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  نهاد دین

  
 نهاِد. نهاد دین استهای  برخی ویژگی ی توصیف فشردهموضوع این نوشته 

 نهادی شده است، همان نهادی است که سازمان اجتماعی آن را         دین، دینِ 
 میـان دیـن و دینـی        این نوشته در  . دهند  متولیان رسمی دین تشکیل می    

  کـه  هـاد دیـن اسـت     در معنـای مـشخص آن ن      دین  . شود  فرق گذاشته می  
شـود، از آن      کل آنچـه دینـی خوانـده مـی        . گیرد  را در برنمی  تمامیت دین   

  .گردد آید و برای توجیه خود به آن برنمی برنمی
مهـم در ایـن نوشـته، طـرح مختـصر موضـوع محـدود بـودن                  ی یک نکته 
هـشدار  . های دینی و همهنگام نـامتعین بـودن آن اسـت            گزاره ی مجموعه

دینـی   یک حکـم زمانی تواند  ین است که هر حکمی مینوشته به مؤمنان ا   
  .آن ی کننده باشد، از جمله حکمی فراخواننده به جنایت یا توجیه

  

 سه پرسش

 

  :یاسر میردامادی، این سه پرسش را در برابر من نهاده است
  

 د؟یرس ی جداسازنی به اتوان ی می و با چه روشسازد ی نهادها جدا مگری را از دنی نهاد دیزیچه چ. ۱

 خشونت سکوNر از خشونت     یبه فرض امکان جداساز    (ستی چ ینینسبت خشونت سکوNر با خشونت د     . ۲
اگر اصـوN امـر سـکوNر       ( از خشونت سکوNر است      شی ب ینی کرد که خشونت د    ی داور توان ی م ای؟ آ )ینید

 ؟) شودیزا تلق خشونت

 نیگزی و جـا   لی بد ی  به چه معناست و مقوله     قًای سخن دق  نی دارد؟ اگر نه، ا    »ریرناپذیی تغ یذات «نی د ایآ. ۳
  ۱ است؟نیتگنشتایو) family resemblance (ی شباهت خانوادگیزی مثً\ چای آست،ی چنی فهم دیآن برا
  

 فرصـتی دیگـر   پاسخ به دو پرسـش دیگـر را بـه           . پردازم  در این نوشته من تنها به پرسش نخست می        
های مشخصی که ذهن مـا را بـه خـود مـشغول               ه موضوع رویکرد نوشته به مسئله چنان است ک       .نهم  وامی

شناسی معمول اسـت، بـه عنـوان          ، آن گونه که در جامعه     "نهاد" مفهوم   .دنداشته، در کانون توجه قرار گیر     
ها و ع\یق اجتماعی معینـی         در رابطه با فعالیت    به هم پیوسته  های    ای از هنجارها، باورها و ارزش       مجموعه
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 بررسی در این زمینهو روش  تفکیک میان نهادها آمیخته دیدن و موضوع درهمه  ب.درنظر گرفته شده است
جریـان خـود   ایـن موضـوع در    پرداخته نشده و ترجیح داده شده     اصلی ی به صورتی جدا از تحلیل مسئله     

 که هر نهاد بـرای بازتولیـد        گرفته شده  تفکیک کارکردی     اصلی در این مورد معیار   .  برنمایانده شود  بررسی
  . داردخویش
  

  دین و فرهنگ

  
 آن کـنش و واکنـشی اسـت         وجودی ی ای اجتماعی است که پایه      مشهور اسپیرو مؤسسه  دین بنابر تعریف    

 ، کـه  ایـن تعریـف   در   ۲.هایی فراانـسانی انـد      گرفته توسط فرهنگ با آنچه در پنداشت فرهنگ باشنده          شکل
  : سه بار حضور داردفرهنگ ،نمایاند تنگاتنِگ دین و فرهنگ را به خوبی برمی ی رابطه

 ،یابـد   تاریخی کـه مـی     ،گیری  شکل ی  یعنی نحوه  ،ای است اجتماعی در دروِن یک فرهنگ        دین مؤسسه . ۱
های اجتماعی تنها با رجوع به فرهنگـی کـه            آن با دیگر مؤسسه    ی  شکِل سازمانی و رابطه    ،رسانی  پیام رواِل

  .نی هستندفهمید ،دین در آن پا گرفته و به سهم خود به آن شکل داده
  . و دنیایی آن سوی دنیای محسوس انسانی فراانسانیموجودهاییتصوری کلی دارد از  ،این فرهنگ. ۲
خـود ایـن کـنش و       . دهد  را سامان می  فراانسانی   "فرهنگی "ی  کنش و واکنِش انسانها با این پهنه       ،دین. ۳

هنـگ در اختیـاِر دیـن گذاشـته     کـه فر  گیرند  و در مجراهایی صورت میاند ها همخوان با الگوهایی    واکنش
  . است

هیچ خدایی وجود ندارد که با یـک یـا چنـد معبـود پـیش از خـود                    . آغازد  صفر نمی  ی هیچ دینی از نقطه   
از فرهنـِگ موجـود      ،هر چـه باشـند     ،ها و ابتکارهای هر دینی در هنگام پاگیری آن         ابداع. خویشاوند نباشد 

