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به تصویب  ١٩٠۵دسامبر  ٩كه در  قانونی .گذرد می در فرانسه» جدایی دولت و كلیساھا«صد سال از قانون 
 صدومین سالگرد مناسبتاكنون، به . گردد میمعروف » قانون الئیسیته«رسد و به  میمجلس ملی این كشور 

ی  ایم تا بار دگر در باره  یافته ای بھانه، بودكننده در جھان  تاریخی، بدیع و افتتاح رویدادی، خود مانزدر قانونی که 
  .نماییماجتماعی ایران، تاكید  -الئیسیته اظھار نظری كنیم و بر موضوعیت امروزی و مبرم آن در نظام سیاسی

  .خواھد كردبیش از پیش پیدا و  دهکراھمیت روز افزونی پیدا و دین موضوع جدایی دولت در کشور ما، 

ای علیه  از سویی، حكام جمھوری اسالمی، پس از به اصطالح انتخابات اخیرِ ریاست جمھوری، كارزار گسترده
خصومت این جماعت با ھواداران ). ١(اند كند، راه انداخته جلوه می» الئیك«شان  و ھر آن چه كه به زعم» ھا الئیك«

 نظام، البته اینالئیسیته با  ای ریشهدین ساالری در ایران، با توجه به تضاد  تکوینتدای جدایی دولت و دین، از اب
  . نا مترقبه و غیر طبیعی نیست برای ما

 است،  جملهآن از . اپوزیسیون داخل كشور استافرادی در ھا از سوی  گیری ای موضع شگفت انگیز اما، پاره
بنیادین ترین "را " نیروھای ملی"ایشان كه . است کرده شرقی  در روزنامه اخیراً  اظھار نظری كه یكی از ملیون ایران

اطالعی و یا دركی عامیانه و مبتذل از  بیروی كنند، از  معرفی می" جدایی دین از دولت"و طرفدار " جریان سكوالر
صدا  رژیم ھم ضد الئیک بلیغاتكه عمالً، در این زمینه، با ت اند  داده، معنای آن را چنان وارونه جلوه » الئیك«ی  مقوله
   ].پردازم میمان  موضوع مورد بحث رابطه باایشان در  "مطالب"به نقد )  ٢( در زیر نویس[ .اند شده

ھای  تبدیل به یكی از خواسته ،، به راستی»جدایی دولت و دین«از سوی دیگر، در خارج از كشور نیز كه شعار 
مشاھده ابھام و ناروشنی در این باره كم ، شده است، التقاط  یایران سیاسی اپوزیسیون ای اصلی و برنامه

، »سكوالر«، »الئیسیته«، »الئیك«از  صحبت به تناوب ھای سیاسی مختلف  جریان در این جا،. شود  نمی
را عموماً مترادف و ھمسان  ھا پدیده یاھا  این مقولهاما  .کنند می» جدایی دولت از دین«و » سكوالریسم«

  .كنند ھای شان نمی و ویژگی ھا به اختالف توجی دھند و نمی به دستھا  تعریف روشنی از آن ،پندارند می

الئیسیته در فرانسه را دارد، بر آن شدیم كه  حقوقیكه حكم تاریخ تولد  ای از این رو، به مناسبت سالگرد واقعه 
ای ناروا و مغرضانه، نكاتی را یاد آور ھ رد برخورددر و  تا حد ممکن ھا رفع ابھام و ھا ای پرسش در پاسخ به پاره

  :د، عبارتند ازنشو در خطوط كلی و اصلی ارایه می حاضر ھای بحثِ ما كه به دلیل محدودیت نوشتار سرفصل. شویم

  .بازگشت به تعریف بنیادین الئیسیته بر اساس دو ركن تفكیك ناپذیرِ آن -١

كه  نکته كید بر اینأتبا  یسیته در فرانسهو چند شاخص اصلی فرایند الئ ١٩٠۵نگاھی به قانون  -٢
  .ی این كشور نیست ویژه مذکور ی پدیده

و دفاع از این ) یا سكوالریزاسیون(تصریح بر اختالف میان منطق الئیسیته و منطق سكوالریسم  -٣
اجتماعی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری برخوردار  - تز كه الئیسیته چون برنامه سیاسی

  .است

ی نظری  ی ایران و ضرورت مبارزه  و سرانجام، طرح بحثی پیرامون موضوعیت الئیسیته در جامعه -۴
  .و عملی برای تحقق آن

  



  دو ركن جدا ناپذیرِ الئیسیته
  

دیگرند و شرط وجودی  ھر دو الزم و ملزوم یك. الئیسیته از دو ركن ھم تراز و تفكیك ناپذیر تشكیل شده است
  .ھندالئیسیته را تشكیل می د

، بنا به )۴(»دولت«[). ٣(است» ھای دینی جدایی نھاد دولت و نھاد«یا » جدایی دولت و دین«ركن اول، اصل  -
ھای عمومی یا دولتی  ی نھاد تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور كلی ھمه

   ].است

در این جا، الئیسیته، . ھای دینی توسط دولت الئیك است ، از جمله آزادی)۵(ركن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان -
ی جھانی حقوق  اعالمیهو ) ١٧٨٩اوت  ٢۶( ی حقوق بشر و شھروندی اعالمیه اصولو در راستای  تاییددر 

  ).۶(كند عمل میدر رابطه با آزادی وجدان،  اندیشه و بیان  )١٩۴٨دسامبر  ١٠( بشر

  

  :، می گوییم كه»و دین جدایی دولت«در توضیح ركن اول یا اصل 

  .كند كسب نمی …خود را از دین، مذھب و یا نھاد دینی چون كلیسا، روحانیون مشروعیتدولت  -

دولت و به طور كلی بخش . دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذكر آن در قانون اساسی نظام -
ھویت  و نه برای ملت، دارد ھویت دینی نه خود،، بنابراین. ، عاری از ھر گونه نماد دینی است)دولتی(عمومی 

  .كند تعیین و تبیین می دینی

به بیان  .كند ی شھروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، ھمسان برخورد می ھمه با دولت -
  .شود ئل نمیقا ای امتیاز خاص و ویژهدیگر، دولت برای دین یا مذھبی و یا برای باورمندان به دین یا مذھبی، 

ھا و قوانین كشوری یا ملی  بدین معنا كه سیاست. كند دولت مستقل از احكام و قوانین دینی عمل می -
  .شوند ، تعیین و تبیین میداشته باشند یا نهمغایرت   با احكام و قوانین مذھبیاین که  مستقل از

   

  :كه می گوییم ،در توضیح ركن دوم الئیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان

خالتی دھیچ  ،كنند ی خود مستقل از دولت عمل می كه به نوبه ،ھای دینی دولت در امور دینی و نھاد -
  .كند  نمی

كند و  ھای دینی را تابع خود نمی نھاد. نمی سازد ،رسمی با وزارت خانه و غیره دولتی یا نھاد دینی دیندولت  -
  .دھد  قرار نمییا تحت قیمومت خود 

، آزادی وجدان از جمله )پلورالیسم( گرایی و کثرت باوری  اصل كثرتا محترم شمردن دولت الئیك، ب -
ی شھروندان، در  باوران، به سان ھمه دین. كند را تضمین می ھای غیر دینی و ھم چنین آزادی ھای دینی آزادی

زب ، در فعالیت سیاسی و تشكیل حجمعی و چهچه به صورت فردی ی اعتقادات و شعایر خود،  اشاعه
  .باشند آزاد می …سیاسی

  

توان از الئیسیته به  بدین ترتیب، بنا بر تعریف فوق، ھر جا كه دو ركن مذكور توأمان وجود داشته باشند، می
معنای واقعی كلمه سخن راند و ھر جا كه یكی از دو اصول فوق و یا ھر دو  غایب باشند، الئیسیته یا ناقص است و 

ی آن، در  توان كامالً الئیك نامید، زیرا پادشاه یا ملكه عنوان نمونه، دولت انگلیس را نمی به. یا بطور كامل وجود ندارد
كلیسای «و » پاسداری از دین رسمی«ی  وظیفه -كه صاحب امتیازات خاصی است  -) ٧(رأس كلیسای آنگلیكن

ھای  ترتیب، دولت به ھمین. پس ركن اول الئیسیته در این جا نقض شده است. را به عھده دارد) ٨(»مستقر
زیرا در  .بودند» ماتریالیست«، با این که به اصطالح توان الئیك تلقی كرد را نمیسابق  »سوسیالیسم واقعاً موجود«

