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  :در اروپا منطق متفاوت و  اردو پدید
  سكوالریزاسیونو الئیسیزاسیون 

  
 

 

این مناسبات، . كنیم ی اروپا را مطالعه می عضو اتحادیه كشورھایدر این گفتار، مناسبات دولت و دین در 
ھای خود را دارند كه من  شور، ویژگیھمان طور كه نشان خواھیم داد، در ھر جا، بنا بر شرایط خاص ھر ك

دو فرایندی . بررسی خواھم كرد سكوالریزاسیونو  الئیسیزاسیون  »منطقِ  دو«آن ھا را عمدتاَ در راستای 
درك صحیح و . كه بر خالف تصور نادرست و رایج، ھمسان نبوده، متفاوت، متمایز و حتی گاھی متضادند

در ایران  الئیسیتهو رھروان   الئیكتواند برای پیكار  ھر كشور، می دقیق این اختالف در پرتو شرایط گوناگون
  .  آموزنده و مفید واقع گردد

  
 

از جمع دو اصل اساسی و تفكیك ناپذیر تشكیل الئیسیته كنیم كه  و بار دیگر تاكید می ایم هپیش از این نوشت
زادی ھای مذھبی و بطور كلی آزادی تضمین آ -٢ھا و  جدایی امر دولت از امر ادیان و كلیسا -١: شده است

  . الئیكی مدنی توسط دولت   وجدان در جامعه

ی فرانسوی  »نمونه«بدین معنا كه . استالئیسیته كشور در جھان به تعریف فوق از  نزدیك ترینگفتیم كه فرانسه 
غایب است و  اساساَ  یایته الئیساما در سایر كشورھای غربی، . تلقی كرد» استثنا«توان  در اروپا را می الئیسیزاسیون

در اروپا،  .شود با كیفیت ھای مختلف و كمابیش كامل، ناقص و یا محدود اجرا می اگر چیزی بدین مضمون وجود دارد، یا
- تشكیل دولت(از لحاظ تحوالت سیاسی  – مناسبات دولت و دین، به دلیل شرایط تاریخی خاص ھر منطقه و كشور

بدین ترتیب، در این زمینه ما با وضعیت ھمسانی رو به رو . اند متفاوت –) تحول كلیسارفرم دین و (و دینی ) ھا ملت 
شوند كه  ھای مشابه و مشتركی یافت می اما با این حال در كشور ھای مختلف اروپایی جنبه. نیستیم

  .دھند  را به ما می امكان انجام یك تقسیم بندی مشخص

ی بزرگ و   سه دستهھای اروپایی به ویژه اعضای اتحادیه اروپا را به  كشورتوان  می كلیدر یك تمایز گذاری اجمالی و 
چون ( وجود ندارد) »جدایی دولت و كلیسا«به معنای (الئیسیته كشور ھایی كه در آن جا   -١ .تقسیم كرد اصلی

آلمان، بلژیك، چون ( شوند محسوب می الئیكنیمه  ، به ھمان معنا،كشور ھایی كه - ٢ ).انگلستان، دانمارك و یونان
ھمراه با قرارداد میان دولت و كلیسا الئیسیته كشور ھایی كه در آن جا   -٣ و سرانجام) ھلند و لوكزامبورگ

Concordatچون اسپانیا، ایتالیا و پرتغال( شود  ، اجرا می.(  

، Françoise Championفرانسواز شامپیون . دھم اما در این نوشتار، من تقسیم بندی دیگری را مبنای كار خود قرار می
ی  دینی اروپا از سده  - ، در پرتو سیر تحول سیاسیالئیسیتهپژوھشگر فرانسوی در امور جامعه شناسی ادیان و 

كلیسا و مذھب را تحت  ی و سلطه قیمومیتجوامع غربی از  émancipation رھایشِ ھجدھم تا به امروز، فرایند 
تقسیم بندی او با شرایط تاریخی، . دھد توضیح می یزاسیونسكوالرو  الئیسیزاسیون  متفاوتِ » منطقِ  دو«

لذا . ھای دیگر تشخیص دادم بندی تر از دسته كند و من آن را مناسب سیاسی و اجتماعی اروپا بیشتر انطباق پیدا می
ھای  نهواژه ھا، ریشه ھا و زمیتحت عنوان  فصلی از کتاب الئیسیته چیست؟ی آن نیز، در  آن را بر گزیدم و در باره

  .كنم در زیر نكات اساسی آن بحث را یاد آوری می. ام ، صحبت كردهالئیسیته
  

  دو پدیدار و منطق متفاوت: الئیسیته و سكوالریسم
  

سنت نیرومنِد  به طور عمده ویژگی كشور ھایی است كه از یك Laïcisationالئیسیزاسیون منطق اولی یا 
در برابر كلیسای مقتدر، سلسله مراتبی و محافظه كار قرار الئیك تماعی آن جا كه نیروھای اج. برخوردارند كاتولیكی



 …آن جا كه كلیسا. "ی خود بر جامعه و بویژه بر نھاد دولت است كلیسایی كه مصمم در حفظ اقتدار و سلطه. گیرند می
". نمایاند آن می رقیب دولت و رو در رویباشد و خود را قدرتی  می كلیتشمدعی عھده داری امور جامعه در 

  ).پایانی این بخش، تاكیدات ھمه جا از من است ی به كتاب نامه. ك.فرانسواز شامپیون، ر(

ی   دولت و نھاد ھای عمومی از سلطه و سیطره »رھایی«، قدرت سیاسی برای الئیسیزاسیوندر منطق 
. كند  ه اقدام میجانب شود و بطور مستقیم و یك بسیج می) نامند می» خروج از دین«فرایندی كه (كلیسا 

ھای گاه آرام و گاه خشن، گاه موضعی و گاه عمومی،  سرانجام، در پی یك سلسله تعارضات و كشمكش
دولت ملی «، میان  cléricalismeگاه پیش رونده و گاه پس رونده، میان مخالفان و موافقان روحانیت ساالری 

از سوی دیگر،  transnationalصلتی فرا ملی از یك سو و كلیسای كاتولیك وابسته به واتیكان، با خ» مدرن
     . پذیرد ، تحقق می»جدایی دولت و كلیساھا«امر 

الئیسیزاسیون منطق  typique تیپیكِ اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و بلژیك، با كم و كاست ھا و تفاوت ھایی، نمونه ھای 
  .   باشند می

، رجوع كنید به تعاریف مختلف از گیتیایی كردن، كردن دنیوی(، sécularisationسكوالریزاسیون منطق دومی یا 
دین و حوزه ھای مختلف فعالیت "آن جا كه . است ویژگی كشور ھای پروتستان) این مقوله در ھمان گفتار دوم

) در موقعیت انحصاری یا فایق(كلیسای پروتستان  …شوند می دگرگون به تدریج و به اتفاقاجتماعی 
ی  ، سازندهدولت درست   سای كاتولیك در مقابل دولت قرار گیرد بلكه نھادیقدرتی نیست كه بسان كلی

سیاسی، عھده دار مسئولیت ھای مشخص و  در تبعیت از دولت، تبعیتی كمابیش پذیرفته   انسجام و پیوند
  ).جا  ھمان( "شده یا مورد اعتراض

ت و كلیسا را در مقابل ھم ی اختالفاتی كه در كشور ھای كاتولیك دول  ، ریشهسكوالریزاسیوندر منطق 
گیرد و حتی  در تعارض قرار نمی »ملی كلیسای فرا«با  »دولتِ مدرن«از یك سو، . دھند، وجود ندارد قرار می

از سوی دیگر پروتستانتیسم، با . گردند می ملت ھا – بخشی از ھویتِ دولتبرعكس، كلیساھای پروتستان 
ا تشكیالتی تام و تمام، مطلقاً سلسله مراتبی و یك پارچه این كه الزاماً حامل روح دمكراتیك نیست، ام

با روحانیِت  در نتیجه، در این گونه جوامع، تضاد. ، بسان كلیسای كاتولیك، نیست)monolithiqueسنگی  تك(
به مراتب محدود تر و خفیف تر از  anti-cléricalismeپروتستان و به طور كلی ضدیت با روحانیت ساالری 

 »جدایی دولت و كلیساھا«و  »الئیسیزاسیون« ،»الئیك«در سكوالریسم، بحثی از . ولیك استكشورھای كات
 ،)ساالری و دین(ی دین  از زیر سلطه »خروج«دولت، كلیسا و جامعه به سوی  »تحول«. در میان نیست
  .پذیرد انجام می ،حفظ پیوند ھای مختلفی میان دولت و كلیساو با  تدریجی، تواماً 

از سال ، با این كه در سوئد. (دھند را تشكیل می منطق سكوالریزاسیون تیپیكنمونه ھای  دانمارك و سوئدانگلستان، 
  ). تصویب گردید، به مورد اجرا گذاشته شده است ١٩٩۵كه در  قانون جدایی دولت و مذاھب، ٢٠٠٠

ھستند  multiconfessionnels بیمذھ  چندكشور ھایی كه . ی دیگر را نیز باید اضافه كرد بر تقسیمات فوق، دو نمونه
و سرانجام كشور ھایی كه . برخوردارند، چون آلمان و ھلند نیروی كم و بیش برابرییعنی در آن جا، عمدتاً دو مذھب از 

گره خورده است، مانند  مبارزه بر ضد قدرت خارجییا به طور كلی با  مساله ملیبا  ھویت مذھبیجا مساله  در آن
  .ایرلند و یونان

كشور اروپایی رو به رو ھستیم كه ھر یك را در  یا گونه »تیپ«چھار ی مناسبات دولت و دین، ما با  ین ترتیب، در زمینهبد
  .زیر مورد بررسی قرار می دھیم

  

  الئیسیزاسیونمنطق  -كشور ھای كاتولیك 
  

  اسپانیا
  

  .شود ، برقرار میفرانكیسمم كرده بود، در اسپانیا پس از سقوط رژیمی كه مذھب رسمی كشور را كاتولیك اعال الئیسیته

ھای  و به دور از درگیری تفاھمای بود كه می خواست مناسبات دولت و كلیسا را با  در اسپانیا محصول ارادهالئیسیته 
  .ساالری، حل نماید گذشته میان طرفداران و مخالفان روحانیت

را  ١٩١٢كه جمھوری خواھان قانون اساسی سال  رسند، زمانی ی اوج خود می به نقطه ١٩٣٠این تعارضات در سال 
  :  در آن جا آمده بود. كنند باطل اعالم می

ملت حافظ مذھب . خواھد بود …راستین مذھبمذھب ملت ھمیشه و تا ابد مذھب كاتولیك، این تنھا "
  ."كند كاتولیك است و ھر مذھب دیگری را غیر قانونی اعالم می



كلیسا، جمھوری خواھان راه و روش رادیكالی بر علیه كلیسا و دین در پیش -د مقدس ارتجاعدر آن ھنگام، در مبارزه با اتحا
قانون گذاری در  حتیی اموال و دارایی ھای كلیسا، ممنوع كردن فِرَق مذھبی، بستن مدارس دینی و  مصادره: گیرند می
دین، ھر » قانونی«ن حاكمیت كلیسا تا لغو علیه طرفدارا الئیكی جمھوری خواھان  بدین سان مبارزه. »نبود خدا«ی  باره