برخـی مـوازین     ، احکاِم فقهی در اسـ\م     ِإری رایج در بحِث منش    پیش از آن که دینی بنا به تعبی       . اند  برآمده
 و  تـنش ی متقابل طبعـًا بـا       "امضا. "رسد  ی آن فرهنگ می   "امضا"خود به    ،کند" امضا"فرهنگی موجود را    

  .جرح و تعدیِل متقابل همراه است
 آن اسـت  در سنت فرانـسوی      شناسی دین   و نیز حق با جامعه    . بر این قرار نقد دین، نقد فرهنگ است       

دین و ناسیونالیسم، قرابتی بنیادین   .  هر قومی به دین خود، نوعی خودشیفتگی دیده است         که در شیفتگیِ  
دیـده  گـشا     جهـان شناخته به درستی دین را در کانون عصبیت قومی            ابن خلدون در دنیایی که می     . دارند
  .است

بـرای انـسان مـدرن ایـن     . گـذارد   از دین، تفکیک مفهومی دین و فرهنگ را پیش مـی  اسپیروتعریف  
 پیش از عصر جدید، همه چیز . ولی در ذهن گذشتگان چنین تفکیکی صراحت ندارد.تفکیک، مفهوم است

یابـد کـه    همه چیز توضیح و توجیه خود را در جهانی فراحـسی مـی  از این نظر که  " دینی"است،  " دینی"
اند، اما نمودهای حـسی   فراحسی ،جا هستندها همه  این باشنده  .شود  های فراانسانی تلقی می     قلمرو باشنده 

هر صدایی و هر نور و ظلمتی نمـود          ،ای  های آغازین فرهنگ بشری ممکن است هر جنبنده         هدر دور . دارند
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خوردن، شـکار کـردن، کـشت کـردن، کـشتن،           : است" دینی"همه چیز   . های فراانسانی تصور شود     باشنده
کـارکرد آن تعیـین      که   گیرد    شکل می مشخص دینی    ی ه یک حوز  به تدریج . تولید مثل، زاده شدن، مردن    

  .دقیق مرزهای مشروعیت در باور و رفتار است
  

  دین و دینی

  
 دیـن مـشخص   .باشـد  مـشخص    یدینـ  ،منظور از دین  اگر   ،وسیعتری از دین دارد    ی همواره دایره " دینی"

 شکل در طول تاریخه رسمیت آنها کار گروه خاصی است ک ی اصول و آداب مشخصی دارد که تعیین دایره
 قدرت سیاسـی و اجتمـاعی    های  کانون با     و واکنش    کنش درمنطقی درونی و     ی بر پایه سنت آن    .گیرد  می

دیـن عمـومی، ولـی      . شود  دین مشخص، مؤسسه است، یعنی چیزی است که تأسیس می         . یابد  پرورش می 
پذیر   این ایستار، نوعی تحمل   . اساس است، یعنی در تاریخ خاصی و با رخداد خاصی تأسیس نشده است              بی

آیـد و نظـامی       تصور مـی   ی ناپذیر است و خود لزومًا تحمیلی نیست؛ از قوه          کردن جهان و همنوعان تحمل    
  .جزمی ندارد

دو معنا دارد، معنایی عمومی و معنایی مشخص، آنگاه که به دینی مشخص " دینی"بر این قرار صفت 
میان  .گیرد، اما بدان واکاستنی نیست      از آن تأثیر می    ؛خیزد  ی مشخص برنم   عمومی، از دینیِ   دینِی. برگردد

های هماهنگی، تبعیـت، سـتیز، کنتـرل، تـضعیف،      ای با سویه   رابطه ،ای وجود دارد    پیچیده ی  این دو رابطه  
 عمـومی و فرانهـادی  پذیر به دین در شکل  هر حکمی در مورد دین مشخص گسترش     به این دلیل     .تقویت

  . آن نیست و برعکس
پندار و کردار داریم بایستی توجه کنیم که      ،اند  گوییم مردم ایران مؤمن     هنگامی که مث\ می    از این رو  

 مردم این سرزمین دینی بودند، چه عربها این خاک .کنیم مردم را به چه معنایی متصف به صفت دینی می
 را بـه    مـردم هایی از     ، گروه شدند  کردند؛ دینی بودند، چه صفویان موفق می        مینکردند، چه فتح      را فتح می  

شد، چه برقرار  شدند؛ دینی بودند، چه سلطنت کنونی فقیهان برقرار می کیش خود درآورند، چه موفق نمی
دیـن  . مانند حتا اگر دکان فقیهان به تمامی تخته شـود           اند، دینی می     آنانی که دینی   بسیاری از  و   .شد  نمی

، چه این مرکز از جنس دینـی باشـد،          د با آن هر کاری کند     توان  نمیشود، اما مرکز قدرت       مردم متحول می  
  .چه از جنس غیر دینی

 .هر یک از دینهای تثبیت شده و نهادی شده اسـت ترین شکل دین مشخص، دین مرکزی یا      مشخص
هیچ دینـی بـا     . توانیم برنهیم که دین مرکزی، دین غلبه است         تاریخی خود می   ی دست کم در مورد خطه    

شـود و     یک باور فردی به یک باور گروهی و از چنین چیزی به آیین دولتی تبـدیل نمـی                 بحث و اقناع، از     
فراتـر  .  حد طبیعی جذب و اقناع، تشکیل یک فرقه است         .کند  گشایی نمی   تنها با اتکا به بشارت خود جهان      

