
 
  سکوالریزاسیونالئیسیته و   ی مکاتبه ای پیرامون مسأله

 ایران در مناسبت با جامعه ی 
 شیدان وثیق –امیر غالمی 

  

در مبارزه با دین  ھا ، تمایزھا و جایگاه آنھا ویپژگی - الئیسیته و سکوالریزاسیونچندی پیش، در باره ی 
با توجه به اھمیت این . یدان وثیق صورت گرفتمکاتبه ای بین آقایان امیر غالمی و ش -ساالری در ایران 

 ، اگر نه مھمترین بغرنجی ما جامعه که بی شک یکی از مھمترین معضالت - موضوع در شرایط کنونی کشور ما 
ی خود را از طریق رسانه ھا  نامه نگاران بی فایفده ندانستند که مکاتبه -باشد  میسیاسی و اجتماعی آن 

س پاسخ شیدان وثیق  را پی آقای امیر غالمی و س در زیر، ابتدا نامه. رار دھنددر اختیار افکار عمومی ق
  .خوانید می

   شیدان وثیق  -امیر غالمی                       

 
 

  نامه ی آقای امیر غالمی یه شیدان وثیق
  

  جناب آقای وثیق،
  

حلقه ی مفقوده ی اندیشه ی "از مقاالت ارزشمند شما درمورد الئیسیته، که به درستی آن را  من
در این مورد به خاطر این  آگاھی رسانی ارزنده  و . خوانده اید، بھره ھا برده ام" سیاسی ایران

  .ر ھستیممحققانه تان، که جای خالی آن بسی احساس می شد،  بسیار سپاسگزا

که شما در طی  این مقاالت  کوشیده  اید با تشریح  بودهبخشی از برداشت من از این مطالب آن 
ھای متفاوت الئیسیته و سکوالریسم، اولی را به عنوان ھدف عینی، صریح، " منطق فرآیند ھا"تفاوت 

می رسد شما در طرح  اما به نظر. در این مورد کامالً با شما موافقم. و عاجل  سیاسی معرفی نمایید
این ھدف، اھمیت فرآیند سکوالریزاسیون را  به قدر کافی لحاظ ننموده اید، و برعکس، سکوالریسم را 

  :به عنوان فرآیند پیچیده و مبھمی معرفی کرده اید که

ھم الھیات . مسیحی دارد – شدید دینی تاریخی، بار و یمفھومبه لحاظ ) برخالف الئیسیته("...
پروتستانتیسم به موضوع سكوالریسم و  ی خردگرا، ھم تاریخ مسیحیت و ھم لسفهمسیحی، ھم ف

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

ای  یا به عبارت دیگر، انجام گونه) از قیمومِت دین خروج(ر دینی تعاریف غی
  ".بس دشوار اگر نگوییم ناممكن است ، كاری»سكوالریسم الئیسیزاسیون«

تأکید تبارشناسانه ی شما برتمایز مفاھیم سکوالریسم و الئیسیته و تشریح خلط این دو مفھوم 
دست کم در این   –ا نکته ای که به نظر من ام. نزد روشنفکران ایرانی بسی روشنگر و راھگشاست

مغفول مانده یا کم اھمیت جلوه داده شده، توجه به اھمیت   –نوشتارھایی که از شما خوانده ام 
زمینه ای که عموماً فرآیند سکوالریزاسیون . زمینه ی فکری، اجتماعی برای تحقق الئیسیته است

ریسم به یک روند تاریخی در کشورھای خوانده می شود، و شما با فروکاستن مفھوم سکوال
چه بسا این فقدان ناشی از تأکید بیش از حد بر . پروتستان اروپایی، از آن عمومیت زدایی کرده اید

به نظر من، این رویکرد به .. تبارشناسی واژگان و چشم پوشی از کاربردھای متعارف مفاھیم باشد



  :ستخالئی در وجه تجویزی نوشتارھایتان انجامیده ا

تا جایی که به توصیف تاریخچه ی مفاھیم  واژگان مربوط می شود، ایرادی  که بر رویکرد شما به 
سکوالریسم وارد است این است که شما با نظر به گذشته، معنای فعلی  سکوالریسم را فرونھاده 

ایران، فکر می کنم منصفانه بتوان گفت که در استعمال متعارف و امروزی کلمه، دست کم در . اید
سکوالریسم دیگر خویشاوندی ناگسستنی با ریشه ھای تاریخی آن ندارد و برخالف بیان شما، کمتر 
مسلمان ارتودوکسی را بتوان یافت که اسالم را دینی سکوالر بنامد، گرچه می گویند که اسالم برای 

سکوالریسم . و ھستسکوالریسم ھمواره یک واژه ی تابو نزد مؤمنان بوده . زندگی دنیوی برنامه دارد
 si vous بشری یا تقدس زدایی توسط عقالنیت تجربی(به خوبی به عنوان فرآیند دین زدایی از جامعه 

voulez (عقالنیتی که ناگزیر در تقابل با و لذا فروتر از فرامین االھی قرار داده  شده، . جا افتاده است
شما ھم قبول دارید که معانی بالفعل واژگان  و احتماالً .  یا از بروزات شیطانی کفر به حساب می آید

در کاربرد متعارفی واژه ی سکوالریسم،  . را کاربرد فعلی آنھا معین می کنند و نه تجویز یا اتیمولوژی
محلی از اعراب نمی یابد، چرا که  سکوالریسم خود " الئیسیسیزاسیون سکوالریسم"سخن گفتن از 

  .  ود  که ثمره ی سیاسی آن الئیسیته است و نه برعکساساساً آن رویکرد فکری انگاشته می ش

با این رویکرد شما به سکوالریسم، شگفت آور نیست که ھنگامی که به وجه تجویزی نوشتارتان  
بپردازیم، تا آنجا که من در این چھار مقاله تان که در سایت مان درج کرده ایم دیده ام، صرفاً به 

اید که به جای  مفھوم گنگ سکوالریسم،  الئیسیته را  نیروھای مترقی سیاسی توصیه کرده
از سوی دیگر، در این نوشتارھا به درستی اشاره می . سرلوحه ی مطالبات سیاسی خود قرار دھند

