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  »خروج از سیادت دین« تبییندر  ای دو مفھوم پایه -١

 سیادت دیناز  خروجی  مسأله کرد، فراھم ھای آن را  در پی انقالبی که زمینه ،در ایرانتیک تئوکرا نظام استقرار با
  .شده استتبدیل  در ایراندموکراتیک خواھانه و  آزادیاساسی و کلیدی ھر گونه تحول معضل به 

و اجتماعی ، تحوالت سیاسی و اتانقالب ،)١(روشنگریدر پی  نوزده، تای شانزده   از سده در غرب، دانیم که می
دو فرایند  طی ،)٣( »کلیساھاجدایی دولت و «و  )٢( »دین سیادت افول«، دین جنبش اصالح در اثر و ھم چنین گیفرھن

، یکی چون الئیسیته در و فرایند سیاسی و اجتماعی مفھوماین دو  .دنپذیر انجام می الئیسیته و سکوالریزاسیون
ی دین بر  سلطهزوال «( ھایشمعناو دیگری چون سکوالریزاسیون در یکی از  )»جدایی دولت و دین«( معنای واحدش

 دین و دستگاه آن یعنی کلیسا سیادتاز  بخش عمومی جامعهو  »سیاست« رھاییو  ی، ترجمان خودمختار)»جامعه
  .شوند می

پشت سر  آن را بود و مواجهبا آن  غرب، ی دور در گذشتهھمان بغرنجی رو به روست که نیز با  ایرانی   جامعه، امروز
 امروزآن ھا در شرایط  کارُبردو  نامبرده مفھومدو بررسی مطالعه و که  استیعی طبپس . خروج از دین ساالری: گذاشت

  . قرار گیردما  نظری در دستور کار ایران

 ی درباره .ی سکوالریزاسیون در ایران امروزی است موضوع بحث من در این کنفرانس، پروبلماتیک یا مسأله

 خالفخواھم بر  می، موجزاین گفتار  در ).۴( ام کرده بحث ای دیگردر جاھ ھا،  آنتمایزات  و الئیسیتهو  سکوالریزاسیون
 وجه یکبر ، کند را نفی میدر ایران » سکوالریزاسیون« ریکاربَ  به حکم ویژگی شرایط ایران و اسالم،که  ای نظریه

 فعلیت از به عبارت دیگر، .ورزمتأکید سکوالریزاسیون  و جھانروای شناسیک جامعه، دینی غیر، مدرن
 ، نکاتیبحث پایاندر ، با این حال .کنمایران دفاع  تاریخی امروزی در شرایط ،ین معنای آنا درالبته ، کوالریزاسیونس

با این که موضوع بحث من در  اشاره ای نیز، و خواھم کردطرح م در ایران غربی سکوالریزاسیون کارُبرد مشکالت راجع به

ی  پروژه چون الئیسیتهفعلیت  به ،»سیاست«در حوزه ی  ئیسیتهبا ال سکوالریزاسیون قیاس در این جا نیست،
   .کردخواھم در ایران  سیاسی

   



 عدیبُ چند  فرایندی: غربی سکوالریزاسیون -٢
نگاران،   ، تاریخشناسان میان فیلسوفان، جامعه بزرگ ی، جدلسکوالریزاسیون مضمون و تعریف راجع بهدر غرب، 

سامانی که سکوالریزاسیون با رفرم  ،ی در آلمانفلسف ی حوزهدر به ویژه . رفتگ در مسیحیمتکلمان و  سیاست ورزان
از ( ساکسون آنگلوکشورھای  شناسی دین در ی جامعه در حوزه و در شود  دین و پروتستانیسم ھمزاد و ھمراه می

   .یرد، آن جا که بیش از ھر جای دیگر این رشته مورد توجه قرار می گ)انگلستان و ایاالت متحدهجمله 

که  کنند می تصدیق پردازان نظریه اکثر هامروز، سکوالریزاسیون و تبیین در تعریفو مناقشه  اما با وجود اختالف
جنبه  و زمان ھا .دارد عدیبُ چند  و گانهچند مضمونیمعنا و  بلکه نبودهفرایندی واحد و یگانه  در غربسکوالریزاسیون 

ای در  مداخله( ام ھای سکوالریزاسیون پرداخته ی دیگر، به تشریح زمانمن در جای .داشته است متفاوت و مختلف یھا
اصلی  معناییا  ُبعددو به  در یک جمعبندی کلی،به طور خالصه و ، گفتاردر این  .)...سکوالریزاسیون در ایران جدل

، کارُبردھای متفاوت آن بغرنج مقوله سکوالریزاسیون و .اند بالقوه متضاد یی کهدو معنا .کنم اشاره میسکوالریزاسیون 

  .شود از ھمین جا ناشی میگرایانه مخالفان ایرانی سکوالریزاسیون  از جمله برداشت ھای تقلیل

نقش سیاسی و اجتماعی آن در سازماندھی  یافتن سکوالریزاسیون افول سیادت دین در جامعه، پایان اول معنای -
سکوالریزاسیون،  .مذھب به امری خصوصی استتبدیل اعی و اجتم مختلف جامعه، خودمختاری و تمایزبابی حوزه ھای

با این ھمه، . خوانند مینیز  الئیسیزاسیون  در این معنا، نزدیک به الئیسیته است، از این رو گاھی آن را
وجود الئیسیته در که  »جدایی دولت و دین« ، به مفھومافول سیادت دینخود یعنی  سکوالریزاسیون، در این معنای اولی

   ).در آخر مقاله روی این نکته باز خواھم گشت( .ارد، نیستد

نمودارھا، مضمون ھا و انتقال  ازعبارت است  باشد میمتضاد  بالقوهکه با اولی  سکوالریزاسیون دوممعنای اما  -
 ).۵(profaneی غیر دینی  به حوزه )و در این جا به طور مشخص الھیات مسیحی(ی دینی و الھیات  ھا از حوزه بازنمایی

 گرایی گیتی یا شدن دنیویمنظور از  ،در این جا .صحبت می شود سکوالریزاسیون مسیحیتاز  ،در این معنا
Verweltlichung  یاmondanisation امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیت است که خود دنیایی شدن، ، ھمانا

. )آورد خود را به رنگ روز در میبه قول ھایدگر ( ز می کندسا ھمھماھنگ و  جھان امروزیرا با الزامات و شرایط زمانه و 

  .باشد می مقوله ی ازاین تعرف دوم، است قرار گرفته کاربُرد سکوالریزاسیون در ایرانمخالفان  آن چه که پایه ی بحثِ 

  

  دین بر جامعه سیادتچون افول  سکوالریزاسیون -٢.١

این . شود می... مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی و فرھنگی ھای حوزهدر صحبت از سکوالریزاسیون  معنادر این 

