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  جدل سکوالریزاسیون در ایران ای در مداخله

  زمان ھا و زمینه ھا : سکوالریزاسیون

  
  

ای و ھم در   مورخ و فیلسوف باید بپرسند که آیا مضامین شناخت بشر از خود و دنیا، نمی توانند ھم در شکلی مذھبی و افسانه
فلسفی ضرورتاً نباید از معادل آن در الھیات ناشی گردد، حتا اگر  نه و نظری، تاریخاً تحقق یابند، به نحوی که یک مطلببیانی شاعرا

  .فرھنگی مشترکی، بیان شوند –ھر دو، در ساحت تاریخی 
  )١)(تاریخ و فرجام شناسی(ھانس بلومنبرگ 

) امت(احت مقدس به دنیای نامقدس، از جماعت سقوط از س(یا سقوط نیست فقدانسکوالریزاسیون تنھا به معنای 
گر   زمان، نشان  بلکه سکوالریزاسیون، ھم...) به فراموشی آن Daseinای قراردادی و یا از حضور وجود  به جامعه) ارگانیک(سازمند

  .بخش است جنبش رھایی
   )٢)(سکوالریزاسیوِن اندیشه(جیانی واتیمو 

در چھارچوب کارکردی  ،ی تا کنونی ی مذاھِب شناخته شده  یصی است که ھمهدر بحث من، بر اساس تشخ ،»خروج از دین«
نقش، امروزه، به گمان من، پایان یافته این . اند  پرداخته شدهساخته و  ،کنده از مذھبآ مبتنی بر سامان دادن ساحت اجتماعی

از بین  ھا  آنگذاری   دھند، اما نقش قانون امه میخدایان، البته، به بقای خود اد. شھر، از این پس، بدون خدایان، وجود دارد... است
  .بر می دارد ھا خدا نمی میرد، اما دست از دخالت در امور سیاسی انسان ...رود  می

  )٣)(جھانی جادو زده؟(مارِسل گُوشه  
  

  

  »سکوالریزاسیون«بغرنج 

، جامعه شناسی و ای در فلسفه ی سیاسی این دو مفھوم پایه –موضوع اصلی الئیسیته و سکوالریزاسیون 

بدین . از دین، شریعت و دستگاه آن بوده است» امر عمومی«و » سیاست«ھمواره رھایی  -الھیات سیاسی در غرب

ھا،  معنا، به راستی می توان گفت که در ایران امروز، پرسمان الئیسیته و سکوالریزاسیون، یکی از مھمترین بغرنج

اوضاع و  ی در میدان نقِد ھمراه با عمل تغییردھنده. ی و عملی استترین بغرنج ما، در میدان نظر اگر نه عمده

  .شرایط

ند که تنھا نک الئیسیته و سکوالریزاسیون، دیروز در غرب و امروز در جمھوری اسالمی ایران، پرسشی را طرح می

. حدود نمی شودم -مسیحیت در آن جا و اسالم در این جا  –دین » سیادت«از  جامعه) ۴(»خروج« به چگونگی فرایند

 ،خودمختاریچگونگی  .دھند فرا تر از آن، پرسش فوق العاده اصلی و بنیادین دیگری را نیز در برابر ما قرار می

) ۶(»بود برون«نسبت به ھر آن چه که استعالیی، برین و » امر عمومی«و » سیاست«) ۵(بودی دروناستقالل و 

الئیسیته و  ی بدین سان، مسأله. »سکوالر«ه اصطالح آسمانی و چه دنیوی، زمینی یا ب چه در شکل. است

گردد بلکه، به  تنھا به مناسبات دنیا و دین تحویل نمی) ھم در دیروزِ غرب و ھم در امروز ایران(سکوالریزاسیون 

و  خوی، مقدس تواند مطلق، دین چه، دنیوی نیز می. کند را نیز مطرح می» چگونه دنیوی بودن؟« ای، گونه

   .شود خدایی

  سکوالریزاسیون و الئیسیته، فرایند گذر از سیادت دین چگونه تحقق یافت؟   اما در زادگاه

ھای تاریخی  و ریشه) وجود ندارند ای چون تعریف و  مضمون یگانه( مضمون، می دانیم که در غرب، بر سر تعریف



و  شناسان سوفان، جامعهفیل میان بزرگی» جدل«سکوالریزاسیون، ی  پیچیده ی ، بویژه مقولهدو مفھوماین 

از جمله در اثر (وبر  نظری، در پی بحث ھای ماکس ی این مشاجره. گیرد الھیات َدر می و مندان سیاست اندیش

الھیات در نوشتارھای او پیرامون (اشمیت  و کارل) ١٩٢٠ – اخالق پروتستان و روح سرمایه داریاو به نام  معروف

در سامانی که سکوالریزاسیون با رفرم دین  .دھد در آلمان رخ می ، به طور عمده)١٩۶٩ و ١٩٢٢در  سیاسی

شناسیک، سیاسی و  ریشه ھای فلسفی، جامعه. شود و پروتستانیسم، ھمزاد و ھمراه می) ٧)(رفرماسیون(

، رنگین کمانی از کانت، اش فیی فلس گردند، تنھا در نحله دینی این جدل که به آغاز قرن نوزدھم یا مدرنیته بر می

. )٨(دنگیر و سر آخر فیلسوف معاصری چون بلومنبرگ را در بر می... آرنت و ھایدگر... گل، فوئرباخ تا مارکس و نیچهھ

  .   ای دارد که در جای خود باید انجام پذیرد بررسی این ریشه ھا البته نیاز به تعمق و تأمل جداگانه

 ی دوم سده ی به صورت حاد و  آشکار، در نیمهای، جدل سکوالریزاسیون در غرب،  اما، با وجود چنین پیشینه

مدرنیته نسبت به عصر پیش از » تجدد« ،ای که نظریه رود این جدل حتا تا آن جا نیز پیش می. دھد بیستم رخ می

که بلومنبرگ آن را، در کتابی که  شود طرح می) ٩(»سکوالریزاسیون ی قضیه«بدین سان، . برد خود را زیر سؤال می

چیزی نیست جز سکوالریزاسیون ب «: کند ، چنین فرموله می)١٩۶۶ – مشروعیت عصر مدرن( نویسد در رد آن می

و بینشی ) بلومنبرگ در ھمانجا(» ھمان-ھمیشه-تکرارانگارانه تاریخ به  تقلیل ساده«در راستای این گونه ). ١٠(»الف

چیزی جز ) ١٢(ی ترقی فهی تاریخ و فلس از تاریخ، طرح می شود که تمامی فلسفه) ١١( باورانه جوھر

مسیحاباوری «شناسی مسیحی نیست و حتا ماتریالیسم تاریخی مارکس نیز ھمانا  سکوالریزاسیون فرجام

ھای یزدان  پیش انگاشت –تاریخ و رستگاری کارل لوویت در (است » به زبان اقتصاد سیاسی )١٣)(باوری منجی(

تغییر «و یا ) ١۴(»شدن جا به جا«، »انتقال«یی در باره در ھمین حال، تز ھا). ١٩۴٠ – شناختی فلسفه ی تاریخ

سیاسی و اجتماعی » دنیای«ھا از قلمرو دین و الھیات سیاسی مسیحی به ساحت سکوالر و  مقوله) ١۵(»شکل

مفاھیم پرمغز نظریه مدرن دولت چیزی جز  ی ھمه«اشمیت که  در این میان، فرمول معروف کارل. شوند ارایه می

عصر جدید » مشروعیت«گردد که  یی میھا ، راه گشای نظریه)١۶(»نیستند )یا سکوالریزه(سکوالر  مفاھیم الھیات

و  - در یک کالم، پرسشی طرح می شود که آیا مدرنیته . شوند از قرون وسطی دینی را منکر می» ُگَسست«در 

و  ای ریشه گسستییا  ُبرشی – )١٧(»ی آن ی فرایندھای تشکیل دھنده چکیده«سکوالریزاسیون چون 

، اما در شکل ھای نامقدس، زمینی، ی دینی ھمان گذشته ادامه و تکراربوده و یا در حقیقت   نو آغازی

  است؟   »  سکوالر«زمانی و در یک کالم  جھانی، این این

که اقتدار و سلطه دین و کلیسا بر  دھد اما باید توجه کنیم که جدل پیرامون پرسش فوق، زمانی در غرب رخ می

دو گونه فرایند طی  ،صد سال پیش از آنحداقل یعنی ، قبلھا  ، از مدتھا معه و سیاست در این سامانجا

آمیخته، از  از یکسو، فرایندی دراز و کم و بیش مسالمت آمیز ولی درھم. رو به پایان یافته بود تاریخی متمایز

صورت گرفته، یعنی در  رفرماسیونا که در آن ج... اصالحات دینی تا تحوالت فرھنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی

 کناره گیری دین از امر سیاسی و عمومی یا سکوالریزاسیونفرایندی که به . کشورھای عمدتاً پروتستان

اجتماعی در آن جا که اصالح دین و سیاست  ھای انقالبھای سیاسی و  از سوی دیگر، فرایند جنبش. انجامد می

 ھای به ویژه در نظام. شود شرافیت متحد او با مشکل و مانع رو به رو میدر برابر سرسختی دستگاه کلیسا و ا

اقدام فرایندی که به . سیاسی مقتدر و متمرکزی که از کلیسای کاتولیکی به ھمان سان مقتدر و متمرکز برخوردارند

  .انجامد می یا الئیسیته )١٨(»جدایی دولت از دین و کلیساھا« ی سیاسی و یکجانبه

غالب ) ١٩)(کلریکال(دینی  ی میانی بر سده) در پی دو فرایند سکوالریزاسیون و الئیسیته(ه مدرنیته اما اکنون ک

از این پس، این مدرنیته است که چون ھر پدیدار اجتماعی، . شده است، مسایلی دیگر و نوین طرح می شوند

نتیجه بررسی، بازنگری و نقد آن از  در. ھای خود را به نمایش گذارد ھا و نابسامانی تا تضادھا، محدودیت رود می

از این میان دو نقد . گیرند مواضع و منافع اجتماعی، سیاسی و طبقاتی مختلف و متضاد در دستور روز قرار می

  :داد تمیزتوان  متمایز در غرب را می

وضع حفظ از م. از موضع ارتجاعی است) از جمله با سکوالریزاسیون و الئیسیته(یکی، مخالفت با مدرنیته  -



از موضع نفی ). کلریکالیسم( دین و روحانیت ساالری  ی  ای حاکمیت دینی در شرایط پایان یافتن سلطه گونه

این نقد، به ویژه در . در شرایط پایان یافتن مناسبات اجتماعی کھن... ھای فردی و حقوق بشر ، آزادیکراسیودم

. گیرد سوسیالیسم صورت می -یک یا متمایل به ناسیونالآلمان میان دو جنگ جھانی، بخشاً، از موضع و بینشی نزد

چون کارل اشمیت و البته نه تنھا او بلکه حتا فیلسوف  –متفکران آلمانی در آن زمان  ای از نزد پاره دکترینی که

که مشروعیت  تاریخروند به در رد این نگاه . از جذابیتی ھر چند موقت برخوردار شده بود –سترگی چون ھایدگر 

، در دفاع از »سکوالریزاسیون ی قضیه«دعوای بلومنبرگ تحت عنوان  ی اقامه ،برد رنیته را زیر سؤال میمد

  .پذیرد انجام می» مشروعیت عصر جدید«

نقد دیگر به مدرنیته، نه از موضعی عقب گرا برای حفظ مناسبات پیشین، بلکه از موضع افشای تضادھا و  -

در این جا، سکوالریزاسیون نه از . گیرد از آن، صورت می» گذر«ی در جھتِ ھای نظام جدید سرمایه دار محدودیت

و پاسداری از گونه ای استمرار حاکمیت دینی یا استعالیی، » مسیحیت) یا سکوالریزاسیون(سکوالر شدن «موضع 

، »تمل«، »دولت«، »سرمایه«، »کاال«پذیرد که نظم جدید، مقدساتی جدید چون  بلکه از پایگاھی انجام می

در نتیجه وظیفه ی نوینی را در دستور کار قرار . را جایگزین مقدسات کھنه کرده است... »سیاست«، »اقتصاد«

از مارکس روحی در این نقد، . )یا سکوالر کردن سکوالریزاسیون( سکوالریزاسیوِن سکوالریراسیون: دھد می

) ٢٠) (ُبت واره پرستی( گرایی یئی گرایی و فتیش، ش)از خود بیگانگی( آلیناسیونآن جا که او سخن از . حضور دارد

  :که می گوید ی حق ھگل ای بر نقد فلسفه به ویژه  در مقدمه. کند می

جھان را مستقر  جھانی حقیقت ناپدید شده است، حقیقتِ این آن] خصلت[تاریخ است که، آنگاه که  ی پس وظیفه«

ودبیگانگی انسان برمال خی مقدس  است که، آنگاه که پیکرهدر خدمت تاریخ  ی فلسفهی  و این، ابتدا، وظیفه. سازد

منظور در شکل سکوالر و غیر دینی ( شسی نامقد ، خودبیگانگی را در پیکره)منظور خودبیگانگی دینی است( هشد

، نقد مذھب به نقد حقوق و نقد الھیات به شود بدین ترتیب، نقد آسمان به نقد زمین بدل می. برمال سازد )است

    ).٢١(».یاستنقد س

  

 –ما در ایران، مناسبات فلسفه، نظریه سیاسی و عمل دگرسازی سیاسی  ی اما ببینیم، در شرایط امروز جامعه

چه گونه است؟ در  - باشد ما می بویژه با سکوالریزاسیون که موضوع بحثِ کنونی – اجتماعی با این دو مقوله

 ی ش با نمونهھای اما، با وجود ھمانندی. گرفته است ن نیز دَر، در ایرا»جدل سکوالریزاسیون«حقیقت باید گفت که 

  .شود می  ، به صورتی دیگر توجیهغربی

سلطه ی . ییوندی فشرده برقرار بوده است  ھمواره» سیاست«دین و  دانیم که در طول تاریخ ایران، میان می

در سده ی گذشته نشان  از جمله ،انتو این پیوند و سلطه را می. معنوی مذھب بر جامعه ھمواره اعمال شده است

بخشد و ھم در  اش، به تغلب دین قانونیتِ بنیادی و ابدی می ھم در مشروطیتی که متمم بر قانون اساسی. داد

اما در ایران، . کند ی حکومت ملی دکتر مصدق که بخشی از روحانیت نقش مؤثری در سقوط آن ایفا می دوره

دین بر حیات  ی جانبه ھمه ی پایان بخشیدن به سیادت یا مسأله) الئیسیته یعنی(دولت و دین » جدایی«ی  مسأله

، در حقیقت به صورت بارز و حادی با استقرار حکومت اسالمی مطرح )یعنی سکوالریزاسیون(اجتماعی و سیاسی 

ی از سکوالریزاسیون یا الئیسیته به معضلی اصلی و یا حتا به یک ی گاه، مسأله تا این زمان، ھیچ. شود می

نه در میان . شود اجتماعی تبدیل نمی  - ی فلسفه سیاسی و عمل سیاسی معضالت اصلی ما در حوزه

در حالی است که بسیاری از مفاھیم و بزرگ  کسریاین . اجتماعی –روشنفکران و نه در بین کنشگران سیاسی 

سوسیالیسم، فئودالیسم،  ، دموکراس، لیبرالیسم،)قانون اساسی(سیاسی غربی، چون کنستیتوسیون ھای مقوله

بدون شک بررسی دالیل این فقدان . روند و به کار می اند ما شده وارد ادبیات سیاسی... کاپیتالیسم و امپریالیسم

عالوه  -دانیم که یکی از علت ھا  دستکم می. در گفتمان سیاسی معاصر ایران خود موضوع بحث جداگانه ای است

این واقعیتِ آشنای  -ر ایران و نفوذ بینش و شیوه ی تفکر دینی حتا در میان آنان د» الئیک«بر ضعف تاریخی نیروھای 



، بخشی از روحانیت ایران ھا تاریخی بوده است که در مبارزه با استعمار و استبداد و قدرت ھای خارجی حامی آن

ما، در ابعاد  ی در جامعه» یرھائ«به طوری که امر . قرار داده است) و حتا در رأس آن( ھمواره خود را در صف جنبش 

اجتماعی و به طور کلی امر عمومی از  – اش، از جمله در زمینه ی استقالل و خود مختاری امر سیاسی مختلف

که در صف مقدم آن بخشی از » مبارزه با استعمار« تر اصطالح اصلی تضاد بهمذھب، ھمیشه، تحت الشعاع 

معنوی اش در بین مردم،  -روحانیتی که، با توسل به نفوذ دینی. روحانیت ھمواره حضور داشته، قرار گرفته است

در نتیجه، امر . مردمی که در اکثریت عظیم شان دارای اعتقادات دینی اند، قادر به ایفای چنین نقشی بوده است

واره ھم"... وحدت در برابر بیگانه"و " مصلحت طلبی سیاسی"از سلطه ی دین در کشور ما، در میدان زار » رھایی«

  .در یک کالم، قربانی شده است. محدود، مخدوش، منحرف و یا مسدود شده است

با توجه به آن چه رفت، موضوع بحثِ کنونی ما، این پرسش است که آیا می توان در ایران امروز، چه 

اجتماعی، دو اصطالح  –عمل تغییر دھنده سیاسی  ی سیاسی و  چه در گستره ی ی فلسفه در حوزه

تزی که مورد  –غربی شان، به کار ُبرد  ھای سیون و الئیسیته را، با علم به بنیادھا و تعریفسکوالریزا

، به دلیل مسیحی – و یا این که، به ادعای مخالفان، این مقوالتِ غربی  -دفاع من در این نوشتار است 

به عبارت دیگر، اگر  .باشند در کشور ما می اختالف شرایط ایران و اسالم با غرب و مسیحیت، فاقد کارائی

بخواھیم اصطالح بلومنبرگ را به کار بریم، باید بگوییم که از نظر این ناسخان ایرانی سکوالریزاسیون و الئیسیته، 

  .است» مشروع نا«، ی ما کاربرد چنین مقوالتی در شرایط خاص جامعه

  

نیستند، من با توجه به اھمیت و نوعی  از میان مخالفان کاربرد سکوالریزاسیون و الئیسیته در ایران، که نادر ھم

با  اش برقعی و به طور عمده، به دلیل مخالفتِ رادیکال و اساسی شان، اظھار نظر محمد بودن بحث

