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  شیدان وثیق
 

  »سكوالريسم« و »الئیسیته«

 گفتار اول

 ھای ایرانی  نقدی بر نظریه پردازی 

 
حاوی » الئیسیته«یا  »سكوالریسم«ی   ھای ایرانی در باره بیشترِ نظریه پردازی

نوشتار حاضر این است كه نقادی آرا و  كوششِ  .اختالط و التقاط اند اشتباه، آشفتگی،
در راستای دقت و شفافیت  را ی دو پدیدارِ نام برده باره درعقاید صاحب نظران ایرانی 

شان و تحلیل مشخص   ھا و اختالف ھای ھا در تمایز  رد مقولهھرچه بیشتر نظری، كاربُ 
  .، انجام دھدشرایط سیاسی، اجتماعی و تاریخی بر مبنای

 
 

  رونق دو مفھوم

 
به ویژه پس از یك چھارم سده  ،ك و ترقی خواهبخش، دموكراتی ی ایران به انقالبی آزادی نیاز تاریخی جامعه
دگردیسی  ھای اساسی ھر گونه  شرط را به یكی از پیش» جدایی دولت و دین«امر  ١استبداِد دین ساالری،

  .اجتماعی بدل كرده است

ر نشیب و فراز خود را د راه پر ٣و تحت اقتدارِ كلیسا، در تاریخ مغرب زمیِن مسیحی ٢،»دین) ی  سلطه(خروج از «
گرای  تحوِل تدریجی، ھماھنگ و دنیا«یا » سكوالریزاسیون«یكی در . پیداكرد متمایز »فرآیند –  منطق« دو

جدایی «یا » الئیسیزاسیون«در  و دیگری در كشورھای پروتستان و چند مذھبی »مدنی  دین، دولت و جامعه
ھا تشكیل  ه اتفاق جمعیت را كاتولیكدر آن جا كه اكثریت قریب بدر پی روندی رادیكال و تنازعی » دولت و دین

  ۴.منازعی برخوردار بود دادند و كلیسای پیروِ واتیكان از قدرت بال می

، ھمواره »الئیسیته«یا » سكوالریسم«ی مدنی در غرب، در شكل  با این حال، دفتر چالش دولت، دین و جامعه
رانند؟ آیا امروزه در مغرب  سخن نمی» زگشتِ دینبا«آیا با انقالب ایران و رشد بنیادگرایی، از . بسته نشده است

، الھیات )مناسبات دولت و دین(تاریخ  ی سیاسی، جامعه شناسی دینی، ھای گوناگونی چون فلسفه زمین، در حوزه
 ؛ »الئیسیته«و » زاسیونسكوالری«مختلف  ایھ معنابحث و جدل پیرامون  …حقوق، فرھنگ و ھنر ۵سیاسی،

  چنان ادامه ندارد؟ ، ھمھا آن نتایچ و فرایند ،ویژگی

ی خود را در دو پدیدارِ نام برده پیدا كرد،  ی ایران؛ آن معضلی كه از سیصد سال پیش در غرب، چاره و اما در جامعه
بی دلیل نیست كه  پس. عملی، پیش روی ما قرار دارد – اجتماعی و بغرنجی نظری –اكنون چون مشكلی سیاسی 
، »سكوالر«ھای  كشور ما، به ویژه نزد فعاالن سیاسی و روشنفكران این سرزمین، واژهدر گفتماِن سیاسی جاری در 

رونق و رواجی » الئیسیزاسیون«و » الئیسیته«، »الئیك«اصطالحاتِ  تا حدودیو » سكوالریزاسیون«و » سكوالریسم«



 ٢

ی ھا فرآورده ه باشیم، اینگفتتر  اند؛ به طوری كه این مفاھیم جھان روای برآمده از اروپا یا دقیق  نسبی یافته
  . اند زبان سیاسی ایرانیان شده واردالتینی، اكنون دیگر  -مسیحی–  یونانی

و عمل سیاسی در داخل و خارج ایران، به عنوان ھای زیر كه تحتِ  ی اندیشه افیست در حوزهدر تأید ادعای فوق، ک
  :گیرد، توجه كنیم حث نظری در میبھا  پیرامون آنپذیرد و یا  ھا فعالیت سیاسی انجام می آنلوای 

سكوالریسم و «، »سكوالر ی جامعه«، »الئیك جمھوری خواھان «، »جمھوری سكوالر«، »الئیك جمھوری«
ی  طرح یك نظریه بومی در باره«، »شكست الئیسیته؟«، »معنا و مبنای سكوالریسم«، »دموكراسی

آھنگ «، »سكوالریسمنكاتی پیرامون «، »والریسمسنت و سك«، »سكوالریسم، از عمل تا نظر«، »سكوالریزاسیون
پشت به دین، «، »گرایی ی گیتی فلسفی و فلسفه) سكوالریسم(گیتی گرایی «، »شتابان سكوالریزاسیون در ایران

  …»سكوالریزاسیوِن اسالم«، »سكوالریسم و حكومت دینی«، »الریسمرو به سكو

ی  ھای ایرانی در باره ھا و نظریه پردازی ھا، تاویلاذعان كرد كه بیشترِ تفسیر  بایداما با این ھمه، 
آشفتگی در تعریف این . حاوی آشفتگی، اشتباه، اختالط و التقاط اند» الئیسیته«یا  »سكوالریسم«

ی  در حوزه آنبه چند معنایی بی توجھی  ،»سكوالریسم« و» زاسیونسكوالری«و در مورد  مفاھیِم خارجی
ی این اصطالحات از جمله در برگردان غلط  اشتباه در ترجمه. ناسیسیاست، فلسفه، مذھب و جامعه ش

تاریخی، بغرنج و  ھایی روند ی ھا به مثابه التقاط در توضیح این پدیده .»عرفی«یا  »عرف«ھا به  آن
كاربرد ناروای این . ھا مترادف دانستن آن و »الئیسیته«و  »سكوالریسم«اختالط . فراز و  نشیب  پر

بیش از حِد  »بسط دادن«و سرانجام، شوریدگی در آن جا كه با . ھای سیاسی و نظری  ھا در بحث مقوله
ھای دیگر، كدر،  ھا و مقوله ھا در البالی انبوھی از پدیده ، معنای اصلی آن»الئیسیته«یا » سكوالریسم«

  .شود مخدوش و حتا محو می

سارت استبداد تاریخی در وجه دینی یا غیر ی رھایی از ا البته چنین تالش ھایی، به ویژه در سرزمینی كه تشنه
شوند و از این رو باید مورد  می» الئیسیته«و » سكوالریسم«یا والیتی است، گرچه موجب رواج افكار  پادشاھیدینی، 

ھای نظری و بعضاً معرفتی، سبب  داشت قرار گیرند، اما، در عین حال، به دلیل ھمان آشفتگی ارج، تقدیر و گرامی
  .گردند ھایی نیز می و سردرگمیھا  بدفھمی

ست،  رو به رو خود ی ما با یكی از چالش ھای اصلی جامعه ۶به باور نگارنده، اندیشیدن در میدانی كه امر رھایش
طلبیم ، نیاز به دقت و شفافیت ھرچه بیشتر  خاصه آن جا كه مفاھیم و تجارب تاریخی برخاسته از غرب را به یاری می

شرایط سیاسی،  بر مبنایشان و سرانجام تحلیل مشخص  ھا و اختالف ھای ا در تمایزھ نظری، كاربرد مقوله
ی  سعی و كوشش نوشتار حاضر این است كه نقادی آرا و عقاید صاحب نظران ایرانی در باره. اجتماعی و تاریخی دارد

   .االمكان، در راستای چنین اصول و روشی انجام دھد را، حتی» الئیسیته«و » سكوالریسم«

  

  در غرب» جدل سكوالریزاسیون«از آشفتگی نظری در ایران تا 

  

 ٧،»نامند؟ آن چیست كه الئیسیته می«ھای پیشیِن ما تحت نام  گفتار كنونی، در ادامه و تكمیل سلسله بحث
  .می گیرد را در برمبحث  سه

به طور » سكوالریزاسیون«ی  شامل بررسی و نقِد آرا و عقاید نظریه پردازان معاصر ایرانی در باره مبحث اول -
 ،مورد، كار چندانی به زبان فارسی انجام نگرفته این می گوییم فرعی، زیرا در. به طور فرعی است» الئیسیته«عمده و 

  . دالیل آن را نیز توضیح خواھیم داد
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رانیان در ھا و گفته ھای ای ی نوشته ، دسترسی به ھمهبررسیاما قبل از ھر چیز باید تصریح كنیم كه در این 
برای ما میسر و مقدور نبوده است و در ضمن، صاحبنظرانی كه در این جا » الئیسیته«یا » سكوالریسم«ی   زمینه
تری طرح كرده باشند كه ما از  توانند نظرات جدید كشیم، می ی موضوع مورد بحث به نقد می را در باره شان  آرای

كاستی و ایراد نیست و به ھیچ رو نباید آن را كامل و پایان یافته پس ُجستار حاضر خالی از . اطالع باشیم ھا بی آن
  .تلقی كرد

بنا را  زیری  ھشت نمونهایم،  ھا، تالیف ھا و رساله ھایی كه مطالعه كرده با توجه به دو تذكر فوق، از میان گفتار
  . ایم برگزیده بر اھمیتِ نقادی شان

  ٨.»ر تا عملسكوالریسم، از نظ«به نام برقعی  دمحمكتاب  -١

  ١٠.»معنا و مبنای سكوالریسم«و  ٩»دین و دنیای جدید«: عبدالكریم سروشدو گفتار از  -٢

  ١١.»سكوالریزاسیون«ی  ی بومی در باره  طرح یك نظریه«: نیكفر رضا  از دمحمپرداختی نظری  -٣

  ١٢.»شكست الئیسیته؟«: ابوالحسن بنی صدرمقاله ای از  -۴ 

  ١٣.»ی انحطاط ایران ای بر نظریه دیباچه«در  طباطبایی سید جوادنقطه نظری از  -۵

  ١۴.»نكاتی پیرامون سكوالریزم«تحت عنوان مراد فرھاد پور ای از  رساله -۶

مورد جمھوری اسالمی  –سكوالریسم و دمكراسی « به نامتبار  علوی رضا علیای از  مقاله -٧
      ١۵.»ایران

  ١۶.»!؟الریسم و حكومت دینیسكو«: تحت عنوان مصطفی ملكیانبحثی از  -٨

  

. دھیم انجام می باال شش محور اصلی و موضوعیرا حول  نام بردهدر این گفتار نخست، بررسی و نقِد تالیفات 
  .دارد مستقلیھای  نیاز به پرداخت  این مکتوباتھر یك از  ی مشخص و موردی مطالعه

» سكوالریزاسیون«و » سكوالریسم«ص پرسمان خواھد شد، به طور مشخئه كه در گفتار دیگری ارا مبحث دوم -
ی فلسفه،  بحث انگیز ترین قضایای عصر جدید به ویژه در حوزه جزومی دانیم كه در غرب، این پدیدار . گیرد را در بر می

در این مورد، توضیحات مختصری در . بوده و ھم چنان نیز ھست» مدرنیته«جامعه شناسی، الھیاتِ سیاسی و تاریخ 
ھای  ، تئوری»جدل سكوالریزاسیون در غرب«در تكمیل و تدقیق آن ھا و تحت عنوان  ١٧.ایم ای پیشین دادهھ نوشتار

ھاست كه بررسی و  در حقیقت، در پرتو آن. ی آلمانی را مورد تامل قرار خواھیم داد غربی به ویژه در اندیشه و فلسفه
  . دھیم ھای ایرانی را انجام می نقِد نظریه

ھایی در این جا و در  ھدف اصلی ما از طرح چنین بحثباید تصریح کنیم که  .حث سومسرانجام مب و -
به  .در جنبش اجتماعی و سیاسی ایران است -  آن گونه ای از  یا -» الئیسیته«آینده، دفاع از منطق و روند 

 مفھومیِ  منطقِ «، آن دو» جدایی«انگیز   مسالهو  مناسبات دولت و دینی معین  باور نگارنده، در زمینه
تر  تر، شفاف دقیق كه چند معنایی و پر ابھام است، »سكوالریسم مفھومیِ  منطقِ «نسبت به  »الئیسیته

و مبارزه برای تحقق آن در شرایط  »الئیسیته«و این در حالی است كه دفاع از . باشد تر می قاطعو 
، چنین گزینشی و ت چنین ادعاییاثبا …تر باشد تر و معمایی  تر، ناھموار دشوار ،كنونی كشور ما، چه بسا

در طول  ھای ناظر بر آن البته نیاز به بازبینی مناسبات دولت و دین و نقِد اندیشه ،ی ایران چنین بدیلی برای جامعه
ی راھی كه در پیش  مباحثی كه در ادامه …دارد – حداقل از دوران تدارك انقالب مشروطه تا كنون  – کشور ماتاریخ 
   .گرفت  ھای آتی ما قرار خواھند كارایم موضوع  گرفته



 ۴

  

  شش محور اصلی نقد

  

اصطالحات مرسومی » سكوالریزاسیون«و » سكوالریسم«، »سكوالر«با این كه در گفتمان سیاسی امروزی، 
تنھا در سال ھای . بودند اند، اما در مجموع، این مفاھیم تا این اواخر در اندیشه سیاسی ایرانی ناشناخته مانده شده
الئیك در برابر نظام جمھوری  -ی بدیلی سیاسی و در راستای نقد و نفی دین ساالری و كوشش برای ارائهاخیر 

ی سكوالریسم و  ایران، مساله) دینی و غیر دینی(است كه پاره ای از روشنفكران و فعاالن سیاسی  اسالمی
و كاوش جدی خود  تأملن را موضوع ھای سیاسی، اجتماعی، فرھنگی و تاریخی ناظر بر آ سكوالریزاسیون و فرآیند

  .اند قرار داده

و » الئیك« ایی چون شده باز ھم کمتر شناخته ھای در كشور ما، واژه» سكوالریسم«و » سكوالر«اما غریب تر از 
ی پرداخت مستقل نظری و چه در  ت می توان گفت كه تاكنون، چه در زمینهأدر این مورد، به جر. است »الئیسیته«

دالیل آن نیز تا . انجام نگرفته است پاسخگوِی نیاز ھای عاجل جنبش، ی آثار خارجی، كار ضروری مهی ترج حوزه
ادبیات  اند، بیشتر با بحثی ارایه داده» الئیسیته«و » سكوالریسم«ی  اكثر ایرانیانی كه درباره. ای روشن است اندازه
ان انگلیسی یا آمریكایی این گونه ادبیات، از و می دانیم كه نویسندگ. اند آشنایی حاصل كردهساكسونی   آنگكو

اند و از سوی دیگر، كمتر  مورد بررسی قرار داده شناسانه جامعهاز موضع  به طور عمدهرا » سكوالریسم«یكسو، 
اند و در نتیجه آن را به خوبی  خود تجربه نكرده ساماناند، زیرا كه این پدیده را در  سخن رانده» الئیسیته«از 

اند، تا حدود زیادی   ھای غربی سروكار داشته در نتیجه آن دسته از روشنفكران ایرانی كه با این متن .دشناسن  نمی
ی  ھای نظیر فرانسه كه گھواره در كشور» جدایی دولت و دین«اند دریافتِ ژرف و مستقیمی از منطق  توانسته  نمی

و استناِد این  مراجع خارجی مورد استفاده نگاھی به كتاب نامه ھا، منابع و. است، به دست آورند» الئیسیته«
  :دھد كه مفسران ایرانی نشان می

 ١٩تورِن آلًنو دومی، از جمله، به  ١٨دوركھایم امیلبه استثنای دمحم برقعی و ابوالحسن بنی صدر كه اولی به  :الف
ان نظریه پرداز كه حتا در كشور خود به عنو ند؛ یعنی در حقیقت به دو جامعه شناس فرانسوینك استناد می

» الئیسیته«پردازان  كمترین ارجاعی به نظریهشوند؛ جمع تالیفات مورد بررسی ما  شناخته نمی» الئیسیته«
با  شناخت دارد و بر اختالف آن »الئیسیته«طباطبایی را باید جدا كرد زیرا كه او از  جوادسید ، ردهاین  از. كند  نمی

               .   ورزد سكوالریسم به درستی تاكید می

به ویژه نزد (اند  ھای  مورد استناد نویسندگان ما، انگلیسی یا آمریكایی ی سكوالریسم، اكثر كتاب در باره :ب
شود كه، ھمان طور كه گفتیم، اكثراً  می یعالوه بر این، ارجاع به آن دسته از متفكران مغرب زمین). برقعی و سروش
فرھاد پور با  نیكفر و مراد رضا در این میان، دمحم. ھستند وف سیاسیفیلسوف یا فیلسو به ندرت  جامعه شناس

  .كنند ی سكوالریسم، خود را متمایز می ھای برخی فیلسوفان آلمانی در باره طرح نظریه

 در ی میانی اروپا، ، از لحاظ تاریخی، ریشه و سرچشمه در تحوالت فكری و دینی سده»سكوالریسم«دانیم كه  می
پروتستانتیسم از چنین جنبشی (به كلیسای مقتدر روم » اعتراض«دین و » اصالح«جنبش  در ٢٠،»نوزایش«

، از لحاظ تاریخی، سرزمیِن »سكوالریسم«كانون . دارد عصر مدرن ٢٢»روشنگری«و سرانجام ریشه در ) ٢١روید می
یا آلمانی زبان،  آلمانی بیش از ھمه، فیلسوفان. استیعنی به طور مشخص آلمان  Aufklärungبا » رفرم دین«امتزاج 

:  اندیشمندانی چون. اند ی سكوالریسم اندیشیده و جدل كرده در باره ،ی بیستم این كشور از ھگل تا متفكران سده
 ٢٩ترواِلچ، ارنست ٢٨استراس، لئو ٢٧وبر، ماكس ٢۶شمیت، كارل ٢۵لوویت، كارل ٢۴كانتوروویچ، ارنست ٢٣بلوِمنبِرگ، ھانس

  .یرهو غ ٣٠فردریك گوگارتن
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كه به شرح » سكوالریسم از نظر تا عمل«انگیز است كه دمحم برقعی، در فصل دوم  در این رابطه، شگفت
پردازد، با این كه در فصل ھای دیگر كتاب ارزشمند خود و به  می ٣١»سكوالریسم و روند شكل گیری آن در غرب«

جا كه فرانسه، اسپانیا، آمریكا و حتی گوید، اما در آن   درستی از نقش موثر لوتر و پروتستانتیسم سخن می
ی شاخص   از نمونهكند،  سكوالریسم، بررسی می ھای نمونهبه عنوان  ،جداگانه و را به طور خاص ٣٢)؟( روسیه

  .برد ، نامی نمیآلمان كه مركز سكوالریزاسیوِن اروپا بود »ُمدل«یا 

  

  :ش سرفصل اصلی انجام دادتوان تحتِ ش نظریه پردازی ھای ایرانی را می در مجموع، نقادی

  .»الئیسیته«و  »سكوالریسم«اختالط  -١

  .»جدایی دولت و دین«و  »عرف«، »سكوالریسم«اختالط  -٢

  .»سكوالریزاسیون«ھای یك سویه از   دریافت -٣

  .»الئیسیته«و  »سكوالریسم«ھای بسیط و اختیاری از  برداشت -۴

   .»موكراتیك دینیحكومت د« …و »دموكراسی«، »سكوالریسم«اختالط  -۵

  .)نتیجه گیری( »سكوالریزاسیون«ھای ایرانی و در  در نظریه: ابھاِم دوگانه -۶

  .كنیم  ھای باال را بررسی می عنواندر زیر، با استناد به تالیفات نام برده، ھر یك از 

   

         

   »الئیسیته«و  »سكوالریسم«اختالط  - ١

   )طباطبایی  ادجو  سیدنیكفر،  رضا  برقعی، دمحم دمحم(    

  

 محسوبكه در این صورت، كاستی بزرگی (ھای ایرانی، یا اساساً مطرح نیست  ، در اكثر متن»الئیسیته«
است، اشتباه یا مترادف  ی دیگری كه مقوله» سكوالریسم«گیرد، غالباً با  و یا اگر مورد اشاره قرار می) دشو می
  .پذیرد  فھوم، در مقام تعریف و توضیح، انجام میو مبھمی از دو م و یا این كه آمیزش آشفته گردد می