  :کنید که

 گذاری و دین قانون. اسالمی كه ھمواره از بدو تأسیس خصلت دین حكومتی را داشته است " 
دین  امور مدینه، ، دین جنگ و صلح، دین مدیریتِ "سلمانامت م" كردن، دین جکومت بر سیاست

طول تاریخ، با كمیت و  بدین سان، پیونِد دولت، دین و روحانیت در ایران، در. و اخروی!) سكوالر(دنیوی 
  " .كیفیت بیشتر یا كمتری، ھمیشه برقرار بوده است

الئیسیته داشته باشیم،  بنابراین فکر می کنم که با این نظر موافق باشید که اگر می خواھیم
به بیان استعاری، اسالم قابلیت . چاره ای نداریم جز آنکه  اسالم را از صحنه ی عمومی بیرون برانیم

پس فراھم کردن  .  را ندارد) با دو رکنی که ذکر کرده اید(ھمزیستی مسالمت آمیز با نظام الئیک 
اما آیا این زمینه . مونی اسالم استزمینه ی اجتماعی تحقق الئیسیته مستلزم در ھم شکستن ھژ

سازی ھمان مطلبی نیست که عرفاً سکوالریزاسیون جامعه خوانده می شود؟ اگر چنین است، پس 
  آیا نباید این استراتژی نیز در فھرست برنامه ھای عاجل نیروھای ترقی خواه قرار گیرد؟ 

اعی تفاوت قائل باشید، و ممکن است شما بین مطالبات صریح و عاجل سیاسی با روندھای اجتم
توصیه ی خود  به دنبال کردن پروژه ی الئیسیته را از مقوله ی اول و پروژه ی سکوالریزاسیون را از 

اما اگر این مطلب به . اگر چنین باشد باز ھم می توانم شما را محق بدانم. مقوله ی دوم بدانید
جلوه دھد، و تحقق الئیسیته را  کم و بیش تجویزی بیانجامد که فرآیند سکوالریزاسیون را کم اھمیت 

باآلخره اسالِم (مستقل از نیاز به بازنگری انتقادی، بنیادی و فراگستر در باورھای اسالمی بداند 
به نظر می رسد .  آن را  ناموجه می یابم) مشکل ساز ھمان ذھنیت غالب مردمان مؤمن است

کند که الئیسیته مقدم بر سکوالریزاسیون و بی تمایزنھی و  تجویز شما  این مطالب  را تلقین می 
  . نیاز از آن  است

  .سپاسگزار خواھم شد اگر نظرتان را در این زمینه بدانم

به عنوان پیش ) با داللت دین زدایی از جامعه(ھمچنین، اگر شما در مورد اھمیت سکوالریزاسیون  
خواھد بود اگر موانع این فرآیند و نیز  نیاز الئیسیته با ما ھم عقیده ھستید، برایمان بسیار مغتنم

به ویژه اینکه با شرایط و امکانات فعلی ما، . راھکارھایی را که مؤثر و راھگشا می یابید، بیان فرمایید
به عنوان فعالین دانشجویی و اینترنتی که سعی داریم کاتالیزوری برای فرآیند نیل به الئیسیته 



  .و  ارائه ی چه قسم مطالبی برای خوانندگان مفید تر خواھد بودباشیم، به نظرتان انجام چه کنش ھا 

  

سکوالریسم " یت سابرای ما مزید امتنان خواھد بود که در صورت موافقت شما، پاسخ تان را در 
  .درج کنیم " برای ایران

از حسن توجه شما سپاسگزارم و برایتان سالی سرشار از سالمت، موفقیت و شادکامی آرزو  
  .دارم
  

  ارادتمند، 
  امیر غالمی

  ١٣٨۵فروردین  ٢
  

 --------------------------------------------------  
  
  

  شیدان وثیقو پاسخ   نامه
  

  آقای امیر غالمی گرامی
  

، با سپاس از نگاه منتقد و ژرفی شمابا عرض سالم و اظھار تشكر از نامه ی نافذ و تأمل برانگیز 
سكوالریسم  انقدر شما و یاران تان در تارنمایكرده اید و با تشكر از فعالیت گر نم كه به نوشته ھای

ی شما،  مایلم، در پاسخ به نامه …در ایران" نیل به الئیسیته"در جھت ھموار كردن راه  برای ایران
  . نكاتی را طرح و در حقیقت به بحث گذارم

  
ی دولت و جدای«یا » فرایند الئیسیته«كه ) و ھمواره بوده ام(ام   من ھم، مانند شما، بر این عقیده

از » جدا«ھای اجتماعی تكوین آن یعنی   از زمینه» مستقل«در غرب را نمی توان، به ھیچ رو، » دین
اقتصادی و در یك   فلسفی و ھم چنین زیربنایی و فرھنگی و سیاسی، فكری و» ھای شرط پیش«

  .تصور كرد …كالم تاریخی

ھا و  ریشه"را به توضیح ) ١(الئیسیته چیست؟ھای دوم و سوم كتاب   از این جھت است كه بخش
اختصاص  –از ھابز تا ماركس  –این پدیدار " سیاسی –ی فلسفبنیادھای "و " ھای الئیسیته  زمینه
در غرب را » جدایی دولت و كلیسا«ھای  زمینه» ردپای«نجا، البته به اختصار، نوشتم كه آدر . ام داده

این زمینه ھا را . تار و كردار پیامبر آن پیدا كردمی توان حتا در خوِد مسیحیت و در بنیاد آن یعنی در گف
در چالش با دو قدرت بزرگ (سپس در شكل گیری جمھوری ھای خودمختار و مستقل شمال ایتالیا 

ام و سرانجام  مورد توجه قرار داده) ٢)(مسلط یعنی امپراطوری ژرمنی از یكسو و واتیكان از سوی دیگر
آلمانی، انقالب  Les lumières  ،Aufklarung روشنگری، ستانتیسمپروت، رفرماسیونآن زمینه ھا را در 

یعنی آن چه كه به مبانی  …اجتماعی اروپا در سده ی نوزدھم –فرانسه و جنبش ھای سیاسی 
  .معروف است، نشان دادم» مدرنیته«

 »الئیك  ی مساله«سیاسی  - ی تأمالت فوق، تالش من این است كه بنیادھای فلسفی در ادامه
در مراحل مختلف و  ،در غرب را در پیوند با سیر تحوالت اجتماعی و سیاسی و دینی این سرزمین) ٣(

