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  بیست و یکم ی سدهدر  الئیسیته ی در باره ی جھانی اعالمیه
  

  .خاص نیست ی  ا فرھنگ، ملت، کشور یا قاره در انحصارالئیسیته 
  :کنیم تعریف میزیر  ناپیر تفکیک سه اصل دررا الئیسیته  ما 

  ،بخش عمومی جامعه نسبت به دین استقالل و خودمختاری دولت و
  ،مذھبی و غیرآزادی اعتقادات مذھبی 

  .عدم تبعیض چه مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به افراد
  

  

   الئیسیته امروزی جایگاه : گفتار مترجم پیش

دومین ، چند سال پیش به مناسبت صگذرد نظر خواننده می ازآن اینک برای نخستین بار فارسی ی  ترجمه ای که اعالمیه

با  – معروف است الئیسیته قانونِ به که  – ١٩٠۵ دسامبر در در فرانسه »جدایی دولت و کلیساھا«قانوِن تصویب سالگرد 

را ابتدا سه   اصلی اعالمیه فکر .انتشار یافت خارجی چند زبانبه  جھانکشور  ٣٠از روشنفکران  تن ٢۵٠امضای 

افزون . کنند میمطرح  -  )١( از فرانسه، کانادا و مکزیک - ی الئیسیته نهدر زمیصاحب نظر  شناس و استاد دانشگاهِ  جامعه

دیگری از کشورھای مختلف جھان، از انگلستان، ایاالت متحده متفکران ھا که نویسندگان اصلی اعالمیه ھستند،  بر آن

صدومین سالگرد قانون . )٢(کنند در کار تھییه و نگارش متن مشارکت می... آمریکا، آرژانتین، ویتنام، نروژ و روسیه

اعالم کنند که  ای بیانیه تدوین چنیناز طریق  الئیککه این روشنفکران  دھد میالئیسیته در فرانسه فرصتی به دست 

. تواند انکشاف یابد میای  نبوده بلکه در ھر جامعه» استثنایی فرانسوی«الئیسیته بر خالف تصوری کمابیش رایج، 

در مجلس سنای فرانسه با حضور  ٢٠٠۵دسامبر  ٩در  ی بیست یکم ئیسیته در سدهی ال اعالمیه جھانی در باره

فرانسوی،  ھای زبان بر افزون ،تا کنون از آن زمان. شود میھا خوانده و معرفی  و رسانه این کشورنمایندگان پارلمان 

. ترجمه شده استنیز ... یبه عربی، پرتغالی، چینی، ویتنامی، روسی و ژاپن این اعالمیه انگلیسی و اسپانیایی،

ی  پرداختیم، از آن جا که سلطه می بیانیهی این  بایست به ترجمه ، با احساس تاسف از این که بسی پیشتر میامروز

مبرم  ولت و دین و الئیسیته را به نیازجدایی دامر مان طرح مسایل و مبانی نظری  بار تئوکراسی در کشور اسف

   دھیم ی ایرانی قرار می را در اختیار خواننده اعالمیهفارسی  متنست، تبدیل کرده ا اجتماعی و سیاسی

  

 ھای چالشمبانی و ، اصول اما گذرد می الئیسیته ی بارهدر  تحلیلیتوضیحی و  سنداین از تدوین  زمانی با این که مدت

چون  یھای در سامانویژه ه ب ،نددھ را تشکیل میما ی  هزمانھای  بغرنجای از  پارهو  اند چنان امروزی ھم آندر  بیان شده

با  مبرمو  ویژهکه به طور  دیکتاتوری ضد ھای قیاماز  برخاسته عرب جوامعدر یا اکنون و  ایران جمھوری اسالمی

  . شوند یا می ھستندرو به رو  سیاسی گرایی اسالم ساالری و دین

خاص  مذھبیمشروعیت خود را دیگر از  دولت آید که  الئیسیته زمانی به وجود می ،آمده است در بیانیهطور که  ھمان

در اِعمال حاکمیتِ خود بر اجرای برابر  یحقوق و منزلتبرخورداری از با و آزادانه  توانند می و شھروندان کند مینکسب 

 -١ :شود میتشکیل  ناپذیر تفکیکاز سه اصل ، اعالمیه تعریفِ  بهنا بالئیسیته، . نندک دموکراتیک رایزنیقدرت سیاسی 



اعتقادات عدم  یا اعتقادات مذھبیآزادی  -٢ .نسبت به دین جامعه بخش عمومیو دولت خودمختاری استقالل و 

، قطع نظر از رنگ مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به افرادچه  عدم تبعیض -٣ .ھا و اِعمال فردی یا جمعی آن مذھبی

توان از  اجرا شوند، می رعایت وباال  سه اصل که یا جامعهدر ھر  .ھا آن... عقیده، جنسیت و ملیتخاستگاه،  پوست،

  .گفتسخن » الئیسیزاسیون«و  »الئیسیته«

در حتا تواند  میپس . خاص نیست ی  ا ، در انحصار فرھنگ، ملت، کشور یا قارهاعالمیه ی گفتهبه در عین حال، الئیسیته 

در  چه گر ،سان بدین. وجود آید به ھستند ای هنین واژچ به کاربردن فاقد سنتِ  ی کهھای کشور یااجتماعی  ھای سامان

 ھای ضد جنبشبعدی،  یسیاسی و اجتماع ھای انقالب، ١٧٨٩ نقالبدر پی ا تحت این نام فرانسه است که الئیسیته

 ابداع و اجرا ١٩٠۵ تا تصویب قانون ١٨٧١به ویژه پس از کمون پاریس در سال و  ی نوزدھم سدهدر االری سکلیسا 

 ،مطرح شودو در نتیجه ضرورت جدایی دولت و دین  باشدحاکم  ساالری ھر جا که دینخود مضمون ر د اما شود، می