در شرایط  .کنند  می آزاد بَرینو  یدینھنجارھای  ی سلطهاز  جامعه به تدریج خود را ھای مختلف نھادبدین معناست که 
تعریف، روشن  در این .گیرد قرار می ماو بررسی کارُبردی  توجهامروز ایران، این معنا و تعریف از سکوالریزاسیون مورد 

  .است که افول سلطه دین به معنای زوال یا پایان دین در جامعه نیست

توان جدا از   را نمی سکوالریزاسیونبه طوری که . کنند می میسررا  افول سیادت دینتحقق بخشی  فرایند چند
  .کنیم می اشارهاصلی  فرایندسه  به. توضیح داد ھا آن

دینامیسم  ...چون سیاست، فرھنگ، علم و حقوق اجتماعی مختلف ھای حوزهدر و تمایزیابی   یخودمختار -
 خودمختار یبه معنا کهدھد  توضیح می) Eigengesetzlichkeit )Autonomisationوبر با مفھوم  اجتماعی فوق را ماکس

 خواستار و افراد متعلق به آن، ھا در ھر یک از زمینه ھای فعالیت اجتماعی، گروه. است ھای اجتماعی شدن ساحت

خود، » درونی«بدین معنا که تنھا از قوانین و ھنجارھای . شوند خاص خود می ای ی حرفه حق خودمختاری در حوزه
اقتصاد، حقوق، سیاست و  ھنر،در  –ی فعالیت خود  حوزه» ذاتی منطق«ھا و  ھا، ارزش ، از ویژگیبه خود متعلق

، از حوزه ی از خارجکه بخواھد  ای ھنجار برونی ھر گونهین حال، ھای اجتماعی، در ع افراد و گروه. پیروی کنند -غیره 
رد  را ھا ایجاد کند برای آن ممنوعیت یامحدودیت  ،ی یا ایدئولوژیکی دیگردینی  از حوزه بطور نمونهدیگرِ ارزشی، 

تفاوت ردھای مککار از نقطه نظربه معنای جدا شدن حوزه ھای مختلف اجتماعی  تمایزبابی کارکردی .نندک می

و  یخودمختاراین یا عقالیی کردن مناسبات جتماعی، چون مضمون  راسیونالیزاسیون، از نیز در ھمین رابطه .ست ھا آن
  .تمایزیابی نام برند

را تشکیل  سکوالریزاسیون در غربمشترک  ی زمینه که و خصوصی شدن ایمان دینی و عقیدتی تکثرگرایی -
، میان فرد و خدا شخصیای ذھنی و  ایمان تبدیل به رابطه ،شانزدھم اروپا ی انقالب دینی سدهھمراه با  .دھد می

از سوی دیگر، فردیت یافتن ایمان، ناگزیر، با تجزیه و جندگرایی  .شود می کلیساو  clergé روحانیت میانجی گریبدون 
ر ھدایت کلیت جامعه از خود را د) Massif(»انبوھی«و » فراگیرنده«خصلت  ، از این پس،دین. یابد دینی، فزونی می

از ھمه مھمتر، پس از یک دوران طوالنی تفتیش عقاید و اختناق دینی، سرانجام شرایطی در غرب . دھد دست می



. دینی به رسمیت شناخته می شود کثرت گراییوجود انشقاقات مذھبی و کلیساھای مختلف یعنی  آید که پیش می
 و ایسم  یشی معین به مذھب و کیشی دیگر، ترک دین و یا اقرار به آتهھم چنین نیز، تغییر دین، گرایش از مذھب و ک

به رسمیت شناخته  ھای مختلف و جھان بینی عقاید تکثر. آیند در می ای ھمه به امور مسلم و پذیرفته... الادریگری

به بر دیگری  ھیچ یکبرتری . عقیده ھا و جھان بینی ھای مختلف در چالش و رقابت با ھم قرار می گیرند .دنشو می
جھان  سایرو امتیازی بر  دین چون یکی از این جھان بینی ھا به شمار میروداز این پس،  .شود رسمیت شناخته نمی

  .بینی ھا ندارد

است که در  انقالب سیاسیسکوالر شدن قدرت سیاسی در اروپا محصول  .از نھاد دین نھاد قدرتاستقالل  -

 انقالب علمیشانزده و ھمراه با  ی اول سده ی در نیمه) رفرماسیون( ب دینیانقالھفده، پس از  ی نیمه ی اول سده
که به سکوالریزاسیون قدرت سیاسی و تثبیت نھاد دولت به جای نھاد کلیسا می  است فرایندی. پذیرد صورت می

نھاد دین و نسبت به  دولتھایی است که به اشکال مختلف، شرایط خودمختاری  مجموعه تحوالت و دگرگونی .انجامد
 مستقلدولت به عنوان نھادی . سکوالریزاسیون قدرت سیاسی یعنی خودمختاری نھاد دولت. کنند  کلیسا را فراھم می

از معیارھا و ھنجارھای فراسوی حوزه ی عمل خود چون معیارھا و  آید و در می نسبت به مذاھب مختلف در جامعه

  .نمی کند پیرویھنجارھای دینی، 

   

  مسیحیتگیتی گرایی چون فرایند اسیونسکوالریز -٢.٢

 )۶( تمسیحی یدرونسکوالریزاسیون از آن تحت عنوان  که دارددیگری نیز  معنایاما سکوالریزاسیون در غرب 
  .آورد است که در مفھوم سازی سکوالریزاسیون مشکالتی به وجود می ای جنبهاین ھمان  و .برند نام می

، قدسی قدسی و غیر متمایز جھانکه قائل به دو  یافت ا در مسیحیتی بایدخاستگاه تبارشناسیک سکوالریزاسیون ر
انجیل به ( »تعلق ندارد Saeculumبه این جھان «که  است قلمرو مسیحیعنی » جھان آن« یکی، .است ازلی و فانی

ی جھان  هان که چھرند، ھم چرزیرا می گذ«، ست  جھان گذرا یعنی» این جھان« و دیگری، )٣۶-١٨روایت ژان قدیس، 

و ) ایام؟( یونانی  aiôn برگردان( Saeculumاصطالح التین  .)٣٢-٧، پولیس قدیس، )١(ھا نتینامه به کورَ ( »گذرد می
ôlâm  است سلنعمر یک نسل،  زمان و عصر حاضر، عمر انسان، دنیا، به معنای سده، صد سال، ))عالَم؟( انیابر. 

