباه است
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