  ):تاكیدات از من است(خوانیم  ، میبرقعی دمحمبه قلم  ،»سكوالریسم، از نظر تا عمل«در 

دو مفھوم الئیك و سكوالر كه در فارسی به   « ٣٣.»روند الئیك شدن جامعه است آمد  پیسكوالریسم «
ویژه در مباحث علوم سیاسی و اجتماعی به صورت ، در غرب ھم به …روند به كار می مترادفصورت 
ھای  ، چه در زبان فارسی و چه در زبان»الئیك«و  »سكوالر«دو اصطالح « ٣۴.»روند به كار می مترادف

برای اصطالح سكوالر ھر چند گاه . شوند به كار برده می مترادفاروپایی، در بسیاری از موارد به صورت 
پروتستانتیسم اگر « ٣۶.»از الئیسیته تا سكوالریسم« ٣۵.»شود ر گرفته میدر نظ معنای وسیع تر از الئیك

به عنوان  »سكوالریسم«« ٣٧.»نقشی دارد، ھمین توجه به امر این جھان است …و در الئیك كردن جامعه
پس از الئیك شدن جوامع اروپایی، یك اصطالح و یك مكتب فكری سال ھای سال و حتی بیش از یك قرن 

  ٣٨.»پیداشد
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  ):تاكیدات از من است(نویسد  می» ی سكوالریزاسیون ی بومی در باره طرح یك نظریه«در  دمحم رضا نیكفر

زیر چتر الئیسیزاسیون «. »است الئیسیسم ،)اشاره به سكوالریسم است(با آن  پیوند تنگاتنگ معناییدر «
ولت و تاكید ویژه بر این مراد از آن عمدتاً تصریح جدایی دین و د. گنجد سكوالریزاسیون می مفھومی

شوند، چنان كه در معنایی  ھم دانسته می سكوالر و الئیك مترادفدر فارسی امروزین، . جدایی است
متاسف بود كه چرا ما  …توان  می …در ایران«. »گویند روشنفكرِ سكوالر، گاه روشنفكرِ الئیك برابر گاه می

ھم دوشِ داشته باشیم كه بتوان آن را  با مسما نامیدر مفھوم پردازی ضعیف بوده ایم و نمی توانیم 
  ٣٩.»دانست الئیسیزاسیون سكوالریزاسیون و به اعتباری معنایی

  

برقعی،  آمِد چیزی كه به گمان دمحم نیست؛ آن ھم پی» الئیسیته«آمِد  به ھیچ رو پی» سكوالریسم«اما 
زیر «نیكفر،  رضا نیز، به خالف نظر دمحم به ھمین سان، الئیسیزاسیون. شود دانسته می» سكوالریسم» «مترادف«

عكس، از دومی به  هبریم و نه ب راه می» سكوالریسم«به » الئیسیته«در واقع، نه از . رود نمی» چتر سكوالریزاسیون
  .نه این از آن برون آید و نه آن از این برآید. رسیم  اولی می

ھم  ھای خارجی نیز مترادفِ  در زبان. انند تصور كردرا به ھیچ رو نباید ھمسان و ھم» الئیسیته«و » سكوالریسم«
شوند، از روی ناآگاھی نسبت به اختالف و افتراقشان و یا به  نیستند و اگر در زبانی، مانند فارسی، برابرِ ھم نھاده می

و تاریخ ھایی كه ریشه در یونان، روم، مسیحیت  ھاست؛ مقوله زبان و فرھنگ در برگرداِن این مقولهآن علت ناتوانی 
  .مغرب زمین دارند)  …فرھنگ، حقوق و سیاستِ (تمدن 

از .  سکوالرو  ِدموس، الئوس): التینی(سرنوشت غریب و شگفت انگیزی پیدا کرده است، سه مفھوم یونانی 
التین، سکوالریسم و  Saeculumیونانی یا  aion، دموکراسی و دموکرات و از دموس، الئیسیته و الئیک؛ از الئوس

ھزار سال  ٣تا  ٢مفھومی که پس از  سه؛ اند سه مفھومی که تارخ مغرب زمین را رقم زده. اتد برآمده سکوالر
 ایرانی اجتماعی، سیاسی و فرھنگیِ  در کانون پرسمانھمواره گذرد،  ھا می ھومر و آتنی توسط شان که از کاربرد

  .قرار دارند

یا ( Saeculumی مشترك التینی  بر اساس ریشه ،»سكوالریزاسیون«و » سكوالریسم«، »سكوالر«سه اصطالحِ 
siècle واژه. اند دھد، ساخته شده را می» صد ساله دوران«یا » سده«كه معنای ) در زبان فرانسه Saeculum در ،

. كند را بیان می» طول زمان«، »زندگی«، »حیات نیروی«یونانی است كه نزد ھومر،  aionی  كتاب مقدس، ترجمه
اصطالح، طول عمر انسان یا یك نسل است و سپس نزد فالسفه، چون افالطون، معنای عمر جاویدان،  معنای اولیه این

به  ai-oدارد و  اشتقاقی است از  اروپایی و منشایی ھنداما این واژه، خود، .  كند جاودانگی یا ازلیت را كسب می
. كنیم را با ھمین مفھوم پیدا می ayuhو  ayu ،ayuni ،ayusدر سانسكریت نیز . ی حیات ھمان معنای مدتِ عمر یا قوه

ی صد ساله و ھمچنین  را داریم كه به معنای زمان، مدت، عمر، نسل، سده یا دوره aeuumسپس در التین، واژه 
 مشترک ی یونانی است و ھمان طور كه گفتیم از یك ریشه aionاست و معادل  …ی حیات سالمتی و قوه

 aionرا داریم كه تشابه آن با  ،»ایام« ،یا اسم جمع» یوم«سرانجام در زبان عربی، . گیرد نشات می اروپایی و ھند
عربی كه به معنای روز، روزھا، روزگار، ادوار، عصر، عھد، طوِل زندگی، دھر » یوم«. التین نمایان است aeuumیونانی و 

  ۴٠.اروپایی برآمده باشد و ی مشترِك ھند و جھان است باید از ھمان ریشه

تبیین كرد و یا به معنای دنیا  ما و این سده، زمانه، ایام انطباق باتوان  را می» سكوالریزاسیون«ن سان، بدی
و » گیتیانه«تعبیر كرد و یا سرانجام به مفھوِم » دنیوی«و » ایامی«، »جھانی این«، سازگاری با روزگار

ھای مختلفی به كار رفته و  در حوزه Concept مفھوم ی اصطالح نام برده، به مثابه. تفسیر نمود» گرایی گیتی«
شناسی، در سیاست،  ، در جامعه)به ویژه فلسفه سیاسی(و حقوق، در فلسفه ) مسیحی(در الھیات : رود می
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   …)از جمله در نقاشی(فرھنگ و ھنر 

تدریجی و  تحولِ  فرآیندِ باشد،  آن می ھای یكی از دامنه كه اجتماعی  - وجه سیاسی، در »سكوالریسم«
ی  سلطه«كه در نھایت به  ،ست ما» ایام«و دولت و جامعه مدنی در جھت ملزوماتِ ) و نھاد كلیسا(دین  اھنگِھم

  .بخشد بر امور سیاسی و اجتماعی پایان می» دین و كلیسا

  

ی  ھر سه، از واژه. اند آمده ، از خاستگاه دیگری، از مبدایی یونانی، بر»الئیسیزاسیون«و » الئیسیته«، »الئیك«اما 
laikos  كه خود نیز اشتقاقی ازlaos گیرند یونانی است سر چشمه می.  

در برابر سران و فرماندھان ارتش اطالق » سربازان عادی«نزد ھومر، و باز نزد او، عنوانی است كه به  Laosی  واژه
. روند ه كار میب» مردم«برای نامیدن یك چیز یعنی  démosو Laosھای  ، واژه»شھر«با تاسیس و تشكیل . شود می

، »اعضای شھر« به  démosشود، در حالیكه  ھای منفرد یا افراد جدا از ھم گفته می به انسان laosبا این تفاوت كه 
كه در یوناِن پنجم پیش از » مردمی«آن . شود اطالق می ecclesia یا یا مردماِن مجتمع در مجلس شھر» شھروندان«

آتنی،  – یونانی polisیا » شھر«. شوند دار می تعریف، تبیین و ھویت polis درمجتمع ھستند و  polis درمیالد 
ستیزی  -زیستی و ھم  -دارد؛ محل ھمتعلق » شھروندان« بهو  تشكیل شده» شھروندان« ازاست كه » مكانی«

stasis یا امر  ی شھر مردمی ھستند كه در اداره) به استثنای زنان، بردگان و خارجیان(» شھروندان«سرانجام، . است
به سان  ،اداری -شھر نھاد شھرداری بلکه به مفھوم به معناینه ، خط فاصل میان آن دوبا (» داری -شھر«

» ھمسان«، چون افرادی )۴١است یونانی در مفھوم پروتاگوراسی» سیاستِ «یا  politeiaكه ھمان  کشورداری،
homoioi  برابر«و «isoiكنند ، شركت می.  

منصبان اطالق  است كه به مردم عادی جامعه، یعنی عوام، در تمایز با صاحب laosاز  مشتق دیگری  laoïی واژه
مصریانی را گویند كه از كاھنان و  باستان موجود است، ی مصر گردد و در نوشته ھایی كه به زبان یونانی در باره می

  ۴٢.یند »جدا«مقامات دینی 

دوازده میالدی در گفتمان كلیسایی و به ویژه پس از سده  ای التینی است كه از سدة  واژه laïqueیا  laïcاما  
یا  laikosدر زبان التین، . برآمده است laikosیونانی  ی هاین واژه نیز از ھمان كلم. شود شانزده در اروپا متداول می

laicus یا برخاسته یا مردم تعلق دارد، ناشی و » الئوس«رود و به معنای آن چیزی است كه به   چون صفت به كار می
ی اداری و رسمی است، غیر دولتی  چیزی را گویند كه عمومیت دارد، مشترك است، خارج از حوزه. از مردم است
  .در برابر نظامی است) غیر نظامی(است، مدنی 

ی كلیسای مسیحی مطرح و به كار برده  ، در حوزهھای میانی سدهاصطالح الئیك،  ابتدا، در دوران معروف به 
ای دینی در ارتباط  ، با ساختارمندی كلیسا چون جامعهای مشخص  به گونهدر آن زمان،  عنای الئیكم. شود می

  . clercsو روحانیون laïcs ھا الئیك: شود یا دسته تقسیم می» طبقه«ی مسیحی به دو  بدین ترتیب كه جامعه. است

قبال كلیسای مسیح وظایف دیگری جز  ی دینی یا مردمان مؤمنی ھستند كه در آن دسته از اعضا جامعه ھا الئیك 
یا  »مسیح خلقِ «در یك كالم، مسیحیان عادی،  ھا، الئیك. طلبد، بر عھده ندارند آن چه كه غسل تعمید از آنان می

  .ی كلیسا ھستند اعضای ساده

به مجلس این واژه ی پنجم پیش از میالد،   در آتن سده. نیز از یونانی برگرفته شده است ecclesiaاما كلیسا یا 
در التین  .فراخواندن مردم، دعوت از مردم برای تجمع: است» دعوت«یا » فراخواندن«شود و به معنای  شھر اطالق می

آمده است كه به معنای صدا  بر Kaleoی  اصطالح فوق از ریشه. و در زبان کلیسایی، به معنای تجمع مؤمنین است
 KLEی ھند و اروپایی  خوِد این افعال در زبان التین از ریشه. اشتن استكردن، اعالم كردن، ابراز د زدن، سر و صدا، خبر
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توانند  می» كالم«و » كلیسا«بدین سان، . در زبان ما نیز احتماالً از ھمین ریشه است» كالم«گیرند كه واژه  نشات می
  . باشند از یك ریشه

و  Klerosاین واژه از . دھند تشكیل می clercsھا را روحانیون  از الئیك» جدا«ی كلیسایی و  بخشِ دیگرِ جامعه
Kolaphos  كلیساَوندان یا كارمندان . شدِن ناشی از سرنوشت است یا جدا» شبُرِ «یونانی برگرفته شده كه به معنای

ی  ھا، در جامعه كرده است، بر خالف الئیك» جدا«ھا را از سایر موئمنین  افرادی كه سرنوشت، آن ی كلیسا، به مثابه
آن ھا، به نمایندگی از . و در ساختار سلسله مراتبی دینی، دارای رتبه، شغل، منصب، مقام، قدرت و نفوذندمسیحی 

وظایف اداری،  …كلیسا، در حكومت و نھاد ھای دولتی، در انجمن ھا و مؤسسات فرھنگی و در نظام تعلیم و تربیت
    ۴٣.فرھنگی و آموزشی بر عھده دارند

یك  شود، ناظر بر  ابداع می ١٩ی دوم قرن  اجتماعی كه در نیمه – مفھومی سیاسی ، چون»الئیسیته«سرانجام، 
از ) دولتی(ھای عمومی  و نھاد ۴۴فرآیندی رادیكال كه در طی آن، دولت. است ُگسستِ سیاسی معین و خاصی

بدون ارجاع  - »خودمختار«و » مستقل«بدین معناست كه كامالً به صورت » جدایی«و این . شوند می» جدا«ھا  كلیسا
كه به ویژه در فرانسه  در آن معنای تاریخیالئیسیته، . كنند ی امور خود عمل می در اداره -به دین یا مذھبی 

  :شود تشكیل می دو ركن تفكیك ناپذیر، از كسب كرده است

 -  اند ولتمستقل از دكه  - ھا كند و در امور ادیان و كلیسا دولت آزادی ھای مذھبی را تامین و تضمین می -١
  .كند  دخالت و اعمال نفوذ نمی

به  کهنامند  می )دولتی(بخش عمومی ی آن چه كه  یعنی در گسترهی عملكرد خود  در حوزهدولت  -٢
  .شناسد كند و ھیچ دینی را به رسمیت نمی ھیچ مذھبی را تبلیغ نمیھمگان تعلق دارد، 

در  کهنام دارد » مدنی یی دولت و  جامعهجدا«دولت و دین، انفصال دیگری است كه » جدایی« شرطِ   پیش
  .پیوندد ی مستقل مدنی به وقوع می ملت و جامعه – داری، تكوین دولت عصر جدیِد مناسبات سرمایه

   

متفاوت و متمایز، دو مرحله از یك روند واحد را » فرآیند - منطق«چون دو » الئیسیته«و » سكوالریسم«بدین سان، 
آید  به وجود نمی »الئیسیته«پس از  »سكوالریزاسیون«. ھه از یك زمان مشترك نیستنددھند و یا دو  بر تشكیل نمی

از . شود میانی اروپا آغاز می ھای دین و كلیسا، ھمان طور كه اشاره كردیم، از سده» دنیوی شدنِ «بلكه، در معنای 
، چه ھشتاد سال پس )برقعی دمحم ، به تعبیر١٧٨٩چون انقالب فرانسه در (معینی ندارد  أمبد »الئیسیته«سوی دیگر، 

ھا  اصطالحی كه در این زمان بر سر زبان(» الئیسیته«از آن واقعه است كه جنبش سیاسی و اجتماعی برای تحقق 
جدایی «است كه قانون موسوم به  ١٩٠۵ی بیستم یعنی در  در فرانسه شكل می گیرد و در اوایل سده) افتد می

  ۴۵.گذرد كشور می از مجلس ملی این» دولت و كلیساھا

  

در رِد ھمانند سازی  »ی انحطاط ایران ای بر نظریه دیباچه«در  جواد طباطباییدر این میان، نقطه نظر 
  :ھایی نیست، اما دارای اھمیت است سكوالریسم و الئیسیته، با این كه خالی از لغزش

مفھوم . ه درست نیستگیرند كه به ھیچ وج معادل می secularرا با اصطالح  laïcitéگاھی واژه «
laïcité  اصطالحی فرانسوی است و در آغاز برای بیان نظام حكومتی برآمده از انقالب فرانسه به كار رفته

ھیچ یك از نظام  - كه از این حیث، مقلد فرانسه است – ای تركیه جز فرانسه، مكزیك و با مسامحه. است
  ۴۶.»دخوان» الئیك«ھای حكومتی اروپای مسیحی را نمی توان 

  



 ٩

  .شود ، خود مرتكب خطایی می»الئیك«و » سكوالر«حق بر نا مترادف بودِن  بهاما، با تاكیِد  جواد طباطبایی

برای  ۴٧،ایم به تفصیل توضیح داده» آن چیست كه الئیسیته می نامند؟«ان طور كه گفتیم و در ھم laïcité اصطالح
ی  ی پاریس كه در باره ز جلسات شورای شھر در حومهدر فرانسه، در یكی ا ١٨٧١در نوامبر سال  نخستین بار

عدم «به معنای  تكوین الئیسیتهاما در حقیقت، . شود كردند، مطرح می شور می» الئیسیته در نظام آموزشی«
، »آزادی ھای مذھبی«و » جدایی دولت و نھادھای عمومی از ادیان و كلیساھا«، »دخالت دولت در امور دین و كلیسا

ھا مبارزات اجتماعی،  و در پی سال) به بعد ١٨٧٠از (در جمھوری سوم فرانسه  عی و مستمربه صورت واق
كلیسا دست به  علیهھا  ، ژاكوبَن»ترور ی دوره«البته در انقالب فرانسه و در . پذیرد انجام می …سیاسی و پارلمانی

تاه بود و از سوی دیگر، با دخالت مستقیم و اما از یك سو، عمر این دوره بسیار كو. زنند اقداماتی رادیكال و الئیك می
انقالبی یكی از دو  دولتِ  …ھای مذھبی، تخریب اماكن دینی و كلیساھا آشكار در امور دینی، سركوب و منع آزادی

پس از دوران انقالب، . گذارد و عدم دخالت در امر ایمان را زیر پا می ی دینیھا اصل بنیادین الئیسیته یعنی تامین آزادی
ناپلئونی  ۴٨»توافق نامه«از آن جمله است . كند اسبات دولت و دین در فرانسه مراحل پر نشیب و فرازی را سیر میمن

یا انعقاد قرار دادی میان دولت امپراطوری با كلیسای كاتولیِك وابسته به واتیكان و سپس، در اثر باز گشتِ سلطنتِ 
  .ای كشور در قوانین پایه» دیِن اكثریت«ریح متحِد كلیسا، برقراری مجدِد امتیازات كلیسا و تص

سرانجام باید تاكید كنیم كه اگر، به درستی، تنھا در كشور فرانسه است كه الئیسیته تقریباً بطور كامل  و واقعی 
ھای تاریخی، در اكثر كشور ھای اروپای  طی دوره ،توان، كم و بیش را می» الئیسیته منطق«پذیرد، اما  تحقق می
اند، چون بلژیك، اسپانیا،  نیرومند بوده » کلریکال«دارای سنت كاتولیكی نیرومند و به ھمان سان مبارزات ضد غربی كه 

   ۴٩.ایتالیا مشاھده كرد ...ھایی و در دوره تا حدی ...پرتغال و

محدود  بدین ترتیب، ادعای جواد طباطبایی كه الئیسیته را  به دو الی سه كشور فرانسه، مكزیك و احیاناً تركیه
 كه نشان دادیممنظری  ازسازد، با این كه امروز در افكار عمومی و ژورنالیستی، حتا در غرب، رایج است، اما  می

تاریخی،   و به لحاظ واقعیتمتفاوت » فرآیند - منطق«دو چون  »سكوالریسم«و  »الئیسیته«تبیین  یعنی از منظرِ 
  .      قابل دفاع نیست

  

  

  »جدایی دولت و دین«و  »عرف« ،»سكوالریسم«اختالط  - ٢

  )سروش تبار، عبدالكریم علوی رضا برقعی، علی دمحم(    

  

» جدایی دولت و دین«را » سكوالریسم«و » عرفی«را   »الئیك«و » سكوالر«ھای نامبرده،  ای از متن در پاره
  . زند می در ھر دو مورد خطای سنگینی سر. اند خوانده

  ):تاكیدات از من است(نویسد  می »از نظر تا عملسكوالریسم، «در  برقعی دمحم  

ھا به دولت   ھای عمومی و واگذاری آن به معنی جدا شدن مذھب از نھاد الئیسیته یا عرفی شدن«
نظام « یا» سكوالریسم« ۵١.»شوند  عموماً عرفی ترجمه می …دو مفھوم الئیك و سكوالر « ۵٠.»است