اعالم » جنگ صلیبی«شود و این در حالی است كه كلیسا بر ضد جمھوری و جمھوری خواھان  چه بیشتر رادیكال می
و شكست جمھوری خواھان در اسپانیا برقرار ) ١٩٣٩مارس  – ١٩٣۶ژوئیه (رژیم فرانكو كه در فردای جنگ داخلی . كند می
شود كه  در آن جا تاكید می. كند ای امضا می نامد و با واتیكان توافق نامه  می» كاتولیك –ناسیونال « شود خود را می

و كلیسای رومی ھمواره تنھا مذھب ملت اسپانیا  Apostoliqueمذھب كاتولیك منطبق بر تعالیم حواریون "
ولیك، از حقوق و امتیازات این مذھب، بنا بر قانون الھی و حقوق شرعی منطبق با آیین كات. خواھد بود

  ."   ای برخوردار است ویژه

دینی و كلیسای كاتولیك   ی جامعه، )١٩٧۵(ھای پایانی فرانكیسم و در پی فروپاشی این رژیم  با این حال، در سال
الیه ھایی از كلیسا، بویژه كشیشاِن رده ھای پایین و مردمی، در جنبش دمكراتیك و ضد . شوند  اسپانیا متحول می

، كلیسای كاتولیك رسماً از نقش خود در رابطه با جنگ داخلی انتقاد ١٩٧٠در سال . جویند رانكیستی شركت میف
  .كند می

ژوئیه  ۵چون قانون سازمنِد  -ای دیگر  و متون پایه ١٩٧٨امروزه، روابط میان دولت و كلیسا در اسپانیا توسط قانون اساسی 
بدین صورت بنیاد » جدایی كلیسا و دولت«در قانون اساسی، . اند شده مشخص -ھای مذھبی  ی آزادی در باره ١٩٨٠

  :نھاده شده است
  ).پاراگراف سوم ١۶ماده ." (ھیچ مذھبی خصلت مذھب دولتی نخواھد داشت"

كند، زیرا، طبق آن، دولت با ادیان مختلف و  دولت و كلیسا را اعالم نمی كامل» جدایی«با وجود تاكید فوق، این قانون 
  :سازد برقرار می مشخص با كلیسای كاتولیك روابط رسمی بطور

ی اسپانیا را در نظر خواھندگرفت و در نتیجه با كلیسای   عقاید مذھبی جامعه )مترجم –دولت (اولیای امور "
  ).ھمان جا." (كاتولیك و دیگر ادیان روابط ھمكاری خود را حفظ خواھند كرد

اما كفر و اھانت به مذھب دیگر تحت پیگرد قانونی قرار . كنند تضمین میمتون اساسی مختلفی آزادی كامل مذھبی را 
كنند كه بنابر آن ھا، مذھب فوق  ھایی امضا می ، دولت و كلیسای كاتولیك توافق نامه١٩٨٠بر اساس قانون . نمی گیرند

در . گیرد كاتولیك در نظر می ای را دولت برای مخارج كلیسای سالیانه از جمله، یارانه. گردد از امتیازاتی برخوردار می
به بعد، مالیات دھندگان  ١٩٨٨گذراند كه به موجب آن، از سال  ، حكومت وقت سوسیالیستی قانونی می١٩٨٧سپتامبر 

  . توانند، در صورت تمایل، نیم در صد از مالیات خود را در اختیار كلیسای كاتولیك قرار دھند می

ی مالی و  این دو از برخی امتیازات در زمینه. شوند وتستان و یھودی منعقد میی پر ھایی نیز با دو جامعه توافق نامه
، وزارت دادگستری اسپانیا اسالم را به عنوان ١٩٨٩ژوئیه  ١۴در . گردند برخوردار می …ایجاد مدارس خصوصی مذھبی

به دنبال آن، . شناسد میشده و نزدیك به دویست ھزار پیرو دارد، به رسمیت " كامالً مستقر"دینی كه در این كشور 
  .كنند ی ھمكاری مشترك امضا می ای در زمینه ی مسلمانان اسپانیا توافق نامه دولت و جامعه

برابری اما در مورد . شود رعایت می آزادی ھای مذھبییعنی  الئیسیتهھای  یكی از جنبهبطور كلی در اسپانیا، 
شود، به دلیل اھمیت تاریخی و  ور كه مشاھده میكلیسای كاتولیك، ھمان ط. ، وضع بدین گونه نیستادیان

توانند برای كسب چنین  با این ھمه، دیگر ادیان نیز می. مند است اش، از حقوق و امتیازات بیشتری بھره اجتماعی
  .امتیازاتی مبارزه كنند و در این راه از امكانات قانونی موجود استفاده نمایند

طرفی دولت، آزادی كامل ادیان و قرارداد میان دولت و  كه عبارت باشد از بیئیسیته الاسپانیا، بدین سان، شكل بدیعی از 
اسپانیا را بیش از پیش از منطق  این روابِط پیمانی، به ویژه در سال ھای اخیر،. كند كلیسا را تجربه می

است، ھر سه، ی سی جامعه، كلیسا و حوزه. كند دور كرده به منطق سكوالریزاسیون نزدیك میالئیسیزاسیون 
كلیسای . باشند كنند و ھر سه با تضاد ھا و تعارضاتی در درون خود رو به رو می ، تغییر و تحول میتواماً و ھم زمان

سیاسی   –اجتماعی» ھویت«ای از  كاتولیك در ضمن دفاع از موضع و جایگاھش در جامعه، خود را بخش تشكیل دھنده
بیان » دمكراسی اسپانیایی«كه تحت لوای » ھویتی«خواھد تثبیت كند،  میكه اسپانیا » ھویتی«داند،  اسپانیولی می

       .    دھد شود و خود را نشان می می
  
  
  

  ایتالیا
  

طبق آن، اصل كاتولیسیم به مثابه مذھب . كنند امضا می» ی جدیدی نامه توافق«، دولت ایتالیا و واتیكان ١٩٨۴در سال 



از جمله تامین مخارج روحانیت : شوند ن دولت و كلیسای كاتولیك قطع میگردد و برخی روابط میا  رسمی ملغی می
clergé قرارداد فوق تاكید . پذیرد اما در مجموع، انفكاك دولت و كلیسا به صورت محدود و خجوالنه انجام می. توسط دولت

ھب كاتولیك اصول مذ"خواھند كرد، كه  ھم كاری" در جھت ترفیع انسان و مصالح كشور"كند كه طرفین  می
آموزش مذھب كاتولیك در مدارس دولتی ادامه ، كه "شود  محسوب می جزیی از میراث تاریخی مردم ایتالیا

مذھبی ھم چنان به  ازدواجو سرانجام این كه ) آموزشی كه ظاھراً نباید تعلیم اصول مسیحیت باشد( خواھد یافت
  .شود  رسمیت شناخته می

ی آن با  دولتِ ملی در این كشور، رابطه دھد كه از ابتدای تشكیل ایتالیا نشان میی  اما نگاھی گذرا به تاریخ گذشته
باشد و درست  می ی فرایند وحدت ایتالیا ، آخرین مرحله١٨٧٠تصرف رم، در سپتامبر . واتیكان ھمواره تعارضی بوده است

از به رسمیت شناختن دولت  ١٩٢٩ كند و تا سال پس از این تاریخ است كه پاپ خود را در واتیكان زندانی محسوب می
در حقیقت . كرد ی ایتالیا را نافی حاكمیت خود تلقی می پاپ وجود دولتِ وحدت بخشِ شبھه جزیره. ورزد جدید امتناع می

شھرھای خودمختارِ شمال ایتالیا در  –ی واتیكان از مدت ھا پیش با تشكیل دولت  تقابل با مقاصد سلطه گرایانه
در شكل گیری فكر جدایی دولت از دین در غرب را در  اھمیت تاریخی این دورانما . (ز شده بودھای میانی آغا سده

  ).دھیم گفتار دوم خود مورد توجه و تاكید قرار داده ایم و خواننده را به آن رجوع می

كردند و  نمایندگی می با به قدرت رسیدن نیروھای لیبرالی كه از اقشار بورژوازی میانه ١٨٧۶اما مبارزه با كلیسا در سال 
و اجباری الئیك ی رایگان،  در این زمان است كه اصولی چون مدرسه. گردد مخالف روحانیت ساالری بودند، تشدید می

ی  كنیم، در یك دوره در مجموع، ھمان طور كه مشاھده می. شوند ی كودكاِن شش تا نه ساله برقرار می برای ھمه
  .سكوالریزاسیونھمانند است تا الئیسیزاسیون و دین در ایتالیا بیشتر با منطق  نخستین، شیوه ھای حل مناسبات دولت

با این حال، از آن جا كه جنبش ضد روحانیت ساالری در حد زبدگان جامعه كه قدرت دولتی را در دست دارند، باقی 
و جنگ داخلی در مناطق  اومتماند و از حمایت وسیع مردمی برخوردار نمی گردد و چون جنبشِ اتحاِد ایتالیا با مق می

ُرمی : است» ُرم«مصالحه میان دو كند  شود، راه حلی كه در نھایت خود را تحمیل می میانی این كشور رو به رو می
  .كند و ُرمی كه كلیسای كاتولیك را كه دولت ایتالیا را نمایندگی می

بنابر آن، از یكسو . شود و واتیكان منعقد می بین دولت ایتالیا التران قرارداد، موسولینی، تحت رژیم ١٩٢٩در سال 
كند و از سوی دیگر پاپ دولت ایتالیا را به رسمیت  واتیكان به عنوان دولتی مستقل و حاكم بر خود اعالم موجودیت می

این . دھد ارتقا می» مذھب دولتی«ی مھم دیگر این قرار داد این است كه كاتولیسیسم را به سطح  نكته. می شناسد
  .رود ن، پس از فروپاشی فاشیسم، زیر سوال نمیپیما

دولت و كلیسای " كند كه ، اعالن میالتران، قانون اساسی جدید ایتالیا ضمن تایید مجدد قرارداد ١٩۴٨در سال 
با این حال، در سال ھای پس از جنگ است كه حزب كاتولیك نیرومندی ". اند كاتولیك خودمختار و مستقل از یك دیگر

  .گردد شود و طی چندین سال محور اصلی دستگاه دولتی ایتالیا می تشكیل می راسی مسیحیدمكبه نام 
قانون : پذیرد انجام می ١٩٧٠ی  ی ایتالیا از قیمومیت كلیسای كاتولیك با اتخاذ تصمیمات مھمی در دھه رھایی جامعه
ی جنسی و  ط به اخالق در حوزهدر این زمان است كه مسایل مربو. ی حق طالق، سقط جنین و غیره گذاری در باره

  .گردند خانوادگی از زیر قیمومیت قانونی كلیسای كاتولیك خارج می
ی كشوری است كه  به عنوان نتیجه گیری باید اذعان كرد كه ایتالیا در میان كشور ھای دارای سنت كاتولیكی، نمونه

میان دولت و  روابط مبتنی بر قرارداد. باشد دور میالئیسیزاسیون  منطقاز ) به استثنای ایرلند( بیش از دیگران 
نقش اجتماعی مثبت . دھند ایتالیا را تشكیل می»  ی الئیسیته« كلیسای كاتولیك، میان دولت و دیگر مذاھب، ویژگی 

