
 

 ونیزاسیسکوالر و تھیالئیس رامونیپ وارش و قیوث دانیش یآقا نیب یپاسخ و پرسش

 ١٣٩١  بھشتیارد – ٢٠١٢ مھ

  :دهیچک

وارش  یاز سو ییون کھ در قالب پرسشھایزاسیتھ و سکوالریسیالئ یاست درباره  ییش رو گفت و گویمطلب پ
 اشتباه یابرداشتھ یبرخ بھ پرداختن ضمن تا شده کوشش .ھ شده استین پرسشھا، تھیق بھ ایوث یآقا یو پاسخھا

سم، یر الئیسیزاسیون، سکوالر، سکوالرینظ یمیمفاھ یھم بھ مبان یگفتگو تا حدود ن یتھ، از خالل ایسیالئ از
  .ن دست پرداختھ شودیاز ا ون و یزاسیسکوالر

 

   :مقدمھ

 نھاد دولت نسبت یطرف یبر لزوم ب یتھ مبنیسیافراد مخالف اصول الئ یشخص ینید ین و باورھایا سرکوب دیآ
ست؟ ین یمذھب یان و نھاد ھایافتھ دولت در برابر ادیو مقابلھ سازمان  یف عمدیز نشانھ تضعیبھ نھاد مذاھب و ن

تھ و باالتر از آن بھ خاطر یسین خطر وجود دارد کھ از دل الئیھا کھ ا یبرخ یریجھ گین نتیا این وجود آیبا ا
 کھ دیا دهیشن را سخن نیا ھم شما احتمالنن ی؟ ھمچنستید، نادرست نید آین پدیضد د یتواند دولت یتھ میسیالئ
" است سکوالر ینظام یاسالم یجمھور" کھ ام دهید ھم را ادعا نیا آن یورا یحت و" است سکوالر ینید اسالم"
 فشرده مطلب است؟ درست زانیم چھ تا ادعا نیا اما. است سمیسکوالر از یسطح از برخوردار کم دست نکھیا ای

وارش  یاز سو ییگفتگو و پرسشھا قیطر از ادعاھا نیا یبررس و  پرسشھا نیا نییتب یبرا است یکوشش حاضر
  .قیوث دانیش یآقا یو پاسخھا

 و شانیا مقاالت از یبخش کھ است ونیزاسیسکوالر و تھیالئیس نھیزم در جملھ از متعدد فاتیتال یدارا قیوث یآقا
 یم دسترس در" رانیا کیالئ و دموکرات خواھان یرجمھو جنبش" یتارنما از" ستیچ تھیالئیس" کتاب زین

 cvassigh@wanadoo.fr   قیوث دانیش یآقا لیمیا. باشد

 کھ است وارش وبالگاز جملھ  ییسنده وبالگھایس و نویم، وبالگ نوین مفاھیخواننده عالقمند ا  گفتگو، گرید یسو
 منتشر را یمطالب تھیالئیس باره در سیخودنو و وزین ایگو لیقب از یگرید یتارنماھا در مستعار نام نیھم با نیا از شیپ

    varesh.tika@gmail.com  وارش بھ یدسترس لیمیا  .است کرده

 یآور گرد " نام بھ گرید یا نوشتھ بھ مطلب، نیا با ھمراستا تواند یم عالقمند خواننده شنھاد،یپ کی عنوان بھ
 بھ ھیاول میمفاھ یسر کی سر بر ابتدا تا کند رجوع ھم "تھیسیالئ و سکوالریزاسیون مورد در فشرده یمطلب
انداختھ " دولت الئیک"ره دربا یاسیاحزاب س یدگاه برخیدبھ  ین نگاھیش از این پیھمچن. میباش دهیرس یتفاھم

   .دیآ یم یپ در کھگفتگو  نیا از یا دهیچک اما و .تواند سودمند باشد یم کھ میبود

 

   :یمذھب یدولت الئیک و باورھا

 یتھ ھم میسیوفادار بھ مفھوم الئ) ھییاجرا+ھییقضا+قوه مقننھ(ک دولتیم کھ یخوان یا میم یشنو یار میبس :وارش
شتر وجھ ضد یشود، ب یتر ذکر مین لفظ توتالیھم ا یشود و وقت  ) ت خواهیتمام(تریتوتال یل بھ دولتیتواند تبد

 یاد مین بھ عنوان نمونھ یھم چ یسابق و تا حد ی، کوبا، شورویاز کره شمال. ردیگ یآن مد نظر قرار م یمذھب
    .د آمدهین پدیتھ، دولت ضد دیسیشود تا نشان داده شود کھ چگونھ از دل الئ