   ۳.دیاز آن بایستی از دینی ساده به دینی مجهز تبدیل شد و از جمله به شمشیر مجهز گرد

                                                      
  :، در"اNهیات شکنجه ی وگو در باره گفت"نگاه کنید به " دین مجهز"در مورد    3
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کنـد و خـود نیـز تـا           دینداری عمومی غلبه می    ی بر زمینه شود،    تبدیل می  رکزی م  به دین  کیشی که 
 و خود بسته بـه  دهد تن میهایی  ها و انعطاف  ناچار به سازشزیرا به ،  گردد  می فرهنگ دینی حدی مغلوب   

نمـادین   ی  دینی، نوعی سـرمایه    قابلیت و مقبولیت   .کند  محیط چیزهایی را از باورهای عمومی اقتباس می       
هر چه به مرکز قاعدتًا . کند ، اعتبار ایجاد می متأثر از دین استهای آن گذاری فرقاست که در محیطی که 

 بر این قـرار نهـاد   .شود دینی بیشتر می ی قدرت نزدیکتر شویم، سهم دین مرکز در ایجاد و اعطای سرمایه   
شناسی مرسوم است، واقعیت  در جامعهدین در مفهوم اخص آن دین مرکزی است، اگر نهاد را آن گونه که 

اری در درون خود و نسبت به بیرون ذگری و هنجارگ کنش ی ای بدانیم که با حق یا وظیفه معین اجتماعی
دین وقتی نهـاد اسـت کـه بـه          : توانیم تبیین کنیم     موضوع را به این صورت نیز می       .شود  مشخص می خود  

نخـست دیانـت     ی ون سـنخ کـردار دینـی را در درجـه          بروز کند و چ   ) تیپیک(نما    صورت کردارهایی سنخ  
  . نهاد دین تصور کرد اصلیکند، پس بایستی آن را شاخص مرکزی تعیین می

  

  نهاد دین و حس ناب دینی

  
 ی انـسانی بـا توسـل بـه نیروهـای پنداشـته         ی هـای جامعـه     بخشی به تبعیض    کارکرد نهاد دین مشروعیت   

از : گیـرد  های مختلفی مـی  ها موضع ها و تبعیض های مختلف تفاوت نهاد دین در برابر گونه. فراانسانی است 
. انـد  ها پویشی تاریخی دارند و به تعادل قـوا وابـسته        گیری  موضع. طرد و تعدیل گرفته تا تحکیم و تقدیس       

در ایـن نهـاد نـه    . گیرد که تضمینی برای بازتولید خود داشته باشد    می ای موضع   نهاد دین همواره به گونه    
  .ظام تبعیض، بلکه جزئی از آن است نفراسوی

آن را نباید با دین در یک معنای فردی و ذهنـی نـاب      . نهاد دین، یک واقعیت تاریخی اجتماعی است      
او . به دست داده است» وابستگی به نامتناهی«چنین معنایی را فردریش ش\یرماخر با عبارت   . یکی گرفت 

نخست میان ادراک دینی نابی کـه در نظـر دارد، بـا              ی پیش از اینکه چنین تعریفی عرضه کند، در درجه        
  .گذارد نهاد دین فرق می

توان مستقیما به نهـاد       ، نمی  سنخ آنچه ش\یرماخر به دست داده      از یک حس ناب دینی در معنایی از       
ای  بایـستی تـصور شـود کـه نامتنـاهی جلـوه        . چنین حسی وجود دارد   در موردی   فرض کنیم   . دین رسید 

تا واقعیت اجتماعی نظمی یابد کـه بـا نظـم بهنجـار هـستی               هنجارهایی وضع کرده است     متناهی یافته و    
وضع، قرار گرفتن در  . به سخن دیگر حس دینی بایستی به دین وضعی تبدیل شود          .  داشته باشد  همخوانی

   .ای موضعی در یک نظام تبعیض است یک موضع تاریخی است و هر موضع تاریخی
  

  در آمیختگی

  
های دینی  این درآمیختگی را آشکارا در اخت\ط گزاره. آمیزد  می هادهای اجتماعی دیگر درهمنهاد دین با ن

توانیم در بسیاری از موردها بگوییم که حکم پـیش رو،   یمبینیم، چنانکه ن یمهای دیگر  های عرصه با گزاره 
قـد یـک بـار      ایـن قیـد فا    . اسـت " در اصـل  "مسئله، ایـن قیـد       .از جنس دینی است یا سیاسی     " در اصل "
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ما هر چـه بیـشتر بـه عقـب برگـردیم،            . شناسی برداشت شود    شناسانه است، اگر از آن نوعی دیرینه        هستی
کـه   یابیم، چنان تر می به عقب که برگردیم، دین را ناخالص. بیشتر باید از تصور یک اصل ناب فاصله گیریم    

مراسمی وجود دارد کـه  . شود ار یکی مینخستین مراسم دینی مثً\ با مراسم آغاز یا پایان شک    ی در جامعه 
های گوناگون که  کلیتی وجود دارد با سویه. هیچ اصلی در کار نیست. چیست" در اصل"توانیم بگوییم  نمی

