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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
 سکوالر دموکراسیاز کثرت مداری تا 

در جھان کنونی، که به تدريج تبديل به مجموعه ای از کشورھا شده و ھر کشور، در درون مرزھای خود، مسکن مردمانی از 
ار می رود، سخن گفتن از نژادھا و تیره ھا و اقوام مختلف، و با فرھنگ ھا و مذاھب و عقايد و زبان ھای گوناگون، بشم

امری بديھی است » چند فرھنگی، چند زبانی و چند مذھبی؛ يا چند قومی و چند نژادی و چند اعتقادی«مفاھیمی ھمچون 
اما تصديق . انجامیده است» کثرت مداری«و توجه به واقعیت وجودی ھمین رنگارنگی است که به پیدايش تفکر مبتنی بر 

ائل خاص خود را نیز بھمراه دارد؛ مسائلی که اگر به آنھا رسیدگی نشود می توانند فضای درونی وجود اين تکثر، الجرم، مس
  .کشورھای دارای جمعیت ھای متکثر را دچار تنشی دائم و وضعیتی آمادهء انفجار کنند

com.esmail@nooriala  

  پیشگفتار
يکی از حاضران از ) 2015 جوالی 5 و 4(نگرهء سوم سکوالر دموکرات ھای ايران در جريان برگزاری ک  

من پرسید که آيا منبعی را می توانم نشان اش دھم که برای اطالع بیشتر دربارهء سکوالر دموکراسی به 
ه من نشانی چند منبعی را که در ياد داشتم به او گفتم اما، در ھمان حال، به اين نکت. آن مراجعه کند

ی تدوين می شود و اگرچه  ويژه ااشاره کردم که سرگذشت سکوالر دموکراسی در ھر جامعه ای به نوع
 می صوص جامعه شناسی سیاسی است و لذااين مقوله در کلیات اش جزئی از علوم اجتماعی و بخ

ی يژگی ھائی است که موجب موتوان آن را بر ھر جامعه ای منطبق ساخت اما ھر جامعه نیز دارای 
شوند راه رسیدن به سکوالر دموکراسی شروع و میانه و پايانی ھمراستا با تحوالت آن جامعه داشته 

قول دادم که ھر گاه فرصتی به دست آمد شمه ای در مورد چگونگی برآيش نیز در پايان آن گفتگو و . باشد
  .فرصت و انجام آن تعھداينک آن . و شکل گیری مفھوم سکوالر دموکراسی در نزد خود و يارانم عرضه کنم

  
  روياروئی با دو مشکل

صورت مسئلهء ما، بعنوان بخشی از اپوزيسیون انحالل طلب حکومت اسالمی، حل دو مشکل   
حکومت مذھبی و حکومت استبدادی بوده است که می توانند گاه از ھم متفاوت باشند و گاه با ھم يکی 

  :يعنی، پرسش ما در آغاز اين بوده است که. شوند
  ؟ چگونه می توان از شر حکومت مذھبی کنونی خالص شد-  

در جامعه ) چه مذھبی و چه غیر مذھبی( از بازتولید استبداد ، چگونه می توان در عین حال، و-
  ؟جلوگیری کردای استبداد زده و انقالب کرده و دست به انحالل استبداد زده، 

که قشر کوچکی از جامعه، با تکیه بر عیت  واقوجود حکومت اسالمی و اينآنگاه، در ابتدای راه، 
اعتقادات مسلمان شیعهء امامی، حکومت را بخود اختصاص داده و ارزش ھا و ھنجارھا و باورھای خود را 

» تحمیل« توانائی آنان به انجام اين کوشش به شناسائی چند و چونبر جامعه تحمیل کرده اند، ما را به 
از طريق دستیابی به  استفاده از ھیجانات لحطه ای مردمی ناراضی، و با سوءآنھا،  ديديم که .متوجه کرد