اقدامات و  حداقلِ مذھب و به طور مشخص كلیسای كاتولیك ھیچ گاه در این كشور به زیر سوال نمی روند و ھمواره 
ست  ایتالیا ضعف دولتنخست، . است دالیل آن نیز جمع سه عامل. شوند جھت جدایی دولت و دین اتخاذ میتدابیر در 

كلیسای كاتولیك و سپس این نكته كه . ی خود با واتیكان را ندارد ی لغو توافق نامه كه جسارت الزم از جمله در زمینه
آداب و آموزش  بندِ  به رغم كاھش نفوذ مذھب، ھنوز پای ھا، زیرا اكثریت ایتالیایی ،اند واتیكان ھم چنان صاحب قدرت

، به رغم وجود یك جریان تاریخی و كلریكالیسمجنبش ضد و سرانجام، عامل سوم این است كه . ھای مذھبی اند
ھیچگاه نتوانسته اقشار وسیع اجتماعی را بر حول ارزش ھای خود متحد و نیرومنِد مخالِف واتیكان در ایتالیا، 

گرایند  می الئیكی بیستم، بخش مھمی از مردم ایتالیا به احزاب كمونیست، سوسیالیست و چپ  در سده. یدبسیج نما
در راس دل مشغولی و برنامه ھای خود قرار  راالئیسیته ی  مسالهھا در مجموع ھیچ گاه  اما این سازمان

  .اند نداده

  

  پرتغال
  

اصل ، ١٩١٠با استقرار جمھوری در سال . شود ال میپرتغ دولت مذھب رسمیی نوزدھم،  كاتولیسیسم، در سده
و ھم در بازبینی آن در  ١٩٣٣سپس، ھم در قانون اساسی ساالزاری به سال . گردد اعالم می جدایی دولت و دین



" مذھب ملت پرتغال"با این وصف، كاتولیسیسم، در قانون اساسی، . گیرد ، اصل فوق مورد تاكید قرار می١٩۵١سال 
میان دولت و واتیكان، مناسبات  concordatای  ، توافق نامه١٩۴٠در سال . و از امتیاز خاصی برخوردار استشناخته شده 

ی آزادی ھای   ، قانونی در زمینه١٩٧١در سال . كند  این دو و موقعیت حقوقی كلیسای كاتولیك در پرتغال را مشخص می
  .شود كه تا امروز دارای اعتبار است مذھبی وضع می

 .كند الئیسیته را مطرح می اصول اساسی ، پس از انقالب و فروپاشی دیكتاتوری ساالزاری، ١٩٧۶اسی قانون اس
ھیچ كس به خاطر اعتقادات و یا انجام ). ١ بند ۴١ ماده(كند  از یكسو، دولت آزادی وجدان و عقاید مذھبی را تضمین می

حق اعتراض ). ٣ و ٢ بند ۴١ ماده(گیرد  ت و آزار قرار میشود و نه مورد اذی نه از امتیاز خاصی برخوردار می فرایض دینی
دارد كه كلیسا ھا و  از سوی دیگر، قانون اساسی اعالم می). ۶ بند ۴١ماده (شود  به دلیلی وجدانی تضمین می

دولت در ). ۴بند  ۴١ماده (جمعیت ھای مذھبی از دولت جدا ھستند و می توانند آزادانه امور خود را سازمان دھند 
). ٣و ٢بند ۴٣  ماده(غیر مذھبی است ) دولتی(ی آموزش و پرورش و فرھنگ بی طرف است و آموزش عمومی   مینهز

 ۵۵ ماده(سندیكاھا باید مستقل از ادیان باشند ). ٣ بند ۵١ ماده(احزاب سیاسی نباید خصلت مذھبی داشته باشند 
ھر اصالح مھم كه  سرانجام این نكته). ۴ و ١بند ۴٣ماده(شود  آزادی مدارس خصوصی مذھبی تضمین می). ۴ بند

  .قانون اساسی باید اصل جدایی دولت و كلیساھا و آزادی وجدان، دین و نیایش را به رسمیت شناسد

از یكسو، دولت بی طرف و . شود در پرتغال، در مجموع، برقرار می الئیسیته، ١٩٧۶بدین ترتیب، طبق قانون اساسی سال 
  .گردد ھای مذھبی توسط دولت تضمین می د و از سوی دیگر، آزادیشو جدا از كلیسا اعالم می

میان دولت و واتیكان، از جمله امتیازات كلیسای  ١٩۴٠ی  با این ھمه، قانون اساسی نام برده برخی ترتیبات توافق نامه
ه خود را دایر كند و تواند مدارس و دانشگا كلیسای كاتولیك می. دارد كاتولیك نسبت به دیگر كلیساھا را محفوظ نگه می

دولت ازدواج مذھبی را . شود در مدارس دولتی، عمالً و بر خالف قانون اساسی، آموزش دین و اخالق كاتولیك تدریس می
 ١٩٨٢قانون جزای مدنی در سال . باشد شناسد و در عین حال بنا بر قانون اساسی حق طالق مجاز می به رسمیت می

  .شناسد مجازات میتوھین به مذھب را جرم و سزاوار 
آزادی ھای . استالئیك   تقریباً به طور كلی، رژیم سیاسی پرتغال، به دلیل بی طرفی و جدایی دولت از كلیسا، رژیمی 

لیكن برابری ادیان مختلف كامل نیست زیرا كلیسای كاتولیك موقعیت برتر و برخی , مذھبی به رسمیت شناخته شده اند
  .امتیازات خود را حفظ كرده است

  

  بلژیك
  

-séparation» شناسایی–جدایی«ست كه عموماً آن را رژیِم  بلژیك، از نظر مناسبات دولت و دین، دارای ساختاری
reconnaissance ای با واتیكان امضا نكرده و از سوی  ست و توافق نامه از كلیساھا مستقلدولت، از یكسو، . نامند می

این مذاھب، با ذكر سال به رسمیت شناخته شدِن شان، عبارتند . شناسد می مذاھب مختلفی را به رسمیتدیگر 
 Anglican، مذھب آنگلیَكن )یعنی یك سال پس از استقالل بلژیك ١٨٣١در قانون اساسی (مذھب كاتولیك و پروتستان : از
ن اساسی، قانو ، بازنگری١٩٧٠در سال ). ١٩٨۵( orthodoxeو مذھب ارتوُدكس ) ١٩٧۴(، اسالم )١٨٧٠(، یھودی )١٨٣۵(
خانه ھای «و  الئیك، جریان ١٩٨١پس از . شناسد را به رسمیت می» جمعیت ھای فلسفی غیر مذھبی«

  .گیرند در شھر ھای بزرگ مورد شناسایی و حمایت مالی دولت قرار می» الئیسیته

ساختاری كه از  .گردد كشور قابل فھم می اینساختارِ اجتماعی  ویژگیدر بلژیك در پرتو  الئیكنھادینه شدن جنبش 
 »بندی ركن« به طوری كه از ،كاتولیك، لیبرال و سوسیالیست تشكیل شده استpiliers  »ركن«سه 

pilarisation به منظور ایدئولوژیكی و ھم نھادین، ھم خودكفاست  ، ساختاری»ركن«. شود جامعه صحبت می ،
ھا،  ھا، انجمن ھا، سندیكا یمارستانی مدنی چون مدارس، ب ھای مختلف جامعه سازماندھی شھروندان در حوزه

دارد، ركن  ی خدمات فوق را عرضه می است یعنی ھمه كاملتنھا ركنی كه . موسسات مالی، احزاب سیاسی و غیره
جریان دیگری نیز به . كنند دو دیگر، یعنی لیبرالی و سوسیالیستی، تنھا برخی خدمات را عرضه می. كاتولیك است

  .دھند را تشكیل نمی» ركنی« ھنوز اینان باشند، اما میھا  الئیكرسمیت شناخته شده است كه 

. شود مستقر می ١٨٣١ای دارد كه پس از استقالل بلژیك با قانون اساسی  ساختار فوق ریشه در نظام سیاسی
لی زود اما خی. ھا بود استقاللی كه محصول استراتژی ائتالف و اتحاد میان دو نیروی اصلی یعنی حزب لیبرال و كاتولیك

در بلژیك در  الئیسیتهتاریخ . پس از استقالل، این اتحاد، به ویژه بر سر نظام آموزش و پرورش، از ھم می پاشد
از یك طرف، حزب رادیكال كه خواھان ایجاد یك نظام . ست حقیقت تاریخ رقابت، نزاع و آشتی میان این دو نیرو

ی سیستم آموزشی را  اتولیك كه تمایل به كنترل مجموعهاست و از طرف دیگر كلیسای ك عمومی والئیك آموزشی  
، در حقیقت، ترجمان كشمكش »شناسایی –  جدایی«مختلف و رژیم مبتنی بر » ھای ركن«ساختار مبتنی بر وجود . دارد

  .باشد در بلژیك میالئیك میان دو نیروی كاتولیك و 

پرداخت حقوق مقامات اداری كلیسا توسط دولت، آزادی : امتیازات قابل توجھی برخوردار است در بلژیك از ركن كاتولیك



سیستم آموزشی . عمل كامل مجامع مذھبی، آزادی انتشار روزنامه، تشكیل انجمن، ایجاد مدارس و دانشگاه و غیره
ھای كارگری،  تعاونی: گیرد دھد كه حوزه ھای فراتری را در بر می كاتولیكی را تشكیل می» ركن«كاتولیكی اساس 

  ...ھای اجتماعی، انجمن ھای كشاورزان، زنان، كلوپ ھای تفریحی، خانه ھای سالمندان و ستان ھا، بیمهبیمار

ھا در برابر تشكیل دانشگاه كاتولیك،  واكنش لیبرال. شود نیز از بدو تشكیل دولت مستقل بلژیك ایجاد می لیبرال ركن
اما بر خالف . طلبید را می »آزاد اندیشی«دان خود تعھد به كه از استاالئیك بود ایجاد دانشگاه آزاد بروكسل چون نھادی 

خدمات  كردنالئیسیزه آورند، لیبرال ھا بیشتر از ھمه سعی در  ھا كه سازمان ھای موازی خود را به وجود می كاتولیك
یعنی (مان در فرانسه در ھمان ز ضد كلریكالدر زمینه نظام آموزشی، طرح ھای آن ھا با برنامه ھای . كنند عمومی می

، كه مقارن با رفرم ١٨٧٩اما رفرم آموزش و پرورش آن ھا در سال . ، تشابھات فراوانی داشتند)ی نوزدھم دوم سده  نیمه
در فرانسه و مشابه آن است، در برابر مخالفت شدید و كارزار وسیع كلیسا با شكست مواجه  Julles Ferry ژول فِری

لیبرالی » ركن«آورد اما در مجموع،   لیبرال در بلژیك نھاد ھای خود را به وجود می ی پس از این تاریخ، خانواده. گردد می
این ركن به طور وسیع تكیه بر نھاد ھای رسمی چون مدارس و بیمارستان ھای دولتی . ماند  محدود و ناقص باقی می

  .دارد

این . شود  و سوسیالیستی بر پا میكه از ركن لیبرال نیرومند تر است، با آغاز تكوین جنبش كارگری  سوسیالیست ركن
سپس، با تشكیل حزب كارگری . شود یاری كارگری ایجاد می ، در شكل انجمن ھای امدادی و ھم١٩ی  ركن، در سده