   .روید فراتواند  می

آلمان،  در در اروپای شمالی،یعنی  اند پذیرفتهتأثیر  رُفرماسیونو  یسمتپروتستاناز  که بیشترجوامعی با این حال در 

 »سکوالریسم«و  )در آلمانی Säkularismus( »سکوالریزاسیون«، »الرسکو« ی چونھای واژه، ایاالت متحده و انگلیس

با زبان و ادبیات  ی که  بیشتر  به علت آشنایی ،ایراناپوزیسیون  از بزرگ یبخش ،نیز ترتیبھمین  به. باشند می مرسوم

 که دانیم می اما .دکن استفاده می یسیلانگ »میزسکوالر« در گفتمان خود از، دارد ساکسونی  اجتماعی آنگلو -سیاسی

توضیح بار دگر   که وجود داردالئیسیته و  سکوالریزاسیونمیان  و تمایزی تفاوت -  در واژگان فقطو نه  - مضمون مفھوم و در

   .دانیم نمیمورد  در این جا بیرا آن  کوتاه

این . لق داردتع» جھان آن«که به  است چیزیشدن » جھانی این«سکوالریزاسیون در الھیات مسیحی به معنای 

و کلیسای  در گفتمان مسیح خدا و قیصر،: و دو اقتدار زمینی و آسمانی: دو شھربین  جدالدر مسیحیت  آغازاز  اصطالح

شناسی دین این  بیش از ھمه جامعهو  جدید شناسی ویژه جامعهه سپس مدرنیته و ب. یابد می رواجو  شود می ظاھر او

در سازماندھی اجتماعی و سیاسی نقش دین  افولبه معنای  فرایندیو از آن  دگیر وام میاز الھیات مسیحی را  واژه

 با این ھمه. شود مینزدیک و مشابه الئیسیزاسیون و الئیسیته سکوالریزاسیون  ،یمفھوم چنیندر . سازد می جامعه

امروزه اکثر  اند، دادهبه دست  این واژهکه از  تعاریف گوناگون و مختلفیو  آن مسیحی -به دلیل بار شدید دینی اما،

بلکه معنا و مضمونی است اند که سکوالریزاسیون در غرب فرایندی واحد و یگانه نبوده  پردازان تصدیق کرده نظریه

 سیادت فروکشکه  داشته است یمختلف و متفاوت ھای و جنبه ھا مانزسکوالریزاسیون . داردچندگانه و چند ُبعدی 

به سه معنای توان  میبندی کلی،  در یک جمع .باشد از معناھای آن می یکیھا تندر جامعه  دین سیاسی و اجتماعی

  . اند اشاره کرد  متضادنیز متفاوت و تا حدی  که اصلی سکوالریزاسیون

اجتماعی و پایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعی آن در سازماندھی  ،افول سیادت دین در جامعه ھمانا معنای اول

تبدیل مذھب به امری  سرانجام و ھا از یکدیگر و متمایز شدن آن ھای مختلف اجتماعی خودمختاری حوزه سیاسی،

الئیسیزاسیون  از این رو گاھی. است نزدیک به الئیسیته که گفتیم چنان سکوالریزاسیون، در این معنا،. است خصوصی

در  که» جدایی دولت و دین«م به مفھوھنوز خود،  معنای اینبا این ھمه، سکوالریزاسیون، در . شود خوانده مینیز 

در  از سیادتی که گیری دین کناره در سکوالریزاسیون، آن طور که در غرب رخ داد، .نیست وجود دارد الئیسیته

موارد که  است بودهدولت با  تاریخی ای ھمکاری و تبانی ھمراه با گونهھمیشه داشته است  سازماندھی اجتماعی

اجتماعی ایفا  –گیری سیاسی  در شکل ی مھمتیسم و لوتریسم در آن جا نقشتستانورپ ی کهدر کشورھایفراوان آن را 

توان رجوع کرد به کتاب  در این باره از جمله می(توان نشان داد  می اند، چون اروپای شمالی، آلمان و انگلستان کرده

یا دنیایی شدن ھگلی  Verweltlichungگرایی  گیتی عبارت است از سکوالریزاسیون معنای دوم .)؟الئیسیته چیست

که خود را با الزامات و شرایط  یامروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتدر این معنا، سکوالریزاسیون یعنی . دین



 ).ھایدگر(آورد  مسیحیتی که خود را به رنگ روز در میدین یا . کند ساز می زمانه و جھان مادی کنونی ھماھنگ و ھم

که اسالم  اند داین تعریف، معتق زکوالریزاسیون در ایران و کشورھای عربی، با حرکت ابسیاری از منتقدان اسالمی س

و  تا سیاسی شان و اقتصادی اجتماعی امور ھا از است یعنی به مسایل دنیوی انسان» سکوالر« دینی چون در اساس

عین حال، سرسختانه با الئیسیته اینان، در  .پردازد، پس نیازی به سکوالریزاسیون یا سکوالریسم ندارد می ...فرھنگی

معنای سومی از سکوالریزاسیون  سرانجام. امندن انگارند، نمی که مترادف با آته میجنگند و ھر گز خود را الئیک  می

 ،ھاد نمادعبارت است از انتقال  وبرند  نام می )بلومنبرگ( »سکوالریزاسیون ی قضیه«عنوان  تحتوجود دارد که از آن 

از این نگاه دولت مدرن چیزی نیست  .ی غیر دینی ی دینی و الھیات به حوزه ھا از حوزه ھا و بازنمایی ونمضم نمودارھا،

ی  تمام مفاھیم پر مغز نظریه«(مسیحیت سکوالر شده است  اجز سکوالریزاسیون کلیسا و یا مدرنیسم در واقع ھمان

  .)کارل اشمیت –» تندنیس شده یا سکوالریزه مدرن دولت چیزی جز مفاھیم الھیات سکوالر

تبلیغ برای  ما، این واژهمسیحی  - دینی  - بارِ شدید تاریخی سکوالریسم و در معنای ابھام و  ناروشنی با توجه بهبنابراین 