  . به اين توانائی دست يافته بودند،سیاسی و تصرف ماشین حکومت» قدرت«
ن از معتقدان به مذاھب ديگر و بی  معتقد به تشیع امامی بود و در آًشايد اگر جامعهء ما کال

 اين  ناھنجار به نظر نمی رسید، اما ھم چندان»وضعیت«مذھبان نشانی وجود نداشت، اثرات اين 
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 بر کل جامعه را  تسلط يک قشر معین اجتماعیو کثرت موجود در جامعه بود که زشتی ھای» رنگارنگی«
  .آشکار می ساخت

 جامعه را ِ ماھیت و واقعیت رنگارنگیناشی از کشف ايجاباتبنا بر اين، حرکت انديشگی ما مسیر 
 رفته رفته کوچه و پسکوچه ھای دلشکن ديکتاتوری مذھبی را ،»درگاه« اين به  با ورود،در پیش گرفت و

  .بھتر شناخت
    

  مشکالت جوامع متکثر و راه حل ھا
 در درون ،شده و ھر کشورتبديل ھا »کشور«جھان کنونی به تدريج تبديل به مجموعه ای از   
ختلف، و با فرھنگ ھا و مذاھب و  مردمانی از نژادھا و تیره ھا و اقوام ممسکن ،خودسیاسی مرزھای 
چند فرھنگی، چند زبانی « سخن گفتن از مفاھیمی ھمچون بشمار می رود،زبان ھای گوناگون، عقايد و 

 و توجه به واقعیت وجودی امری بديھی است»  و چند اعتقادی يا چند قومیتی و چند نژادیو چند مذھبی
   .انجامیده است) pluralism(» کثرت مداری«ھمین رنگارنگی است که به پیدايش تفکر مبتنی بر 

، الجرم، مسائل خاص خود را نیز بھمراه دارد؛ مسائلی که )multiplicity( تکثراما تصديق وجود اين   
 را دچار تنشی ی دارای جمعیت ھای متکثراگر به آنھا رسیدگی نشود می توانند فضای درونی کشورھا

  .دائم و وضعیتی آمادهء انفجار کنند
  اين مورد، و در جھت تخفیف تنش ھا و ايجاد زمینه ھای الزم برای ھمزيستی و اشتراک منافعدر  

  : که در اينجا به دو سه نوع از آنھا اشاره می کنموجود دارند، راه حل ھای گوناگونی در جوامع متکثر
 فضای که مردمان ساکناين راه حل بر اين فرض يا پیشنھاد به دست می آيد . راه حل حقوقی -  

آنھا بدانیم، و ھمگان را، » ملک مشاع«بخوانیم، کشور را » ملت«درونی مرزھای سیاسی يک کشور را 
کوشش ھائی شامل ًکال اين راه حل ًفردا فرد، در برابر قانون دارای حقوق و وظايف يکسان تلقی کنیم، 

در درون ھاضمهء خود را  ھا پل زدن بر روی اختالف ھا و ايجاد چتری فراگیر که اختالفناظر بر د می شو
  .بگوارد و تعديل کند

 گستره  کهاين مجموعه راه حل ھای اغلب متضادی را شامل می شود .راه حل ھای فرھنگی -  
» ھمگون سازی«سیاست تا   گرفتهبعنوان عنصری انرژی بخش» احترام به گوناگونی« از ای پھناور،

)assimilation(اما تجربه نشان داده است که ھیچ يک . دد، را در بر می گیراگونی نظر دار، که به امحاء گون
  .از اين راه حل ھا به تنھائی پاسخگوی مشکالت ناشی از متکثر بودن جمعیت يک کشور نیست

از اھمیت به نظر می رسد که اين راه حل ھا  .ِ راه حل ھای سیاسی ناظر بر کارکردھای قدرت-  
» قدرت« مسئلهء  راه حلی که بهتوجه به، بدون حل ھای ديگرز راه که ھیچ کدام اباالئی برخوردارند چرا 