ز یتھ را مسوول ھمھ چیسیدر گام نخست، الئ یآنجا کھ عده ا یعنی. م نداردین اشاره بھ پروسھ خلط مفاھپرسش م
حل تمام  یو نھ الزم برا یتھ را شرط کافیسیکند، الئ یتھ تالش میسیز از دل الئیدر آوردن ھمھ چ ینند، برایب یم

رند و یگ یم) گریز دیست و دھھا چیط زیحسم، می، فدرالیر حقوق اقوام، زنان، کارگر، دموکراسینظ(مشکالت



ن برداشت کج و یتھ در اثر ایسیز توسط الئیھمھ چ یاز ارضا یدر گام بعد، آشکارا پس از بن بست و سرخوردگ
ن پروسھ را ید عامدانھ ایھم شا یبھ گمانم برخ(رندیگ یتھ میسینادرست، انگشت اتھام را بھ سمت اصل مفھوم الئ

  ). کنند یم یط

 و یفرد یھا حوزه ھمھ در رانیا یاسالم یجمھور مسلط دولت دخالتمان مھم است کھ یش از آنجا بران پرسیا
 سھ از کمتر در یاسالم حکومت از خوار ھنیم وید کی آوردن بر سر و یرانیا ونیلیم دھھا یشخص یباورھا

 نشدن وارد ضمانت یبرا تھیسییال مفھوم بھ رانیا ندهیآ آزاد دولت یبندیپا شعار تا کرده مجاب را یاریبس دھھ،
 کند یم استدالل نطوریا یا عده اما مقابل در. دھند سر را مردم یشخص یباورھا و یفرد یھا حوزه در دولت

 نید ضد کییال دولت ھم تھیسیالئ خاطر بھ و تھیسیالئ مفھوم دل از م،یدار تریتوتال ینید دولت کھ ھمانطور" کھ
 و دانستھ رانیا یالگو با ناھماھنگ را آن کرده، انتقاد مفھوم نیا بھ شدت بھ جھت نیا از و" دیایب رونیب تواند یم

   .کنند یم رد را آن سرانجام

سابق، مخالف  ی، کوبا و شورویر کره شمالینظ ییافراد در دولتھا یشخص ینید ین و باورھایا سرکوب دیآ
 یان و نھاد ھایافتھ دولت در برابر ادیمان و مقابلھ ساز یف عمدیو نشانھ تضع یطرف یبر ب یتھ مبنیسیاصل الئ

جھ گرفت یتھ دانست و نتیسیتوان وفادار بھ مفھوم الئ یرا م یین دولتھاین چنین وجود چگونھ ایست؟ با این یمذھب
  د؟ید آین پدیضد د یتواند دولت یتھ میسیتھ و باالتر از آن بھ خاطر الئیسین خطر وجود دارد کھ از دل الئیا

  قیوث دانیش

 تانسؤال بھ پاسخ یراست و یخوب بھ خود شما قتیحق در   .دیاکرده مطرح کھ ییجا بھ پرسش یبرا شما ازمنونم م
 آن از دینبا و ستین یاسیس مقوالت و میمفاھ یھمھ یرندهیگ بر در تھیسیالئ کھ مالحظھ نیا جملھ از. دیاداده را

 و مشخص یمعنا صورت نیا در چھ   .داد دست بھ رد،دا ییتوانا  در چھ آن از شیب ریفراگ وگسترده یفیتعر
 از. شودیم مختلف مباحث و موضوعات یسر کی در غرق و مخدوش باشد نید و دولت ییجدا کھ آن یاصل

 رهیغ و ھاتیمل حقوق مرد، و زن یبرابر ،یآزاد ،یدموکراس ،یجمھور با مترادف را تھیسیالئ کھ نیا جملھ
 حدود تا را آن مفھوم واقع در تھیسیالئ از ریفراگ و گشاد فِ یتعر یارائھ با. ستین ھانآ با رابطھ یب چھ گر م،یبدان

 فرانسھ خود در کھ دیدانیم نمونھ عنوان بھ. میکنیم) انھیعام و مبتذل( Banaliser ھا یفرانسو قول بھ یادیز
 در ١٩٠۵ سال در قبل سال ھلچ از تھیسیالئ کھیدرحال نداشتند، را انتخابات در شرکت حق ١٩۴۵ سال تا زنان