ی  ھای تفریحی، بیمارستان ھا و غیره، بخش بزرگی از طبقه و ایجاد تعاونی ھا، سندیكاھا، باشگاه ١٨٨۵بلژیك در سال 
ی لیبرالی و سوسیالیستی  ، دو خانوادهالئیسیتهی  به طور كلی در زمینه. گردد ركن متشكل می كارگر بلژیك توسط این

  .كنند كرده و می نظرات و برنامه ھای متشابھی داشته و دارند و از این رو در این مبارزه با ھم ائتالف

ای  نی كه پیمان آموزشیزما. شود به رسمیت شناخته می ١٩۶٠در آغاز سال ھای  الئیكجنبش خاصِ سر انجام، 
نیز تدریس  الئیكاخالق ، به ھمان نسبتشود و به موجب آن، در مدارس دولتی، در كنار آموزش مذھب و  منعقد می

به ھفتمین  الئیسیتهبا تبدیل كردن  الئیكھنوز به ركن چھارم تبدیل نشده است زیرا نیروھای   الئیكاما جریان . شود می
  .دولت، اتفاق نظر ندارند شناخته شده از سوی» آیین«

و امتیازاتی كه ركن كاتولیك در این نظام كسب كرده  »بندی ركن«ساختارِ مبتنی بر : به عنوان نتیجه گیری
  .سازد است، از بلژیك یك كشور نیمه الئیك می

  

  سكوالریزاسیونمنطق  - كشور ھای پروتستان 

  انگلستان

  

. شده است» مستقر«در این كشور  Anglicanیرا كلیسای آنگلیَكن نمی شناسد، ز الئیسیتهانگلستان چیزی به نام 
ای دارد و ھم ملزم به  ست كه این نھاد ھم حقوق به رسمیت شناخته شده كلیسا بدین معنا Etablissement» استقرار«

  .باشد انجام وظایفی می

 ٢۶ھای آنگلیَكن  جلس لُردھا، اسقفدر م. است» پاسدار دیانت«رسماً  و دارد قرار كلیسا در راس) یا ملكه(پادشاه 
كند، اما  ای از دولت دریافت می ی نگھداری اماكن مذھبی، یارانه ، برای ھزینه»مستقر«كلیسای . نماینده دارند

  .كشیشان پروتستان حقوق بگیر دولت نیستند

اما با این ھمه، كلیسای  .اش، تحت كنترل پارلمان قرار دارد كلیسا، در رابطه با امور كیش و انتصاب مقامات رھبری
در این كشور، ھمان طور كه خواھیم . از نوع كلیسای پروتستان دانمارك نیست» كلیسای دولتی«آنگلیَكِن انگلیس یك 

در رابطه با امكانات عملی، كلیسای آنگیكَن امتیازات بیشتری نسبت . شود دید، كلیسا یكی از دوایر دولتی محسوب می
  .ی آموزش و پرورش انگلستان ندارد، از جمله در حوزه به دیگر ادیان مسیحی در

و در ایرلند شمالی، كلیسای آنگلیكَن ) ١٩٢٠از ( Gallesدر كشور گال . گردد وضعیت فوق اما، تنھا شامل انگلیس می
) است calvinisme كالوینیسمكه انشقاقی از ( Presbytérienدر اسكاتلند نیز، كلیسای . باشد مستقل از دولت می

  .وجود دارد» جدایی دولت از دین«در ھر سه منطقه، نوعی . خودمختار است

ھای مذھبی كه برای ھمه به رسمیت شناخته شده اند، نگردیده   انگلیس به ھیچ رو مانع آزادی درالئیسیته اما فقدان 
در زندگی . برخوردارندكلیساھای غیر آنگلیَكن و به ویژه كلیسای كاتولیك از آزادی كاملی، بدون دخالت دولت، . است

  .توان از خدمت سربازی امتناع ورزید شوند و به دلیل اعتقادات مذھبی می عملی، اعتقادات مذھبی محترم شمرده می

مدارس یھودی . بسیاری از مدارس انگلستان وابسته به دو كلیسای آنگلیكَن و كاتولیك ھستند و از كمك دولتی برخوردارند
ی آموزش در مدارس، تعلیم ادیان  در باره ١٩۴۴بنابر قانون . گیرند كه اولی ھا از دولت كمك می و مسلمان نیز وجود دارند

اما آموزش ادیان خصلت تعلیم اصول دین را ندارد . ست ی مدارس اجباری صبح گاھی در ھمه) عموماً مسیحی(و دعای 



  .د قرار داده استبلكه آشنا نمودن محصلین با مذاھب بزرگ مسیحی و غیر مسیحی را ھدِف خو

 سكوالریزاسیونبنا بر منطق ھای ژرف در این كشور  آزادی ھای مذھبی در انگلیس، ھمه محصول دگرگونی
ی ادیان و مذاھب در انگلستان ممكن نگردید مگر، از جمله، از  ھا و برابری حقوقی ھمه كسب این آزادی. باشند می

تاریخ انگلیس تنھا . كه پروتستان بودند» آزاد«ت كلیساھای معروف به ی اقلیت ھای مذھبی و به ویژه مقاوم طریق مبارزه
قابل فھم  پلورالیسم مذھبی و مسیحیاینان و به طور كلی تر در راستای نقش  ی غیر محافظه كارانهدر پرتو نقش 

خالی  تو«یا ( évidement» كردن تھی«ی مذاھب، در عین حال به معنای  ی برابری ھمه بسط و توسعه. باشد می
كلیسای  موقعیت و نقش ویژه و ممتاز) بََرد ، مفھوم و اصطالحی است كه فرانسواز شامپیون به كار می»كردن

بیستم نھاد ھای عمومی و   نقشی است كه در سدهھم چنین محصول » شدن خالی  تو«این . باشد آنگلیَكن می
  .ایفا كردند services publicsخدمات عمومی دولتی 

  :كنیم انگلیسی را باز گو می سبك بهسكوالریزاسیون ایی از فراینِد ھ در زیر، نقطه

برای شاخه ھای اصلی پروتستانتیسم در انگلیس ) toléranceرواداری، (» ی تساھل  در باره«، قانونی ١۶٨٩ -
  .شناسد ھای محدودی را به رسمیت می آزادی

  .          آوردند ھا ممانعت به عمل می ی شھرداری در اداره ، لغو قوانینی كه از شركت پروتستان ھای غیر محافظه كار١٨٢٨ -

  .گردند ی حقوق شھروندی برخوردار می ، كاتولیك ھا از ھمه١٨٢٩ -

   .لغو آخرین تبعیضات علیه یھودیان ،١٨۵٨ -

به مدارس كند، در عین حال كه  تسھیالتی در ایجاد مدارس دولتی ابتدایی فراھم می Forester، قانون فورِستِر١٨٧٠ -
  .دھد مذھبی نیز كماكان اجازه تاسیس می

      .  ، لغو الزام به آنگلیَكنیسم در رابطه با استخدام استادان دانشگاه اكسفرد و كامبریج١٨٧١ -

ی مناسبات دولت و كلیسا و به طور كلی در رابطه با نقش و موقعیت كلیسای آنگلیَكن در انگلیس، ھم  امروزه، در زمینه
محافظه «سو،  از یك. ی سیاسی، اختالفات و تعارضات شاخصی بروز كرده است وِد كلیسا و ھم در جامعهدر درون خ

خواھان ھر » مدرنیست ھا«ی ملت ھستند و از سوی دیگر  قاطبه خواھان حفظ كلیسای كنونی به عنوان نماینده» كاران
» استقرار زدایی«برخی نیز . باشند ت میچه بیشتر انطباق دادن كلیسا با تحوالت جامعه و استقالل آن از دول

desetablissement در انگلستان، نزد » كلیسای ملی«انگیزِ  اما با این ھمه و نا امروز، مساله. كنند كلیسا را توصیه می
       .یا چالشی مبارزاتی و واقعاً مھم تبدیل نشده است» داو«به  ،الئیكھیچ نیرویی، چه مذھبی و چه سیاسی یا 

به معنای تحول ھم زمانی و توام با ھِم دولت و كلیسا  سكوالریزاسیوندر انگلستان، فرایند  :وان جمع بندیبه عن
ی  جایگاه ممتاز و ویژه» تھی شدنِ «، در راستای »سیادت دین و كلیسا« به سمت دنیوی شدن و خروج از

به عنوان نگھبان مشروعیت سیاسی و  بیش از پیش نقش خود را» مستقر«كلیسای . رسد آنگلیَكنیسم به سرانجام می
: كلیسای آنگلیكَن  بیش از پیش به یك نماِد ساده و صرف تبدیل شده است. دھد ی تمامی ملت از دست می نماینده

ای ارجاع به مسیحیت  دولت سیاسی كه میخواھد گونهخوَرد و نماِد  كه با مسیحیت پیوند می نماِد ھویت ملی
  .را ھم چنان حفظ كندبرای مشروعیت بخشی به خود 

  

  دانمارك
  

  .و نیستند نمی شناسد زیرا كلیسا و دولتِ آن ھیچ گاه از ھم جدا نبوده الئیسیتهای به نام  دانمارك نیز پدیده

است و " مذھب ملی خلق دانمارك" لوتریسمدارد كه  ، اعالم می١٨۴٩نخستین قانون اساسی دانمارك در سال 
، جرم كفر گویی به تمام مذاھبی كه قانوناً در كشور مستقر ١٨۶۶در سال . شوند آزادی ھای كامل مذھبی تضمین می

: كند  جایگاه كلیسای پروتستان در دانمارك را مشخص می ١٩۵٣قانون اساسی . كند شده اند، گسترش پیدا می
ز حمایت دولت به این عنوان، ا"مردم را در بر میگیرد و % ٩٠كه ) قانون اساسی ۴ماده (كلیسایی انجیلی لوتری 

در داخل حكومت، وزیر امور ). ۶ماده (پادشاه دانمارك باید به این كلیسا تعلق داشته باشد ). ۶۶ماده " (برخوردار است
گذاری  پارلمان در رابطه با امور كلیسا قانون. ی سازمان مركزی كلیسا را بر عھده دارد مذھب، به نام پادشاه، اداره

اسقف ھا و كشیشان پروتستان كارمندان . ر رسیدگی به امور مذھبی واجد صالحیت استكند و دیوان عالی كشور د می
بدین . كلیسا بخشی از وظایف دولت چون ثبت احوال، امور دفن و غیره را بر عھده دارد. و حقوق به گیران دولت ھستند

سازماندھی مركزی مستقلی ندارد  حقیقی رو به رو ھستیم كه ھیچ گونه» كلیسای دولتی«ترتیب، در دانمارك، ما با یك 
  .باشد  و كامالً وابسته به دولت می

ھای مذھبی نگردیده  با این ھمه، پارادُكس قضیه در این جاست كه تبعیت كلیسا از دولت در دانمارك، نه تنھا مانع آزادی



آزادی : اند ین شدهآزادی ھای مذھبی در قانون اساسی كامالً تضم. ی آن ھا را تسھیل كرده است بلكه حتی توسعه
امروز در دانمارك، یازده  …انجام امور مذھبی، آزادی اعتقادات مذھبی، حق تشكیل انجمن و تجمع بدون اجازه قبلی