، ھا آن ابتدا، با آوردن فرازھایی از نوشتارھای. ام سکوالریزاسیون، نظرات سید جواد طباطبایی را مورد تأمل قرار داده

. خواھم پرداخت ھا سپس، در ھر مورد، در سنتزی، به نقد و رد نظرات آن. پردازم و میکلیدی ھر د به طرح بحث

به رغم احتیاط ھای پس از آن، بحث اثباتی خود را در دفاع از مشروعیت کاربرد مفھوم سکوالریزاسیون در ایران، 

سکوالریزاسیون در پرتو ھای موجود از معنا و مفھوم  ی دریافت این بحث را به پشتوانه .کنم ، مطرح میالزم

در آخر، . دھم به دست خواھم داد، انجام می پدیدار - ی آن در غرب و تعریفی که از این مقولهھا ھا و زمینه زمان

؟ در میان کدام طرح سیاسی برای ایران: و سکوالریزاسیون،/الئیسیته یاموضع سیاسی خود را پیرامون پرسش 

  .گذارم می

  

   

  :محمد برقعی

  " ھماھنگ کردن اسالم با شرایط"ریزاسیون در ایران به خاطر نفی سکوال

  

. است سکوالریزم از نظر تا عمل در ایران، محمد برقعی، نویسنده) و الئیسیته(یکی از ناسخان سکورالریزاسیون 

یل و برقعی، با تقل. ام او از این مفاھیم پرداخته ی آشفته ھای به نقد دریافتالئیسیته چیست؟ پیشتر، در کتاب 

اش،  مسیحی – ش، یعنی به طور عمده وجه دینیھای و مضمون ھا تنزل فرایند سکوالریزاسیون به یکی از تبیین

او این موضع را به استناد ویژگی دین . کند در ایران را رد می) و به طریق اولی الئیسیته(کاربرد سکوالریزاسیون 

جانبه و یکبعدی از سکوالریزاسیون که در حقیقت مفھومی با مسیحیت و به موجب دریافتی یک ھایش اسالم و تفاوت

مخالفت برقعی با کاربرد اصطالح سکوالریزاسیون در ایران، در نھایت، به . کند گانه دارد، اتخاذ می چند بعدی و چند

  .انجامد می ی ما در جامعه) یا در اصطالح اختیاری او، حکومت(ضرورت تلفیق دین و دولت  از دفاع او



  :ی زیر به روشن شدن بحث او کمک می کنندفرازھا

  ...گر شناخته شده است  امر حکومت و دین چنان به ھم آمیخته است که اسالم دین حکومت«

زیرا فقه و بخش . پیروی کند ی جدایی دین و حکومت در اسالم کامالً ویژگی خود را دارد و از الگوی غرب نمی تواند  مسئله
  . ین اسالم در ھم آمیخته است که تفکیک این دو مشکل استچنان با خود د... حقوقی اسالم

ی   در جنبش ھای مردمی دو قرنه ی اخیر ھمه جا بدنه... روحانیت شیعه ھیچ گاه بخشی از حکومت و جدا از مردم نشد
وند ر. ھمین ویژگی است که در جنبش عرفی گرایی ایران باید توجه شود... می بینیم در کنار مردم را اصلی روحانیت

  ...برخورد با نھاد روحانیت در اسالم از روند مبارزات نیروھای غیر دینی بر علیه کلیسا در غرب کامالً متمایز خواھد بود

حرکتی و سستی   ، معروف است، دین عامل بیی اسالمی، بر عکس آن چه در اروپا و در رابطه با مسیحیت در جامعه
  ...، ندارد...ین اسالم آن خصوصیاتی را که کلیسا در غرب داشتهسخن بر سر آن است که د... شناخته نشده است

در مسیحیت حاکم، یعنی کاتولیک، دنیا و پرداختن به آن مذموم بود و رھبانیت و تزھد و ترک لذایذ این جھانی ھدف از 
جھان برگرداند  به ھمین سبب نیز پروتستانیسم که روی مردم را از جھان دیگر به سوی این. آموزش ھای اصلی دین بود

و کالوینیسم با آموزش خود در مورد کسب ثروت و . یکی از موانع اصلی رشد و توسعه را از جلوی پای جامعه برداشت
اما پیامبر اسالم از ھمان آغاز اعالم می کند که در ... قدرت در این جھان به قول ماکس وبر موتور حرکت تمدن غرب شد

ی آخرت می داند یعنی توجه به آن را قبول   کلی ھمین که مسلمان این دنیا را مزرعهبه طور ... دین او رھبانیت نیست
  ... مورد قبول است... کسب مال حالل و بھره گیری مشروع از زندگی ...دارد

وقتی به ایران می رسیم باید به ویژگی ھای شیعه و شرایط کنونی خودمان توجه خاص کرده، و آن 
    )تأکید از من است)(٢٢(».سالم را با شرایط ایران ھماھنگ کنیمدستاورد کلی در رابطه با ا

    

  :آید که چنین بر میدھند،  را بازتاب می در مورد موضوع بحث ما ی مواضع نویسنده که چکیده ھا از این گفته

که  شود دریافت نویسنده از سکوالریزاسیون یا الئیسیته در غرب، محدود به یکی از فرایندھا و ابعاد آن می -١

یا به عبارت صحیح تر، مبحث سکوالریزاسیون در الھیات مسیحی و بویژه در » سکوالریزاسیون مسیحیت«ھمانا 

 - این درک یکجانبه، ناقص و تقلیل گرایانه از سکوالریزاسیون و الئیسیته . ھای پروتستان آن است ادبیات دینی نحله

در حقیقت،  -محدوِد نخستین خود بسیار فراتر می روند  ی طی زمان، از حوزه ،دو مفھومی که معنا و مضمون شان

نمونه ی بارز آن را به طور کامل و رادیکال . دھد بحث مخالفین ایرانی سکوالریزاسیون را تشکیل می پایه و اساس

بود،  یکی از موارد نقد اثباتی و ایجابی من نیز در ھمین رابطه خواھد. نزد سید جواد طیاطبایی مشاھده خواھیم کرد

یعنی در نشان دادن چندانی تعریف و مضمون سکوالریزاسیون و انطباق برخی از معنا ھا و کارکردھای آن با 

سکوالریزم از نظر تا در این جا، البته به صورت جنبی، باید اشاره به خلط مبحثی در کتاب .  ی کنونی ایران جامعه

و به  پندارد والریزاسیون و الئیسیته را مشابه و مترادف مینویسنده، به نادرستی، دو  مفھوم متمایز سک. کنم عمل

و » سنت«، »عادت«، که به معنای »عرف«رسم ناروایی که در گفتمان حقوقی و عامیانه رایج است، آن ھا را با 

در جایی دیگر، به این خلط مفھوم و ... می نامد» کردن عرفی«ھر دو را نیز . کند است، ھمسان می» رسم«

  ).٢٣(ام برخورد کرده سکوالریزم از نظر تا عملر آشفتگی د

راند و از  با این که نویسنده، پیاپی و با الفاظی کم و بیش یکسان، از تفاوت مسیحیت و اسالم سخن می  -٢

یا سکوالریزاسیون در ایران با آن چه که در » عرفی کردن«(خود را بگیرد  دلبخواه نتیجه خواھد  این امر بدیھی می

ایم،  اما مطلب مستدلی در توضیح حکم خود به غیر از آن چه که در فرازھای باال آورده) ت متفاوت استغرب گذش

مسیحیت چنان است که کمک  ھای متأسفانه در این چند جمله نیز، آشفتگی در تبیین ویژگی. دھد ارایه نمی

عامل «ی کاتولیک،  نحلهزیرا در ھمان جا، از یکسو، مسیحیت، در . کند چندانی به روشن شدن بحث نمی

که چون حکمی کلی و مطلق، بدون توجه به تاریخ و زمان، البته غیر قابل ( شود نمایانده می »حرکتی و سستی بی

با طرح این نکنه که ھمین . شود و چند سطر پس از آن، ھمین حکم نیز از سوی نویسنده رد می) دفاع است

روی مردم را از جھان دیگر به سوی این جھان «ن پروتستانیسم، ھای دیگرش، چو مسیحیت، ولی این بار در نحله

که (و یا چون کالوینیسم » دارد و یکی از موانع اصلی رشد و توسعه را از جلوی پای جامعه بر می گرداند برمی

موتور حرکت ... با آموزش خود در مورد کسب ثروت و قدرت در این جھان« )ی دیگری از ھمان مسیحیت است  شعبه



وبر، باز جای تردید و   انگیز ماکس بحث ی تز که خوِد این احکام مطلق نیز، حتا به پشتوانه. (»گردد دن غرب میتم

 بدین سان، خود نویسنده معترف است که مسیحیتی که پایه و اساس حکم ناکارایی). فراوان دارند ھای پرسش

 ی سان نبوده است، و این وضع، البته نه تنھا در بارهدر طول تاریخ، یکدست و یک قرار گرفته، سکوالریزاسیون در ایران

در . کند شوند، صدق می مذھبی گوناگون تقسیم می ھای دین عیسوی بلکه در مورد ھمه ی ادیان که به فرقه

حقیقت ایراد اکثر این گونه اظھار نظرھا، چه در مورد ادیانی چون مسیحیت یا اسالم و چه در مورد پدیدار ھای 

ست که  ھا و یکسویه نگری طرح کنندگان آن در یکبعدی... ماعی چون سکوالریزاسیون، الئیسیتهاجت –سیاسی 

اینان برای رسیدن به . خواھند بدھند و یا نمی دھند پیچیدگی، چندانی و چندگانگی پدیدارھا را مورد توجه قرار نمی

  .        سازند ای وانمود می الب واحد و یگانهنتیجه گیری ساده و  اختیاری خود، پدیدار ھای بغرنج و چندگانه را در ق

به است که  ای نتیجه نه البته در شکل افراطی جمھوری اسالمی کنونی، ،تلفیق دین با حکومتگونه ای   -٣

. ، در رد سکوالریزاسیون و الئیسیته در ایران، به دست آوردسکوالریزم از نظر تا عمل از کتاب توان راستی می

به ویژگی ھای شیعه و شرایط کنونی خودمان توجه باید «: گوید در آن جا که می. ز، بر آن تأکید داردنویسنده، خود نی

بدین ترتیب، ھمان طور که در بحث . »خاص کرده، و دستاورد کلی در رابطه با اسالم را با شرایط ایران ھماھنگ کنیم

سر واژه است و نه بر سر تعریف و تبیین  سید جواد طباطبایی نیز خواھیم دید، اختالف اصلی، نه لغوی و بر

سکوالریزاسیون و الئیسیته در دنیای غرب یا شرق، بلکه بر سر موضوع اساسی جدایی دین و دولت و به طور کلی 

در این جا، جدل . ی امور سیاسی و اجتماعی است ادارهی  جامعه ی ایران از سیطره ی مذھب در زمینه» خروج«

ته در ایران، کمابیش مضامین مشابه و نزدیکی با جدل سکوالریزاسیون در غرب در نیمه ی سکوالریزاسیون و الئیسی

مخالفت با . گرا رو به رو ھستیم ای، ما با مقاومتی عقب در ھر دو جا، به گونه. کند بیستم پیدا می ی دوم سده

امری ھمواره سخت،  استعالیی چون دین،  ھر چند که چنین ھای سیاسی و اجتماعی از سلطه» رھایش«جنبش 

  ...  باشد می بغرنج و نامسلم

  

  

  :سید جواد طباطبایی

  نفی سکوالریزاسیون در ایران بر پایه تلخیصی از سکوالریزاسیون 

  

ست  در ایران، در آن جا» سکوالریزاسیون«یکی از منتقدین اصلی و رادیکال طرح  اھمیت نظر طباطبایی، به عنوان

میدان مخالفت با تقلید و . غربی وارد میدان شود...اریخ، فلسفه سیاسی و الھیاتت ی دریچهاز  که او سعی دارد

ای با تارنمای  او، در مصاحبه). ٢۴(سکوالریزاسیون در ایران ی روی از غرب، از جمله در مورد کاربرد مقوله دنباله

این مخالفت  .کند ی، تجدید می، امتناع خود را، یکبار دیگر، با تلخیص سکوالریزاسیون غرب)٢۵(جامعه شناسی ایران

 در آن جا، کرده بود وطرح  ،ی انحطاط ایران دیباچه ای بر نظریهخود را، طباطبایی، پیش از این، در کتاب 

  .خوانده بود) ی به انتفأ موضوع سالبه(موضوعی منتفی را  برای ایران سکوالریزاسیون

د، ھم از گفت و گوی اخیر او در سایت جامعه برای روشن کردن استدالل ھای اصلی طباطبایی، ناگزیر بای

  .  شناسی ایران و ھم از کتاب نامبرده، فرازھایی را بیاوریم

سکوالريسم يک «و در توضیح این که چرا به باور او  شناسی ایران جامعهطباطبایی، در گفت و گو با تارنمای 

  :گوید چنین می، »نیست پاسخ درست و يک مسئله مطلوب در موقعیت ايرانی ـ اسالمی

اسالم و مسیحیت، دو دين کامالً . تمايز میان دو دين اسالم و مسیحیت است وجوداعتقاد به   نقطه حرکت من،«
. توان اطالق کرد نمی بنابراين احکام يکی از آنھا را بر ديگری. و دو نظام الھیاتی کامالً متفاوتی دارند متفاوت ھستند

به نظر من سکوالريزاسیون به معنای  و است که در مسیحیت ظاھر شده سکوالريزاسیون يکی از مسائل مھمی
   ...از اين موارد استفاده و اطالق نادرست است يکی  ای که در ايران به کار رفته، شناختی جامعه



ای اين درستی برای آن نداريم؟ چون مبنا و زيربن چرا معادل. اين واژه سکوالريزاسیون معادل درستی در زبان فارسی ندارد
مسیحیت را درست  ھای پولس قديس که اساس و پايه در کتاب مقدس و در نامه. ..واژه در کشور ما وجود نداشته است

  اش اين است که مومن مسیحی واقعی، معنی .نکنید برحذر باشید که تشبه به دنیا پیدا«خوانیم که  کرده، به صراحت می
 فرزند زمان«گويد  اند که اسالم می الی است که اتفاقاً به ما تاکید کردهاين درح .کسی است که فرزند زمان خود نباشد

مخالف عرف و «گويد  خود می اين دين با دينی که در اصل. ؛ يعنی عرف، زمان و دنیا را قبول کرده است»خودمان باشید
اشته باشد، با اين دو الھیات که دو الھیات متفاوت وجود د وقتی ھم. ، دو الھیات متفاوت خواھند داشت»زمان خود باشید

 خواھند کنند می وقتی متاخرين مسیحی بحث سکوالريزاسیون را مطرح می. متفاوت داشت توان دو برخورد کامالً  می
اما شما در مقابل بايد  گفت که تشبه به دنیا پیدا نکنید و مخالف سکولوس باشید توضیح بدھند که پولس قديس می

تواند  به اين معنی که مومن مسیحی چگونه می. نھند می  روند را نیز سکوالريزاسیون نامموافق سکولوس باشید و اين 
ای متفاوت مطرح شده  اما در اسالم، مسائل از آغاز به گونه .را بازسازی و درست کند رابطه میان دين و دنیای خودش

پاسخی متفاوت به  خن گفت و بايدتوان از سکوالريزاسیون در اسالم س گويم که نمی و برای ھمین ھم من می است
   )٢۶(»...مسئله متفاوت داد

  :را با تفصیل و ایقانی بیشتر پیدا می کنیم مضمونھمین ... دیباچه ای بر نظریه ی انحطاطدر 

ھای تاریخ   ای که در نخستین سده  ی اساسی در تمایز میان اسالم و مسیحیت این است که مسیحیت، به گونه  نکته«
نبود و ھمین امر موجب شد که مسیحیت، به » دنیا«شد، به خالف اسالم که دیانت دنیا ھم بود، دیانت این دین تدوین 

  ...و فراگیر، نتواند دنیا را در استقالل آن و در تعادلی با آخرت مورد توجه قرار دھد» قدسانی«عنوان دینی 

امری اعتباری » دنیا«ر آن اصالت دارد و د» قدسانی«تنھا ساحت ... مسیحیت دیانت تجسد است و به سبب ھمین تجسد
یا » یادن«توان  که می» غیر قدسانی«جایی برای ساحت  ]در مسیحیت[ موجب شد که ...نی بنیادی  این نکته... است

  ... نامید، وجود نداشته باشد» عرف«قلمرو 
معمول از آن به مسیحیت نیازمند تحولی در مبانی نظری الھیات بود که بر حسب  قلمروتکوین تاریخ در 
Sécularisation شناخت و   را به رسمیت نمی» قدسانی«مسیحی، مکانی در بیرون ساحت الھیات . کنند  تعبیر می

ی متآخر، مسیحیت با تجدید نظری در مبانی مھم خود، نسبت میان دین و  در سده ھای میانه ھمین امر موجب شد که
خوانده شد، جز باز ادیشی نسبت دین و دنیا، شناسایی  Sécularisationدر واقع، آن چه . را مورد توجه قرار دھد دنیا

  ...و ایجاد تعادلی میان آن دو ساحت حیات نیست» دین«اصالت و استقالل دنیا و قلمرو عرف نسبت به 
  .ی جدید در تاریخ مسیحیت و الھیات مسیحی آغاز شد دوره Sécularisationبا 

که دست  –اسالم  Sécularisationکوشش برای  می توان گفت که. ھم بود اسالم، به خالف مسیحیت، دین دنیا
اسالم در درون  Sécularisationاست، زیرا » ی به انتفأ موضوع سالبه«اگر بتوان گفت،  –کم صد ساله است 

. را به رسمیت شناخته است» عرف«و قلمرو » دنیا«این دین ، ... اوست و اسالم نیازی به آن نداشته است
  ).تأکیدات ھمه جا از من است) )(٢٧(».بود Sécularالم از ھمان آغاز اس

  

ھم در یکی از  که سکوالریزاسیون در ایران استپیرامون  طباطبایی از نظرات یا فرازھای باال، ترجمان چکیده

دانم  د میمن، ایرادھایی اساسی وارھا،   بر آن .اند بیان شده ای رسانه اصلی او و ھم در گفت و گویی ھای کتاب

  .سازد که ھر یک، به تنھایی، بنیاد استداللی بحث او را متزلزل و غیر قابل دفاع می

و  ھا زمانی و چند بُعدی را به یکی از زمان و قاطع، سکوالریزاسیوِن چند طباطبایی، به صورتی مسلم -١