 توانیم گرید مقوالت کسلسلھی بھ تھیسیالئ یمعنا کردن ریفراگ با گرید یسو از. است بوده برقرار کشور نیا
  .است باطل   و ناممکن نیبرا بنا و است افتھین تحقق جا چیھ در تھیسیالئ کھ شد یمدع ھمواره

 در کھ یفیتعر شود،یم داده دست بھ» تھیسیالئ« و »کیالئ« از ستیچ تھیسیالئ کتاب در کھ یفیتعراما 
  :است نیچن است، شده حیتصر ترکامل و ترقیدق زین من یبعد ینوشتارھا

 زین حکومت گاه یفارس زبان در کھ Etat, State ( دولت آن، بر بنا کھ است یاجتماع - یاسیس یداریپد تھیسیالئ
ینم کسب یمذھب ای نید چیھ از را خود تیمشروع ،ییاجرا و ییقضا مقننھ، یقوا سھ برگرفتن در با) خوانندیم

 ھر از مستقل - برابر منزلت و حقوق از یبرخوردار با و آزادانھ توانندیم یمناسبات نیچن در شھروندان. کند
   کنند مداخلھ و یزنیرا کیدموکرات یاوهیش بھ خود امور یاداره در -  ندارند ای و دارند کھ یمذھب ای مرام

  :  شودیم لیتشک ریز ریناپذکیتفک اصل سھ از تھیسیالئ.

 بھ نسبت service public جامعھ یعموم بخش و دولت یخودمختار و استقالل یعنی: نید و دولت ییجدا ١  
 دولت امر در زین آن دستگاه و نید و کند ینم دخالت نید امر در دولت. ھاآن یھانھاد وعتیشر مذاھب، ان،یاد

  .کندینم دخالت

 و ینید اعتقادات عدم یآزاد نیچنھم. ھاآن یجمع ای یفرد یآزادانھ اِعمال و یمذھب و ینید اعتقادات یآزاد  ٢
  .یمذھب

آن یمذھبریغ ای یمذھب دیعقا گرفتن نظر در بدون افراد، بھ نسبت م،یمستق ریغ چھ و میمستق چھ ض،یتبع عدم  ٣
  .ھا



 برد نام کیالئ دولت و» تھیسیالئ« وجود از توانیم شوند، اجرا و تیرعا فوق اصل سھ کھ یاجامعھ ھر در
  :فوق نییتب و فیتعر بنابر.

  

 از را خود تیمشروع. است مستقل انیاد از یدولت نیچن چون. باشد) کیتئوکرات( ینید تواند ینم کیالئ دولت
 بھ -... یمدن و یحقوق ،ییاقض - یکشور نیقوان گرید در و خود یاساس قانون در. کند ینم کسب ینید چیھ

  .دھدینم ارجاع و کند ینم ارجاع یمذھب ای نید چیھ احکام و اصول

 یآزاد یدولت نیچن چون. باشد نید ضد تواند ینم کیالئ دولت فوق، فیتعر ھمان بر بنا و حال نیع در  
 حق کیالئ دولت. شناسد یم تیرسم بھ را ھاآن یجمع و یفرد اِعمال و کشور در یمذھب و ینید اعتقادات

  .ندارد را آن ینف ای و نید امور در دخالت

 سھ اصول با است» ینید ریغ«یدولت ،ینید ضد نھ و باشد ینید تواند یم نھ کھ کیالئ دولت ،یدولت نیچن پس،  
  .میکرد فیتعر باال در کھ یاگانھ

 کتاب در من. آورد شمار بھ کیئال یواقع یمعنا بھ توان ینم را ھادولت از یاریبس فوق، فیتعر بھ توجھ با  
 دولت جملھ، از. امآورده زین ییھا نمونھ و امکرده اشاره موضوع نیا بھ گرید یجاھا در و" ست؟یج تھیسیالئ"

 با دولت، نیا. دانست کیالئ کامل طور بھ د،یانوشتھ کھ طورھمان یراست بھ توان، ینم را یشورو ریجماھ اتحاد
 – یاسیس ادیانق تحت قتیحق در( کردیم عمل آن عتیشر و ھیروس ورتودکسا یسایکل از مستقل کھ نیا
 تیرعا را تھیسیالئ سوم و دوم یھااصل چون یول ،)داشت قرار آن کل ریدب و حاکم واحد حزب یکیدئولوژیا

 یواقع یمعنا بھ کیالئ یدولت ،)نید امور در دخالت عدم و ینید یھایآزاد اصل مشخص طور بھ( کرد ینم
 مورد در تھ،یسیالئ اول اصل تیرعا عدم بر ھیتک با بار نیا را، نیھم توان یم یحدود تا اما. نبود ھکلم

