ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  – ٢٠١١آﺑﺎن ١٣٩٠
cvassigh@wanadoo.fr

اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺑﺎرهی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در اﻧﺤﺼﺎر ﻓﺮھﻨﮓ ،ﻣﻠﺖ ،ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻗﺎرهای ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را در ﺳﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﯿﺮ زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ،
آزادی اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ،
ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد.

ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺮوزی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
اﻋﻼﻣﯿﻪای ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ آن اﯾﻨﮏ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﮔﺬرد ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪوﻣﯿﻦ
ن ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ – ﺑﺎ
ن »ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ« در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ  – ١٩٠۵ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮ ِ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮ ِ
اﻣﻀﺎی  ٢۵٠ﺗﻦ از روﺷﻨﻔﮑﺮان  ٣٠ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﻓﮑﺮ اﺻﻠﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ را اﺑﺘﺪا ﺳﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎ ِه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در زﻣﯿﻨﻪی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ  -از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮐﺎﻧﺎدا و ﻣﮑﺰﯾﮏ) - (١ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰون
ﺑﺮ آن ھﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻔﮑﺮان دﯾﮕﺮی از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن ،از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ ،وﯾﺘﻨﺎم ،ﻧﺮوژ و روﺳﯿﻪ ...در ﮐﺎر ﺗﮫﯿﯿﻪ و ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .(٢ﺻﺪوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮن
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻻﺋﯿﮏ از طﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮری ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ راﯾﺞ» ،اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی « ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮑﺸﺎف ﯾﺎﺑﺪ.
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺑﺎرهی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ ﯾﮑﻢ در  ٩دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠۵در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،اﻓﺰون ﺑﺮ زﺑﺎنھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ،ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ ،وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ،روﺳﯽ و ژاﭘﻨﯽ ...ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮوز  ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﺎﺳﻒ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪی
اﺳﻒﺑﺎر ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن طﺮح ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی اﻣﺮ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪهی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ از ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺑﺎرهی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽﮔﺬرد اﻣﺎ اﺻﻮل ،ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﭼﺎﻟﺶھﺎی
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در آن ھﻢﭼﻨﺎن اﻣﺮوزیاﻧﺪ و ﭘﺎرهای از ﺑﻐﺮﻧﺞ ھﺎی زﻣﺎﻧﻪی ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﯾﺎ اﮐﻨﻮن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﺮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻗﯿﺎم ھﺎی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر وﯾﮋه و ﻣﺒﺮم ﺑﺎ
دﯾﻦﺳﺎﻻری و اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ رو ﺑﻪ رو ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ھﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را دﯾﮕﺮ از ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﺎص
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ در اِﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖِ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺟﺮای
ﻒ اﻋﻼﻣﯿﻪ ،از ﺳﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد-١ :
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ راﯾﺰﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾ ِ

اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ -٢ .آزادی اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎدات
ﻣﺬھﺒﯽ و اِﻋﻤﺎل ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ آنھﺎ -٣ .ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ،ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از رﻧﮓ
ﭘﻮﺳﺖ ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ،ﻋﻘﯿﺪه ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻠﯿﺖ ...آنھﺎ .در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺑﺎﻻ رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از
»ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« و »ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﻋﻼﻣﯿﻪ ،در اﻧﺤﺼﺎر ﻓﺮھﻨﮓ ،ﻣﻠﺖ ،ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻗﺎرها ی ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﺎ در
ﺳﺎﻣﺎنھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺖِ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﭼﻨﯿﻦ واژهای ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﮔﺮ ﭼﻪ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﺎم در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب  ،١٧٨٩اﻧﻘﻼبھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪی ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺿﺪ
ﮐﻠﯿﺴﺎﺳﺎﻻری در ﺳﺪهی ﻧﻮزدھﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ در ﺳﺎل  ١٨٧١ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن  ١٩٠۵اﺑﺪاع و اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻣﻀﻤﻮن ﺧﻮد ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ دﯾﻦﺳﺎﻻری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺮورت ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاروﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ و رﻓُﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ در اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،در آﻟﻤﺎن،
اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،واژهھﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﺳﮑﻮﻻر «» ،ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن « ) Säkularismusدر آﻟﻤﺎﻧﯽ( و »ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ«
ﻣﺮﺳﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺰرگ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﮕﻠﻮ ﺳﺎﮐﺴﻮﻧﯽ دارد ،در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﻮد از »ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰم « اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
در ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﻀﻤﻮن  -و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در واژﮔﺎن  -ﺗﻔﺎوت و ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻣﯿﺎن ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎر دﮔﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﮐﻮﺗﺎه آن را در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن در اﻟﮫﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »اﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ« ﺷﺪن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ »آن ﺟﮫﺎن« ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﯾﻦ
اﺻﻄﻼح از آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺟﺪال ﺑﯿﻦ دو ﺷﮫﺮ :زﻣﯿﻨﯽ و آﺳﻤﺎﻧﯽ و دو اﻗﺘﺪار :ﺧﺪا و ﻗﯿﺼﺮ ،در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎی
او ظﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد و رواج ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺑ ﻪ وﯾﮋه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻦ اﯾﻦ
واژه را از اﻟﮫﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ وام ﻣﯽﮔﯿﺮد و از آن ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﻮل ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ،ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ
اﻣﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎر ﺷﺪﯾﺪ دﯾﻨﯽ -ﻣﺴﯿﺤﯽ آن و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ واژه ﺑﻪ دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن در ﻏﺮب ﻓﺮاﯾﻨﺪی واﺣﺪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﭼﻨﺪ ُﺑﻌﺪی دارد .ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن زﻣﺎنھﺎ و ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﮐﺶ ﺳﯿﺎدت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻨﺎھﺎی آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﺻﻠﯽ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻀﺎداﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﻌﻨﺎی اول ھﻤﺎﻧﺎ اﻓﻮل ﺳﯿﺎدت دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪن آن ھﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ اﻣﺮی
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ،در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﮔﺎھﯽ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ،در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد ،ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم »ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ« ﮐﻪ در
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ،آن طﻮر ﮐﻪ در ﻏﺮب رخ داد ،ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی دﯾﻦ از ﺳﯿﺎدﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪای ھﻤﮑﺎری و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد
ﻓﺮاوان آن را در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ و ﻟﻮﺗﺮﯾﺴﻢ در آن ﺟﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮫﻢ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ) در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان رﺟﻮع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟( .ﻣﻌﻨﺎی دوم ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺮاﯾﯽ  Verweltlichungھﮕﻠﯽ ﯾﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪن
دﯾﻦ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮوزی ﺷﺪن دﯾﻦ و ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﯿﺤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ

زﻣﺎﻧﻪ و ﺟﮫﺎن ﻣﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ و ھﻢﺳﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻧﮓ روز در ﻣﯽ آورد )ھﺎﯾﺪﮔﺮ(.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺘﻘﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﺳ ﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻣﻌﺘﻘﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﭼﻮن در اﺳﺎس دﯾﻨﯽ »ﺳﮑﻮﻻر« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﻧﯿﻮی اﻧﺴﺎن ھﺎ از اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ...ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﭘﺲ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻧﺪارد .اﯾﻨﺎن ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و ھﺮ ﮔﺰ ﺧﻮد را ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ آﺗﻪ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻮﻣﯽ از ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻗﻀﯿﻪی ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن« )ﺑﻠﻮﻣﻨﺒﺮگ( ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﺎد ھﺎد،
ﻧﻤﻮدارھﺎ ،ﻣﻀﻤﻮن ھﺎ و ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽھﺎ از ﺣﻮزهی دﯾﻨﯽ و اﻟﮫﯿﺎت ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ .از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه دوﻟﺖ ﻣﺪرن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ

ﺟﺰ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﯾﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در واﻗﻊ ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺳﮑﻮﻻر ﺷﺪه اﺳﺖ ) »ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﭘﺮ ﻣﻐﺰ ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﻣﺪرن دوﻟﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﮫﯿﺎت ﺳﮑﻮﻻر ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰه ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ « – ﮐﺎرل اﺷﻤﯿﺖ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎروﺷﻨﯽ و اﺑﮫﺎم در ﻣﻌﻨﺎی ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﺑﺎرِ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -دﯾﻨﯽ -ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾﻦ واژه ،ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ
و ﺗﺮوﯾﺞ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﺮوج از دﯾﻦﺳﺎﻻری ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ  ،از ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﻻﺋﯿﮏ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد از روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎرزی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪی اﻣﺮوز در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺑﺎرهی
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ اﻣﺎ در ﮔﺴﺘﺮه ای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶھﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ،ﭼﺎﻟﺶھﺎی اﻣﺮوزی
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪی را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ.

 - ١ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ.
ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻏﺮب ﺷﺎھﺪ رﺷﺪ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪی روﻧﺪھﺎی راﺳﺖ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ ھﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ
و ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﻪی آن ھﺎ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﮫﺎﺟﺮ« و » ﺧﺎرﺟﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪﺷﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺳﺎﮐﻦ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ در ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﺳﻮﺋﺪ و داﻧﻤﺎرک ﺗﺎ ﺟﻨﻮب آن در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر از آﻟﻤﺎن ،از ﻏﺮب اروﭘﺎ در
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و ھﻠﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮق آن در اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﺳﻮﺋﯿﺲ و اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ...در ھﻤﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻗﺎرهی
ﮐﮫﻦﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺎﺳﺖِ دِﮔﺮﺳﺘﯿﺰی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺎن ،ﭼﻪ اﻓﺮاطﯽ و ﭼﻪ ﻣﻌﺘﺪل ،ﺿﺪﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺳﺎﮐﻦ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﭼﻮن ﻋﺮب ،ﺗﺮک ،آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ...را ﺑﻪ ﻧﺎم »ھﻮﯾﺖِ دﯾﻨﯽ و
»ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ« و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ِ
ﻣﻠﯽ« و »ﻣﺴﯿﺤﯽﺗﺒﺎری « ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ »اﺳﻼﻣﯿﺴﻢ« ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﮔﮫﻮارهی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،دوﻟﺖ دﺳﺖِ راﺳﺘﯽ ﺳﺎرﮐﻮزی و اﻓﺮاطﯿﻮن
ب ﻟﻮﭘﻨﯿﺴﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت »ﺧﺎرﺟﯽ« ﺳﺘﯿﺰی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻧﺎم
راﺳﺖﮔﺮا و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺣﺰ ِ
دﻓﺎع از »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ زادﮔﺎه ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻢ ِﻣﺮﮐِﻞ ﺑﯽﭘﺮوا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﺑﺎ ارزشھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردهاﯾﻢ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮد
ﺟﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ اﻣﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ارزشھﺎ  ،ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺦاش ،ھﯿﭻ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮ ﻟﻮژی ھﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﺪارد .در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻻﺋﯿﮏ ھﻤﻪی ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﺻﻞ و ﻧﺴﺐﺷﺎن ،از اﻋﺘﻘﺎدات
ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ ﺿﺪ ﻣﺬھﺒﯽﺷﺎن ،ھﻢﭼﻮن ﺷﮫﺮوﻧﺪاﻧﯽ ھﻤﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ھﺮ ﮐﺲ

ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮫﺮوﻧﺪ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻮل و
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﺮوج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﺗﮑﺜﺮ رﯾﺸﻪھﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﯿﺮ
ﻣﺬھﺒﯽﺷﺎن اﺳﺖ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ »ﺧﺎرﺟﯽﺳﺘﯿﺰی « ﺗﺤﺖ ھﺮ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ھﺮ ﮐﺲ
ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻪ در آن ﺟﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﮫﺎﺟﺮ ،ﭼﻮن ﺷﮫﺮوﻧﺪ آن
ﮐﺸﻮر ،در ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪی ﺧﻮد اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺬف اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺑﺎ
ارزشھﺎی ﻻﺋﯿﮏ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺿﺪﯾﺖ ﻧﺪارد .ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی اﻣﺮوزی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ
ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن دﻓﺎع از »رﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻏﺮب« وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - ٢ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪی
ﺑﻐﺮﻧﺞ ،ﺳﺨﺖ و درازی را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻧﻘﺪ و ﻧﻔﯽ دﯾﻦﺳﺎﻻری ،در ﺷﻜﻞ »ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن« ﯾﺎ
»ﺳﻜﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن« در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن  ،ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺪه ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺮوزه در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎنھﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭘﺪﯾﺪار ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و روﺷﻨﮕﺮی ،ﺳﺨﻦ از »ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ« ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ،ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ
ﭼﻮن ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ در آن ﭼﻪ ﮐﻪ »ﺟﮫﺎن اﺳﻼم « ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺳﺪ راه ﮔﺬار
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﯾﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺎرﯾﺨﯽای
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎنھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از آزادی ،دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ،ﺟﻤﮫﻮری ،ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮدﻣﺎن در ﺗﮑﺜﺮ ﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و دﯾﻨﯽﺷﺎن… ﺑﺎزﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در اﯾﻦ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،دو ﺳﻠﻄﻪی اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯽﺷﮏ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮫﻢ ،اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻛﻨﻨﺪه اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺳﻠﻄﻪ در ھﻤﻪی ﻋﺮﺻﻪ ھﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺪان اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻓﺮھﻨﮓ و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ھﻤﻮاره وظﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻻﺋﯿﮏ و ﭼﭗ را در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ و
ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
ﻣﺒﺎرزهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای »ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ« ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،در »ﺟﮫﺎن اﺳﻼم « دارای ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ
اﺻﻠﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ » -١ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋ ﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻨﺠﺎرھﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﻋﺪم دﯾﻦ رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
آن .ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮫﺎد دﯾﻦ ،روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ در اﻣﻮر دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻗﻮای اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاری و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و ﺑﯽطﺮﻓﯽ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮر -٢ .آزادی ﻋﻘﯿﺪه و وﺟﺪان ،ﭼ ﻪ دﯾﻨﯽ
و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ،و آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در راﺳﺘﺎی آنھﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﭼﻪ ﺟﻤﻌﯽ .دﯾﻦ ﺑﺎوران و ﻏﯿﺮ دﯾﻦﺑﺎوران ،ﭼﻮن
ھﻤﻪی ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ھﻢ ،از آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ -٣ .ﻋﺪم ﺗﺒﯿﻌﺾ ،ﺑ ﻪ وﯾﮋه ﺗﺒﻌﯿﺾ دﯾﻨﯽ وﻟﯽ ﻧﻪ
ﺗﻨﮫﺎ دﯾﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﻏﯿﺮه .ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از
اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ آنھﺎ و ﺗﻔﺎوتھﺎی ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد.
اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺒﺮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای »ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ« در »ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ« ،از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺھﺎی
آن را در ﺑﺎﻻ ﯾﺎدآوری ﮐﺮدﯾﻢ و ﯾﺎ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ھﺎ  ،از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان» ،ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،درک ﻣﺸﺘﺮک و
واﺣﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮوزه در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺎ و در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ،ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻨﺶ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺖ و دﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﯿﺰ داد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ھﻤﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮوز در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻧﻘﻼبھﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﻮن در ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺼﺮ ﻟﯿﺒﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ،ﻧﻮ اﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در

ﺑﯿﻨﺶ و ﮔﻔﺘﻤﺎنﺷﺎن از ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﮑﻮﻻر دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ« ادﻋﺎﯾﯽ
اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎھﺶ ﺳﻠﻄﻪی دﯾﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻣﺮ دﯾﻦ و
روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪ ی دﯾﮕﺮ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ دﯾﻦ ،روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ در اﻣﻮر دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﻮﻣﯽ .از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن در ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪای اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﻨﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ « ﮐﻮﺷﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﻨﺶ و ﮔﻔﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮی در ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺰد آن
»ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ« ﺑﻪ »ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ « ﮐﻤﺘﺮ داﻓﻌﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻼﺣﺎت در ﭼﮫﺎرﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ واﻗﻌﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻣﻤﺎﺷﺎت طﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻓﺮﺻﺖطﻠﺒﺎﻧﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ و روش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪای
ﺳﻠﻄﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪای از رﺷﺪ و اﻧﮑﺸﺎف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻮﺷﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﯿﻨﺶ
ﺳﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دو ﮔﺮوه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ در ﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺷﺎﺧﺺھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺑﺮدﯾﻢ اﺳﺘﻮار و ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ھﻤﻮاره از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﮫﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺟﻤﮫﻮری و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان و
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺟﺪا از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺶھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺪارا ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ و دﯾﻦﺳﺎﻻری ﻧﯿﺴﺖ.