 ر از جھان قدسی به جھاناگذ. دنیوی شدن استاش، به مفھوم  یحیمس و سکوالریزاسیون، در زمان و معنای بنیادین
 از سکوالریزاسیون امالک کلیسایی صحبتاز این رو  .شدن است دنیویگرایی و  گیتیشدن،  جھانی این، غیر قدسی

 )روحانی( دار کلیساوند دینو یا گذار ) یا مالکین خصوصی) کلیساوند غیر(ایی به مقامات سکوالر انتقال مالکیت کلیس(
  .کنند می سکوالردار  دین، )غیر روحانی(کلیساوند  غیردار  دینبه 

در پی به ویژه  ادیانو جامعه شناسی  هدر حوزه ی فلسف» جھانی شدن مسیحیت این«سکوالریزاسیون در معنای  
روح  پذیری یا تحقق Verweltlichungھگل پیرامون  ھای بحثدر . مطرح می شود اشمیت ھگل، وبر و کارل ھای بحث

جادوزدایی « از او آن جا که، اخالق پروتستان و روح سرمایه داری دروبر  ماکس نظریهدر  .)٧( مسیحیت در این دنیا

سخن  )٨( )ھا کالوینیست(پروتستانیسم  از ای نحله در و سکوالریزاسیون Beruf و Entzauberung der Welt »جھان
رشد مداوم فرایند ویژه سکوالریزاسیون برآمده از مفاھیم مذھبی تسلیم پدیدارھای ی  ھمهدر عصر جدید، «: راندمی 

Säkularisationprozeß فرمول این  با الھیات سیاسیاشمیت پیرامون  بحث ھای کارل در سرانجام ).٩(»شوند می
 )ریزهیا سکوال(مفاھیم پرمغز نظریه مدرن دولت چیزی جز مفاھیم الھیات سکوالر  ی ھمه«او که  ی آشبوبگرانه

 و تحول تغییربه مفھوم  بلکه در جامعه )مسیحیت( دین زوال به معنای نه ،سکوالریزاسیون، جادر این  ).١٠( »نیستند

 .)١١(نامد می» دین خروج از دین«گوشه  که مارسل مسیحیتیآن  .استآن  شدن یا امروزی دنیویآن، 
و ) sacralité(ُقدسیت ) ١٢(»تبدیلو  تغییر« و »شدن جا به جا«، »و تحویل انتقال«یعنی ، تعریفدر این سکوالریزاسیون، 

سیاسی و جھان تغییر پذیر ، کنونیدنیای  ،قدسی غیرقلمرو الھیات مسیحی به  قدسی و از قلمرو مضامین مذھبی
  .سکوالریا در یک کالم دنیای  اجتماعی

ریزاسیون چون سکوالریزاسیون مسیحیت دوم از سکوالی این معنا به یکجانبه و تقلیل گرایانه و حتا ناقص توسلبا 
اولی از بودن  دنیویو و مسیحیت  ماختالف مبانی دو دین اسال به حکم، کارُبرد این مقوله در ایراناست که مخالفان 

   .دانند منتفی می یاکرده نفی را در ایران  والریزاسیونکسو مشروعیت  موضوعیت، ابتدا

  

   جدل سکوالریزاسیون در ایران -٣

مشروعیت   رابطه بادر  ای مناقشه نیز بین صاحب نظران ایرانی .رخ ندادتنھا در غرب  سکوالریزاسیونجدل 

و به طریق اولی ( »سکوالریزاسیون« مخالفان .در گرفته است – دیگر ای و انگیزه منطق با البته - در ایران سکوالریزاسون



و به حکم شرایط ویژه و متمایز ایران و ... تمسیحیو  سالم، افلسفه سیاست، تاریخ، ی دریچهاز  در ایران، )الئیسیته
یکی از  به سکوالریزاسیون تقلیلبا ھا،  آن. )١٣( دنشو میوارد میدان ، مسیحی - یھودیاسالم نسبت به جھان 

 جهمورا رد این مقوله در شرایط ایران کاربُ   - تمسیحیدرونی سکوالریزاسیون  یعنی -  ھایش نمودھا و زمانھا،  جنبه

دارند و احکام یکی بر  و دو نظام الھیاتی کامالً متفاوت اند متمایز تاسالم و مسیحی: که این استدالل بنا. دانند  نمی
ایران  بهآن  اطالقو بنابراین  که سکوالریزاسیون تحولی در مبانی نظری الھیات مسیحی است ؛دیگری سازگار نیست

در اسالم، امر حکومت و دین که ؛ بوده و ھست نیزدین دنیا اره ھموخالف مسیحیت،  براسالم، که . نادرست است
اسالم در درون اوست و  سکوالریزاسیون که ؛است بودهگر  حکومتھمواره چنان به ھم آمیخته است که اسالم دین 

در  دولت ی جدایی دین و مسئله ،جهیدر نتو  هبود سکوالراسالم از ھمان آغاز که ؛ و ندارداسالم نیازی به آن نداشته 
  ...پیروی کند نمی تواند یکامالً ویژگی خود را دارد و از الگوی غربایران 

  )١۴. (است ی اساسیھایدارای ایراد در یک جمعبندی کلی بحثِ مخالفان سکوالریزاسیون در ایران،اما 

   سکوالریزاسیون به معنای مسیحی آنتقلیل  – ٣.١

، گرایانه تقلیل ینگرش پرتودر  .است سکوالریزاسیون یکبعدی از ه ویکسوی درک ،است ترین مھم که ایرادھایکی از 
افول سیادن دین بر به ویژه در معنای  اش، د بعدینو چ ، در چندگانگیاش مختلف ھای سکوالریزاسیون در زمان

لیسایی و دینی، کو زمان  جنبهھای آن که  زمانھا و  جنبهیکی از در تنھا  گیرد، بلکه نمیمورد توجه قرار  ،جامعه
مورد اھمیت  - باشد نیز بنیادیننخستین یا  مقوله و فرایند تاریخیی  تبارشناسانه تبیینھر چند که در  -مسیحی باشد 

  .گیرد قرار می

ماند و  مفھوم سازی و کاربَری سکوالریزاسیون در ساحت الھیات مسیحی باقی نمی  ھیچ گاه باید توجه داشت که 

دین و الھیات طرح و حتا ابداع  ی گسترهاین که بسیاری از اصطالحات، ابتدا در . شود نمی و محصور در این حوزهمحدود 
و حتا در چنین مسیری تغییر و تحول  آیند در می دیگر زمینه ھا و حوزه ھای فعالیت فکریتصرف و سپس به شوند  می

 مقوله. استطبیعی که توان گفت  میکنند، نه تنھا شگفت انگیز نیست بلکه رایج و حتا  معنایی و مفھومی بیدا می