استفاده  الئیسیتهالئیک و مفاھیمی چون  از ،نامیم میجدایی دولت و دین  یاساالری  آن چه که خروج از دین و ترویج

  .ندبرخوردار بارزی یگانگیو  روشناییاز  تعریف خودتبیین و در که  کنیم می 

ی  ی جھانی در باره اعالمیه. باشند می  رورو به  ینوینھای  با چالشی بیست و یکم  در سدهمروز ا ی الئیسیتهما ا

 غربیی ھا دموکراسی اجتماعی در و احوال اوضاعشامل ای که  در گستره اما کلیدر خطوط توانسته است  الئیسیته

 ھای امروزی چالش، تر عمومیبا نگاھی گفتار،  در این پیشما . را مورد بررسی قرار دھد ھا چالشاین ، شود می

   .دھیم مورد توجه قرار می  در سه زمینهرا به اختصار ی  الئیسیته

  

  .پوپولیسم در برابرالئیسیته  -١

اصلی شاخص . ھستیم پوپولیست و ناسیونالیست ،راست روندھای ی کم سابقهرشد  شاھد غربدر ویژه ه بامروزه ما 

 کناس نامندشان در حالی که شھروندان می »خارجی «و  »مھاجر« است که کسانییت با ضد ھا آن    ی ھمه مشترکو 

ر از غرب اروپا د با گذر از آلمان، در ایتالیا آن جنوبتا  ، سوئد و دانمارکدر فنالند شمال اروپااز . باشند این کشورھا می

 ی قارهاین ی در ھمه جا... و اروپای مرکزی اتریش با گذر از سوئیس شرق آن در تا ، بلژیک و ھلندفرانسهانگلیس، 

و   ستیزی ارتجاعی ِدگر سیاستِ  و ایدئولوژی ،است بوده و حقوق بشر دموکراسی آزادی، بانی که سال کھن

با  ضدیت خود ،معتدل و چهافراطی چه گرایان،  راستاین که  استجالب این . باشند می رشد و نمودر  ناسیونالیستی

و  ھویتِ دینی« به نامرا  ...، آفریقاییعرب، ترک چون اروپای غربی مردمان مسلمان ساکنِ  ویژه باه بو » ھا خارجی«

  .کنند می و تبلیغ توجیه »اسالمیسم« برابر در خود» تباری مسیحی«و  »ملی

افراطیون  سارکوزی و راستی دستِ  دولت ،شود محسوب می ی الئیسیته گھوارهبه عنوان نمونه در فرانسه که 

 به نام تمام شرمی بیبا  را خود ستیزی » خارجی« تبلیغاتھا و  سیاست ،لوپنیست پوپولیست چون حزبِ  و گرا راست

در برابر سازمان  اپرو بیل رکِ مِ خانم ، است سکوالریزاسیون زادگاه کهنیز آلمان  در. دھند انجام می» الئیسیته« از دفاع

را نپذیرد  اینایم و کسی که  خورده پیوندھای مسیحی  با ارزش ما«کند که  اعالم می دموکرات مسیحی جوانان حزب

  . »جایش در این کشور نیست

پوپولیستی ھا و رفتارھای  ھا، سیاست لوژیوھیچ قرابتی با این ایدئاش،   مبانی و تاریخ، ھا بنا بر ارزش ،الئیسیته اما

، از اعتقادات شان  اصل و نسبقطع نظر از  آن ساکنان ی ھمه ی الئیک جامعهدر . نداردحقوق بشری ضد انسانی و  ضد

 ھر کس. شوند شناخته میبه رسمیت  برابرھمسان و چون شھروندانی  ھم ،شان مذھبی  غیر مذھبی یا ضد، مذھبی



بر این اصول و  ای که الئیسیته. محسوب شود منزلت با برابری حقوق وشھروند آن کشور باید  که ساکن کشوری است،

غیر و  مذھبی  اعتقادات و ھا ھم شھروندان در تکثر ریشه  با مروج زندگیمبلغ و  شده استبنا تبیین و مبانی 

ھر کس ، در الئیسیته. استبیگانه عنوانی نام و تحت ھر » ستیزی خارجی«با ھر گونه  الئیسیته. است شان مذھبی

ون شھروند آن چ ،مھاجرچه مھاجر و چه غیر متولد شده باشد و چه نباشد، آن جاچه در  ،ساکن است ریکشودر که 

ھا به نام ھویت دینی، ملی و مسلکی با  ھیچ چیز بیشتر از حذف انسان. ی خود است در خانه و کاشانهکشور، 

زمان با  گرایی نیست بلکه ھم اسالمرشد با تنھا  الئیسیته یامروز ھای  چالش. نداردضدیت ھای الئیک و الئیسیته  ارزش

    .وارد میدان شده است» غرب ھای مسیحی ریشه« دفاع از در غرب با نام و نشاناست که ی پوپولیسم

  

   .یگرای اسالم در برابرالئیسیته  -٢

 فرایندی تاریخ جوامع بشریدر  اجتماعی نسبت به دین -مختاری سیاسی خوداستقالل و  مبارزه برای دانیم که می

 یا »زاسیونالئیسی«شكل  ساالری، در دین نفی ی، نقد ودر اروپای غرب. داده استرا تشکیل  درازیبغرنج، سخت و 

ھا، با وجود  در این سامان امروزه، حداقل دو سده به درازا کشید و با این حال مشابه آندر معنای » سكوالریزاسیون«

 جوامعیدر که  آن چه. کنند می خود، سابقدر شكل  البته نه، »ت دینبازگش«سخن از  مدرنیته و روشنگری،پدیدار 

گذار  سد راه می نامند، »جھان اسالم« آن چه که در یکلطور و به  کشورھای عربیایران، در  چون جمھوری اسالمی