شدند و در نتیجه ركن دوم الئیسیته نقض  ھای دینی شدیداً سركوب می این كشورھا آزادی وجدان از جمله آزادی
می ایران به طریق اولی با الئیسیته بیگانه است زیرا ھر دو اصل آن به سرانجام، دولت جمھوری اسال. گردید می

  .شوند بار ترین شكلی پایمال می شدیدترین و خشونت



 نه ایدئولوژی یا مذھب جدیدیھای ناروا،  ھا و تفسیر ای تعریف گیریم كه الئیسیته، برخالف پاره نتیجه می
است كه پاسخ گوی  ه دارای مضمونی گسترده و فراگیرنو ) ٩(شود است كه در این صورت انكارگر خود می

، باز »سیستمی تام و تمام«ی معضالت سیاسی و اجتماعی باشد، چه در این صورت نیز، با تبدیل شدن به  ھمه
 ،یكی ،از الئیسیته ی دو برداشت ناروای فوق برای توضیحات بیشتر در باره) (١٠(گردد ھم نافی خود می

  ).١٠و  ٩ھای  رجوع كنید به زیر نویس … فراگیرنده بسیط و ،و دیگری كیایدئولوژی - مذھبی نو

  

  :گیریم که نتیجه می

یا نھاد دولت و نھاد (اجتماعی است كه مناسبات میان دولت و دین  -الئیسیته، فرایندی سیاسی 
بدین معنا، . كند  ھای دینی، تعیین و تبیین می حفظ آزادی باھا  را در راستای استقالل متقابل آن) دین

  . شد، نیست بیشتر یا كمتر از تعریف و مضمونی كه گفته» چیزی«الئیسیته 

، »الئیك دولت«از . شود یا قانون اطالق می، یرنامه، طرح )١١(»نھاد«، صفتی است كه به »الئیك«
ه نام ولی چیزی ب ،رانیم سخن می» الئیك قانون«یا  »الئیک ی برنامه« …»الئیك انجمن«، »الئیك ی مدرسه«
ی مدنی را  ھای دینی حضور دارند و بخشی از جامعه زیرا در جامعه، دین و نھاد ،شناسیم نمی» الئیك ی جامعه«

 بطه،در ھمین را. است دولت و دین» جدایی«نیست بلكه  جامعه و دین» جدایی«الئیسیته، . دھند تشكیل می
. یا ھواداران الئیسیته است» جدایی دولت و دین«ران شود، منظور از این عبارت، طرفدا صحبت می» ھا الئیك«اگر از 

 آگنوستیكو یا ) ١٢()خدا بی( آتهتواند  تواند متدین باشد، ھمان طور كه می می» الئیك«پس، فرد 
  .باشد )١٣( )انگار ناشناسا(

 مختلفر ی مدنی آزادند كه به صو باوران در جامعه یعنی دین. شوند ھای مذھبی تأمین می در الئیسیته، آزادی
در » خصوصی«یعنی  -، تا آن جا كه مفھوم حقوقی آن مد نظر باشد »دین امر خصوصی است« عبارت. فعالیت كنند

به معنای » خصوصی« تنھا یک امر ،ی مدنی در جامعه ،دین. صحیح است اما نه بیشتر -» دولتی«برابر 
ھایی كه خصلت  فعالیتس پ. و اجتماعی است جمعی یو ھم امر فردی یبلكه ھم امر نیست» فردی«

ی مدنی به  جامعه ھای فعالیتبخشی از  …ھای مختلف جمعی، تشكیالتی و حزبی دینی دارند، از جمله در شكل
  . شود توسط دولت الئیك تضمین میشان  استقالل و آزادی .آیند حساب می

ین است و نه سرانجام، از تكرار این حقیقت خسته نخواھیم شد كه دولت یا نھاد الئیك، نه ضد د
دولت یا نھاد الئیك مبلغ و مروج دین یا مذھبی  .طرف، مستقل از دین و فرای آن است طرفدار دین، بلكه بی

صرف نظر از اعتقادات مذھبی یا  ،)١۴(دولت الئیك تنھا بر مبنای مشروعیتی كه از مردم. نیست
در نتیجه، . كند عمل می - نامیم یعنی آن چه كه دموكراسی می - نماید كسب می شان، مذھبی غیر

) ١۵(و اصول آسمانی، مقدس و متعالی  ھیچ سرمشق و سرچشمه تابعھای دولت الئیك  گذاری سیاست
  .شود نبوده و نمی

  

  

  ی فرانسوی ھای اصلی الئیسیته و شاخص ١٩٠۵قانون 
  

كه چون واژه  است نسرزمیفرانسه نمی شود، اما در این  کشور الئیسیته، با این كه به لحاظ مضمونی محدود به
  .پذیرد تحقق می کاملیاجتماعی، به صورت   - و چون پدیداری سیاسی) ١۶(شود می اختراع

انون مورد بحث حكم ق. استدر فرانسه  ، ھمان طور كه اشاره كردیم، تاریخ تولد حقوقی الئیسیته١٩٠۵
  .كند می رسمیرا نھادینه و  ای دارد كه این پدیده شناسنامه

دو رشته اصول ) كلیساھا ی ھمهاز یك كلیسا بلكه  از نه» جدایی«) (١٧(»دولت و كلیساھاقانون جدایی «
  .آزادی ھای مذھبی از یكسو و استقالل دولت و دین از سوی دیگر: گیرد را در بر می

  :خوانیم ی اول آن می در ماده

  ».كند ا تضمین میی امور دینی ر كند؛ جمھوری انجام آزادانه جمھوری، آزادی وجدان را تضمین می«



ھای دینی تنھا به معنای آزادی  تضمین آزادی: كند ی اول را مشخص می ی چھارم قانون، مفھوم ماده ماده
ی  طبق مقررات ویژه محازندبه این ترتیب، كلیساھا . گیرد وجدان فردی نیست بلكه آزادی جمعی را نیز در بر می

  .، مستقالً سازمان دھند)غیر دولتی( را مانند ھر انجمن خصوصی حقوقی خویشخود، امور 

  :گردد ی مھم زیر می شامل سه ماده» جدایی دولت و دین«اصول مربوط به 

پردازد و  به ھیچ مذھبی حقوق نمی. شناسد جمھوری ھیچ مذھبی را به رسمیت نمی: ی دوم ماده«
  . در امور دولت دخالت كنند توانند ی متن آمده است كه كلیساھا از این پس نمی در ادامه» .دھد نمی یارانه

تشكیل جلسات سیاسی در اماكنی كه معموالً برای انجام امور مذھبی در نظر گرفته : ی بیست و ششم ماده«
  ».شده اند، ممنوع است

از این پس، نصب عالمت یا نماد مذھبی بر دیوارھا، بناھای دولتی و یا در ھر محل : ی بیست و ھشتم ماده«
ھا، ممنوع  ھا و نمایشگاه ھا و ھم چنین موزه ثنای اماكن دینی، محل تدفین در قبرستانعمومی دیگر، به است

  )١٨(».است

یابد و چنان با فرھنگ و سیاست این سرزمین و ملت آمیخته  ، پیكار الئیك در فرانسه ادامه می١٩٠۵پس از 
  ).١٩(رسد در قوانین اساسی این كشور به ثبت می» الئیك«ی  شود كه واژه می

الئیسیته سریع و  ی جدایی دولت و دین شناخته شده است، »نمونه«و  گامما در كشوری كه به عنوان پیش ا
از  در فرانسه ، فرایند تكوین الئیسیته)٢٠(رجوع نکنیمدور  بسیارھای  اگر به گذشته. شود آسان حاصل نمی

. انجامد سال به طول می شانزده صد و، ١٩٠۵قانون تصویب تا  ١٧٨٩ در سال ی حقوق بشر و شھروندی اعالمیه
كند و حاصل مبارزات سخت و پر نشیب و  ھای مختلفی را طی می در حقیقت، الئیسیزاسیون در فرانسه دوره

ناپذیر و گاه مسالمت آمیز و آشتی پذیر؛ گاه پارلمانی و رفرمیستی و گاه رادیكال و  گاه قھرآمیز و آشتی: فرازی است
  .)٢١(شماریم را بر می ویفرانس ی الئیسیته اصلی پنج شاخصدر زیر، . انقالبی

  

  .روحانیت ساالری و ضدیت آن با جمھورییا  )٢٢(كلریكالیسم :یکم -

ای است كه  »فرانسه«تاریخ الئیسیته در فرانسه، از ابتدای عصر مدرن، تاریخ تعارض میان دو قدرت اصلی یا دو  
  .گیرند در برابر ھم قرار می