ئل مھمی است که در سکوالريزاسیون يکی از مسا: دھد ، تقلیل می»سکوالریزاسیون مسیحیت« یش،ھا ُبعد

تکوین تاریخ در قلمرو مسیحیت نیازمند تحولی در مبانی نظری الھیات بود که بر حسب ... مسیحیت ظاھر شده

دوره ی جدید در تاریخ مسیحیت و الھیات  Sécularisationبا ... کنند تعبیر می Sécularisationمعمول از آن به 

  .پدیدار تاریخی در مغرب زمین دارد - این مقولهاز  ای واحد و یگانه بدین سان، او نیز، خوانش... مسیحی آغاز شد

و  عدیبُ  چندپدیداری » سکوالریزاسیون«توضیح خواھیم داد،  سطور به تفصیلی این  اما، ھمان طور که در ادامه

، تحویل مسیحی است - که دینی ھایش ھا و جنبه از حالت یکیدر نتیجه نمی تواند و نباید به  چند زمانی است و

 - به نمود دینی –یش ھا به یکی از نمود» سکوالریزاسیون«طباطبایی، با کاھش معنا و مفھوم . یا تقلیل داده شود

که چیزی جز  دھد قرار می و بکجانبه در نھایت، اھم استدالل خود را بر تعبیر و تفسیری اختیاری - اش مسیحی

با حرکت از چنین تعبیر و تفسیری . یزاسیون در غرب نیستقضایای سکوالر) ُدگماتیک(ساده کردن افراطی و جزمی 



سکوالریزاسیون در دنیای اسالم و به طور مشخص در ایران را به حکم  کند، است که او سعی می گرایانه تقلیل

نفی و رد ... سرشت و ماھیت آن از یکسو و تفاوت مسلم دو دین اسالم و مسیحیت از سوی دیگر» مسیحی بودن«

  .کند

و معنا و مفھوم آن را، ھمان طور که توضیح خواھیم داد،  )Saeculum(سکوالریزاسیون  ی شه ی لغوی واژهری -٢

 پولیسشھر ھا یا  –یونانی و  در دولت  Aiôn باید، سده ھا پیش از حادثه ی مسیح و مسیحیت، درتوان و  می

زمینی، انسانی و ( پولیسمنطق شھر یا  و) خدایی، آن جھانی(جدال میان منطق دینی . یونانی پیدا و مشاھده کرد

سده ھا پیش از آن که از زبان مسیح یا پولس قدیس طرح شود، نخستین بار، در نیرومند  توان را می) جھانی این

 آنتیگونروزی می انجامد، در تراژدی  ترین و در عین حال شکوھمند ترین تقابلی که به مرگ و سیه ترین و خشن

  .سوفوکل مشاھده کرد

انجیلی می شود و  در ھمین  -وارد کالم مسیحی  ،یونانی آیونی التین  ترجمه ،Saeculumا با وجود این که ام

خدایی، (امر قدسی  مسیحی، به موضوع اش در یکی از زمان ھای نخستینراستا، سوکوالریزاسیون، 

ھیچ گاه این ھمه اما می پردازد، با ) زمینی، این جھانی و میرا(و امر غیر قدسی ) جھانی و نامیرا آن

این واژه، . شود سکوالریزاسیون در این سطح و حوزه، یعنی در ساحت الھیات مسیحی، باقی نمانده و محدود نمی

چنان که نشان خواھیم داد، از ابتدای ھزاره ی اول و بویژه از سده ی شانزدھم به بعد، چون مفھوم یا پارادیگم،  ھم

چون فلسفه، ھنر، ادبیات، اندیشه، سیاست،  ھایی حوزه. آید ل در میبه تصرف دیگر حوزه ھای تفکر و عم

ھای  ھا و معنا سرانجام، سکوالریزاسیون، به طور مشخص، در یکی از تبیین... حقوق، جامعه شناسی، تاریخ

دین، چون فرایند خود مختار شدن انسان، جامعه، نھادھای سیاسی و  ی اش، چون فرایند خروج از سلطه اصلی

  .نسبت به دین، ظاھر می شود Res publicaاعی و در یک کالم، خودمختاری امر سیاست و امر عمومی اجتم

 نیز کالئی ی واژه(شوند  دین و الھیات طرح و حتا ابداع می ی این که بسیاری از اصطالحات، ابتدا در حوزه -٣

دیگر زمینه ھا و حوزه ھا، از جمله  Appropriationتصرف و سپس به  )ابتدا در زبان کلیسایی به کار رفته است

و حتا در چنین مسیری تغییر و تحول معنایی و مفھومی بیدا می کنند، نه تنھا  آیند دینی در می اندیشه ھای غیر

نیز ابتدا ریشه » سوسیالیسم«می دانیم که . شگفت انگیز نیست بلکه رایج و حتا می تواند طبیعی نیز تلقی شود

ه مسیحی داشته است و سوسیالیسم آته ایست مارکسی در جدال با در تفسیزھای بشردوستان

بلومنبرگ این موضوع را به صورت مناسبی   .چون سوسیالیسم مسیحی، شکل می گیردھای تخیلی  سوسالیسم

  :دھد چنین توضیح می

ھبی و مورخ و فیلسوف باید بپرسند که آیا مضامین شناخت بشر از خود و دنیا، نمی توانند ھم در شکلی مذ

فلسفی ضرورتاً  ، تاریخاً تحقق یابند، به نحوی که یک مطلب)تئوریک( ای و ھم در بیانی شاعرانه و نظری افسانه

تاریخ و (. فرھنگی مشترکی، بیان شوند –نباید از معادل آن در الھیات ناشی گردد، حتا اگر ھر دو، در ساحت تاریخی 

  )١: فرجام شناسی، زیر نویس

 پردازد ا به تلخیص سکوالریزاسیون در یکی از نمودھایش، سکوالریزاسیون مسیحی، نمیطباطبایی، تنھ –۴

زند و  او، در این حوزه نیز، دست به ساده نگری می .گرا، بکسویه، و جزمی دارد بلکه از این پدیدار نیز دریافتی تقلیل

در الھیات » سکوالریزاسیون دین«ر او به موضوعات دیگ. رود قدسانی فرا تر نمی  غیر –قدسانی بحث  ی از محدوده

 ،چون رفرم دین در نگاه و مناسباتش نسبت به امر عمومی...) چه کاتولیک و چه پروتستان(سیاسی مسیحی 

رفرمی که با نام  .پردازد نمی ...ی مدنی خصوصی، سیاست، اقتصاد، فرھنگ و به طور کلی امور جامعه امر

امر «و » سیاست«ص شده و به کناره گیری دین و کلیسا از امر ھایش مشخ سکوالریزاسیون در یکی از زمان

می دانیم که در قلب مسیحیت و از ابتدای کار، یعنی نزد خوِد مسیح، تضادی . می انجامد Res publica» عمومی

به قول ( » خروج از مسیحیت در خوِد مسیحیت«در بستر این تضاد است که امکان . بنیادین وجود داشته است

می گوییم، گزینش . شود ، فراھم مییابد که تحقق نیز می یکی از گزینش ھای محتمل، چون )گُوشهمارسل 

محتمل، زیرا، به قول باز ھم ُگوشه، مسیحیت می توانست راه دیگری، مشابه دیگر ادیان توحیدی را 



یحیت در خروج از مس«. دادند پیماید، اگر چنانچه یکسلسله وقایعی خارج از مسیحیت ھمزمان رخ نمی

توضیح . را فراھم می کند» خروج از خود«شرایط و و ابزار و مقدمات  خوِد دین بدین معناست که »  خوِد مسیحیت

  .دھد این تضاد بنیادین ما را به طرح ایراد دیگری سوق می

نسبت به در رد سکوالریزاسیون در ایران، ناظر بر نگاه او، به طور کلی،  طباطبایی ایراد چھارم من به نظر -۵

ابتدایی تر از آن ی مسیحیت  اطالعات و فھم ما در باره«در ایران  شود که  نخست او مدعی می. مسیحیت است

دارد  اما سپس، ھم چون روشنفکرانی از خود راضی، بر خود روا می. )٢٨(»ی آن صحبت کرد  است که بتوان در باره

و . تیاری و یکجانبه، چون احکامی مطلق و مسلم، تجویز کندی اخھای که در این باره، نه تنھا صحبت کند بلکه دریافت

یک نمونه (این ھمه، در حالی است که متفکران غربی، پس از سال ھای متمادی کار و پژوھش در باره ی مسیحیت 

ی سیر مسیحیت، با تواضع، به  ، ھمواره تزھای خود را در باره)ی آن را می توان مارسل گُوشه فرانسوی نامید

  .دھند ممکن و نه محتوم، ارایه می Optionsھای  و گزینش  ھا شرطی و احتمالی و به عنوان یکی از راه حلصورت 

این است که این دین، از ھمان ابتدا، ھم چون  ی ممکن،ھا »گزینش«در تحلیل از مسیحیت، یکی از این تزھا یا 

در حقیقت، دین مسیح بر تضادی . یا نیز بوددین دناسالم و سایر ادیان، و بر خالف تعبیر طباطبایی و دیگران، 

  :استوار است که در خوِد کالم مسیح وجود دارد

  ).٣۶انجیل به روایت اقدیس یوحنا، باب ھجدھم، (».قلمرو من به این جھان تعلق ندارد«

و كلید قلمر... ھستی و من بر روی این صخره كلیسایم را بنا خواھم كرد) نام صخره به یونانی(تو پتروس «

  ).١٩– ١٨انجیل به روایت اقدیس متی، باب شانزدھم، ( ».ھا را به تو خواھم داد آسمان

  ).١٨و  ١۵انجیل به روایت اقدیس یوحنا، باب بیست و یكم، ( »ھای مرا به چرا بَر بره …گوسفندان مرا به چرا بَر«

انجیل به روایت اقدیس متی، ( ».ردبه قیصر آن رسد كه به قیصر تعلق دارد و به خدا آن رسد كه به خدا تعلق دا«

  ).٢١باب بیست و دوم، 

انجیل به روایت اقدیس یوحنا، ( ».تو بر من ھیچ قدرتی نخواھی داشت مگر آن قدرتی كه خدا به تو داده است«
  ).١١باب نوزدھم، 

رومی ھا، نامه به (  ».اند قدرت ھای  موجود توسط خدا نھاده شده ی هاقتداری نیست جز از جانب خدا و ھم«

  ).۴و١باب سیزدھم، 

شود كه نقش  گذارده می» تضادی«یا » دوگانگی«كلیسای مسیح بر  مسیحیت و از روز نخست، سنگ بنای

در ، Pierre Manent َمنان ، به نقل از پیِر»تضاد«این . کند میایفا  غربمھمی در سیر تحول سیاسی و دینی در 

  كجاست؟

آورد كه به   می از یك سو كلیسا رستگاری ای. وجود دارد» تضادی«دھد  می از خود ارایه کلیساكه   در تعریفی«

از سوی دیگر، كلیسا، از سوی . كلیسا نیست ی هدنیای مورد عالق» قیصر«دنیای . این جھان زمینی تعلق ندارد

ا نیروی وظیفه ای كه به فیض الھی تنھ. شود خداوند و فرزندش، عھده دار ھدایت انسان ھا به سوی رستگاری می

بر ھر آن چه دارد كه » وظیفة كنترل«یا بھتر بگوییم » حق نظارت«پس از این، كلیسا . اش خود كلیسا است نقاله

كلیسا  …گیرند ھا در برابر بدیل خیر و شر قرار می عمال انسانحال چون اَ . اندازد این رستگاری را به خطر می

از میان آنھا، مھمترین و سنگین . شمارد ی خود مشروع میفعالیت ھای بشری را  برا ی هبر ھم» وظیفة نظارت«

پس كلیسا، به حكم علت . دھند عمالی است كه حكمرانان انجام میشان، به دلیل نتایج حاصله، اَ  ترین

اش، باید ھوشیارانه مراقب باشد كه حكومت كنندگان به حكومت شوندگان دستور انجام كاری بر خالف  وجودی

رود تا قدرت تام و تمام  بدین سان، كلیسا، بطور منطقی و نه بر حسب اوضاع و شرایط، می. رستگاری شان  ندھند

plénitude potestatis  را با رفرم گرِگورین  اش ای كه تمام ابعاد وسیع مطالبه. را برای خود طلب كندGrégorien  در

 Respublicaبا  ،نھایی و بطور حقیقیدر این دوره، كلیسای مسیحی به ت. آورد به دست مییازدھم  ی دهپایان س

  .شود یكی می

، از یكسو ھمزمانتضاد ویژه ای كه در درون دكترین كلیسای كاتولیك وجود دارد عبارت از این است كه كلیسا، 



انسان ھا را آزاد می گذارد تا در این جھان زمینی ھر طور كه مایلند خود را سازمان دھند و از سوی دیگر گرایش به 

  ). ٢٩." (نظامی دین ساالر بر آن ھا دارد تحمیل

تو ھیچ قدرتی «.(گیردبقدرتی كه حاكمیتش را باید از خدا  .پذیرد را می قیصرعیسی در زمان حیاتش مشروعیت 

برای انجام وظایف و تكالیف سیاسی و  ھوادارانش را  دعوت به تشكیل نھادی ی هاو جامع). »بر من نخواھی داشت

امور  ی هاو، بر خالف رسوالن دین یھود و اسالم،  قوانین یا احكامی ناظر بر ادار. كند سی نمیعمال قدرت سیایا اِ 

كند كه مسیحیان باید از او اطاعت كنند و به  اما از سوی دیگر عیسی تأكید می. كند شھر وضع یا تجویز نمی

  .در كلیسای او نخواھند بود ،با او ،یاو  بود در غیر این صورت یا با او نخواھند .حواریون و كشیشان گوش فرا دھند

آن چه كه در واقع روی داد، سیر كلیسا به سوی قدرت تام و تمام این جھانی پس از فروپاشی امپراطوری روم اما 

آن چه كه نباید از نظر دور  با این حال، .كلیسا در ھمه جااقتدار تحمیل دین ساالری و  یعنی. بود ھای میانی سدهدر 

ساالری مسیحی  امكان مساعدی برای خروج از دین ،در مسیحیت نست كه آن دوگانگی یا تضاد بنیادیداشت این ا

 ی هجنب با توسل بهتئوكراتیك مسیحیت  ی هبه بیان دیگر مبارزه علیه جنب. کند میحتی در شكل دینی آن فراھم 

   .كرد، امكان پذیر گردید  جدا می» امر كلیسا«را از » امر قیصر«دیگر آن كه 

در سه . آورد در دكترین كلیسا تجدید نظری به عمل می Léon XIIIسیزده  نوزدھم است كه پاپ لئون ی هدر سد

این پاپ  Sapientiae christianae (1890)و  Immortale Dei (1885)و  Diuturnum illud (1881): سند مھم كلیسایی

حاکم بر خود ھر كدام ) كلیسا و دولت( temporelجھانی  و این spirituel كند كه دو قدرت روحانی اعالم می

souverain خود را داراست و ھدف و غایت خاص خود را دنبال  ی هھر یك طبیعت ویژ. و كامالً مستقل از یكدیگر اند

 Pie ١٢ و پی ١١Pie XI بیستم، پاپ پی ی هدر سد". ھر یك از این دو در نوع خود بزرگترین قدرت است«: كند می

XII ی همتمایزی نسبت به حوز ی هكنند كه حاكمیت دولت در حوز گیرند و تصریح می نطق را در پیش میھمین م 

  .شود و سودمند نیست كه قدرت دنیوی تحت ساالری كلیسا درآید عمال میكلیسا اِ 

گُوشه  مارسل، آورد در می» دین خروج از دین«در مسیحیت، تناقضی که مسیحیت را به » تناقض نخستین«این 

  :را به صورتی دیگر توضیح می دھد آن

آن چه که مسیحیت را از سایر . توحیدی است یدین آن چه که ویژگی مسیحیت را می سازد، غرابت آن چون«

در یک کالم، . یا چند خدایی آن است) مشرک(غیر توحیدی  یھاجنبه یکی از ادیان توحیدی متمایز می سازد، 

من فکر می کنم که تکلیف ھمه چیز در این . ن شخص مسیح قرار داردتجسد و  وحی مسیحایی است که بر محور آ

دوردست، منطق دوگانه ای را وارد میدان خدایی  آور ، این پیامانسان  -ی خدا در آن جا که ایده. روشن می شود جا

توان او را  یاز یکسو، ما با برون بودگی بی نھایتِ خدایی رو به رو ھستیم که تنھا از طریق نماینده اش م. کند می

دھی به ساحت بشری رو به رو ھستیم، زیرا خداوند، به مثابه خدا، موھن  از سوی دیگر، با احتمال ارزش.  شناخت

بنابراین، ھم با گونه ای خدایی شدن ساحت زمینی مواجه ھستیم و ھم، و . ندانسته که شکل آدمی به خود گیرد

در حقیقت، ویژگی تاریخی مسیحیت این بوده است که ھمواره . ..ھمزمان، با غیریت و دگربودگی بی تھایت خدایی

به عنوان نمونه، تضاد میان ارزش دھی به ساحت بشری و ارزش زدایی رادیکال به ھمین . بازی با تضادھا کرده است

: ستدر کنار حرکت پس زدن دنیا، ھمواره و ھمزمان، حرکت وارونه نیز وجود داشته ا... ساحت به نام دور بودن خدا

       )   ٢٩ھمان . (»فعالیت دنیوی به معنای ارزش دھی به آن» ارج گذاری«

بدین سان، از  نگاه گُوشه، مشاھده می کنیم که مسیحیت نیز، مانند ھمه ی ادیان و از جمله اسالم، از 

می  ای نهو در نتیجه به گو شناختهرا به رسمیت » دنیا«ی متضادش، قلمرو  ھمان ابتدا و در یکی از دو جنبه

ی سکوالریزاسیون مطرح است، نه صرفاً و عمدتاً به  با این حال، مسأله .استبوده » سکوالر« توان گفت که

نسبت به » امر عمومی«معنای توجه دین به دنیا، بلکه به مفھوم خودمختاری سیاست یا جدایی امر سیاست و 

  .  دین

اصلی سکوالریزاسیون، درست  ی  که مسأله سرانجام، ایراد آخر من به موضع طباطبایی این است -۶



حد اقل از  -) به مفھوم ھگلی آن یعنی به خوانید پروتستانی شدن دنیا(دین » دنیایی شدن«برخالف تصور او، 