پیروان این . اند كه موقعیت شان را قانون تعیین و مشخص كرده است به رسمیت شناخته شده» مذھبِ دگر اندیش«
  .كنند دولت كمك مالی دریافت می ھای اجتماعی شان از  ادیان برای فعالیت

این . كنیم، از ابتدای تشكیل دولت مدرن در دانمارك برقرار است پیوند دولت و كلیسای لوتری، ھمان طور كه مشاھده می
در حقیقت به نام آزادی مذھبی و به طور كلی آزادی فردی . شود استمرار، در عین حال، تغییر و تحول ژرفی را سبب می

دولت، با قراردادن كلیسا تحت قیمومیت خود، نقش مھمی . شود نھادینه می» مذھب ملی«  یسم در شكلاست كه لوتر
در تضمین پلورالیسم مذھبی، دفاع از استقالل كشیشان در برابر اسقف ھا و ھم چنین پاسداری از استقالل مردم متدین 

سكوالریست و اصالح طلبِ درون كلیسا اھمیت  در این جا، نقش و تاثیر جریان ھای. كند در مقابل كلیسا، ایفا می
، كشیش پروتستان، یزدان  N.F.S. Grundtvig) ١٨٧٢-١٧٨٣(در این میان، بویژه باید از نیكوالی گروندتویج . فراوانی دارند

  .نام برد گروندیویجیسمشناس، اصالح گر ملی و مذھبی و پایه گذار مكتب 

ریزاسیوِن توام با ھِم جامعه و كلیسا ھمراه با ایجاد تقسیم كاری تخصصی و نظرات گروندتویج، بیش از ھمه، در سكوال
در این زمینه، او . گروندتویج، از درون دین، مدافع كلیسایی بود كه صرفاً به امور مذھبی پردازد. اند نھادین نقش ایفا كرده

رفرم ھای . با قدرت سیاسی مبتنی بود كرد كه بر حمایت دولت از سوی كلیسا و انطباق كلیسا سنت لوتری را تجویز می
به چند مورد . لوتری در دانمارك عمیقاً بر زندگی و سازماندھی كلیسا تاثیر گذارد و به دمكراتیزاسیون نھاد دین منجر گردید

  :كنیم اشاره می

  ).     ١٨۵۵قانون ) (paroisse(ی كلیسای بخشِ خود  حق ھر كشیش در انتخاب آزادانه -

  ).             ١٨۶٨قانون (ی كلیسای بخش خود  بیست خانواری در ایجاد آزادانهحق ھر جمع  -

  ).١٩٠٣قانون (انتخابی شدن شوراھای محلی كلیسا  -

  ).١٩٢٢قانون (اند  انتخابی بودن اسقف ھا توسط شوراھایی كه خود منتخب -

  ).١٩۴۶قانون (حق احراز مقام كشیشی توسط زنان  -

اما از آن جا كه دولت حامیان . ا مخالفت بخش محافظه كار روحانیت و كلیسا مواجه گردیدرفرم ھای فوق، البته ب
قدرتمندی در درون كلیسا داشت و كلیسای لوتری نیز فاقد رھبری متمركزی بود، در نتیجه اصالحات به طرز 

  .آمیزی انجام پذیرفتند مسالمت

بدین سان كه سوسیال دمكرات ھا، ابتدا، در . وجود دارد) االریروحانیت س(كلریكالیسم  امروزه در دانمارك، گونه ای ضد
آن ھا بر این اعتقاد بودند كه مذھب باید یك مساله كامالً . ی خود، موضوع جدایی كلیسا و دولت را گنجانده بودند برنامه

را پذیرفتند » یسای ملیكل«، آن ھا تغییر عقیده دادند و نظام مبتنی بر وجود ١٩٣٠اما از ابتدای سال ھای. شخصی باشد
  .ی اصلی در پیش راه خود گذاردند ، دمكراتیزه كردن كلیسا و بقیه جامعه را به عنوان وظیفه»جدایی«و به جای طرح 

و بدین  بخشی از دولت است در دانمارك، كلیسای لوتری، در مقام یك كلیسای ملی،: به عنوان جمع بندی
لوتریسم در : اما میان این دو كشور، تفاوتی وجود دارد. لیس، وجود ندارددر این كشور، مانند انگ الئیسیتهمعنا، 

به  آنگلیَكنیسمدانمارك مبین یك ھویت فرھنگی است و نه سیاسی، آن طور كه در انگلیس وجود دارد یعنی در جایی كه 
  .ارجاع به دین داردخواھد ترجمان نمادیِن قدرت سیاسی ای باشد كه گونه ای  ، ھمواره می»دین مستقر«مثابه یك 

  

  كشور ھای چند مذھبی

  ھلند

  

و كلیسای كاتولیك كه در اقلیت است ولی كمیت ) یا كالوینیست( كلیسای رُِفرمه : در ھلند، دو مذھب اصلی وجود دارند
  .به رو ھستیم رو pluriconfessionnelمذھبی  -وضعیتِ كشوری چنداز این روست كه ما با . دھد بزرگی را تشكیل می

اما در پی انقالب فرانسه و دخالت . كشور شناخته شده بود» مذھب رسمی«ی ھجدھم،  الوینیسم، تا اواخر سدهك
در » جدایی دولت و كلیسا«شود و  ملغی می» كلیسای رسمی«، )ھلند كنونی( مستقیم این كشور در ایاالت متحده

لت با كلیسای كالوینیست ھم چنان حفظ ی نوزدھم، پیوند دو با این ھمه، در سده. گردد اعالم می ١٧٩٨سال 
، مناسبات دولت و كلیساھا را تعیین "ی مذھب در باره"، در فصلی تحت عنوان ١٨۴٨قانون اساسی سال . شود می
گردد و تنھا به ذكر  ، در یك بازنگری قانون اساسی، فصل مذكور تماماً حذف می١٩٨٣در سال . كند می

ی مذھب یا عقاید خود را چه به صورت فردی و  ر كس حق تظاھرِ آزادانهھ: "شود مذھبی اكتفا می ھای آزادی
  ).۶ماده " (.چه جمعی دارد



ی یھودیان، كه  ھای مالی دولت به كلیساھای پروتستان، كاتولیك و جامعه یك سال پیش از اصالح قانون اساسی، كمك
از آن پس، كلیسا به عنوان . شوند  قطع می گردید، شامل پرداخت حقوق به روحانیون و تامین بودجه اداری كلیسا می

شود و در نتیجه استقالل اقتصادی خود را  به رسمیت شناخته می شخصیت اخالقی برخوردار از حقوق خصوصی
برای تامین » مالیات مذھبی«پذیرد، متوسل به اخذ  دولت ھلند، بر خالف آن چه كه در آلمان انجام می. آورد به دست می

از . دھد ای برای فعالیت موسسات اجتماعی كلیساھا اختصاص می با این ھمه، دولت یارانه. گردد مخارج كلیسا نمی
به . در ھلند با این كه تا اندازه ای واقعی است اما كامل نیست »جدایی دولت و كلیساھا«این نقطه نظر، 

، از جمله در كرده است محول بخشی از تكالیف اجتماعی خود را به نھادھای كلیساییویژه آن كه دولت ھلند 
  . ی آموزش و پرورش  زمینه

كه ھفتاد در صد آن در دست  برابری بخش عمومی و بخش خصوصی، نظام آموزشی ھلند، بر اساس ١٩١٧از سال 
و  كامالً ی مدارس ابتدایی خصوصی را  دولت بودجه. گردد است، تعیین می) و عمدتاً كلیسای كاتولیك(كلیسا ھا 

. كند تامین می بخشاً صی در سطح متوسطه و عالی و حتی دانشگاه ھای كاتولیك و پروتستان را ی مدارس خصو ھزینه
بود كه در ابتدا از یك سیستم بزرگِ الئیكی ھای  ای، در حقیقت، به معنای شكست لیبرال استقرار چنین نظام دو گانه

نظر از تعلقات مذھبی و  صرف» اشخاص حقیقی«ای متشكل از  جامعه والئیك آموزشِ ھمگانی، عمومی و 
جامعه » ركن بندی«و  در سیستم آموزشی »مدرسه دو نوع«كردند ولی سر انجام به نظِم   شان، جانبداری می فلسفی

  .   می گرایند

نھادینه  piliers» اركان«، ھم چنان كه در بلژیك نیز مشاھده كردیم، نظاِم مبتنی بر ١٩٢٠ی  در ھلند، از اوایل دھه
آورد و پس از آن دچار  دوام می ١٩۶٠ھای  ساختارِ اجتماعی ویژه، كه به صورت انعطاف ناپذیری تا سال این. شود می

ھای فكری اصلی  كه جریان )اومانیست(سه ركن پروتستان، كاتولیك و بشر دوست شود، از  تزلزل و بحران می
تلف سیاسی، اجتماعی و فرھنگی خود را ھای مخ ھر یك از ركن ھای نام برده نھاد. گردد باشند، تشكیل می ھلند می

ھا، انجمن ھای فرھنگی،  ھا، مدارس، دانشگاه احزاب سیاسی، سندیكاھا، بنیاد ھای خیریه، بیمارستان: داشتند
ھای  در فعالیت ھای اجتماعی شان از كمك» ھا ركن«این . مجله، رادیو، تلویزیون و غیره ھای خبری چون روزنامه، رسانه

  .برخوردار بودندمالی دولت نیز 

  .، از ابتدا، ھم كامل ترین و منسجم ترین ركن و ھم دارای عایقی بیشتر از دیگر اركان بودركن كاتولیك

از  ھا را داشتند،  كه رای پروتستان» ھا سنتی«و » ھا  رو میانه«بین  ھای درونی ، به دلیل اختالفركن پروتستان
  .انسجام كمتری برخوردار بود

شناختند و ھم بیش از پیش   گردید كه خود را در ركن پروتستان باز نمی  ھایی می ل ھم پروتستانشام ركن اومانیست
این دو در : شد این ركن در واقع از دو بخش مجزای لیبرالی و سوسیالیستی تشكیل می. گرفت  آزاداندیشان را در بر می

  .ای نداشت یبرال حتی از خود مدرسهھای كاتولیك و پروتستان ناقص و محدود بودند و ركن ل مقایسه با ركن

ی بلژیكی داشت، اما از منطق متفاوتی ناشی  ی ھلندی با آن كه تشابھات زیادی با ساختار جامعه جامعه» ركن بندی«
و كلیسا الئیسیته میان  ١٩۶٠در فرایند مبارزاتی كه حداقل تا سال ھای » اركان«در بلژیك، نظام مبتنی بر . گردید می

ی ھلندی حاصل نظِم صلح آمیزی بود كه در  جامعه» ركن بندی«حال آن كه . شود ، تكوین و تثبیت میادامه دارند
، برقرار »مذاكره«و » سازش«ی نوزده میان جناح ھای مختلف بر مبنای پذیرش تقسیمات مذھبی و ضرورت  سده
  .شود می

شصتِ قرن بیستم، در اثر مدرنیزاسیون  ی ھلندی، پس از دھه» ركن بندی«اما ھمان طور كه اشاره كردیم، سیستم 
در ارزش ھا و آداب و رسومی كه جوامع غربی و از جمله و بطور ویژه  mutationی دولت رفاه و ِدَگرِش  اقتصادی، توسعه