بایست از  ابتدا نیز، می. ی سیاسی، مورد بررسی و كنكاش قرار دھم  در تاریخ فلسفه



با این كه الئیسیته پدیدار  - » یونانیت«كردم، یعنی از  اصلی و بنیادین آغاز می» ی  سرچشمه«
 politeia  پولیتیاافالطون بر سر  –و به تقابل و جدل بزرگ پروتاگوراس  –   دھم استی نوز سده
  ). ۴(پرداختم می

با این حال می پذیرم كه زمینه ھای اجتماعی و فكری تكوین فرایند الئیسیته و ھم جنین 
سكوالریسم در غرب، كمتر مورد توجه قرار گرفته است و این كاستی در نوشته ھای من نیز 

كنید، در مورد  تان به درستی اشاره می  ی به ویژه، ھمان طور كه در آخر نامه. حسوس استم
ی آن در ایران، كار قابل توجھی از جانبت "و نیز راه كارھای موثر و راھگشا )الئیسیته(موانع فرایند "

كشور  ی الئیسیته در شرایط خاص قضیه" مغفول"ی  این جنبه. روشنفكران الئیك صورت نگرفته است
) اگر نه مھمترین كمبود( ما كه دین ساالری خاصی بر آن حاكم است، یكی از كمبود ھای بزرگ 

  .، به شمار می رود»عمل سیاسی«ی   آن در زمینه  ی پیامد ھای ناگوار و منفی  نظری، با ھمه

  

فكری و  ھای  اھمیت زمینه"تشخیص اختالف بر سر تصدیق و . اما اختالف نظر در این جا نیست
ست كه شما از یك  بلكه تمایز در آن جا. باشد، نیست كه مورد توافق می" جتماعی تحقق الئیسیتها

و از " می خوانید"را سكوالریسم یا سكوالریزاسیون " زمینه ھای فكری و اجتماعی"سو، این 
كنید كه در  را تجویز می» مفھومی«از " متعارف" یگویید، برداشت  سوی دیگر، ھمان طور كه می

 ھا  است، اختالف» سكوالریسم«و سرزمین  ی آن، در ھمین غرب، یعنی در جایی كه گھواره هبار
و بر سر آن، مشاجرات  -چنین اصطالحی  گرفتنتا حد زیر سوال بردن منطق و به كار  –  شمارند بی

  .ی بیستم در گرفته اند سده طیفراوان و سختی 

  

  :در آن جاست كه اختالف در چند نکته،

ی مھمی، از قضایا  ای، ولو جنبه نه گون شكل گیری الئیسیته را به جنبه ینه ھای گوشما زم -١
در . در كالم دیگر، اولی را حاصل دومی می انگارید. دھید  می» تقلیل«) باشد» سكوالریزاسیون«كه (

دھند كه در  را تشكیل می ھای متنوعی پدیدار" زمینه ھای اجتماعی و فكری"حالی كه این 
و تشكیل دولت  ، رشد روابط سرمایه داریھا فروپاشی فئودالیته. شوند خالصه نمی» ییگرا گیتی«

و ) از جمله آزادی وجدان( در اروپای غربی؛ پیدایش مناسبات اجتماعی مبتنی بر آزادی ) ۵(ھای ملی
شده، تقسیم سه قوای مملكتی از جمله  استقالل فردی و برابر حقوقی فردی، دمكراسی نمایندگی

تحقق نخستین و  ،از ھمهمھم تر شھروندی و شھر نشینی و امر اجرایی از امر قضایی، رشد  تفكیك
. …دومینسبت به  اولیدولت و استقالل و ) ۶(یعنی جدایی جامعه ی مدنی» جدایی«مھمترین 

ھمراه و سرانجام، عالوه بر شاخص ھای فوق، . را تشكیل می دھند» زمینه ھا«بخشی از آن 
یا » گیتی گرایی«ی مھم دیگری در اروپا رخ می دھد كه  ، حادثهھا ھمزمان با آن

به تقدس زدایی، كاھش نفوذ و نقش دین در جامعه، پایان  وشود  نامیده می» سكوالریزاسیون«
و به طور کلی بر مدیریت  و حاكمیت مذھب بر امور سیاسی، اجتماعی و فرھنگی یافتن سلطه

با  یافتن آندر جھت انطباق ) این جا مسیحیت در(و در عین حال به اصالح دین  کشوری
  .می انجامد …شرایط زمانه و دنیوی

و » سكوالریسم«كردن زمینه ھای مختلف فرایند الئیسیته در اصطالح  تصدیق می كنید كه محدود
. نیست ای  چندان ساده، كار )ی شما  به نقل از نوشته( دومی خواندن" ی سیاسی  ثمره"اولی را 

در باره » ی بومی نظریه«یكفر، تحت عنوان ن آقای دمحم رضاسان به  این که مگر
 به نام، را ی غربی ی مشخصات مدرنیته ھمه) سكوالریسم ایرانی؟(  »سكوالریزاسیون«

در این صورت، پرسش این است كه چه نیازی به حفظ نام  …تحویل دھیم سکوالریزاسیون،
نزد (اش را از دست داده است » ویژگی«یا  این مقوله، داریم؟ چون» نیوسكوالریزاس«مسمای  بی

  .است" گسسته"اش را  "خویشاوندی با ریشه ھای تاریخی"و یا، به تعبیر شما، ) نیكفرآقای 



، "عموماً چنین می خوانند"،  "كاربردھای متعارف"ی خود، به حكم  شما، در نامه -٢
"Si vous voulez )ھای متفاوت  ، تعریف»كوالریسمس«از  …"بیان استعاری"، )"اگر جنین می پسندید

دین سكوالریسم به خوبی به عنوان فرایند : "دھید  به دست می از سکوالریزاسیون اگر نه متضادی
؛ "است جا افتاده) voulez Si vousتوسط عقالنیت بشری  تقدس زدایییا ( از جامعه زدایی

ی اجتماعی تحقق  دن زمینهفراھم كر"؛ "…انگاشته میشود فكری رویكردسكوالریسم خود اساساً آن 
آیا این زمینه سازی ھمان مطلبی نیست . اسالم است در ھم شكستن ھژمونیالئیسیته مستلزم 