قائم مقام «اش  شود و پادشاه محسوب می»  دختر ارشد كلیسا«كاتولیك مذھبی كه  ی »فرانسه«از یكسو، 
ی  ھم در حوزه ،، صاحب قدرت و نفوذی فراوان١٧٨٩كلیسایی كه تا قبل از انقالب . است» خداوند روی زمین

پاپ و روحانیت كاتولیِك فرانسه، تحت قیمومت . اجتماعی و معنوی است ی زمینهسیاست و اقتصاد و ھم در 
و  دارددر قدرت سیاسی شركت . استبخشد و ھمواره حامی آن  كلیسای روم، سلطنت مطلقه را مشروعیت می

سرانجام، از تولد تا مرگ انسان، بسیاری از . بََرد آَوَرد و شاه می شاه می. کند در امور دولت مستقیماً دخالت می
خاك سپاری مراسم تا  …، بھداشت، ازدواج، امور قضایی وظایف و تكالیف اجتماعی، چون ثبت احوال، تعلیم و تربیت

  .را در انحصار خود دارد

ی عصر جدیدی قرار  »فرانسه«، )٢٣(ساالر ی روحانی »فرانسه«ی نوزدھم، در برابر  در سده از سوی دیگر،
، یكراسسلطنتی وارد عصر جمھوری، دمو است و با انقالب ضد) ٢۴(ھای روشنگری گیرد كه متاثر از اندیشه می

ی جمھوری   الئیسیته به واقع در بستر مبارزه در فرانسه، .شود حقوق بشر و شھروندی می  ،آزادی، برابری
ی  از طریق اقدام یك جانبه ،»دوگانه قدرت«برای پایان بخشیدن به  كلریكالیسم بر ضد) ٢۵(خواھی

  .یابد ، تكوین میمقتدر یخود از كلیسا» جداكردن«دولت در 

  

  .ھای مختلف دولت با كلیسا طی دوره ونه رفتاردو گ :دوم -

» جدایی«و اصل  دولت دست از دخالت در امور كلیسا و دین بر می داردیكی، برخوردی است كه بنا بر آن، 
اما برخورد دیگری ). ٢۶(توان از الئیسیته به معنای واقعی كلمه سخن گفت در این جا می. كند را تقریباً رعایت می

كند این نھاد را تابع و  سعی میدر امور كلیسا،  ھای خودكامه دولت با دخالت. با اولی، وجود داردنیز، در تناوب 
در این  پس .تا بدین وسیله ھم از قدرت كلیسا بكاھد و ھم از آن مشروعیت بگیرد تحت قیمومت خود درآورد

» جدایی«شویم زیرا ھم اصل  دور میاز الئیسیته به معنایی كه در ابتدای این مقاله تعریف كردیم، ) ٢٧(ھا دوره



  .شود و ھم اصل استقالل و آزادی كلیسا خدشه دار می

  

  

  .الئیسیته ساز زمینه »ی الئیك مدرسه« :سوم - 

از كلیسا و دین، زمینه ساز الئیسیته  نھاد مدرسه» جدا كردن«در فرانسه، الئیسیزاسیون نظام تعلیم و تربیت، با 
رسمیت پیدا كند،  ١٩٠۵دولت و دین در قانون » جدایی«ل پیش از آن كه بیست سا. شود میدر کل کشور 

یكی از نھاد ھای ) ٢٨(»، رایگان و الئیك)دولتی(ی عمومی  مدرسه«. پذیرد مدرسه و دین تحقق می» جدایی«
م حذف تعلیمات دینی و عالی( الئیکمبارزه برای ایجاد تعلیم و تربیتی . اصلی و بنیادین جمھوری فرانسه است

، و الئیک اداره شود توسط كادر آموزشی دولتیباشد و  خارج از كنترل كلیسا و فرق مذھبی  که )دینی در مدارس
سیاست  ی ھای دیگر در كل كشور و از جمله در حوزه ای برای اصالحات الئیك در زمینه محرك عمده

  .گردد می

  

   ... و ھا  سوسیالیست، جمھوری خواھان الئیکِ  پیكار :چھارم -

ی فرانسه و  گرایشات جمھوری خواھی و چپ در جامعه ،)١٨٧١(پس از کمون پاریس  ،١٩ی  در ثلث سوم سده 
از . و طرفدار جدایی دولت و دین ھستند كلریكالیسماینان از مخالفان شدید . شوند در پارلمان این كشور تقویت می

 ی در برنامه: گیرد قرار میاحزاب سیاسی  ی در برنامه» جدایی دولت و دین«خواست ، ١٨٧۶سال 
و ) ٢٩(ژورس ژان طرفداران: یسوسیالیست دو حزب متمایزو ) ٣١(اندیشان حزب آزاد، رادیكالحزب ، انخواھ جمھوری

ھای  كاتولیكسرانجام  و ھا پروتستان بویژهھای دینی  عالوه بر آن، اقلیت .)٣٠(گِد ژول) ماركسیست(حزب كارگری 
ھای  به طور کلی، جریان. خیزند می بربه دفاع از الئیسیته  ...بودند »جدایی«فدار طر ی کهخواه و لیبرال آزادی

ای  در مجلس، دولت و نھادھای جمھوری سوم از اعتبار و نفوذ قابل مالحظه ریکالکل ضدسیاسی و اجتماعی 
حزب دو  عضود، نك می تھیهرا  »جدایی« رئیس و مخبر كمیسیون مجلسی كه طرح قانون. گردند می برخوردار

، رسد در مجلس ملی فرانسه به تصویب می ١٩٠۵دسامبر  ٩در طرح نھایی كه ). ٣٢(اند سوسیالیست و آزاداندیش
  .را دارد دو سوسیالیست بنام ،)٣٣(بریان ژورس و آریستید ژان امضای

  

  .مدنی از دولت چون پیش شرط الئیسیته  جامعه استقالل :پنجم -

و قوانین انقالبی  ١٧٨٩انقالب . رسد ھا در فرانسه به تصویب می  انجمن ، قانون آزادی تشكیل١٩٠١در سال 
و به طور کلی ھر واسط  و سندیکا انجمن، شناختند و ھر گونه تعاون ناشی از آن آزادی تشكل را به رسمیت نمی

ھای  ت آزاد نھادھا، امكان فعالی با قانون معروف به انجمن). ٣۴(دنمابین دولت و شھروندان را ممنوع اعالم كرده بو
ی  ی دوم سده از نیمه. شود ی مدنی، خودمختار و مستقل از دولت، فراھم می ھای جامعه دینی به صورت انجمن

به نسبت (جامعه مدنی  استقاللو  خود مختاری .کنند در فرانسه رشد می ی مدنی ھای جامعه نوزدھم، فعالیت
 یی مساعد ، زمینه»ی مدنی و دولت جدایی جامعه«ا ب بدین ترتیب، .شوند میرسمیت شناخته  به) دولت
  .شود می ایحاد، »جدایی دولت و كلیساھا«برای 

  

این  در .کند پنج ویژگی فوق فرایند جدایی دولت و دین در فرانسه را خاص، رادیکال و تنازعی می
را رد  مرسومیادعای  باید اما در این جا. نقش اساسی را در تشدید مبارزه ایفا کرده است کلریکالیسمالبته،  ،میان
، فرانسه تنھا بکاھدآن  كند تا از تعمیم پذیری بر خالف تصوری كه الئیسیته را استثنایی فرانسوی قلمداد می. كنیم

 )کنیم تأکید می» منطق«بر روی ( منطق سكوالریسمدر تمایز با را  منطق الئیسیتهكشوری در دنیا نیست كه 
، قانوناین ھا پیش از تصویب  سال. ه باشدوضع كرد» جدایی دولت و كلیساھا«ی  و قانونی در بارهه پیش گرفت

باید تأكید كنیم كه اگر، به . را بر گزیده بودند» جدایی«ی  شیوه …چندین كشور، از جمله بلژیك، مكزیك، ایاالت متحده
توان كم و بیش  سیته را میپذیرد، اما منطق الئی راستی، تنھا در قرانسه است كه الئیسیته به طور كامل تحقق می

و به  کلریکالیسم كه دارای سنت نیرومندآن جا  .مشاھده كردی دیگری در كشور ھای ھای طی دورهو با تفاوت ھایی 
مكزیك و  چونی آمریکا  قاره کاتولیکبلژیك، اسپانیا، پرتغال و برخی كشور ھای چون : مبارزه علیه آن بود ھمان سان