» ركن زدایی«از این پس ما با حركتی معكوس در جھت . شود سازند، شدیداً متزلزل می ی ھلندی را دگرگون می جامعه
در میان تمام كشور ھای . یكی از تبلورات آن ھستند» مختلط«از جامعه رو به رو ھستیم كه ازدواج ھای » زداییجدار «یا 

  .جمعیت% ۵٠كنند، یعنی تقریباً  معرفی می» بدون مذھب«اروپایی، ھلند بیشترین میزان افرادی را دارد كه خود را 

  

  آلمان
  

به  Weimarقانون اساسی وایمار ھم در . وجود ندارد» لیسای ملیك«یا » دیِن دولتی«ای به نام  در آلمان، پدیده
كه پس از جنگ جھانی دوم بر مبنای قانون اساسی اولی  ١٩۴٩ای  قانون پایهو ھم در ) ١٣٧ ی ماده( ١٩١٩سال 

ھبی دولت آلمان از لحاظ مذ". ندارد وجود دولتی كلیسای"، تصریح شده است كه در آلمان )١۴٠ ی ماده(تدوین گردید 
زیرا پیوندھایش را با  كامالً از دین جدا نیست، اما استالئیك توان گفت كه   طرف است و بدین معنا می بی

ھای مختلفی، این روابط  ، ھر دو، در بند١٩۴٩ای  و قانون پایه ١٩١٩قانون اساسی . كلیساھای مختلف حفظ كرده است
  .اند را مشخص كرده



ای، قانون اساسی  بر مبنای قانون پایه) Landerیا الندر( ی آن ل است و ھر منطقهفدرا آلمان، در عین حال، یك جمھوری
ی مناسبات دولت و  در زمینه. ھایی داشته باشد دیگر تفاوت الندری خود را دارد كه می تواند با قانون اساسی  ویژه

، فراتر از ترتیبات Bade-Wurtemberg و یا Rhénanie-Palatinatھا، چون قانون اساسی  ھا، بعضی از قوانیِن الندر كلیسا
، در حد Hesseو  Brêmeبرخی دیگر، چون قانون اساسی . كنند ای رفته ھمكاری دولت با كلیسا را تقویت می قانون پایه

ھای  تنھا در قانون اساسی ھامبورگ تصریح شده كه قانون باید حوزه. مانند ای باقی می تعیین شده توسط قانون پایه
كلیسای . ی طرفین در امور یك دیگر را منع نماید كلیسا را به روشنی از ھم تفكیك كند و ھر گونه مداخله عمل دولت و

ھایی امضا  نامه شمارد و ھفت الندر آلمان با واتیكان توافق با واتیكان را ھم چنان معتبر می ١٩٣٢كاتولیِك آلمان قرارداد 
  . اند  كرده

در این جا، . ای برخوردارند اجتماعی قابل مالحظه -ای، از آزادی و قدرت اقتصادی  كلیساھا در آلمان، طبق قانون پایه
قانون (ی خود بدون دخالت دولت و بدون محدودیتی است  آزادی كلیسا به معنای آزادی در سازماندھی مستقالنه

ات بر درآمد را به خود بخشی از مالی» ھای مشمول حقوقِ عمومی اتحادیه«ھا به مثابه  كلیسا). ١٣٧ای، ماده  پایه
ھای منظم و استثنایی دولت جھت تامین فعالیت ھای اجتماعی  ی یارانه این مالیات به عالوه. دھند اختصاص می

. بخشند بنیاد اقتصادی نیرومندی به كلیساھا می …ی آموزش و پرورش، بھداشت، مھد كودك و غیره كلیساھا در زمینه
ھا از سوی  دارند و نقش آن ھای مختلف اجتماعی حضور ، در زمینه»ای عمومیھ نھاد«كلیساھای آلمان، به عنوان 

ھا و دیگر موسسات عمومی فعالیت  ھا، زندان كلیساھا در ارتش، بیمارستان. دولت به رسمیت شناخته شده است
  .كنند می

تعلیمات ) "٣پاراگراف  ماده ھفتم،(ای  طبق قانون پایه. یكی از زمینه ھای مھم دخالت كلیسا، آموزش و پرورش است
این آموزش طبق اصول مذاھب مختلف "و " دینی یكی از مواد درسی معمول در مدارس عمومی است

دارد و ھیچ معلمی را نمی توان علی رغم میلش ملزم به دادن " حق نظارت"با این حال، دولت ". شود تدریس می
  . درس مذھب كرد

 ١٩۴٩قانون اساسی . شود ھای مذھبی نمی مانع تحقق آزادی» میعمو  بخش«اما نھادینه شدن نقش كلیساھا در 
آزادی "قانون . شناسد را به رسمیت می) ١، بند۴ ماده" (مذھبی و فلسفی"ی  و آزادی عقیده" آزادی ایمان و وجدان"

بر "ربازی توان ملزم به خدمت س در زمان جنگ، ھیچ كس را نمی). ٢، بند۴ ماده(كند  را تضمین می" انجام فرایض دینی
بدین سان، آزادی مذھبی در معنای وسیع كلمه ). ٣، بند۴ ماده(به دلیل مذھبی یا غیر مذھبی كرد " خالف وجدانش

شود  آزادی مذھبی نه تنھا شامل عقاید و رسوم دینی می. شود و اصوالً ھیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد تعبیر می
  .گیرد بر می ی مذھبی را نیز در بلكه ھر رفتار و انگیزه

ی  ی مناسبات دولت و كلیساھا در آلمان، ادامه ، در زمینه١٩۴٩ای  توان اذعان كرد كه قانون پایه در یك نگاه تاریخی می
طرفی دولت و نھادینه  آزادی كامل مذھبی، اعالم بی: اند منطقی اصولی است كه در قانون اساسی وایمار ثبت شده

خود، با  ۴ی  ای، در ماده اما با این حال، قانون پایه. »ھای مشمول حقوقِ عمومی اتحادیه«ھا به عنوان  شدن كلیسا
 ١٩١٩از سوی دولت، فراتر از ترتیبات قانون اساسی  ی فعالیت كلیساھا و تضمین آزادی ھای كلیسایی  بسط دادن حوزه

  .دھد رفته، قرائت نوین و متفاوتی از آن را به دست می

ضد ھا، صریحاً  ، اولین اقدام سیاسی جمھوری جواٍن آلمان به رھبری سوسیالیست)١٩١٨( پس از جنگ جھانی اول
دولت نسبت به » بی طرفی«كند و  ھای مذھبی را نھادینه می رژیم جمھوری، در عین حال كه آزادی. بود كلریكال

ھای ضد  ، سیاست)شدند  محسوب می» كلیساھای دولتی«تا آن زمان كلیساھا در آلمان، (دارد  كلیساھا را اعالم می
اما این اقداماتِ رادیكال با چنان . كند كلیسایی شدیدی نیز به ویژه بر علیه مدارس مذھبی و آموزش دینی اتخاذ می

شوند كه در نھایت، قانون اساسی وایمار  مخالفت و مقاومتی از سوی دو كلیسای بزرگ كاتولیك و پروتستان رو به رو می
 »دولتی«اگر كلیساھای آلمان خصلت . شود ی آلمان قایل می ا در جامعهامتیازات زیادی را برای كلیس

)Staatkirchen ( كلیساھای خلق«خود را از دست دادند، در عوض تبدیل به« )Volkskirchen ( خود شدند كه
گرفتند، به استثنای كسانی كه عدم تعلق خود به كلیسا را صریحاً   ھا را در بر می ی آلمانی ھمه به خود

با به رسمیت شناختن حقوق و مزایای وسیعی برای كلیسا، مورد تایید حزب  ١٩١٩قانون اساسی . كردند الم میاع
و » دولتِ بی خدا«شان، مخالف  قرار گرفت در حالی كه كلیسا و افكار عمومی كاتولیك، در اكثریت Zentrumكاتولیك 

  .بودند» قانون اساسی فاقد اصول«

البته در این جا نیز، بسان ھلند و دیگر . آلمان ویژگی ھای تاریخی خود را داشته است مپروتستانتیساز سوی دیگر، 
 Aufklarungروشنگری كند كه تحت تاثیر  رشد می پروتستانتیسمكشورھای پروتستان، یك جریان لیبرالی در بطن 

ی كلیسا و  ھایی جامعه از سلطهطرفدار ر A. von Harnackو  E. Troeltsch   ،F. Schleiermacherچون ھایی لوتریست و
دھد، در  تشكیل می كالوینیستیو بخشاً  لوتریپروتستانتیسم آلمانی كه روند غالب آن را جریان . دین ساالری است

یا " فرھنگ"این ھمان . نامند، كامالً شركت داشته است می" روح پروسی"ھمكاری با دولت، در تكوین آن چه كه 
از جامعه، فداكاری در راه دولت،  Holisteای  باورانه ه بر مبنای بینش كلیتایست ك" ایدئولوژی آلمانی"

  .كند  طلب را تجویز می تبعیت از نیروھای مستقر و حتی نوعی تمایل به رژیم ھای مطلقه و قدرت



شوند  تحد نمیای، پروتستان ھای آلمانی نه تنھا با كاتولیك ھا در مبارزه با ضد كلریكالیسم م تحت تاثیر چنین ایدئولوژی
ھم در بین لیبرال ھا و ھم بویژه نزد : شوند ی جنبش نیرومند ضد كلریكالی می بلكه حتی بر عكس، خود، برانگیزاننده

ھای میان دو جنگ جھانی به نیروی اجتماعی و پارلمانی بزرگ آلمان  رفت تا در سال ای كه می دمكراسی سوسیال
آلمان كه سوسیال دمكراسی در راس آن قرار دارد، ما  ئیكِ ل و الكلریكا در این مقطع، جنبش ضد. تبدیل شود

  .سازد را از یك منطق سكوالریزاسیون دور می

سوسیال دمكراسی، . در آلمان تكرار شود ١٩١٨، قابل تصور بود كه فرایندی مشابه روند )١٩۴۵(پس از جنگ جھانی دوم 
نكرده است و ) بسان كلیسای كاتولیك(ی رژیم نازی  ود را آلودهبار دیگر، نیرومند ترین حزبِ این كشور است و در ضمن خ

اما با این حال، آلماِن اشغالی، پس از پیروزی متفقین بر نازیسم، در وضعیت دیگری قرار . جوید از این بابت نیز سود می
قطب «ھر چیز باید  آید، پیش از پدید می» سرد جنگ«در اوضاع و احوال  ١٩۴٩جمھوری فدرال آلمان، كه در سال . دارد

و به  پس با این ھدف و برای مشروعیت بخشیدن به نھاد ھای جدید. باشد» شرق«در برابر » ثبات و رونقِ غرب
در سال . ی افتخار آمیزی در مخالفت با رژیم نازی ندارند، كلیساھا را باید به خدمت گرفت رغم آن كه سابقه

حقوق بشر و «ای مبتنی بر  اشغالی، بھترین ضامِن استقرار جامعهھا و قدرت ھای  ، مسیحیت، از نظر آلمانی١٩۴٩
، سوسیال دمكراسی آلمان نیز )١٩۵٩(  Bad Godesbergی تاریخی  ده سال بعد، در كنگره. است» شكوفایی اقتصادی

و  سمكلریكالی ضدترك رھا كردن ھر گونه ارجاع به ماركسیسم، : كند ی خود منعكس می را در برنامه» وضعیت جدید«
ارجاع به نقش كلیسا و دین در . در عوض و به جای آن تاكید بر نقش مھم كلیساھا در تكوین اخالقی جامعه