از  دین زداییاھمیت سكوالریسم با داللت "؛ "؟خوانده می شود عموماً سكوالریسم جامعهكه 
، بیان استعاریبه . ی عمومی بیرون رانیم  صحنه اسالم را ازی نداریم جز آنكه ا چاره"؛ "…جامعه

  ).ھمه ی تاكیدات از من است". (را ندارد …نظام الئیكاسالم قابلیت ھمزیستی مسالمت آمیز با 

در ھم «، »تقدس زدایی«، »دین زدایی از جامعه«بین  در تعریف سکوالریزاسیون، كه پذیریدمی 
» صحنه«ظور كدام من(» بیرون راندن از صحنه ی عمومی«، »رویكرد فكری«، »شكستن ھژمونی دین

دین زدایی  :ھای عبارت .بزرگ و ژرف است بسی اختالف …)ھای دولتی؟  است؟ جامعه؟ نھاد
با نظام  عدم قابلیت ھمزیستی مسالمت آمیز پایان دادن به سلطه ی دین،  جامعه، تقدس زدایی، از

ما از یك درك با جنین تعابیر و تعاریف متفاوتی كه به قول ش. به ھیچ رو ھمسان نیستند …الئیك
و البته به زعم شما چنین درك متعارفی در ایران ( ای بر می خیزند  پذیرفته شده" عموماً "و " متعارف"

با  -ام حداقل نزد آن دسته از متفکران و نظریه پردازانی که من مطالعه کرده – چون در غرب ،وجود دارد
  سخن راند؟   ) ٧(»سكوالریزاسیون  ی  ریهنظ« یكتوان از  چگونه می) رو به رو نشده ام چنین برداشتی

ی   ثمره"را » الئیسیته«شان،   ھای ی خود، بدون توجه به اختالف  سر انجام شما در نامه -٣
در حالی كه به باور من چنین نیست و حداقل به این سادگی . می خوانید» سكوالریسم«" سیاسی

آید و در باال به آن ھا اشاره كردم،  ر میبه واقع، تا آنجا كه از تعاریف شما از سكوالریسم ب. نیست
میان  این دو مقوله یا پدیدار وجود ندارد و در نتیجه معلوم نیست چرا باید  فرق چندان محسوسی

انجام می دھد؟ » زاسیونسكوالری«سخن راند چون كار او را به خوبی و حتا خیلی بھتر » الئیسیته«از 
  بسنده كنیم؟» سمسكوالری«ھمان  هبگیریم و ب» رفاكتو» «الئیسیته«آیا بھتر نیست كه از 

  

به من . در میان گذارمبا شما را » بغرنج سكوالریزاسیون«در پایان، مایلم از دید خود و در چند نكته، 
در گفتمان اجتماعی، » سكوالریزاسیون«یا » سكوالریسم»  مخالف استفاده از اصطالحھیچ رو، 

ھا را به كار  این مقولهنیستم و خود نیز، این جا آن جا، ) مبا احتیاط ھای الز(فرھنگی یا فلسفی 
تا حد زیادی » گری سیاسی مداخله«و در » جنبش سیاسی«ھا در   اما معتقدم كه كاربرد آن. برده ام

را » سكوالریزاسیون«و » سكوالریسم« مشكلدر حقیقت، . است) Problématique( مساله برانگیز
    :    رت تلگرافی، چنین بیان كنممی توانم در چھار نكته، به صو

ی  سیاسی یا فلسفی؛   حوزه  - ای قرارگرفته ایم از این مقوله، بر حسب این كه در چه حوزه  -١
       ربارپتعاریف گوناگون،  –یزدان شناسی یا جامعه شناسی؛ فرھنگی، ھنری، تاریخی یا اجتماعی 

)chargé چون پدیدار، در » سكوالریسم«در یك كالم، . ندا  و متفاوتی به دست داده) به زبان فرانسه
طول زمان و تاریخ و در مكان ھای مختلف، به موضوعات بسیار مختلف و متفاوتی اطالق شده كه در 

  .ام ھا اشاره كرده به آنھای خود   نوشته

متفكران اصلی ای از فالسفه و  و پاره» مدرنیته«در ھمین رابطه، قابل توجه است كه بانیان 
محسوب  Aufklarungو  نزد كانت كه پدر مدرنیته. اند از به كار گیری این واژه امتناع كرده رمعاص

دین تحت لوای  رفرمھگل نیز، با این كه طرفدار . ای را پیدا نمی كنیم  شود، چنین مقوله می
، به Verzeltlichungبرد ولی از   را ھیچ گاه به كار نمی Sakularisierungپروتستانتیسم است، اصطالح 

. گوید سخن می» مسیحیت گیتی گرایی روح و«در مفھوم از جمله ، »دنیایی شدن«معنای 
ی  را به رشته اخالق پروتستان و روح سرمایه داریوبر، كه  ، ماكس)٨(بزرگترین جامعه شناس دین



ی عالی نظری برای قضیه ی  نمونه"آورد و بلومنبرگ از این اثر او به عنوان  تحریر در می
كند، اما در   را استفاده نمی» سكوالریزاسیون«واژه ی  ھیچ جانام می برد، ) ٩"(ریزاسیونسكوال
در  تنھااو . كند را ابداع می Entzauberung der Welt» زده  افسون جھان«مشھور  عبارتعوض 
 را به كار Sakularisationsprozesھای پروتستان، اصطالح  ی فرقه ، در باره١٩٠۶ای، در سال   مقاله

  .)١٠(می برد

ھایدگر . از سوی دیگر، اندیشمندان معاصری چون ھایدگر و دریدا نیز اصل واژه را زیر سوال برده اند
فكری گمراه كننده ای  است،  ، بی)Sakularisierung(» سكوالریزاسیون«صحبت كردن از : "می گوید

در كار باشد، ابتدا باید ) »Verzeltlichung «(» گیتی گرایی«یا » سكوالریزاسیون«زیرا برای اینكه 
دریدا نیز به ). ١١"(»دنیوی كرد«دنیایی وجود داشته باشد تا به  خاطر آن و در بطن آن بتوان خود را 