 و سكوالر به» غیر دینی« و» عرفی« در زبان فارسی به» الئیك« ۵٢.»جدایی دین و حكومت« یا» عرفی
را برای » عرفی« ی كلمه به جای ھر دو اصطالح الئیك و سكوالر« ۵٣.»ترجمه شده است  …و» عرفی«

و از آن روی كه در این نوشته كاربرد سیاسی این مفاھیم مورد نظر است، لذا . بریم ھا به كار می آن



 ١٠

ھمان كه در غرب تحت  –باشد  حات، جدایی نھاد دین از حكومت میھمه جا مقصود مان از این اصطال
 )جامعه(آماده كردن   …در  پروتستانتیسماگر «  ۵۴.شود  از آن یاد می» جدایی كلیسا از حكومت«عنوان 

بدین ترتیب مالحظه « ۵۵.»نقشی دارد، ھمین توجه به امر این جھان است برای جدایی دین از حكومت
مسیر جدایی كلیسا ھای مختلف  ھای مختلف و از راه ھای مختلف با انگیزه ، كشورشود كه در غرب می

  ۵۶.»اند و یا به اصطالح معروف در ایران دین از حكومت را پیموده ھای دینی از حكومت  و نھاد

  

، با صراحت مطلقی، »سكوالریسم و دموكراسی«ای تحت عنوان  در رساله تبار علی رضا علوی
  ):تاكیدات از من است(كند  معنا می» …جدایی دین و«را  » سكوالریسم«

مناسب تر از سایر  )منظور سكوالریزاسیون است( برای آن» دین جدایی« ی فارسی شاید برابر نھاده«
جدا كردن آن از خصوصی سازی دین و  -٢ …:كاربرد ھای مختلف سكوالریسم«. »ھا باشد برابر نھاده

نگرشی خاص  -٣ …است به جدا كردن دین و جامعهالریسم دعوتی این كاربرد از سكو. زندگی اجتماعی
: توان از سه كار برد جزیی تر سخن گفت ذیل این كاربرد می. در مورد نسبت میان دین و قدرت و سیاسی

٣ ٣.   (Separation of religion and state) جدایی دین از حكومت:  ١  جدایی  دین از دولت:  ٢
(Separation of religion and government)   .٣  جدایی دین  از امور سیاسی:  ٣

(Separation of religion and politics)  ...ی آن  ھای مختلف سكوالریسم و مقایسه  با نگاھی به كاربرد
توان گفت كه تنھا یك شكل از سكوالریسم برای داشتن دموكراسی  ی دموكراسی می با اركان اندیشه

  ۵٧.»جدایی دین از حكومت«سكوالریسم ھم عبارت است از آن شكل از . ضروری است

  

» سكوالریسم«را یكی از ثمرات » جدایی دولت و دین«، »دین و دنیای جدید«در عبدالكریم سروش و 
  ):از من است ی سوالی یا توضیحی در داخل پارانتز تاكیدات و نكته(نویسد  شناسد و می می

ی  ھای ساده آمد  پی. كنیم عصر سكوالریسم زندگی می توصیف غلطی نیست اگر بگوییم كه ما در«
این كه سكوالریسم را بر مبنای جدایی دین از  …بشوند دین و دولت از ھم جداسكوالریسم این است كه 

ی سكوالریسم خیلی عمیق تر  ریشه. كنند، ھم سطحی است و ھم گمراه كننده است  دولت تعریف می
ھایی است  در واقع یكی از ابتدایی ترین میوه )سیاست یا دولت؟( جدایی دین از سیاست. از این ھاست

  ۵٨.»توان چید می )سكوالریسم(ی آن درخت  كه از شاخه

  

و  »الئیك«، »سكوالریزاسیون«و  »سكوالر«در بررسی نظرات فوق، ابتدا باید تصریح كنیم كه 
جامعه و تاریخ ایران ندارند و  در زبان، فرھنگ، فلسفه، دین، سنت، سیاست،ی برابر ھای »الئیسیزاسیون«

گیرد، ساختن  و می این مفاھیم به فارسی صورت گرفته تالش ھایی كه در برگردانِ . نمی توانند داشته باشند
و » عرفی«، »عرف«ھای مرسومی چون  و به ویژه برابر نھاده ۵٩»گری جدا  - دین«یا » جدا -دین«معادل ھایی چون 

از این رو، ھمان طور كه مفاھیمی چون . باشند می بلكه اصوالً غلط ،رساینددقیق و نا ، نه تنھا نا»عرفیت«
كه با  ایم، منطقی تر است كرده خود را از واژگان غربی وارد زبان» امپریالیسم«و » سوسیالیسم«، »دموكراسی«

سیاستِ غرب نیز، كه در تاریخ، فرھنگ، دین و  …»الئیسیته«و » الئیك«  ،»سكوالریسم«، »سكوالر«ھای  مقوله
یا » خارجی«اند، به ھمین صورت رفتار كنیم یعنی آن ھا را در شكل و بیان  و متحول شده روییده، رشد كرده

  . سازیم» خود آنِ  از«پذیرفته و  شان روای جھان



 ١١

 ی شده ایرانیبه ھیچ رو نمی تواند معادل صحیح و » عرف«اما به ھر صورت آن چه كه مسلم است؛  
در زبان عربی چیزی را گویند كه معروف، مشھور و آشناست؛ » عرف«. ی غربی باشد »الئیسیته«یا » سكوالریسم«

و » سكوالر«حتا در خوِد زبان عربی،  ۶٠باشد؛ معمول، مرسوم، رایج و متداول است جزو سنت و عادت می
ترجمه ) ر عینبه فتح یا به كس(» علمانیت«و » علمنت«، »علمانی«گویند بلكه  نمی» عرف«را » سكوالریسم«

این اصطالح دومی، . را معنا دھد) »دنیوی كردن«یا ( »كردن عالَمی«و ھم » كردن علمی«تواند  كه ھم می ۶١اند  كرده
  . نزدیك تر است» سكوالریسم«البته، به 

ی تاریخی  ، در مفھومی كه در فرھنگ و تاریخ ایران كسب كرده است، نه قادر است مضمون شناخته شده»عرف«
را بیان كند و نه ترجمان » ی مدنی آزادی ھای مذھبی در جامعه«و » جدایی دولت و دین«یعنی دو اصِل » یتهالئیس«

شدن دین و تحول تدریجی و » دنیوی«ھای مختلف اجتماعی،  شدن حوزه» این زمانی«یعنی » سكوالریسم«مضمون 
چون سنت، عادت و رسم، بر » عرف«گر، از سوی دی. ، باشد»ی دین خروج از سلطه«ھماھنگِ اركان جامعه به سوی 

ھا و سنِن پیشین با خصلتی  ادیان، آیینتواند از  نیست زیرا می» دینی غیر«شود، ضرورتاً  خالف ادعایی كه می
، به نیكفر  رضا دمحمدر این باره، . برآمده باشد و در حقیقت تضاد و تناقضی با دیِن مسلط حاضر نداشته باشددینی 

  :سازد  میدرستی خاطر نشان 

كند یا در صدد تغییر آن بر  كند، تحمل می  شرع آن را امضا می …عرف به معنای آن چیزی است كه«
تواند از سنتِ دینی و دین خوی دیگری جز دیِن مركز آمده  آید، چنین چیزی لزوماً سكوالر نیست و می می

  ۶٢.»باشد

  

باید تاكید كنیم كه . است» دولت و دین جدایی«ی  و مقوله» سكوالریسم«اما خطای بزرگ دیگر، اختالط 
، دولت و نھاد ھای »سكوالریسم«در . است بیگانه )از دین(» جدایی« مفھومِ  ھر گونهبا  »سكوالریسم«

ی   دولت از دین و كلیسا در منظومه ۶٣»جدایی«مفھوم . شوند نمی »جدا«عمومی از دین و كلیسا ھر گز 
یا » ُگَسست« ،»جدایی«ی  مقوله .محلی از اعراب ندارد »یونسكوالریزاس«و  »سكوالریسم«نظری و عملی 

» فرآیند  – منطق«در . شود یافت می »الئیسیته« »فرآیند – منطق«تنھا در دین و كلیسا » انفكاكِ «
گردد، لیكن در این جا ما با دولت،  دولت و نھاد ھای عمومی با دین و كلیسا ھرگز قطع نمی» پیوند«، »سكوالریسم«

، خود نیز متحول، بستگی با ھم یاری و ھم  كاری، ھم ھمجامعه مدنی و كلیسایی سروكار داریم كه در  ھای نھاد
آنتاگونیستی، دین موضع مسلِط خود را  آمیز و غیر شوند و در این سیر تحول و تقابل مسالمت می» امروزی«متجدد و 

ھای  اند یعنی در كشور را طی كرده» اسیونسكوالریز«در مناطقی كه رونِد . دھد در جامعه به تدریج از دست می
ھیچ گاه ) یا كلیساھا(مناسبات دولت و كلیسا  …ھلند، انگلستان و, پروتستان یا چند مذھبی چون دانمارك، آلمان

  ۶۴.ھا نبوده و نیست كامل آن» استقالل«و » جدایی«مبتنی بر 

» پاسدار دیانت«، آنگلیكندر راس كلیسای ، پادشاه »منطق سكوالریسم«ھای  در انگلستان، چون یكی از نمونه
ای دارد، تحت كنترل پارلمان است، دارای نمایندگانی در  حقوق به رسمیت شناخته شده »مستقر«كلیسای . است

  .مند است ی دولتی برای تامین حیاتش بھره مجلس اعیان است و از یارانه

، ١٩۴٩ای  در اروپا، با این كه طبق قانون پایه» نسكوالریزاسیو«ی دیگری از فرآیند  در آلمان نیز، چون نمونه
طرف است، اما ھمین دولت، طبق روابط و قوانینی،  و دولت از لحاظ مذھبی بی" كلیسای دولتی وجود ندارد"

ھای خود را با كلیساھای مختلف حفظ كرده است و از جمله، سھمی از مالیات شھروندان را به امور كلیساھا  پیوند
  .ددھ اختصاص می

دولت و دین كامالً مستقل از یك دیگر ھستند و سه قوای اجرایی،  تصریح كنیم كه اگر امروز در مغرب زمین، دو نھادِ 
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كنند، این ھمه حاصل تحوالتی  امور خود و جامعه از ھیچ دین و كلیسایی پیروی نمی ی گذاری و قضایی در اداره قانون
اما در ھمین جا باید تاكید كنیم كه این فرجام مشترك و . اند ودهھای غربی طی بیش از سه سده پیم است كه كشور

- كه به طور عمده در دو منطق داضھای متمایز و گاه مت پیش گرفتن منطق ھای مختلف و با از مسیرواحد، 
  .مشخص كردیم، حاصل شده است »الئیسیزاسیون«و » سكوالریزاسیون«فرآیند  

» جدا«، »سیاست«به ھیچ رو نمی خواھند دین را از » الئیسیته«یا » سمسكوالری«در آخر باید اضافه كنیم كه 
 ی بنا به گفته(سازند و از زندگی اجتماعی جدا کنند » خصوصی«و یا دین را ) سروش عبدالكریم ی بنا به گفته(نمایند 

باوران است و نه به  ، نه به معنای ممانعت از فعالیت سیاسی آزادی دین»جدایی دولت از دین«). تبار علوی رضا علی
تعاریف و ھای بعدی اشاره خواھیم كرد كه درست بر خالف چنین  در فصل. »دعوت به جدا كردن دین از جامعه «مفھوم 
در حقیقت، ، )دیِن دولتی یا دولتِ دینی( ی ساالر دین نفی و لغو، با »الئیسیته«و » سكوالریسم«یی، ناروا تفاسیرِ 

  .دآورن  فراھم می ،ی مدنی سط و گسترش مذھب در جامعهب برای مساعدی شرایطامكان و 

 

  

  »سكوالریزاسیون«یك سویه از  ھای دریافت - ٣

   )پور فرھاد طباطبایی، مراد جواد سیدسروش،  عبدالكریم(    

  

دانیم این است كه از این  وارد می» سكوالریزاسیون«ی  ایراد اساسی مھمی كه به بیشتر مطالعات ایرانی در باره
یك سویه  دھند و طبعاً در پرتو چنین برداشت ای ارایه می تاریخی، تعریف و تفسیر واحد و یك جانبه» فرآیندِ   –  وممفھ«

  .آورند ھای غلطی ھم به عمل می و نا كاملی است كه استنتاج

تن  ،بدین سان كه در چھارچوب معنایی بسته و ثابتی ؛بردار است» تعریف«به سختی » سكوالریزاسیون«ی  مقوله
» آفرین  فرمول معجزه«در حالی كه بسیاری می خواھند تمامی مختصاتِ عصر جدید را در این . دھد به تعریف نمی

  .بگنجانند

  :دھد برخی مفاھیم را چنین توضیح می» تعریفِ « یِ دشوار فردریك نیچه

. دھد ھای معنایی فرآیندی كامل خالصه شده باشد، تن به تعریف نمی ھر مفھومی كه در آن نشانه«
  ۶۵.»تنھا آن چیزی تعریف بردار است كه فاقد تاریخ باشد

باشد، اما نه » پذیر تعریف«تواند  البته، اگر نخواھیم ھم چون نیچه مبالغه كنیم، ھر آن چه كه تاریخی دارد می 
فی از ای كه امكان برآمدن طی بلكه به گونه ۶۶ابھام از لحاظ نشانه شناسی و بی و مسلم تعریفی یگانه، معلوم

كه به سان مقوله و » سكوالریزاسیون«از آن جمله است . ھا و نامعلومی ھای تا كنون نھان را ھمواره باز گذارد معنا
  .گیرد  ای قرار نمی تعریف و تفسیر معین و یگانه چھارچوبدر  ،دامنه و چند جانبه ای چند پدیده

. توان تمیز داد می، »سكوالریسم«قص و یك جانبه از در این مورد، نزد صاحب نظران ایرانی ما، سه گونه تعریِف نا
عصر جدید خالصه » باوری  عقل«و » زدایی دین«را در » سكوالریسم«است كه  سروش عبدالكریمیكی، برداشت 

 دنیوی شدن«ی  تنھا جنبه ،»سكوالریسم«در  است كه طباطبایی جواد  سیددیگری، نقطه نظر . كند و محدود می
جوھر تاریخی «است كه  پور فرھاد مرادی  دریافت تقلیل گرایانه ،و سپس. دھد ه قرار میرا مورد توج» مسیحیت

ھر سه، با این كه اذعان به وجود . كند برجسته می» فرآیند سلب مالكیت از كلیسا«را در » سكوالریسم
یگانه و یك  »عریفت« ند واقت در دام یک جانبه نگری می دارند، لیكن، خود،» سكوالریسم«ھای مختلف از  برداشت
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  .دھند ارایه می این پدیدهسویه و در نتیجه ناقص و در نھایت نادرستی از 

  

  عبدالكریم سروش -

  

) »معنا و مبنای سكوالریسم«و  »دین و دنیای جدید«(، در دو متنی كه از او نام بردیم عبدالكریم سروش
  ):تاكیدات ھمه جا از من است(دھد  توضیح می خود را چنین می» سكوالریسمِ «تفسیر یك سویه از 

از صحنه معیشت و سیاست  ی دین كنار گذاشتن آگاھانهدر عصر جدید، سكوالریسم به معنای «
حكومت سكوالر، حكومتی است كه با دین ضدیت ندارد، اما دین را نه مبنای . معرفی شده است

  ۶٧.»دھد و نه مبنای عمل مشروعیت خود قرار می

از توجه كردن به این عالم ماده و چشم برگرفتن از مراتبی كه ورای این  سكوالریسم عبارت شد پس«
ھای ما و  یكی در اندیشه: كند و این چشم برگرفتن در دو جا تحقق پیدا می. حیات تنگ مادی ما قرار دارد

كند به آن چه در این عالم ماده  ھای خود را منحصر می یعنی انسان دانستنی. ھای ما دیگری در انگیزه
ھای ما ھم سكوالر  از آن طرف، انگیزه. شود سكوالریسم در اندیشه شود دید و خواند، این می می

بشود بدین معناست كه انسان فقط برای ھمین حیات و برای ھمین معیشت دنیوی و ھمین دنیا جوش 
  ۶٨.»معنای سكوالریسم دقیقاً این است …بزند و تمام تالش خود را معطوف به این امر بكند

ھای  ھای سیاسی، انگیزه كند، از جمله انگیزه ھا را غیر دینی می ی انگیزه كوالریسم ھمهس«
ی ابعاد و شئون زندگی پیاده  به این ترتیب سكوالریسم در ھمه …ای را آموزشی و اصوالً ھر انگیزه

 گویند سكوالریسم ضد مذھب نیست البته این كه می. گیرد جای مذھب را می …و در واقع …شود می
رقیب و برای این كه . سكوالریسم ضد مذھب نیست، اما بد تر از ضد مذھب است, سخن درستی است

سكوالریسم انگیزه برای . سكوالریسم به این معنا جای دین را پر كرده است  ….است جانشین مذھب
رنگ ی شما  به اندیشه. گذارد ای كه دیگر احتیاجی به دین باقی نمی دھد، انگیزه عمل به شما می

  ۶٩.»زداید رنگ دینی را از آن میكه  دنیوی میزند، به طوری

چھار قرن است كه سكوالریسم، به این معنا و با این تعریف مشخص كه - در مغرب زمین، اقالً سه«
ھایی را كه از تصرفات عامالن و متولیان دین پدید  اند آفت یعنی، اوالً سعی كرده. گفتم، متولد شده است

  ٧٠.»به عقل رجوع كنند، آن ھم عقل جمعید، ثانیاً آید حذف كنن می

علمی «به معنای   »علمانیت« …شدن تدبیر اجتماع چیزی نیست جز علمی و عقالنیسكوالریسم «
  ٧١.»سكوالریسم دانستی  دقیق ترین ترجمه را باید »بودن یا علمی شدن

  

غیر «: کاھد می فروآن  ھای دامنهیكی از را به » سكوالریسم«سروش معنا و مبنای  بدین سان، عبدالكریم
آن ھم  ؛ھا تا معیشت و حكومت ھا و انگیزه شدن ھمه چیز در عصر جدید، از اندیشه» عقالنی«و  »علمی«، »دینی

» سكوالریسم«ای از  ی چنین تعریف یك سویه پایه بر. از عقالنیت و ِعلمانیت غربی گرایانه مطلق ج ودر یك تعبیر رای
عقل گرایی «چون » سكوالریسم«یعنی با مطلق كردن  ،به نتیجه گیری دلخواه خود برسدتواند  است كه او می

 انسانِ « در برابر عالمِ » متصرف» «جدیدِ «انساِن » دنیای كوچكِ «این پدیده به  فروکاستنو با » طلبی نفع«، »محض
  :راند» راه خروج از سكوالریسم«، سخن از »خداوند به حضورِ «متوسل » دیندارِ 
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از عقالنیت  …خواھد شد تر خیلی كوچكعالم آدمی  …آدمی مسخر این اندیشه سكوالر شود …اگر «
این ھمان راھی نیست كه اخالق سكوالر جدید در پیش  آیا …٧٢آید محض یك نوع خود خواھی بیرون می

لی ھا به نحو عق ی آن و كشف رابطه) تاریسم لی یوتی(است و با طرح كردن فواید و لذات افعال  گرفته
سخن  فقط از سود و زیان افعالو  …ی خدا كرده است و تجربی، اخالق را عاری و فارغ از اندیشه

منظور دریدن حجاب (اگر دریدنی باشد  …ی عقل غیر دینی است ی سكوالریسم قصه قصه …گوید؟ می
  ٧٣.»است راه خروج از سكوالریسم، )میان دین و عقل غیر دینی است كه ھمان عقل فلسفی است

  

شدن انساِن غربی در این جھان و از جمله  ٧۴»خود مختار«، در یكی از مبانی آن، فرآیند »سكوالریزاسیون«
، »روشنگری«ی  در این جنبه، سكوالریسم ریشه در اندیشه. ی دین و كلیساست او از قیمومیت و سلطه» رھایش«