چون مفھوم یا  با شکل گیری مدرنیته، سکوالریزاسیون، از ابتدای ھزاره ی اول و بویژه از سده ی شانزدھم به بعد،
فلسفه، ھنر، ادبیات، سیاست، حقوق، جامعه  :آید ھای تفکر و عمل در می دیگر حوزه مورد استفادهپارادیگم، 

اش، چون فرایند  ھای اصلی  ھا و معنا ، در یکی از تبیینخاصم، سکوالریزاسیون، به طور سرانجا... شناسی، تاریخ
چون نھادھای سیاسی و اجتماعی و در یک کالم،  و دین، چون فرایند خود مختار شدن جامعه ی خروج از سلطه

  .می شود تعریف و تبییننسبت به دین،  Res publicaخودمختاری امر عمومی 

 خودمختاریفرایند  سکوالریزاسیون که )غیر دینی(مدرن به مفھوم  ،الفان سکوالریزاسیون در ایرانمخدر یک کالم، 

روادار  ،ھای ایران و اسالم ی ویزگی به بھانه پاره ای نیز،. پردازند نمی باشد، مذھبسیاسی از سلطه ی  - اجتماعی
 منظریاینان، در حقیقت، از چنین . شوند میدولت و دین در ایران ، یعنی سازش تلفیق و آمیزش ای گونهاستمرار 

ھا  عدم انطباق آن«بودن این مقوالت و » غربی«ی  در ایران، به بھانه است که با کاربستِ سکوالریزاسیون یا الئیسیته
  .ورزندمخالفت می  ،»ایران با شرایط

 منسوخ در ایرانوالریزاسیون سک ،ھا آن به حکمدو دین مسیحیت و اسالم که  تمایزدھنده ھای ویژگیبحثِ اما در 
  .نگری، بدفھمی و جزمیت نیست خالی از یکسویه ما منقدین ایرانی درکنیز  جا، باید گفت که در این گردد می

  خروج از دین ساالری  : حیدیوامتناع از طرح مسأله اصلی در رابطه با ادیان ت – ٣.٢

 ھمواره در جھت )دی، مسیحی و اسالمییھو( توحیدی سه دینھر گرایش عمومی و مشترک می دانیم که 

با ادیان  را ھا آن مشترک وجه تمایز خصوصیت بارز، این. روی زمین بوده و ھستگرا  تئوکراسی فراگیر و تمامیتاستقرار 
تمایل به سازماندھی تام و تمام گرایش و ادیان ابراھیمی بدون استثنأ  .دھد  تشکیل میچندخدابی چون دین یونانیان 

این روند  نشان دھنده ھمه ی داده ھای عینی و تاریخی .را دارنددر تمامی ابعاد آن  بشرتماعی و سیاسی زندگی اج

   .است در تمامیت آن و سیادت مطلقه بر جامعه سلطهعمومی ادیان توحیدی به سمت 
این  چه. رود به شمار میاجتماعی  و دھنده ساحت سیاسی اسالم، در این میان، بیش از دیگر ادیان، دین سازمان

آن و سپس  گذار در اسالم، از آغاز دعوت بنیان .یافته استرواج و توسعه  ،و قدرت حکومت در رکاباز ابتدا،  دین،
شمشیر و  داری، و دینداری  شھر - دولت ، پیامبری و فرمانروایی، وحی الھی و قانون،دولتاستقرار او در مدینه، دین و 

 گستر  جھان شکارچون دکترینی برای حکومت کردن بر امت اسالمی آدین اسالم  .اند شده در ھم آمیخته... شریعت

اطاعت از خدا و «، چه در زندگی خصوصی و چه عمومی و اجتماعیتکلیف و وظیفه ی مسلمانان در اسالم، . شود می 
و در غیاب رسول،  ن الھیدر اسالم، اطاعت از قانو .قرآنی یا کالم خداست به حکم آیه ،»)اولواالمر(رسول و صاحبان امر 

 پاسخگومردم و نه  منتخبنه ، خدا روی زمین ھستند ی نه نماینده اولواالمر .استاطاعت از اولواالمر، مطلق و مقدس 

در حوزه ی اجتماعی و سیاسی  ھا، از فرامین آن مطلق اطاعت .اند صاحبان نظارت و اجرای احکام دینیاما ... مردمبه 



   .است الجرأ برای مسلمانانتکلیف الزم ا و حقوقی،
، بشرامور  تام و تمام بر حاکمیتدین ساالری و  به سمت توحیدی عمومی دین گرایشرابطه با  در مسیحیت نیز، اما

از ھمان  ،نیز مسیحیت .نبوده استاز اسالم متمایز چندان  ،انیرصاحب نظران ای ای از پاره ساده اندیشیبر خالف 

در حقیقت ، رستگاری در آن دنیا سوی بهھا  ھا و ھدایت آن برای ارشاد انسان ،روی زمین دخو یبا ایجاد کلیسا ،ابتدا
ھستی و من بر ) صخره به یونانی( تو پتروس( .است به نمایش گذاشتهرا  و توجه سرشار خود به این دنیا گرایی گیتی

 نقش دولتھای میانی  در سدهکه  کلیسایی. ))١٩  – ١٨، ١۶متی، باب ( روی این صخره کلیسایم را بنا خواھم کرد
مورد در این شاید ، چون اسالم تنھا ویژگی و تمایز مسیحیت نسبت به دیگر ادیان توحیدی. را ایفا می کند خواه تمامت

تسجد و تفکیک  ریشه درکه  ،آن در درونموجود  دوگانگی یاتضاد با استفاده از  دیناین خارج از  رویدادھایی باشد که

و نه البته پایان ( ساختارمند اجتماعیفراگیرنده و » خروج از دین« شرایط، وسط مسیح و پولس قدیس داردت» دو قلمرو«
مبارزه با دین ساالری امکان زمینه و مسیحیت در تضادی بنیادین وجود در بیانی دیگر،  .کنند فراھم میرا ) دین

طی البته که  یگزینش. کند میفراھم ، ھای محتمل یکی از گزینشچون  و نسخ آن رامسیحی ) کلریکالیسم(
در پیش را  توانست راه دیگری می در غرب زیرا مسیحیت محتوم نبوداز ابتدا اما  ،شود متحقق میفرایندی طوالنی 

وقایعی چون فروپاشی امپراطوری روم غربی، ایجاد  .پیوست ھایی به وقوع نمی رویداد دینخارج از ، اگر گیرد

-  سیاسی ھای ھا و انقالب ، جنبشداری سرمایهشکل گیری و سرانجام ... الیسمپادشاھی ھای مطلقه، فئود
از این . آیند که از مشخصات مدرنیته به حساب می... مدنی ی پدیدارھایی چون دولت، ملت، جامعه ...اجتماعی 

ای  زمینه دیناین خوِد در  بدین معناست که و این شود می »دیناز  دین خروج« روست که صحبت از مسیحیت چون