، »الئیسیزاسیون«و ھم در » سكوالریزاسیون«برد چون ھم در  طریق اولی مقوله را زیر سوال می
  .…)١٢(مشاھده می كند» مضامین خیلی مسیحی«

به آن، به طور  ی تذکر نیست که اصطالح سکوالریزاسیون و نظریه ھای مختلف دربارهالزم به (
و آن ھم به طور عمده در بین چامعه شناسان آمریکایی و بخشاً  –عمده نزد جامعه شنان دین 

 - ١٩٧٠و  ١٩۶٠و بویژه در دھه ھای  به بعد ی بیستم  سده ی از نیمه) انگلیسی و آلمانی(اروپایی 
  ). وندرایج می ش

" دین زدایی"كه می گوید  یاین است كه سكوالریزاسیون، بر خالف نظر من مشكل دوم  -٢
تبانی و مناسبات « در یک )و بویژه پروتستانتیسم مشخصاً مسیحیت و(است، با دین 

 ٢٠و  ١٩ی   مشاجره بزرگ متفكران سده. داردقرار ) ھا به قول فرانسوی complicité( »ھمدستی
كه به ) ...بلومنبرگ و لوویتز  اشتروس،  اشمیت،  ھایدگر، آرنت، ...ماركس و نیچه تااز فوئرباخ، (
این : اصلی است» گره گاه«معروف است، بر سر ھمین ) ١٣"(سكوالریزاسیون ی  مشاجره در باره"

 در شکلاما » ی ھمان  ادامه« ،در عین حال، است و یا» گسست از دین» «سكوالریزاسیون«كه آیا 
و آن این است  سوق می دھدتری  ما را به جای  بس مھم پرسش فوق؟ )ی یا دنیویزمین(دیگری 

تا ) اصلی آن به شمار می رود ھای موتور ، یکی ازكه سكوالریزاسیون(» نو«یا عصر »  تجدد«كه خود 
ی است كه ا »كھنه«ھست و یا ادامه ھمان » نو«است؟ آیا واقعاً » جدید«چه حد نسبت به گذشته 

به  – بلكه زمینی و این جھانی» جھانی  آن«و » ترافرازنده«و این بار نه  –دیگری » شكل«خود را در 
؛ )Providence(» الھی  مشیت«جانشین ) Progrès(» ترقی«نمایش می گذارد؟ به عبارت دیگر، آیا 

جانشین » كمونیسم«، مبتذل ی ماركسیسم  در نمونه.. و» كلیسا«جانشین ) Etat(» دولت«
  گردد؟          نمی …»دموعو رستگاری«

، )و نه فقط تبار شناسی لغوی، به قول شما(مشكل سوم این است كه از لحاظ تاریخی  -٣
در كشورھای پروتستان عجین ) لوتریسم(سكوالریسم عمیقاً با فرایند پروتستانتیسم و رفرماسیون 

، Ernst Troeltschن مھمترین نظریه پردازان سكوالریسم و سكوالریزاسیون، چوبرخی از . باشد می
در مناسبات با پروتستانتیسم است كه سكوالریزاسیون ھیچگاه به . یزدان شناسان پروتستان بودند

دولت و دین نمی انجامد بلكه این دو ھمواره در ھمزیستی و ھمكاری با ھم به » واقعی» «جدایی«
به وضعیت كنونی مناسبات برای دریافت این مطلب تنھا كافی است نگاه كنیم . و می برندسر برده 

  …دولت، دین و جامعه در كشور ھای عمدتاً پروتستان چون انگلستان، آلمان، ایاالت متحده آمریكا

یا » سكوالریزاسیون«من این است كه ) و فعالً آخری(و سرانجام، مشكل چھارم  -۴
و » شعار«به  تواند  ینم باز ھم -حتا اگر تمام ایراد ھای باال را نادیده انگاریم  -» گرایی گیتی«
كنید كه   تصدیق می. درحالی كه در مورد الئیسیته وضع بدین گونه نیست. سیاسی درآید» برنامه«
اجتماعی  - قانونی به اتكای جنبشی سیاس  –از طریق اقدامی سیاسی » جدایی دولت و دین«

كه به  نام برد رانسهفدر  ١٩٠۵اقدام تاریخی قانون  ، می توان ازبه عنوان نمونه. امكان پذیر است
ش و از جمله در ا اما سكوالریزاسیون در معناھای مختلف. بخشیدجدایی دولت و كلیساھا رسمیت 

، گذاری كار قانون صرفاً  »ی دین از سلطه اش  تمامیتجامعه در  خروجفرایند «مفھوم 



  . نیست …یدولتاقدام سیاسی و یا  ریزی برنامه

  

  .پردازم اید، می الی كه كردهؤسی شما و  اكنون به قسمت آخر نامه

  

و نیز راه كارھای ) با داللت دین زدایی از جامعه(  یوناسیزموانع فرایند سكوالر: "شما می پرسید
با شرایط و امكانات فعلی ما، به عنوان فعالین : "دھید  و ادامه می. ؟چیستند" موثر و راھگشا

فرآیند نیل به الئیسیته  باشیم، چه كنش ھا و دانشجویی و اینترنتی كه سعی داریم كاتالیزوری برای 
  ".؟ارایه چه قسم مطالبی برای خوانندگان مفید تر خواھد بود

  

ی  خروج از سلطه«شاید بھتر باشد گفته شود (ی ایران   »جامعه«از » دین زدایی«دانیم كه  می
در خود . ی است، در شرایط تاریخی كشور ما، فرایندی بغرنج، سخت و طوالن)»دین ساالری یادین 

 طی و حداقل» روشنگری«و » مدرنیته«سال از آغاز   ٣٠٠اروپای غربی، با گذشت در غرب و مشخصاً 
نه تنھا  …»الئیسیته«و » سكوالریزاسیون«شكل  در cléricalisme كلریكالیسم باسال مبارزه  ١۵٠

البته نه در شكل ( »بازگشت دین«از این جوامع رخت نبسته است بلكه حتا امروزه سخن از » دین«
به نظر من موانع فرایند الئیسیته ھمان سدھای مختلف فرھنگی، سیاسی، . می كنند )گذشته

ی ایران را از آزادی، دموكراسی، جمھوری، حقوق بشر،  اقتصادی و تاریخی ھستند كه جامعه
ن واپس در ای. باز نگھداشته است …حكومت قانون، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، ترقی و 