  ).    ٣۵( …كه مركز مسیحیت در آن قرار داشت ییایتالیا در ھایی زمانو در  یا اندازهحتا تا سرانجام 



  

  

                                   الئیسیته و سكوالریسم : دو منطق متفاوت
  

برانگیز و  پیچیده، جدل ھای مفاھیم و پدیدار مجموعه )٣۶(»سكوالریزاسیون«و » سكوالریسم«، »سكوالر«
شناسی؛ در  در فلسفه و جامعه: اند گرفته شده خدمتھای مختلف به  در رشته كه ی ھستندپرابھام

سكوالریسم در طول  .تدر سیاس باالخرهو الھیات مسیحی؛ در اقتصاد و تاریخ؛ در فرھنگ و ھنر و  شناسی دین
پدیده این خود  ی تخصصی در میان كسانی كه از منظر رشته نتیجتاً . مختلف و متفاوتی پیدا كرده است تعاریف ،تاریخ

  . اند، اختالف نظر بر سر تعریف و تبیین سكوالریسم و سكوالریزاسیون فراوان است بررسی كردهو را مطالعه 

ام، چندین تعریف از  ھای ایرانی پرداخته پردازی ، آن جا كه به نقِد نظریه»چیست؟ الئیسیته«من در كتاب 
سكوالریسم دارای یك وجه نیرومنِد صار می گوییم كه در این جا به اخت). ٣٧(ام سكوالریسم به دست داده

فلسفی  :دیگر است وجه دودر كنار  )سکوالریزاسیون مسیحیت یا مسیحی( مسیحی – دینی
  ).»ی دین خروج از سلطه«(اجتماعی  – سیاسی و) ییخردگرا(

  

مقام و رتبه و  را به فرایند ترك» سكوالریزاسیون«مسیحی، ) ٣٨(در اصطالح شناسی. مسیحی  وجه دینی -١
یا به نوع زندگی غیر مقدس و ) ٣٩(»سده«به  آنان تكالیف كلیسایی از سوی صاحب منصبان مسیحی و بازگشت

به آن جھان تعلق دارد،  شود که  می »یزهسكوالر«چیز یا پدیداری  به عبارت دیگر،. گویند ،»دنیوی«
 »سکوالر«، غیرقدسانی یا زمانی این، دنیوی، »سکوالریزاسیون« است و در اثر متعالی و قدسانی

  .گردد می

 از وضعیت كهیی است انتقال یا فروش مالكیت كلیسا، مسیحی  – وجه دینی در »سكوالریزاسیون« ی دیگرِ  جنبه
 چیزی که به کلیسای خدا تعلق بدین ترتیب .آید می ی درموروث خصوصی و به وضعیت و کلیساوندی غیر موروثی

 امالکانتقال یا فروش  توان از به عنوان نمونه می. شود می» سكوالر« یعنی گردد باز میھا  به این دنیا و سده دارد
. آوردند، نام بردبه مذھب پروتستانتیسم روی  ١٩و  ١٨ھای  در سده که كلیسای كاتولیك به شاھزادگان آلمانی

  .است …بیمارستان  چون» سكوالر« به نھاد چون صومعه ی دیگر، تبدیل اماكن كلیسایی جنبه

، ی دینی حوزهدر این . در الھیات مسیحی است» سكوالریزاسیون«اما در این وجه، از ھمه مھمتر، تبیین 
. گویند) و نه صرفاً دین و دولت(را به فرایند دگرگونی و تحول در مبانی ناظر بر مناسبات دین و دنیا » سكوالریزاسیون«

داری، با توجه به الزامات دنیای  كشور به طور کلی امعه، دولت واز آن جمله است، تحول نگاه دین و كلیسا به امور ج
از زیر سلطه و  آن در الھیات دینی كه استقالل و خودمختاری ساحت دولت و خروج یتحولآن به عبارت دیگر . امروز

ان مسیحی در اروپای غربی، چنین تحولی را ابتدا اصالح طلب. شمارد می محترمپذیرد و  قیمومت دین و كلیسا را می
  .پیوندد  سكوالریزاسیون می جنبشبعدھا و با تاخیر به  خیلی كلیسای كاتولیك. دھند ھا انجام می یعنی پروتستان

اصالح دین در  در آن جا كه جنبش. کند رشد و توسعه پیدا میسكوالریسم عمدتاً در كشورھای پروتستان 
یشه در آن برداشت خاص دینی از مناسبات انسان با سكوالریسم ر. شود اعتراض به قیمومت كلیسای روم بر پا می

جوید و از  مقامات كلیسایی، توسل می ی خدا دارد كه مستقیماً به ایمان و وجدان ذھنی ھر فرد، مستقل از اتوریته
  .سازد ھموار می و با خدای خود در این جھانانسان » خودمختاری«این طریق راه را برای 

در دین مسیحی دارد كه بر خالف  ت یا رھایش دولت از قیمومتِ کلیسا ریشهدر غرب، سکوالریزاسیون سیاس
کرده » جدا«خدا  کارقیصر را از کار و  نبود» دین حکومتی«کرد، از ابتدا » و سیاست حكومت« ی که از ابتدادمحمدین 

زمینی  قدرتکند  ھمواره کوشش میو  گیرد میراه دیگری در پیش ، ھا بعد ، البتهكلیسای مسیحی. بود
به زعم  این حال واما با  .شود و در بسی جا ھا نیز موفق می کند) كلیسایی(قدرت الھی  ی ازرا تابع) سیاسی(

» قدرت دو دنیا و دو«، چون از یدو تأسیس، قانون حکومتی نداشته و مسیحیت، مندان از اندیش ای عده
  .تبدیل شود ،»دین )لطه و قیمومتس( خروج از دینِ « به توانست  در نھایت می، را به رسمیت شناخته

   

» زدایی افسون«، سكوالریزاسیون در مفھوم )۴٠(»روشنگری«در ادبیات خردگرای ملھم از . وجه فلسفی -٢



نگاه کنید به (» بالغ شدن انسان«، در مفھوم کانتی )ی سكوالریزاسیون را ھیچ گاه به كار نبرد واژه که( ماكس وبر
و به طور كلی ھر چیزی دین، خرافات  قیمومتاز  انسان، فرایند رھایی ھگلی» تیاییگی«و در مفھوم ) ٢۴زیر نوس 
ی ھمه جانبه كلیسا با ارجاع به عقل و علم  در این جا، نقد دین ساالری و سلطه. انجامدآدمی  به انقیاداست كه 

  .پذیرد برای اصالح اوضاع نابسامان جھان انجام می

  

به معنای فرایند تحول و دگرش تدریجی و » سكوالریزاسیون«وجه،  در این. اجتماعی - وجه سیاسی -٣
ی دین و كلیسا بر امور سیاسی،  ی مدنی است كه در نھایت به پایان سلطه ھماھنگِ دولت، دین و جامعه

  .می انجامد) و نه البته به پایان حضور دین در جامعه( …اجتماعی، فرھنگی 

  

، دو اختالف اساسی الئیسیته و سكوالریسم را بحثنتیجه گیری از این به عنوان  رفت وبا توجه به آن چه كه 
    : ریمامی شم بر

– تاریخی، بار شدید دینی و به لحاظ مفھومی) برخالف الئیسیته(این است كه سكوالریسم اختالف اول  -
ه موضوع ی خردگرا، ھم تاریخ مسیحیت و ھم پروتستانتیسم ب ھم الھیات مسیحی، ھم فلسفه. مسیحی دارد 

در نتیجه، تفكیك معانی و . اند خود گرفتهمقاصد اند و این مقوله را در خدمت  پرداخته و سکوالریزاسیون سكوالریسم
از تعاریف غیر دینی ) دنیوی شدن مسیحیت(مفاھیم مختلف سكوالریسم از یكدیگر و به ویژه تفكیك تعاریف دینی 

، كاری بس دشوار اگر نگوییم »سكوالریسم الئیسیزاسیون«ای  ام گونهیا به عبارت دیگر، انج) خروج از قیمومتِ دین(
  .ناممكن است

نیست كه كاربرد سیاسی آن را )  چون سكوالریسم(ھای متفاوتی  اما واژه و مفھوم الئیسیته دارای چنین ویژگی
ز میان آن ھا یكی را انتخاب الئیسیته، نه بار دینی دارد و نه دارای معانی مختلفی است كه ناگزیر باید ا. دشوار سازد