ای   خیفرھنگی، سیاسی، اقتصادی و تاری گوناگون موانع ھمانا، شود می جدایی دولت و دین یا الئیسیتهسوی  به

حقوق  ،عدالت اجتماعی، برابری زن و مرد را از آزادی، دموكراسی، جمھوری، ھای اجتماعی این سامانكه  باشند می

. اند نگھداشته  باز …شان و دینی ، جنسیتیعدم تبعیض و برابر حقوقی مردمان در تکثر ملیتی، قومی ،گرایی بشر، قانون

اساسی و تعیین ، مھم ینقش شک بی، تئوکراسی اسالمیو  استبداد اصلی یعنی ی سلطهدر این واپس ماندگی، دو 

اندیشه و  میدانھا و به ویژه در  ی عرصه در ھمه سلطه با این دوناپذیر  آشتیی  مقابله .کنند میو  اند ایفا کرده  كننده

و  اند دادهشکیل تدر این جوامع  را نیروھای الئیک و چپاصلی  ی وظیفهاجتماعی، ھمواره  -سیاسی عمل فرھنگ و 

  .خواھند داد

 شاخصدارای سه  »جھان اسالم«در  ،نامیم ما الئیسیته می که یا آن چه» جدایی دولت و دین«ی تاریخی برای  مبارزه

به معنای که  »جدایی دولت و دین« -١ دھیم میکید و تصریح قرار مورد تاناپذیر است که بار دیگر  اصلی و تفکیک

و در قانون اساسی  عدم دین رسمی در کشور .است مومی نسبت به ھنجارھای دینیخودمختاری دولت و بخش ع

. و بخش عمومی گزاری و قضایی یا سه قوای اجرایی، قانون دولتدر امور  و شریعت روحانیت، دیننھاد عدم دخالت  .آن

ه دینی چ ،یده و وجدانآزادی عق - ٢ .نسبت به مذاھب مختلف در کشور آنطرفی  بیعدم دخالت دولت در امور دینی و 

باوران، چون  و غیر دین دین باوران. جمعی و چهبه صورت فردی چه  ھا آنفعالیت در راستای و آزادی  ،و چه غیر دینی

ولی نه  دینی ویژه تبعیضه ، بعدم تبیعض -٣. برخوردارند از آزادی فعالیت سیاسی ی شھروندان در برابری با ھم، ھمه

صرف نظر از به ویژه برابری زن و مرد، برابر حقوقی شھروندان،  .غیره و ملیتی جنسیتی،چنین  ھم تنھا دینی بلکه

   .ھای میان افراد و تفاوت ھا آن اعتقادات مذھبی یا غیر مذھبی

 ھای شاخصای که  الئیسیته ، از»کشورھای اسالمی«در » جدایی دولت و دین«ی مبرم تاریخی برای  اما از این مبارزه

نامند، درک مشترک و  می» سکوالریسم« ،از جمله در ایران ،ھا برخییا از آن چه که یادآوری کردیم و  آن را در باال

در جنبش سیاسی و ه امروز .گرفتی سیاسی ایران را در نظر  جامعهتوان  می به عنوان نمونه .واحدی وجود ندارد

توان  را می مناسبات دولت و دیناز  ت و متضادمتفاو دریافتبینش و بندی کلی، سه گونه  و در یک تقسیم ماروشنفکری 

 یرا می توان در کشورھای دیگر از جمله امروز در جوامع عرب بندی تقسیمالبته به تقریب ھمین  .تشخیص و تمیز داد

اندیشان دینی ھستند که در  یک دسته، نو .در تونس، مصر لیبی و غیره مشاھده کردچون   ھای اخیر انقالببرخاسته از 



ادعایی  »سکوالریسم« .کنند دفاع میحکومت دینی دموکراتیک یا جمھوری اسالمی سکوالر  ازشان  ش و گفتمانبین

و  عدم دخالت دولت در امر دین از ھمه به مفھوم بیشتر کاھشاما این  .است ی دین سلطه کاھش به معنای اینان

و بخش  در امور دولتروحانیت و شریعت ، خالت دیند بخشیدن به پایانمتقابل آن یعنی دیگر و ی  جنبه است تا روحانیت

فرھنگ دینی «به نام اجتماعی دین   - اقتدار سیاسیای  گونهچنان در حفظ  ھم یبینش چنیناز این نقطه نظر . عمومی

 آنوجود دارد که نزد  اپوزیسیون بخشی از دیگری در سوی دیگر، بینش و گفتمان از. باشد کوشا می »جامعهحاکم بر 

جمھوری  محفظ نظا چھارجوبدر  اصالحاتکمتر دافعه برانگیز در خدمت به سیاست » فرمولی«به » الریسمسکو«

 قربانیدولت و دین  واقعیمبارزه برای جدایی  در این جا .تبدیل شده استاسالمی و قانون اساسی اسالمی آن 

ای  حفظ گونه درروش سیاسی نیز  و بینشاین  .شود  سیاسی می  ی طلبانه طلبانه و فرصت مماشاتھای  انگیزه

 بینش سرانجام .باشد می کوشا ای از رشد و انکشاف اجتماعی، ، حداقل در مرحلهاجتماعی دین  -  ی سیاسی سلطه

ھایی که نام  و شاخص ، مبانیدر معناجدایی دولت و دین الئیسیته یا  بر دو گروه پیشین متمایز ازسومی وجود دارد که 

اجتماعی در جھت  - ھای سیاسی این گرایش ھمواره از منافع و مصالح جنبش .ورزد می کیدتا استوار و مصمم بردیم

گرایی در ایران و  مبارزه برای تحقق الئیسیته در برابر اسالمی. کند و جدایی دولت و دین دفاع می  ، جمھوری دموکراسی

  .نیست ساالری و دین گرایی دینی بنیاد بامدارا جویانه  ھای و سیاست ھا بینشبا  مبارزهاز  جداکشورھا  دیگر

  