 بودن دینچگونه دنیایی  اصلی سکوالریزاسیون، ی مسأله .و نیست نبوده - سو ی شانزده به این سده

دینی که دست از دخالت در امور سیاسی و  .رود  از بین میاش   گذاری نقش قانوندینی که . است

     .دارد بر می ھا عمومی انسان

حال، اگر بپذیریم که در ایران، بغرنج فرایند خودمختاری حوزه ی سیاست و امر عمومی نسبت به دین، یکی از 

ھمه ی احتیاط ھای الزمی با (» سکوالریزاسیون«معضالت اساسی روز است، چه اصطالح و مفھومی بھتر و دقیق از 

) سیاسیی  در حوزه ی مربوط به مبارزه  و برنامه(و الئیسیته  -)  که در آخر این نوشته به آنھا اشاره خواھم کرد

  ترجمان چنین فرایندی واقع گردند؟  توانند می

  

  در غرب ھای سکوالریزاسیون ھا و زمینه زمان

   

  سکوالریزاسیون ھای  زمان -١

 در ایران، ھمانطور که اشاره کردیم، دارای ایرادی) و به طریق اولی الئیسیته(والریزاسیون بحثِ مخالفان سک

ھا به پدیدارھای چندگانه و بغرنج اجتماعی و سیاسی  آنیکسویه  نگرشاست که بیش از ھر چیز از اساسی 

 )moments(ھای توانند سکوالریزاسیون را در زمان نمیھا  آن در راستای چنین نگرشی،. گردد ناشی می

که ھمانا زمان دینی،  ھای آن و تنھا به یکی از زمان دھندمورد توجه قرار  اش، مختلفش، یعنی در چندگانگی

  .کنند بسنده می -یدآ ھر چند که، در فرایند سکوالریزاسیون، بنیادین نیز به حساب -کلیسایی و مسیحی باشد 

جا، زمان واحد، ممتد و بازگشت ناپذیر تاریخ یکخطی نیست،  مورد نظر ما، در این» زمانِ «ست که  نا گفته پیدا

خود  ی ویژه و مفھوم ، سکوالریزاسیون معناھا است که در متن آن ای درھم آمیخته) گاه(مختلف و  ھای بلکه لحظه

با این مالحظه . سخن می رانیم» ھای سکوالریزاسیون زمان«با چنین دریافتی است که از . کند را کسب می

  :فھرستی جامع و کامل نیستدھیم،  و توضیح می چه در زیر آورده که آن

  .»امور انسانی«خودمختاری شھر و : یونانی زمان -

  .امر قدسی و غیر قدسی: زمان مسیحی آغازین -

  .شھر خدا و شھر انسان: زمان اُگوسَتنی -

  .»ھا الئیک«و  ھا کشیش: زمان کلیسایی -

  .بی خداسیاسی  ی اندیشه: زمان ماکیاولی -

  .مرز بندی دولت با  دین: زمان الکی -

  .جنگ دو سکوالریزاسیون: زمان پروتِستانی -

  .سکوالریزاسیون یا انتقال مالکیت کلیسا: وستپالیزمان  -

 .سکوالریزاسیون چون برنامه اجتماعی: زمان انقالب فرانسه -

  .دنیاروح مسیحیت در این  پذیری چون تحقق Verweltlichung: زمان ھگلی -

  !یا سکوالرکردن سکوالریزاسیون» گذر از مدرنیته«: زمان مارکسی -

  . Beruf... و» جادوزدایی جھان«سکوالریزاسیون چون : زمان وبری -

  .سکوالریزاسیون چون افول اقتدار دین: »سکوالریزاسیون پارادیگم«زمان  -

  

  .»امور انسانی«خودمختاری شھر و  :زمان یونانی -



 - باز این یونان گریزناپذیر  –اژه شناسی، سکوالریزاسیون و الئیسیته، ھر دو، ریشه در یونان باستان از نقطه نظر و

ی، این واژه به معنای نیروی ی یونان نزد فالسفه. است Aiônھومری  –برگردان التین واژه یونانی  Saeculum .دارند

در تمایز با دنیای ) o outos aiôn(ای کنونی از دنی. جاودانگی است... حیاتی، زندگی، مدت زمان، نسل و سپس

، ابتدا به معنای مدت زمانی محدود و معین و Aiônکه در یونانی،  کنیمتوجه . رود سخن می) o mellôn aiôn(آتی

که موضوع (اما الئیسیته  .شود مربوط به عمر یک یا چند نسل است و سپس، در فلسفه، تبدیل به جاودانگی می

فرانسوی است  ای ، نو واژه)فایده نخواھد بود آن در این جا بی یابی واژه شناسیک ولی ریشه فعلی بحث ما نیست

، نزد ھومر، به الئوس. یونانی دارد Laos الئوسیونانی است که خود نیز ریشه در  Laïkos الیکوسکه مشتقی از 

طور کلی در یونان باستان، به مردم، است و به ) در تمایز با فرماندھان، رھبران و رئیسان(» ساده سربازان«معنای 

  .شد می گفته) ٣٠)(Ekklèsia(افراد عامی، توده، اھالی شھر و یا شھروندان مجتمع در انجمن شھر 

شود بلکه، ھمان طور که در  محدود نمی شناسی تنھا به واژه) و الئیسیته( سکوالریزاسیون اما زمان یونانی

بدین معنا که در یونان باستان، برای نخستین بار . نی و مفھومی دارد، خصلت مضمو)٣١(ایم جایی دیگر بحث کرده

متفاوت و ) ٣٢(لوگوسدر تاریخ، و پنج سده پیش از مسیحیت، تضاد میان دو نگاه، دو برداشت، دو گفتمان یا دو 

نی، دنیای و دنیای عقال  تضاد میان دنیای اسطوره :دنشو  مطرح می)...  پولیس(متضاد نسبت به دنیا، انسان و شھر

در ... ، در صلح، در جنگ، در سیاست، در ھنر، در تئاتر و)پولیس(در شھر... میرا ھای خدایان نامیرا و دنیای انسان

خصوصی و خانوادگی و » منطق«، )پولیس(دولت» منطق«دین و » منطق«: »منطق«تضاد میان دو . فلسفه

چون راھبری مردم توسط » سیاست«: »سیاست«تضاد میان دو ). ٣٣)(آنتیگون... (کشوری و عمومی» منطق«

چون امری » سیاست«و ) افالطون( بود و برون) شاھی – فیلسوف(، چون امری برین، متعالی، خدایی )٣۴(»شبان«

پروتاگوراس، ( ی امور خود ، چون خودمختاری آدمی، چون مشارکت شھروندان در اداره بود انسانی و درون

که خارج از » آدمی ھای فعالیت«و » ھای انسانی چیز«و یا چون ساحت ) ٣۵)(ی پریکلس ، خطابهھا سُوفیست

بدین سان، زمان یونانی سکوالریزاسیون، ). اخالق نیکوماخوسارسطو، (قابل شناخت و توضیح نیستند   خود،

یین نامند و به صورت تع می عموماً و بر حسب عادت سکوالریزاسیوناست که  فرایند جدا شدن خودمختاری انسان«

  ). ٣۶(»شود ای از یونان آغاز می کننده

  

  .قدسی و غیر قدسی امر :زمان مسیحی آغازین -

بیش از ھمه مورد توجه و استناد منقدین سکوالریزاسیون در ایران قرار گرفته، لحظه ای را در فرایند  این زمان، که

قدسی و  دسی و روحانی از یکسو و غیرکه معنا و مفھوم سکوالریزاسیون با دو قلمرو ق دھد این مقوله تشکیل می

. شوند مترادف می -لوک، ژان، ماتیو و پولس: در عصر حیات مسیح و پیروان او -نفسانی از سوی دیگر 

دنیایی و زمینی است که در   ، دنیوی، این)قرن(به معنای سده Saeculumسکوالریزاسیون، در این جا، ترجمان 

   .گیرد قرار می) sacralitéو  sacré(مقابل قدسی و قدسیت 

انجیل به (» ...فرزندان این دنیا«: سخن رفته است Saeculumدر انجیل، کم نیستند فرازھایی که در آن ھا، از 

اما «؛ )٣۶ – ١٨انجیل به روایت ژان قدیس، (» قلمرو من به این جھان تعلق ندارد«؛ )٨ – ١۶روایت لوک قدیس، 

انجیل به روایت ماتیو (» .سازند بی ثمر می را خاموش و ]خدایی[م ، کالھای دنیوی و فریبندگی ثروت وسوسه

در نخستین (به مفھوم زمان انسانی، یک سده و یا عمر یک نسل  ،Saeculumدر این جا، )... ٢٢ – ١٣قدیس، 

دیگر،  به عبارت. گیرد ، از جھتِ درازای زمان، مدتی محدود و معین است و در برابر جاودانگی قرار می)معنای التینی

دنیایی است ھای  ، در عین حال، به معنای مکان و محل فعالیتSaeculum). ٣٧(پایانش در آغازش ثبت شده است

تشبه به «: اند و پیروان مسیح، چون پولس قدیس، ھمواره مؤمنین را دعوت به نگریستن آخرت یا عالم باال کرده

نامه به پولس قدیس، (» ...تا در شما دگرگونی ایجاد شوددنیای کنونی پیدا نکنید، بلکه بجدید نظر و داوری کنید 

که قلمرو روحانی و جاودانه مسیح را از  شود گذاری می پس در این جا، بر فاصله ای ارزش). ٢ -  ١٢ ،ھا رومی



به عبارت دیگر، بر تمایز اساسی میان دنیای . سازد ، جدا میاش جھانی، در تمامیت ناسوت یا قلمرو مادی این

  ).٣٨(شود بند زمینی از سوی دیگر، تأکید می و مقدس از یکسو و دنیای نامقدس و زمان روحانی

  .شھر خدا و شھر انسان: زمان اُگوستنی -

و ده پس از میالد، ھنگام فروپاشی روم توسط بربرھا، اختالف روحانی و قدسی  نزد اُگوستن قدیس، در چھار صد

در این دنیا، در  .یابد می» شھر«یگر، تبیین خود را در تمایز دو نوع قدسی از سوی د از یکسو و غیر روحانی و غیر

، که این که با ھم یکی شوندبدون آن ،آمیزند زمینی، دو تاریخ دنیوی و مقدس، در ھم می» شھر«تاریخ بشری، در 

ھای  رتھا و قد چیز ھای نمایان، مالکیتی  اُگوستن، ھمه .خود بیانگر نوعی سکوالریزاسیون نگاه دینی است

خاستگاه و فرجامش، ھر دو، «شھری که به قول او . داند متبلور می» شھر انسان«زمینی را در واحد نمادین 

اما در مقابل،  ).٣٩(»فراتر روند) Saeculum, siècle( در آن، نمی توانند از افق یک سدهھا  اند و در نتیجه امید زمینی

... آورد شھروندان و اعضای تبعیدی خود را به دنیا می«ھان خاکی شھر خدا یا شھر مقدس وجود دارد که در ھمین ج

، )Saeculums siècles(ھا  با فرمانفرمای خود، با پادشاه سدهو  شوند تصاحبھا قلمرو موعود را  آن تا روزی که

در پیکر  البته، شھر خدا در این دنیا،. ، دنیا، تنھا تبعیدگاھی برای آدمیان است»سده«پس ). ۴٠(»حکمرانی کنند

  .و ھرگز نخواھد شد شود نمی» متحقق«کلیسا، وجود دارد، اما ھیچ گاه در این دنیا 

نامقس و آن  -این جھانی( Sacréو  Saeculumای که دو قلمرو  بدین سان، بر خالف تصور یکسویه و ساده

ایی برای ساحت ج در مسیحیت،«(بیند  نمی) در عین یکی نبودن( ھمزیستیدر مسیحیت را در ) مقدس -جھانی

» تاریخ قدسانی«در تمدن مسیحیت، تاریخی جز ... نامید، وجود ندارد» یادن«توان   که می» غیر قدسانی«

که زمان اگوستنی سکوالریزاسیون  ای ، نزد متفکر بزرگ مسیحی و در لحظه)طباطبایی - »توانست ایجاد شود  نمی

کلیسا متجلی » پیکر«در ، ھر دو، Saeculum» عرفی«و قلمرو به اصطالح  Sacréقلمرو مقدس می نامیم، 

دینی  ، جایی که در اصل خصلت)Ekklèsia(گیرند کلیسایی که نامش را مسیحیان از یونانیان وام می. شوند می

در » دنیا دو«که ترجمان بارز وجود و ھمزیستی  کلیسایی .بلکه محل اجتماع مردم در انجمن شھر است ردندا

  .ھا ھا و الئیک کشیش: تکه و متشکل از دو سنخ از مردم مسیحی کلیسایی دو .مسیحیت است

  

  .»ھا الئیک«و  ھا کشیش: زمان کلیسایی -

 Saeculum ،زندگی دنیوی اکثریت : دھد را نشان می اختالف میان دو نوع زندگی وجھی است که، در این زمان

م میالدی، تقابل فوق را در ی چھارم و پنج پدران کلیسا، از سده. عظیم مؤمنان و زندگی خاص و پارسایانه کشیشان

که ) clercs( ھا کلِرکاز یکسو، روحانیون مسیحی یا . ندتبیین کرد duo genera christianorumوجود دو نوع مسیحی

نباید اشتباه  آن با معنای کنونی غیر دینی( »ھا الئیک«اعضأ و صاحب منصبان کلیسا می باشند و از سوی دیگر، 

شود که به امور  شامل دیگر مسیحیان و از جمله آن دسته از مؤمنان و کشیشان سکوالری میکه )) ۴١(شود

. تصریح می شود پذیرفته و ای بدین ترتیب مشاھده می کنیم که در زمان کلیسایی نیز، دوگانگی. پردازند دنیوی می

ماند و زندگی خاصی دارد که نیایش در ای را داریم که از فعالیت ھای دنیوی به دور می  clergéاز یکسو، روحانیت یا 

را داریم که به فعالیت ھای اجتماعی در خدمت مردم » الئیک ھایی«و از سوی دیگر، مؤمنان یا  ست راه دین و  خدا

 …گوسفندان مرا به چرا بَر«( کنند را ایفا می» شبان«اینان، اما، موظفند که از دسته اول که نقش . پردازند می

  ).۴٢(آورند، پیروی کنند برای مردم مسیحی نور و نمونه می و )»چرا بَرھای مرا به  بره

  

  .سیاسی بی خدا ی اندیشه: زمان ماکیاولی -

در حوزه ی خاص اندیشه ی سیاسی، ُگسست بنیادین از دین، با جنبش اومانیسم و نوزایش اروپا و در رابطه ای 

این زمان است که با در . پذیرد لیای شمالی، انجام میدولت ھای خودمختار ایتا -تنگاتنگ با ساختار سیاسی شھر



نگاری بر محور حوادث سیاسی و با توجه به ابعاد جغرافیایی،  ، اندیشه سیاسی و تاریخ)۴٣)(و گیشاردن(ماکیاول 

از  .دنشو ، بدون کمترین ارجاعی و استنادی به دین و تاریخ مقدس، ابداع یا اختراع میھا اجتماعی و نظامی آن

  :ماکیاول است که برای نخستین بار در اروپا تیتلیو ی ی اولین دھه گفتار در بارهو بویژه  شھریاردیگر، با  سوی

، چون ھنری مستقل، »سیاست«ھدف . درک و دریافتی از سیاست، مستقل از اخالق و دین، ارایه می شوند« 

کارامد برای حفظ خود، در جنگل افراد، احزاب وسایل  ی ی تاریخی، این است که از ھمه خودمختار و برآمده از تجربه

  )۴۴(».متخاصم، بھره جوید ھای و کشور

در معنا و مفھوم » تنازع«و » آشفتگی«، »چندانی«، »تضاد«، »اختالف«، »مبارزه«ماکیاول با قراردادن 

ی و بدون خدا، بدون مشیت الھ ای سیاسی نظریه«بانی » فرشتگان سیاست«، با چشم پوشیدن از »سیاست«

  )۴۵(».شود بدون مذھب می

  

  

  .مرزیندی دولت با دین: زمان الکی -

که آزادی خواھی  سکوالریزاسیون جان الک، چون فیلسوف اصلی لیبرالیسم سیاسی، در تعریفی اولیه از

عقیدتی باشد، برای نخستین بار و به طور مشخص و منسجم، حدود و اختیارات کلیساھا و دولت را تعیین  -سیاسی

دھد و بر ضرورت  از کلیساھا، تعریفی چون انجمن ھای آزاد و داوطلبانه به منظور نیایش، ارایه می. ندک می

قلمرو دولت شامل . ورزد تأکید می) ۴۶(»ھا آن حقوق و اختیارات ی مرزبندی روشن بین کلیساھا و دولت در زمینه«

ھای  نا بر این مرزبندی، توسل کلیسا به دادگاهب. گردد امور مربوط به مالکیت و زندگی در ُبعد دنیوی و مادی می

در ھمین راستا . فردی، خارج از حدود و اختیارات آن ھا قرار دارداعتقادات یا  توسل به زور و سرکوب دینی یا عرفی 

تبلیغ دین در صورتی مشروعیت دارد که جلب . نیز، دولت نباید در امور مربوط به اعتقادات درونی افراد، دخالت کند

و این ادعا را الک، نه تنھا در درون . انجام پذیرد» متقاعد شدن درونی روح«انسان، نه از طریق زور بلکه تنھا با تکیه بر 

مسیحی کردن اجباری سرخ ی رواداری،  در باره او، در رساله ای. کند مرزھای اروپا، بلکه در ھمه جا ایراد می

     ). ۴٧(میان حدود و اختیارات دولت و دین، محکوم می کند پوستان آمریکا را نیز بر مبنای ھمان مرزبندی

  

  .جنگ دو سکوالریزاسیون: زمان پروتستانی -

و مارتن لوتر، تھیدستی نخستین را به  گردید در سده شانزدھم، ھنگامی که رفرم دین در اروپا آغاز می

بنا بر این، کلیسا، . وال و امالک فراوانی بود، کلیسا، بویژه در آلمان، صاحبِ امکرد کلیساوندان متنفذ خاطر نشان می

مندترین روحانیت  روحانیت آلمان جزو ثروت. ای برخوردار بود  مالکیت ارضی و منطقه ھم از اقتدار سیاسی و  ھم از

، به تقریب تماماً در شد رودخانه ی راین، که گذرگاه سرزمین بزرگ کلیسا محسوب می. رفت آن زمان به شمار می