ن است خود منشاء مشکالت د و حتی ممکند مشکل گشا باشن مربوط شود، نمی تواندر جوامع متکثر
 ھای  می تواند به بحث)بعنوان مفھومی جامع و فراگیر (»ملت« بحث ً، مثال،د؛ بطوری کهنديگری شو

ملیت « که به غلط Sub-nations(» خرده ملت ھا«و يا » رون يک کشورملت ھای د «واکنشی ھمچون
و غیره را بھمراه » جدائی خواھی«و » حق تعیین سرنوشت« ھمچون ی مطالببکشد؛ و) ترجمه شده» ھا

در اغلب موارد بیشتر به تشديد اختالف ھا و مقاومت ھای » ھمگون سازی«يا بحث . خود به میان آورد
  .منجر شده است» ھويت زدائی«ند سرکوبگرانهء انسانی در برابر رو
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  داليل اھمیت راه حل ھای سیاسی

بر ھر نوع راه حل ديگری » راه حلی سیاسی و معطوف به قدرت«يافتن » جوامع متکثر«اينکه در   
ِکه بداليل تاريخی ـ سیاسی متعدد واجد صفت (اولويت دارد بدان خاطر است که در اينگونه جوامع 

نیاز به ) چه مسالمت جويانه و چه سرکوبگرانه(اجرای ھر نوع سیاست اجتماعی )  اندشده» متکثر«
اعمال قدرت دارد و در نتیجه ھمواره بررسی ھا و چاره جوئی ھای خود در اين موارد را بايد از ساختار 

  .حقوقی و حقیقی قدرت در اينگونه جوامع آغاز کرد
، خود بخود یاست ھای اجتماعی در جوامع متکثر است س ِ بازوی اجرائی»قدرت«نجا که حال، از آ  

به عبارت ديگر، می توان پرسید که آيا . چگونگی روندھای دستیابی به قدرت نیز بھمان اندازه اھمیت دارد
را تشکیل می دھند تعلق دارد و راه ھای » ملت«قدرت سیاسی در يک کشور به عموم مردمانی که يک 

کسان گشوده است و يا، بر عکس، قدرت تنھا در دست يک گروه خاص، با دستیابی به آن بر ھمگان به ي
  . مشخصات فرھنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی خاص متمرکز است

فوق الذکر که در کشورھای غیردموکراتیک اغلب وضعیت دوم بررسی واقعیت ھا نشان از آن دارد   
ب ديگر، يک زبان بر زبان ھای ديگر و يک فرھنگ بر  و يک قوم بر اقوام ديگر، يک مذھب بر مذاھبرقرار است

  . فرھنگ ھای ديگر تسلط دارد و ناگزير است که برای حفظ تسلط خود از بازوی قدرت و زور استفاده کند
پرداختن به مسئلهء قدرت در جوامع متکثر ما را به طرح دو مشکل اساسی با نام ھای  اما  

  .الزم است اندکی در مورد ھر دو اين مشکالت بیانديشیمراھنما می شود که » تمرکز«و » تبعیض«
  

  مشکلی به نام تبعیض
  . »بین گروه ھا«و » گروھیدرون «: را می توان به دو دسته تقسیم کردتبعیض در جوامع   
ًمثال، در درون يک مذھب واحد و به . تبعیض نوع اول چندان ربطی به مسائل جامعهء متکثر ندارد  

ی منبعث از آن مذھب نیز می توان به اشکال متعددی از تبعیض برخورد؛ مثل تبعیض لحاظ احکام اجتماع
در مطلب کنونی به اين نوع . دار، يا مريدان و مرادھا، يا دينکاران و مؤمنینده میان مرد و زن، يا برده و بر

جامعه ندارند تبعیض پرداخته نمی شود، چرا که اينگونه تبعیض ھا ربطی به متکثر بودن قومی و فرھنگی 
  .و رسیدگی به آنھا و يافتن راه حل ھائی برايشان در ساحت ديگری قابل طرح اند