، بدون تردید نقش مھم و اسالمی ساالری دین و  استبداد شرقیماندگی، دو عامل اصلی یعنی 
اند   انجام گرفته ای شایستهكار ھای نظری  ،در این رابطه. داشته و دارند ای اساسی و تعیین كننده

  .من در حد این نامه، بیش از این به مساله نمی پردازم که

ل تان، به نظر من فعالیتی كه ھم اكنون شما در چھارچوب تارنمای اؤاما در مورد بخش دوم س
و در خور  انجام می دھید، یكی از پاسخ ھای عملی و نظری مناسب» سكوالریسم برای ایران«

ایران، این واژه نیز به  درالبته چه خوب می شد، به منظور تبلیغ و ترویج الئیسیته . است شرایط زمانه
  .كرد پیدا می حضور ت شماای در عنوان سای  گونه

ایران قرار دارد، ھمواره  »الئیك خواه جمھوری فعاالن«به نظر من راه كاری كه امروزه در مقابل 
چیزی كه ماركس در نخستین تز از یازده تز در ( .استگری   نقدفعالیت عملی، نظری و  ھمان

روشن است كه ). ١۴(نامد یم»“ نقدگری –عملی «یا فعالیت » انقالبی«فعالیت "ی فوئرباخ،  باره
. ی ما باشد ما، یعنی مبارزه) »پراتیك«(عمل فعالیت نظری و فرھنگی ما نمیتواند جدا و منفصل از 

، است» اپوزیسیونی«جنبشی كه . برای تغییر وضع موجود باشد» جنبش«جدا و منفصل از تواند   نمی
مناسبات  رگون ساختندگبلكه برای  ،Pouvoir» احراز قدرت و حاكمیت«یعنی نه برای 

  .، عمل می كند»خارج از خود«و واقعیت » خود« ، برای تغییرموجودسیاسی  –اجتماعی 

شود، در  مربوط می تغییر سیاسی اپوزیسیونی جنبش -به نظر من، تا آنجا كه به وجه عملی 
جمھوریت، دموكراتیسم و ی بنیادین   برای ایران، سه مؤلفه این جنبش دستور كار تاریخی

شود؛   جنبش مربوط  می نقدگریو تا آن جا كه به وجه فرھنگی، نظری و . گیرد قرار می ئیسیتهال
 و نقد بررسی، بازبینی؛ بحث، جدل و نظریه پردازی پیرامون معضالت مھم نظری جنبش

آثار  و نشر  ترجمهو ھم چنین  امروزبه ایرانی از مشروطه تا » ی سیاسی  اندیشه« رادیکال
توانند، راه گشای  می … ی سیاسی به زبان فارسی  فلسفه  ی اندیشه و  در زمینه  عمده

  . می باشد و ھمه ما فرایندی گردند كه مورد نظر شما

 -----------------------  



گذارید،  از فرصتی كه برای خواندن آن می با تشکر با پوزش از طوالنی شدن بیش از حد این نامه و
برای شما و . ی به پرسش ھای شما پاسخ داده باشمامیدوارم كه توانسته باشم تا حدود

  .كنم تان آرزوی موفقیت می ھمكاران

 ی دیگری و یا در ھر رسانه سكوالریسم برای ایران در سایت با درج بیرونی این نامه نگاری
  .مخالفتی ندارم

 الئیسیته و سکوالریزاسیوندر باره ی  ارزنده و مھم کتاب چند یفبه معر ،ھا  در پایان یادداشت
  . ام رداختهپ

  

  صمیمانه

  شیدان وثیق

cvassigh@wanadoo.fr  

  ١٣٨۵فروردین  ١١  -  ٢٠٠۶مارس  ٣١پاریس 

 -----------------------------------------  

  ھا یادداشت
  

  -وثیق شیدان . ی الئیسیته و سكوالریسم چیست؟ و نقدی بر نظریه پردازی ھای ایرانی در باره الئیسیته)  ١(
    .١٣٨۴ –نشر اختران 

فلسفه سیاسی  ازی گسست   چھار لحظه«در این باره رجوع کنید به نوشته ھای من تحت عنوان  )٢(
به ویژه به مقاالت در باره ی لحظه ی چمھوری . »ارکسیپروتاگوراسی، ماکیاولی، اسپینوزا یی و  م :گالسیک

در . . ٧٧، ٧۵، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ۶۶، ۶٣ :یھا شماره. ١٣٨٢-١٣٨١، سال ھفتم و ھشتم، طرحی نو .خواھی و ماکیاولی
  www.tarhino.com: نو طرحی سایت اینترنتی

)٣ (La question laïque  

  :رجوع کنید به مقاله) ۴(
  )ی پریكلس  آنتیگون و خطابه پروتاگوراس، ( نزد یونانیان »ی الئیك مساله«فلسفی  – بر مبانی سیاسی تأملی 

)۵ (Etat - Nation 

)۶ (Société civile 

)٧ (Théorie de la sécularisation 

)٨ (Sociologie de la religion 

 ١٨. ص – Die legitimität der Neuzeitھانس بلومنبرگ در ) ٩(
 La légitimité des temps modernes: به زبان فرانسه 

 Kirchen" und "Sekten" in Nordamerika "   1906 :در) ١٠(

 Nietzsche t. 2 p. 146: مارتین ھایکر در ) ١١(

 Jacques Derrida et Gianni Vattimo, La religion, Paris, seuil 1996, p. 80: ژاک دریدا در ) ١٢(

)١٣ (La querelle de la sécularisation 

)١۴ (activité "révolutionnaire" ou l'activité "pratique - critique" ‘L 
  تز ھایی در باره ی فئورباخ:  در تز اول از

Karl Marx, Thèses sur Feuerbach, Œuvres choisies, page 8, édition du progrès        
 Georges Labica, Karl Marx Les thèses sur Feuerbach, page 20,1987, PUF  

 
 
  



  :چند اثر مھم برای مطالعه و ترجمه به فارسی
  
  

  )به زبان فرانسه( :در باره ی الئیسیته
  
  

1. De la séparation des Eglises de l'Etat à l'avenir de la laïcité. Sous la direction de: 
    Jean BAUBEROT et Michel WIEVIORKA - Editions de l'Aube - 2005. 367 pages.  