اش،  ساالری ی غیر دینی و ضد دین در این دامنه حتااما . گرایی دارد روحانیت در نقِد دین و در اعتراضات و مبارزات ضد
از جامعه، آن طور » زدایی دین«محض و » علمانیت«مطلق، » راسیونالیسمِ «به ھیچ رو، به معنای  ،»سكوالریزاسیون«

كلیسا و صاحب امتیازات و اقتدارات به مفھوم نسخ  بطور عمدهكند، نیست بلكه  سروش تعبیر می كه عبدالكریم
  .ھای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرھنگی است دینی در زمینهمنصبان 

) آگاھانه؟(سروش  ی عبدالكریم ی مھم دیگری نیز ھست كه به كلی از دیده  دارای جنبه »سكوالریزاسیون«اما 
» خروج« امكانادیانی كه  .است و یھودیت و در اینجا، مسیحیت» دین این جھانی شدن«پنھان مانده است كه ھمانا 

و » سكوالریسم«از  معنای دومدر این جا، در این . كنند فراھم می خودی دین را  مومیت و سلطهاز قی
رنگ دینی را از «بودن، » بد تر از مذھب«بودن، » رقیب و جانشین مذھب«خبری از  دیگر، »سكوالریزاسیون«

 …سخن گفتن» زیان افعال فقط از سود و« عاری و فارغ كردن و یا» خدا اخالق را از اندیشه«زدودن، » اندیشه
 فاعل و مفعولِ ؛ در این جا، شود می» اصالح و انطباق و امروزی شدن دین«از  صحبتعكس، در این جا،  هب. نیست

  . است خوِد دین، ھمانا »سكوالریزاسیون«

یعنی در آن  ؛دارد» پروتستانتیسم«و » اصالح دین«، ریشه در جنبش از جمله، »سكوالریسم«دانیم كه  می
، مستقل از به ایمان و وجدان ذھنی ھر فرد مستقیماً داشتِ خاص دینی از مناسبات انسان با خدا كه بر

را ھموار » در این جھان«انسان » خودمختاری«جوید و از این طریق، راه  ھا و مقامات كلیسایی، توسل می  اتوریته
  . سازد می

نگاھی كه . نام دارد» یزدان شناسی سكوالریزاسیون«نیز وجود دارد كه » سكوالریسم«اما تفسیر دینی دیگری از 
را در خوِد ایمان » سكوالریزاسیون« امكانِ عكس،  بهدھد بلكه  قرار نمی ٧۵»گرایی گیتی«را در برابر » ایمان«

زند و  جھان حرف كسی را می. خدا نیست و در عین حال دشمن خدا ھم نیست »گیتی«در این جا، . جوید می
برد و  در این جا، از ُبت پرستی كه جھان را در خود فرو می. ید كه او را آفریده استگو سپاس كسی را می

در یزدان شناسی مسیحی، . كند، خبری نیست آفریده شده، انكار می جھان را چون یك خودمختاری خودمختاری
» سكوالریزاسیون«سان،  بدین. ھم بر منزلت جھان تاكید دارد و ھم بر تمایز آن از خدا ٧۶)مسیح تنِ در (تسجِد خدا 

جھانی كه به دستِ . آید  در طی زمان، به نظر ٧٧»الوھیت زدایی از جھان توسط خدا«تواند چون تداوِم  می
شناخته شود، از لحاظ  ،اش  علل و عوامل عینی و واقعیھا سپرده شده است و در نتیجه باید بنا بر  انسان

در این جاست كه   …دھی شود  ھای زمانه اداره و سازمان آوری فنھا و  سیاسی توسط دولت و با استفاده از راھكار
خدای » حضور«در  - ھا در این جھان توان از مسیحیت یا یھودیتی سخن راند كه با تاكید بر خودمختاری انسان می

  .آید در می ٧٨»دین از خروج دینِ «به  - »مرگ خدا«و یا در » غیاب«در  ،»برابر«مسیحی یا یھودی و نه در 
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  سید جواد طباطبایی  –

  

از جھت  »ی انحطاط ایران ای بر نظریه دیباچه«در » سكوالریزاسیون«از  جواد طباطبایی سیداما دریافت 
گرایی  گیتی«ھای آن یعنی وجه مربوط به  یكی دیگر از دامنه تنھا ،او در این پدیدار. دیگری ناقص و یك جانبه است

سروش، البته از چشم انداز دیگری، با دریافتی یك  ز چون عبدالكریمپس او نی. كند  را مشاھده می» مسیحیت
ی دلخواه خود  ، به نتیجه»تحولی در مبانی نظری الھیات مسیحی«و تقلیل آن به » سكوالریزاسیون«از  سویه

در فرازھای زیر، تاكیدات و تذكر درون (  .رسد می» سكوالریزاسیون«دانستن » ی به انتفا موضوع سالبه«یعنی 
  ): پارانتز از من است

ای كه در نخستین  نكته اساسی در تمایز میان اسالم و مسیحیت این است كه مسیحیت، به گونه«
نبود و ھمین امر  »دنیا«ھای تاریخ این دین تدوین شد، به خالف اسالم كه دیانت دنیا ھم بود، دیانت   سده

واند دنیا را در استقالل آن و در تعادلی با و فراگیر، نت »قدسانی«موجب شد كه مسیحیت، به عنوان دینی 
  ٧٩.»آخرت مورد توجه قرار دھد

و قلمرو  »قدسانی«یعنی شرح ظھور و بطون امور  »تاریخ قدسانی«در تمدن مسیحی، تاریخی جز «
 تحولی در مبانی نظری الھیاتتكوین تاریخ در قلمرو مسیحیت نیازمند . ، نمی توانست تدوین شود»ایمان«

  ٨٠.»كنند تعبیر می sécularisationاز آن به  ر حسب معمولبود كه ب

را به رسمیت نمی شناخت و ھمین امر  »قدسانی«مكانی در بیرون ساحت  …الھیات مسیحی«
، نسبت میان ، مسیحیت، با تجدید نظری در مبانی فھم خودی متاخر  ھای میانه موجب شد كه در سده

  sécularisationدر واقع، آن چه . را مورد توجه قرار دھد –ن یا شرع و عرف و عقل و ایما –دین و دنیا 
نسبت دین و دنیا، شناسایی ) است بازاندیشی توسط الھیات مسیحیمنظور، ( جز بازاندیشیخوانده شده، 

  ٨١.»و ایجاد تعادلی میان آن دو ساحت حیات  نیست »دین«اصالت و استقالل دنیا و قلمرو عرف نسبت به 

آغاز  sécularisation …آغاز شد تاریخ مسیحیت و الھیات مسیحیای جدید در  دوره tionsécularisaبا «
  ٨٢.»ای بود كه راه تحول آتی را باز كرد و حادثه ای نو در تاریخ مسیحیت دوره

با توجه به تعبیری كه در مورد مسیحیت به كار گرفته . اسالم، به خالف مسیحیت، دین دنیا ھم بود«
اگر بتوان  – كه دست كم صد ساله است – اسالم sécularisationكه كوشش برای  توان گفت شد، می

اسالم در درون اوست و اسالم نیازی به آن  sécularisationاست زیرا  »ی به انتفا موضوع سالبه«گفت 
  ٨٣.»بود Secularاسالم از ھمان آغاز  …نداشته است

  

 »دینی«ی  دامنهنیكفر كه  رضا سروش یا دمحم برقعی، عبدالكریم جواد طباطبایی، به خالف دمحم
بر این جنبه از  به راستیدھند،  را مورد توجه و تامل خود قرار نمی) »دنیوی شدن مسیحیت«( سكوالریزاسیون

نیكفر به او و  رضا در این جا نیست و پاسخ دمحم اواما اِشكال بحثِ . ورزد تاكید می) گر چه كمی با اغراق(قضایا 
استوار » سكوالریسم«ای از  سویه، ھم چنان بر درك یك خودزیرا كه این پاسخ،  ه نیست،ندنك ز قانعحنفی نی حسن

در جھان اسالم رود، آن به جنگِ مخالفان یا منقدان » زاسیونسكوالری« سالحِ با  تنھاخواھد  است و افزون بر این می
  .است ممکننا، طرقكاری كه از این 

  :سن حنفی، روشنفكر دینی مصری، كه گفته استدمحم رضا نیكفر، در پاسخ به ح

اسالم در ذات خود دینی است سكوالر؛ از این رو به یك سكوالریسِم اضافی برگرفته از تمدِن غربی «
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  »نیاز ندارد

طباطبایی كه نظری مشابه طرح نموده و ما آن را در باال نقل كردیم،  و ھم چنین در پاسخ به جواد
  )است تاكیدات از من( :نویسد می

این نكته یك واقعیتِ اساسی تاریخی را . است ی تكویِن دولتِ مدرن فرع مساله سكوالریزاسیون«
اگر مفھوم ھای سكوالر و سكوالریزاسیون را دقیق و ھمه جانبه به كار بریم این ھر دو  …كند بیان می

معنا یا دست كم شگفت  را باید بی) ی سكوالریزاسیون ی حسن حنفی و جواد طباطبایی در باره  گفته(سخن 
ی سكوالریزاسیون را باید  گیریم كه مساله ی روشی باال این نتیجه را می انگیز اعالم كنیم، چون از نكته

سخِن حنفی در این مورد كه . بررسی كنیم نه دین در اصل در پیوند با موضوع صورت بندی دولت مدرن
ی دولتِ  ه بگوییم اسالم در ذاتِ خود فرآورندهماند ك بدان می »اسالم در ذات خود دینی است سكوالر«

   ٨۴.»مدرن است

 صرفاً تواند راھگشا و رضایت بخش باشد كه محصورِ تعبیر و تفسیرِ   استدالل فوق، به نظر نگارنده، از آن جھت نمی
ھا و  است، بدین معنا كه پدیدار را در یكی از دامنه» سكوالریزاسیون«و » سكوالریسم«ای از  »مدرن گرایانه«

 - » سكوالریزاسیون«ھای  ھا و دامنه به یكی از زمینه تنھادر واقع، با عطف توجه . دھد  می »تقلیل«ھایش  معنا
از قیمومیتِ » آزاد«و » خودمختار«، »مدرن« تِ كه تشكیل و تكوین دول »مدرنیته«ای از  چون جنبه» سكوالریزاسیون«

» سكوالریزاسیون» «دینی«ی  دامنه نادیده گرفتنو با  - رود آن به شمار می ھای  یكی از خاصه، دینی و كلیسایی
دمحم رضا نیكفر  - ای كه صرفاً مورد توجه جواد طباطبایی و حسن حنفی است جنبه -» دنیوی شدن مسیحیت«یعنی 

نش بحث و تبییِن نظری مخاطبا در چھارچوبدر نتیجه او نمی تواند . كند دیگری حركت میمتفاوت و از مبانی تعریفی 
  .ھا بپردازد به نقِد نظریه آن - ناوارد نیست ولی استتقلیل گرایانه  این چھارچوب نیز با این كه  - »سكوالریسم«از 

آن یكی از » دینی«ی  ی این مقوله كه جنبهیچند معنا و» سكوالریزاسیون« به علت ابھامِ از این گذشته، 
، با سالحِ صرفاً توان،  را نمی) و در ایران(» جھان اسالم«ر انگیزِ مناسبات دولت و دین د ، مسالهباشد میاش  مبانی

ی  در حوزهبه باور ما،  ،از این روست كه. ، حل و فصل نمود»سكوالریزاسیون«و » سكوالریسم«مفاھیمی چون 
 سنگرِ مفھومیو از » الئیسیته« سالح مفھومی، جدل با آن دو »جدایی« ی مناسبات دولت و دین و مساله

  .خواھد بودتر  بسی كاراتر و بُرنده ،»الئیسیته«

در حقیقت . دین و بطور مشخص مسیحیت است» دنیوی شدن«، »سكوالریزاسیون«پیشتر گفتیم كه یك معنای 
در اصل و نسب خود، ھمان طور كه » سكوالریزاسیون«و » سكوالر«. نیست» دنیایی«شود كه  می» دنیوی«چیزی 

بیشتر توضیح خواھیم داد، یك مفھوم » جدل سكوالریزاسیون در غرب«ی  هاشاره كردیم و در گفتارِ دیگری در بار
  .بوده است حقوقی – كلیسایی

به رومیان  مقدس پولسی  در نامه. استفاده شده است» این جھان«برای نامیدن  soeculoی  در انجیل از واژه
  ):توضیح درون پارانتزھا از من است(خوانیم  می

خود را با این جھان وفق (نشوید  )در متن التین soeculo( )نونی، در متن فرانسهدنیای ك(ھم رنگ این جھان «
ی خدا را تشخیص دھید و آن  بلكه با تجدید افكارِ خود، تغییری در شما شكل گیرد، تا بتوانید اراده )ندھید

  ٨۵.»چه را كه نزد او مفید، بسنده و كامل است بشناسید

  :قرار دارد» جھان موعود«در برابر ) soeculo(» این جھان«و در روایت یوحنا، 

  ٨۶.»قلمرو من به این جھان تعلق ندارد«

از یكسو، قلمرو مسیح : ی ژرف میان دو جھان است ناظر بر فاصله soeculo» سده«پس در ترمینولُژی مسیحی، 
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  . دنیوی و غیر مقدس است ٨٧كه روحانی و مقدس و از سوی دیگر، جھان حاضر كه ناسوتی،

، فرآیندی را گویند كه طی آن كشیشی منصب و مرتبه »سده پیوستن به«در مفھوِم » سكوالریزاسیون«سپس، 
در این جا و ھم چنان در اصطالح . گردد می باز) سده، زمانه، ایام یا دنیا( Soeculumكند و به  كلیسایی خود را ترك می

در قطب مخالف » این جھان«یا در » سده« زندگی در. گیرد قرار می» قاعده«در برابر » سده«شناسی مسیحی، 
: دو نوع زندگی، دو نوع وظیفه و تكلیف، دو نوع انسان مسیحی. قرار دارد clercزندگی قاعده مند و خاص روحانی 

clerc  وlaïc از یكسو، : وجود دارندclercs  یا روحانیونی كه به دور از اشتغاالت دنیوی، زندگی خود را تماماً وقِف امر
ی مومنان  د و جامعهنكن زندگی می» این روزگار«كه در  »خلقِ خدایی«یا  laïcsو خدا می كنند و از سوی دیگر،  كلیسا

، كه از ابتدای مسیحیت در تعالیم مسیح به روایت حواریون وجود داشته این دوگانگی بنیادین. دندھ را تشكیل می
  .فراھم آید» خروج از دین«و  » زاسیوِن مسیحیسكوالری«گردد كه به اتكای آن، امكان  ای می است، زمینه

را برای نامیدن عمل انتقاِل امالك و اموال كلیسا به مالكین خصوصی یا دولت و یا » سكوالریزاسیون«سپس اصطالح 
» مرفر«اما این مفھوم، در طی زمان در غرب، با برآمدن . به دانشگاه یا بیمارستان، به كار گرفتند ای تبدیل دیر یا صومعه

در جریان (  ھای ضد قیمومیتِ كلیسا و عروج جنبش» روشنگری«یا جنبش اصالح دین و پروتستانتیسم، با پیدایش 
از این روست كه ما . گیرد فرا تری می ی و دامنه معنا) ی نوزدھم ھای اجتماعی و سیاسی سده ھا و جنبش انقالب

در این میان دو مفھوم اصلی آن را تاكنون . گوییم یسخن م» سكوالریزاسیون«چند معنایی و چند گانگی ھمواره از 
از قیمومیت و سلطه دین تحت تاثیر اندیشه ھای روشنگری و جنبش ھای » رھایی«یكی، : بر جسته كردیم

  ٨٨.»الھیات سكوالریزاسیون«تحت تاثیر اصالحات دینی و » دنیوی شدن مسیحیت«سیاسی و دیگری،  – اجتماعی

مسلمانی چون  یِ و احتماالً متفكران دین(طباطبایی  جواد سیداساسی در بحثِ اما در این میان، ایراد 
  :آن جا است كه) حنفی حسن

یا » دنیوی شدن مسیحیت«یعنی  ھای آن ی یكی از دامنهرا به » سكوالریزاسیون«جواد طباطبایی  سید، اوالً 
، این دارد او با صراحت بیان می به عبارت دیگر، ھمان طور كه خود. دھد می تقلیل» سكوالریزاسیون مسیحی«

و این یك سویه نگری در حالی است كه . كند تعبیر می» تحولی در مبانی نظری الھیات «فرآیند را صرفاً  - مفھوم
یا » رھایی از قیمومیت دین و كلیسا«آن چه كه : ماند ی او كامالً پنھان می از دیده» سكوالریزاسیون«ی دیگر  دامنه

استقالل و «نامند و یا به طور كلی  می …گذاری، فرھنگی ھای سیاسی، قانون در زمینه» نخروج از سلطه دی«
جنبش فكری و خردگرای  سھمشود كه در حقیقت،  نامیده می» سلطه استعالیی خودمختاری جھان بشری از  ھر

 ھای دیگرِ  مفھوم گرایی غربی در تكوین ھای اجتماعی و سیاسی ضد روحانیت و جنبش »روشنگری«
  .رود به شمار می ،»سكوالریزاسیون«

در فرآیند گذار از  صرفاً مورد تاكیِد به سزای خود را نیز » سكوالریزاسیوِن مسیحی«طباطبایی  جواد سید، دوماً 
و مختلف آن در غرب را مورد تامل قرار  بی آن كه مضامین چندگانه ؛كند قلمرو قدسانی به قلمرو دنیوی خالصه می

به نام سكوالریزاسیون  ای مسالهمی تواند مدعی شود كه  ساده پنداری شگفت انگیزی  بادر نتیجه او . دھد
» دنیوی شدن«به زعم او چیزی نیست جز » سكوالریزاسیون«زیرا  !!وجود ندارد) یا در جھان اسالم(در ایران 

نتیجه نیازی نیز به  بوده و ھست، پس در» دیِن دنیا«مسیحیت در غرب و چون اسالم، به خالف مسیحیت، از ابتدا 
در مغرب زمین را نباید » سكوالریزاسیوِن مسیحی«اما بحث اصلی در این جاست كه . شدِن مجدد ندارد» سكوالر«

طباطبایی به  جواد سیدآن چه كه . خالصه كرد» دیِن دنیا«به » دیِن آخرت«در تحول مسیحیت از  تنھاییو به  صرفاً 
گاه باز  نامد ولی مضمونش را ھیچ می توسط الھیات مسیحی» دین و دنیا بازاندیشی نسبتِ «درستی 

 یابه مناسبات مذھب و كلیسا  ی نگاه و برخوردش نظری این الھیات در زمینه لكند، از جمله شامل دگرش و تحو  نمی
پذیرش استقالل و خود مختاری ساحت دولت و  ای، ی امور جامعه است، یعنی به گونه داری و اداره -كشور

اساسی در  ویژگیِ و این ھمان . توسط الھیات مسیحی است گذاری از قیمومیت دین و كلیسا،قانون 
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است كه  - در اسالمغایب  و - )پذیرش استقالل و خودمختاری دولت و كشور داری از قیمومیتِ دین(مسیحیت 
است كه  ی مھمی جنبهو درست این ھمان . سازد می» خروج از دین دینِ «، ای بنا بر گمان عدهرا، » مسیحیت«

رانند، در تعریف و تفسیر  سخن می» سكوالریسم«اسالم به  نیازی بیی كسانی كه از  طباطبایی و ھمه جواد سید
باید نشان دھند كه  ناگزیرچه در غیر این صورت، آن ھا . دھند مورد نظر قرار نمی» سكوالریزاسیوِن غربی«خود از 

پس «به  تن دادنعنی تحول مبانی نظری الھیات دینی در جھت ی» سكوالریزاسیوِن دینی«چنین مضمونی از 
خودمختاری و استقالل امر دولت و قانون «و پذیرش » داری -مداری و كشور – نشستن دین از امر دولت

در اسالم بسی  تخیلش حتااما این ادعایی است كه  …در اسالم نیز وجود دارد …»گذاری نسبت به احكام دینی
  .   دشوار است

  

  مراد فرھاد پور  –

  

ی سوم و  ، نمونه»نكاتی پیرامون سكوالریسم«ی  در رساله »سكوالریزاسیون«پور  از  فرھاد  مراداما تفسیر 
یك سویه نگری، به ویژه در آن جا ظاھر . باشد دیگری از نظریه پردازی ھای یك جانبه روشنفكران ایرانی در این باره می