 چون زین ھاکشور نیا در. برد کار بھ زین... کایآمر متحده االتیا ای آلمان حتا و سوئد انگلستان، چون ییکشورھا
 و مشارکت در آن یسایکل با ای و دھدیم عارجا آن بھ ای و شناسدیم تیرسم بھ را یخاص مذھب ای نید دولت

 کلمھ یواقع یمعنا بھ تھیسیالئ   - است نید و دولت ییجدا اصل ینف ھا نیاھمھ کھ – دارد قرار نیمع یمناسبات
 و دولت ییجدا« نام بھ یمفھوم و نامندینم» کیالئ« را خود ھا دولت نیا کھ است جھت نیھم از. ندارد وجود

. آورند یم انیم بھ سخن سمیسکوالر از برعکس. ندارد وجود ھا آن نظام در» ساھایکل و تدول ییجدا« ای» نید
 زین نامھ نیا یادامھ در و دھم قرار توجھ مورد ام کرده یسع من کھ است واژه دو نیا انیم اختالف ھمان نیا و

  .دھمیم قرار مجدد اشاره مورد

یم سخن انیاد بھ نسبت دولت بودن neutre یخنث ای و impartial طرفیب از یگاھ تھ،یسیالئ از فیتعر در
 و ابھام از یتھ نھ و کنندیم نییتب و فیتعر را تھیسیالئ نھ ییتنھا بھ اما ستین ناروا البتھ ھاواژه نیا کاربرد. رود

یم زیپرھ» نید و دولت ییجدا« اصل بردن کاربھ از فوق، واژه دو ھمراه کھ یزمان ژهیو بھ. باشند یمیینارسا
» یطرفیب«. شود استفاده گرید ییھافرمول ای و اصطالحات آن از اصل نیا یجا بھ کھ گرددیم تالش ای و شود

 ھم با رقابت و نزاع در گوناگون مذاھب کھ شودیم ییجا آن بھ مربوط کھ ھست زین یینارسا نیا یدارا دولت
 برابر در را یمذھب طرف یعنی. کندیم یمعرف» یخنث« ای» طرفیب« را خود ھاآن بھ نسبت دولت و دارند قرار
 نیا تنھا تھیسیالئ کھ میدان یم حال. شمارد ینم ارجح ای برتر گرید مذھب بر را یمذھب. ردیگینم گرید یمذھب

 و یحقوق ،یاسیس نظام یمختار خود و استقالل اصل زیچ ھر بر مقدم و زیچ ھر از شیب بلکھ ستین موضوع
  . است آن احکام و عتیشر ن،ید بھ نسبت کشور ییاجرا

  

   یاسالم یسکوالر بودن جمھور یادعا

 یحت و" است سکوالر ینید اسالم"  کھ میا دهیشن را سخن نیا بارھا کھ میپرس یم نگونھیا قیوث یآقا از :وارش
 د؟یدار ینظر نیچن ھم شما ایآ   ".است سکوالر ینظام یاسالم یجمھور" کھ میا دهید ھم را ادعا نیا آن یورا

 مفھوم نادرست بستن کار بھ ون،یزاسیسکوالر یمعنا ناصواب بسط رینظ اختالطھا یبرخ بھ اگر آنکھ حیتوض
 تن ون،یزاسیسکوالر و سمیسکوالر فیظر تفاوت الئیسیزاسیون، و ونیزاسیسکوالر یتفاوتھا بھ توجھ عدم آن،



 سخت چندان گرید احتمالن آنگاه م،یکن توجھ آن یذات اتابھام و آشکار فیتعر کی بھ ونیزاسیسکوالر خود ندادن
 نوع ھر بنیتقر کھ بدھد را اجازه نیا عمد، ای اشتباه بھ ونیزاسیسکوالر یمعنا ناصواب بسط کھ بود نخواھد

 ندیفرا- منطق رسد یم نظر بھ اما. میبدان سمیسکوالر از" یسطح" بھ بندیپا را) یاسالم یجمھور جملھ از(یدولت
 اما متفاوت وجوه یدارا و مشخص مفھوم چند کم دست یسو بھ ھمزمان حرکت نشانگر دیبا زاسیونسکوالری

 را میمفاھ نیا سمت بھ حرکت دیبا کم دست گفت دیبا شما خود از قول نقل با کھ یطور بھ. باشد یا شده شناختھ
 وظایف زندگي، نوع ترك یجھنت در و مسیحي منصبانصاحب سوي از كلیسایي رتبھ و مقام ترك) الف: دید آن در
 در تحول و دگرگوني) ب. دنیوي و عادي زندگيِ  نوع بھ یا سده بھ بازگشت و كلیسا بھ مربوط خاصِ  تكالیفِ  و