  . میشل ویویورکا وبوبرو  ژان  -از جدایی کلیساھا و دولت تا آینده ی الئیسیته 
  

در  عالی العاتطم سرای دانش، مسئول بخش علوم دینی در بوبرو  ژان
او یکی از . دان مورد استناد فرانسوی است ، جامعه شناس و تاریخl'Ecole pratique des hautes étudesسوربُن

جامعه  ی تألیفات فراوانی در این زمینه و در در حوزهرود که  به شمار میالئیسیته ران معاصر و اصلی صاحب نظ
در کمیسیون رسمی مربوط به ارایه راه حلی بر مشکل روسری اسالمی در  بوبرو ژان. شناسی دینی دارد

کتاب فوق الذکر، مجموعه او، در .  عضویت داشت) Stasiمعروف به کمیسیون (مدارس دولتی و الئیک فرانسه 
 اوکِسر گوھای و گفتتحت عنوان  –سخنرانی ھای متنوعی که در سمیناری پیرامون موضوع الئیسیته 

Les entretiens d'Auxerre - موضوعات اصلی این مباحث عبارتند . طرح گردید را جمع آوری و انتشار داده است
تاریخی  –فرانسه و شرایط اجتماعی  ١٩٠۵پیرامون قانون ؛ جدایی دولت و دین ی رویکرد تاریخی به مسأله: از

نگاه آمریکای التینی به الئیسیته؛ حضور  الئیسیته، ارزشی جھانشمول؟؛ الئیسیته، جدایی و سازندگی اروپا؛ آن
؛ آینده ی الئیسیته؛ اصل الئیسیته و جھانی ..)اوکراین، روسیه(الئیسیته در فضای پسا شوروی ی  و آینده

 ..یسیته و آزادی؛ الئیسیته و پیوند اجتماعیشدن؛ الئ
  
  
 

2. La laïcité - Henri PENA- RUZ, Textes choisis et présentés - Flammarion, 2003, 255 pages. 
  .ھانری پنا روز توسطالئیسیته، متن ھای منتخب و معرفی شده 

  
تألیفات پر  ھانری پنا روزریس، و در مؤسسه ی مطالعات سیاسی در پا Fénelonی  استاد فلسفه در لیسه

ی  فلسفه؛ )لقبی که فرانسوی ھا به جمھوری فرانسه داده اند( خدا و ماریان: دارد الئیسیتهارزشی در باره ی 
او، در کتاب فوق الذکر و در رابطه با نقش و موقعیت دین در جامعه، مناسبات آن ... چیست؟ الئیسیته؛ الئیسیته

اساسی فلسفی را معرفی و  ھای گزیده ھایی از  متن... ن مساله ی جداییبا سیاست و دولت و ھم چنی
) عمدتاً در غرب(این گزیده ھا شامل اندیشمندان و متفکران محتلف در طول تاریخ . منتشر کرده است

افالطون، سن اگوستن، سن توماس، ابن رشد، پاسکال، دکارت، الک، اسپینوزا، کانت، روسو، ولتر، : گردند می
دین و : سرفصل ھای اصلی گزیده ھا عبارتند از... من کنستان، کندورسه، ژورس، ژول فری، ماکس وبربنژا

؛ جدایی الئیک: دولت رھایی یافته؛ الئیسیتهعقل در برابر ستم؛ ارزش ھا و اصول ؛ خطرناک پیوندی: سیاست
  ).دولتی(ی عمومی  ی مدرسه الئیسیته

  
  
  

3. La laïcité - Guy HAARSCHER, Que sais-je? - Edition PUF - 2ème édition - 1998. 128 pages.  
  .گی ھارشر نوشته ی –الئیسیته  :چه میدانم؟

  
. است الئیسیته؟ فرانسوی در باره ی چه می دانمیکی از کتاب ھای آموزشی و پایه ای در مجموعه جزوات 

به  Rawlsرالز  عدالت ی نظریهو ) بسنزد الک و ھا( رواداری، حقوق بشر، به طور عمده، از منظر گی ھارشر
در  الئیسیته؛ ی فرانسوی الئیسیته: سرفصل ھای اصلی کتاب عبارتند از. پرداخته است الئیسیتهمساله ی 

رویکرد ھای فلسفی به ؛ ھا بغرنجی و پرادکس: الئیسیتهتحلیلی از مفھوم ؛ برخی کشورھای اروپایی
 .الئیسیته

 
  
  
 
  



  
 )به زبان فرانسه و انگلیسی( :سکوالریسم در باره ی سکوالریزاسیون و

  
  

1. La querelle de la sécularisation de Hegel à Blumenberg, Jean Claude MONOD - J.Vrin, 
2002, 317 pages. 

  ).به زبان فرانسه. (ژان کلود مونونوشته ی  - از ھگل تا بلومنبرگ: مشاجره در باره ی سکوالریزاسیون
    

، در این جا، اثر بسیار با ارزش و ژان کلود مونو، )CNRS(فرانسه  مرکز ملی تحقیقات علمی استاد فلسفه در
ون ی، به بغرتج سکوالریزاس)از منظر فلسفه ی آلمانی(او، با رویکردی فلسفی . ای را ارایه می دھد کارشده

ز قوئرباخ، مارکس، نیچه، از ھگل تا بلومنبرگ با گذر ا -و بررسی او در این کتاب  کانون مطالعه. پردازد می
وجود دوگانگی یا تناقضی ژرف در  -... لوویت و بلومنبرگ... ھایدگر، ماکس وبر، اشمیت، استروس، پترسون

، چون ابزار نیرومندی در دست »سکوالریزاسیون«این که مفھوم . است» سکوالریزاسیون«ی پربار  مقوله
فول دین از مقام و موقعیت مسلط بر جامعه است ا ھم به معنایفلسفه ی آلمانی برای تفسیر تاریخ، 

ھای و ارزش ھا و مفھوم ھای دینی و  نمادھای و سمبول» انتقال«و » تحول« ھم به معنای و
 ...»سکوالر«و » دنیوی«حوزه و سطح  به théologiqueیزدان شناسانه 

 
 
 
 
2. The sacred canopy : Elements of a Sociological theory of religion - Peter BERGER     
    1967 - Garden City - New York - Douleday. 