آن، تقلیل » جوھر تاریخی«چون » سلب مالكیت از كلیسا«را به » ریزاسیونسكوال«شود كه نویسنده، فرآینِد  می
، )»ماتریالیستی تاریخی«یا » ماركسیستی«و به اصطالح، (دھد و یا به حكم تحلیلی كالسیك و آشنا  می

در «دارد  )»از آغاز«و ھم » تحلیل نھایی در«ھم (» اساساً مضمونی اقتصادی« انگاررا كه » سكوالریسم«
كنیم  ھایی از این رساله را نقل می  فراز. دھد قرار می» داری  گذار از فئودالیسم به سرمایه فرآیند كلی ترِ متن 

  ):تاكیدات ھمه جا از من است(

ی اقتدارات  مقصود از سكوالریزاسیون توضیح و توصیف انتقال سرزمین ھایی به زیر سلطه" «
البته در این عبارت نه چندان   ٨٩".قرار داشتسیاسی غیر روحانی بود كه پیشتر تحت نظارت كلیسا 

  .» …»امالك«یا » ھا  زمین«بخوانیم » ھا سرزمین« تر آن است كه به جای سلیس، درست

اساساً مضمونی - بود زیرا ھدف نھایی از این ھیاھوی ھمگانی ھمین   - خلع ید از كلیسادر ھر حال، «
الكیت از كلیسا جوھر تاریخی سكوالریزاسیون سلب متوان گفت كه  بر این اساس می …داشت اقتصادی

یعنی از دیدگاه دھقانان،  – بلكه از آغاز و به صورتی ملموس »در تحلیل نھایی«مضمون اقتصادی نه . بود
–  كردند روحانیان، اشراف و شاھزادگانی كه سكوالریزاسیون را به مثابه زندگی و سرنوشت تجربه می

فرآیند سلب تردیدی نیست كه توضیح و تفسیر  …شد محسوب می دست باال را داشت و مضمون مسلط 
تر و عمیقتری  سكوالریزاسیون، مستلزم تحلیل آن در متن فرآیند كلیجوھر تاریخی  ی به منزلهمالكیت 

، »ی فئودالی  ساختاری جامعه – بحران تاریخی«توان آن را تحت عناوین گوناگونی، نظیر  است كه می
، مورد »ھای تاریخی مدرنیته ریشه«یا  »ی بورژوایی ظھور جامعه«، »داری سرمایهگذر از فئودالیسم به «

  .»بررسی قرار داد

  .»خود به واقع فقط یكی از این عناوین است» سكوالریزاسیون» «

شد؛ در سرتاسر قرون شانزدھم و  خلع ید از كلیسا صرفاً به سلب مالكیت اقتصادی محدود نمی«
  .»عین حال به معنای خلع ید سیاسی و فرھنگی بودھفدھم، سكوالریزاسیون در 

نقطه . تدوین شد ایدئولوژی روشنگریی جزئی از  به منزله ایدئولوژی سكوالریسمبدین ترتیب، «
ی نھایی آن در   شروع این فرآیند، تحوالت قرن ھفدھم و نزاع موافقان و مخالفان اصالح دینی بود، اما ثمره
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  .»و مھمتر از آن، قرن انقالب كبیر فرانسه …روسو قرن ولتر،: قرن ھجدھم ظاھر شد

روشنگری ھرگز جریان یكدستی نبود و به ویژه از لحاظ نسبتش با دین و تفكر دینی، شكل تحقق و «
ی روشنگری  فقط در فرانسه بود كه تقابل فلسفه. ھای آن در آلمان، فرانسه و انگلیس متفاوت بود  پیامد

   ٩٠.»افت و زمینه را برای نزاع سكوالریسم و روحانیت گرایی فراھم آوردبا كاتولیسیسم اھمیتی مركزی ی

پور در تبیین  فرھاد ایم، كوشش مراد گفته» سكوالریزاسیون«ی  با توجه به آنچه كه تا كنون در باره
 یك» ونسكوالریزاسی«زیرا كه . انگاریم برای این پدیده را تالشی بیھوده می» مضمونی اقتصادی«و » تاریخی جوھری«
 ش؛گوِن تظاھر و تكوین نه گو» ھای زمان«و » ھا مكان«ندارد بلكه بنا بر » مضمون اقتصادی« یكو » تاریخی جوھر«

آن را تمیز و توضیح  فرآیندِ -سه مفھومھای متفاوتی كسب كرده است كه تا كنون  ھا و فرآیند ھا، مضمون معنا
  :ایم داده

قام و رتبه كلیسایی از سوی صاحب منصبان مسیحی و در نتیجه ترك نوع در ترمینولژی مسیحی؛ فرآینِد ترك م یكم
  . »دنیوی«یا به نوع زندگی عادی و » سده«به » بازگشت«زنگی، وظایف و تكالیِف خاصِ مربوط به كلیسا و 

در الھیات مسیحی؛ فرآینِد دگرگونی و تحول در مبانی ناظر بر مناسبات دین و دنیا، از جمله پذیرش  دوم
 پدیداری که، حضور خدا) با و(در خود،  …ی امور سیاسی، قضایی این دنیا در اداره» خودمختاری«و » تقاللاس«
  . ایم اند و ما نیز ھمین فرمولبندی را اختیار كرده نامیده »دین) ی سلطه(دیِن خروج از «

» رھایش«فرآینِد  گرا؛ ھای سیاسی و اجتماعی ضد روحانیت و در جنبش» روشنگری«در فرھنگ خردگرای  سوم
  .بشر از دین و مذھب و بطور كلی از ھر قدرت استعالیی

» سكوالریزاسیون» «جوھر تاریخی«پور به نادرستی آن را  فرھاد اما فرآینِد تاریخی چھارمی نیز وجود دارد كه مراد
آید كه خصلتی  یبه شمار م» سكوالریسم«در حالیكه به واقع چنین نیست و تنھا یكی دیگر از تجلیات . نامد می

  :  توضیح مختصری در این باره الزم است. اقتصادی دارد – سیاسی – كلیسایی  – حقوقی

در  ٩١چون واژگانی نو) ١۵٨٩( sécularisationو ) ١۵٨۶( séculariserدر پایان سده شانزدھم میالدی، اصطالحاتِ 
را اقدامی از سوی اتوریته پاپ » یزاسیونسكوالر«، ١۶٩٠فرھنگ لغت فرانسه به سال. شوند زبان فرانسه ظاھر می

ھای متعلق به كلیسا را به مالكین  كند و یا زمین ای را به دانشگاه یا بیمارستان تبدیل می نامد كه دھر یا صومعه می
  ٩٢.فروشد خصوصی یا دولت می

شود؛  لمان میھا و جنگ ھای مذھبی است كه این اصطالح به ویژه وارد سیاست و تاریخ آ سپس در متن اختالف
ساله میان كاتولیك ھا و پروتستان ھا خاتمه  كه به جنگ سی ١۶۴٨در سال  ٩٣وستفالیھنگام مذاكرات صلح 

كردن تعدادی از قلمرو » سكوالریزه«پیشنھادی مبنی بر  ٩۴نگویل،لودر جریان مذاكرات، میانجی فرانسوی، . دھد می
  .كند ھای متعلق به كلیسا  را مطرح می

اتریش، » روشنگرِ «را در مناسبت با رفرم ھای امپراطور » سكوالریزاسیون«ی  ان سده ھجدھم، واژهسپس در پای
كه نیمی از صومعه ھای كشور را به مالكین خصوصی و دولت انتقال داد و  پادشاھیبه كار بردند،  ٩۵ژوزف دوم،

  .روحانیت را به كارمندان دولت تبدیل كرد

ی سیاسی متداول و بحث انگیز در اروپا تبدیل كرد، اقداماتی بود كه در  ه یك مقولهسرانجام آن چه كه این واژه را ب
در این جنگ، . انجام گرفت» سكوالریزاسیون«، در پی شكست امپراطوری پروس از ناپلئون، تحت عنوان ١٨٠٣سال 

و اكنون به تصاحب فرانسه ی راین در تملك خود داشتند  ی چپ رودخانه كه در كرانه ھایی را پرنس ھای آلمانی، زمین
طرفی  ھا دیده بودند و به خاطر جلب حمایت یا بی برای جبران خساراتی كه این پرنس. درآمده بود، از دست دادند

بدین ترتیب كه مالكیت تعدادی از . زند می ھایی »سكوالریزاسیون«دست به  ٩۶،لونویلھا، ناپلئون، طبق قرارداد  آن
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  .دھد ھای پروتستان آلمان انتقال می پرنسھای كلیسایی را به  سرزمین

، »دنیوی كردن امالك كلیسا«به معنای » سكوالریزاسیون«توان نتیجه گرفت كه مفھوم  از آن چه كه رفت می
مضمونی «با » سلب مالكیت از كلیسا«پور در  فرھاد تر از آن چیزی است كه نزد مراد پیچیده تر، متنوع تر و چند جانبه

  .شود متجلی می» ی بورژوایی ظھور جامعه« و» داری گذار از فئودالیسم به سرمایه« و در متن» اساساً اقتصادی

و یا تبدیل » سكوالر«تواند به معنای انتقال یا فروش مالكیت كلیسایی به مالكین   می» سكوالریزاسیون«، اوالً 
اقدامی كه به دستور پاپ . باشد) مدرسه مانند تبدیل صومعه به بیمارستان یا(» سكوالر«ھای  اماكن كلیسایی به نھاد

از كلیسا با مضموِن اقتصادی » خلع ید«یا » سلب مالكیت«گیرد و در نتیجه ضرورتاً مفھوِم  یا اتوریته كلیسایی انجام می
  .داری را ندارد گذار به سرمایه

، را نباید یك سویه) وپااتریش، شمال ار(ھای بزرگ در آلمان و دیگر مناطق پروتستان » سكوالریزاسیون«، دوماً 
 ،با این كه در این دوران تاریخی تلقی كرد؛» ی بورژوایی ظھور جامعه«و » داری  گذار از فئودالیسم به سرمایه«

گون و گاه  ھای گونه جنبه یکدست نبوده،كه  فرایندی. گیرند ی چنین فرآیندی قرار می اغلب پدیده ھا بر زمینه
مالكیت فئودالی از دستی به  جا به جا شدندر این جا، به واقع، به معنای » ونسكوالریزاسی«. متضادی نیز دارند

ھا در   »سكوالریزاسیون«. است) موروثی(به فئودالیته پرنسی ) غیر موروثی( دستی دیگر، از فئودالیته كلیسایی 
دیده بودند، انجام  ھایی كه پرنس ھای آلمانی ، به خاطر زیانلونویلو یا قرارداِد  وستفالیآلمان، در پی صلح 

گراییدند تا به عنوان پرنس یا متنفذ محلی، قلمروی  از سوی دیگر، اسقف ھا به پروتستانتیسم می. گرفت می
موروثی كردن امالك «توان  را می» سكوالریزاسیون«از این منظر، . كلیسای روم را به مالكیت موروثی خود در آوردند

مسیحی از  – تعریف دینی(» ی مومنین جامعه«و » تن مسیح«یتی كه به نامید؛ چه بدین وسیله، مالك» كلیسایی
» سكوالریزه« یعنی »ناسوتی«و » دنیوی«داد و به این معنا  خود را از دست می تعلق داشت، جنبه ازلی) كلیسا

  .گردید می

. اند خته نشدهی ایدئولوژی، تعریف و شنا در غرب ھیچ گاه به منزله» روشنگری«و نه » سكوالریسم«، نه سوماً 
ھای  بودند و نه، بنا بر تعریف كانت، اندیشه» ایدئولوژیك«ھا و یا ناپلئون  ھای پاپ، اسقف »سكوالریزاسیون«نه 

  ٩٧!»روشنگری«

گرایی در سلب مالكیت از كلیسا را باید نوع  بر علیه روحانیت) ١٧٨٩(از سوی دیگر، اقداماتِ انقالب كبیر فرانسه 
در این جا دولتِ انقالبی به خاطر تثبیت خود به عنوان دولتِ ملی و تجسم . دانست» اسیونسكوالریز«ای از  ویژه

ھا  در این جا، اسقف. آورد مایملك كلیسا را به تصرف خود در می اش، و برای تامین  نیاز ھای مالی» حاكمیت ملی«
راساً و آمرانه، قلمرو كلیسا را مصادره شوند تا زمین ھای كلیسای روم را به چنگ آورند،  بلكه دولت،  نمی» سكوالر«

توان بخشی از فرآیند طوالنی تكوین دولت مدرن  در این جا، سلب مالكیت از كلیسا را به راستی می. كند می
  . از كلیسا نامید »استقالل«و » جدایی«بورژوایی در 

  

  

  » الئیسیته«و  »سكوالریسم«ھای بسیط و اختیاری از  برداشت - ۴

  )ضا نیكفر، ابوالحسن بنی صدردمحم ر(     

  

اند و بیش از  كرده» ُپربار«بر این نظرند كه این مقوله را در طول تاریخ،  ای ، عده»سكوالریزاسیون«در مورد كاربرد 
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اش را از دست داده و چندان قابل استفاده   در نتیجه، مفھوم كارایی. كشند ظرفیت و توانش از آن بار كشیده و می
. در ھمین راستاست» الئیسیته«یا  »سكوالریسم«ایرانی پیرامون  ھای پردازی ای از نظریه به پاره انتقاد ما. نیست

گرا،  بسیط، اراده  دریافتدھند، بطوریكه  میحد و حصری به خود   ھای بی آزادیبا مفاھیم، » بازی«برخی، در 
  . گردد می ی آنشدن معنای اصل سبب مخدوش شدن و حتا محو از پدیده،ھا  اختیاری و شخصی آن

از » شكست الئیسیته؟«و  نیكفر  رضا دمحم، از »ی سكوالریزاسیون ی بومی در باره طرح یك نظریه«
و دومی از » سكوالریزاسیون«بسیط و اختیاری، اولی از  ی شاخص از برداشتی ، دو نمونهصدر بنی  ابوالحسن

  .دھیم است كه در زیر مورد توجه قرار می» الئیسیته«

  

     ا نیكفردمحم رض -

  

-  این مقوله» ایرانی كردن«یا به بیان دیگر، در » به سبك ایرانی» «سكوالریزاسیون« تالش نویسنده در طرح نوعی
قابل تامل و تقدیر است، به ویژه از آن جھت كه به  – نامد می » …ی بومی طرح یك نظریه«چیزی كه تحت عنوان  

  :ی او گفته

تاریخی كنونی انساِن -كوالریزاسیون از اندروِن موقعیتِ وجودیبازاندیشی مفھوِم س …روش مقاله «
  ٩٨.»ی فرھنگی ماست خطه

اصولی چون آزادی زن، حكومتِ قانون،  یعنی »مدرنیته«مبانی » بازاندیشی«این تالش فكری، تا آن جا كه به 
تواند مورد  پردازد، نه می برای ایراِن امروز می …عدالت و پیشرفت …دموكراسی، جدایی دولت و دین، لغو امتیازات

 ؛شود كه نویسنده اما ایراِد كار آن جا ظاھر می. باشد و نه موضوع نقِد ما در این جا قرار گیرد مخالفت ھیچ دموكراتی
مبانی و مفاھیم  اغلبمحدود و تنگِ آن، » فرمول«خواھد در  كند و می را وارد معركه می» سكوالریزاسیون«ی  مقوله

بنمایاند و » سكوالریزاسیون«ھای  را خاصه» مدرنیته«ھای  به بیان دیگر، خاصه. ی و متبلور سازدرا متجل» مدرنیته«
  : در فراز ھای زیر تاكیدات از من است. كند» معرفی«

پرسشِ جایگاه واقعی تاریخی  …یعنی آزادی زنی فرھنگی ما   سكوالریزاسیون در حیطه«
و بحث  پرسمان آزادی، عدالت و پیشرفت استمروز و پاسخگویی به آن در ایراِن ا سكوالریزاسیون

این سه نكته  …ھای بحث گرِد ھر یك از این سه محور به ھم پیوسته است سكوالریسم یكی از مقدمه
بر این پایه . برقراری قانونو  لغو امتیازھای سنتی، صنفی و طبقاتی، تشكیل دولت مدرن: اینھایند

ای از آن با این سه نكته به  ھای عمده ای كه مشخصه تاریخیشود از روند  سكوالریزاسیون تابعی می
  ».آیند می بیان در

ھای   ای سطرھای مندرج در فصل  ای است از دسته تاریخ نوشتاری سكوالریزاسیون مجموعه«
اگر سه فصل از فصل ھای كتاب به موضوع ھای . مختلف كتاب تاریخ تحول ھای اجتماعی در عصر جدید

ھای صنفی و طبقاتی كھن، تشكیل دولت مدرن و قانونی كردن جامعه  امتیاز ی لغو به ھم پیوسته
ی سكوالریزاسیون در اینھا خواھیم  بیشترین اطالع را در بارهتوانیم بگوییم كه  اختصاص یافته باشند، می

  ».یافت

گاه ھای سنتی، وجود دست ای از امتیاز ای به نام قانون و نظام قانونی، لغو مجموعه وجود پدیده«
آموزش متمایز از نظام حوزوی، مراقبت نسبی بر امر گردش پول، تمركز اعالم شده قدرت قھری در دست 

خانی و بسیاری چیزھای دیگر، بنا بر  -دولت، حضور نسبی زنان در جامعه، چیرگی نسبی بر نظام خان
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مفھومی حقوقی  سكوالریزاسیون به عنوانِ . زاویه دید گشوده شده، نمود ھای سكوالریزاسیون ھستند
ی مھمی   كند و در ادامه در ھمین راستا، سویه نامگذاری می …ای از روند لغو امتیاز ھای سنتی را جنبه

  ».شود از روند شكل گیری دولت مدرن می

  ».ی تكوین دولت مدرن است سكوالریزاسیون فرع مساله«

. آنان در گزارش و اجرای قانون استقانونیت در نھایت مبتنی بر برابر دانی زن و مرد و مشاركت برابر «
است، و آن معنا  یك كلمه معنا شدنیدر نزد ما با  سكوالریزاسیونتوانستیم به گوییم   اگر زمانی می

  ٩٩.»است قانونكلمه 

  

  :توان گرفت از این طرح، سه ایراد اساسی می

دھد؛ اختالطی  ارایه می» سیونسكوالریزا«نیكفر از  رضا تعریف بسیط و ولنگ و وازی است كه دمحم ؛ایراد اول
و  …ی مدرنیته چون آزادی، پیشرفت، حقوق بشر، دولت، قانون است كه نویسنده بین مبانی متنوع و گسترده

ھا و  در یكی از معنا، اگر چه »سكوالریسم«. دھد انجام می» سكوالریزاسیون«ی محصور و محدود  مقوله
آن چه تا كنون . معنا نیست سان و ھم  ھم» مدرنیته«آید، اما با  یبه شمار م» مدرنیته«از  ای جنبه، ھایش دامنه

ھایش،  فراینِد تاریخی، در یكی از معنا – دھد كه این مفھوم گفتیم نشان می» سكوالریزاسیون«در تعریف و تفسیرِ 
. كند در خود جمع نمیرا » مدرنیته«آید، اما در عین حال مبانی مختلف  جزیی از جنبش روشنگری به حساب می

نیكفر شامل آزادی، عدالت، پیشرفت، لغو  رضا ی دمحم كه در نوشته» مدرنیته«گون  عناصر تشكیل دھنده و گو نه
تمركز  قھر در  …مراقبت امر گردش پول …تشكیل دولت مدرن و برقراری قانون …امتیازھای سنتی صنفی و طبقاتی

توان و نباید  ی این ھا را نمی ھمه …شود یگر میدست دولت، آزادی زن، برابری زن و مرد و خیلی چیز ھای د
شود  ی ھفدھم آغاز می از سده حداقلدر غرب، » سكوالریزاسیون«. خواند» ھای سكوالریزاسیون نمود«

ھای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی نام برده، چون برابری زن و مرد، جزو  درحالی كه بسیاری از پدیده
  . آیند به شمار می) ی بیستم اواخر قرن نوزده و سده(عاصر آورد ھای بشری دوران م دست