اما آشکار است که تسلط يک قوم بر اقوام ديگر، يک مذھب بر مذاھب ديگر، و يک فرھنگ بر   
می انجامد؛ امری که مورد توجه مطلب » تبعیض بین گروه ھا«فرھنگ ھای ديگر خودبخود به گسترش 

بحث ما بیشتر ناظر بر تبعیض ھائی است که از دل تسلط يک گروه فرھنگی، مذھبی يا ونی است و کن
قومی خاص بر ديگر گروه ھای داخل يک کشور بر می خیزد؛ تبعیضی که استقرار اش امری ناگزير است و 

  . برای تحقق اش اعمال زور و قدرت گريزناپذير
در جوامع متکثر اگر چگونگی دستیابی بقدرت واجد روندی اختصاصی شود بروز تبعیض ھای   

اين يک قانون گريزناپذير جامعه شناختی است که با قاطعیت قوانین فیزيکی عمل . سھمگین قطعی است
با حفظ مشخصات گروھی خود، چه فرھنگی و چه (اگر در يک جامعهء متکثر فقط يک گروه . می کند

» ناخودی«و » خودی«زمام قدرت را در دست داشته باشد، جامعهء متکثر بالفاصله به دو بخش ) عیاجتما
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و بديھی است که الزمهء . تقسیم می شود و بین اين دو بخش تبعیضات گوناگونی برقرار می گردند
است  و اين مجموعه خودبخود زايندهء تنشی است» زور و سرکوب «ِاعمال» تقسیم و تبعیض «ِاستمرار

  .تالشی يا تجزيه می کندمکه اگر به حد انفجار برسد کل کشور را 
 برای مشکالت جوامع متکثر است که بايد »حل ھای سیاسیراه «در حوزهء به نظر می رسد که   

واقعیت ھای کنونی جھان ما نیز بر صحت اين رويکرد گواھی . روی آورد» دموکراسی«به انديشهء استقرار 
از راه حل ھای عملی سیاسی  ، يگانگی ملت ھا، در راستای حفظای دموکراتیکدر کشورھ. می دھند

 توانسته است ،بشريت، در زير چتر دموکراسیند و بواقع طريق اعمال زور و سرکوب حاصل نمی شو
دموکراسی درھای قدرت . کندتکثر در درون وحدتی موسوم به ملت را حل وجود و حفظ  شکل و مسئلهءم

 فرد فرد اعضاء يک ملت می گشايد و از طريق توسل به شايسته ساالری و اجماع نظر سیاسی را به روی
  .عمومی قدرت را به دست منتخبین اکثريت مردم می سپارد

قرارداد «اما اگر دموکراسی را، ھمچون ھر نوع تنظیمات حکومتی قدرت، امری برساخته از يک   
نیز توجه کرده و نشان دھیم که قرارداد مزبور » اردادقر«بدانیم آنگاه بايد به چند و چون آن » اجتماعی

  . چگونه استقرار و استمرار دموکراسی را در يک کشور و در بین يک ملت تضمین می کند
قانون «سازندهء ساختار ھا و نظم اجتماعی را » ِقرار داد اجتماعی«در عالم مفاھیم سیاسی،   
بینی شوری می توان به مطالعهء مالحظات و پیش می خوانیم و در مورد قانون اساسی ھر ک» اساسی

  . ھائی حقوقی نشست که تضمین کنندهء دموکراسی در ساختارھا و کارکردھای حکومتی ھستند
ًکال » عدم تبعیض«از اين منظر که بنگريم می بینیم که مالحظات و شروط تضمین کنندهء استقرار   

ختارھای برآينده از آن ھیجکدام نمی توانند بر اساس بر اين محور می گردند که مفاد قانون اساسی و سا
ارزش ھا و احکام متعلق به يک گروه قومیتی، فرھنگی، مذھبی، عقیدتی و زبانی ساخته شده باشند؛ 