 - ٣ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﻪ
در دو ﺳﺪهی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺮآﻣﺪن رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪرن در ﮔﺴﺴﺖ از
ﺷﯿﻮهھﺎ و ﺳﺎﻣﺎن ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ھﻤﻮاره ﻣﻨﺎدی و ﻣﺤﺮک ﺟﻨﺒﺶھﺎ و اﻧﻘﻼب ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ا ز ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ آنھﺎ
در ﺷﮑﻞ ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﮫﺎﻧﯽﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮآﻣﺪه از آن ،ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﮕﯿﺰھﺎی ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﮫﺎنروا ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ
ﻣﺒﺎرزهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوران ﻣﺎ در ھﻤﻪی ﺟﻮاﻣﻊ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺘﺮک و ھﻢﺳﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺮوز
ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﮐﻨﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت
ﺟﮫﺎنروا ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ و واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎیﺷﺎن اﺛﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﻐﺮﻧﺞھﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ و ﻣﺸﺘﺮک روﺑﻪرو
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻣﯿﺎن آنھﺎ ،ﯾﮑﯽ ﮐﻪ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﺑﻐﺮﻧﺞھﺎﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ھﺪف آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان اﻓﻖ آرﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎی آرﻣﺎن ﮔﺮای ﺳﺪهی ﻧﻮزدھﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﺑﻮﺗﻪی ﻋﻤﻞ و
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎطﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آرﻣﺎنزد ﮔﯽ و ﺑﯽآرﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮی ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻐﺮﻧﺞھﺎی زﻣﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﺳﺖ ،ﻓﻘﺪان راه ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ ﮐﻼم
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن در ﺟﮫﺖ اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪهی اﻧﺴﺎنھﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ و
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮا َروی از اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪای ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﻖ آرﻣﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﯿﺪانھﺎی دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﮫﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﻖ اﯾﺠﺎﺑﯽ
ﮐﺪاﻣﯿﻦاﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﭼﻨﯿﻦ ھﺪف و اﻓﻘﯽ را »رھﺎﯾﯽ« ﯾﺎ »رھﺎﯾﺶ «  Emancipationﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آن را
ﺟﻨﺒﺶرھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم را ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺴﺘﺮه ھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮیاش ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد .در

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ .در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺤﻮ دوﻟﺖ و »ﺳﯿﺎﺳﺖِ« واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ »ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮدن و ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ « )آرﻧﺖ( اﺳﺖ .در ﻣﺒﺎرزه ﺟﮫﺖ ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .در ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮای
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽ واﺳﻄﻪ )ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ( اﻣﻮر ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد .در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ
آزاداﻧﻪی ھﺮ ﻓﺮد ﭼﻮن ﺷﺮط آزاداﻧﻪ ی ھﻤﮕﺎن در ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ھﻢ )ﺣﺮف اول و آﺧﺮ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ(.
اﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺑﻪ طﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﺮان ،ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺟﻤﮫﻮری ،دﻣﻮ ﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﯾﺎ آن
ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در درازای اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط
اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﭘﯿﺶﺷﺮط ھﺎی ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ راهﺣﻞ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺴﻠﻂ و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان ﮐﻪ آﻣﯿﺰﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
اﻗﺘﺼﺎدی راﻧﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻓﻌﺎلﻣﺎﯾﺸﺎﺳﺖ ،در ﺑﻨﯿﺎد ﺧﻮد ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪی ﻣﺮدم اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ ﻋﺎم و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻤﮫﻮری،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از آنھﺎ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺪهھﺎ و راه ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻓَﺮاﺳﻮی اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ دارد.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻪی دﯾﻦ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را در ﺳﯿﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﯽدارد .آن ﭼﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر طﺮح ﮐﺮدﯾﻢ و آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎم ﻧﮫﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺑﺎره ی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
آﺑﺎن  -١٣٩٠ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ

اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﮫﺎﻧﯽ
در ﺑﺎره ی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ)*(
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دﯾﺒﺎﭼﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی ﮐﻪ دوﻟﺖھﺎی ﻣﺪرن را در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ھﻢزﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮزون ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ؛
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﺗﮑﺜﺮ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ،ﻻادری و ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﯾﺖ راﯾﺰﻧﯽھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎ روشھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ؛
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روزاﻓﺰون اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزادیھﺎ و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽﺷﺎن ﮐﻪ دوﻟﺖھﺎ را از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺪاری از ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن اﺻﻞ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮐﺜﺮت ﮔﺮاﯾﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ادﻏﺎم )اﻧﺘﮕﺮاﺳﯿﻮن( ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﺳﺎﺣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛

ﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن و ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن ،اﻋﻼﻣﯿﻪ زﯾﺮ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﻣﻞ ھﻤﮕﺎن ﺟﮫﺖ راﯾﺰﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﯿﻢ.

اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺎدهی  ١ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ از ﺣﻖ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و اﻋﻤﺎل آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻠﺰم آزادی
ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪای ﺧﺎص )ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوری و ﻻادریﮔﺮی( ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻘﯿﺪه و وﺟﺪان
ﻓﺮدی و ھﻢﭼﻨﯿﻦ آزادی ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ از ھﺮ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ و اﻧﺘﺨﺎب آزاد آنھﺎ در زﻣﯿﻨﻪی دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ
ھﻢزﻣﺎن ﻣﺴﻠﺰم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ادﯾﺎن و اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در ﻣﺤﺪودهی ﻧﻈﻢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﻣﺎدهی  ٢ﺑﺮای آن ﮐﻪ دوﻟﺖ ھﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ،ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻋﺘﻘﺎدات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )در
ﻣﺤﺪودهھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه( ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﺪون ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪهای
ﺧﺎص ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،آزاد ﺑﺎﺷﺪ .ادﯾﺎن و ﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ در راﯾﺰﻧﯽھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺑﻪ ھﯿﭻرو ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﭘﯿﺶ دﮐﺘﺮﯾﻦ ھﺎ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ را ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎدهی  ٣ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻨﮫﺎ ﺻﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ از راه ھﻮﺷﯿﺎری داﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد ﺗﺎ ھﯿﭻ
ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در ﺑﮫﺮهوری از ﺣﻘﻮقﺷﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺷﮫﺮوﻧﺪیﺷﺎن ،ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﻋﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﻪ
ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪای ﺧﺎص ،اﻋﻤﺎل ﻧﺸﻮد .ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ آزادی اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ھﺮ ﮐﺲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ
»ﺗﻮاﻓﻖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ« ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺖ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮوهھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﮔﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻗﻠﯿﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮا
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﭼﻮن اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دوﻟ ِ
ﻣﺎدهی  ۴ﻣﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را ﭼﻮن ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺳﻪ اﺻﻞ ﻧﺎم ﻓﻮق و در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺬھﺐ و ﮐﺎرﺑﺴﺖِ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ آن؛ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼل
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﺎص و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ.
ﻣﺎدهی  ۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از دﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮی ﺧﺎص
ﮐﺴﺐ ﻧﮑﻨﺪ و ھﻤﻪی ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اِﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاداﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ،راﯾﺰﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ،ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺻﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه ،در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﺗﮑﻮﯾﻦ
ھﺮ دوﻟﺖ ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را
ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎزد ،ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎدهی  ۶ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ،ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪی زﻧﺪﮔﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘ ﺬﯾﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و در ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶروی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد و