  .كرد

مترادف . نیست» جدایی دولت و دین«، )بر خالف الئیسیته(است كه سكوالریسم  اینو مھمتر اختالف دوم  -
. شود ھای سیاسی امروزِ اپوزیسیون ایرانی مشاھده می دو، خطا و التقاط فاحشی است كه در بحث ایندانستن 

كنند كه اولی  چون به غلط تصور می برند به كار می» الئیك«را به جای » الرسكو«بویژه از سوی كسانی كه اصطالح 
  ).۴١(دومی ھست در حالی کهضد دین نیست 

، در )۴٢)(پارتنِر( و ھمکار شوند بلكه به مثابه شریك در منطق سكوالریسم، دولت و نھاد دین از یكدیگر جدا نمی
ھای پروتستان كه راه و منطق سكوالریسم را پیش  در كشور. كنند با ھم قرار دارند و عمل می و اتحادپیوند 

كلیسا موقعیت ممتاز و  البته. دنشناس را به رسمیت می یکدیگرپروتستانتیسم استقالل دولت و گیرند،  می
اجتماعی در كنار دیگر  و دھد و به یكی از عوامل معنوی ھژمونیك خود را به لحاظ معنوی و سیاسی از دست می

در عوض، دولت در قانون اساسی خود ارجاع به دین كرده و برخی ولی . شود ی مدنی تبدیل می عوامل جامعه
  .كند امتیازات كلیسا را حفظ می

اند،  اما در كشورھای كاتولیك، در آن جا كه كلیسای كاتولیك و در راس آن پاپ از قدرت و اقتدار باالیی برخوردار
خروج از «در این جا، . شود خود از كلیسا نمودار می» كردن جدا«در  دولت ی جانبه یكالئیسیته به صورت اقدام 

  .انجام نمی پذیرد) ی سكوالریسم مانند نمونه(با ھمكاری و مشاركت نھاد دین » ی دین سلطه

  

  :گیریم از بحث باال نتیجه می

 خروج از«فرماست، آن جا که تحول و اصالح دین به سوی  آن جا که دین ساالری مقتدری حکم 
الئیسیته رود،  بسیار سست و کند پیش می )ی ایران چون نمونه(یا غایب است و یا » سلطه دین

) نسبت به سكوالریسم(راه كار سیاسی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری برنامه و  بمثابه
ی دولت در تعیین و تبیین  زیرا كه الئیسیته ارجاع به اقدام سیاسی یك جانبه .برخوردار است

 طرحمشخص سیاسی  ای برنامهتواند به عنوان  از این رو می. كند میو روحانیت اسباتش با دین من
، جامعه توأم ناظر بر تحول و دگردیسی) آن  اصلی ھای در یكی از معنا(در حالی كه سكوالریسم . شود

جی به تحول تدری. است... به لحاظ فرھنگی، فكری، دینی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت و کلیسا
ھا از  ی عرصه نقش مقتدر و مسلط دین بر جامعه در ھمه و پایان به سوی كاھش الزامات زمانه،سوی 



 سیاسی اقدامنظر، سكوالریسم تقلیل پذیر به ماز این . سیاست و دولت ی  عرصهدر  )و نه تنھا( جمله
اما  باشد، سیاسی جریانسیاسی یک سازمان یا  ی رنامهبتواند   سكوالریسم نمی. نیست مشخصی

   .تواند الئیسیته می

  

  

  طرح بحثی پیرامون موضوعیت الئیسیته در ایران  
  

  .ی آشكارِ تاریخی زیر استوار است ایران بر دو مالحظه برایامروزی و مبرم الئیسیته  موضوعیت

  

  .، امتزاج دیرینه و كھنسال دولت و دین در این سرزمین استی اول مالحظه -

) ھزارو پانصد میالدی(بویژه از دوران صفوی . خوی بوده است دار یا دین كه ھمواره دین یو قدرت از یكسو، دولت
  .بَرَد قدرت و حاكمیتِ سیاسی می مرکزراه به شیعه كه روحانیت 

گذاری و  دین قانون. را داشته استدین حكومتی خصلت از سوی دیگر، اسالمی كه ھمواره از بدو تأسیس 
و !) سكوالر(دنیوی مدینه، دین  امور دین مدیریتِ  ، دین جنگ و صلح،"امت مسلمان" دین جکومت بر كردن، سیاست

بدین سان، پیونِد دولت، دین و روحانیت در ایران، در طول تاریخ، با كمیت و كیفیت بیشتر یا كمتری، ھمیشه . اخروی
دولت، دین و  آمیزش یعنی ،ل خوداما این پیوند، با استقرار جمھوری اسالمی، به حد اعلی و كما. برقرار بوده است

اصل مھمی را  کمتر، آناصل  ١٧۵از : اندازیم كافی است نگاھی به قانون اساسی این نظام بی. رسد روحانیت می
  .قید نشده باشد در آن كه التزام به اسالم و احكام دینی مکنی میپیدا 

اش و یا با  انون اساسیی دین ساالری در ایران با جمھوری اسالمی و ق  با وجود این، نظریه
در حقیقت و به واقع باید گفت كه مبانی  .شود  نمی ابداعگذار این نظام،  ھای بنیان رساله
، یعنی در قانون »تجدد«ھمان  و در بنیادِ » تجدد ایران«توان آشكارا از آغازِ  حكومت دینی را می  اصلی

  .یافت  اساسی مشروطه

» قوای مملكت را ناشی از مردم«پردازد، با این كه  ول نظام میكه به اص یقانون اساسی مشروطه، در متمم
آزادی خواھان ایران قرار  استنادالئیك است و  ھمواره مورد  که دموکراتیک و اصلی   - )اصل بیست و ششم(داند  می
یک نظام ھای اصلی  شاخص اھم، برای نخستین بار در شكل اصول قانونیدر عین حال،   - گیرد می
» جدایی دولت و دین« قانونی شدنجالب این جا است كه صد سال پیش، ھم زمان با . كند را طرح می ساالر دین

یاد آوری چند اصل اساسی متمم . شوند قانونی می ))۴٣( تئوكراتیك(  ساالری اصول دین ،در فرانسه، در ایران
  :  اھد بودفایده نخو قانون اساسی مشروطه، در این جا، به ھنگام صدومین سالروز آن، بی

اصل ھای اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه، ھفتاد سال بعد، مبانی قانون اساسی جمھوری اسالمی 
  .گردند می

باید پادشاه ایران دارا و . ی جعفریه اثنی عشریه است ی حقه مذھب رسمی ایران اسالم و طریقه: اصل اول
  .مروج این مذھب باشد

شاھنشاه اسالم  …و بذل مرحمت …ه به توجه و تایید حضرت امام عصرمجلس مقدس شورای ملی ك: اصل دوم
ی ملت ایران تاسیس شده است باید در ھیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن  و عامه …و مراقبت حجج اسالمیه

  .نداشته باشد …ی اسالم مخالفتی با قواعد مقدسه

  :شوند ین دو اصل ختم نمیاما در متمم قانون اساسی مشروطه، مبانی دین ساالری به ھم

  .تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد: اصل ھجدھم

  .ی مطبوعات غیر از كتب ضالل و مواد مضره به دین مبین آزاد است  عامه: اصل بیستم

  .آزادند …م نباشندھا و اجتماعاتی كه مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظ انجمن: اصل بیست و یكم

 …استقرار قانون موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه): ی مقننه ی قوه در باره: (اصل بیست و ھفتم



ی قضاییه مخصوص به محاكم شرعیه در شرعیات و به محاكم عدلیه در عرفیات  قوه): ی قوه قضاییه در باره(
  ).۴۴(   است

  

سخن  ای اندیشهاگر بتوان از چنین  -» ی سیاسی ایرانی اندیشه«من این است كه در ی دوم  مالحظه -
جدایی «ی  یك چیز غایب بوده است و آن، نظریه ھموارهھای اپوزیسیون آزادی خواه ایرانی،  »سیاست«و در  - راند

، به طور مشخص از ماتوان گفت كه در گفتمان و ادبیات سیاسی   به جرات می. است» دولت و دین
جدایی «و » سكوالریسم«، »سكوالر«، »الئیسیته«، »الئیك«ھایی چون   سو، واژه مشروطه به این

  .اند بوده ھای مفقوده و ناپیدایی حلقه »دولت و دین

كرمانی كه نسبت به نقش دین  نزد روشنفكران تجدد خواه و پیشگامان مشروطه، به استثنای آخوندزاده و آقاخان
طلبانی چون مستشارالدوله،  داشتند، دیگران یعنی قانون گرا فینانتقادی و  صریحاً در عصر جدید، موضعی 