چرا که در غیر اين صورت خود آن قانون اساسی بنیاد استقرار تبعیض ھای گوناگون را فراھم ساخته و 
  . ماشین ھای اعمال تبعیض تبديل می کندنھادھای برخاسته از خود را به

امروزه، بر اساس تحوالتی تاريخی که در درون مفاھیم مختلف اجتماعی پیش آمده، فیلتری را که   
به داخل » ارزش ھا و احکام متعلق به يک گروه قومیتی، فرھنگی، مذھبی، عقیدتی و زبانی«از ورود 

» سکوالريسم«برخاسته از آنھا، جلوگیری می کند قوانین اساسی و ثانوی، و ساختارھا و نھادھای 
  . خوانده می شود

در اصل، و در جوامع غربی قرار گرفته در معرض تشعشات عصر روشنگری، سکوالريسم با ھدف   
بوجود آمد اما از ھنگامی که تجربه )  نظامی-اسی به معنای قدرت سی(کومت خارج کردن مذھب از ح

و يا، بر عکس، (ثبات رساندند که مذھب خود نوعی از ايدئولوژی است ھای معاصر اين واقعیت را به ا
 نظر قرار گرفت و عتعريف گسترده تر و نو تری از سکوالريسم مطم) ايدئولوژی نیز خود نوعی مذھب است

تثبیت شد و بدين لحاظ است که اکنون » جدائی ايدئولوژی و مذھب از حکومت«سکوالريسم با تعريف 
ن بخش تفکیک ناپذير ماھیت قوانین اساسی تضمین کنندهء دموکراسی تلقی می سکوالريسم بعنوا

  .شود
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، بین سه مفھوم تکثر و تبعیض »مفھوم مادر«در مجموع، می بینیم که در دموکراسی، بعنوان يک   
و سکوالريسم رابطه ای اساسی وجود دارد که در آن سکوالريسم از پیدايش تبعیض در جوامع متکثر 

  .ده و استقرار و استمرار دموکراسی را تضمین می کندجلوگیری کر
  

  مشکلی به نام تمرکز
وضعیت ديگری که به ايجاد تبعیض در جوامع متکثر می انجامد تمرکز قدرت در دست يک فرد و يا   

 بخواھد ارزش ھای خاص گروھی معین را بر جامعه تحمیل ً لزومايک گروه است، بی آنکه آن فرد يا گروه
و توسل به آن » ايدئولوژی«متمرکز کردن يا شدن قدرت در دست يک فرد يا گروه خود مولد ايجاد اما . کند

برای ادامه تسلط بر قدرت است و، در نتیجه، فرد يا گروھی که قدرت را در دست خود متمرکز کرده است  
نین اساسی ناگزير است به داخل کردن ايدئولوژی خود در قانون اساسی و يا در راستای امحاء قوا

  . دموکراتیک و استقرار روندھای خودساختهء اعمال قدرت اقدام کند
در عین حال، و بصورتی گريزناپذير، تمرکز قدرت با تکثر ملت در تضاد قرار می گیرد و قدرت متمرکز   

بزند و اجازه » ھمگون ساز«ناگزير می شود که با توسل به زور و سرکوب دست به اعمال سیاست ھای 
خود در برابر » ِھويت ھای مستقل«که گروه ھای اجتماعی فاقد قدرت سیاسی از طريق توسل به ندھد 

  .آن دست به مقاومت بزنند
با توجه به اين خطرات استبداد زاينده ای است که دموکراسی ھا بر اساس تمھیدات ناظر بر   

به عبارت ديگر، . د می آيندجلوگیری از تمرکز قدرت و میدان دادن به گوناگونی ھای فرھنگی نیز بوجو
ھمانگونه که نمی توان جامعه ای دموکراتیک را يافت که در آن قدرت سیاسی سکوالر نباشد، در ھیچ 