با آگاھی به  …خلق آلمان: "ی آن آمده است در مقدمه. مشاھده كرد ١٩۴٩ای  توان در قانون پایه اوضاع جدید را می
  ".…ھا اش در برابر خدا و در برابر انسان مسئولیت

و اتحاد دو آلمان، ما با وضعیت باز ھم  ١٩٩١به بعد و به ویژه پس از فروپاشی دیوار برلین در سال  ١٩۶٠ی  ز دھهاما ا
ھا و در رفتار ھای  دگرگونی در ذھنیتاز یكسو، بسان كشور ھای دیگر اروپای غربی، . شویم متحولی رو به رو می

از سوی دیگر رویداد تاریخی . بخشد ان پایان میی آلم اخالقی افراد به چیرگی نھادھای مذھبی بر جامعه
گردد، تناسب قوای نیروھای  می ١٩٩١مھمی كه منجر به الحاق مناطق شرقی آلمان به جمھوری فدرال در سال 

دھد و این در حالی است كه اكثریت  شوند، تغییر می مذھبی در آلمان را به نفع پروتستان ھا كه بار دیگر اكثریت می
از جمعیت % ٢۵كنند، به طوری كه اكنون  معرفی می» بی دین«شرقی سابق، بر خالف بخش غربی، خود را مردم آلمان 

  .پردازند كل آلمان مالیات به كلیسا نمی

  

  ی ملی رو به رو بوده اند  كشور ھایی كه با مساله

  ایرلند و یونان

 

ی ملی و استقالل  شوند كه در آن مساله ن میمناسبات دولت و كلیسا در دو كشور ایرلند و یونان در شرایط خاصی تبیی
  .اند از یكسو و مذھب به عنوان سنگ بنای احساسات و ھویت ملی از سوی دیگر، نقش اصلی را ایفا كرده

   

  ایرلند
 

نسبتاً پیچیده است، زیرا در مواردی این  جمعیتِ آن كاتولیك ھستند، وضعیتِ مناسبات دولت و دین% ٩۴در ایرلند، كه 
ی   در بیست سال گذشته در ایرلند، تحوالتی در زمینه. ھایی به آن نزدیك دور است و در زمینه بسیارالئیسیته ز كشور ا

   .  باشند می پدید آمده اند كه ھنوز محدودالئیسیزاسیون 

ام این قانون به ن. كند شود، رسماً ارجاع به مسیحیت می تصویب می ١٩٣٧قانون اساسی جمھوری ایرلند كه در سال 
ھا و چه  گردد و اَعماِل چه انسان ھر قدرتی از او ناشی می: "دارد كه اعالم می" تثلیث پاك و مقدس"

ی قوای   ھمه"در اصل ششم ھمان قانون آمده است كه ". گیرند ھا در آخرِ زمان در معرض او قرار می دولت
دارد كه  ی قانون اظھار می قدمهم". حكومت، قانون گذاری، اجرایی و قضایی، تحتِ خدا، ناشی از مردم است

قانون اساسی فھرست كلیساھای . آن" محترم شمردن و گرامی داشتِ "دولت وظایفی در قبال مذھب دارد، از جمله 
چون پاسدار مذھب "در میان آن ھا، كلیسای كاتولیك . كند از جانب دولت را تعیین می به رسمیت شناخته شده
از  ١٩٧١این ترتیبات در رفراندوم سال ). ١، بند۴۴ اصل(برخوردار است " ای ه ویژهجایگا"از " اكثریت بزرگ شھروندان

  .شوند قانون اساسی حذف می

دولت به ھیچ . جدایی دولت و كلیسا در قانون اساسی ذكر شده است. با این ھمه در ایرلند، مذھب دولتی وجود ندارد
كند و  ای كاتولیك از دولت ھیچ كمك مالی دریافت نمیدر نتیجه كلیس). ٢، بند۴۴اصل(دھد  كلیسایی یارانه نمی



  .بین جمھوری ایرلند و واتیكان قراردادی بسته نشده است. كند خود را با امكانات خود تامین می ھای ھزینه

، در صورت رعایت نظم "ی فرایض دینی آزادی وجدان و مذھب و انجام آزادانه"از سوی دیگر، قانون اساسی 
قانون اساسی دولت را از تبعیض قایل شدن به دالیل ). ٢، بند۴۴اصل(كند  القی را تضمین میعمومی و اصول اخ

ی  ی ترتیبات فوق نشان دھنده ھمه. ھای خود را دارند ی امور و دارایی مذاھب مختلف حق اداره. كند مذھبی، منع می
  .اردوجود د» جدایی«ای  آن است كه میان امر دولت و امر كلیسا در ایرلند گونه

ی ھویت ملی و  ی مستقیم با مساله ی ایرلند، در رابطه اما با این ھمه، مذھب و بویژه مذھب كاتولیك، در جامعه
ی نوزدھم به بعد، در پی سیاسی  از سده. كند ای ایفا كرده و می استقالل ملی، نقش تاریخی مھم و حتی تعیین كننده

تا این زمان، خواست استقالل تنھا . شود له ملی در ایرلند عجین میھای مردم كاتولیك، كاتولیسیسم با مسا شدن توده
به بعد، با تشكیل انجمن كاتولیك  ١٨٢٣اما از سال . گردید ھا ابراز می از سوی نخبگان جامعه یعنی منحصراً پروتستان

با این حال . كند ، ظھور می، ناسیونالیسِم كاتولیِك نوینی با ھدف تشكیل یك ملتِ صرفاً كاتولیكDaniel O’ Connellتوسط 
، در كنار ناسیونالیسم جدید، جریان ھای ناسیونالیستی مذھبی قدیمی نیز به حیات خود ادامه ٢٠ی  تا اوایل سده

 Charles Parnell، مردم پسند ترین رھبر ملی ایرلند، پروتستانی به نام ١٩ی دوم قرن  به صورتی كه در نیمه. دھند می
. كنند ، پرچم سه رنگی را به عنوان مظھر جنبش خود انتخاب می١٨۴٨ھای جوان، در قیام  لندیپیش از این، ایر. است
ی  ھا، رنگ نارنجی نشانه رنگ سبز معرف كاتولیك. كرد ھا را منعكس می ی آن ھایی كه آرزوھای وحدت طلبانه رنگ

، سپس ١٩١۶پرچم نشان شورشیان این . ھا و رنگ سفید مظھر ترك مخاصمه و صلح میان آن دو جامعه بود پروتستان
مبارزه سیاسی برای استقالل  ١٩٣٧تا  ١٩٢١از سال . گردد سمبول دولتِ آزاِد ایرلند و سرانجام بیرق جمھوری ایرلند می

، با قدرت گرفتن ھر چه بیشتر نھاد كلیسای كاتولیك در جامعه ھمراه De Valeraكامل ایرلند تحت رھبری كاتولیكی به نام 
گیرند و بسیاری  ، تحت فشار كلیسا، مطبوعات در ایرلند تحت سانسور قرار می١٩٢٩به عنوان نمونه، در سال . گردد می

ممنوع  …ھا تعداد زیادی از نویسندگان شھیر ایرلندی چون جرج برنارد شاو، جرج مور از ناموران ادبیات جھانی و از میان آن
  .گردند االنتشار می

نیز اصل جدایی  ١٩٣٧شود و قانون اساسی  این كه تبدیل به مذھب دولتی ایرلند نمیبدین ترتیب، كاتولیسیسم، با 
چند نمونه از آن . گردد دولت و كلیسا را باطل نمی سازد، اما از یك موقعیتِ نھادی و ایدئولوژیكی ممتازی برخوردار می

  .كنیم  امتیازات را ذكر می

، مورد حمایت قرار »قانون طبیعی«بر مبنای برداشت كاتولیكی از در قانون اساسی، خانواده، آموزش و مالكیت خصوصی 
دولت بسیاری از وظایف بخش عمومی را تفویض كرده است و كلیسای كاتولیك بخش مھمی از آن وظایف به . گیرند می

رند، مدارس تقریباً وجود ندا) دولتی(چون در ایرلند مدارس عمومی . ی آموزش و پرورش را بر عھده دارد ویژه در زمینه
. باشند و از كمك مالی دولت برخوردارند ابتدایی و متوسطه معموالً تحت كنترل كلیساھای كاتولیك و پروتستان می

قانون  ٢، بند۴۴اصل(دارند و تعلیمات دینی، با این كه اجباری نیست  بنابراین مدارس عموماً خصوصی و خصلت مذھبی
شناسد و حتی اصل قانونگذاری  ون اساسی حق طالق را به رسمیت نمیقان. باشند اما جزو مواد درسی می) اساسی

برگزار  ١٩٨۶در نتیجه به منظور لغو این ترتیب در قانون اساسی، رفراندومی در سال . در این باره را ممنوع كرده است
ھم . ره ممنوع استدھند و در نتیجه در ایرلند، طالق گرفتن ھموا شود اما اكثریت مردم بر علیه حق طالق رای می می

مورد  ١٩٨٣و ھم در رفراندوم سال ) ٣، بند۴٠اصل(چنین سقط جنین نیز ھم در قانون اساسی ممنوع اعالم شده 
  .گیرد مخالفت اكثریت مردم ایرلند قرار می

ای  اش از دولت، ولی به سبب نقش تاریخی حقوقیكلیسای كاتولیك ایرلند، به رغم جدایی  :به عنوان نتیجه گیری
كند، از موقعیت برتر و ممتازی برخوردار  ھا ایفا كرده و می در كسب استقالل و شكل دادن به ھویت ملی ایرلندی كه

در ایرلند بر پا شده الئیسیزاسیون از بیست سال پیش، یك جنبش . اخالقیات و آموزش و تربیت ی است، بویژه در زمینه
» جدایی«ای برقرار است كه  ن دولت و كلیسای ایرلند پیوند ھای ویژهدر عمل، میا. اند است كه ثمرات آن ھنوز بارز نشده

  .            كند آن ھا را محدود می

  

  یونان
  

شود، در یونان یك  تصویب می" گوھر و تجزیه ناپذیر نام تثلیث مقدسِ ھم"به  ١٩٧۵كه در سال  طبق قانون اساسی
  %).٩۶(گیرد  س است و اكثریت عظیم مردم كشور را در بر میوجود دارد كه كلیسای اُرتُُدك) ٣اصل" (كلیسای مسلط"

كلیسای «اما در عوض، . كند، وجود ندارد به معنایی كه مثالً در دانمارك عمل می» كلیسای دولتی«در این جا، 
ن در یوناالئیسیته از این رو، نمی توان از . ای با دولت برقرار كرده است غالب است كه روابط حقوقی فشرده »ملی

  .سخنی به میان آورد

تعیین " منشور اساسی كلیسای یونان"ی  در باره ١٩٧٧ مه ٣١-٢٧و قانون  ١٩٧۵موقعیت كلیسا را قانون اساسی 



تمایز دولت و كلیسا به مثابه دو نھاد مستقل از : اند بنا بر آن ھا، مناسبات دولت و كلیسا بر دو اصل نھاده شده. كنند می
كلیسا مشمول حقوق . یابد، از سوی دیگر  این دو، كه در ھمكاری مشتركشان تبلور مییكسو و ھمبستگی كارآمدی 