ھای مدرن، چاشنی  به اندیشه. "و قوانین آن با شریعت اسالم بودند» تجدد«ھمواره در پی تلفیق   ...خان ملكم
بی  و این ھمه،). ۴۵"(اسالمی زدند و برای پیش برد مقاصد سیاسی خود به دنبال این مجتھد یا آن مجتھد افتادند

مستشارالدوله با . "ای نمایند كه جدایی دولت و دین باشد، كمتر اشاره» مدرنیته«آن كه به یكی از اصول اساسی 
به زبان فارسی ترجمه كرد و آن ھا را  …در ایران، اصلی ترین مواد اعالمیه حقوق بشر فرانسه را» یك كلمه«انتشار 

  ).۴۶"(آن اصول مخالف شرع است با آیات و احادیث بسیار تطبیق داد تا نگویند كه

» جدایی دولت و دین«ی  ی سیاسی ایرانی با نظریه اندیشه بیگانگیاما پس از مشروطه نیز، تغییر و تحولی در 
در این باره كرده  نظری و استداللی شود كه بحثی كمتر نوشتاری سیاسی در این دوره یافت می. شود حاصل نمی

  :نویسد میچنین شاه با بینشی تاریخی  ی رضا بادی از نوادری است كه در دورهآ دولت در این میان، یحیی. باشد

العاده كه از این راه در مركز ریاست روحانی ھویدا شد و روحانیان  دیگر آن كه بعد از واقعه دخانیه و اعتبارات فوق"
ھای مقدس و منزه روحانی  دپیرو سیاست مركز ھم از آن استفاده اعتباری كردند، عموم روحانیان به استثنای وجو

در صورتی كه امتزاج افزایند،  كوشند تا در سیاست مملكت دخالت نموده از این راه بر اعتبارات خود بی می
  .سازد سیاست و روحانیت نه تنھا دامان روحانیت را لكه دار بلكه اساس سیاست را ھم متزلزل می

در برابر روحانیان حقیقی برای شكستن صورت و بر ھم زدن  با وجود این، دولتیان در برانگیختن روحانی نمایان
نمایند و در سایه این سیاست باطل برای تاخت و تاز روحانی نمایان طماع و روحانی  ھا كوتاھی نمی  عظمت آن
ھا، خرابی كار روحانیت و تزلزل اساس  شود كه به واسطه وجود آن سواد میدان وسیعی تھیه می زادگان بی

  ).۴٧"(گردد بر زیادت می سیاست ھر دو

" امتزاج سیاست و روحانیت"طرح (، با نگرشی كه البته خالی از ابھام نیست حیات یحیی ی در این جا، نویسنده
، ")بر ھم زدن عظمت روحانیان حقیقی"به جای دولت و دین و یا طرح سازش دولتیان و روحانی نمایان صرفاً به خاطر 

یكی، ضرورت . کند میاشاره ) بی آن كه نامی از آن آورده شود(  ئیسیتهمھم در الاساسی و ی  به دو نكته
شود و دیگری ضرورت عدم  می" تزلزل اساس سیاست"جدایی نھاد دولت و روحانیت است كه آمیزش این دو موجب 

تزلزل خرابی كار روحانیت و "است كه چنین دخالتی نیز سبب ) …"برانگیختن روحانیون("دخالت دولت در امور دین 
  . گردد می" اساس سیاست

         

. نداشت» جدایی دولت و دین«و » الئیسیته«، »الئیك«، تقاربی با )پدر و پسر(ھا  دانیم كه استبداد پھلوی می
دولت در این نظام، عالوه بر سركوب خشن آزادی وجدان و عقیده كه ناقض اصل دوم الئیسیته است، ھمواره در پی 

در . استاز روحانیتِ ھوادار سلطنت بود كه این نیز ناقض اصل دیگر الئیسیته  معنویسیاسی و  كسب مشروعیت
سرگرم مبارزه با استعمار  - »ھا چپ«و چه در میان » ملیون«چه نزد  - خواھان این دوران، روشنفكران و آزادی

. ستبداد و استعمار بودندمخالف ا "مبارز روحانیون"خارجی و استبداد داخلی به یاری و ھمراھی نیروھای مذھبی و 
دیكتاتوری و  سویی ضد  ھم«، در این حاکم بود التقاطکه بر آن ابھام و  روشی در این راه و

كامالً  ھمکاری اساسی یک شرط، نیروھای مذھبی و روحانیبا  »استعماری و ضد امپریالیستی ضد
  .آینده سیاسی اصل جدایی دولت و دین در نظام :فراموش گردید

    

. گیرد می ناشیی فوق  جنبش فكری و عملی برای تحقق الئیسیته در ایران از دو مالحظهضرورت رتیب، بدین ت



در مبارزه برای جدایی دولت و دین  تاریخی تأخیر. کردجبران را باید  ای  صد ساله تاریخی تاخیرطی این جنبش، 
ی  ر قرار دادن اصل فوق در سرلوحهی ایران دھا دموكرات و از سوی جمھوری خواھان تاریخی تأخیر. در ایران

ایرانی كه ادعای مبارزه  سوسیالیستآن چپ  تاریخی تأخیرسرانجام،  و .ھای خود یھا و ھمکار تحادھا، ا برنامه
استالینی و  بینش ی از قید و بند ھای زمینی و آسمانی را داشته است ولی در چنبره برای رھایی انسان

و  ای مرحله ی جمھوریت، دموكراتیسم و الئیسیته را در كانون مبارزه ود، نتوانستسوسیالیسم توتالیترِ واقعاً موج
  .تاریخی خود قرار دھد

  

ترجمه ای سر و كار داریم كه  از بدو امر، با واژه. تردید سھل و آسان به دست نخواھد آمد پیكار الئیك در ایران، بی
الئیسیته، در ضمن، به . نیافته استبرابری گر دنیا نیز نیست، ھمان طور كه در زبان ھای دی فارسیزیان  در پذیر

پس به ھمان ترتیب كه در طول زمان و طی مبارزات . نیستتقلیل قابل دیگری است،  مفھومكه » عرفیت«یا » عرف«
جا  …»لیبرالیسم«، »سوسیالیسم«، »دموكراسی«چون  )التینی –یونانی( ھای غربی سیاسی و اجتماعی، واژه

  .گرددایرانیان  سیاسی ادبیاتنیز، به ھمین عنوان، می تواند وارد » الئیسیته«اصطالح ، اند افتاده

  

ھای بدیعی به خود گیرد كه از ھم اكنون  تواند شكل می کشور ماالئیسیته در  پذیری  فرایند تحقق
مشترك و واحدی است  ی پیكره پامسلم است، وجود  به ھر حال اما آن چه كه. قابل پیش بینی نیست

  !»و عقیده آزادی وجدان«و » جدایی دولت و دین« :كه بر روی آن الئیسیته بنا خواھد شد

  

 ٢٠٠۵دسامبر  ٩

  ١٣٨۴آذر  ١٨

  

  

  

  ھا یادداشت
  

ھای  ، چه ھنگام فعالیتایران توان در اظھارات احمدی نژاد، رئیس جمھور جدید ھای این كارزار را می نشانه)  ١(
ت أھی فرھنگی و سیاسی ی گرانه یاد گرایانه و سركوبو چه پس از آن در اقدامات بن ایشان انتخاباتی

  .ی جدید یافت حاكمه

ی آقای قوچانی  ، مطلبی از آقای پرویز ورجاوند در نقدی بر مقاله١٣٨٣شھریور  ٢۶در روزنامه شرق، شنبه )  ٢(
نكاتی كه در مطالب آقای ورجاوند موجب حیرت ما شده است . چاپ شده است» عصر جدید«تحت عنوان 

  :ین استچن

ھا را كه اصل مذھب را  و الئیك] ھا المذھب[ھا  »آته ایست« )در خطاب به آقای قوچانی(شما «       
قلمداد ساخته و مبارزه بی امان با آن را در سرلوحه » افیون جامعه«كنند و آن را   نفی می

اه در راستای كه نه تنھا ھیچگ» سكوالریسم«اند با نگرش  مبارزات ایدئولوژیك خویش قرار داده
نفی مذھب و دین گامی بر نداشته كه بسیاری از مبشران آن خود دارای اعتقادات آیینی 

ھای چپ   اید و نیروھای ملی معتقد به سكوالریسم را با جریان اند، یكسان پنداشته بوده
بر اساس كدام واقعیت تاریخ معاصر ایران شما به  …دھید ماركسیست در یك ردیف قرار می