، یا سکوالر بودنش، »سکوالریزاسیون«کلیسا را در آن زمان به خاطر ھمین . لیسای آلمان قرار داشتمالکیت ک

اما سکوالریزاسیونی از نوع دیگر . کرد دخالت می) سیاسی و اقتصادی(چون قویاً در امور دنیوی . کردند سرزنش می

بسیاری از اسقف ھا و راھبان بزرگ  .پروتستانی ھای سکوالریزاسیون: کرد نیز کلیسای کاتولیک را تحدید می

گراییدند و از کلیسای کاتولیک جدا می شدند، زمین ھای اسقفی و راھبی کلیسا  آلمانی که به پروتستانیسم می

) سکوالر(ھای خصوصی و دنیوی  داشتند و بدین ترتیب، آن ھا را تبدیل به مالکیت می را در اختیار و تصرف خود نگه

یکی، سکوالریزاسیون کاتولیک، به معنای نفوذ و اقتدار کلیسا در : »سکوالریزاسیون«دو نوع  بدین سان،. کردند می

پروتستانی، به معنای جدایی از » سکوالریزاسیون«و دیگری، و در برابر آن، ) سیاست، اقتصاد و مالکیت(امور دنیوی 

و شرایط جنگ ھای  ھا می گیرند و زمینهکلیسا و تبدیل امالک کلیسایی به مالکیت ھای خصوصی، در برابر ھم قرار 

  . کنند سی ساله دینی در اروپا را فراھم می



   

  .انتقال مالکیت کلیسا:وستپالیزمان  -

 در ،١۵۵٣در سال  ین بارنخست برای ،ای در زبان فرانسه ، چون نوواژه»سکوالریزاسیون«اصطالح 

این واژه،  که و مشھور است دانیم اما می .شود یبه انتقال اموال کلیسا، به کار برده م راجع یحقوق ای قضیه

بنا بر این قرارداد، . کند پیدا می١۶۴٨در سال  Westphalie وستپالیمعنای سیاسی خود را در جریان مذاکرات صلح 

و یا به بخش خصوصی  سکوالردھد، بخشی از امالک کلیسا به مقامات  در اروپا پایان می جنگ سی سالهکه به 

و  ، در این زمان، با توزیع و تقسیم امالک»ھا سکوالریزاسیون« موسوم به بدین ترتیب، اقدام. شود میانتقال داده 

برقراری : کند ، پیدا می)سمبولیک(، معنایی مھم، سیاسی و نمادین مردم و بخش خصوصی سوداموال کلیسا به 

نین و دراز، که ریشه، از جمله، در صلح دینی با به رسمیت شناختن پلورالیسم مذھبی در اروپا، پس از جنگی خو

  .ھا داشت ھا و پروتستات دینی میان کاتولیک ھای و انشقاق ھا اختالف

  

  .سکوالریزاسیون چون برنامه اجتماعی: زمان انقالب فرانسه -

، انجامد ، به انقالب فرانسه میی جدید بورژوازی در دورانی که با برآمدن مناسبات سرمایه داری و طبقه 

در جھت توزیع و  شود سکوالریزاسیون عملی می. دخورَ  اجتماعی گره می ھای و برنامه یزاسیون با مسایلسکوالر

ثروت، در مبارزه با بطالت کلیساوندان و کشیشانی که به خرج مردم زحمتکش و تولید کننده،  ی تقسیم عادالنه

اقدامی سیاسی، توان  را می» ریزاسیونسکوال«در این زمان، . کالن، قدرت و اقتدار شده بودند ھای  صاحب ثروت

 ی به گفته. نامیددارانه  اقتصادی و اجتماعی در جھت تغییر روابط اجتماعی کھنه و گذار به مناسبات جدید سرمایه

پذیرد که در پی آن،  ھای کلیسا به سود بورژوازی پروتستانی انجام می مارکس، در انگلیس، سکوالریزاسیون زمین

را در اقتصاد صنعتی خود به کار می  ھای کلیسایی ، کشاورزان آواره و رانده شده از زمینجدید ی ھمین طبقه

  ).۴٨(گیرد

ھای کلیسایی است که سکوالریزاسیون، در  امالک و دارایی»  ملی کردن«و  ١٧٨٩اما با انقالب فرانسه در سال 

 - » گیرند اختیار ملت قرار می ھای کلیسا در داراییی  ھمه«. (اجتماعی، متحقق می شود –مفھومی سیاسی 

ای اجتماعی  رود، نشانگر پروژه این اقدام، که معنایش، البته، فراتر از کنشی نمادین می). ١٧٨٩نوامبر  ٢قانون 

روشنگری  ی عصر فالسفه کهحقوق بشر و شھروندی است ھای  بر مبانی ایده ی کھن تغییر بنیادین جامعه برای

نخستین تماس بارز میان فلسفه و «بلومنبرگ،  در حقیقت، در این زمان است که به تعبیر. اروپا بانی و طراح آن بودند

شعار رھایی از ھمه ی سلطه ھای دینی و «و سکوالریزاسیون تبدیل به . »شود سکوالریزاسیون برقرار می

   .)۴٩(»می شود ھای میانی کلیسایی و ھمه ی بقایای سده

  

  .روح مسیحیت در این دنیا پذیری یا تحقق Verweltlichung: زمان ھگلی -

 Verweltlichung، بلکه، در ھمه جا، از اصطالح Säkularisierungیا  Säkularisationآلمانی  ھای ھگل، نه از واژه

. دشو می Mondanisationکند که به معنای دنیایی شدن است و برگردان فرانسوی آن  استفاده می

Verweltlichungاین جھانی شدن، تعلق : ،البته، معادل سکوالریزاسیون در تعریف ریشه شناسیک این واژه است

با این ھمه، جا دارد از خود بپرسیم چرا ھگل واژه سکوالریزاسیون را در فلسفه اش به . داشتن به سده و زمان حال

  . کار نمی برد

ن تاریخ پیشین است، نه به دلیل آن که انسان ھا را از تاریخ گذشته و عصر جدید، نزد ھگل، تکامل، تکمیل و پایا

در راستای پروژه رفرماسیون و پروتستانتیسم در  - بلکه )... پروژه روشنگری و انقالب فرانسه( کند مسیحیت آزاد می

انی تحقق بدین سبب که عصر مدرن، به دور از حذف مضمون ذاتی مسیحیت، این مضمون را به طور جھ« -آلمان 



تعبیری که . ھگلی، تعبیری اثباتی از سکوالریزاسیون است Verweltlichungبدین سان،). ۵٠(»بخشد می

ایجاد کرده بود و » روح تاریخ« ی که رادیکالیسم  انقالب فرانسه در حرکت بی وقفه گسستیخواھد بر  می

ست از مسیحیت، از طریق آشتی دادن ، یعنی بر گسداد زمینه ی فرایند الئیسیته فرانسوی را تشکیل می پیش

به قول ناشر و مفسر آثار ھگل، کارل لودویک میُشله، تاریخ، . مضمون مدرن عصر جدید با اصل مسیحیت، پایان دھد

ھدف تاریخ ھگلی نیز این «و  Verweltlichungمی کرد، چیزی نبود جز تاریخ » توجیه«آن طور که ھگل می فھمید و 

  ).۵١(»مسیحیت بود Verweltlichungجھانی کردن

نامد را طی مراحلی  مسیحیت که آزادی سویژکتیو یا فردی می principeاصل » تحقق بخشی«ھگل، فرایند 

تز  در چند کالم،. توضیح و تشریح این مراحل بغرنج از حوصله ی این نوشتار خارج است .دھد مختلف نشان می

از » ایجاد دنیا«جھانی، ھیچ گاه قادر به  ون قدرتی اینچ کلیسا کالبداصلی او این است که مسیحیت رسمی در 

) بیزانس(و شرق ) روم(ی، کلیسا بر دنیای غرب ی میانھا در سده. طریق اصل خود که فردیت آزاد باشد، نگردید

در . باقی ماند) جدایی ساحت روحانی و ساحت دنیوی(غالب و حاکم شد، اما تقسیم جھان به دو قطب مخالف 

ن جا که نتوانست دنیا را با حرکت از آن اصل ایجاد کند، تبدیل به نیرویی شد که مبارزه با بربریتِ آداب و نتیجه، از آ

که به ھمان اندازه وحشیانه بودند یعنی از طریق ترس از جھنم، تعقیب و  داد رسوم و توحش را با وسایلی انجام می

جدا کردن آنتاگونیستی قلمرو روحانی از قلمرو دنیوی، راه  ، بای میانهھا بدین ترتیب کلیسای سده ...دینان ترور بی

. با دنیا، ھر گونه روحانی کردن واقعی آداب و رسوم و نھادھای سکوالر را مسدود کرد» درونی«ھر گونه آشتی دادن 

لوتری . سپس ھگل توضیح می دھد که چگونه با رفرم پروتستان و لوتر است که خروج از انشقاق میسر می گردد

. ه تجرد را رد می کند، زن می گیرد و ازدواج را چون وظیفه و عامل مشارکت در زندگی جمعی محترم می شماردک

و سرانجام . لوتری که تقدیس فقر را محکوم می کند و از منزلت کار پرمشقت اما استقالل بخش سخن می راند

  .مثابه امری خدایی سخن می راند لوتری که  اطاعت کورکورانه را رد می کند و به جای آن از آزادی به

مدرنیته را تحقق پذیری روح مسیحیت  -و نه روشنگری  -سرانجام ھگل، در ادامه ی رفرم دین و  رفرماسیون 

  : کند داند و از اصل مدرنیته چنین تجلیل می می

. می شوندواپسین پرچمی که به دور آن، خلق ھا جمع . پرچم نوینی که به اھتزاز درآمده است… ین استا«

روحی که تنھا چون در حقیقت است، . خود است و ھم در حقیقت که ھم در) تأکید از ھگل است( روح آزادپرچم 

زمان، از ابتدا و تا به . کنیم و بر دوش خود می بریم این است پرچمی که در زیر آن خدمت می. باشد خود می در

  )۵٢(».را در جھان متحقق سازد principeکه اصل امروز، ھیچ وظیفه ای بر عھده نداشته و ندارد جز این 

  :و این اصل را ھگل در فلسفه ی حق چنین توضیح می دھد

به رضامندی یا حق آزادی فردی، نقطه ی بحرانی و مرکزی در اختالف میان عصر عتیق ) سوبژکتیویته(حق فرد « 

ون می رود که به اصل جھان روای نھایتش، توسط مسیحیت بیان شده است و اکن این حق، در بی. و جدید است

  )۵٣(».واقعی دنیای نوین تبدیل شود

  

  ! یا سکوالرکردن سکوالریزاسیون» گذر از مدرنیته«: زمان مارکسی -

 یھا سالنامهو یکسال بعد، در  ١٨۴٣ در Kreusnachزمان فلسفی او در : ھای مارکسی در این جا، یکی از زمان

 ی هنقد فلسف بر درآمدیدولت،  ی هپیرامون نظريآن ھنگام که مارکس، . باشد می ، مورد نظر ماآلمانی –فرانسوی 

تحریر  ی را به رشته يھود ی همسئل ،ئرابرونو بدر نقد نظرات  ،دولت و دين ی هو پیرامون رابطنویسد  را می حق ھگل

   .در می آورد

و » سیاست« ، دست به نقدجوانماركس  است که ھگل از ھمواره ناتمامسخت و  گسستیدر در این زمان،  

 حجاب کشف ،حاكم یو ايدئولوژ یسیاس ی فلسفه )فتیش(ُبت ساخته  اين دوزند و از  می در عصر مدرن» دولت«

  :گوید که کرده و می Dévoilement, Alèthéia, αγηθεσιαی زداي و راز



بیگانگی انسان برمال   - خود )به خوانید دینی( آن گاه كه شكل مقدسی در خدمت تاریخ،   وظیفه ی فلسفه«

از  «می باشد یعنی این که » )به خوانید سکوالر( ختن بیگانگی در اشکال نامقس و زمینی اشا، برمال سشده است

  ).۵۴(" می رسیم از نقد مذھب به نقد حقوق و از نقد الھیات به نقد سیاست ،نقد انسان به نقد زمین

: شود انسان، در حقیقت دو چندان می بیگانگی دخو ، ازتمام عیاردر عصر جديد و با تشكیل دولت  

 ای  و ھم در رابطه با دولت سیاسی) شود مدنی حفظ می ی هكه در جامع(ھم در رابطه با مذھب  ،بیگانگی خود از

ی  حوزهمدنی و  ی  هجامعساحت  جیمیانكه » قدسی«عامل . شود بدل می قدرت ترافرازنده نوینیكه به 

زمین و آسمان » جدایی«. نشیند می مقدس ، دولتی مقدسبه جای كلیسا. ودر از میان نمی ،حاكمیت است

 خویی دين. شود  یديگر م یاز سو» سیاست«و » دولت«مدنی از یكسو و  ی هجامع» جدایی«تبدیل به 

Religiosité پرستش مالکیت، سرمايه، پرستشكاال،  پرستش: دھد یم یزمین خویی خود را به دين یجا یآسمان  

  …»سیاست«از ، »اقتصاد«از  ُبت سازی،  سرزمین پرستش ،پرستی قوم، ملیت یا ملت لت،دو پرستش

. كنند یتظاھر م یزمین یدر قالب ھا mystification ی، توھم و راز آمیزگر»دولت«و » سیاست« شکلاكنون، در  

 یین بار در آسمانكنند، لیكن ا سیر می» آسمان«ھمواره در . یا مقدس زمینیو نا مقدس آسمانی  ی هدر پیكر

سازند،  آفرینند، آن ھا را از خود جدا می ھا می كه انسان) ھا در خیال انسان(نیرویی ھستند توانا و قادر . زمینی

دھند، آن ھا را حاكم بر  ، ماورا و مافوق خود قرار می…و غیره» خرد«، »اراده عمومی«، »قرارداد«ھا را به نام  آن

در نتیجه، رھایش حقیقی اجتماعی در گرو پایان . آورند در می ھا آنانقیاد و اسارت گردانند و خود را در  خود می

  .عصر مدرن است» اصل مقدس دولتِ «سیاسی از طریق برچیدن » جدایی«بخشیدن به این 

دولت . بھشت با زمین ی همدنی درست ھمان قدر روحانی است كه رابط ی  هدولت سیاسی با جامع ی هرابط"

و از ھمان راھی كه مذھب بر محدودیت ھای  )تضاد بھشت با زمین( مدنی قرار دارد ی ا جامعهدر ھمان تضاد ب

 اییدیعنی جھان غیر مذھبی باید دوباره دولت سیاسی را ت. شود چیره می دنیاآید، بر  جھان غیر مذھبی فائق می

   ).۵۵("، بازسازی كند و اجازه دھد كه بر او مسلط شودنماید

خود را به عنوان نیروھای اجتماعی تشخیص داده و سازمان دھد و دیگر  نیروھای خاصانسان  تنھا زمانی كه"  

سیاسی از خود جدا ننماید، تنھا در این ھنگام است كه رھایش بشر كامل  قدرتیرا به شكل  نیروی اجتماعی

  ).تأکیدات از من است) (۵۶(" .خواھد شد

توان زمان نقد  مارکسی را می ھای یون، این زمان خاص از زمانپس بدین سان، این لحظه از فرایند سکوالریزاس

سرمایه داری در مقام و از موضع گذز کردن ار آن و فراسوی آن رفتن، یعنی زمان سکوالراریزاسیون حقیقی،  مدرنیته

  .نامید... زمان سکوالر کردن خود سکوالریزاسیون یا به عبارت دیگر سکوالریزاسیون سکوالریزاسیون

  

  .Beruf... و» جادوزدایی جھان«سکوالریزاسیون چون : ان وبریزم -

نام ماکس وبر، ھمواره، در آن جا که از مدرنیته چون سکوالریزاسیون مسیحیت در شکل پروتستانیسم، تعبیر 

   .شود ، به روا و ناروا، بر زبان جاری میشود می

جز در چند مورد در نوشتارھا و (کمتر از این واژه  او. نبود» سکوالریزاسیون«پرداز  به ناروا، زیرا که وبر نظریه

  .راند و غیره  سخن می»  جادوزدایی جھان«و بیشتر از راسیونالیزاسیون، ) کنفرانس ھایش

پروتستان آمریکا به  )sectes(، از گذار و تبدیل فرقه ھای ١٩٠۶در سال  ای ولی به روا، در آن جا که او، در مقاله

و آن را یکی از  کند صحبت می ،Säkularisationprozeßن فرایند سکوالریزاسیون ، چو»الئیک«ھای  انجمن

  :کند مدرنیته ارزیابی میھای  شاخص

رشد مداوم فرایند ویژه سکوالریزاسیون پدیدارھای برآمده از مفاھیم مذھبی تسلیم ی   ھمهدر عصر جدید، «

Säkularisationprozeß ۵٧(»گردند می.(  



ه نظر جامعه شناسی و تاریخی، چیزی در این جا سکوالریزه، یعنی تبدیل به چیز دیگری تأکید کنیم که از نقط

 - تبدیل شدن «به عبارتی دیگر، با پدیداری چون . کند ی خود را قطع نمی شود که در عین حال پیوند با گذشته می

    .کند در خود حفظ میرا  شود شیوه ای که اثر و رد پای آن چه که سکوالر می. رو به رو ھستیم» حفظ کردن

، بیانی، به ندتوا می» جادوزدایی جھان«یا  Entzauberung der Weltباز به روا، آن جا که نظریه مشھور وبری 

سحرآمیز،  ھای نزد وبر به معنای رد میانجیگری» جادوزدایی جھان« .تلقی شودسکوالریزاسیون  جنبه یا وجھی از

  .ردن فکر وجود معنایی اخالقی برای جھان استک خدازدایی از فرایندھای طبیعی و رھا

 ی دینی جادوزدایی جھان که از پیامبری یھودیت عصر عتیق آغاز می شود، به یاری اندیشه -فرایند تاریخی«

ھای سحرآمیر جست و جوی رستگاری را چون خرافات و حرمت شکنی، رد ی ابزار علمی یونانی، ھمه

  ).۵٨(»کند می

، آید سم با رد مطلق این ایده که رستگاری از طریق آیین عشاء ربانی و کلیسا به دست میاز نظر وبر، پروتستانی