 سیاسي، امور ياداره در دنیا این خودمختاري و استقالل پذیرش جملھ از دنیا، و دین مناسبات بر ناظر مبانيِ 
) د. استعالیي قدرت ھر از كلي بطور و مذھب و دین از بشر رھایش) ج. خدا حضور با و در خود، قضایي
  .یخصوص تیمالک ای دولت بھ آن یواگذار و كلیسا امالك كردن دنیوي

 آن از یحت ای و آن سمت بھ حرکت کم دست ای میمفاھ نیا کجا ما یاسالم یجمھور در کھ نجاستیا پرسش حال
 کھ است نیا جز م؟ینیب یم را میمفاھ نیا سمت بھ حرکت راه سر بر دولت توسط مانع جادیا از زیپرھ کمتر، ھم
 یجمھور در ھ،ییاجرا و ھییقضا و مقننھ قوه جمع یمعنا بھ البتھ دولت، بلکھ است بیغا یگاھ میمفاھ نیا تنھا نھ

 ستگاهد بودن مخالف رسد یم نظر بھ است؟ ستادهیا میمفاھ نیا یروبرو یگاھ امکانات تمام با و آگاھانھ یاسالم
 یجمھور انگذاریبن ،یسنت یآخوندھا ،یاسالم یجمھور نظام ران،یا در قدرت صاحب عیتش یکار نید

 تنھا من پس است آشکار ونیزاسیسکوالر جملھ از میمفاھ نیا با) یا خامنھ(آن یکنون رھبر ای و) ینیخم(یاسالم
 یم را دانند یم یاسالم یجمھور چوبچار درون ییرو انھیم و یطلب اصالح نماد را او کھ یخاتم از یقول نقل

 انیرانیا رفتار و اذھان و جامعھ در نید افول و سمیسکوالر رواج از م،ییگویم ما کھ یاصالحات: "کھ آورم
 نظر". دیاین وجود بھ شود، یم سمیسکوالر استقرار باعث کھ یطیشرا خواھد یم اصالحات. کندیم یریجلوگ
  ست؟یچ مورد نیا در شما

 کھ است ینظام یالھ نظام: "کھ دییفرما یم دییتا را یآشور وشیدار یآقا جناب رینظ یافراد نظر نیا ایآ نیھمچن
 یاجامعھ بعد و اورندیم مانیا او بھ و دارم او جانب از یامیپ و امآمده خدا جانب از دیگویم و دیایم یغمبریپ

 بنا نیا بر توانستھ ینم ا.ج اما کنندیم کومتح آن بر خدا ندگانینما و خداست تیحاکم تحت کھ شودیم سیتاس
 کنندیم بیتصو مردم ندگانینما کھ یقانون و بود خواھد قانون با تیحاکم) یاسالم یجمحور در... (بشود سیتاس

 یك اسالمي جمھوري رژیم" کھ رندیگ یم جھینت سرانجام یاول قیطر بھ و." اساس در سکوالر نظام یعنی نیا و
 را" سكوالراست یمرژ یك اسالمي یجمھور" کھ سخن نیا ایآ است؟ نیھم ھم شما نظر ایآ". سكوالراست رژیم

  د؟یفرما یم دییتا

  

   قیوث دانیش  

آن تفاوت و» سمیسکوالر« و» ونیزاسیسکوالر« ابھام پر و چندگانھ ده،یچیپ یمعنا بر ناظر شتریب شما] پرسش[
 سمیسکوالر و ونیزاسیسکوالر یبعد چند و مختلف فیتعار یباره در کنون تا من. است تھیسیالئ و کیالئ با ھا
: عنوان تحت ینوشتار در جملھ از. امنوشتھ یمطالب تھیسیالئ و ونیزاسیسیالئ ک،یالئ با شانیھافاختال و
  ".ھا نھیزم و ھا زمان: ونیزاسیسکوالر. رانیا در ونیزاسیسکوالر جدل در یا مداخلھ"

 م،کی و ستیب یسده در تھیسیالئ یباره در یجھان یھیاعالم یفارس یترجمھ بر یامقدمھ در گر،ید ییجا در
  :آورمیم جا نیا در کھ امکرده گو باز را جدل نیا از یادهیچک و خالصھ