تا حدی مستقل شود و سامان خاص خود را یابد، بی آنکه هیچگـاه نـاب و               زمانی ممکن است یکی از آنها       
  .اصیل گردد

، بـه    نیـست  تنها معطوف به اصل خود یعنی نخستین تبیینی که یافته          ای  در زبان طبیعی هیچ گزاره    
 ی اری در دایره  ذ و دین، با وجود گرایشی که به صناعت زبانی دارد، برای تأثیرگ            نیست؛" اصیل"این اعتبار   

  .خدایی که به زبان انسانی سخن گوید، باید تابع منطق تاریخی این زبان شود. ماند زبان طبیعی می
کـارل اشـمیت درمـورد     ی نظر پرآوازه ی  این حکم بر پایه.ای سیاسی باشد تواند گزاره ای می هر گزاره 

های ژرف سیاسی و واقعی بودن         همه چیز است، نظری که دست کم در دوران بحران          شدنسیاسی  امکان  
تواند  یی مبریم که هر حکم سیاس ای به سر می اکنون در دوره در ایرانما  .خواهی اعتبار دارد خطر تمامیت

  .یک حکم دینی باشد
دینـی اسـت کـه مطـابق بـا           ی  زمانی یک جملـه    یک جمله، ،  اسپیرورسد که طبق تعریف       به نظر می  

بـه  شدند    محدود می های دینی اس\م      اگر چنین بود گزاره   . ها برگردد   باورهای رایج در فرهنگ به فراانسان     
های شیعی  در مورد فرقهاش و  گیرنده وجه وحیخدا، فرشتگان، اجنه، توصیف عالم پس از مرگ، رسول در 

گـذار، دنیـای      هـای قـانون    مضمون بسیاری از احکام دینی، بـویژه در دیـن         ولی  . اش  قدسی ی امام از جنبه  
در ...). دو جنس    ی خورد و خوراک، رابطه   (جهانی  −هایی است مربوط به امور این       فراانسانی نیست؛ موضوع  
،  فراانسانی برگرداند  حکم را به یک     آن جمله  حقیقتوجود دارد که     گردی ی  گزارهاین حال دست کم یک      

 ولی .ای دینی است خود این گزاره، گزاره . ...در متن یا ک\م مقدس آمده است که : ای به این صورت گزاره
  .گردند شوند، محدود نمی هایی که به این صورت مستند می  استنادها و حکمهای دینی به این گزاره

  با این که محدود هـستند،       دهند، یعنی   ای محدود اما نامعین را تشکیل می        های دینی، مجموعه   گزاره
 یعنـی هـر    اسـت، مجموعه به خود ارجـاع دهنـده     این  . یک بار برای همیشه فهرست کرد     توان آنها را      نمی
ای     وعـه با وجود این نباید پنداشت کـه بـا مجم         . شود   می "مستدل"دینی دیگری    ی دینی با جمله   ی جمله

های خود را به صـورتی        آغازد و گام به گام گزاره       ها می   ها و اصل    چون هندسه سر و کار داریم که با تعریف        
های یـک دیـن    گزاره ی تناقض بودن مجموعه  هر ادعایی در مورد کامل بودن و بی    .کند  روشن استنتاج می  

  .گودل منتفی شد ی  هم با قضیهتنها روا بود در مورد ریاضیات چنین ادعایی شود که آن. پوچ است
قـرار  "هـم  .  دیگـر  دینـی هـای   آن در متنی از گـزاره سازدینی بودن یک گزاره یعنی قرار گرفتن هم  
منـد و متـأثر از        تـاریخ " سازیهمـ "و هـم حالـتِ    ") قرار داشتن "به عنوان عمل یا وضعیت یعنی       " (گرفتن

شـده     به صورتی کلی و برای همیـشه تثبیـت         شود، خود   ای دینی می       متنی که در آن گزاره     .موقعیت است 
متن همواره مشخص است و از متن مشخص همواره برشی یـا فـصلی در موقعیـت مـشخص                   . وجود ندارد 

  .تاریخی، تأثیرگذار است
.  باشـد ({… R1, R2, R3})هـای دینـی    ی گـزاره   مجموعـه R ،فرض کنیم در یک مقطع زمانی معین

 نبـوده   R ی ، تا کنون جزو مجموعه    اش   کنونی یم که به صورت مشخص    گیر   در نظر می   Pای را به نام       گزاره
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 بـه  P اگـر  ؟یابـد " اسـتقرار " Rدر متن " همساز"یعنی به صورتی      شود R جزو   Pرود    آیا احتمال می  . است
اگر حفظ امتیازها در موقعیتی شود،  شانس قطعی می. بازتولید نهاد دین کمک کند، این شانس وجود دارد

تـاریخ و   . داشـته باشـد   بـستگی   )  نیـستی آن   هـایی مورددر  یـا   (ضمین هستی مصداق آن      یا ت  Pبه تحقق   
ای است فاقد   مجموعهRی  مجموعهبنابر این . بار باشد تواند جنایت  میPکند که  پیش رو ثابت می ی تجربه

  .تعین اخ\قی
  

  پرسش تعلیمی و پرسش تاریخی

  
. تار آنها بـه لحـاظ مراتبـشان بـه صـورت اتـم اسـت               های دینی، تصور ساخ     بندی گزاره    هیک راه رایج دست   