  .  ادامه دھنده و پایان دھنده فرایند فوق می باشد

یا دعوت الھی به کار حرفه ای را ترجمان  Berufو سرانجام، شاید و بیش از ھمه، بتوان ایده ی وبری 

آن جا که دکترین پروتستانی تقدیر، جنبه ی فلج کننده ی خود را از . وردبه شمار آ) مسیحی(سکوالریزاسیون دین 

. گردد در  انجام وظایف دنیوی می» کامیابی«دست می دھد و بر عکس تبدیل به محرکی روانی و دینی در جھت 

د و اش، ھم شخص خود و ھم عالقه ی خود را وقف پیشه ای کن ھنگامی که انسان، در موقعیت و جایگاه اجتماعی

را ھمواره باید به خاطر » ازجمله«و البته این  –روح سرمایه داری، به قول وبر، از جمله ... دست به کاری مولد زند

  :نزد لوتر، به گفته ی وبر. پروتستانی برمی خیزد ی از ھمین اخالق سکوالر شده –آورد 

جھانی  – نحصراً انجام وظایف دروننه پارسایی رھبانی بلکه م... زندگی مقبول خدا ی ادامه ی تنھا وسیله«

او چون  Berufاست که از جایگاه ھر فرد در زندگی ناشی می شود،  موقعیتی که، بدین ترتیب، کار حرفه ای یا 

  )     ۵٩(».دعوتی الھی می گردد

  

  .سکوالریزاسیون چون افول اقتدار دین: »سکوالریزاسیون پارادیگم«زمان  -

نقد دین و جامعه شناسی دین و تز  ی  در حوزه(کایی، با حرکت از ماکس وبر جامعه شناسی آلمانی و آمری 

و ھم چنین با حرکت از مارکس و اُگوست ُکنت، ) پروتستانیسم با پیدایش سرمایه داری ی اصلی او در مورد رابطه

آن در جامعه تعریف  راند و آن را چون افول نفوذ مسلط یا اقتدار دین و نھاد می» پارادیگم سکوالریزاسیون«سخن از 

  ):۶٠(کنیم اشاره می» پارادیگم سکوالریزاسیون«در این میان، به چند صاحب نظر اصلی . می کند

دین سامان یافته چون ابزاری برای  Bedeutungافول معنای «سکوالریزاسیون را  Howard Beckerھوارد بِکر  -

  .   کند تعریف می» کنترل

اندیشه، عمل و نھادھای  در آن،« نامد که می» فرایندی«سکوالریزاسیون را  Bryan R. Wilsonبریان ویلسون  -

  . »دھند اجتماعی خود را از دست می) معنای(ھمیت مذھبی ا

 ھای کاملی از جامعه در آن، بخش«کند که  تعریف می» فرایندی«سکوالریزاسیون را  Peter L. Bergerپیتر بِرژه  -

    .     »شوند ھادھا و نمادھای دینی خارج میو فرھنگ از زیر نفوذ و اقتدار ن

: شود اصلی برای تحلیل از سکوالریزاسیون قایل می» سه سطح«، Karel Dobbelaereدوبل آئر  کارل -

سکوالریزاسیون فرایند استقالل و خود مختاری این سه سطح یا ساحت ). فردی(سازمانی و خصوصی اجتماعی، 

   .است

- ...  



ھای تعریفی و تبیینی مختلف و گاه  که سکوالریزاسیون، دارای لحظه گیریم نتیجه میاز آن چه که رفت،  

تعریفی که امروزه از آن به دست می دھیم، کم و بیش . گیرند است که در  زمان و بستر واحدی جای نمی متضادی

مور سیاسی و اجتماعی چون فرایندی است که به کاھش نقش و نفوذ دین در ا -نزدیک به پارادیگمی سیاسی 

ی قانون، دانش و  سه حوزه» جدایی«، جامعه ای است که در آن »سکوالریزه«جامعه ی . انجامد اجتماعی می

اند و می دانیم که دین ھمواره گرایش به سوی یکدست کردن این  متحقق شده) قدرت سیاسی(سیاست 

سرانجام در اختتام این بخش و در . ستبی چون چرا و تام و تمام خود، داشته ا ی ھا، تحت نفوذ و سلطه  زمینه

  :ھمین راستا، تعریف ھانس بلومنبرگ، به عنوان یکی از صاحب نظران اصلی سکوالریزاسیون را می آوریم

که طی آن، در زندگی شود  سکوالریزاسیون اصطالحی است که به فرایندی درازمدت اطالق می«

ماورای زندگی، ھا از  داشت  لی، چشمھای متعا داوری  خصوصی روزمره، پیوندھای مذھبی، پیش

  ).۶١(»روند  ھای منجمد  رو به احتضار می ھا و عبارت نیایش

  

  

  سکوالریزاسیون یھا  زمینه -٢

  :دھیم ، در پنج عنوان اصلی نشان می)۶٢(این زمینه ھا را، با وام گرفتن از ژان کلود مونو

  .سکوالریزاسیون دانش -١

 .سکوالریزاسیون قدرت سیاسی -٢

 .آزادی وجدان رواداری و -٣

 .یافتن ایمان دینی و فردیت چندگرایی -۴

 .ھای اجتماعی خودمختاری حوزه -۵

  

  سکوالریزاسیون دانش -

  .  نسبت به الھیات است ھای آن مختاری دانش و روش سکوالریزاسیون دانش به معنای استقالل و خود

بیکن، . وناگونی را طی کرده استد، مراحل گانجام دانش میی  فرایندی که در غرب به سکوالریزاسیون در حوزه

  .ندا نمایندگان نظری این حرکت اساسی بوده... دکارت، پاسکال، سپینوزا، الک، نیوتن، داالمبر و بسیاری دیگر

تعریفی از پایگاه دانش در غرب، با تثبیت سه  شانزده و ھفده میالدی است که، به قول بلومنبرگ، باز ی در سده

دوم، حق آزاد اندیشه در شک کردن و به پرسش بردن . م، حق آزاد کنجکاوی نظرییک. پذیرد ، انجام می»حق«

سکوالریزاسیون دانش، از . و سوم، حق آزمودن، حتا آن جا که برضد احکام کتاب آسمانی باشد. عقاید پذیرفته شده

  . دس استتوسط کتاب مق از پیش تعیین شده» حقیقت«این دیدگاه، به معنای رھایی اندیشه از ھنجارھای 

نسبت به نظم   ، گسستی انقالبی)پایان مرکز عالَم بودن زمین(بلومنبرگ نشان می دھد که با انقالب کوپرنیکی 

علمی و  ھای ھای کلیسا، خودمختاری فعالیت آن و در اثر مخالفت در پی. دھد دنیوی اساساً مسیحی رخ می

. بوده اند  که ھمواره درگیر با کلیسا ھایی ، فعالیتدنگیر پژوھشی نسبت به کنترل و دخالت دین شکل می

  .کنیم در یک دادگاه دینی مشاھده می گالیله را در محکوم کردن و آشکار آن مشھوری  نمونه

ھا با استفاده  آن. کنند در این بین، مدافعان آزادی علم و  پژوھش، چون سپینوزا و پاسکال، نقش بارزی ایفا می

ورزند که موضوع  اساسی تأکید می ی قدسی و دنیوی قایل می شود، بر این نکته از تمایزی که مسیحیت میان امر

در حالی که موضوع الھیات چیزھای . است پذیر علم، امور این جھانی است و بنابر این تابع زمان، قابل تغییر و نسخ

ی دیگر تحمیل کنند، راه به ھنجارھای نظمی را بر نظم خواھند در نتیجه آن ھا که می. باشد ثابت و تغییر ناپذیر می



  .بََرند سوی استبداد می

سکوالریزاسیون آن چه که ، Michel de Certeau ِسرتو  دو سرانجام، سکوالریزاسیون دانش یا موردی که میشل

به . نامد، به معنای توضیح غیر دینی امور سیاسی، اجتماعی، حوادث طبیعی و غیره است ، میتصور شدنی است

که به خود می اندیشد، بدون آن که  پذیرد از تاریخ غرب، گفتمانی انجام می ای  خستین بار، از لحظهقول او، برای ن

دنیای اجتماعی و سیاسی  این از این پس،. دینی باشد و به نظم ترافرازنده، متعال یا فراسوی خود رجوع کند

تمام و کمال » ی هتوضیح دھند«چیزی می شود که در گذشته، ھمین چیز،  »دھنده  توضیح«است که 

  )۶٣(.جھان بشری و تاریخی بود

   

  سکوالریزاسیون قدرت سیاسی  -

ھفده، پس از  ی است که در نیمه ی اول سده ای انقالب سیاسیسکوالر شدن قدرت سیاسی در اروپا محصول 

فرایندی که به . صورت می پذیرد انقالب علمیشانزده و ھمراه با  ی اول سده ی در نیمه) رفرماسیون( انقالب دینی

ھایی  سکوالریزاسیون قدرت سیاسی و تثبیت نھاد دولت به جای نھاد کلیسا می انجامد، مجموعه تحوالت و دگرگونی

  .کنند است که به اشکال مختلف، شرایط خودمختاری سیاست نسبت به نھاد دین و کلیسا را فراھم می  گاه انقالبی

که دین و کلیسا نه  شود پا بطور مشخص از شرایطی ناشی میاما ویژگی سکوالریزاسیون قدرت سیاسی در ارو

دھنده و متحد کننده خود را از دست می دھند بلکه خود نیز تبدیل به عامالن اصلی اختالف، انشعاب،  تنھا نقش سامان

ھابسی  لویاتاندر چنین وضعیتی است که امکان برآمدن . شوند ثباتی و جنگ می پارگی، ھرج و مرج، ناامنی، بی چند

برای استقرار صلح اجتماعی و دینی، از طریق تثبیت نھادی فرای اختالفات و مناقشات مذھبی و مستقل از کلیساھای 

  .فراھم می شود... متخاصم

  :می نویسد کارل اشمیت، در ھمین راستا

از طریق اساساً محصول جنگ داخلی مذھبی است و به بیان دقیق تر محصول گذر از جنگ مذھبی ] مدرن[دولت «

  ).۶۴(».زدایی است ھای مذھبی یعنی از طریق الھیات خنثی شدن و سکوالر شدن جبھه

پس، حاکمیت دولت به جای حاکمیت کلیسا یا کلیساھای متخاصم و از ھم گسیخته، می نشیند و قادر می شود 

  .که به خشونت دینی پایان دھد

سیاسی یعنی خودمختاری نھاد دولت را به وجود بدین سان، جنگ مذھبی شرایط برآمدن سکوالریزاسیون قدرت 

دولت به عنوان نھادی بی طرف موفق به برقرای صلح دینی می شود و سیاست از معیارھا و ھنجارھای . می آورد

این نوع سکوالریزاسیون، در عین حال، . شود آزاد می) چون معیارھا و ھنجارھای دینی(فراسوی حوزه ی عمل دولت 

 ی کناره گیری آگاھانه: یابد اگر با سکوالریزاسیونی از نوع دیگر ھمراه و ھمزمان نمی گردیدنمی توانست تحقق 

این نوع سکوالریزاسیون، ھمان چیزی است که طباطبایی و دیگران، به . کلیساھا از دخالت در امور سیاست و دولت

  . گذرند راحتی، از کنار آن می

  

 رواداری و آزادی وجدان  -

ھای   دولتی، یکی از زمینه ھای ادی وجدان، چون حق طبیعی انسان، در مقابل فشارھا و دخالتمبارزه برای آز

 -چون امر خصوصی و وجدانی -این مبارزه شرایط مساعدی برای جدایی دین . گردد سکوالریزاسیون در اروپا و آمریکا می

جنبش دفاع از رواداری  .آورد به وجود می - چون نھادی که نباید در مسایل مربوط به  وجدان آدمی دخالت کند - و دولت 

tolérance  و آزادی وجدان، در سده ھفدھم و ھجدھم در انگلستان، طی جنگ داخلی و انقالبات این کشور، آغاز و

انسان، که در حقیقت نخستین  ای در این زمان است که بیانه ھای دفاع از آزادی وجدان چون حق پایه. یابد توسعه می



حقوق ویرژینی در ایاالت متحده آمریکا،  ی به عنوان نمونه، در بیانیه. یابند قوق بشری است، انتشار میمنشورھای ح

  :خوانیم که عمیقاً دینی است، چنین می

تنھا باید توسط عقل و اعتقاد ھدایت شوند و نه  ھا، ادای آن ی  و طریقه شوند می دین یا کیشی که از خدا ناشی«

در نتیجه ھر کس باید از آزادی کامل وجدان و آزادی کامل برای ادای دینی که وجدانش به او  .ھرگز توسط زور و خشونت

  ). ۶۵(»حکم می کند، برخوردار باشد

به وجود  ھایی بدین سان، پاراُدکس سکوالریزاسیون در این جا است که زمینه ھا و شرایط آن را از جمله جریان

، در دفاع از اعتقادات دینی خود که مورد )ھا ی از پروتستانھای ون نحلهچ(اینان . اند آورند که به شدت مذھبی می

، مدافع مرز بندی میان حقوق و وظایف دین از یکسو و وظایف و گرفت آن قرار می سرکوب کلیسای حاکم و دولت حامی

است که پیشتر مورد  الک نظریه پرداز اصلی جدایی اختیارات دین و دولت جان. اختیارات دولت از سوی دیگر، می شوند

  .توجه قرار دادیم

     

 چندگرایی دینی و تفرد ایمان -

مشترکی داشته باشد، بی شک این زمینه را پلورالیسم دینی و تفرد ایمان  ی اگر سکوالریزاسیون در غرب زمینه

کتاب  ی واسطه و لوتری که برای خوانش فردی و بی –شانزدھم اروپا  ی با انقالب دینی سده .دھند تشکیل می

، بدون وساطت میان فرد و خدا شخصیای ذھنی و  ایمان تبدیل به رابطه -شود مقدس، ارزشی خداشناسانه قایل می

از سوی دیگر، فردیت یافتن ایمان، ناگزیر، با تجزیه و جندگرایی دینی، فزونی  .شود می روحانیت و دستگاه دین،

از . دھد خود را در ھدایت کلیت جامعه از دست می) ۶۶(»وھیانب«و » فراگیرنده«دین، بدین سان، خصلت . یابد می

وجود  آید که ھمه مھمتر، پس از یک دوران طوالنی تفتیش عقاید و اختناق دینی، سرانجام شرایطی در غرب پیش می

ھم چنین نیز، تغییر دین، . انشقاقات مذھبی و کلیساھای مختلف یعنی پلورالیسم دینی به رسمیت شناخته می شود

این ھا ھمه به ... الادریگری و ایسم رایش از مذھب و کیشی معین به مذھب و کیشی دیگر، ترک دین و یا اقرار به آتهگ

ساز سکوالریزاسیون  ایمان نیست که چندگرایی و تفرد، زمینه ی اما، تنھا در حوزه .آیند در می ای امور مسلم و پذیرفته

          .دھد ی بنیادین دیگری از آن پارادیگم را تشکیل می جنبهی مدنی  خودمختار شدن جامعه. گردند می

  

 ھای اجتماعی خودمختاری حوزه -

و تخصصی شدن فزاینده ) ۶٧(جدایش پذیری کارکردی اش، ، بلکه مھمترینھای سکوالریزاسیون  یکی دیگر از زمینه

توضیح  Eigengesetzlichkeitوبر با مفھوم  دینامیسم اجتماعی فوق را ماکس. ھای فعالیت اجتماعی است حوزه

ھای  فرایند خودمختار شدن ساحت توان و معادل فارسی آن را می autonomisationآن ی  دھد، که فرانسه می

طالب حق خودمختاری در  و افراد متعلق به آن، ھا در ھر یک از زمینه ھای فعالیت اجتماعی، گروه. نامید اجتماعی

منطق «ھا و  ھا، ارزش خود، از ویژگی» درونی«بدین معنا که تنھا از ھنجارھای . شوند خاص خود می ای ی حرفه حوزه

ھای اجتماعی، در  افراد و گروه. پیروی کنند -اقتصاد، حقوق، سیاست و غیره  ھنر،در  –ی فعالیت خود  حوزه» ذاتی

ھا  برای آن ودیت و ممنوعیتیمحد از خارج، از حوزه ی دیگرِ ارزشی،که بخواھد را  ای ھنجار برونی ھر گونهعین حال، 

    .دو نمونه از خودمختاری ساحت اجتماعی را حقوق و ھنر تشکیل می دھند. نندک ، رد میایجاد کند

کیفر قضایی از مجازات مذھبی، که جرم چون اقدامی که به که  شود سکوالریزاسیون حقوق زمانی متحقق می

در مجموع می توان گفت که یکی از مراحل . ام دینی، تفکیک شوددیگری آسیب رساند از گناه به مثابه سرپیچی از احک

 – کنیم که اھمیت آن را امروز به ویژه در حکومت اسالمی آشکارا مشاھده می –سرنوشت ساز سکوالریزاسیون 

اھمیت کلیدی آن به ویژه از جھتی است که با به رسمیت شناختن و . سکوالریزاسیون در حوزه ی امور قضایی است

دولت، راه بر ستم و سرکوب دگراندیشان، مسدود » دستِ سکوالر«نی کردن آزادی عقیده و نقد و به کمک قانو



  .شود می

. ، خودمختاری در حوزه ی ھنر استEigengesetzlichkeitی دیگر سکوالریزاسون در راستای مقوله ی وبری  نمونه

تصویرھا، مجسمه ھا، نقش ھا، ھا،  ا، از طریق بتھمواره طی سده ھ - و البته نه تنھا در غرب  -ھنری که در غرب 

از این رو، خودمختاری ھنر به . ارتباطی ژرف و تنگاتنگ با دین داشته است... دینی یھا معبد ھا، کلیساھا و دیگر نمود

از این . معنای آزاد شدن آن از تفتیش دین، به مفھوم تثبیت مشروعیت ھنر بر مبانی و اصول ارزشی خاص خود است

تجاوز به آن « چون  کند، س، ھنرمند، قضاوت مذھب و اخالق را چون تھاجمی از خارج به خود و ساحت خود تلقی میپ

  ).      ۶٨(»ست چه که حقیقتاً آفریننده ترین و شخصی ترین چیزھا

  

  

  مواضعی در مناسبت با جدل سکوالریزاسیون در ایران

  : کنم می من این مواضع را در خطوط کلی، تحت دو عنوان طرح

 . نسبت به دین  »امر عمومی«و   »سیاست«خودمختاری فرایند  – ١

  کدام طرح سیاسی برای ایران؟: یا سکوالریزاسیون/پرسش الئیسیته و – ٢

  