 تھیسیالئ و ونیزاسیسکوالر انیم یزیتما و تفاوت - واژگان در فقط نھ و - مضمون و مفھوم در کھ میدانیم  
  .میدانینم مورد یب جا نیا در را آن کوتاه حیتوض دگر بارکھ دارد وجود

 نیا. دارد تعلق» جھان آن« بھ کھ است یزیچ شدن» یجھان نیا« یمعنا بھ یحیمس اتیالھ در ونیزاسیسکوالر
 در صر،یق و خدا: اقتدار دو و یآسمان و ینیزم: شھر دو نیب جدال در تیحیمس آغاز از Saeculum اصطالح

 از شیب و دیجد یشناسجامعھ ژهیو بھ و تھیمدرن سپس. ابدییم رواج و شودیم ظاھر او یسایکل و حیمس گفتمان
 در نید نقش افول یمعنا بھ یندیفرا آن از و ردیگیم وام یحیمس اتیالھ از را واژه نیا نید یشناسجامعھ ھمھ

 مشابھ و کینزد ونیزاسیسکوالر ،یمفھوم نیچن در. سازدیم جامعھ یاسیس و یاجتماع یسازماندھ



 و گوناگون فیتعار و آن یحیمس -ینید دیشد بار لیدل بھ اما، ھمھ نیا با. شودیم تھیسیالئ و ونیزاسیسیالئ
 در ونیزاسیسکوالر کھ اندکرده قیتصد پردازانھینظر اکثر امروزه اند،داده تدس بھ واژه نیا از کھ یمختلف
زمان ونیزاسیسکوالر. دارد یبُعد چند و چندگانھ یمضمون و معنا بلکھ است نبوده گانھی و واحد یندیفرا غرب

 از یکی تنھا جامعھ در نید یاجتماع و یاسیس ادتیس فروکش کھ است داشتھ یمتفاوت و مختلف یھاجنبھ و ھا
 زین یحد تا و متفاوت کھ ونیزاسیسکوالر یاصل یمعنا سھ بھ توانیم ،یکل یبندجمع کی در. باشدیم آن یمعان

  .کرد اشاره اندمتضاد

 و یاجتماع یسازماندھ در آن یاجتماع و یاسیس نقش افتنی انیپا جامعھ، در نید ادتیس افول ھمانا اول یمعنا
 یامر بھ مذھب لیتبد سرانجام و گریکدی از ھاآن شدن زیمتما و یاجتماع مختلف یاھحوزه یخودمختار ،یاسیس

 یگاھ رو نیا از. است کینزد تھیسیالئ بھ میگفت کھ چنان معنا، نیا در ون،یزاسیسکوالر. است یخصوص
 ییجدا« مفھوم بھ ھنوز خود، یمعنا نیا در ون،یزاسیسکوالر ھمھ، نیا با. شودیم خوانده زین ونیزاسیسیالئ

 یریگکناره داد، رخ غرب در کھ طور آن ون،یزاسیسکوالر در. ستین دارد وجود تھیسیالئ در کھ» نید و دولت
 دولت با یخیتار یتبان و یھمکار یاگونھ با ھمراه شھیھم است داشتھ یاجتماع یسازماندھ در کھ یادتیس از نید

 یریگشکل در مھم ینقش جا آن در سمیلوتر و سمیستانتپروت کھ ییکشورھا در را آن فراوان موارد کھ است بوده
 جملھ از باره نیا در( داد نشان توانیم انگلستان و آلمان ،یشمال یاروپا چون اند،کرده فایا یاجتماع – یاسیس
  )ست؟یچ تھیسیالئ کتاب بھ کرد رجوع توانیم

 نیا در. نید شدن ییایدن ای یھگل Verweltlichung ییگرا یتیگ از است عبارت ونیزاسیسکوالر دوم یمعنا
 طیشرا و الزامات با را خود کھ یتیحیمس مشخص طور بھ و نید شدن یامروز یعنی ونیزاسیسکوالر معنا،
 آورد یم در روز رنگ بھ را خود کھ یتیحیمس ای نید. کندیم سازھم و ھماھنگ یکنون یماد جھان و زمانھ

 ف،یتعر نیا از حرکت با ،یعرب یکشورھا و رانیا در ونیزاسیالرسکو یاسالم منتقدان از یاریبس). دگریھا(
 و یاجتماع امور از ھاانسان یویدن لیمسا بھ یعنی است» سکوالر« ینید اساس در چون اسالم کھ اندمعتقد