 آن بهو تبدیل  عمومی و ھمگانی امری، چون سیاسی - ی ساحت اجتماعی سازمانده چون دیناز  برون رفت برای
  :)١۵( دھد توضیح می چنین گُوشه مارسلاین نکته را  . وجود دارد امری فردی و خصوصی،

که مسیحیت را از سایر آن چه . توحیدی است یدین آن چه که ویژگی مسیحیت را می سازد، غرابت آن چون«
در یک کالم، تجسد و  وحی . یا چند خدایی آن استغیر توحیدی  یھاجنبه یکی از ادیان توحیدی متمایز می سازد، 

در آن جا که . روشن می شود تکلیف ھمه چیز در این جا ...مسیحایی است که بر محور آن شخص مسیح قرار دارد
از یکسو، ما با برون . کند دوردست، منطق دوگانه ای را وارد میدان می خدایی آور ، این پیامانسان -ی خدا ایده

از سوی دیگر، با .  توان او را شناخت اش می بودگی بی نھایتِ خدایی رو به رو ھستیم که تنھا از طریق نماینده
شکل آدمی به دھی به ساحت بشری رو به رو ھستیم، زیرا خداوند، به مثابه خدا، موھن ندانسته که   احتمال ارزش

بنابراین، ھم با گونه ای خدایی شدن ساحت زمینی مواجه ھستیم و ھم، و ھمزمان، با غیریت و . خود گیرد
در حقیقت، ویژگی تاریخی مسیحیت این بوده است که ھمواره بازی با تضادھا کرده ... دگربودگی بی تھایت خدایی

به ھمین ساحت به نام دور  اساسیری و ارزش زدایی به عنوان نمونه، تضاد میان ارزش دھی به ساحت بش. است
» ارج گذاری«: زمان، حرکت وارونه نیز وجود داشته است  در کنار حرکت پس زدن دنیا، ھمواره و ھم... بودن خدا

  )١۶. (»فعالیت دنیوی به معنای ارزش دھی به آن

ی متضادش،  بتدا و در یکی از دو جنبهی ادیان و از جمله اسالم، از ھمان ا بدین سان، مسیحیت نیز، مانند ھمه

پرسش با این حال،  .استبوده  )گرا گیتی( »سکوالر« معناییو در نتیجه به  شناختهرا به رسمیت » دنیا«قلمرو 
که در ھر دو دین مسیحیت و اسالم مشترک است، البته نه به دین به دنیا،  ارزش دھیمعنای در ، نه سکوالریزاسیون

امر  دین از سازماندھی کناره گیریو  نسبت به دین جامعه و سیاستلکه به مفھوم خودمختاری بیک اندازه و شدت، 

 پیداو مدرنیته  ھا تحوالت ساختاری، انقالبرفرماسیون، در غرب در پاسخ خود را  ،)سکوالریزاسیون اولمعنای ( عمومی
   .کند می

 .نمایدپیدا خود را  الزمپاسخ ما نیز باید  کشور در و اسالمدنیای به ھمین معنا، پرسش سکوالریزاسیون در 
است،  گرا بوده گیتینیست که چون از ابتدا  یاسالم» دنیوی شدن«ی  مسأله، ایراندر  سکوالریزاسیون ی مسأله

بودن  دنیویچگونه  ،در ایران کنونی اصلی سکوالریزاسیون ی مسأله .است» ی به انتفأ موضوع سالبه«پس در نتیجه 

مسلط و نقش یا دینی که   ...امور اجتماعی و سیاسی فراگیر و سازماندھندهطلب،  سیادت دینی :است دین
 .شناسد میرا به رسمیت  جامعه که خودمختاریدینی ، دھد میرا از دست  اجتماعی –سیاسی  گذار قانون

امور خود از ارجاع  که در اداره ی است جامعه ایھا و  انسان ی ، مسآلهدر عین حال ،اصلی سکوالریزاسیون ی مسأله

سکوالریزاسیون  ستاندر این راه البته کار. دندار مشروعیت دست بر میاخذ تکلیف و برای کسب  یبه دین چون مرجع
 از سوی نو اندیشان مسلمان ، رفرماسیون دینیراهاین در . اما نه غیر ممکن ،خواھد بوددر ایران بسی دشوار تر از غرب 

 است اصالح دینیاما این رفرماسیون،  .ایفا کند سکوالریزاسیون فراینددر جھت تسریع  یمؤثردر ایران می تواند نقش 
با کالم  که است رفرماسیونی در نتیجه .استبا سیاست  شدوگانگی در مناسباتفاقد تضاد و  بر خالف مسیحیت که

   ...داردباطل اعالم  را برای دنیای امروزاحکام خدایی که  رود پیش جا آن تا  خدا سر و کار دارد و باید
   



   ؟ایران برای سکوالریزاسیون کدام معنای -۴

» پارادیگم سکوالریزاسیون«جامعه شناسی با حرکت از ماکس وبر و ھم چنین مارکس و اُگوست ُکنت، صحبت از 
توان  است که میاین ھمان معنایی  .نامد میسلطه و اقتدار دین و نھاد آن در جامعه  و زوال افول فرایندکند و آن را  می

 روای جھانعمومی و  ی ار سکوالریزاسیون، به عنوان جنبهکصرف نظر از ریشه ھای دینی و مسیحی غیر قابل ان

اشاره  پارادیگم سکوالریزاسیون نظریه پردازاناز زبان  سکوالریزاسیون به چند تعریف. کردتلقی  سکوالریزاسیون
    ).١٧( کنیم می
ھوارد ( »اجتماعی ابزاری برای کنترل به مثابه نھاد دین) Bedeutungمعنای یا (اھمیت افول « چونسکوالریزاسیون  -

  ). Howard Beckerر کِ بِ 
اجتماعی خود را از ) معنای(ھمیت اندیشه، عمل و نھادھای مذھبی ا در آن،« که» فرایندی« چون سکوالریزاسیون -

   ).Bryan R. Wilsonبریان ویلسون ( »دھند دست می
و فرھنگ از زیر نفوذ و اقتدار نھادھا و  ھای کاملی از جامعه در آن، بخش«که » فرایندی« چون ریزاسیونسکوال -

         ).Peter L. Bergerپیتر بِرژه ( »شوند نمادھای دینی خارج می

آئر  دوبل کارل( سازمانی و خصوصیاجتماعی،  فرایند استقالل و خود مختاری سه ساحتچون سکوالریزاسیون  -
Karel Dobbelaere.(  