بیش از » باركردنِ «و » سكوالریزاسیون«در آن جاست كه دریافتِ بسیط، نا محدود و فراگیرنده  از  ایراد دوم
ر، اگر ھا و پدیده ھای دیگ گردد كه معنای نخستین و اصلی این مقوله در البالی انبوھی از مقوله ی آن باعث می اندازه

با شمارِ فراوانی  این ھمانی شدنرود كه  به عبارت دیگر، بیم آن می. شود ُگمنه محو ولی حداقل كدر، كم رنگ و یا 
 مبانی مركزی و اصلی از یكیاز مباحث دیگر چون پیشرفت، دموكراسی، برابری، گردش پول و غیره، بر 

باشد، سایه افَكَند؛ آن را مناسبات  دین و دنیا كه  - آن مبنای مركزی و اصلی تنھاو البته نه  -» سكوالریزاسیون«
  .كنار یا پس زند

نیست كه به یاری آن » شفاف«و » توانا« چنان» سكوالریزاسیون«ما این است كه مفھوم ایراد سوم سرانجام 
سالح «. را تبیین و تدوین كرد) »جدایی دولت و دین«ی  و یا حتی نظریه(ی ایرانی  »ی مدرنیته نظریه«بتوان 

مفھوِم چند معنادار و ، »سكوالریزاسیون«. را ندارد کارایِی الزمبرای چنین آزمونی » سكوالریزاسیون» »مفھومی
شده دارد و یك پا در مبانی خردگرا » دنیوی«و ھمان طور كه نشان دادیم،  یك پا در الھیات مسیحی ابھامی است   ُپر

كه به خواھد او را در چھارچوب معین یكی از آن دو محبوس كند، » ترتیبی«و غیر دینی روشنگری؛ از این رو تن به ھیچ 
  . نمی دھد
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    صدر ابوالحسن بنی -

  

اختیاری از  از برداشتِ  گونه توان بارزترین تجسِم نماد صدر را می ابوالحسن بنی »شكست الئیسیته؟«ی  مقاله
با این كه عنوان نوشتار به صورت پرسشی . (فی كرد، معر»الئیسیته«مفاھیم و در این جا، از مفھوِم شناخته شده 

مراد،  نبوده،شود كه عالمت سوال تعارفی بیش  طرح شده است اما در جریان خواندن متن خیلی زود معلوم می
  ). است» شكست الئیسیته«

این مقوله با پدیدار رو به رو نیستیم؛ تنھا با اختالط » الئیسیته«بسیط و نادرست از  یتنھا با تعریف ما نزد نویسنده،
ھای دیگرِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه نیستیم؛ بلكه با تبیین و تفسیری فردی و اختیاری از مفھومی سر و 

پژوھش بسیاری از متفكران، فیلسوفان مطالعه و موضوع  ،در غرب سال گذشته ١۵٠كار داریم كه حداقل طی 
، »الئیسیته«در نتیجه معنا و مفھوم . قرار گرفته است.. اسیسیاسی، جامعه شناسان و فعاالن اجتماعی و سی

  .  اند كلی مرزھای تبیینی آن به مقدار زیادی مشخص و معین شده طور هی مضمونی آن و ب گستره

با ماجرای قانون منع عالیم آشكار دینی از جمله حجاب اسالمی در مدارس  .است نامبرده، در دو بخش ی مقاله
ابتدا . شود مولف، ختم می» ابداعی«ی  »الئیسیته«مختلِف » ھای خاصه«و سپس با  شود می ازدولتی فرانسه، آغ

تاكیدات از من (ای كوتاه به موضوع اول خواھیم كرد  كنیم و سپس اشاره فراز ھایی از بخش دوم را نقل و بررسی می
  ):است

  

ھای قدرت  بیان. آن را پر كندخواھد كه  می ی راھنمایی  اندیشه. نیست ظرفالئیسیته بیشتر از یك «
اند كه  این شكست را نیز از بیان قدرتی خورده. اند كردند، شكست خورده مختلفی كه این ظرف را پر می

ممنوع كردن حضور دین در كه الئیسیته را ب  بیان ھای قدرتچرا  …یك نوع بیان دینی از خود بیگانه است
 – جانشین معرفت دینی شدن معرفت علمیدر پی  –دوم در مرحله اول و جامعه در مرحله  قلمرو دولت

كند، بسی  ی كار می اند؟ زیرا بیان قدرت مادی كه علم و فن را نیز وسیله بكار بردند، شكست خورده
  . »… شود كه دین در آن از خود بیگانه شده است تر و ویرانگر تر از بیان قدرتی می محدود كننده

شخصی  …اند اند و ھر دو بی حاصل گشته دو تجربه شده ھر شخصی كردن دینو  دین ستیزی«
دولت  …شود  كردن دین، وقتی دین بیان قدرت است، الئیسیته ھمان ستیز تاریخی دین و دولت می

خالی وجود ندارد، دولت حقوق مدار، قانون اساسی دارد كه در آن، حقوق انسان و حقوق جامعه ملی و 
اگر دین , آیند ھا از جایی می این حقوق و ارزش. مندرج ھستنداصول راھنمای رشد و عدالت اجتماعی 

، تھی باشندھا  اند، از این حقوق و اصول و ارزش كه مردم یك كشور بدان یا بدانھا گرویده یا دین ھایی
زیرا این حقوق و اصول و  –و ب . كند شخصی شمردن دین ، تضاد دولت و دین را احتراز ناپذیر می –الف 

بنابراین، دولت كه قدرت اصلی است وسیله ستیز آن بیان با دین یا . اند بیانی اخذ شدهارزش ھا از 
ایرانیان سه بار انقالب كردند و ھر سه نوبت در تشكیل دولت جدید شكست  …شود ھای رایج می دین

یرون از از جمله به این دلیل كه بیان آزادی نزد اھل سیاست پذیرفته نشده بود و در جامعه نیز ب. خوردند
با آنكه در رھبری انقالب مشروطیت، روحانیان نقش اول را داشتند، اما دین جریان . شد دین، شمرده می

از این رو بود كه در جریان انقالب ایران، انقالب اسالمی ب بازگرداندن . بازیافتن طبیعت خویش را نپیمود
تند بدون آزادی و بدون اینكه این بیان دانس اسالم از بیان قدرت به بیان ازادی ھدف آنھایی شد كه می

  .    »پذیرش ھمگانی بیابد، تشكیل دولت حقوق مدار نا میسر است

    :الئیسیته بر شمرد توان برای خاصه ھای زیر را می«  
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پایان گرفتن رابطه قوا میان  …جنبش آزادی انسان از قدرت …خاصه اول آن می تواند عبارت باشد از
الغای شتن محل برای سلطه یكی بر دیگری و تامین ھمكاری آن ھا به قصد بنیادھا و باقی نگذا

برای دست یابی به تامین بی طرفی دولت در آن چه به باورھا و اندیشه ھا و اطالعات مربوط  سانسورھا
  …برقرار شود جریان آزادی اطالعاتھا و  تا كه جریان آزادی اندیشه …شود می

آشتی و بردباری و بسا ھمزیستی در دوستی میان باورھای دینی و  كار دولت ایجاد محیط: خاصه دوم
  .غیر دینی است

  …خشونت زدایی دایمی: خاصه سوم

ھای حاكم بر  و نیز تبعیض و قومی و جنسیو دینی  ھای نژادی الغای تبعیضالئیسیته : خاصه چھارم
برابری ، برابری در كاریم و تربیت، اصل برابری در برابر قانون، برابری در تعل …روابط بنیادھای جامعه است

باشند  واقعیھا   شوند كه این برابری ھای الئیسیته می  ای از خاصه وقتی خاصه …در رجوع به قاضی و
ھای تامین این برابری ھا بطور شفاف مشخص و مسئوالن تامین شان معین شوند و در عمل،  و روش

  .برقرار گردند

جامعه و  اھای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگیشفاف سازی فضالئیسیته  : خاصه پنجم
  .ھا در این فضاھا است فعالیت

  .است اشتراك و ھمبستگی: خاصه ششم

كند وقتی نمی گذارد گروھی یا گروه ھایی از جامعه، به قیمت آلوده كردن  دولت صفت الئیك پیدا می
 آلودگی محیط زیست مبارزهبا محیط زیست و بر باد دادن منابع، ثروت اندوزند و در سطح جھان 

        ١٠٠.»كند می

  

مفھومی باز، فراگیر و اختیاری نیست كه ھر كس تعریِف خاصِ خود را از آن به » سكوالریسم«به سان » الئیسیته«
فھرستِ بلند . دانست» الئیسیته«ی  ی سیاسی یا اجتماعی را نمی توان دلبخواھی، خاصه ھر پدیده. دست دھد
مطلوب، دموكراتیك و آزاد از ھر گونه سلطه  ھای یك نظام اجتماعی ای فوق را شاید بتوان جمع شاخص باالی برنامه

. آیند به شمار نمی» الئیسیته«ھا، جز در مورد دوم، به ھیچ رو مشخصات  تلقی كرد؛ اما روشن است كه این خاصه
ھای  الغای تبعیض«، »یی دایمیخشونت زدا«، »آزادی اطالعات«، »االغای سانسوره«، »جنبش آزادی انسان«

و  اشتراك«، »شفاف سازی فضاھای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی«، »قومی و جنسی..  نژادی
به  ھیچ ربطیاكثراً این ھا ھمه  …»ھا برابری در كار و در رجوع به قاضی و واقعی بودن برابری«، »ھمبستگی

  .ندارند» الئیسیته«

ھای فوق را كه در  ی خاصه صدر ھمه شود این است كه چرا ابوالحسن بنی میپرسشی كه در این جا طرح 
ھای آن  یا خاصه» الئیسیته«توانند بیان اصول یك دكترین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشند،  حقیقت می

در مفھوِم  را … مورد نظر خود ھای مختلف و متنوع سیاسی، اجتماعی  نامد؟ او با این كار، از یكسو، مفھوم پدیده می
كند و از سوی  می تضعیفھا را  ، آنخواسته نادھد و در نتیجه  تقلیل می» الئیسیته» «تنگِ«و » محدود« طبیعتاً 
مخدوش و ) این بار شاید خواسته و آگاھانه؟(را نیز » الئیسیته«ھمان یك مقوله یعنی  معنای اصلی و خاصِ دیگر، 

 انقالب اسالمیی  ی مفصل كه در دو شماره ه كنیم كه در این مقالهدر اثبات این مدعا، كافیست توج. كند محو می
، از ھر چیز و نا چیزی »الئیسیته«گیرد، نویسنده، در توصیف  منتشر شده است و بیش از ده ھزار كلمه را در بر می

كه  – شمارد می» الئیسیته«ھای    راند و حتی مبارزه با آلودگی ھوا و محیط زیست را نیز جزو خاصه سخن می
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ی كوتاه، موجز و ساده تشكیل شده  این مفھوم كه از سه كلمه و تاریخیِ  اما از معنای اصلی –شگفت انگیز است 
  .     برد ، نامی نمی»دین و  دولت  جدایی«است، یعنی 

در » ظرفی«اگر حتا . در آن گنجاند کند راحكم » اندیشه راھنما«نیست كه به توان ھر چه » ظرفی» «الئیسیته«
خاصی » ایسمِ «مرام نیست، ایدئولوژی نیست، » الئیسیته«. گیرد ر باشد كه نیست، ھر مظروفی در آن جای نمیكا

دكترین اجتماعی یا » الئیسیته«. شود وجود ندارد كه در این صورت نقض غرض می» الئیسیسم«چیزی به نام . نیست
» الئیسیته«. دالت و برابری و برادری نیستسیاسی نیست، دمكراسی یا لیبرالیسم نیست، آزادی یا حقوق بشر، ع

. خواھد مناسبات اجتماعی یا مناسبات دولت و جامعه مدنی را تعیین كند نمی» الئیسیته«. نظام اجتماعی نیست
از این . »نھاد دین/دین« و» بخش عمومی/دولت« مناسبات: ناظر بر یك چیز ھست  –  تنھا و تنھا -» الئیسیته«

با این كه در جای خود تامل بر انگیزند، به ویژه در نگرشِ  -» شكست الئیسیته؟«ده در ھای طرح ش رو، خاصه
و » خارج از موضوع«اما باید تصدیق كرد كه اكثراً  –  حاكم است ای كه بر آن »خروج از سلطه«خواھانه و  آزادی

  .اند مورد بی

دو ركن تفكیك فرانسه كسب كرده است، از  كه به ویژه در ای ، در مفھوم تاریخی»الئیسیته«در پیش گفتیم كه  
ھای  كند و در امور ادیان و نھاد دولت از یك سو، آزادی ھای مذھبی را تامین و تضمین می: تشكیل شده است ناپذیر

ھیچ دینی را تبلیغ و از سوی دیگر،  كند دخالت و اعمال نفوذ نمی - اند مستقل از دولتكه  - مذھبی
شناسد و برای ھیچ مذھبی امتیازی قایل   به رسمیت نمی) سی خوددر قانون اسا(كند و   نمی
دولت و » جدایی« پیش شرطِ و در ضمن، تصریح كردیم كه . باشد مردمشود، ولو این كه مذھب اكثریت   نمی

نامند كه در عصر جدید، ھمراه با انكشاف مناسبات  مدنی می دولت و  جامعه» جدایی«دین، جدایی دیگری است كه 
  .گیرد ، شكل می»مدرنیته«داری و  سرمایه

. باشد، چنین ادعایی از جانب او مضحك و ابلھانه خواھد بود» خالی«نمی گوید كه دولت از اندیشه » الئیسیته«
ی اندیشه ھا و  او شامل ھمه» كردنِ  فكر«و این . نكند» فكر«نمی تواند » دولت«. كند می» فكر» «دولت«

كه دولت  گوید تنھا می» الئیسیته«اما، . شود مله عقاید مذھبی و متافیزیك میھا در طول تاریخ بشری از ج ذھنیت
از پیش تعیین  مرجع حقیقتِ ھیچ ھیچ دینی نیستند و  پیروِ ی امور خود  اداره اندیشه و در) و بخش عمومی(

  .شناسند ای به نام احكام دینی، نمی شده

چه در این صورت باز ھم نقض غرض عمل كرده است،  كند،» دین«، را جایگزین »علم«خواھد  نمی» الئیسیته« 
غیر «ضرورتاً دولتِ » الئیسیته«. دخالت كرده است» كار مستقل دین«و ھم در » كار مستقل علم«زیرا ھم در 

باشد یا » ایدئولوژیك«تواند  دولت الئیك نیز می. تواند الئیك باشد یا نباشد می» ایدئولوژیك«دولت . نیست» ایدئولوژیك
كنونی  دولت. گیرند كه خطایی بیش نیست ھمسان می» غیر ایدئولوژیك«بعضی ھا دولت الئیك را با دولت . شدنبا

دولت فرانسه نیز الئیك است اما . ھم ھست» ایدئولوژیك«الئیك است و در عین حال  به معنایی ، چون نمونه،كوبا
خواھیم كه دولت پیرو  بنا براین اگر می. ، نیست»واقعاً موجود سوسیالیسم« سابقبه معنای رژیم ھای » ایدئولوژیك«

  .          ایدئولوژیك غیر و درست این است كه بگوییم دولتِ الئیك طرح و شعارای نباشد،  ھیچ دین و ایدئولوژی

دین، امرِ خصوصی «. داند می» امر خصوصی«است و نه دین را » دین ستیز«، از سوی دیگر، نه »الئیسیته«
و سپس، سیادت کلیساست  الیسِم ضدلیبر؛ ابتدا پرچم شود ی مسیحیت پدیدار می ت كه در حوزه، دركی اس»است

. رھایی نیافته است» ماركسیسِم مبتذل«گردد كه ھم چنان از بنِد  می ای ی آن چپِ سنتی فرمول نابخردانه
و » جامعه«ندارند بلكه به » ودبرای خ«، عقاید خود را تنھا …ھا ھا، آگنوستیك  ایست باورمندان به دین، ھم چون آته

، مضحك و محال »فكر«كردن دولت از » خالی«نیز، به سان » شخصی كردن دین«از این رو . كنند عرضه می» جھان«
ی  ھای مذھبی در جامعه ضد دین نیست زیرا یكی از دو ركن بنیادین آن، تامین آزادی» الئیسیته«سرانجام، . است

ھای  و یا نظام» خانی یا پھلویسم رضا«، چون »الئیك«ھای معروف به  از رژیم از این جھت، بسیاری. مدنی است
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به شمار » الئیك«، به دلیل اعمال سركوب مذھبی، به معنای واقعی كلمه، »سوسیالیسم واقعاً موجود«سابق 
شرط  ھا، پیش سیستمدر این : دانست» الئیك«ھا را نمی توان  عالوه بر این، به یك دلیل دیگر نیز این رژیم. آیند  نمی

باشد، به دلیل دیكتاتوری تك حزبی یا استبداد و در نتیجه به علت » جدایی دولت و جامعه مدنی«كه » الئیسیته«
  . است نشده ی مدنی آزاد، ھنوز پدیدار فقدان یك جامعه

ای رشد و شرایط را بر» مناسب ترین« احت به عکس، نیست بلكه» ستیز دین«بدین سان، نه تنھا » الئیسیته«
اش  از این روست كه ماركس، در دوران نقِد فلسفی. آورد فراھم می -در استقالل از دولت  - تكوین دین در جامعه 

دولت «گوید كه  او می. كند طرح می جالبی پاراُدكس، )١٠١ »كروزناخی عزلت«ی  ویژه در دوره هو ب ١٨۴٧ – ١٨۴٣(
، دولتی »مسیحی ناب«دولت  .است» مسیحی ناب«ناسد، دولت ش كه ھیچ دینی را به رسمیت نمی ، دولتی»الئیك

و نه آن دولت  »استآن  ای است كه مسیحیت بیان اغراق آمیز  ترجمان الئیك و انسانی مبانی بشری«است كه 
گویی ماركسی در این » خالِف عرف«این  ھایی از نقل فراز. دھد ساالری كه دین را پایه و اساس كار خود قرار می دین
  ):تاكیدات از من است(برای بحثِ ما، خالی از فایده نیست  جا،

ای نیست كه مسیحیت را به عنوان بنیـاد  مسیحیناب، دولت به اصطالح  مسیحیدر حقیقت، دولت «
بی خـدا دولت مسیحی ناب، دولت . خود، به عنوان دیِن دولت بشناسد و لذا سایر ادیان را مستثنی سازد

دولتـی . بََرد ولتی است كه دین را به سطح سایر عناصر جامعة مدنی میاست، د دمكراتیكاست؛ دولت 
كه ھنوز خدا شناس است، كه ھنوز بطور رسمی به دین مسیح معتـرف اسـت، دولتـی كـه ھنـوز جـرات 

اش به عنـوان  ، بشری، در واقعیتبه شكل الئیككند خود را یك دولت اعالم كند، ھنوز توفیق نیافته  نمی
ای را كه مسیحیت تبیین اغراق آمیز آن است، توجیه نماید؛ ساده بگـوییم، دولـت بـه  دولت، مبنای بشری

دیـن  مبنـای بشـریزیـرا تنھـا، . )متـرجم – اسـت Nichsstaat» دولـت نـا«(اصطالح مسیحی، دولت نیست 
  .ھای واقعی بشری، تحقق بخشد تواند خود را در خالقیت می -و نه مسیحیت به عنوان دین  –مسیح 

ه اصطالح مسیحی نفی مسیحی دولت است، اما مسلماً تحقق سیاسی مسیحیت دولت ب 
دولتی كه ھنوز به مسیحیت به شكل دین معترف است، دولتی است كه ھنوز به شكل . باشد  نمی

چنین دولتی ھنوز . كند سیاسی به آن اعتراف ندارد زیرا كه ھنوز نسبت به آن به شكلی دینی رفتار می
ری دین نیست، زیرا به پذیرفتن شكل غیر واقعی و تخیلی این ھستة بشری ادامه بنیاد بش تحقق حقیقی

است و مسیحیت به عنوان مكمل و تقدیس این  ناقصدولت به اصطالح مسیحی یك دولت . دھد می
دولت به اصطالح مسیحی . شود ای برای دولت تبدیل می  لذا دین الزاماً به وسیله. كند نقص، عمل می