دولت . گیرند آیند و تحت این عنوان از دولت حقوق می پرسنل كلیسا كارمندان دولتی به حساب می. شود عمومی می
لت است ولی این وابستگی یك بدین ترتیب، كلیسای یونان وابسته به دو. ی امور مالی كلیسا را تحت نظارت دارد اداره

ھای مختلفی چون آموزش و پرورش،  كلیسا و دولت در زمینه. كند جانبه نیست زیرا كلیسا نیز بر دولت اعمال نفوذ می
را كلیسا تضمین  …برخی خدمات اجتماعی چون عقد ازدواج. كنند ھمكاری می …امور جوانان، خدمات مذھبی در ارتش

  .شود لیمات دینی تدریس میدر مدارس دولتی تع. كند می

. ھای مذھبی پیدا نكرده است اما حضور كلیسای اُرتُُدكس مسلط، در پیوندی فشرده با دولت، چندان تعارضی با  آزادی
مذھب شناخته  ھر"دارد كه  ، اعالم می)١، بند١٣اصل(كند را تضمین می" آزادی وجدان و مذھب" ١٩٧۵قانون اساسی 

با این ). ٢، بند١٣اصل(پذیرند  انجام می" بدون مانع و تحت حمایت قانون"و فرایض دینی  )١۴اصل" (ای آزاد است شده
نو آئینی "طبق قانون اساسی . شوند می ھای مذھبی در یونان به طرق مختلف با محدودیت ھایی رو به رو ھمه، آزادی

تقادات مذھبی، كسی نمی تواند به حكم اع. ھا اجباری است ذكر مذھب در شناسنامه). ٢، بند١٣اصل" (ممنوع است
در عمل، آزادی مذھبی ھمیشه ). ۴، بند١٣اصل(وظایفش را در قبال دولت انجام ندھد و یا در منطبق با قانون عمل نكند 

  .خورند شود و حتی گاھی در این زمینه تبعیضاتی به چشم می به خوبی رعایت نمی

را طرح » جدایی دولت و كلیسا«ی  ھا، مساله ای، و نه فقط چپ هالبته، ناسازگاری میان دولت و كلیسا وجود دارد و عد
ی  ھمانی مذھب اُرتُُدكس با ِھلِنیسم بنیاد وجدان ملی یونانیان در ھمه اما این فكر، تا زمانی كه این. كنند می

 Pasokدرست در زمانی كه حزب سوسیالیست یونان . دھد، توھمی بیش نیست شان را تشكیل می ھای طیف
 ١٩٨١ای كه ھرگز در زمان حكومتش از  وعده(گنجاند  ی انتخاباتی خود می را در برنامه" ی اداری كلیسا و دولتجدای"

در بین ". ھای كلیسا با ملت یونان باید حفظ شوند پیوند"دارد كه   ، ھمین حزب اعالم می)اجرا نكرد ١٩٨٩تا 
  .ن از ھمه جا مستحكم تر استھای مختلف اتحادیه اروپا، اتحاد كلیسا و دولت در یونا كشور

ای كه مساله ھویت ملی و ھلنیسم در زندگی سیاسی یونان احراز  توان در راستای جایگاه مركزی این وضعیت را می
مذھب اُرتُُدكس ھمواره در طول تاریخ معاصر این كشور اساس و تكیه گاھی نه تنھا در مقابل . كرده است، توضیح داد

شود و عوامل  با انشقاق میان ُرم و قسطنطنیه آغاز می ١١خصومتی كه از قرن . ب بوده استھا بلكه در برابر غر ترك
ی امپراطوری  ی كلیسای ُرم، اشغال تقریباً تمامی یونان توسط ونیز و سلطه ھای سلطه طلبانه دیگری چون گرایش

  .بخشد عثمانی، این خصومت را استمرار می

ھای اروپایی، لیبرالیسم سیاسی غربی، سوسیالیسم، كمونیسم  ، انقالبوشنگریرالبته روندھایی در یونان تحت تاثیر 
ی یونانی نكردند و  اما این جریان ھا یا نفوذ چندانی در جامعه. اند و جنبش ھای ضد كلریكال در اروپای غربی، قرار گرفته

. را تبلیغ كردند مسیحی یونانی – نیھویت ِھلِ ی اُرتُُدكسی و یا حداقل  یا رنگ ملی به خود گرفتند یعنی كمابیش ایده
بی دلیل نیست كه ھیچ یك از قوانین اساسی یونان، چه لیبرالی و چه جمھوری خواه، در طول تاریخ معاصر و پر التھاب 

– ِھلِنی«ی نوزدھم است كه اصطالح  در سده. كلیسای اُرتُُدكس را به زیر سوال نبرده است» برتری«ی  این كشور، ایده
ھم زمان با آن دكترینی . شود به منظور تاكید بر تداوم ِھلِنیسم از یونان باستان تا امروز، ساخته و پرداخته می» مسیحی 

گردد كه به موجب آن یونان مدرن باید در جغرافیای ِھلِنیسم كه قبل از اشغال عثمانی وجود داشت، یعنی در  تبلیغ می
كنار گذاشته شده است، اما، » یونان بزرگ ھلنی«ی  این كه امروز ایدهبا . زمان امپراطوری بیزانس، مجدداً بر پا شود

  .ی یونانی باقی مانده است در مركز احساسات ھویت جویانه» مسیحی  – ِھلِنی«ھمواره، فكر 

ھای  قومی و مذھبی در بالكان، ھمبستگی اُرتُُدكسی در  پس از فروپاشی یوگوسالوی و بروز مجدد اختالفات و درگیری
زنند، تا آن جا كه عده  ی احزاب سیاسی یونانی بدون استثنا به این احساسات دامن می ھمه. كند نیز رشد می منطقه

  .كنند می" قوس مسلمان"در برابر " قوس اُرتُُدكس"ای حتی صحبت از تشكیل 

دولت در این . اردبه عنوان جدایی دولت و كلیسا وجود ند الئیسیتهای به نام  در یونان، پدیده :به عنوان جمع بندی
  .ای را با كلیسای اُرتُُدكس، به مثابه كلیسای ملی، حفظ كرده است طرف نبوده پیوند فشرده كشور بی

###  

     

سیاسی و معنوی كلیسا و دین، و نه البته از نقش و نفوذ و كاركرد مذھب،  تغلبفرایند رھایش جوامع اروپای غربی از 
ه در جامعه ادامه دارند، محصول تاریخ ھر كشور از لحاظ شرایط تحول سیاسی، ھا كه ھموار روح باوری و مانند آن

  .باشد می اجتماعی، فرھنگی، دینی و غیره است و در نتیجه بسی متنوع و متفاوت

، تا )در فرانسهالئیسیته ی  رجوع كنید به گفتار چھارم در باره(، ھمان طور كه پیشتر نوشتیم الئیسیتهی فرانسوی  نمونه
 ھیچ گونهاش  است كه در مدارس دولتی تنھا كشور اروپاییبه عنوان مثال، فرانسه . آید به شمار می یك استثنا حدی

منع حجاب اسالمی در مدارس دولتی فرانسه كه  ی در باره قانون گذاریدر ھمین رابطه، . آموزش مذھبی وجود ندارد
و نه ( سكوالریزاسیونشورھای اروپایی كه فرایند این كشور انجام گرفت، در سایر ك اخیراً از طرف مجلس ملی



با دور شدن كشورھایی چون ایتالیا و اسپانیا از . باشد می غیر قابل تصوراند،  را طی كرده) الئیسیزاسیون
توان گفت كه فرایند اصلی در اروپای غربی، فرایند كشور ھای دارای سنت پروتستان و یا  ، می»الئیسیزاسیون منطق«

  .است» سكوالریزاسیون منطق«چند مذھبی یعنی پیروی از كشور ھای 

ھای مشخص ما در دو گفتار پیشین و كنونی آشكارا نشان  وجوه افتراق و اتفاقِ این دو پدیدار و منطق را بررسی
  .دھند می

عدم ھا در امور یك دیگر از جمله  ی آن ، جدایی دو نھاد، عدم مداخله»الئیسیزاسیون منطق«در یك جا، 
طرفی دولت در رابطه با مذاھب، مطرح  و بی )دولتی(لت كلیساھا و ادیان در نھاد ھای بخش عمومی دخا

مقاومت این مراتبی چون كلیسای كاتولیك،  در این جا، وجود یك دستگاه متمركز، مقتدر و سلسله. است
سختی این قدرتِ متحول و سرانجام اقتدار طلبی و سر نھاد در متحول كردن و انطباق دادن خود با جھان

 عروج یك جنبشِ كمابیش رادیكاِل ضد كلِریكالیمعنوی فرا ملی در ھدایت و كنترل دولت و جامعه، منتھی به 
به طور بك طرفه از جانب دولتِ متكی بر  الئیسیتهو در نتیجه برقراری  ) ضد روحانیت یا كلیسا ساالری(

  .      گردد می »ولت و كلیساھاجدایی د«به معنای ھم فرایند و ھم تحقق  ،الئیكجنبش 

جامعه،  - كلیسا – ، تحوِل ھم زمانی و متاثر از ھم و توام باھِم دولت»سكوالریزاسیون منطق« در جای دیگر،
نه در این جا، . گردد كلیسا و دین می اقتدار و تغلب» تھی شدن«، منجر به به ویژه رفرم كلیسا و دین

) و بطور مشخص كلیسای پروتستان( دولت و كلیسا  كاری و تبانیبلكه ھم، »ضد كلریكالیسم«و » جدایی«
تبعیت پذیرد و از آن  از یكسو، كلیسای رُِفرمه  استقالل و اتوریته سیاسی نھاد دولت را می. پذیرد انجام می

شود، در قانون   می امتیازاتی برای كلیسا قایلطرفی،  از سوی دیگر، دولت، در عین حفظ بی.  كند می
شناسد، با این نھاد  می را به این عنوان به رسمیت» دین اكثریت مردم«یا » كلیسای ملی«ود اساسی خ

  .دھد مشاركت می) دولتی(شود و كلیساھا را در امور بخش عمومی  می تقسیم كار مشتركوارد 

ھای مشمول منطق  ، وزن كشور٢٠٠۴ی اروپا در ماه ژوئن  با ورود ده كشور اروپای شرقی، از جمله لھستان، به اتحادیه
ی بارز آن، نامه ای است كه اخیراً، به مناسبت طرح قانون  نمونه. گردد در این مجموعه باز ھم بیشتر می سكوالریزاسیون

ایتالیا، لیتوانی، مالت، لھستان، پرتغال، (، ھفت كشور عضو این اتحادیه )كشور ٢۵شامل (اساسی اتحادیه اروپای بزرگ 
به " با صراحت"اند و در آن جا خواسته اند كه قانون اساسی باید  خطاب به دیگر اعضا نوشته) جمھوری چك و اسلوواكی

  .اروپا اشاره كند" ھای مسیحی  ریشه"

بدین سان، پس از گذشت دویست و پانزده سال از انقالب فرانسه و آغاز جدایی دولت و دین در اروپا،  
در این سرزمین چالشی است كه به الئیسیته رای  و مبارزه ب الئیكھمواره شاھد آن ھستیم كه پیكار 

  .چنان امروزی است سرانجام نرسیده و ھم
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