    انهخواھ رھایی جنبش والئیسیته  - ٣

در گسست از  مدرنروابط سیاسی و اجتماعی برآمدن داری و  با تکوین مناسبات سرمایه گذشته،  ی در دو سده 

ھا  ز بدو پیدایش آناجتماعی ا ھای و انقالب ھا جنبشسه عامل ھمواره منادی و محرک پیشین،  ھای  و سامان ھا شیوه

داری و مناسبات سیاسی و اجتماعی  شدن سرمایه در عصری که با جھانی. اند بودهسراسر گیتی نوین در  ھای شکلدر 

مسایل اصلی . اند روا پیدا کرده انگیزھای مبارزات اجتماعی برای تغییر نظم موجود خصلتی جھان از آن، مساله برآمده

امروز . اند سان شده ھممشترک و بیش از  پیش  ، از جمله در کشور ما،ی جوامع ما در ھمهاجتماعی در دوران  ی مبارزه

روند و جای خود را به مشترکات  کنار می و جوامع بشری ھای تاریخی، فرھنگی و اجتماعی میان کشورھا تفاوت

  تعیین کننده یاثرشان   ھای وابستگیھا و  ھا در پیوند ی خود بر مناسبات میان این جنبش که به نوبه سپارند روا می جھان

  .گذارند  یم

رو  به اصلی و مشترک رو ھایی ایران با بغرنج ی جامعه مبارزات اجتماعی برای دگرسانی در جوامع امروزی از جمله در

امروزه ی ھدف آرمانی مبارزه برای تغییر است که  ، مسالهھاست آن بغرنج ترین که از مھم یکیھا،  از میان آن .باشند می

 اجتماعی - ھای سیاسی در جنبش آرمانی با فقدان افق ی بیست و یکم در این سده ما. نامعلوم یا ناپدید شده است

ی عمل و  در بوته ی نوزدھم و بیستم سدهگرای  ھای آرمان سو ایدئولوژی  و این در زمانی است که از یک ھستیممواجه 

دیگری، که این نیز از  .شود تبلیغ و ترویج می گستاخانه آرمانی بی وگی زد اند و از سوی دیگر آرمان آزمایش باطل شده

ھا یعنی در یک کالم  کار برای بھبود شرایط زندگی و معیشت انسان ست، فقدان راه ی ما ھای زمانه ترین بغرنج مھم

جھت این  عمل کردن در. بخشیدن به بھزیستی، برابری و عدالت اجتماعی در جوامع امروزی است مشکل تحقق 

ھا و شرایط و  انسان ی کننده  داری که فراگیر، جھانی و بیش از پیش نابود ھا امروزه با نفی مناسبات سرمایه خواسته

ای تنگاتنگ پیدا کرده  وی از این نظم حاکم ملی و جھانی رابطهرَ د یعنی با فراشو است و می شان شده محیط زیست

  . است

ایجابی  افقچنین  در جھت سیاسی و اجتماعی گری  دخالتھای  تواند باشد؟ میدان یافق آرمانی عصر ما چه م اما این 

به سوی آن را  حرکتگذاریم و  می Emancipation» رھایش«یا » رھایی«نام چنین ھدف و افقی را ؟ اند کدامین

در . تعریف و تبیین کرد اش گری مداخلهمبارزاتی و  ھای این مفھوم را باید در گستره. نامیم می خواھانه رھایی جنبش



حکومت «واقعاً موجود که نام دیگر » سیاستِ «در مبارزه برای محو دولت و . مبارزه برای برچیدن بساط مالکیت و سرمایه

ی مردمان برای  در مبارزه. جھت برابری و عدالت اجتماعی  در مبارزه. است )آرنت( »کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن

در مبارزه برای تکامل . به دست خود و برای خود و امور خود توسط خود) بدون نمایندگی(سطه وا  تصاحب مستقیم و بی

  .)کمونیست آخر مانیفست اول و حرف( ی ھمگان در مشارکت و انجمن با ھم ی ھر فرد چون شرط آزادانه آزادانه

یا آن  کراسی و جدایی دولت و دیندانیم که سه اصل جمھوری، دمو در چنین شرایطی و به طور نمونه در ایران، میاما 

اساسی در برچیدن بساط  و بنیادین ھایی بدون تردید گر چه پایه نامیدیم، چه که ما در درازای این پیشگفتار الئیسیته 

  ھر گونه تحول و دگرگونی ھای   شرط پیشو از این نگاه  دھند را تشکیل میاستبداد و استقرار قانون و حقوق بشر 

رفت از مناسبات اقتصادی  حل و پاسخی به چگونگی برون به تنھایی راه یاو با ھم  ھا ھمه این دانیم که یم ھستند، اما

داری و  مناسبات اقتصادی حاکم در ایران که آمیزشی از سرمایه. دھند مسلط و  تحقق عدالت اجتماعی به دست نمی

عدالتی و  خود، استثمار، تبعیض، نابرابری، بی ست، در بنیاد مایشا رانتی متکی بر دولتی مستبد و فعال یاقتصاد

برای تغییر و دگرگون ساختن . کنند چنین تخریب و نابودی نیروھای انسانی، مادی و معنوی را تولید و بازتولید می ھم

و دیگر نقاط جھان، با تکیه بر سه اصل عام و بنیادین جمھوری،  ایران مردم ی خواھانه جنبش رھایی ،چنین مناسباتی

 .دارداین اصول و مبانی  فَراسوی کارھایی ھا و راه نیاز به ایدهدر عین حال  ھا، دموکراسی و الئیسیته و با حرکت از آن

در سیر  تنھا گام نخستین را و سیاست  ی دین بر جامعه الئیسیته، از دیدگاه ما، با پایان بخشیدن به قیمومیت و سلطه

 تواند پیام نھایی می گفتار طرح کردیم و آن چه که آن چه که در این پیش .دارد بر میخواھانه مردم  تاریخی جنبش رھایی