ﮐﺜﺮتﮔﺮاﯾﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺜﺮتﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﻣﺎدهی  ٧ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در اﻧﺤﺼﺎر ﻓﺮھﻨﮓ ،ﻣﻠﺖ ،ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻗﺎرهای ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ واژهای در آن ﺟﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ھﺎی ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﻓﺮھﻨﮓھﺎ و
ﺗﻤﺪن ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺒﺎﺣﺚِ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
ﻣﺎدهی  ٨وﺟﻮد »ﺣﺮﯾﻢ ھﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﺪﻧﯽ« ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞھﺎﯾﯽ از دﯾﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﺗﺎرﯾﺦھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ ﺧﺎکﺳﭙﺎری ...و ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن آﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دارد و آﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ اﻣﺮوزی در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺬھﺐ و اﻋﺘﻘﺎدات در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎری دارد ،ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﻧﺴﺖ و ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎرهیﺷﺎن را ﭘﺲراﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ
و ﮔﻮﯾﯽ ﻻﺋﯿﮏ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﻣﺎدهی  ٩ﺳﻪ اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و وﺟﺪان ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﺧﺎص و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺚھﺎی ﺿﺮوری اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ رواﺑﻂ ﺗﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ،
ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ ،رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ،ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ،ازدواج ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آزادی ﻋﻘﯿﺪه و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ آنھﺎ ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻘ ِﺪ دﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎدهی  ١٠ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﺳﻪ اﺻﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪهی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن :آزادی ﺑﻪ ﺟﺎ آوردن ﻣﺬھﺐ ،آزادی ﺑﯿﺎن ،آزادی اظﮫﺎر اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ و ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ،ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﺪاﺧﻞ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﺣﻮزهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻟﺰام ھﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﺷﺘﻐﺎل.
ﻣﺎدهی  ١١ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت در ﺑﺎرهی )ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ( اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻌﺎرضھﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ،
ﺑﺎزﻧﻤﻮدھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺨﺼﯽ و آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺻﻞ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن آزادیھﺎ .در ھﯿﭻ ﮐﺸﻮری و ھﯿﭻ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪی ﻣﻄﻠﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ھﯿﭻ رو ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ و
ھﻤﺴﺎن در زﻣﯿﻨﻪی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺳﺪه ی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
ﻣﺎدهی  ١٢ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼﻣﯿﻪ ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی )در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪهی ھﯿﺠﺪھﻢ(
ﺖ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪی اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ھﺎ را ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺰﻟ ِ
آنھﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﭼﮫﺎرﭼﻮب دوﻟﺘﯽ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ اﻣﺮوز در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ،ﺗﻀﺎدھﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ،ﺳﺎزﮔﺎری
ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮق واﻟﺪﯾﻦ و آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺜﺎقھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﻖ »ﮐﻔﺮﮔﻮﯾﯽ«.
ﻣﺎدهی  ١٣از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﮐﺸﻮ رھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﯾﮏ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎنھﺎ را ﺑﻪ ھﺮاس ﻣﯽاﻧﺪازد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪی دراز و ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺮاس از ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را
ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻت ژرف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎل ﺷﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺸﮏ و ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺼﺐھﺎ و ھﺮاس ھﺎ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ.
ﻣﺎدهی  ١۴ﻓﺮاﯾﻨﺪ ھﺎی ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن ،در آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ ،از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻨﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻈﺎم ھﺎی ﻣﺴﻠﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادهاﻧﺪ .ﺗﻮﻓﯿﻖ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎ ﻣﺎﯾﻪی ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن

اﻣﺮ دﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ طﻮر ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ُﺑﻌﺪی از آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ھﺮاﺳﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ وﺟﻮد دارد ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮ دﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ آزادی اﻧﺘﺨﺎب در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
آن اﻣﺮوز و در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﻦ از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﻮن اﻣﺮی ﻣﺴﻠﻢ دﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽدارد .اﻣﺎ ھﺮ
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آزادی اﻧﺘﺨﺎب ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آزادی اﻣﮑﺎن اﺻﺎﻟﺘﯽ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎدی.
ﻣﺎدهی  ١۵ادﯾﺎن و اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦﺳﺎن ،از ﺟﮫﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎنھﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ھﻢﺳﺎزی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﺎ اﻧﺴﺠﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﺷﺘﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪن ﺷﮑﻞھﺎی ﻧﻮﯾﻦ دﯾﻦﺧﻮﯾﯽ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻗﺮار داد ،ﭼﻪ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮھﻢﺑﻨﺪی ﺳﻨﺖھﺎی دﯾﻨﯽ و آﻣﯿﺨﺘﻪای از ﻣﺬھﺐ و ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭼﻪ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺬھﺒﯽ و ﯾﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﻨﯽ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن اﻣﺮ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮا ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن دﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ در ﺑﻪ ﺟﺎ آوردن ﮐﯿﺶ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ و ﭼﺮا ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﭼﮫﺎرﭼﻮب
ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻢزﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮزون ﺑﯿﺶ از ھﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎدهی  ١۶اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﺗﺮﻗﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﻧﮫﺎده
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ آﯾﻨﺪه را ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺳﺎزد ،اراﺋﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی روﺷﻦ از آن را دﺷﻮار ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺤﺚھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻮھﻤﺎت در ﺑﺎرهی ﺗﺮﻗﯽ ،ﺧﻄﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﺑﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﻓﺮاد
ﻣﺰﯾﺖ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ را وا ﻣﯽدارد ﮐﻪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ و ﺷﮑﻞھﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ از
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﺑﺪاع ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﮫﺪهی اﯾﻦ اوﺿﺎع اﺣﻮال ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ
ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ.
ﻣﺎدهی  ١٧ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دوﻟﺖھﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن،
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮا ﺑﻮده ﯾﺎ ﻓﺪرال ،در ﺷﮑﻞ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی ﺑﺰرگ
ﻓﺮادوﻟﺘﯽ و ﺟﺪا ﺷﺪن ﻧﺴﺒﯽ اﻣﺎ واﻗﻌﯽ اﻣﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﻣﺮ دوﻟﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻨﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .دوﻟﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﻮل .ﮔﺮاﯾﺶ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺎزار ﮐﻤﺘﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺶ »دوﻟﺖ رﻓﺎھﯽ« را ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ .اﻣﺎ
دوﻟﺖ ،در ﻋﻮض ،در ﺳﺎﺣﺖھﺎﯾﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺣﺘﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .دوﻟﺖ اﻣﺮوز
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آزادیھﺎ را ﺗﺤﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آزادیھﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﺎﯾ ﯽ
ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎدهی  ١٨در ﻋﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﮐﻪ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻨﺒﻪھﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮد
و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺧﻮد را ﻣﻘﺪس ﻧﮑﻨﺪ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺻﻮل ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ھﻤﺰﯾﺴﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی اﻣﺎ ﻣﺴﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺿﺪﻣﺬھﺒﯽ و ﺟﺎﻣﺪ
ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻧﺸﻮد .ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻻﺋﯿﮏ ،دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و اﺑﺪاﻋﯽ از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺪهی
ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﭘﺎﺳﺨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اراﺋﻪ دھﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻣﮑﺎن ﺧﻮاھﺪ داد ﺑﻪ طﻮر واﻗﻌﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎ-ھﻢ -زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ظﺎھﺮ ﺷﻮد ،در ﺷﺮاﯾﻂ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﮐﺜﺮت ﮔﺮاﯾﯽ ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽھﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﭼﻮن ﺧﻄﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺗﻮﺳﻂ  ١٢٠ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ٩دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠۵در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
-------------------------------) (١ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺸﻮﻟﯿﻦ ﻣﯿﻠﻮ  Micheline Milotاز ﮐﺎﻧﺎدا و آﻗﺎﯾﺎن ژان ﺑﻮﺑﺮو  Jean Baubérotاز ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺑﺮﺗﻮ ﺑﻼﻧﮑﺎرت
 Robert Blancarteاز ﻣﮑﺰﯾﮏ.

:( ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ در آدرس ھﺎی زﯾﺮ رﺟﻮع ﮐﺮد٢)
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