یك دولت، به دین مسیحی  به عنواندولت به اصطالح مسیحی برای تكمیل خود،  …اردولتی است ریاك
دولت دمكراتیك، دولت حقیقی، برای تكمیل سیاسی خود احتیاج به دین ندارد، بر عكس، . احتیاج دارد

   ١٠٢.»یابد  تواند دین را جدا كند، زیرا بنیاد بشری دین در آن به شیوة دنیوی تحقق می می

         

در فرانسه، ما پیش از » حجاب اسالمی«ی ماجرای  در باره» شكست الئیسیته؟«اما راجع به بخش دیگر مقاله و 
با  ١٠٣.ایم ، اظھار نظر كردهاین کشور انتاریخی مردم دستاورد مھمِ  ی به مثابهاین در این مورد و در دفاع از الئیسیته 

دانیم كه به  مقاله، الزم می برخی احكام غیر واقعی و نادرستِ ست، اما در رد  خارج از بحث كنونی ما این كه موضوع
  :صدر مدعی است كه بنی ابوالحسن. اختصار توضیحاتی بدھیم

گر استبداد الئیسیته و ھم  گر شكست الئیسیته است و ھم بیان اقدام حكومت شیراك، ھم گزارش«
طرف بمانند و   و مدرسه بی در حقیقت قرار بود دولت. دھد شكست عمومی لیبرالیسم را گزارش می

داند كه انسان بدون اندیشه راھنما  آیا آقای شیراك نمی. طرف بشود خواھند بی حاال از دانش آموز می
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وجود ندارد؟ آیا او نمی داند كه ھیچ استبدادی موفق به ایجاد انسان خنثی نگشته است؟ الئیسیته خود 
  .»مرام بگرددقراربود زمینه را آماده كند تا علم . مرام نیست

داند و بی حجابی را اعمال خشونت جنسی به مسلمانان و حكومت  مالتاریا حجاب را واجب می«
یكی بی حجابی را ممنوع . »انگارد ھا می حجاب را اعمال خشونت بر فرانسوی«شیراك حجاب را حرام و 

  ١٠۴.»كند و دیگری حجاب را می

  

  :طلبند ھایی را می فوق پاسخ مطالب

مدارس یھودی و یا صلیب مسیحی، تنھا شامل  ١٠۵كیپانع عالیم آشكار دینی، چون حجاب اسالمی، قانون م -
  .شود و نه مدارس خصوصی، شھر یا جامعه می) ابتدایی و متوسطه(دولتی 

ی قانونی ای  شیراك، رئیس جمھور فرانسه، نبوده بلكه مادهژاک ی  نام برده، عمل خود سرانه» اقدام« -
نمایندگان منتخبِ مردم، اعم از  ی دو مجلس ملی و سنای فرانسه با رای اكثریت بزرگ و شكننده باشد كه در می

  . رسد راست، میانه و چپ، به تصویب می

ی ریاست جمھوری  یعنی دوره ١٩٨٠در مدارس دولتی فرانسه، از دھه » دختران دانش آموز محجبه«ماجرای  -
ھای  طیف. گردد ملی می یا شود و به تدریج تبدیل به مساله آغاز میفرانسه  سابق رئیس جمھور میتران،فرانسوا 

ھا و  ی مدنی و سیاسی فرانسه، از سندیكاھای معلمان، والدین و مدیران مدرسه تا انجمن گسترده و مختلِف جامعه
كاھای و سرانجام نھادھای دینی مسیحی، یھودی و مسلمان، سندی …آموزان ھای زنان، دانشجویان و دانش سازمان

گروه مجلس ملی فرانسه . كنند در این موضوع فعاالنه شركت و دخالت می …كارگری، احزاب و سازمان ھای سیاسی
كارشناس، متفكر، جامعه شناس،  ٢٠از سوی دیگر، كمیسیونی مركب از . دھد در این رابطه تشكیل می کاری

برای تھیه گزارشی و ارایه  از دو جنس،…مدنی دان، استاد، سندیكالیست و فعال جامعه شناس، تاریخ فیلسوف، دین
بخشی از اعضای كمیسیون از گرایش چپ بودند و دو نفر از . شود آن به رئیس جمھور، از طرف این نھاد تعیین می

صدر  بنی ، مورد استناد ابوالحسن»شكست الئیسیته«ھستند كه در اثبات  دبره، ھمان كسانی آنان، آلن تورن و رژی
با توافق آن دو  منھای یک نفر ولی أو به اتفاق آر – تحقیق و بررسی كمیسیون، پس از پنج ماه كارِ . ندا قرار گرفته

كه  کند به دولت و مجلس توصیه می کمیسیون گزارش. دھد گزارش خود را تحویل رئیس جمھور می -جامعه شناس 
در منع  قانونیھای حقوقی در این زمینه،  در مدارس و پایان دادن به ناروشنی» الئیسیته«برای پاسداری از مبانی 

به پیروِ پیشنھاد كمیسیون، . دینی در مدارس دولتی به تصویب رسد ١٠۶ی ھر گونه تظاھر آشكار و خودنمایانه
شود كه پس از  ی قانونی در ممنوعیت عالیِم آشكار مذھبی از طرف وزیر تعلیم و تربیت به پارلمان ارایه میا الیحه

  .گیرد ی مقننه قرار می  مورد تصویب قوه شور و اصالحاتی

برای . رود مصرح در قانون اساسی جمھوری فرانسه، یكی از اركان اصلی این نظام به شمار می ی »الئیسیته« -
اند و در این راه پر پیچ و  سال مبارزه كرده ١۵٠در فرانسه، مردمان این سرزمین بیش از » صلح دینی«و حفظ  آنتحققِ 

و نظام تعلیم و تربیت، اصلی ) lycée(مدرسه ابتدایی و متوسطه در این میان، . ینی پرداخته اندخم، بھای سنگ
  .اند در طول تاریخ معاصر فرانسه را تشكیل داده گرایی با روحانیت» الئیسیته« ترین میدان چالشِ 

به عنوان یكی از  كند، در عین حال كه» بی طرف«آموز را  دانش تواند  نمیو  خواھد نمیی الئیك  مدرسه -
مذھبی خاص اعم از مسیحی، یھودی  آشكارِ  خواھد محِل تبلیغ و تظاھرِ  ، نمییجمھورھمگانِی ھای  مھمترین نھاد

در چندانی فكری و  دانش آموزان صحن درون مدرسه ابتدایی و متوسطه جای آمیزش و آموزش. یا اسالمی باشد
 محل تواند اما نمی ،خ عقاید فلسفی، دینی و غیر دینی است، جای فراگیری به دور از تعصبِ تاریاست عقیدتی

  .  باشد ١٠٧ Communautarisme و یا مذھبی تظاھر
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در ایـن كشـور » شكسـت الئیسـیته« قانون منع عالیم خود نمایانه و آشكار مذھبی در مـدارس دولتـی فرانسـه، -
اگـر در شـرایط ایـران، پـس از دو . اسـت نسـیج برابـریو  الئیسـیته، جمھوریتبلكه دفاع از سه اصل بنیادیِن  نیست
جمھـوری (آن » اجبـاری تحمیـل«و دیگـری در ) شـاه رضـا ی دوره(حجـاب » اجباری كشف«ی تاریخی، یكی در  تجربه

ــالمی ــش«، )اس ــیش» آزادی پوش ــه پ ــامی ب ــی گ ــوب م ــه،  محس ــور فرانس ــرایط كش ــود، در ش و » رواداری«ش
و  فرانسـویان صـلح دینـی، الئیسـیته، آزادی زن. را دارد ت به پسبازگشحكم ، الئیسیته در این زمینه ی مسامحه

ھـا امـروز بـه حـق، از  آن. انـد ھـا و مبـارزات طـوالنی، سـخت و خـونین بـه چنـگ آورده برابری جنسی را طی انقـالب
ال آن چه كه در قضیه حجاب اسالمی زیر سو. اند ھا بھای سنگینی پرداخته كنند كه به خاطر آن ھایی دفاع می ارزش

  .استامور  رود، تنھا خصلت الئیك مدرسه دولتی نبوده بلكه آزادی زن و برابری دختر و پسر در ھمه می

: انـد مساله حجاب اسالمی در مدارس فرانسه، ریشه در عوامل مختلفی دارد كـه بخشـاً اجتمـاعی و اقتصـادی -
ــون  ــویتیچ ــات ھ ــادی مطالب ــران اقتص ــرایط بح ــه در ش ــاری ك ــارجی تب ــویان خ ــار و  فرانس ــیط ك ــاری، از مح و بیك
و رشـد  ١٠٨امـا عوامـل مھـم دیگـری نیـز وجـود دارنـد چـون بحـران سیاسـت جـذب. انـد شـده» بیرون رانده« اجتماع

Communautarisme بنیاد گرایی اسالمی در بین اقشاری از مسلمانان فرانسه، خود، ریشه در عوامـل . گرایی و بنیاد
  .ی بحث ما خارج است ز حوصلهدارد كه ا مختلف داخلی و بین المللی

 اقـدامقانون منع عالیم خودنمایانه و آشكار مذھبی در مدارس دولتـی فرانسـه را بایـد، در عـین حـال، چـون یـك  -
ای كه گام به گام اصول الئیسیته  پدیده. در برابر بنیادگرایی اسالمی تلقی كرد جمھوری الئیك از طرفقاطع و  صریح

ای كـه امـروز  بـه ویـژه آن بنیـادگرایی اسـالمی. بـرد و برابری زن و مرد را به زیر سوال می آموز و آزادی دختران دانش
حجاب اسالمی در مدارس، ورزش جداگانه برای دختران و پسران، لغو كالس شنا و موسیقی برای دختران مسلمان را 

  .. ا طرح خواھد كردرس رابودن راه، جدا كردن دختر و پسر در مد ھمواردر صورت  ،كند و فردا طرح می

مسـلمانی اسـت  دانش آموزان  خیل عظیم ، در عین حال دفاع ازالئیسیته در مدارس دولتیدفاع از  -
دفـاع  بـرایمقاومت،  ی الئیك چون سنگر ، از مدرسهنبنیاد گرایاو  سنتی ھای خانواده كه در برابر فشار

  .كنند از آزادی، برابری و رھایی خود، استفاده می

  

  

  

   .»حكومت دموكراتیك دینی«و  »دموكراسی«، »سكوالریسم«تالط اخ - ۵

  )مصطفی ملكیان، علی رضا علوی تبار(    

  

  

و » دموكراسی«، »سكوالریسم«توان در اختالط ناگوار  نوع دیگری از آشفتگی نظری در متن ھای نام برده را می
  .یافت» حكومت دموكراتیك دینی«

، »سكوالریسم و دموكراسی«، در تبار علوی رضا علیو » ومت دینیسكوالریسم و حك«، در ملكیان  مصطفی
دو متناقض كردِن » سازگار«، در پی »دموكراسی«و » اكثریت« حکم پذیرشھا، به  آن. دان اختاطیبانیان چنین 

، حتا با وھمی و پنداری» سازگاری«دانیم، در این  در حالی كه می. اند »حكومتِ دینی«و » سكوالریسم«یعنی
كلمه خبری خواھد   به معنای حقیقی» دموكراسی«شود، نه از  معیار و مالك می تنھاكه » اكثریت رای« ی وانهپشت
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  .»الئیسیته« از ه طریق اولیو ب» سكوالریسم«بود و نه از 

  :در فراز ھای زیر تاكیدات از نگارنده است

  

  ملكیان مصطفی

  

این دفاعیه طبعـاً بـه معنـی مخـالفتی اسـت بـا . ای بود از سكوالریسم آن چه تا این جا گفتم دفاعیه«
قصـد دوم مـن ایـن اسـت كـه نشـان دھـم بـا وجـود ھمـین مبـانی . حكومت دینی، بـه معنـایی كـه گفـتم

، كـه با مبانی سكوالریسـمآید، به نحوی كه  تواند پدید در شرایط خاصی می حكومت دینیسكوالریسم، 
أی اكثریـت افـراد  شرط این است كه وقتی در جامعهآن شرایط كدامند؟ یك  …، ناسازگار نباشدذكر كردم

دانـیم باورھـای دینـی، بالفعـل قابـل  بگوینـد، مـا در عـین اینكـه مـی) آل و آرمانی، ھمه و در صورت ایده(
تحقیق نیستند و ھیچ دلیلی بر صدق و كذبشان وجود ندارد، به ایـن باورھـا دلبسـتگی داریـم و ھمانھـا را 

سازیم، باورھـای دینـی  ای كه خود مان آن را می خواھیم در جامعه و میدانیم  مبنای حكومت خود می
كـه بـر مبنـای (داشـت  حكومـت دینـیتـوان  در ایـن صـورت مـی. مبنای تصمیم گیری ھای جمعی باشـد

چــون مــردم ھــم باشــد؛  سكوالریســم ھــم ناســازگاری نداشــتهبــه نحــوی كــه بــا ) باورھـای دینــی اســت
   ١٠٩.»خواھیم گویند، ما ھمین را می می

  

  تبار علوی رضا علی

  

چه نسبتی میان دموكراسی و سكوالریسم برقرار است؟ آیـا بـرای دسـتیابی بـه دموكراسـی الزم «
  سكوالر بود و سكوالریسم را پذیرفت؟ حتماً است كه 

ی دموكراسـی  ی آن با اركـان اندیشـه با نگاھی مجدد به كاربردھای مختلف سكوالریسم و مقایسه
آن شـكل از . ضـروری اسـت بـرای داشـتن دموكراسـیھا یـك شـكل از سكوالریسـم توان گفت كه تن می

بـا دقـت بیشـتری در ھمین مورد نیـز بایسـتی . »جدایی دین از حكومت«سكوالریسم ھم عبارت است از 
ایــن باشــد كــه حكومــت مشــروعیت خــود را از  »پیونــد دیــن بــا حكومــت«اگــر منظــور از . كــرد اظھــار نظــر

دھد و مردم را به  ھای دینی خود را حقانی جلوه می ، یعنی با تكیه بر آموزشگیرد ھای دینی می ارزش
حـال اگـر اكثریـت یـك  …ناسـازگار نخواھـد بـودخواند، این لزوماً بـا دموكراسـی  اطاعت از خویش فرا می

ــر زبــان و ارزش ــا تكیــه ب پذیرنــد و بــه آن مشــروعیت  ھــای دینــی حقانیــت یــك حكومــت را مــی جامعــه ب
ھـای  كـار و ره گیـری از دیـن در ایـن زمینـه فاقـد اشـكال اسـت و موجـب اخـتالل در سـازبخشند، بھـ می

  . شود دموكراتیك نمی

قایل شـدن حـق ویـژه بـرای دینـداران، مفسـران دیـن یـا یـك  ،»دینی شدن حكومت«اما اگر منظور از 
  …برداشت خاص از دین و مذھب باشد، این با دموكراسی سازگار نیست

تـوان حكومـت  باشد، نمی »حق ویژه و مشروعیت ابدی«ی شدن حكومت به معنای بنا بر این اگر دین
  ١١٠.»برای دموكراسی ضروری است سكوالریسم به این معنا, داشت در عین حال دینیدموكراتیك و 
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، شکسـت ی منفی پس از گذشت بیست و شش سال از تجربه ،، ھر دوتبار علوی رضا علیو  ملكیان مصطفی
» مشـروعیت«ومتی كـه كـکنند؛ اما ح تجویز می ینیومت دكح یكباز ھم کومت دینی در ایران، حارِ و مصیبت ب خورده

آنھـا بـین دموكراسـی و حكومـت دینـی مـورد نظرشـان، . خود را، این بار، از رأی دموكراتیـك مـردم كسـب كـرده باشـد
اكثریت جامعه با تكیـه «ن و یا چو» خواھیم یگویند، ما ھمین را م یھم ممردم «، چون بینند ناسازگاری نمی

  .»بخشند پذیرند و به آن مشروعیت می حكومت را می  )آن( حقانیت ،ھای دینی بر زبان و ارزش

در معنـای وسـیع » دموكراسـی«حكومت دینی دلخواه خـود و  بین تبار علوی رضا علیو  ملكیان مصطفیاین كه 
را در »  دموكراسی«، ھا بینند؛ این که آن ری نمیتناقضات آشكا - دموكراسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی - كلمه

ھـا از  گـرا و یکسـویه آن مبـین دریافـت تقلیـل ،کننـد دمکراسِی سیاسی و این یک را نیز در رأی اکثریـت خالصـه مـی
اما این كه آنھا حكومـت دینـی را، بـه شـرط . تواند قرار گیرد بحثِ ما در این جا نمی مورد که موضوعراسی است کدمو

است كـه بـا بحـثِ مـا ارتبـاط  بزرگیناشیانه و  خلطپندارند،  می» سازگار» «سكوالریسم«اكثریت مردم، با » پذیرش«
حـق ویـژه و مشـروعیت "البته نه بـه معنـای  – حكومت دینی گویند كه اگر آنھا در حقیقت می. دکن می مستقیم پیدا

 دندار» سكوالریسم«برخوردار باشد، دیگر نیازی به  مردم اتیكِ ری رای دموك از پشتوانه – )تبار یعلو رضا یعل" (یابد
در ایـن جـا، از  ).ملكیـان یمصطف( باشدنمی ، ناسازگار مورد نظر» سكوالریسم« یبا مبانو یا   )تبار یعلو رضا یعل(

و از سوی ) »مشروعیتِ مردمی حكومت«یا (» دموكراسی«و » سكوالریسم« ،شوند باھم خلط می یكسو، دو مقوله
  .گیرد و حكومت دینی، خطای فاحشی صورت می» سكوالریسم«سازگار خواندن  با ،دیگر

ناظر بر مناسـبات دیـن و  اش، در یک مفھوم اصلی ایم، ، ھمان طور كه پیش از این تصریح كرده»سمیسكوالر«
، به ویژه در این میان. گردد شود و دنیایی كه مستقل و خودمختار از قیمومیتِ دین می دینی كه دنیوی می: دنیا ست

و به طریق اولی (» سمیسكوالر«بدین سان، . شود می» خارج«دین  قیمومیتو  تسلطی  امر دولت مداری از حوزه
حکومـت آن کـه نـه موضـوع  ، صرف نظر از شكل انتخـابی دموكراتیـكِ است» حكومت دینی«، نافی ھر گونه )الئیسیته

  .   »سکوالریسم«است و نه » الئیسیته«

مشـروعیت دموكراتیـك «از یکطـرف و » سكوالریزاسـیون«و » سكوالریسـم« ای میـان رابطـهھـیچ طـور كلـی، ه ب
كنند، اما  ، با این كه در جا ھایی با ھم تالقی می»دموكراسی«و  »سمیسكوالر« .وجود ندارد ،از طرف دیگر» حكومت

به عبارت . ندا نیز متمایزھ مضمون و موضوع آن. دھند و مترادف و ھمسان نیستند ھای متفاوتی را تشكیل می پدیده
و مناسبات مردم با آن، ایـن كـه حكومـت منتخـب اكثریـت مـردم اسـت یـا نـه، ایـن كـه ) یا دولت(دیگر، شكل حكومت 

، ھا پرسش این ھیچ یك از... خواھند یا نه مردمی دارد یا نه، این كه مردم ھمین حكومت را می» مشروعیت«حكومت 
  .دھند را تشکیل نمی» سكوالریزاسیون«یا  »سمیالرسكو« ی مشغلهپرسش و به طور مشخص، 

و در  اسـت )دولـتو به طور کلی  (ناظر بر مناسبات مردم با حكومت  اش، ، در معنای سیاسی»دموكراسی«اما 
بـه دسـت  توسـط مـردمیك معنای كامل و بسیط، ناظر بر مشاركت مردم در به دست گرفتن امور خود و یا تصرف امور 

معنای آخری، یعنی خودمختاری و  در این). است» قدرت مردم«ی یونانی آن ھمانا ابه معن» اسیدموكر«(است  مردم
و ارتبـاطی میـان  یتـوان پیونـد در رھایی از ھر گونـه سـلطه، البتـه مـی ،استقالل مردم یا حاكمیت مردم بر امور خود

از فراینـِد  وجھـی) »الئیسـیته«و  »سكوالریسم«در (خروج از قیمومیت دین . پیداكرد» دموكراسی«و » سكوالریسم«
  .باشد می) »دموكراسی«در (ی امور خود  گیری مردم در اداره قدرت