که به  گفته می شودفرایندی به  ،اجتماعی –پارادیگمی سیاسی  چون ،، سکوالریزاسیونھای مشابه تعریفدر این 
به جامعه ای گویند که » سکوالریزه«جامعه ی . انجامد سیاسی میاجتماعی و دین در امور  مسلط کاھش نقش و نفوذ

 شوند و  متمایز می» خودمختار« ھنر، دانش و )قوانین(دولت، حقوق  جامعه مدنی، :مختلف اجتماعی ھای حوزهدر آن 

غالب خود و  محوریدر این تعریف، دین و دستگاه دین نقش . می گردندو آزاد » مستقل« و دستگاه آن و نسبت به دین
به  در جامعه راگیرفاز دست می دھد و از عامل  جامعه و ھدایت اجتماعی، سیاسی و فرھنگی یسازماندھرا در 

ھا  حوزه تجانسو می دانیم که دین ھمواره گرایش به  .گیرد اجتماعی در کنار دیگر عامل ھا قرار می ھای عاملیکی از 
   . تام و تمام خود داشته استفراگیر و  ی تحت سلطه

فرایند ، د نظر ما استاش، معنایی که در این جا مور سکوالریزاسیون، در یک معنای  مدرن و غیر دینیبدین ترتیب، 
 از نظر .استو دستگاه آن  نسبت به دینھا  و استقالل آن  »جامعه ی مدنی«و   »سیاست«خودمختاری 

  .ایران فعلیت داردتئوکراسی از سکوالریزاسیون امروز در  و معنایی یدریافتچنین من، 

  

  ، در ایراناجتماعی خروج از سیادت دین -فعلیت سکوالریزاسیون چون فرایند سیاسی -۵

برقرار  )دولت(سیاسی  میان دین و قدرت ، ھمواره پیوندی فشردهاز اسالمو جه پس  ، چه پیشتاریخ ایران طولدر 

اول بار با رسمیت یافتن تشیع چون مذھب ( در دو دوره ی صفوی بعد از سقوط ساسانیان، این پیوند، بویژه .بوده است
ھمواره با فراز و  ،دولت و دین پیوند ،از آن پس .می شودارگانیک تثبیت و تبدیل به پیوندی ) دولتی و کشوری

در امور سیاسی،  تعیین کننده یدین و روحانیت نقش بویژه در دوره ی قاجار،. کند استمرار پیدا می ،ھایی نشیب

ی  تنھا در حوزه و اقتدار دین را نه  ، سیطرههمشروطانقالب در جنبش تنباکو و . کنند اجتماعی و فرھنگی ایران بازی می
جنبش سیاسی  دین بر  اقتدارنمود آشکار و بارز . مشاھده می کنیم نیز قدرتقدرت بلکه، مھمتر، در حوزه ی اپوزیسیون 

در و جامعه  دین بر سیاست  ترجمان و تبلور عالی نفوذ. و رھبری آن است سرو اجتماعی ایران، نقش روحانیت در 

در آن . است نمایانمتمم قانون اساسی مشروطه در  جمھوری اسالمی، ن اساسیقانوھفتاد و سه سال قبل از ، ایران
اجرایی، قانون ( یقوای مملکت از سه، ھا زمینهی  اصل عدم مباینت با موازین دین و شریعت اسالم، در ھمه جا که

   )١٨( .شود می حاکم...) تحصیل و تعلیم، مطبوعات، تشکیل انجمن ھا و اجتماعات( حقوق ملت تا) گذادی و قضایی

با استقرار جمھوری اسالمی در ایران است  تنھا و اجرا نمی شود ھیچگاهقانون اساسی مشروطه دانیم که  می اما

 رژیم دو درتا آن زمان،  .تحقق پیدا می کند و رادیکال کامل طور بهقانون اساسی مشروطه مضمون تئوکراتیک متمم که 
و  فردی چون دیکتاتوری عاجلیزیر سایه ی مسأله ی ، لت، جامعه و دینی مناسبات دو مسأله ،ھا پھلوی سلطنتی

. کاھش نقش انحصاری دین در جامعه صحبت کرد به سوی یدر این دوره می توان از گرایش .گیرد استبداد قرار می
سط حسن مدرن تو ی از جمله با تأسیس مدرسه .آغاز شده بود )اواخر دوران قاجار(گرایشی که البته از مدتی قبل 

تحت عنوان آن چه که  اما. داد ھا در سوادآموزی پایان می خانه رشدیه که به انحصار روحانیون و مکتب

اشاره  اصالحات به نفع حقوق شھروندی زنان به می توان از جمله - نامند می ھا پھلوی دوراندر » یزاسیونسکوالر«
از  بدون شرکت و مشارکت مردم و سرانجام دموکراسی، و ن آزادیبدو آمرانه، متناقض، از باال، ناقص، اقداماتی بود - کرد

فرایند که ما تحت عنوان  سکوالریزاسیونیآن ... از روحانیت و دستگاه آن جناحیطریق مماشات و بند و بست با 
، ی مدنی جامعهآزاد  فعالیتمتکی بر  است که ، سیاسی و فرھنگی، فرایندی اجتماعیتعریف کردیم ...خودمختاری



دین و ارجاعات نھاد از  ی اجتماعینھادھا ساختاریبابی   تمایز، بر گرایی کثرت بر ،اجتماعی ُکنشگرانمشارکت بر 
این رژیم، پس از چه . نپذیرفتصورت  رژیم پھلویدر ایران و به طور مشخص در  چنین سکوالریسمی. است ...مذھبی
و  دموکراسی، ضدیت با آزادی در فردی دیکتاتوری تشدیدا ، ببه بعد ۴٠و بویژه از نیمه ی دوم دھه  مرداد ٢٨کوتای 

با تشدید مشارکت مردم، شرکت و رنیزاسیونی ناقص، متناقص و بدون دمدست زدن به ، با ی مدنی جامعه آزادفعالیت 
را،  ندر ایرا دین ساالریبرآمدن  گری و رشد اسالمی زمینه ھا و شرایطدر حقیقت ... و اختالفات طبقاتی ھا عدالتی بی

  .فراھم می کند، ۵٧سلطنتی بھمن  انقالب ضد در پی

ی قانون اساس .شود در ایران مستقر می تئوکراتیک دولتی ،به قدرت رسیدن اسالمی گران با، انقالب این در فردای

م و تا ...حقوق ملت و نھادھاتا  امر و امامت امتوالیت  یعنی قدرت از رأس ی آن،آن مبین نظامی است که ھمه ی اجزا
در  .گیرد می، قرار را دارد ھا آنتعیین تشخیص و  صالحیت روحانیتتنھا که  )اسالمی(موازین دینی  تحت تمام