 در نان،یا. ندارد سمیسکوالر ای ونیزاسیسکوالر بھ یازین پس پردازد،یم... یفرھنگ و یاسیس تا شانیاقتصاد
  .نامندینم انگارند،یم آتھ با مترادف کھ کیالئ را خود گز ھر و جنگندیم تھیسیالئ با سرسختانھ حال، نیع

» ونیزاسیسکوالر یھیقض« عنوان تحت آن از کھ دارد وجود ونیزاسیسکوالر از سرانجام، ،یسوم یمعتا
 و ینید یحوزه از ھاییبازنما و ھاونمضم نمودارھا، ھاد،نماد انتقال از است عبارت و برندیم نام) بلومنبرگ(

 در سمیمدرن ای و سایکل ونیزاسیسکوالر جز ستین یزیچ مدرن دولت نگاه نیا از. ینید ریغ یحوزه بھ اتیالھ
 اتیالھ میمفاھ جز یزیچ دولت مدرن یھینظر مغز پر میمفاھ تمام«( است شده سکوالر تیحیمس ھمانا واقع

   .)تیاشم کارل –» تندسین شده زهیسکوالر ای سکوالر

 دا،یدر ژاک( واژه نیا یحیمسینیدیخیتار دیشد بارِ  و سمیسکوالر یمعنا در ابھام ویناروشن بھ توجھ با نیبنابرا
 ییجدا ای یساالرنید از خروج کھ چھ آن جیترو و غیتبل یبرا ما ،...)وبر ماکس ت،یاشم کارل گوشھ، مارسل
 ییروشنا از خود فیتعر و نییتب در کھ میکنیم استفاده تھیسیالئ و کیالئ چون یمیمفاھ از م،ینامیم نید و دولت

    .باشند یم برخوردار یبارز یگانگی و

 و یاسیس مقاصد لیدل بھ گاه - رانیا ونیسیاپوز از یبخش نزد چرا کھ امداده حیتوض یگرید ینوشتارھا در من
 نجایبھ ا(*:  شود یم احتراز کیالئ و تھیسیالئ نام بردن از و شودیم دیتاک سمیسکوالر بر تنھا -  خاص ینظر
 یاواژه تھ،یسیالئ واژه بردن کار بھ از زیپرھ نیا من، باور بھ. ) -ح از من استیتوض - دید رجوع کنیتوان یھم م

 یبخشھا ییآشنا نا لیدل بھ تنھا است، یغرب یاواژه سمیسکوالر کھ است» یخارج« یاصطالح سانھمان بھ کھ
 ای یآنگلوساکسون یھازبان در و است یفرانسو یداریپد کھ تھیسیالئ مفھوم با رانیا ونیسیاپوزاز  یبزرگ

 کھ است یفرانسو یاصطالح زین» ونیزاسیسکوالر« کھ مینکن فراموش البتھ. (ستین شود، ینم افتی... ینآلما
 از یبخش انصراف من نظر بھ). شودیم... زمیسکوالر بھ آن لیتبد با یسیانگل سپس و یآلمان زبان وارد ھابعد

بھ از - چپ حتا ای و راست طلبِ اصالح ،»سبز« ،یمل ،یمذھبیمل ،یمذھب ونیسیاپوز -  رانیا ونیسیاپوز
 موضع از یناش زیچ ھر از شیب شان،یاسیس سکورید و اتیادب در» تھیسیالئ« و» کیالئ« یھاواژه کاربردن

 ییجدا« حیصر طرح از ،»زمیسکوالر« پرابھام نام یلوا تحت خواھد،یم کھ یموضع. است یخاص یاسیس
. زند باز سر یاگونھ بھ دارد، وجود آن اول اصل در ژهیبو و ھتیسیالئ اصل سھ در کھ ییمعنا بھ» نید و دولت

 در را نید و دولت ییجدا اصل خواھدیم کھ ردیگیم قرار یونیسیاپوز خدمت در سمیسکوالر ابھام سان نیبد
  . گذارد یباق ابھام یپرده



 از حرکت با یراست بھ - شما کھ" سکوالر یاسالم یجمھور" ای" است سکوالر ینید اسالم،" بھ مربوط بحث
 د،یاداده قرار تأمل مورد سم،یسکوالر با یساالرنید نظام تعارض موضع از - ونیزاسیسکوالر فیتعار از یکی

 مداخلھ در ھم و ست؟یچ تھیسیالئ کتاب در ھم را موضوع نیا من. است ونیزاسیسکوالر جدل از یگرید یجنبھ
 یاسالم یجمھور نظام کھ ستین یآشور یآقا تنھا. امداده ارقر بحث مورد رانیا در ونیزاسیسکوالر جدل در یا