ایـن  . شـوند   های بعدی میان مدارهای مختلف تقـسیم مـی          گیرند، گزاره   هایی در کانون دین قرار می       ه  گزار
در واقعیت حیات تاریخی دین، آنچه در هر مقطع عمده    . های تعلیمی مفید هستند     بندی برای کتاب    دسته
کنـد، همـانی      گیرد و سرنوشت آن جهت گسترش دین را تعیین مـی            میشود، یعنی بر سر آن ستیز در        می

سـاز،    هـای تـاریخ     موضـوع . شود  فراتاریخی اصلی تلقی می    ی نیست که در معرفی دین به عنوان یک آموزه        
جانـشینی پیغمبـر،    (های مربوط بـه جانـشینی         موضوع. وندش  هایی هستند که به قدرت مربوط می        موضوع

دسـتگاه   ی از این دسته هستند و نیز از این دسته هستند احکامی که رابطه            ) امام، نایب امام، مرجع تقلید    
با سـتیزی بـر سـر       معموNً  ها،     و فرقه  ها  مذهبتاریخ  . کنند  روحانیت را با دستگاه سلطنت وقت تنظیم می       

  .شود قدرت آغاز می
ستیزهای ک\می نیز  . خداست، نه خود خدا    ی  در تاریخ اس\م، پرسش از پی خلیفه       ساز  جریانپرسش  

گردند، زیرا موضوع آنها حد روابودگی و مراجع و اصول تفسیر و اجتهاد در غیـاب                  به پرسش خ\فت برمی   
ر شود، حتا آنجایی که خ\فت تعبی ی تواند به معنای مسئله الله است و این خود می  رسول به عنوان خلیفة

  .  عقل بر مسند خ\فت بنشیندآیا رواست که توان پرسید که  پای عقل در میان است، چون می
 پدیدارمستقیم  به شکلی   آید که در دوران مکی رسالت، قدرت خدایی قرار بوده خود را               از قرآن برمی  

اNهـی را تـشکیل     زمینـی    ی نـه مدیمحمـد   در دوران مدنی،    . شود   می گمانپایان کار جهان نزدیک     . کند
 جزو تجهیزات حکومت    قدرت مستقیم خدایی  . گردد   قدرت خدایی در خ\فتی زمینی متجلی می       .دهد  می

  .شود تهدید و نیروی پشتیبان خ\فت ساخته می ی از آن یک حربهشده و 
  

  استفاده و سوءاستفاده

  
ی دینـی مـؤثری      هـیچ گـزاره   .  بوده است  ساز از مدینه، دینی بودن همه چیز در آن          تصور تاریخی و تاریخ   

 در یـک  . پـا گرفتـه اسـت   "پراسـتفاده "دین اس\م بـه عنـوان دینـی    . وجود ندارد که دین را محدود کند      
اند، طبعـا      د و در آن دین و قدرت در هم آمیخته         نای که در آن نهادهای مجزایی وجود ندار         قبیله ی جامعه

ایـن اتفـاق در   . کنـد  کننده را قدرت ایفا می رت، نقش تعیینختگی دین و قد یبا درآم . دین همه چیز است   
 اNهیات اسـ\می کـه در اولـین شـکل بـروزش      .دهد و نه با حکومت امویان تاریخ اس\م، در مدینه رخ می    
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 ممکن است کار جهان را پایان دهد، به اNهیـاتی            آن  ترس از خدایی قهار است که هر       ی با مضمون  اNهیات
و یا نیروی متعرض قدرت چیـره       ترس در آن در خدمت قدرت زمینی         ی  که حربه  شود  سیاسی تبدیل می  

گیرد که در آن هر طرف دعـوا دیگـری را مـتهم بـه سوءاسـتفاده از دیـن                       ستیزهایی درمی  .گیرد  قرار می 
کار خـود را     ی هر چه دینی دامنه    این است که     بس بااحتیاط  ی حق با کیست؟ حکم     میان در این . کند  می

دخالت کند، به عبارت دیگر هر چـه یـک          بیشتر  های مختلف زندگی انسانی       راتر برد و در پهنه    از عبادت ف  
گیرد که بدان سوءاستفاده از دین  تر شود، به همان نسبت بیشتر در معرض خطری قرار می        دین پراستفاده 

اده و  تـر باشـد، تفکیـک میـان اسـتف           توان گفت که هر چـه دینـی پراسـتفاده           در عین حال می   . گویند  می
  . دین پراستفاده، دیِن پر از سوءاستفاده است.تر است سوءاستفاده از آن مشکل

اسـتفادگی    شود، در مورد دین حرکتی از پراستفادگی به سـوی کـم              آنچه سکوNریزاسیون نامیده می   
تواند به عنوان پرارج شدن دین تعبیر شـود، اگـر مـؤمن در آن کـاهش خطـر                     استفادگی می   این کم . است
  .ستفاده از دین را ببیندسوءا

عناد با آن، به معنای آن است کـه میـان دیـن و     ی سکوNریزاسیون، حّتا از زاویه   ی نفس طرح مسئله  
امـا درسـت در ایـن    . استفاده شدن دیـن اسـت     این تفکیک، نماد کم   . فرهنگ تفکیکی صورت گرفته است    