ای حیرت انگیز بنیادی ترین جریان سكوالر ایران یعنی نیروھای  به گونه …دھید می خود حق
ھای   دستیابی به سكوالریسم را به چپ …ھا جبھه ملی ایران را نادیده بنگارید ملی و محور آن

كمونیست نسبت ندھیم و بپذیریم كه این مھم از آغاز از میان تفكر ملی برخاسته و تا به امروز 
  ».ھمیشه بر دوش نیروھای ملی حمل شده است این پرچم

كند در ضمن  الئیك می ی از مقوله ایشانو یا درك عامیانه  نویستده فوق حكایت از بی اطالعی ی گفته       



  .ستا انگیز و بی پایه بحث ادعاییاین كه حاوی 

اصل مذھب را نفی  و الئیك ھا، بسان كسانی كه) ھا مذھبال(این كه در این جا، آته ایست ھا  اول -
، خودبدین ترتیب، آقای ورجاوند، . شده اندفرض  ھمسان، دانندكنند و دین را افیون توده ھا می  می

نسبت  اساسی می زند كه به دیگران بیناروا، بی پایه و  شبیه سازی ی دست به ھمان شیوه
  .كند محكوم میآن را دھد و  می

، ھمان طور »الئیک«و  اصل مذھب است منکره المذھبی و نه نه بی خدایی،  ن »الئیسیته«این كه  دوم -
یا  باشد دیندار مؤمن و تواند که در متن گفتیم، کسی است که طرفدار جدایی دولت و دین است و می

در جھان  ،»الئیک«ھا از  ترین برداشت و عامیانه ترین افتاده پا پیش. آگنوستیکو یا  خدا بیدینی و  غیر
به حاضر  ی و در مقاله جای دیگرمن در . نیستند انگاری نادرست و ساده چنین احكام دیگر حاویامروز، 

در فرانسه که الئیك  بحث. شوم میای را یادآور  اطالع، نكته تنھا برای. ام ل در این باره صحبت كردهیفصت
 .شود طرح می چیزی به نام ماركسیسم شکل گیریقبل از  ،شود الئیسیته تلقی میی  گھواره

و بیشتر در فکر  بودند ناچیز یھا كه در آن زمان اقلیت ماركسیستنه مترین و بیشترین معماران آن، مھ
و  ھای سیاسی جریان بلكه) Guesdistesھا  دیست  گهحزب كارگری معروف به چون (سوسیالیسم 

ھای  ، سوسیالیست)رادیكال حزب(ھا  خواھان، رادیكال ھا، جمھوری لیبرال چون بودند عقیدتی دیگری
چون ... دینیاقلیت ھای  دیگر و، ھا ، پروتستانشان و ھمراھان بریان آریستیدو  ژورس ژانچون رو  میانه

كه بر خالف رھبری كلیسای خود  خواھی آزادیھای  بخشی از كاتولیك سرانجامو ... یھودیان مترقی
  .بودندجدایی دولت و دین  طرفدار

 و یما جنبه دارد که در این مقاله به آن ھا پرداخته ینسكوالر چنداختالف میان الئیك و  این كه بحثِ  سوم -
نگری حیرت » سیاه و سفید«پیچیده تر از آن است كه در این جا آقای ورجاوند، با ساده انگاری و یه ھر حال 
  .دھند ارایه می به خواننده ،)آیین داری= الدینی و سكوالر = الئیك (انگیز خود 

 كه گویا اینان) ایران است» ملیون«ی   عموماً خاصه كه(  خود مرگزبینانه این ادعای و سرانجام -
و  را در جنبش سیاسی ایران طرح كرده اند» سكوالریسم«و » جدایی دولت و دین«از ھمان ابتدا  بودند که

، جای ھزار »حمل شده است )به خوانیم جبھه ملی( تا به امروز این پرچم ھمیشه بر دوش نیروھای ملی«
 »سكوالریزاسیون«و  »جدایی دولت و دین«برنامه سیاسی جبھه ملی از  یندر كدام .ك تردید داردو ی

به كشور ما، » تجدد«گذشته، با ورود  ی م كه طی صد سالهیطرح كرد متندر  ؟جامعه سخن رفته است
، »و دینجدایی دولت «و » سكوالریسم«، »سكوالر«، »الئیسیته«، »الئیك«ھایی چون  همقوله ھا و پدید

  .اند را تشکیل داده» اندیشه سیاسی ایرانی« ی مفقوده ھای حلقه

  

)٣  (Séparation de l'Etat et des Eglises  

)۴  (Staat, State, Etat   

)۵  (Liberté de conscience  

آن در ماده دھم . است ، برآمده از انقالب فرانسه١٧٨٩اوت  ٢۶به تاریخ  بشر و شھروندی حقوقاعالمیه )  ۶(
ترجمه از متن اصلی (» …مورد آزار قرار گیردھیچ كس نباید به خاطر عقایدش، حتا مذھبی، «: خوانیم می

  ).به زبان فرانسه

در . است مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ١٩۴٨دسامبر  ١٠به تاریخ  اعالمیه جھانی حقوق بشر        
این حق : مند شود ی اندیشه، وجدان و دین بھرهھر شخصی حق دارد از آزاد«: ماده ھجدھم آن آمده است

مستلزم تغییر دین یا اعتقاد و ھم چنین آزادی اظھار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت و اجرای 
ی دمحم  ترجمه(» .ھا و مراسم دینی به تنھایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است آیین

چاپ سوم،  – ی آن ی جھانی حقوق بشر و تاریخچه اعالمیه –جانسون  ی گلن نوشته –جعفر پوینده 
  ).نی ، تھران، نشر١٣٧٨

)٧  (Anglican  

)٨  (Eglise établie  



دكترین،  آنكه از  ،Laïcismeبه نام الئیسیسم  ای از الئیسیته وجود دارد، فلسفی – سیاسی برداشت)  ٩(
ساالری دین  نشینجا را جدیدی یا ایدئولوژیعمالً دین  سانسازد و یدین  اخالق، ایدئولوژی و سیستم می

» یساالر  دین«تبدیل به  ، الئیسیتهسازی نامیمون و افراطی در این ایدئولوژی. کند می کھن
 ، الئیسیته، در اصل،اش نابودیبرای ھیوالی جدیدی که : شود می »سكوالر«این بار دیگری و 

  .استبه وجود آمده 

نیز از الئیسیته و حتا سكوالریزاسیون وجود دارد كه در قالب این مفاھیم  اگیریبسیط و فربرداشت )  ١٠(
در این جا نیز، الئیسیته . اجتماعی جامعه پاسخ گوید–ھای سیاسی ی پرسش به ھمهخواھد  می
در این باره رجوع كنید به كتاب . شود تبدیل می، اش موضوع اصلی فرای ،چیز دیگریبه 

  .١٣٨۴ –نشر اختران  …ھای ایرانی مربوط به نقِد نظریه پردازی و بخش» چیست؟ الئیسیته«

 )١١  (Institution  

)١٢  (Athée  آ«ای یونانی است كه از حرف  ، واژه» «A « تئوسو theos وند  پیش. تشكیل شده استA  به
 Athéismeخدایی  و بی» خدا – بی«مجموعاً . و تئوس به معنای خدا است» بی«یا » نه«معنای 

  . شود می

)١٣  (Agnostique, Agnosticisme   بی«، از حرف ١٢، به ھمان ترتیب زیر نویس «)آ) (A  ( وgnose  كه شناخت
مجموعاً به معنای ناشناسا انگار، ناشناسا انگاری، نمیدانمی، . و معرفت است، تشكیل شده است

  .و الادریگری است الادری

یونانی است كه این دیگری نیز ریشه  Laikos» الیكوس «اشتقاقی از  Laïcité» الئیسیته«و  laïc» الئیك«)  ١۴(
در برابر » سربازان عادی«كه به  استعنوانی  الئوسنزد ھومر، . یونانی دارد laos» الئوس «در اصطالح 

در یونان، الئوس معنای )  Polisپولیس (با تأسیس شھر . گردد سران و فرماندھان ارتش اطالق می
  .كند را پیدا می» مردمان مجتمع در شھر«و یا » شھروندان«، »اعضای شھر«، »شھر افراد«، »مردم«

)١۵  (Transcendance كه به معنای متعال، برین، استعالیی و ترافرازنده است.  