 .نسبت به دین »امر عمومی«و   »سیاست«خودمختاری فرایند   -١

، کسانی چون طباطبایی و دیگران، دارای راندر ای) الئیسیتهھمچنین و (مخالفان کاربرد واژه سکوالریزاسیون  موضع

یعنی ش، ھای و زمینه ھا سکوالریزاسیون را به یکی از زمانھا  آن یکسو، از. ایرادی اساسی و غیر قابل ترمیم است

در نتیجه، به مفھوم دیگر  .دھند  ، تخفیف می)و آن ھم، بخشاً، به صورتی موھوم و غیر واقعی(سیحییت گرایی م گیتی

از سوی دیگر، به . پردازند نمی باشد،سیاسی از سلطه ی دین  - رھایش اجتماعیاسیون که فرایند سکوالریز

که البته غیر قابل  –غربی و مسیحیت  ھای شان با سامان ھای ھای جامعه ی ایران و اسالم و اختالف  ویزگی ی  بھانه

 اساسی، بدین سان، با چنین موضعی. وندش  دولت و دین در ایران می تلفیق و آمیزش ای روادار گونه –انکار است 

چند بعدی  ی مقوله) انگار و نه یکسویه و ساده(توان دریافت که چرا اینان از بررسی ھمه جانبه و بغرنج  به روشنی می

  .ورزند سکوالریزاسیون، آگاھانه امتناع می

وضوع اساسی و بنیادینی در مناسبت پدیدار و مفھوم سکوالریزاسیون، در یکی از زمان ھا و تعریف ھایش، ما را به م

 خودمختاری و خودمحوری ی دھد که مسئله سوق می -چه شرقی و چه غربی  –با جوامع تحت سلطه ی دین 

  .باشد می نسبت به دین Res publica» امر عمومی«و » سیاست«

ی شانزدھم است که می دانیم که در غرب، فرایند فوق از سال ھزار مسیحی آغاز می شود و تنھا در آغاز سده 

و آن ھم نوعی از  –این فرایند، به قول مارسل گُوشه، بدون رابطه با ویژگی مسیحیت . یابد  برآمدی نمایان و نھادین می

عوامل مختلف اجتماعی و سیاسی چون فئودالیته، . گردد نیست، اما به صورت خودکار از آن ناشی نمی –مسیحیت 

... خودمختار، تشکیل و تثبیت مناطق پادشاھی و از ھمه مھمتر پیدایش دولتاقتصاد نوین روستایی، رشد شھرھای 

  .کنند نسبت به دین ایفا می» سیاست«مختاری   نقشی اساسی در تکوین خود

پیدایش : دھد بی سابقه در آن رخ می ای این عوامل، اروپای غربی را به آن جا سوق می دھند که واقعه«

از این پس، قدرت سیاسی دیگر قدرتی . دھد مذھبی، سازمان می ھای بستگیای که خود را، خارج از وا جامعه

و این ھمان چیزی است که ما . قدرت سیاسی از دل جامعه برون می آید. مقدس نیست که از آسمان نازل شده باشد

عه و واقعه ی مرکزی این فرایند نیز، تشکیل نھادی است که محرک اصلی خود مختاری جام. نامیم دموکراسی می

  ).۶٩(»یعنی دولت: تصرف استقالل جامعه توسط خود، می شود

که برآیند نھایی و سرانجام  کند بدین سان، در غرب، دیالکتیکی سخت، طی زمانی دراز، بین دولت و دین عمل می



  . مستقل و آزاد نسبت به دین و مذھب، نیست ھایی چون ساحت »امر عمومی«و » سیاست«آن، چیزی جز برآمدن 

جوامع بشری، در طول تاریخ ایران نیز، چه پیش و جه پس از اسالم، ھمواره پیوندی فشرده و ارگانیک  ی ن ھمهبسا

این پیوند، بویژه در دو دوره . ، برقرار بوده است)»امر عمومی«و در عصر معاصر، میان دین و (میان دین و قدرت سیاسی 

ای در امور سیاسی،  آن پس، دین و روحانیت نقش تعیین کننده از. ی صفوی و قاجار، رو به تحکیم و تثبیت می گذارد

ی  و اقتدار دین را نه تنھا در حوزه  در جنبش تنباکو و مشروطیت، سیطره. کنند اجتماعی و فرھنگی ایران بازی می

بارز  نمود آشکار و. بلکه، از ھمه مھمتر، در حوزه ی اپوزیسیون سیاسی حکومت مشاھده می کنیم) پوزیسیون(قدرت 

ترجمان و تبلور عالی . برجنبش سیاسی و اجتماعی ایران، نقش روحانیت در رأس و رھبری آن است دین ی سلطه

در ایران، متمم قانون اساسی مشروطه است که ایده ی تئوکراسی اسالمی نوع شیعه ایرانی » سیاست«دین بر  نفوذ

و اما دوران استبداد پھلوی، در . مدون می کند نون پایهرا ھفتاد و سه سال قبل از استقرار جمھوری اسالمی، چون قا

فرایند تاریخی تحقق بخشی دین ساالری موعود در آن متمم یا، به عبارتی دیگر، در فرایند تغلب دین و روحانیت در ایران، 

، در حقیقت، با ردادم ٢٨، بویژه پس از کوتای پھلوی چه این رژیم، در دوران. پارانتزی بیش و کوتاه به لحاظ تاریخی نبود

که  –ھای سیاسی و اجتماعی آنان  استقرار دیکتاتوری، ضدیت با آزادی و  دموکراسی و سرکوب روشنفکران و فعالیت

زمینه ھا و شرایط ... عدالتی ھا و با تشدید بی – شود بطور عمده و کالن متوجه طیف نیروھای غیر مذھبی می

المللی دیگری  این زمینه ھا و شرایط، البته محصول عوامل ملی و بین. کند حاکمیت سیاسی دین در ایران را فراھم می

  .    نیز ھستند که طرح آن ھا در این جا مقدور نیست

ایران و تفاوت ھای آن با ی  جامعه... ھای تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرھنگی و دینی حال، با توجه به ویژگی

در شکل سکوالریزاسیون یا » خروج از دین«سده، راه حلی تحت نام  جوامع غربی، آن چه که در آن جا، طی چندین

 مفھوم نیز، از این رو. باشیم است که امروزه ما نیز در ایران با آن رو به رو میمشترکی گاه  الئیسیته پیدا می کند، گره

ه تنھا با مسایل و ن از دین و ھر قدرت برین دیگر،» امر عمومی«و  »سیاست«تحت دریافت رھایش  ،سکوالریزاسیون

  . باشد ایران بیگانه نیست بلکه مربوط بوده و مطرح می ی مشکالت جامعه

سکوالریزاسیونی که چون از زمان،  –را، در یکی از دریافت ھا و زمان ھایش » سکوالریزاسیون«من، 

رایند خود ف -در جامعه و زمان امروزی ما دارد» مجدد تصرفی«تاریخ و سامانی دیگر برخاسته، نیاز به 

  .خوانم  نسبت به دین می Res publica» امر عمومی«و  Politeia» سیاست«ی  مختاری حوزه

که اولی از دموکراسی یونان و دومی از  -سیاسی  ی این دو مقوله و پدیدار بنیادین در عمل و اندیشه ی در باره

یا » سیاست«گوییم که  در یک کالم، می. )٧٠(ام پیش از این در نوشتارھایی صحبت کرده - اند جمھوری روم برآمده

Politique  می نامیم» شھروندی«یونانی است که  پولیتیایو ) شھر(در معنای نخستین و اصیل آن، برخاسته از پولیس .

امور  ی ، به مفھوم دخالت و مشارکت شھروندان در اداره)یونانی(پروتاگوراسی  -این مقوله، ابتدا، در بدعت سوفسطایی

را به خود ) ھانا آرنت(»حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن«معنای  »سیاست«پس از آن است که . خود است

افالطون تا به امروز، در عمل سیاسی و فلسفه ی کالسیک سیاسی  جمھوریگیرد و تحت این مفھوم، از  می

یونانی، حتا  پولیتیایز نگاه امور خود، ا ی  ، از نگاه دخالت و مشارکت شھروندان در اداره»سیاست«. افتد می جا

چنان، مقوله و پدیدار  باشد چون در دموکراسی نیز، ھم) مردم ساالری( کراسی دموسبه راستی نام دیگر  تواند  نمی

، دوباره وارد و »مردم«مسأله حکومت، دولت و سلطه، البته از راه دیگری و به نام  ای  و در نتیجه، به گونه Kratosقدرت 

  . حاکم می شود

و نه خصوصی، شخصی، گروھی (عموم یا جمھور مردم است امر که  به ھر آن چه» امر عمومی«یا  Res publicaاما 

پس در این نگاه نیز، جمھوری، پیش از این که بیان نوعی حکومت و . شود اطالق می )Communautaire ای و کمونُته

آن چه که تحت برداشتی از سکوالریزاسیون، . ستباشد، ترجمان تعلق و تصرف عمومی، اشتراکی و مشارکتی ا نظام

می نامیم، روندی است که طی آن دو ساحت نام برده، در معنایی که از » فرایند خود مختاری سیاست و امر عمومی«

آن ھا به دست دادیم، از قدرت و مرجعی مافوق و خارج از خود، پیروی نمی کنند بلکه صاحب اختیار خود بوده و بر محور 



 –نه به معنای اختصاصی شدن حوزه ی سیاست و جدا شدن آن ار جامعه » خودمختاری«در این جا . دنچرخ میخود 

بلکه به مفھوم  – آفریند را می» سیاست«و بحران ژرف کنونی  شود پدیداری که با مدرنیته تقویت و تثبیت می

– محوری و خود -گردانی، خود- عنای خودبه م. خودمختاری و استقالل نسبت به دین، شریعت، احکام و اصول آن است

به معنای آن است که انسان ھای مجتمع . تغییر پذیر و نسخ پذیر برای خود است ھای در ابداع راه و روش تأسیسی 

، با حفظ چند گانگی خود، بدون پیروی از احکامی برین و برون ساخته از ...در نھاد ھای عمومی سیاسی و اجتماعی

ش ا از این موضع است که برابری، برابر حقوقی اجتماعی، که مھمترین. مور خود مشارکت می کنندخود، در اداره ی ا

شود و سکوالریزاسیون، از جمله، چون فرایند خارج شدن جامعه از  برابری زن و مرد و رھایش زن باشد، طرح می

  . حاکمیت قانون و اقتدار دین، ھموار کننده راه به چنین سویی است

  

  یا سکوالریزاسیون، کدام طرح برای ایران؟/الئیسیته وپرسش  -٢

ھا و زمان ھای آن و  نا، مفھوم الئیسیته، زمینهی مع دیگر، در باره ھای و برخی نوشته الئیسیته چیست؟در کتاب 

 :ھای اصلی آن بحث را بازگو می کنم در این جا، محور. تمایزاتش با سکوالریزاسیون، مطالبی نوشته ام

در  بیستم ی ی دوم سده نوزدھم و اوایل سده به طور مشخص، پس از انقالب فرانسه و بویژه در نیمه، الئیسیته

، آن طور که در الئیسیته. شود ، برقرار می١٩٠۵در سال » قانون جدایی دولت از کلیساھا« تصویب با این کشور،

 ند،و جداناپذیر یکدیگر الزم و ملزومکه تعريف و تبیین شده، آن چیزی است كه از اتحاد دو مضمون سیاسی، زادگاھش 

  :شود تشكیل می

عمومی  و نھادھای ھا و بخش) ، اجرایی و قضائی استگذاری قانون قوایسه  ی ندهكه در برگیر( جدایی دولت  - ١

استقالل دولت نسبت به ارجاعات  تر، می گوییم به عبارت دیگر و بطور مشخص. ھا آنھای  نھادو  ادیانجامعه از 

  .بیمذھ

  .اعم از مذھبی و غیر مذھبی ،اعتقادات ی هتضمین و تأمین آزادی از سوی دولت الئیك برای ھم - ٢

شھروندی یعنی شھروند بودن و از حقوق امر جدایی دولت و دین بدین معناست كه با حرکت از تعریف و تبیین فوق، 

سیاست ھای خود  ،دولت و نھاد ھای اجتماعی. افراد ندارد یا مسلک ھیچ رابطه ای با مذھب بودنشھروندی برخوردار 

و احکام انطباق با اصول  و صرف نظر از این که این سیاست ھا در مستقل از شریعت دین ھای دینی، مستقل از نھادرا 

 ،سر انجام دولت و نھاد ھای عمومی برای تعیین حقوق و آزادی شھروندان. كنند تبیین میتعیین و  ی ھستند یا نه،دین

از جمع دو اصل الئیسیته  بدین ترتیب، . دھند كار خود قرار نمی و معیار ادات مذھبی آنان را به ھیچ رو مالكاعتق

تضمین آزادی  -٢و  نھاد آنو  دینجدایی امر دولت از امر  -١: اساسی و تفكیك ناپذیر تشكیل شده است

  . كالئیی مدنی توسط دولت  ھای مذھبی و بطور كلی آزادی وجدان در جامعه

 اساساَ  یاالئیسیته در سایر كشورھا، . استالئیسیته كه فرانسه نزدیك ترین كشور در جھان به تعریف فوق از  گفتیم

با كیفیت ھای مختلف و  وجود دارد، ،..، در اروپا، آمریکای شمالی و التیناگر چیزی بدین مضمون غایب است و یا

اروپا، مناسبات دولت و دین، به دلیل شرایط تاریخی خاص ھر منطقه در  .شود كمابیش كامل، ناقص و یا محدود اجرا می

بدین . اند بوده متفاوت –) رفرم دین و تحول كلیسا(و دینی ) ھا  ملت  -تشكیل دولت(از لحاظ تحوالت سیاسی  – و كشور

ھای  ایی جنبهبا این حال در كشور ھای مختلف اروپ. ترتیب، در این زمینه ما با وضعیت ھمسانی رو به رو نیستیم

دولت و كلیسا را به  »جدایی«بر مبنای درجه و کیفیتِ  شوند كه امكان انجام تقسیم بندی مشابه و مشتركی یافت می

    .دھند ما می

، پژوھشگر فرانسوی در )٧١(فرانسواز شامپیوندادم که از را مبنای كار خود قرار  ای تقسیم بندیمن در آن کتاب، 

ی ھجدھم تا  دینی اروپا از سده - در پرتو سیر تحول سیاسیاو، . ام وام گرفته، الئیسیتهو  امور جامعه شناسی ادیان

متفاوتِ  » منطقِ  دو«كلیسا و مذھب را تحت  ی و سلطه به امروز، فرایند رھایشِ جوامع غربی از قیمومیت



اسی و اجتماعی اروپا بیشتر تقسیم بندی او با شرایط تاریخی، سی. دھد توضیح می سكوالریزاسیونو  الئیسیزاسیون

نكات اساسی آن بحث را یاد آوری . ھای دیگر تشخیص دادم بندی تر از دسته كند و من آن را مناسب انطباق پیدا می

  :كنم می

  

  .اند دو پدیدار و منطق متفاوت: الئیسیته و سكوالریسم 

است كه از یك سنت نیرومنِد به طور عمده ویژگی كشور ھایی  Laïcisationمنطق اولی یا الئیسیزاسیون 

آن جا كه نیروھای اجتماعی الئیك در برابر كلیسای مقتدر، سلسله مراتبی و . برخوردارند كاتولیكی

ی خود بر جامعه و بویژه بر نھاد  كلیسایی كه مصمم در حفظ اقتدار و سلطه. گیرند محافظه كار قرار می

باشد و خود را قدرتی  می اش  تمامیتجامعه در مدعی عھده داری امور  …آن جا كه كلیسا. دولت است

  .رقیب دولت و رو در روی آن می نمایاند

ی  دولت و نھاد ھای عمومی از سلطه و سیطره» رھایی«در منطق الئیسیزاسیون، قدرت سیاسی برای 

 ھا  ضسرانجام، در پی یك سلسله تعار. كند جانبه اقدام می شود و بطور مستقیم و یك  كلیسا بسیج می

گاه آرام و گاه خشن، گاه موضعی و گاه عمومی، گاه پیش رونده و گاه پس رونده، میان  ،ھا كشاكش و

از یك سو و كلیسای » دولت ملی مدرن«، میان )روحانیت ساالری( cléricalismeمخالفان و موافقان 

، تحقق »ھاجدایی دولت و كلیسا«كاتولیك وابسته به واتیكان با خصلتی فرا ملی از سوی دیگر، امر 

      .پذیرد می

دین و حوزه ھای مختلف  آن جا كه. است ویژگی كشور ھای پروتستان ،سكوالریزاسیونمنطق دومی یا 

كلیسای پروتستان در موقعیت انحصاری یا  …شوند می دگرگون فعالیت اجتماعی به تدریج و به اتفاق

دولت،  درست ا ر گیرد بلكه نھادیقدرتی نیست كه بسان كلیسای كاتولیك در مقابل دولت قرا ،فایق

ھای مشخص و  در  تبعیتی كمابیش   سیاسی، عھده دار مسئولیت  ی انسجام و پیوند سازنده

   .دولت شده یا مورد اعتراض پذیرفته

ھم  دولت و كلیسا را در مقابل ،ی اختالفاتی كه در كشور ھای كاتولیك ، ریشهسكوالریزاسیوندر منطق 

گیرد و  در تعارض قرار نمی »ملی  كلیسای فرا«با  »دولتِ مدرن«از یك سو، . ارددھند، وجود ند  قرار می

از سوی دیگر . گردند ملت ھا می – حتی برعكس، كلیساھای پروتستان بخشی از ھویتِ دولت

 به طور مطلقپروتستانیسم، با این كه الزاماً حامل روح دمكراتیك نیست، اما تشكیالتی تام و تمام، 

با  در نتیجه، در این گونه جوامع، تضاد. و یك پارچه، بسان كلیسای كاتولیك، نیست سلسله مراتبی

روحانیتِ پروتستان و به طور كلی ضدیت با روحانیت ساالری به مراتب محدود تر و خفیف تر از كشورھای 

ا ی و »الئیسیزاسیون« ،»سیتهالئی«، بحثی از زاسیون کشورھای پروتستاندر سكوالری. كاتولیك است

دولت، كلیسا و جامعه به سوی  »تحول«. دولت و كلیساھا در میان نیست )Séparation(» جدایی« اصطالح