 دین در جـایی کـه الزامـات عینـی،           .دهد تا جایگاه سنتی خود را حفظ کند         هنگام دین واکنش نشان می    
  .شود کند، مدعی پراستفادگی خود می آن را محدود می ی استفاده ی حوزه

سازند، مـدرن   سیاسی می " مدرن"کنند که از دین نوعی ایدئولوژی         ی طرح می  طلبان  قدرتاین ادعا را    
 زیـر   در ایران  .شود  ده می قابل استفا   ستیز بر سر قدرت نیز     ی مدرن  که در آن دین در عرصه     اعتبار  این  به  

باعث شده که ارز دینی، ارزش سیاسی و نیـز اقتـصادی بـارزی              دین   پراستفادگی   حکومت دینی،  ی سلطه
گر هـستی و پـویش آن    رسد که توضیح   شده است و اکنون به نظر می      داری  -داری نوعی سرمایه  -دین. یابد

پذیری آن بـه   و تبدیلدینی  ی ه سرمایهاول اقتصاد سیاسی دین باشد، نوعی اقتصاد سیاسی ک     ی در درجه 
  ۴.دهد خود قرار می ی را موضوع مطالعههای دیگر سرمایه  شکل

 ی توان چیزی به نام ارز دینی در نظر گرفت کـه بـا قـدرت سیاسـی و سـرمایه                  همین موضوع که می   
یختـه  دهـد کـه در آن مـسجد و بانـک و پادگـان و زنـدان درهـم آم                 ای را تشکیل می     اقتصادی همتفافته 

که چنان پراستفاده شود که نتوانیم آن را از نهادهای دهد که دین این استعداد را دارد      شوند، نشان می    می
آخونـدهایی کـه    : یک نمـاد پرمـشغله بـودن دیـن، معممـان پرمـشغله اسـت              امروزه  . دیگر متمایز سازیم  

مجلـس یـا وزیرنـد،     ی نماینـده های اقتصادی عضویت دارند،   بنگاه ی اند، بازجویند، در هیئت مدیره      نظامی
دهند در هر کـاری دخالـت         روحانیون اکنون به خود اجازه می      .دهند  اند و در دانشگاه درس می       دکتر شده 

  .کنند
هـای دینـی بـسیار وسـیع          گزاره ی خواه شود، دایره    وقتی دین پراستفاده شود، به بیانی دیگر تمامیت       

لی فقیه بـاری دینـی دارد، چنانکـه انتقـاد از او یـا یکـی از                 و ی  در ایران امروز هر سخنی درباره     . گردد  می
هـای دینـی را       تـوانیم گـزاره     پیشتر گفتیم کـه بـه لحـاظ تعلیمـی مـی           . تواند کفر تلقی شود     عواملش می 

                                                      
هنوز متأسفانه . ام طرح کرده" رادیو زمانه"ای از گفتارها برای  من برخی فکرها در این زمینه را در مجموعه   4

 .را جمع و جور کنم و به صورت یک کتاب درآورم" اقتصاد سیاسی دین"هایم در مورد ام فکر فرصت نکرده
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به لحاظ آیین رسمی در مدل      . مانند، در مدارهای مختلفی بگذاریم      در مدلی اتم  آنها را   بندی کنیم و      دسته
. دولتی کنونی در ایران وNیت فقیه اسـت        ی کانون آموزه . گیرند  کانون آموزه قرار می   تعلیمی شهادتین در    

گفتن شهادتین و انجام فرائض، یعنی آنچه در کتابهای تعلیمـی شـرطهای اصـلی مـسلمانی هـستند، آن                    
یکی  به ولی فقیه در واقعیت عملی آن، تمکین به تمکین. اهمیتی را ندارند که تمکین به وNیت فقیه دارد

در این لحظه ممکن است آخوند      . تواند فرد یا ارگان خاصی باشد       از عوامل آن است که در هر موقعیتی می        
 ی گیرنده درباره  او تصمیمی دیگر جوانک بسیجی سر چهار راه، بعد پاسدار فرمانده ی محله باشد، در لحظه

تعجبـی نـدارد کـه مـسجد     . یرددنیا و آخرت شما شود، و سپس بازجوی زندان چنین نقشی را بر عهده گ   
ها را به آنجا انتقال       دهد، بازداشتی   در آن ارگان سرکوب ستاد خود را تشکیل می        . دیگر جای عبادت نباشد   

بعدها تاریخ مسجد در دوران حکومـت اسـ\می را          . کنند  دهند و در همانجا آنان را تهدید به تجاوز می           می
  . ساله۱۴۰۰م\ شدن بسیاری از جنایات شد برای برباآغازی شاید این خواهند نوشت و 

گیـریم، مـثً\ ایـن حکـم دادسـتان کـل کـشور،                حکمی امروزین در مورد وNیت فقیه را در نظر مـی          
 این حکم، نه نظر شخصی این ۵.ه همان اطاعت از خداستی فقیاطاعت از ول  : ای را    اژه یغ\محسین محسن 

. دهـیم تـا دیـن را بـشناسیم             آن را مبنا قـرار مـی       .استکانونی در آیین دولتی      ی معمم بانفوذ، بلکه نکته   
ایـن نـوع   . پرسش ما این است که آن خدا چه خدایی اسـت کـه اطاعـت از ولـی فقیـه اطاعـت از اوسـت              