 به باور ما چیزی باشد، ی بیست و یکم ی الئیسیته در سده ی جھانی در باره اعالمیه یعنی خوانید زیر می که درای  بیانیه

   .جز این نیست

  شیدان وثیق -١٣٩٠آبان     

  

  

  

  ی جھانی اعالمیه

  (*)بیست و یکم ی سدهدر  ئیسیتهال ی باره در 
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  دیباچه

از  پشتیبانی درھای مدرن را  دولتکه  و اخالقی در جوامع امروزی دینی اعتقادات ی  فزاینده گوناگونی با توجه به

  ؛کشد موزون به چالش می    زیستی ھم

 دموکراتیک ھای رایزنی تقویت لزوم و و فلسفی  ، الادریغیر دینی، دینی باورھای تکثر مردنمحترم شضرورت  به توجه با

   مختلف؛ ھای  روش باآمیز  و مسالمت

ملزم به از یک سو را ھا  ولتد که شان ھا و حقوق اساسی آزادی به نسبت ھا انسانروزافزون  حساسیتبا توجه به و 

شھروندان در ساحت  )انتگراسیون( ادغاماز سوی دیگر و  گرایی کثرت شناختنبه رسمیت  اصل میان توازناز  اسداریپ

  ؛کند می عمومی



رایزنی عمومی قرار  جھتمل ھمگان تا برابراعالمیه زیر را در  ،جھان ما دانشگاھیان و شھروندان کشورھای مختلف

   .دھیم می

           

  اساسیاصول 

این حق مستلزم آزادی .  برخوردارندفردی یا جمعی  به صورتآن  اعمالو ه عقید آزادیحق از  تمام افراد بشر  ١ی  ماده

وجدان عقیده و  به رسمیت شناختن استقالل، )گری الادریویژه خداناباوری و  به( خاص ای هفلسفیا  دینگرویدن به 

این حق  .ستا عقیدهو  دین ی زمینهھا در  آنآزاد آزادی شخصی افراد بشر از ھر دو جنسیت و انتخاب  چنین ھم و فردی

ی نظم  در محدوده توسط دولت مسلزم به رسمیت شناختن استقالل و خودمختاری ادیان و اعتقادات فلسفی زمان ھم

  .عمومی دموکراتیک و احترام به حقوق اساسی افراد است

در (عتقادات گوناگون ادیان مختلف و ا، ھا قادر به تضمین رفتاری برابرانه با افراد بشر که دولت آنبرای  ٢ی  ماده

ی ا عقیدهمذھب یا ی  سلطهبدون  ،جمعی ینظم سیاسی باید در تدوین ھنجارھا ،باشند) شده ھای تعیین  محدوده

ھای  آزادانه در رایزنی توانند عقیدتی میھای  ادیان و گروه .زاد باشد، آبر قدرت سیاسی و نھادھای جمعی خاص

ھا یا رفتارھایی را بر  از پیش دکترین و باشند باالسر جامعه نباید رو ھیچ به عوضاما در  ،ی مدنی شرکت کنند جامعه

  . ندکنتحمیل  جامعه

ھیچ تا  آشکار سازد دایمشیاری وھ راهاز  در عمل سیاسیخود را  باید برابری تنھا صوری نیست بلکه ٣ی  ماده

به  شان  اعتقادیا عدم  اعتقادنظر از  قطع، انش به ویژه حقوق شھروندی شان، وری از حقوق تبعیضی بر افراد بشر در بھره

برخی انجام در جامعه،  ھر کس اعتقادات دینی یا غیر دینیآزادی  رعایتبرای . اعمال نشود ،ای خاص مذھب یا فلسفه

الزم به نظر در اقلیت  اجتماعی در اکثریت و گروھای اجتماعی ھای ھای ملی گروه میان سنت »منطقی ھای توافق«

  . رسد می

  

  گرا قانون  دولتِ  بنیادینالئیسیته چون اصل 

سیاسی  - تاریخی و جغرافیایی  -  در شرایط اجتماعی و فوق نامسه اصل  ھماھنگیچون ما الئیسیته را  ۴ی  ماده
خودمختاری و استقالل  ؛آنفردی یا جمعی  و کاربستِ  عقیده و مذھباحترام به آزادی  :مکنی یم تعریف گوناگون

عدم تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم و  خاصی مدنی نسبت به ھنجارھای مذھبی و فلسفی  سیاست و جامعه
  .نسبت به افراد بشر

 تفکری خاصیا  دین از مشروعیت خود را دولتشود که  می نمایانین ترتیب فرایند الئیسیته ھنگامی ه اب ۵ی  ماده

 آمیز  مسالمت یبه صورت، آزادانه سیاسی قدرت جرایا برحاکمیت خود  اِعمال در بتوانند ی شھروندان و ھمه نکندکسب 
 تکوینشده، در پیوند فشرده با  اصول یاد احترام به باچنین فرایندی،  .رایزنی کنند برابر، حقوق و منزلتبرخورداری از  و با

الئیسیته عناصر  ،بنابراین. پذیرد انجام می شداداشته بروندان را که قصد تضمین حقوق اساسی شھ یھر دولت مدرن
را مذھبی گوناگون  وھای اخالقی  بینی منافع یا جھاناز  ثرمتامناسبات اجتماعی  بخواھدکه  ای جامعهھر ناگزیر در 

     .شوند ، نمایان میھماھنگ سازد

 ای گونه بهالئیسیته  .دھد الئیسیته، در چنین مفھومی، عنصر کلیدی زندگی دموکراتیک را تشکیل می ۶ی  ماده
 و افراد حقوق اساسی ،روی دموکراسی پیشو در ھمراھی با  گذارد ثیر میاتسیاست و حقوق بر یر ذناپ جتنابا

 .  شناسد را به رسمیت میگرایی  کثرتاین پذیرش سیاسی و اجتماعی  وگرایی  کثرت



که  ریکشوتواند در  می بلکه خاص نیست ی  ا در انحصار فرھنگ، ملت، کشور یا قارهنه تنھا الئیسیته  ٧ی  ماده