 - بودنیکدست نیز مسیحیت  ھم چنان که در –دستگاه روحانیت، با این که در اسالم یکدست نیست ساالری ایران،  دین
و اسالمی  روحانیونعالوه بر این، . دارند ق و انحصارییت مطلگران غیر معمم بر سه قوای مملکت حاکم و اسالمی

. کنترل و نفوذ انحصاری دارند... ای صادی، فرھنگی، رسانهتاق سیاسی، بر اکثر نھادھای اجتماعی، غیر معمم گران

دوران ر د clérical حکومت ھای کلریکالبدین ترتیب، می توان به جرأت گفت که تئوکراسی ایران نیرومند تر و کامل تر از 
به وجود آمده است به مراتب  آنجامعه با دین و دستگاه و  پیوندی که در ایران میان دولت .است سکوالریزاسیون غربی

خود » دین«به ویژه آن که در تئوکراسی اسالمی ایران،  .که در غرب وجود داشت بود مناسباتیژرف تر و شدید تر از آن 
درآورده است،  -اجتماعی کلیت جامعه  -سازماندھنده و ھدایت کننده سیاسی -را به صورت یک ایدئولوژی تام و تمام 

نیست که  معنابدین  ،در ایران کامل تئوکراسی نوع این چیرگی اما .ھا وجود نداشت پدیداری که در دیگر تئوکراسی

ح وو انحصار دین در سطزدایی از نفوذ  سیادت در جھت ھای اجتماعی ھا و جنبش حرکت یا مقاومت جامعه در برابر آن و
تحت  شدیداً که  از جامعه ھایی بخش این مقاومت ھا را امروزه در ایران به ویژه در میان .دنوجود ندار مختلف اجتماعی

زنان، : کنیم مشاھده می ،اجتماعی آن قرار دارند  - و قیمومیت سیاسی تئوکراسیھای  ھا و تبعیض ستم محدودیت

دانشجویان، چون (سر و کار دارند  که با آزادی قلم، بیان، عقیده و وجدان اییھ گروه ،مذھبی -اقلیت ھای ملی
 که نیاز به خودمختاری و استقالل بر ی مدنی  جامعهدر یک کالم، و )... ...، روزنامه نگاران انروشنفکران، فرھنگی

 ھر جا به طور کلی، .تابدساالری و اطاعت از آن را بر نمی  ھنجارین دین ی دارد و سلطهھنجارھای خاص خود  اساس
   . کند پیدا میادامه  ودارد ، وجود و محدودیت ھا موانعبه رغم  ،آن نیز مقابله باو  نفیکه تئوکراسی وجود دارد، فرایند 

و  دولت رھایی در معنا و دریافتسکوالریزاسیون،  ،ایران امروزی ی جامعه تئوکراتیکِ  خصلت، با توجه به بدین ترتیب
و به مراتیب بیش از  اً اتفاق بیگانه نیست بلکه جامعه واقعیت و ویژگی ھای ایننه تنھا با  دین، سیادت عمومی از بخش

در طول تاریخ معاصر ، یی که تبیین کردیممعنا بادر حقیقت، سکوالریزاسیون . باشد می منطبقو  مرتبطھر زمان دیگری، 
به گرایش غالب  گاه اما ھیچ ،داشته است حضورمواره ھ ،چون گرایشبه این سو،  مشروطهبه طور مشخص از  و ایران

  .در نیآمده است

ی  جامعه«از » عمومی بخشو  دولت مختاریفرایند خود « یعنی سکوالریزاسیونبرداشتی از  چنین آن چه که تحت

روی آن دو ساحت نام برده از قدرت و مرجعی مافوق و خارج از خود، پی دراست که  ای جامعه، فھمیم می» سکوالر
نه به معنای اختصاصی » خودمختاری«در این جا . چرخند کنند بلکه صاحب اختیار خود بوده و بر محور خود می  نمی

شود و بحران کنونی  پدیداری که با مدرنیته تقویت و تثبیت می –شدن حوزه ی سیاست و جدا شدن آن ار جامعه 

به . الل نسبت به دین، شریعت، احکام و اصول آن استبلکه به مفھوم خودمختاری و استق –آفریند  را می» سیاست«
به . ھای تغییر پذیر و نسخ پذیر برای خود است تأسیسی در ابداع راه و روش – محوری و خود  -گردانی، خود-معنای خود

با حفظ  ، با حفظ چند گانگی خود،...معنای آن است که انسان ھای مجتمع در نھاد ھای عمومی سیاسی و اجتماعی
از این موضع . بدون پیروی از احکامی برین و برون ساخته از خود، در اداره ی امور خود مشارکت می کنند ،ت گراییکثر

باشد، طرح  میبرابری زن و مرد و رھایش زن  آن مھمترین و اصلی تریناست که برابری، برابر حقوقی اجتماعی، که 

به چنین راه و اقتدار دین،  شریعتدن جامعه از حاکمیت شود و سکوالریزاسیون، از جمله، چون فرایند خارج ش می
  .برد میسویی 

  

  بغرنج کابرد مفھوم سکوالریزاسیون برای ایران -۶

به طور  سكوالریزاسیون مفھوم بغرنج. و مانع نیست مشکلبدون در ایران  »سکوالریزاسیون« طرحبا این ھمه، 
    :    ردك فرمولهچنین  ر سه نكتهتوان د را می کلی

 ، سیاسی، ای قرارگرفته ایم حوزهدر چه  كه ایناز این مقوله، بر حسب . چند معنایی سوکوالریزاسیون -١
اند كه در  به دست داده یھای تعریف ،فرھنگی، ھنری، تاریخی یا اجتماعی ،جامعه شناسی، یزدان شناسی ،فلسفی



 ، که حتاھایدگر و دریدا ی، چوناندیشمندان ستندھ در این میان،. میكرد دو معنای اصلی آن اشارهبه  این نوشته نیز
  ).١٩( برند میاصل واژه را زیر سوال 

، در زمان ھا و سكوالریزاسیوندوم این است كه  مشكل . مفاھیم مسیحیپیوند سکوالریزاسیون با  -٢
از ( ٢٠و  ١٩ی  جدل بزرگ متفكران سده. گیرد قرار می پیوندی ژرفمسیحیت در  صمشخصبطور  ھایی، با دین و  زمینه

، ...)و ِدریدا بلومنبرگھانز  ،لوویت کارل تا… سرااشت لئو اشمیت،کارل  از …آرنت و ر، ھایدگربِ وِ  فوئرباخ، ماركس و نیچه تا
؟ تحولی در مسیحیتاست یا  مسیحیتگسست از  »سكوالریزاسیون«آیا : اصلی است» گره گاه«بر سر ھمین 

ی  به کمک مقولهكه » مدرنیته«دھد و آن این است كه خود  ر سوق میت ای بس مھم پرسش فوق ما را به نقطه