ورزانـه     غـرض  – بیشتر تشریح شـده      سپسعرضه شده و    " اNهیات شکنجه " ی  که در مقاله   –شناسی    دین
گیرد با توجه به      فقیه است و اگر در آن تعمیمی صورت می        هدف از آن شناختن دین دستگاه ولی        . نیست

خـدا را بـا   . خداست، نه خود خـدا  ی این نکته است که پرسش اصلی در تاریخ اس\م، پرسش از پی خلیفه        
؛ دیـن حّتـا بـدان    از آیات خدا برای شناخت خـدا منافـاتی بـا دیـن نـدارد       عزیمت.شناسیم اش می  خلیفه

  .سفارش کرده است
  

  نیشرارت دی

  
قرار گرفتن در زیر     ی شناسی دین با عزیمت از موقعیتی ویژه همچون هنگامه          تواند پدیدار   هیچ چیزی نمی  

 انتقادی معمول مبتنی بر این ادعاست کـه در     .ممنوع کند بر ما   مردان خدا را به لحاظ معرفتی        ی شکنجه
گاه خود برای شـناخت خـدا قـرار         هایی شیطانی را عزیمت     های خدایی، بلکه نشانه     حالتی ما نه نشانه   چنین  

کند که چه چیزی شیطانی است چه چیزی اNهی؟ در تاریخ دیـن، هـیچ                 اما چه کسی تعیین می     .ایم  داده
تـر باشـد، امکـان     هر چه دینی پراستفاده. همه چیز تابع قدرت است. مرز روشنی میان این دو وجود ندارد  

  .ین دینی استمرزی در آن بیشتر است و دین تاریخی اس\م، چن بی
 کـسی  .اند مرزی رشد کرده ها نه از طریق مرزکشی دقیق میان اخ\ق و خباثت، بلکه از طریق بی      دین

، باید بداند کـه اگـر در     شود  میآن مدعی اخ\ق     ی کند و برپایه    که امروز خود را بر آیینی دینی متکی می        
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گرفت، به احتمال بسیار اکنـون        جام نمی شمار ان   د و جنایتهایی بی   ش   تاریخ بسیاری خونها ریخته نمی     طول
اند، تـا   اند و به اسیری گرفته شده      کسانی از نیاکان ما کشته شده     . کرد  آیین فعلی افق دید او را تعیین نمی       

  بیشپوچی ی تصور جنگ دینی پاک و عادNنه، افسانه. ما بر دین کنونی باشیم که دین فاتحان بوده است       
  .  باور داشته باشدها افسانه را بشناسد، روا نیست که به این کسی که جنگ را و انسان. نیست

مدعی باورمند به خدای تاریخی بایستی هم . های تاریخی هستند خدایان تاریخی دارای پرونده ی همه
و هم به شری که دین او بـه پـا           ) اینکه منشأ شر چیست   (کلی وجود شر در جهان پاسخ دهد         ی به مسئله 

ی که آن قدر آگاه و منصف هستند که به وجود شرارت دینی معترف باشند، معمـوNً                 ا   مبلغان دینی  .کرده
اگر حرف آنان را جـدی گیـریم، بایـستی        . گردانند  آن را به برداشت غلط از دین و سوءاستفاده از آن برمی           

کـه بـه    اما گویا ادعا آن است که دین برای فهم درست آمـده، نـه این              . تاریخ دین را تاریخ سوءتفاهم دانیم     
کسی که بگوید حکومت فعلی حکومـت سـوءتفاهم و سوءاسـتفاده اسـت،              . ها بیفزاید   ها و حماقت    بدفهمی

او بایستی در نظر گیرد کـه ایـن حکومـت، حکومـت مراجـع               . بایستی نتایج منطقی سخن خود را بپذیرد      
تـوانیم   نمـی . رسمی فهم مـذهب شـیعه اسـت، چنانکـه حکومـت طالبـان حکومـت خبرگـان سـنی بـود               

اگـر  . هایی از این دست را ناشی از بدفهمی بدانیم و حکم خود را به کل تـاریخ گـسترش نـدهیم                      حکومت
. خواهد دیدخیر و شر  ی دو شعبهصورت مؤمن دست به این تسری زند، جریان دینی در طول تاریخ را به       

در  اسـت آن، در این حال اکثر حافظان اصلی متون دینی و ذکر کنندگان سنت و تـذکر دهنـدگان بـه قد       
تـری از   توان چنـین پنداشـت و ایـن بـار بیـان منـسجم           می. گیرند که جناح غالب است      جناح شر قرار می   

ای کـه   دینـی  ی مـسئله امـا ایـن اسـت کـه بـدون آن حـوزه       . خواست اس\م بدون روحانیت عرضـه کـرد   
سـتفاده  نیـاز  بـه    گـشا و پرا  دینـی جهـان  . توانـست پایـدار بمانـد     نمی اس\مشود،  خوانده می " روحانیت"

مـشخص دینـی    ی ی سخت دینی، یـک حـوزه   وجود و بقای یک هسته ی کننده ارتدوکسی دارد و تضمین 
 ی تصور از جناح خیر به عنوان اپوزیـسیون حـوزه  . دهند است که کاهنان و حافظان متن آن را تشکیل می    