ھا و  در فرھنگ الئیسیزاسیون ھای فرایند .وجود داشته باشد ،مرسوم نیست در آن جا ای نین واژهچاستفاده از 

   .شوندخوانده نام ین ه اناگزیر ب که آنآیند بدون  توانند به وجود اند و می به وجود آمده ھای گوناگون تمدن

 

  الئیسیته  مباحثِ 

ھای  تاریخ چون گیرند ھایی از دین مدنی قرار می که در پیوند با شکل »دنیھای مقدس م حریم«وجود  ٨ی  ماده
میان آنی که ریشه در میراث تاریخی  توازنو به طور کلی ... سپاری مراسم رسمی خاک، ی عمومی مذھبی در سالنامه

ھا را  ی این ھمهدارد، ای معین سازگاری  مذھب و اعتقادات در جامعه ی زمینهدارد و آنی که با چندگانگی امروزی در 

ھا بر عکس موضوع بحث و گفت  این. راند ان را پسش ی باره تفکر در و  دانست ناپذیرتغییر وحل شده  مسائلی وانت ینم

  .دھند را تشکیل میمیز آ متو گویی الئیک، دموکراتیک و مسال

ی مدنی نسبت  سیاست و جامعه وجدان، خودمختاری و استقالل عقیده و سه اصل احترام عینی به آزادی ٩ی  ماده

با جنسیت،  تنروابط اند  از آن جمله. گرفتھای ضروری امروزی به کار  باید در بحثرا به ھنجارھای خاص و عدم تبعیض 
مسائل مربوط به شرایط ، ھای مختلط تعلیم و تربیت کودکان، ازدواج برابری زن و مرد، بیماری و مرگ، رھایی زنان،

که  ھا آنکسانی که اعتقادات مذھبی ندارند و یا  ی و سرانجام آزادی عقیده و اندیشه غیر مذھبیھای مذھبی و  اقلیت
   .ھستند دین منتقدِ 

 مباحث دموکراتیکدیگر راھنمایی برای مشی الئیسیته در عین حال  ی تشکیل دھنده سه اصل توازن میان  ١٠ی  ماده

 مسائل مربوط بهاعتقادات مذھبی و فلسفی،  آزادی اظھار، نآزادی به جا آوردن مذھب، آزادی بیا :چون باشند می
ای مختلف زندگی ھ زهحو تداخل و تمایز میانی  لهامس، احترام به دیگری توسط اصلآن ھای  و محدودیتتبلیغ دین 

   .   اشتغالی تحصیل و  در  زمینه از سوی دیگر توافقات منطقی مالحظات و سو و برخی  ھا از یک ، الزاماجتماعی

و به میان  کند می دیگری را نیز مطرح ھای گوناگون مسائل پرسش این )پرداختن به( ی در باره اتمباحث ١١ی  ماده

میان قانون مدنی،  موجود ھای ممکن تعارضھویت ملی، قواعد بھداشت عمومی،  بازنماییچون  مسائلی. کشند می

در ھیچ کشوری و ھیچ  .ھا آزادی بودن صل سازگارانتخاب فردی و سرانجام ا آزادیبازنمودھای اخالقی شخصی و 
و با ھم برابر و ر  به ھیچ شوند میارائه  ی کهھای گوناگون با این ھمه، پاسخ. مطلق وجود ندارد ی ای الئیسیته جامعه

   .الئیسیته نیستند ی زمینهھمسان در 

  

  ی بیست و یکم  الئیسیته و چالش ھای سده

) ی ھیجدھم در پایان سده( بشریھای حقوق  قوق اساسی از زمان انتشار اعالمیه، بازنمایی حواقع به ١٢ی  ماده
حقوق  برابریو  افراد بشر ی برابرانه مشخص منزلتِ  ھا را معنای در این اعالمیه عمدهنقش  .متحول شده است بسیار

 مسائلی چون. قرار گرفته است گوناگونی رو چھارچوب دولتی الئیسیته امروز در برابر مسائل از این .کند ایفا می ھا آن

برخی ھنجارھای مذھبی و اعتقادی، سازگاری  باقانون مدنی  تضادھایھای اجتماعی خاص و حقوق مدنی،  موقعیت
  .»گویی کفر«چنین حق  و ھمشناخته شده است  کودکالمللی حقوق  ھای بین میثاقدر میان حقوق والدین و آن چه که 

رھای مختلف دموکراتیک، فرایند الئیسیزاسیون از نظر بسیاری از شھروندان به یک از سوی دیگر، در کشو ١٣ی  ماده

 .اندازد ھا را به ھراس می مردمان این سامان تا حدی که ھر گونه تردید نسبت به آنویژگی ملی تبدیل شده است 
تواند خود را  ات در این زمینه میو در نتیجه ھراس از تغییر ه استافزون بر این الئیسیزاسیون فرایندی دراز و تعارضی بود

 .تواند خشک و ساکن باقی بماند و الئیسیته نیز نمی باشند می  اما تحوالت ژرف اجتماعی در حال شدن .متجلی کند
  .ورزیدھا اجتناب  ھا و ھراس ھای جدید باید از تعصب چالش در برابرھای نوین  بنابراین برای یافتن پاسخ

اند،  از لحاظ تاریخی منطبق با زمانی بوده است که  یسیزاسیون، در آن جا که به وقوع پیوستهھای الئ فرایند ١۴ی  ماده

 خصوصی شدننوعی  ی  مایهتوفیق این فرایندھا  .اند داده ھای مسلط اجتماعی را تشکیل می سنت ھای مذھبی نظام



بر خالف ھراسی که . دھد را تشکیل میاز آزادی انتخاب فردی  ُبعدی به طور که اکنون شده است امر دینی و اعتقادی