يعنی، . جامعهء دموکراتیکی نیز نمی توان به تمرکز مطلق قدرت در دست فرد يا گروھی اشاره کرد
تمرکز؛ از يکسو به نفوذ ارزش ھا و راتیک ھم سکوالرند و ھم بصور گوناگونی نامدموکحکومت ھای 

و، از سوی ) سکوالريسم(ھنجارھای گروه ھا به درون قوانین و ساختارھای حکومتی جلوگیری می کنند 
ديگر، مشوق ايجاد بخش ھای خودگردانی در کشور ھستند که کل تصمیم گیری ھای خود را به حکومت 

که می تواند تا حد ديکتاتوری فردی (قدرت متمرگز ھای مرکزی تفويض نمی کنند و از اين طريق از ايجاد 
  .جلوگیری می نمايند) باال رود

، در درون ساختارھای خود، به توزيع و پخش قدرت در واحدھای »سکوالر دموکراسی«بدين سان،   
خودگردان منطقه ای سکوالر دموکراتیک نیز توجه دارد و يک الگوی کلی را در ساختارھای مرکزی و ناحیه 

  . ِقابل تکرار و اعمال می بیندای 
  

  تضاد سکوالر دموکراسی با خودمختاری
 که  مغالطه ای؛ببرم اشاره به يک مغالطهء رايج اين مقاله را به پايان باالزم است که در اينجا   
 در بحث عدم تمرکز حکومت در جوامع »خودمختاری«و » خود گردانی« عدم تفکیک دو مفھوم ناشی از

  .  استسکوالر دموکرات
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مختص دارای حقوق و اختیاراتی البته که ) self-governing(خود گردان   ِيک حکومت منطقه ای  
 اختیارات  ايناما داشتن. دن حدود آنھا را روشن می ساز کشورن سکوالر دموکراتیکوانیاست که قبخود 

  . نیست) self-authority(» خودمختاری«ی اقانونی به معن
 نوعی تقسیم ،عدم تمرکز حکومتی استوار استاصل  که بر ،دموکراتدر يک حکومت سکوالر   

وجود دارد و حکومت مرکزی در مورد  »حکومت ھای محلی« و »حکومت مرکزی«روشن بین وظايف ِبندی 
ًمثل ارتش، روابط بین المللی، سیستم مالی، منابع طبیعی ملی، و احتماال آموزش و (امور کلی کشور 

ھمین تقسیم وظايف است که حدود اختیارات حکومت منطقه ای و   اختیارات استدارای وظايف و) پرورش
 حکومت ھااين   ای، در عین اعطای اختیار الزم برای خودگردانی امور منطقه،خودگردان را روشن می کند و

سیستم ، بنا به تعاريف رايج، حال آنکه.  يک کشور جای می دھد عمومیمنافعرا در چھارچوب مشترک 
تداخل اختیارات و وظايف حکومت مرکزی و حکومت منطقه ای حکايت دارد، آن نوعی از »  مختاریخود«

ھم به نفع تثبیت اختیاراتی به سود حکومت خودمختار و به زيان بقیهء حکومت ھای خودگردان منطقه ای 
  . اشد که خود می تواند موجد تنش ھای نوينی ب»تبعیض در اختیارات« ايجاد نوعی ، در نتیجه،و

ًسکوالر دموکراسی اساسا برای رفع تنش ھای ناشی از تمرکز و تبعیض در جوامع متکثر، و برای   

 و آخرين چاره ای است که بشريت برای حل مشکالت جوامع متکثر کار می کندحفظ يکپارچگی ملی آنھا، 
لذا، . ه استکرد» اختراع«) اگیر محسوب می شوند وجه مسلط گروه بندی ھای سیاسی فرکه امروزه(

ضاد قرار می ھر اقدامی که به سود رفع تبعیض و حفظ يکپارچگی نباشد با مبانی سکوالر دموکراسی در ت
  .دگیرد و بايد از طرح يا تقويت آنھا خودداری کر
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