نیـاز از     ، خود را بـی    ویشخ تنها آنگاه تصوری منسجم و منطقی است که در معرفی امروزین             رسمی دینی 
کـسی کـه خـود را از        . ها و آدابی نشان دهد که بار آن را در طول تاریخ آن جناح شر کـشیده اسـت                    متن

کـار کاهنـان    . کند   کند که چرا حساب نبی و کاهنان را از هم جدا می            هینیاز بیند، بایستی توج     کاهنان بی 
 نبی بدون وجود کاهنان، پیام . کنسرواتیو هستند و به همین دلیل   گذار دین است    بنیانکنسرو کردن پیام    

شده توسط آنان، انتقاد سطحی و نـاپیگری          انتقاد از کاهنان، بدون انتقاد از پیام محافظت       . شود  منتقل نمی 
    .است

  

  دولت دینی

  
 این موضوع نیز در بحث تشخیص و تفکیک نهاد دیـن    .نهاد دین در معنای مشخص آن نهاد کاهنان است        

 – آنسان که در ایران به دسـت گرفتنـد           – که وقتی کاهنان قدرت سیاسی را به دست گیرند           مطرح است 
در ایـن مـورد     . سلطه با نهـاد دولـت اسـت       شود، یا برعکس؟      نهاد دین بر دولت چیره می     : دهد  چه رخ می  

د نظـم  بازتولیـ − کارکرد سیستمی آن : تر به عبارت دقیق− هدف دولت : توان این معیار را به دست داد    می
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هـای    عنواِن یک رکن سـلطه در کنـار رکـن           دولت دینی در بازتولید این نظم به نهاد دینی به         . سلطه است 
کند که بدان امتیـاز   بدین جهت از نظمی پشتیبانی می   . هدف نهاد دین، بازتولید خود است     . نگرد  دیگر می 

نهـاد بـه شـکل      ایـن دو تلفیق شخصی میـان   . دولت به هر حال فرادست است و نهاد دین فرودست         . دهد
موضوع در اینجا نـه  . دهد وجود کسانی که به سازمان هر دو نهاد تعلق دارند، چیزی در این امر تغییر نمی         

  .سیستمی است-شخصی، بلکه کارکردی
 برقـراری کامـل شـریعت،       .دهنده یکی شدن با دولت غایت نهاد دینـی اسـت            های حکم   در مورد دین  

در . ای تمـام دارد     کمال، فضل و کمال نهاد دینـی جلـوه         ی در این نقطه  . مستلزم برپایی دولت دینی است    
دیـن بـا امـر    نهـاد مـشخص   نمایند، از جمله نـاهمخوانی امـر    رخ میآشکارا ها  همین حد است که تناقض 

  .دینی، که پیشتر فرق آنها را باز نمودیمعمومی 
ن در دولـت دینـی بـه پایـان     دیـ . یابد دین در جسد دولت، تجسم می     . دولت دینی، تجسد دین است    

شود، همانجا حقیقت دین به اوج قدرت ابـ\غ خـود             جایی که قدرت دولتی فشرده و متمرکز می       . رسد  می
  .شود زندان میقات خدای آن می. شود اNهیات آن به اNهیات شکنجه تبدیل می. رسد می

 ی با این ادعا، استفاده. ستدهد که ادعا شود دولت موجود دینی نی تفاوت میان دین و دینی اجازه می
ایـن  . شود  دولتی از دین، بدان شکلی که در دولت دینی مورد انتقاد معمول است، سوءاستفاده خوانده می               

 نباشد، فاقـد محتـوایی جـدی    ، دست کم در قلمرو فرمانروایی سیاسی   انتقاد، اگر متوجه پراستفادگی دین    
کـ\ن از    ی فاده، نفـس اسـتفاده اسـت؛ سوءاسـتفاده        سـاز سوءاسـت     زیرا آنچنان که گفته شد، زمینه     . است

ـ   این ادعای غیرجدی در عین حال به صورتی جدی خطرناک است، زیرا مـی .خیزد پراستفادگی برمی   دتوان
  .ای شود ت\ش برای برپایی دولت دینی تازه ی برانگیزاننده

  

  موضع جدل

  
 ی دامنـه . یچ استدNلی کارگر نتواند بـود  بر این ادعا که این یا آن دولت مدعی دینی بودن دینی نیست، ه             

آلـی را برجـسته کنـد و مبنـای            دینی همپوشی ندارند و کافی است که فرد حکمی یا ایده           ی دین و دامنه  
ای   انگیـزه با.  مجسم نیست، تا از وضع موجود فراتر رودداوری خود قرار دهد که در دین مجسد، از دید او          

توان منکر   با همین انگیزه می. کرد، به آن انتقاد کرد، با آن درافتادتوان به دین موجود پشت      دینی هم می  
های تـاریخی آن   آل از یک دین را در برابر واقعیت های عینی شد و مدام تصوری ایده       تجربه ی اهمیت همه 
  .دین گذاشت

رجـوع بـه    بحـث مـشخص را       .موضع جدل بایستی محدود و مشخص باشد      . فایده است   بحث کلی بی  
کـافی   ی جهان به اندازه در این زیست. کند  ممکن می جهان تاریخی مشترک      ای مشخص در زیست   ه  تجربه
  .که انکار آنها سوءنیت خوانده شود، و نه فقط ناآگاهی وجود دارد ملموس ی تجربه
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