به ) میھن( Patrieدر روزنامه فرانسوی » الئیسیته«، اصطالح برای نخستین بار، ١٨٧١نوامبر  ١١در )  ١۶(
ی شورای شھر پیرامون نظام آموزشی و اظھار نظر یكی از اعضای  گزارشی ار جلسهمناسبت انتشار 

  .شود می طرحدر مدارس، » الئیسیته»ی  سوسیالیست شورا در باره

 :»ی جدایی دولت و كلیساھا قانون در باره«موسوم به  ١٩٠۵قانون )  ١٧(
Loi sur la séparation de l’Etat et des Eglises  ھمان . شھرت یافته است» ی الئیسیته بارهقانون در «به

  .ادیان است وی كلیساھا  بلكه از ھمه خاصنه از یك كلیسای » جدایی«این  طور که از نامش پیداست،

  :رجوع كنید به ،از جمله، و مواد مندرج در آن ١٩٠۵ی قانون  برای مطالعه)  ١٨(

        Jean Boussinesq, La laïcité française, Editions du seuil, avril 1994  

سازماندھی آموزش عمومی  …«: آمده است) ١٩۴۶اكتبر  ٢٧(در قانون اساسی جمھوری چھارم فرانسه )  ١٩(
فرانسه، «: شود كه و در اصل اول قانون گفته می» رایگان و الئیك در تمامی سطوح، تكلیف دولت است

   .»جمھوری ای الئیك است

ای  فرانسه جمھوری: ماده دوم«: آمده است) جمھوری پنجم(فرانسه  در قانون اساسی كنونی        
ی شھروندان را در برابر قانون،  جمھوری برابری ھمه. ناپذیر، الئیك، دموكراتیك و اجتماعی است تقسیم

  » .شمارد ی اعتقادات را محترم می جمھوری ھمه. كند قطع نظر از منشأ، نژاد و یا مذھب آنان، تضمین می

» حكم نانت« صدور توان در قرون وسطی با در فرانسه را می» جدایی دولت و دین«غاز فرایند آ)  ٢٠(
L’Edit de Nantes   تعلق، برای نخستین بار در اروپا، آنطبق . نشان داد ھانری چھارمتوسط  ١۵٩٨در سال 

این حكم . وندش دو مذھب كاتولیك و پروتستان اعالم می مشروعیت گردد و ملی جدا می تعلقمذھبی از 
  .شود فسخ می لویی چھاردھمتوسط  ١۶٨۵در سال 

»  چیست؟ الئیسیته«ای از فرایند تكوین الئیسیته در فرانسه رجوع كنید به كتاب   ی تاریخچه برای مطالعه)  ٢١(
  .١٣٨۴ –بخش چھارم، نشر اختران 

)٢٢  (Cléricalisme  كلركاز واژه Clerc كلیسایی است، برگرفته شده  كه به معنای روحانی یا صاحب منصب



  .و دین ساالری است) یا روحانیون(به معنای روحانی ساالری، اقتدار كلیسا و كشیشان  كلریكالیسم. است

)٢٣  (Clérical   

)٢۴  (Aufklarüng,  Lumières :»و   صغیریوضعیت  از زمانی است كه انسان ،كانتی  به دیده ،»روشنگری
به عبارت دیگر، . آید بیرون – خود مسبب آن استکه  -قرار داشتن تحت قیمومت و سرپرستی دیگری 

  ).ی امانوئل کانت نوشته» روشنگری چیست؟«( . اندیشه و خرد خود ، بهشودخود  به متکی

)٢۵  (Républicanisme  

  .و پس از آن مشاھده كرد ١٩٠۵ی این برخورد را می توان در قانون  نمونه)  ٢۶(

  :بندی كرد دورهرا می توان به صورت زیر تاریخ فرایند تكوین الئیسیته در فرانسه )  ٢٧(

   ١٨٠١ – ١٧٩۵، »جدایی« ی اولِ  دوره -         

  .١٨٧١ – ١٨٠١با كلیسای كاتولیك و پاپ، ) Concordat(ی ناپلئونی  ی توافق نامه دوره -         

  .١٨٧١ –، كمون پاریس »جدایی«ی دوم  دوره -         

  .١٨٩٠ – ١٨٨٠در جمھوری سوم، » ی الئیك رسهمد«ی مبارزه برای  دوره -         

  .١٩٠۵ – ١٩٠٣ی بیستم،  ، آغاز سده»جدایی«ی سوم  دوره -         

)٢٨  (Ecole publique, gratuite et laïque  

حزب سوسیالیست ، بنیان گذار )١٩١۴ – ١٨۵٩(سوسیالیست بنام فرانسوی  Jean Jaurèsژان ژورس )  ٢٩(
 ٣١در . اومانیتهی  و موئسس روزنامه) كه ماركسیستی بود Jules Guesdeگِد  ژولمتمایز از حزب ( فرانسه

  .شود ترور می بر ضد جنگ جھانی اول، اش به خاطر موضع گیری ،١٩١۴ژوئیه 

فرانسه و بنیان گذار حزب  درماركسیسم مروج و مبلغ ) ١٩٢٢ – ١٨۴۵( Jules Guesdeژول گِد )  ٣٠( 
  .است) سیسوسیالیسم ژورِ  در مقابل( سوسیالیست كارگری

)٣١  (Parti des libre penseurs . از كوشندگان الئیسیته در فرانسه از درون این جریان فكری، فلسفی و  تعدادی
كلریكالیسم  بر علیهشدیداً  ،تحت تاثیر خرد گرایی عصر روشنگری فرانسه ،اینان. سیاسی برخاستند

  .كردند مبارزه می

بریان  از حزب آزاداندیشان و آریستید Ferdinand Buissonه ریاست فردینان بویسون كمیسیون، ابتدا، ب)  ٣٢(
Aristide Briandبود ی، به عنوان مخبر كمیسیون، از حزب سوسیالیست ژورس . 

تشكیل  ١٩٠٢، در سال »جدایی دولت و كلیساھا«ی  كمیسیون مجلس برای تنظیم طرح قانونی در باره)  ٣٣(
برای تصویب ھر یک از مواد آن  را طرح نھایی ،سرانجام ، تحقیق و بررسی،سال كارو پس از سه  شود می

 ٢٣٣رای موافق و  ٣۴١با » جدایی دولت و كلیساھا«قانون موسوم به کل . آورد میبه مجلس 
  .رسد به تصویب می ١٩٠۵دسامبر  ٩رای مخالف در 

گونه تشكیالت سندیكایی و انجمنی را ممنوع  در انقالب فرانسه وضع شد و ھر ١٧٩١قانونی كه  در سال )  ٣۴(
  .La Loi Le Chapelier لوشاپولیه قانون: اش را به خود گرفت گر پارلمانی این قانون نام گزارش. اعالم كرد

بخش پنجم، نشر »  چیست؟ الئیسیته«ی الئیسیته و سكوالریسم در اروپا رجوع كنید به  برای مطالعه)  ٣۵(
  .١٣٨۴ –اختران 

 Saeculumی مشترك التینی  بر اساس ریشه Sécular – Sécularisme Sécularisationی مذكور  سه واژه)  ٣۶(
  كولومسِ . اند دھد، ساخته شده را می» صد ساله«یا » سده«كه معنای ) در زبان فرانسه siècleیا (

Saeculum ی  در كتاب مقدس، ترجمهAion طول زمان را یونانی است كه نزد ھومر نیروی حیات، زندگی ،
ایام ما تبیین  و سده با با این جھان،  انطباق توان بطور خالصه، سكوالریزاسیون را می. كند بیان می

 ، گیتی گرایی و گیتیانهشدن ، دنیویشدن و یا به معنای سازگاری با روزگار ما، این جھانی كرد
  ).بخش ششم » چیست؟ الئیسیته«برای اطالعات بیشتر رجوع كنید به ( .تعریف نمود

  .بخش ششم»  چیست؟ الئیسیته«)  ٣٧(



)٣٨  (Terminologie  

)٣٩  (Siècle  

)۴٠  (Aufklarüng,  Lumières  

  ٢چون آقای ورجاوند، رجوع كنید به زیرنویس )  ۴١(

)۴٢  (Partenaire  

)۴٣  (Théocratie  

  .ی مصطفی رحیمی ، نوشتهقانون اساسی ایران و اصول دموكراسیدر )  ۴۴(

  ١٣٨٢، نشر اختران، ٢١٩، ماشاااله آجودانی، ص ی ایران مشروطه)  ۴۵(

  ٢۵۶، ص ھمان)  ۴۶(

انتشارات  -، انتشارات عطار ١-٢ی یحیی دولت آبادی، جلد  جلد، نوشته ۴در دو كتاب و حیات یحیی )  ۴٧(
 ١٣٧١، شمفردوس، چاپ ش