 دراندیشه مدرنیته، پدیداری نو ؟ آیا است» یننو«تا چه حد نسبت به گذشته توضیح داده می شود، سكوالریزاسیون 
آیا  ؟شدنشامروزی  تحول و، تغییر درمسیحی  یزدان شناسی ی یا ادامهاست  گذشتهاز  ای ریشه گسست

؟ اند کردهمنطبق با شرایط عصر کنونی خود را مفاھیم مسیحی این که  یا صورت پذیرفته استسازی جدیدی  مھوفم
سر و کار  ی تقدسی ادامه، با ورزد تأکید می مدرنیته و سکوالریزاسیون» مسیحایی«خصلت  ی که برپس در برداشت

 نشان – و این جھانی بودی درونبلكه » جھانی آن«و » ترافرازنده«و این بار نه  –دیگر » شكلی«ه خود را در ک داریم

مسیحی ) تئوکراتیک(ساالرانه  فرجام شناسی مدرن انشعابی از فرجام شناسی دیندر چنین برداشتی،  .دھد می
ی  در نمونه( »سمكمونی«... و» كلیسا«جانشین » دولت«، »الھی مشیت«جانشین » ترقی« .)نیچه( شود می

است و  )٢٠( »زدایی خدا« در حقیقتگیتی گراتی مدرنیته و ). کار لوویت( …»ی موعودرستگار«جانشین  )ماركسیسم
بینش (تبدیل می کند  بینشی نسبت به جھانبه خود را آرمان زندگی «مسیحیت است که  ی درتحول ،در این معنا

گیتی گرایی  نزد دریدا، و سرانجام. )٢١()ھایدگر( ».آورد یب خود را به رنگ روز در میو بدین ترت) مسیحی از جھان

آغشته به مضامین « است مقوله ای و سکوالریزاسیون mondialatinisation شدن  التینی -جھان جزچیزی نیست 
            ).   ٢٢(»مسیحی

سوم این است كه از لحاظ تاریخی،  مشكل. نیست »دولت و دینجدایی « مساوی باسکوالریزاسیون  -٣
به صورتی ژرف عجین ) لوتریسم(فرایند پروتستانیسم و رفرماسیون  باروتستان، سكوالریزاسیون، در كشورھای پ

. ، از یزدان شناسان پروتستان بودند)٢٣(ترواِلچ برخی از مھمترین نظریه پردازان سكوالریزاسیون، چون ارنست. باشد می
انجامد  دولت و دین نمی» یجدای«سكوالریزاسیون ھیچگاه به  ،)یا به طور غالب پروتستان(کشورھای پروتستان در 

و به طور  کالم در یک .برند می ھم چنان به سر و اند  بلكه این دو، ھمواره در ھمزیستی و ھمكاری با ھم به سر برده
تنھا  را و فرایند این ایده .وجود ندارد» )کلیسا(جدایی دولت و دین « چیزی به نامدر سکوالریزاسیون،  کلی،

   .دادنشان در الئیسیته توان  می

  

   فعلیت الئیسیته چون پروژه سیاسی برای ایران امروز -٧

 نمی شود» مقرر«سکوالریزاسیون . کنیم اضافهجا به اختصار  این ی را باید در نکته ی مھم دیگر عالوه بر تکات فوق،
سه  دیگر در جاھای الئیسیته را در .وضع بدین گونه نیست ،درحالی كه در مورد الئیسیته. به حکم قانونی در نمی آید و

  :)٢۴(توصیف کرده ایم اساسی رکن

، عدم دین رسمی خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به ھنجارھای دینیبه معنای  »جدایی دولت و دین« -١
طرفی دولت و بخش عمومی نسبت به ادیان و مذاھب مختلف  در کشور، عدم دخالت دولت و دین در امور یکدیگر، بی

  .در کشور

جدایی . جمعی یافردی  به صورت ھا به جا آوردن آنآزادی جه دینی و چه غیر دینی و ، ی عقیده و وجدانآزاد -٢

، بدون تبعیض، از دین باوران ھم چون دیگر نحله ھای عقیدتی. دولت و دین به معنای جدایی دین از سیاست نیست
  .آزادی ابراز عقاید سیاسی و فعالیت در آن جھت برخوردارند

  .ھا برابر حقوقی شھروندان، صرف نظر از اعتقادات مذھبی یا غیر مذھبی آنیعنی  ،دینی و مذھبی بیعضعدم ت -٣

پذیر  انجامپذیر و  امکاناجتماعی  -یسیاس یا انقالب ی قانونی به اتكای جنبشاتاز طریق اقدام فوق اصولتحقق 
در آن کشور كه به جدایی دولت و كلیساھا  نام برد فرانسه ١٩٠۵قانون  تصویب می توان از به عنوان نمونه. است

 سیاسی شعار چون توان نمیرا  »ی دین جامعه از سلطه خروجفرایند «مفھوم به اما سكوالریزاسیون . بخشید رسمیت

، بیش از ھر چیز، سکوالریزاسیون تحقق بخشی امر . تواند برنامه سیاسی حزبی شود سکوالریزاسیون نمی. به کارُبرد
  .شدھمانطور که در غرب نیز چنین  شود، الت فرھنگی، اجتماعی و ساختاری، طی زمان، میسر میدر فرایند تحو

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



بغرنج، سخت و  روندیدر شرایط تاریخی كشور ما،  اجتماعی نسبت به دین، –خود مختاری سیاسی دانیم كه  می
، حداقل دو »الئیسیته«و » سكوالریزاسیون«شكل  ، درکلریکالیسم نفی ی، نقد ودر اروپای غرب. خواھد بودطوالنی 

البته ( »بازگشت دین«سخن از  ،در این سامان ھا، با وجود مدرنیته و روشنگری امروزهسده به درازا کشید و با این حال 

مختلف فرھنگی، سدھای  آن در کشور ما، الئیسیته تحقق سکوالریزاسیون و موانع فرایند. کنند می )سابقدر شكل  نه
ی ایران را از آزادی، دموكراسی، جمھوری، حقوق بشر، حكومت  ھستند كه جامعه ای سیاسی، اقتصادی و تاریخی

 و استبداد، دو عامل اصلی یعنی بازداریدر این . باز نگھداشته است …برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، ترقی قانون،
 ی مقابله با این دو در ھمه ی عرصه ھا و به ویژه در حوزه .اشته و دارندد اساسی و تعیین كننده ینقش ،ساالری دین

، ھمواره میدان اصلی با شرکت و مشارکت خوِد مردم اجتماعی -سیاسی جنبشی عملاندیشه و فرھنگ و نقد و 
  .مبارزه و مقاومت را تشکیل می دھد

************  
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