  ).به زبان انگلیسی(. پیتر برژه –مبانی یک نظریه ی جامعه شناسانه از دین : گنبد مقدس
  

در اتریش، پس از جنگ جھانی دوم به ایاالت متحده آمریکا می رود و در آن جا، چون  ١٩٢٩، متولد پیتر برژه
خود را در باره ی نقش و جایگاه  با این که او، بعدھا، نطرات. در جامعه شناسی دین، مقیم می شود گر پژوھش

تردید ھای جدی می کند، اما، با » سکوالریزاسیون«ی  دین در جوامع غربی تغییر می دھد و نسبت به مقوله
مله در کتاب نام برده از ج –اول فعالیت ھای جامعه شناسانه اش  ی این حال، آن چه که او در مرحله

The sacred canopy ی  ھا در باره پردازی نویسد، به منزله یکی از اصلی ترین و جامع ترین نطریه می
به طور کامل در فصل دوم پیتر برژه نظریه ی سکوالریزاسیون . شناخته شده است» سکوالریزاسیون«

، فرایند سکوالریزاسیون: ت، تخت عنوان مبانی تاریخی و در سه بخش طرح شده اسمقدس  گنبد
، پیتر برژهاز دیدگاه . مشروعیتی  سکوالریزاسیون و مسألهو  امکان پذیریی  سکوالریزاسیون و مسأله

 یاما حاملین دیگری چون عوامل ،باشند حاملین اصلی سکوالریزاسیون در دنیای غرب فرایندھای اقتصادی می
  ...نقش ایجابی دارند نیز )مسیحیت(دین در خود 

  
  
  

  
3. Religion in Secular Society: A sociological comment - Bryan R. WILSON 
    1966 - London- C.A. Watts. 

  ).به زبان انگلیسی. (بریان ویلسون –تفسیری جامعه شناسانه: دین در جامعه ی سکوالر
  

او اقتصاد است، ویلسون به با این که رشته ی اصلی . در انگلستان است ١٩٢۶متولد سال  بریان ویلسون
دین در جامعه ی نخستین کتاب خود را تحت عنوان  ١٩۶۶مطالعات جامعه شناسی دین می پردازد و در سال 

سکوالریزاسیون  ی در بخش اول کتاب، نظریه. به این موضوع اختصاص می دھد سکوالر
The Pattern of secularization ریزاسیون فرایندی تحول پذیر است، سکوالویلسوناز دیگاه .  طرح شده است .

.  »سکوالریزاسیونتئوری «کند تا  ی سکوالریزاسیون می»نقشه«یا » طرح«از این نقطه نظر، او بیشتر صحبت از 
) و معنای(سکوالریزاسیون، از نظر ما، فرایندی است که طبق آن اندیشه، عمل و نھادھای دینی اھمیت "

  کاھش اھمیت اجتماعی دین "، سکوالریزاسیون به معنای ویلسوننزد  ".دھند اجتماعی خود را از دست می
سکوالریزاسیون، یکی از ابعاد مدرنیزاسیون است و . و نه پایان دین داری افراد جامعه" در نظام احتماعی است

 ... نه فرایند مدرنیزاسیون در تمامیت اش
  



4. Les Théories de la sécularisation - Olivier TSCHANNEN - Librairie Droz, Génève, Paris, 
    1992 - 407 pages. 

  ).به زبان فرانسه(. اولیویه چانن –نطریه ھای سکوالریزاسیون
  

او در این . ، جامعه شناس سوئیسی، تز دکترای خود را در باره ی سکوالریزاسیون نوشته استاولیویه چانن
ھای ی سکوالریزاسیون از دیگاه جامعه شناسان بحث ھای مربوط به نظریه  مجموعهکتاب پر حجم خود، 

به این سو را مورد بررسی، تجزیه و  ١٩۶٠مختلف آمریکایی و اروپایی در سده ی بیستم و بویژه از سال ھای 
و به طور » ھا  تئوری«باید از » تئوری«بر این است که به جای واژه ی  چانننظر خود . دھد  تحلیل قرار می
 ی نظریه«: ھای کتاب عبارتند از سرفصل. سخن راند» سکوالریزاسیون پارادیگم«دقیق تر از 
سکوالریزاسیون در ؛ ماکس وبر و سکوالریزاسیون؛ تکوین پارادیگم سکوالریزاسیون؛  ؟چیست» سکوالریزاسیون

به  ١٩٢٩(، اروپا )به بعد ١٩١٨(آمریکا  – سکوالریزاسیون در جامعه شناسی دین؛ جامعه شناسی عمومی
، توماس  Peter BERGERپیتر برژه : سکوالریزاسیون امروز ؛ Théologiqueث یزدان شناسانه بح؛ )بعد

 Richard Fenn، ریچارد فن David Martin، دیوید مارتین Bryan Wison، بریان ویلسونThomas Luckmannلوکمان
" جدل"؛ ... Robert Bellah، روبرت باله Talcott Parsons، تالکوت پارسونس Karel Dobbelaere، کارل دوبالار

-، دانیل ھرویو Jeffrey Hadden، جفری ھادنAndrew Greeleyآندریو گریلی: سکوالریزاسیون
، دانیل  Niklas Luhmann، نیکالس لوھمان Jürgen Habermas، یورگن ھابرماس Danièle Hervieu-Légerلژه
  ... Daniel Bellبل
  

جامعی از سکوالریسم و  رای کسانی که در جست و جوی تألیفب: فوق ھای در نتیحه گیری از معرفی کتاب
از ( کلود مونوو اثر ) از منظر جامعه شناسی سکوالریزاسیون( اولیویه چاننسکوالریزاسیون ھستند،  کتاب 

نام کتاب ھای ی  ترجمه طور کلی،به  .کنم را توصیه می) رویکرد فلسفه آلمانی به مسأله ی سکوالریزاسیون
 و مفیدی با ارزش بسیار  کار – والریزاسیونکئیسیته و چه سی ال چه در زمینه -فارسی  به زبان در باال برده

  .   داخل کشور خواھد کرد در و فعاالن الئیک خدمت بزرگی  به عالقه مندان خواھد بود و
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