 تھیسیالئ کتاب دوم بخش بھ دیکن رجوع( ییطباطبا جواد یآقا آن از شیپ بلکھ شناسد یم سکوالر ینظام را
 دقت و حیتوض با) سمیسکوالر و تھیسیالئ ی باره در یرانیا یھایپرداز ھینظر بر ینقد عنوان تحت ستیچ
 است ینید خود ذات در اسالم« از شتریپ یلیخ زین ،یحنف حسن ،یمصر ینید روشنفکر. اندکرده مطرح یشتریب

  .است گفتھ سخن» سکوالر

 غامض، پرابھام، یھامعنا و ھافیتعر از واقع در ھانیا. ستندین اشتباه در کامل طور بھ ریتفاس نیا یھمھ
 از یکی از جملھ از. ندیآیم بر اند،نھفتھ ونیزاسیرسکوال مفھوم خودِ  در کھ   یمتضاد گاه و چندگانھ مختلط،
 بھ و نید خود چون مقدس امر شدن» یجھاننیا« و» یویدن« کھ ییمعنا آن. ونیزاسیسکوالر یخیتار یمعناھا

 و پل سیاقد ح،یمس نزد در ا،یدن  دو انیم انتخاب بغرنج با اششیدایپ یابتدا در کھ یتیحیمس. است تیحیمس ژهیو
 انسان در خدا تجسد اعالم با ت،یحیمس قتیحق در!. صریق امر و خدا امر...: بود مواجھ آگوستن سیاقد سپس

 بر یوجھ نیتر کامل بھ مقدس، یکار چون دیتول و ینیزم امور بر یگذارارزش با سمیپروتستانت سپس و) حیمس(
  .بخشندیم انیپا» ینیزم نید« نفع بھ فوق تضاد حل

 سایکل و نید تیمومیق از شده رھا مدرنِ  دولت نیتکو یمعنا در آن، یمعان زا یکی در ونیزاسیسکوالر
 یاسالم یجمھور نظام با آشکارا د،یدھیم حیتوض تاننامھ در زین شما کھ طور ھمان شک، بدون ،)تیروحان(

 بھ   و جانبھکی طور بھ کھ یاجنبھ است، نید شدن یویدن کھ ونیزاسیسکوالر گرید یمعنا اما. است تضاد در
 با کس ھر. است تأمل قابل زین است، گرفتھ قرار ھاآن امثال و یآشور ،ییطباطبا ،یحنف توجھ مورد ییتنھا

 حال ھر بھ کھ نیا گو. برسد یمختلف جینتا بھ شیب و کم تواند یم ونیزاسیسکوالر یمعان از یکی بھ استناد
 یآقا  چون ھم توان،ینمجھ یدر نت .است جیرا ونیزاسیسکوالر تھیسیالئ بھ کینزد یمعنا ھمھ از شیب امروزه

 بالمنازع و مطلقھ تیحاکم ھیپا بر اشیاساس قانون کھ ینظام سکوالر، یمعناھا از یکی بھ اتکأ با تنھا ،یآشور
  .دینام» سکوالر«   را است استوار   رهیغ و یفرھنگ ،یاسیس ،یاجتماع امور یھمھ بر و یکشور نیقوان بر نید

 نیا ییمعنا چند و ونیزاسیسکوالر ابھام علت بھ :کھ شدم متذکر ست؟،یچ تھیسیالئ کتاب ھمان در من ھمھ، نیا با
 باز جا نیا در را پارانتز نیا – نید توسط ایدن امور فتق و رتق ن،ید شدن یویدن( آن» ینید« یجنبھ کھ مقولھ

 را) رانیا در و( اسالم جھان در نید و دولت مناسبات زیانگمسالھ رود،یم شمار بھ اشیمبان از یکی» کنم یم
 بھ کھ، است رو نیا از. کرد فصل و حل ونیزاسیسکوالر و سمیسکوالر چون یمیمفاھ سالح با صرفاً  توان،ینم

 از و» تھیسیالئ« یمفھوم سالح با جدل دو، آن» ییجدا« یمسالھ و نید و دولت مناسبات ی حوزه در ،من باور
  )١٨۶ – ١٨۵ ص( است تربُرنده و کاراتر یبس تھ،یسیالئ یمفھموم سنگرِ 

  

   :نوشتھ پا

  .شان استیاز ا) کلمات پر رنگ(ق یوث یآقا یدھا در پاسخھایتاک

    رانیا کیالئ و دموکرات خواھان یجمھور نبشج یتارنما آدرس

  

 