میان دولت و  یو با حفظ پیوند ھای ھمراه با ھمتدریجی،  ،)ساالری و دین(ی دین  از سلطه »خروج«

  .پذیرد انجام می كلیسا،

برداشت  دتوان بویژه در آن جا که می. چنان که بر انگیخت ھمنقدی را برانگیزد،  تواند بحث فوق، البته به راستی می

ھا را  رادیکال و مطلقی از اختالف میان سکوالریزاسیون و الئیسیته به دست دھد، به طوری که مناسبات و پیوند میان آن

ی سکوالریزاسیون و از اکنون، با اتکأ به آن چه که در این نوشتار، در رابطه با زمان ھا و زمینه ھا .مخدوش و مستور کند

اختالف و این میان، فرایند خودمختاری سیاسی و اجتماعی نسبت به دین، آوردم، می توانم بحث خود را پیرامون 

 متعادل و مشخصالئیسیته و سکوالریزاسیون و دو منطق نامبرده، که در عین حال واقعیتی تاریخی است،  ارتباط

  . کنم



ای است که، با وجود  و مناسباتش با مسیحیت، مسأله» سکوالریزاسیون« بلماتیکپرودر این باره، باید بگویم که 

بغرنج در حقیقت، . توان به سادگی از کنار آن گذشت تعبیر مخالفان ایرانی سکوالریزاسیون از آن، نمی سؤ

    :    كنم بیانچنین  ،نكته سهرا می توانم در » سكوالریزاسیون«

ی  سیاسی یا فلسفی؛ یزدان شناسی یا  حوزه - ای قرارگرفته ایم كه در چه حوزه از این مقوله، بر حسب این  -١

در یك . اند و متفاوتی به دست دادهپربار گوناگون،  ھای تعریف –جامعه شناسی؛ فرھنگی، ھنری، تاریخی یا اجتماعی 

موضوعات بسیار مختلف و چون پدیدار، در طول زمان و تاریخ و در مكان ھای مختلف، به » زاسیونسكوالری«كالم، 

، اندیشمندان معاصری چون ھایدگر و دریدا در این میان .مھا اشاره كرد آن به این نوشته نیزمتفاوتی اطالق شده كه در 

  :ھایدگر می گوید. اصل واژه را زیر سوال برده اند ،نیز

یا » سكوالریزاسیون«اینكه  است، زیرا برای ، گمراه كنندهSakularisierung» سكوالریزاسیون«صحبت كردن از "

آن بتوان خود  بستروجود داشته باشد تا به  خاطر آن و در باید در كار باشد، ابتدا دنیایی  Verzeltlichung » گرایی گیتی«

  ).٧٢"(»دنیوی كرد«را 

مضامین « او ،»الئیسیزاسیون«و ھم در » سكوالریزاسیون«چون ھم در  ،برد می سؤالمقوله را زیر  این ،دریدا نیز

  .)٧٣(کند مشاھده می» خیلی مسیحی

با دین در زمان ھا و زمینه ھایی، ھمان طور که نشان دادیم، این است كه سكوالریزاسیون،  مشكل دوم  -٢

بزرگ متفكران  جدل. گیرد قرار می »تبانی و ھمدستیمناسبات «در  )و بویژه پروتستانیسم مشخصاً مسیحیت و(

بر سر ھمین  ،)...بلومنبرگ و لوویتز  اشتروس، اشمیت، ھایدگر، آرنت، ...ماركس و نیچه تا از فوئرباخ،( ٢٠و  ١٩ی  سده

اما » ی ھمان ادامه« ، در عین حال،است و یا» گسست از دین» «سكوالریزاسیون«این كه آیا : اصلی است» گره گاه«

و آن این است كه  دھد سوق میتر  بس مھم ای نقطهما را به  پرسش فوقزمینی یا دنیوی؟ ، در شکل دیگر در شکلی

تا چه حد نسبت به ) اصلی آن به شمار می رود ھای محرکه ، یکی ازكه سكوالریزاسیون(» نو«یا عصر »  تجدد«خود 

و این بار نه  –دیگر » یشكل«ی است كه خود را در ا »كھنه«و یا ادامه  است» نوین«؟ آیا واقعاً باشد می» نو«گذشته 

جانشین » ترقی«به نمایش می گذارد؟ به عبارت دیگر، آیا  – بلكه زمینی و این جھانی» جھانی آن«و » ترافرازنده«

جانشین » كمونیسم«ی ماركسیسم،  در نمونه ...و» كلیسا«جانشین » دولت« ،Providence» الھی مشیت«

  ؟         شود نمی …دینی »موعود رستگاری«

با فرایند پروتستانیسم و  ،در كشورھای پروتستانزاسیون، الریمشكل سوم این است كه از لحاظ تاریخی، سكو -٣

 مھمترین نظریه پردازان سكوالریزاسیون، چونبرخی از . باشد میعجین  به صورتی ژرف) لوتریسم(رفرماسیون 

ه در مناسبات با پروتستانیسم است كه سكوالریزاسیون ھیچگا. شناسان پروتستان بودند یزداناز ، )٧۴(لچترواِ  ارنست

و ھمواره در ھمزیستی و ھمكاری با ھم به سر برده ، انجامد بلكه این دو دولت و دین نمی» واقعی» «جدایی«به 

برای دریافت این مطلب تنھا كافی است نگاه كنیم به وضعیت كنونی مناسبات دولت، دین و جامعه در كشور . برند می

  …حده آمریكاچون انگلستان، آلمان، ایاالت مت یپروتستانعمدتاً ھای 

سکوالریزاسیون یا الئیسیته، کدام طرح برای ایران؟ چه پاسخ یا : حال، با توجه به مالحظات فوق و در برابر پرسش

  توان به پیش نھاد؟ را می ھایی پاسخ

و  ھا در یکی از زمانپدیدار،  –ھمان طور که در رد نظرات مخالفان سکوالریزاسیون در ایران بیان کردم، این مقوله 

، در نظام دین ساالری به معنای فرایند تاریخی خروج جامعه از سیادت دین ،ھا و تبیین ھای اصلی اش زمینه

می تواند و  اشاره کردم، می ھا  باشد بلکه، با مالحظاتی که در باال به آن نه تنھا مطرح می ،ایران کنونی) تئوکراسی(

با این حال، اما، . اجتماعی ایران قرار گیردسیاسی و  گران بایست موضوع عاجل کار فکری و عملی کنش

درحالی كه در مورد . کردسیاسی   مشخص »برنامه«و » شعار«به  تبدیل توان نمیرا » سکوالریزاسیون«

 یا انقالبی از طریق اقدامی قانونی به اتكای جنبشی» جدایی دولت و دین« .وضع بدین گونه نیست ،الئیسیته

كه به جدایی دولت و  فرانسهدر  ١٩٠۵قانون  جون تصویب یاقدام، به عنوان نمونه. تاجتماعی امكان پذیر اس -سیاس 



جامعه از  خروجفرایند «ش و از جمله در مفھوم ا اما سكوالریزاسیون در معناھای مختلف. بخشید كلیساھا رسمیت

تحقق بخشی . قرار گیرد …یدولتاقدام سیاسی و یا  ریز ، برنامهگذار كار قانونتواند و نباید موضوع  نمی »ی دین سلطه

  .گردد این امر، بیش از ھر چیز، در فرایند تحوالت فرھنگی، اجتماعی و ساختاری، طی طول زمان، میسر می

بغرنج، سخت و  روندیدر شرایط تاریخی كشور ما،  اجتماعی نسبت به دین، –خود مختاری سیاسی دانیم كه  می

، حداقل دو »الئیسیته«و » سكوالریزاسیون«شكل  دین ساالری، در نفی و ی، نقددر اروپای غرب. خواھد بودطوالنی 

سخن از  ،)Aufklärung(در این سامان ھا، با وجود مدرنیته و روشنگری امروزهسده به درازا کشید و با این حال 

در کشور  ئیسیتهال تحقق سکوالریزاسیون و موانع فرایند. کنند می )سابقدر شكل  به ھیچ رو البته نه( »بازگشت دین«

ی ایران را از آزادی، دموكراسی،  ھستند كه جامعه ای سدھای مختلف فرھنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی آن ما،

در این واپس . باز نگھداشته است …برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، ترقی جمھوری، حقوق بشر، حكومت قانون،

اساسی و تعیین ، مھم ی، بدون تردید نقشاسالمی ساالری دین و استبداد شرقیماندگی، دو عامل اصلی یعنی 

اندیشه و فرھنگ و نقد و پراتیک  ی مقابله با این دو در ھمه ی عرصه ھا و به ویژه در حوزه .داشته و دارند كننده

  .اجتماعی، ھمواره یک میدان اصلی مبارزه و مقاومت را تشکیل می دھد -سیاسی 

    

در ُگَسست از چپ سنتی  -سوسیالیستی آزادی خواه و دموکرات   چپِ قابل راه كاری كه امروزه در م

در  -  در داخل و خارج کشورالئیك ، دموکرات و خواه  جمھوری ھای و به طور کلی تر در مقابل روند -توتالیتر 

اپوزیسیونی یا  فعالیت ھمانقرار دارد، ھمواره  -ُگَسست از دو نظم استبدادی پادشاھی و اسالمی 

چیزی كه ماركس در نخستین تز از  .انتقادی در جھت تغییر و دگرسازی وضع موجود است -عملی لیتفعا

  .)٧۵(نامد می»” انتقادی –عملی «یا فعالیت » انقالبی«فعالیت "، ی فوئرباخ در باره تزھایی

 شود، در  مربوط میاوضاع و شرایط  تغییر اپوزیسیونی جنبش و سیاسی –تا آنجا كه به وجه عملی 

. مبارزه در راه استقرار جمھوری دموکراتیک و الئیک در ایران قرار دارد آن،  ی عاجل و بالواسطهدستور كار 

سیاسی، در بستر فرایند تاریخی  ی  یا جدایی دولت و دین، چون شعار و برنامهالئیسیته در این راستا، 

، یکی از محورھای اصلی و تعیین یمی ایران از نفوذ و اقتدار دین که سکوالریزاسیون می نام خروج جامعه

  . دھد این مبارزه و مقاومت را تشکیل می ی کننده

  

************  
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 :به نقل از .١
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Archives de philosophie, vol 67. 2004(2). 

  :و ھم چنین در
Hans Blumenberg - J.C.Monod - Belin - 2007. P.127   

٢.  
La sécularisation de la pensée - Introduction. Gianni Vatimo. Seuil. Paris 1988. 

٣.  

Un monde désenchanté. Marcel Gauchet. Pocket. 2007 
 

جادوزدگی «ن از مارسل گُوشه، از جمله در کتاب مشھورش به نام را م Sortie de la religion» خروج از دین«مقوله  .۴

 ).به کتابنامه.) ک.ر(رجوع کنید. (وام گرفته ام Le désenchantement du monde» جھان

 Immanenza, Immanenz, Immanence: درون بودی، ذاتی، درون ماندگار، درونی .۵

 Transzendent, Transzendental, Transcendant, Transcendental: تراگذرنده، ترافرازنده، برین، استعالی، متعالی .۶

تا  ١۵٢٠ی شانزدھم، از دھه   سده. دورانی که رفرم دین در مسیحیت را در بر می گیرد: Réformationرفرماسیون  .٧

 .در رأس رفرماتورھای مذھبی، مارتن لوتر قرار داشت. جدایی کلیساھای پروتستان از کلیسای روم

آن را محقق فرانسوی، ژان کلود مونو، در کتابی  ھای فلسفی  را بگوئیم که مضامین این جدل و ریشه در این جا ھمین .٨

در رنگین کمانی نظری از ھگل، فوئرباخ، )به کتابنامه. ک.ر(بلومنبرگ جدل سوکالریزاسیون، از ھگل تا تحت عنوان 

در این . و سرانجام بلومنبرگ تشریح کرده است. ..و سپس اشمیت، لوویت... ھایدگر و آرنت... تا وبر... مارکس و نیچه

به . ک.ر(در جامعه شناسی و ترواِلتش ... در حوزه ی تاریخ، برژه... میان، البته، بسیاری دیگر از جمله کانتوروویچ

 ای به ھمان سان با اھمیت یعنی الھیات مسیحی و پروتستانیسم،  در حوزه)... به کتابنامه. ک.ر(و گوگارتن) کتابنامه

 .گیرند جای می

 Théorème de la sécularisation: قضییه ی سکوالریزاسیون  .٩

١٠. B est la sécularisation de A 

 Essentialiste: جوھر باورانه  .١١

 Philosophie de progrès :ی ترقی  فلسفه .١٢

 Messianisme: مسیحاباوری، منجی باوری   .١٣

 Transfert, Transposition, Déplacement, Umsetzung: انتقال، جا به جایی  .١۴

 Transformation: تغییر شکل .١۵

 به کتابنامه. ک. ر:  Théologie politiqueکارل اشمیت در  .١۶

 .ھانس بلومنبرگ .١٧

 La loi de la séparation de l'Etat et des Eglises: تحت عنوان) ١٩٠۵(قانون الئیسیته در فرانسه  .١٨

 Cléricalisme: کلیسا ساالری، روحانیت ساالری  .١٩

  ,Réification Fétichisme: ی، فتیشسیم شیئی گرای .٢٠

 .ک به کتابنامه.ر. مارکس، نقد فلسفه حق ھگل، مقدمه .٢١

 ).به کتابنامه. ک.ر( ١٣۶تا  ١٣٠، محمد برقعی، صفحه ھای سکوالریسم از نظر تا عمل .٢٢

 ).به کتابنامه. ک.ر( ١٧٨تا  ١۶۴؟ صفحه ھای الئیسیته چیستدر کتاب  .٢٣

 .١٣٨۶اردیبھشت  ٣، جامعه شناسی ایرانشناسان در سایت  طباطبایی در گفت و گو با جامعه .٢۴

٢۵. sociologyofiran.com 



 .ھمانجا .٢۶

 .٣٢٨تا  ٣١٧صفحه ھای . ١٣٨٠، نشر نگاه معاصر، ی انحطاط ایران، جلد نخست  ای بر نظریه  باچهدی .٢٧

 .مصاحبه با تارنمای جامعه شناسی ایران .٢٨

دنیای : و دومی از مارسل گُوشه در   Pierre Manent, Histoire intellectuelle du liberalisme: نقل قول اولی از .٢٩

 ).به کتابنامه. ک.ر( Un monde desenchante. Marcel Gauchet. Pages 143 - 189:  جادوزده؟

٣٠. Ekklèsia, εκκλησια  :داده بودند) ِدموسیا مجلس مردم یا (ی است که یونایان باستان عموماً به انجمن شھر نام .

مجلس خلق، ھمان طور که از نام و  .میدان شھر یا میدان عامه و عمومی، نام دیگر و مترادف آن است، Agora آگورا

بود که یونانیان اختراع کرده بودند ) ارگانیسمی(ای   سازواره. مضمونش پیداست، ھمگانی بود و خصلت دینی نداشت

واژگان تاریخ و تمدن یونانی به زبان ( .و در اغلب شھر ھای یونان، چه دموکراتیک و چه الیگارشیک، وجود داشت

جالب این جاست که مسیحیت این مفھوم را برای نام گذاری محل تجمع مؤمنان خود، یعنی کلیسا، از ). فرانسه

مردمی برای اداره ی  عمومی چون مکان تجمع، رایزنی و تصمیم گیری Ekklèsiaیونانیان وام می گیرد و بدین سان،  

 .کنده عبادت گاه می تبدیل برا امور شھر 

افالطون، آنتیگون،  –؛ پروتاگوراس ی الئیک  مسألهسیاسی  –مبانی فلسفی : ی من تحت عنوان  نگاه کنید به مقاله .٣١

 .١٣٨۵فروردین  – ١٣٨۴، بھمن ١١٠و  ١٠٩، ١٠٨طرحی نو شماره ھای در . ی پریکلس خطابه

٣٢. Logos, λδγος  :ده و ابتدا به معنای گزینش، جمع کردن، پیش مفھوم ژرف و بغرنجی است که از ھراکلیت برآم

، خردمندی، برھان، )بود  -درون(گستردن و چیدن است و سپس معانی مختلفی چون کالم، سخن، گفتار، عقل یا خرد

 .یا دومین شخص تثلیث است و یا خدا :کن  در الھیات مسیحی، لوگوس مفھومی دینی پیدا می. را می گیرد... منطق

چند کلمه از این تفسیر را در زیر . را به تفصیل معنا می کند لوگوسھراکلیت،  پنجاھمی   قطعهھایدگر، در تفسیر 

 :آوریم  می

، چون قانون )سخن(چون ضریب، چون کالم : از دوران باستان، لوگوس ھراکلیتی را به صور مختلف تفسیر کرده اند«

  ...، چون خردsensا است، چون ضرورت اندیشه، چون معن» منطقی«دنیا، چون آن جیزی که 

بدین سان لوگوس . است» حرف زدن«و » گفتن«پیدا می کنیم که به معنای  λεγειν, legenمفھوم لوگوس را ما در  

  ...ھم بیان مطلب است و ھم خود مطلب یا آن چه که بیان شده است

شدن   و نشان دادن پس از جمع، به معنای قرار دادن، جمع کردن و پیش گستردن، قراردان اصل، در λεγειν, legenاما 

 Heidegger, Essais et conferences,Gallimard, P. 250-251: ھایدگر در  ».است... و جمع آوری کردن چیزھای دیگر

 .٣١زیر نویس . ی پریکلس  افالطون، آنتیگون، خطابه –؛ پروتاگوراس ی الئیک مسألهسیاسی  –مبانی فلسفی  .٣٣

 .ھمانجا .٣۴

 .ھمانجا .٣۵

٣۶. Le meurtre du Pasteur. Benny Lévy, P. 14 - 15 .ک به کتابنامه.ر. 

٣٧. Sécularisation et laïcite. Jean-Claude Momod. P. 77  .به کتابنامه. ک.ر. 

 .ھمانجا .٣٨

 .١٧، بخش ١٨اوگوستن قدیس، شھر خدا، فصل  .٣٩

 .١، بخش ١۵ھمانجا، فصل  .۴٠

م قرن نوزده در فرانسه در فرایند مبارزات ی دو و بویژه در نیمه ١٧٨٩، پس از انقالب laïqueدر شکل نگارش  الئیک .۴١

ضدکلریکال و برای الئیسیته، به کسانی گویند که خواھان جدایی دولت و کلیساھا ھستند، اعم از این که غیر 
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