به موجب .  ی مذھب است در برخی از جوامع وجود دارد، الئیسیته به معنای لغو دین نبوده بلکه آزادی انتخاب در زمینه
اما ھر  .دارد می چون امری مسلم دست بر تحمیل خود به اجتماع و سیاست از دینباشد،  الزمامروز و در ھر جا که  آن

  . گوید آزادی امکان اصالتی دینی یا اعتقادی می چنین ھمگوید آزادی انتخاب،  می آن کس که

ھای فرھنگی را تشکیل  ھای قابلیت مکاناز جھت اجتماعی سان،  ینه اادیان و اعتقادات فلسفی، ب ١۵ی  ماده

یاسی و اجتماعی را س انسجامچندگانگی فرھنگی و  سازی ھمی بیست و یکم باید امکان  الئیسیته در سده .دھند می

چندگانگی مذھبی را با انسجام سیاسی و اجتماعی  ھای تاریخی توانستند ھم چنان که الئیسیته. به وجود آورد
 تجزیه و تحلیلمورد بایست  میخویی را  ھای نوین دین برآمدن شکل است که کلی با حرکت از این شرایط .آشتی دھند

اند و چه  مذھب و غیر مذھب ساخته شدهای از   و آمیخته دینیھای  سنتبندی  سرھماز که  ھایی آنچه  ،قرار داد

 است خصوصی شدن امر دینیشرایط این چنین در  ھم  .ھای جدید مذھبی و یا اشکال متنوع رادیکالیسم دینی گفتمان
ی چھارچوب  منزلهدشواری است و چرا الئیسیته به کار  جا آوردن کیشبه در تنھا  دین خالصه کردنچرا  دریافتکه باید 

  .است شایسته بیش از ھمیشه موزونزیستی  ھمعمومی 

تواند موجب پیشرفت اخالقی و اجتماعی شود رو به افول نھاده  می یو فن یامروزه این باور که ترقی علم ١۶ی  ماده
سیاسی  ھای بحثایی خوانو  کند از آن را دشوار تر می روشن ی تصویری ، ارائهسازد را نامعلوم میاین امر آینده . است

 خاستگاه افرادجانبه برای  بککه به طور ترقی، خطر این است ی  در بارهپس از توھمات  .ھدد یرا کاھش مو اجتماعی 
ھای نوینی از  و شکل دھیم نشانکه در چھارچوب الئیسیته خالقیت  دارد وا میاین وضعیت ما را  .مزیت قایل شویم

برآیند و برای تاریخی که با ھم این اوضاع احوال جدید  ی عھدهبتوانند از کنیم که ابداع  را پیوند سیاسی و اجتماعی

   .فرینندیابمناسبات نوینی  سازیم می

 افزون بر آن،. اند بوده ھا گوناگون دولت ی توسعهرشد و  منطبق باھای گوناگون الئیسیزاسیون  فرایند ١٧ی  ماده

ھای بزرگ  مجموعه ایجاد. اند نمایان شدهھای گوناگونی  شکلدر بوده یا فدرال،  گراتمرکزاین که دولت  بنا برھا  الئیسیته
دولت، با این حال، شاید  .دان دهرا ایجاد کر وینین شرایطقضایی از امر دولتی  واقعی امر فرادولتی و جدا شدن نسبی اما

دخالت کند و کمتر ساحت بازار دولت در این جھت است که در  گرایش .تا افول باشد موتاسیون ی هبیشتر در مرحل

اما  .از دست بدھد است، هکرد ایفا می بیش  و  کم که در برخی کشورھارا  »یدولت رفاھ«نقش از بخشی اقل دح
 دولت امروز. شدند می تلقیکند که تا کنون خصوصی و  حتا شخصی  دخالت میھایی  دولت، در عوض، در ساحت

. دھد ، پاسخ میرا تحدید کنندھا  آزادی توانند میھا  امنیت که برخی از آن ھای حفظ به درخواست شاید بیش از گذشته

 یھای که باید تضمین و تقویت شوند، پیوند ھای فردی و جمعی آزادی در نتیجه ما باید میان الئیسیته، عدالت اجتماعی و

   .کنیم کشفنوین 

خود نگیرد  بهجدید  ھایی از یک مذھب مدنی جنبهی کنونکه در اوضاع و احوال  الئیسیتهاز  مراقبتدر عین  ١٨ی  ماده
 و اجتماعی ھمزیسیتیتواند به فرھنگ   می الئیسیته اصول تفکیک ناپذیر فراگیری، نکندو کم و بیش خود را مقدس 

 و جامد مذھبی مسلزم آن است که الئیسیته به عنوان یک ایدئولوژی ضد اما چنین امری. کمک رساند آمیز  مسالمت

ی  سده اصلی ھای در برابر چالشتواند  میالئیک، دینامیک و ابداعی از الئیسیته  تنھا برداشتی. شودتفھیم ن
واقعی  طورامکان خواھد داد به  آناست که به  الئیسیته مفھومی ازچنین . دھدیکم پاسخی دموکراتیک ارائه  و بیست

را نباید  ھا بینی جھانگرایی  که کثرتی دنیای امروزدر شرایط ، ظاھر شود کردنزندگی   - ھم-به عنوان اصل بنیادین با

  .آورد شمارحقیقی به  یغنیمتچون خطر بلکه 
  

در مجلس سنای  ٢٠٠۵دسامبر  ٩نفر از دانشگاھیان کشورھای مختلف در  ١٢٠ی توسط  اعالمیهاین 
  . انتشار یافت فرانسه

  

 --------------------------------  
 بالنکارت از فرانسه و روبرتو Jean Baubérot  بوبرو از کانادا و آقایان ژان  Micheline Milot میلو خانم میشولین) ١(

Robert Blancarte  از مکزیک.  



  : ھای زیر رجوع کرد برای مطالعه متن اعالمیه به زبان فرانسه و یا انگلیسی می توان از جمله در آدرس) ٢(
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