» دموكراسـی«بدون » سكوالریسم«. الزم و ملزوم یك دیگر نیستند» دموكراسی«و » سكوالریسم«با این ھمه، 
تواند باشد، اما بدون تردید به  می» سكوالریسم«ھم بدون » دموكراسی«ھم چنان كه،  ،باشد وجود داشته تواند می

ناسـاگار ، »حكومـت دینـی« بـا) »الئیسـیته«یـا (» سكوالریسـم«آنچه كه مسلم است،  ولی! ناقص محدود و صورتی
  !در جوھر معنایی و مفھومی ھر یك و ماھوی است، تناقضی آشكار تناقضی در خود، چون است
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 ھای ایرانی و در نظریه »سكوالریزاسیون«در : ابھاِم دوگانه :نتیجه گیری -۶

 

  

  توان گرفت؟ می كه رفت چه نتیجهچه از آن 

دچـار مورد بررسـی اجمـالی مـا قـرار گرفتنـد،  كه در طول این مقاله ھایی ھای نظری ایرانیان، حداقل آن پرداخت
  .ِی بسیار اندابھام و آشفتگ

، ، نادرسـتمـواردای  در پـاره ،»یسـیتهالئ« از )بـه نـدرت(یـا » سكوالریسـم«ھا از  ھا و دریافت ھا، تفسیر تعریف
اختیـاری  شخصـی و نیـز، ای دیگر در پارهو  )»توتالیتر«(فراگیر  و ای، به عكس، بسیط در پاره یافته، جانبه و تقلیل یك

   .باشند می

دنیـوی شـدن «نـزد برخـی، بـا  :شـود ھـایش برابـر مـی ھـا یـا دامنـه با یكی از جنبـه عموماً ، »سكوالریزاسیون«
امـا در  ...»...سـلب مالكیـت«و سـرانجام در جـایی دیگـر، بـا رونـِد تـاریخی » مدرنیته«نزد برخی دیگر، با  ،»مسیحیت

ھـا و یـا  نگـری یكسـو» قربانی«، »فرایند – منطق«ھای اصیل و مركزی این  از معنا یكی ،ی این احوال، ھمواره ھمه
  .»ی دین خروج از سلطه« معنا عبارت است ازو آن  شود مخدوش و یا حتا محو می در واقع یعنیھا  نگری فراگیر

، »دنیوی شدن«، »دمكراسی«، »عرف«، »الئیسیته«، »سكوالریزاسیون« چون ھایی و پدیدار ھا مقوله سرانجام،
جـا  بـه شان، در یك كوشش جا بدون توجه به تمایزات و تناقضات …»حكومت دمكراتیك دینی«، »جدایی دولت و دین«

   …شوند آمیخته می ،ھم ، درھم و برباشد می گاه ناممكن و عبث کننده، که گارسازِ  یا کننده یکسانكننده، 

ولی نه در   ،ی ما صاحب نظران مورد مطالعه بیشترِ  نزد ،عمومی طِ كه در این آشفتگی، اختالط و التقا آنحاصل 
» مغلـوب« ،»معركـه«از كـه  اسـت» الئیسـیته«یا » سكوالریزاسیون«، این )نیکفر رضا چون دمحم( ھا ی آن ھمهبین 

  .آید بیرون می

خـوِد در : ی ایرانیان نیست، بلكه ریشـه در جـایی دگـر نیـز دارد ھای آشفته ھا و دریافت اما ابھام، تنھا در نظریه
نمایـان  نیـز را آن را ایـم و برخـی جوانـب اشـاره كـرده این موضـوعدر طول این نوشته به ! »سكوالریزاسیون«ی  مقوله

  .ایم ساخته

حقوقی  -كلیسایی - ی مسیحی ھم ریشه. است» پر باری«و  پارادُكسالی  مقوله» سكوالریزاسیون«م كه گفتی
ی  دارد و بـه منزلـه Aufklarung» روشـنگری«مسیحیت است و ھم رشـته در » دنیوی شدن«دارد و در معنایی مبین 

بشریت » رھایش« ی یكسو، به مثابه، از »سكوالریزاسیون«. كند عمل می» مدرنیته» «راھنمای«ھای  یكی از مقوله
» انتقـالِ «ی  و از سـوی دیگـر، بـه منزلـه شود میو قیمومیتِ مذھب، چون شعار یا برنامه سیاسی، مطرح  از سلطه
ی  قضــیه«كــه بـه  - بــه عصـر كنـونی )مسـیحی( ھــای تكـوین یافتـه در ســاحت دینـی ھـا و ُمـدل ھـا، طــرح مضـمون

  .برد را زیر سوال می» نوین عصر«ودن ب» نوین«  - معروف است» سكوالریزاسیون

ی  برانگیـز اندیشـه ھـای جـدل را به یكی از موضـوع مقوله، این »سكوالریزاسیون«، نامعلومی و ابھام سانبدین 
» گرایی گیتی« پیرامون ،كه ھگلاز . است ی سیاسی بدل كرده سیاسی، جامعه شناسی دینی و به ویژه فلسفه

 Verzeltlichung،دنبخشی قعیتوا«از  مسیحیت« réalisation  رانـد و از ایـن  مـیسـخن  آن »انحـالل«و نـه  مذھببه
ی  نا اندیشـه«را » سكوالریزاسیون«كه  ھایدگرسازد تا  ی فلسفی می یك مقوله، »جدید عصر«برای تفسیر  ،واژه
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» مسـیحی زیـادیھـای  مفھـوم«را » زاسـیونالئیسی« و» سكوالریزاسـیون«كـه  ِدریـداخوانـد و یـا  مـی» سرگردان
جوان و نیچه  ماركس، رباخئفواین مقوله نزد » وارونه شدن«و یا » یزاسیونرادیكال«، »شدن جا به جا« از …انگارد می
ی  قضیه«و نقِد » فلسفی جدل«بندی از این  جمع ،و سرانجام …وِبِریآن در جامعه شناسی تاریخی » شدن خنثا«تا 

در نقـِد  – بلـومنبرگ ھانستوسط ) »ی نا مشروعیت عصر مدرن مقوله«چون » سكوالریزاسیون«(» سكوالریزاسیون
جدل سكوالریزاسیون در «این ھا ھمه سطح ھای مختلف بحثی ھستند كه تحت عنوان  ...- اشمیت کارلنظریه 

  .، موضوع تامل گفتار بعدی ما قرار خواھند گرفت»ی غرب فلسفه

  

  

   ھا یاد داشت

     

١ –  Théocratie   
متفکـر فرانسـوی در جامعـه شناسـی   ،Marcel Gauchetاسـت  کـه  مفھومی Sortie de la religion» خروج از دین«  – ٢

دیـن در  نقـش» پایان«به معنای ، »خروج از دین« .برد به کار می» سکوالریزاسیون«و » الئیسیزاسیون«دینی، به  جای        
رجوع کنید به دو تألیف اصلِی این جامعه . آن است »ی سلطه«جامعه نیست بلکه به مفھوم خارج شدن جامعه از زیر        
  :شناس به زبان فرانسه        

La religion dans la démocratie.  Parcours de la laïcité           مسیر الئیسیته. دین در دموکراسی؛ .  
Le désenchantement du monde. Une histoire politique de le religion           یـک تـاریخ   –افسـون زدایـی از جھـان ؛

  .نگارِی سیاسِی دین        

     Cléricalisme : یا روحانیت گرایی – ٣

شورای موقت «انتشارات  -طرحی نو  –گفتار پنجم » د؟نامن آن چیست که الئیسیته می«رجوع کنید به  – ۴
  ١٣٨٣تیر  ٨٩شماره  –» انرایھای چپ  سوسیالیست        

۵ – Théologie politique  

۶ – Emancipation  

  . ٩١تا  ٧٩ :ھای شماره، »طرحی نو«در  – ٧

  . نشر قطر –دمحم برقعی  -» سکوالریزم از نطر تا عمل« – ٨

  ١٣٨٢ –مؤسسه فرھنگی صراط  -» سنت و سکوالریسم«کتاب  –عبدالکریم سروش  -» دین و دنیای جدید«  – ٩

  ١٣٧۴ - ٢۶ شماره - کیانمجله  –عبدالکریم سروش  -» معنا و مبنای سکوالریسم« – ١٠

  ١٣٨٢تیر  – ٢٧آفتاب شماره مجله  –دمحم رضا نیکفر  -» ی سکوالریزاسون ی بومی در باره طرح یک نظریه« – ١١

  . ١٣٨٢بھمن  –دی  ۵١۵و  ۵١۴انقالب اسالمی شماره  –اوالجسن بنی صدر  -» شکست الئیسیته؟« – ١٢

  .نشر نگاه معاصر –باطبایی سید جواد ط -» ی انحطاط ایران نظریه بر ای  دیباچه« – ١٣

    .١٣٧۴ – ٢۶کیان شماره  –مراد فرھاد پور  -» نکاتی پیرامون سکوالریزم « – ١۴

 – ٣٣مجله آفتـاب شـماره  –علی رضا علوی تبار  -» مورد  جمھوری اسالمی ایران –سکوالریسم  و دموکراسی « – ١۵
   .١٣٨٢اسفند         

  .١٣٨٢ –مؤسسه فرھنگی صراط  -» سنت و سکوالریسم«کتاب   -لکیان مصطفی م -» !سکوالریسم و حکومت دینی؟« – ١۶



 ٣٣

  ٨٣تیر   و ٨٢آبان  - ٨٩ و ٨١ھای  شماره – طرحی نو – گفتار دوم و پنجم» د؟نامن آن چیست که الئیسیته می«رجوع کنید به  – ١٧

١٨ – Emile Durkheim )١٨۵؛ جامعه شناس فرانسوی) ١٩١٧ – ٨.  

١٩ –  Alain Touraineامعه شناس معاصر فرانسوی؛ ج.  

٢٠ – Renaissance  

  .به معنای اعتراض کردن  Protesterاز فعل   Protestantismeپروتستانتیسم  – ٢١

  Aufklärung : و به آلمانی Les lumières: به فرانسه  – ٢٢

٢٣ – Hans Blumenberg  -  اثر مھم او –فیلسوف معاصر آلمانی :Die legitimität der neuzeit – مشروعیت عصر نو  .  

٢۴ – Ernst Hartwig Kantorowicz )١٨٩۵ – ١٩۶تألیف مھم او –تاریخ دان آلمانی متخصص قرون وسطی  –) ٣:  

The King's Two Bodies, A Study in Mediaeval polical Theology         -   دو پیکِر پادشاه، پژوھشی در الھیاتِ سیاسِی 
   .وسطی قرون        

٢۵ – Karl Löwith  )از آثار مھم او  –فیلسوف آلمانی  –) ١٩٧٣ -١٨٩٧ :Von Hegel zu Nietzsche  ھگل تا نچهاز – 

         Meaning in History  معنای تاریخ.  

٢۶ – Carl Schmitt )١٩٨ -١٨٨٨۵ (–  اثـر مھـم او –حقوق دان و فیلسوف سیاسی آلمانی :Théologie politique -  الھیـات
  سیاسی          

٢٧ – Max Weber )١٨۶۴ – داری اِتیک پروتستان و روح سرمایه: آثار او از. جامعه شناس آلمانی و حقوق دان –) ١٩٢٠ – 
  .اقتصادی ادیان جھانیاِتیک          

٢٨ – Leo Strauss )آثار مھم او . ا  .آلمانی  فیلسوف سیاسی آلمانی و مورخ فلسفه –) ١٩٧٣ – ١٨٧٩:  

       Le testament de Spiniza. Ecrits de Leo Strauss sur Spinoza et le judaïsme   وصـیت نامـه سـپینوزا؛ مکتوبـات ؛
نـوزایش   ؛   La Renaissance du rationalisme politique classique – ی سـپینوزا و یھودیـت در بـاره  اسـتراس لئـو        
    .کالسیک خردگرایی سیاسی         

٢٩ – Ernst troeltsch )١٨۶۵ – اثـر مھـم او. فیلسـوف آلمـانی، اسـتاد الھیـات پروتسـتان در دانشـگاه ھایـدلبرگ –) ١٩٢٣ :
  .مدرنیته پروتستانتیسم و         

٣٠ – Friedrich Gogarten )١٩ – ١٨٨٧۶اثر مھم او –یزدان شناس و پاستور پروتستان آلمانی  –) ٧: 

 Destin et espérance des temps modernes. La sécularisation comme problème théologique              

   . دان  شناسانهی یز ی مساله سکوالریزاسیون به مثابه. سرنوشت و امید عصر مدرن         

  ٣۵برقعی، ھمان، ص  – ٣١

  ۶۵ – ۴٠برقعی، ھمان، ص  – ٣٢

  ١١برقعی، ھمان، پیشگفتار ص  – ٣٣

  ١٧برقعی، ھمان، ص  – ٣۴

  ٣۵برقعی، ھمان، ص  – ٣۵

  ۴۵برقعی، ھمان، ص  – ٣۶

  ٧٠برقعی، ھمان، ص  – ٣٧

  ٧٨برقعی، ھمان، ص  – ٣٨



 ٣۴

  ). ٢و  ١ص : در متن مندرج در سایت نیلگون(نیکفر، ھمان،  – ٣٩

    Dictionnaire étymologique d'Ermout et de meillet: فرھنگ ھای مورد استفاده – ۴٠

         Oxford Latin Dictionnary, P.G.W. Glare   –    فارسی،  آذرتاش آذرنوش -عربی فرھنگ معلصر.  

، طرحی نو، در »در پرتو قرائتی از پروتاگوراس و مارکس نقِد سیاست« رجوع کنید به سلسله مقاالت من تحت عنوان – ۴١
  ۴۵از جمله در شماره         

   Dictionnaire étymologique de la langue grecque,  Pierre Chantraine : فرھنگ مورد استفاده – ۴٢

 enseignement philosophique, N°5 : Laos ’L: مجله فلسقی به زبان فرانسه – ۴٣

به زبـان انگلیسـی  Stateبه زبان فرانسه یا   Etatمفھوم  ھمان ، منظورکنیم صحبیت می» دولت«در ھر جا که ما از  – ۴۴
طبق این تعریِف قراردادی، . دگیر را در بر می ھای عمومی دی قوای مقننه، اجرایی و قضایی و نھا مجموعه است که        
    .شود الق میطی مجریه ا به قوه» حکومت«واژه         

؛ ھمان، گفتار »د؟نامن آن چیست که الئیسیته می«در مورد اصالحات الئیک در جمھوری سوم فرانسه، رجوع کنید به  – ۴۵
  ٨٨ شماره  –چھارم         

  . ٣٢١طباطبایی، ھمان، ص  – ۴۶

  . ٨١ - ٧٩ھای  شماره ؛ ھمان، گفتار اول و دوم، »د؟نامن که الئیسیته می آن چیست« – ۴٧

۴٨ – Le Concordat  

  ٨٩ شماره ؛ ھمان، گفتار پنجم،»د؟نامن آن چیست که الئیسیته می«در این مورد رجوع کنید به  – ۴٩

  ١٧برقعی، ھمان، ص  – ۵٠

  . ١٨ – ١٧برقعی، ھمان، ص  – ۵١

  ١٩برقعی، ھمان، ص  – ۵٢

  ٣۵برقعی، ھمان، ص  – ۵٣

  ۴٠ – ٣٩برقعی، ھمان، ص  – ۵۴

  ٧٠برقعی، ھمان، ص  – ۵۵

  ۶۵برقعی، ھمان، ص  – ۵۶

  ٨١علوی تبار ، ھمان، ص – ۵٧

  ٩۵ – ٨٩ص » سنت و سکوالریسم«در » دین و دنیای جدید«سروش،  – ۵٨

  .یداریوش آشور –فارسی برای علوم انسانی  –ی انگیسی  در واژه نامه – ۵٩

  .فارسی،  آذرتاش آذرنوش -عربی فرھنگ معلصر  – ۶٠

۶١ – Dictionnaire arabe-Français  A.B. Kazimirski  

  ٢نیکفر، ھمان، ص  – ۶٢

۶٣ – Séparation  

 . ٩٠شماره  ؛ ھمان، گفتار پنجم،»د؟نامن آن چیست که الئیسیته می«در این مورد رجوع کنید به  – ۶۴

بـا اصـالحاتی از مـن در .  ١٠٠ص  –ؤسسه انتشارات آگـاه م –ی داریوش آشوری  ق، ترجمهنیچه، تبار شناسی اخال – ۶۵
   Généalogie de la morale in O.C. t. 7, 1971, trad. Fr. I. Hildenbrand et J. Gratien   p. 271:مقایسه با متن فرانسوی        



 ٣۵

۶۶ – Sémiotique   

  . ٢۶اره ؛ کیان شم» معنا و مبنای سکوالریسم«سروش،  – ۶٧

  ٧٩ص » سنت و سکوالریسم«در » دین و دنیای جدید«سروش،  – ۶٨

  ٩٣ – ٩٢ص » سنت و سکوالریسم«در » دین و دنیای جدید«سروش،  – ۶٩

  ٨۶ص » سنت و سکوالریسم«در » دین و دنیای جدید«سروش،  – ٧٠

  .؛ ھمان» معنا و مبنای سکوالریسم«سروش،  – ٧١

  .؛ ھمان» والریسممعنا و مبنای سک«سروش،  – ٧٢

  .؛ ھمان» معنا و مبنای سکوالریسم«سروش،  – ٧٣

٧۴ – Autonomie  

٧۵ – Mondanisation  

٧۶ – Incarnation   

٧٧ – Dédivinisation du monde par Dieu  ؛ رجوع کنید به:  

       de la sécularisation C. Geffré, 1976, la fonction idéologique de la sécularisation, in E. castelli, Herméneutique 

٧٨ – Religion de la sortie de la religion  ؛ درLe désenchantement du monde.    

  ٣١٩طباطبایی، ھمان؛ ص  – ٧٩

  ٣٢١طباطبایی، ھمان؛ ص  – ٨٠

  ٣٢١طباطبایی، ھمان؛ ص  – ٨١

  ٣٢٢طباطبایی، ھمان؛ ص  – ٨٢

  ٣٢۴طباطبایی، ھمان؛ ص  – ٨٣

  ).سایت نیلگون( ١٣نیکفر، ھمان، ص  – ٨۴

  ٣باب دوازدھم   به رومیان؛  پولسی  انجیل، نامه – ٨۵

  . ٣۶انجیل، روایت اقدیس یوحنا، باب ھجدھم  – ٨۶

٨٧ – Temporel  

٨٨ – Théologie de la sécularisation   

  ١٢۴ ، ص١٣٧۴، طرح نو، تھران »جدا انگارِی دین و دنیا«به نقل از فرھنگ و دین  – ٨٩

  . مراد فرھاد پور، ھمان – ٩٠

٩١ – néologisme  

٩٢ – dictionnaire de Furetière ; 1650    

٩٣ – Westphalie  

٩۴ – Longueville   

٩۵ – Joseph II (1741 - 1790)  



 ٣۶

٩۶ – Le traité de luneville (1801)   

 ?Qu'est-ce-que les lumières  :» ؟روشنگری چیست« امانوئل کانت در  – ٩٧

  ).سایت نیلگون( ١نیکفر، ھمان، ص  – ٩٨

  .نیکفر، ھمان، – ٩٩

  .بنی صدر، ھمان – ١٠٠

بـه بـازنگری انتقـادی «  مـارکس ،ی فلسـفی در ایـن لحظـه. ١٨۴٣از ماه مه تا اکتبر   Kreusnachاقامت مارکس در  – ١٠١
  .پردازد می  فلسفه حق ھگل          

  .»ی یھود ی مساله در باره«مارکس؛  – ١٠٢

  ١٣٨٣؛ خرداد  ٨٨ی  شماره ؛ ھمان، گفتار چھارم، »د؟نامن ن چیست که الئیسیته میآ« – ١٠٣

  .بنی صدر، ھمان – ١٠۴

١٠۵ –  Kippa  یھودیان مذھبی) عرق چین مانندِ (؛ کاله.  

١٠۶ – Ostentatoire  

  .  تجمعاتِ اجتماعِی جدا از ھم بر مبنای قوم یا دین – ١٠٧

١٠٨ – Intégration    

  ٢۵٧، ھمان؛ ص ملکیان – ١٠٩

  .٨٢علوی تبار، ھمان؛ ص  – ١١٠

 


