
 .با سالم دوست گرامی

  .شما پاسخ دھم ی با پوزش، به دلیل سفر و کمی کسالت، نتوانستم پیش از این به نامه

 ی ترویج ایده در باره ی کارھای تان از ھم چنینآورده اید و  کتاب الئیسیته چیستممنونم از نقدی که بر 

  .الئیسیته

من با توجه به مالحظات مختلف شماست و شخصی رات البته نظ آورمآن چه که در زیر در پاسخ به نقد شما می 

  .باشند مینیز قابل تغییر و تصحیح در نتیجه 

  

  

١  

  :شما ١در مورد نکات بند 

که واژه ای انگلیسی، مجازی و ساختگی است و بار ایدئولوژیکی دارد  »سکوالریزم«یا  »سکوالریسم«من از 

کاست به خاطر آن است که  چیست، الئیسیتهھمان کتاب ، به طور نمونه در نام می برم و اگر می برم کمتر

ساکسونی است چنین  -مانوس با ادبیات و فرھنگ آنگلوآشنا و امروزی سیاسی و روشنفکری ایران که بیشتر 

در ادبیات فلسفی  ،در حالی که آن چه که داریم ،برد محدود و دست و پا شکسته به کار می دریافتیبا ای را  واژه

که در  ھمان طور سکوالریزاسیون .است دنیوی شدن چون فرایند »سکوالریزاسیون« ،یغرب و سیاسی

شما نیز در نقد تان به این ( معناھای مختلفی دارد ،ام نوشته ی مبسوطی بدین نام از جمله در مقاله یھای نوبت

یعنی جدایی  ئیسیتهالمعنای نزدیک به با احتیاط زیاد  توانرا می  آن تعاریفیکی از ). مساله اشاره دارید

یا جدایی دولت و (» جدایی دولت و دین«به نام  ای در سکوالریزاسیون مقولهبا این که . دانست دولت و دین

. ست در آلمان و آمریکاکه به گھواره سکوالریزاسیون در گذشته و حتا امروزه نگاه کنید  .یافت نمی شود )کلیساھا

 جمله )دوالر(اس ملی کشور نو در دومی روی اسنک م مالیات می گیرداز مردھمواره در اولی دولت برای کلیسا 

in the god we trust سوگند یاد کند وبه کتاب آسمانی باید  در مراسم تحلیف رئیس جمھورش، است حک شده 

  ...).کاندیداتوری رامنی و( سازند  رئیس جمھور میھستند که  آن جاھای مذھبی در  البی این، از جمله،

بین این دو  ھا اشتراکھا و  نشان دادن اختالف: من در این باره ھمواره این بوده و ھست یھا اصلی بحثموضوع 

با دخالت دادن فرایند تاریخی و دینی  ،سکوالریزاسیون و الئیسیته: سیاسی و اجتماعی –مقوله مھم فلسفی 

یسم و ھمکاری آرام و توام با تبانی پروتستانترفرماسیون یا شکل گیری ) اروپای مرکز و شمال(یعنی در یک جا 

ای  که به گونه  قدرت تقابل و عدم سازش آن دو ،)وبناروپای کاتولیک ج(دولت و کلیسای رفرمه و در جای دیگر 

ی این ھا البته به معنای آن  ھمه. سازد در جریان فرایندی توام با جنگ و منازعه دولت و کلیسا میرا الئیسیته 

. ھای مدنی و دینی سخن راند نھاد» دنیوی شدن«یزاسیون به معنای رنباید از واژه سکوالنیست که نمی توان و 

حیطه ھای مختلفی  »دنیوی شدن« یعنی در مبحث موضوع مشخص اجتماعیحتا بر عکس به نظر من در این 

کند چون  سکوالریزاسیون حق مطلب را بھتر از الئسیزاسیون ادا می ،که تحت نفوذ و سیطره ی دین قرار داشت

که الئوس یونانی (عجین شده است در حالی که در واژه الئیک ) کولومسِ (» جھانی این«در واژه سکوالریزاسیون 

   .  چنین نیست) دارد مردمی معنای

  

٢  

  :شما ٢در مورد نکات بند 

و نه ) یسه قوای مملکت(ھستند که الئیک ھستند » نھاد ھا«این . ما دولت الئیک داریم و نه جامعه ی الئیک

بسیاری  تذکر داده امھمان طور که نوشته اید و من ھم در کتاب الئیسیته مفصل در باره ی آن . جامعه ی مدنی

از دولت ھا به دلیل عدم رعایت کامل سه اصل الئیسیته یعنی جدایی دولت و دین، آزادی ادیان و عدم تبعیض 



شوروی دیروز و یا ایاالت متحده کنونی و یا  از جمله دولت. الئیک به معنای واقعی کلمه نیستند ،دینی

  ...باید نگھبان کلیسای مستقر آنگلیکن باشد اش اساسیقاون  بنا برانگلستانی که ملکه اش 

  

٣ 

  :شما ٣در مورد نکات بند 

را یکسان گرفته اید در حالی که ) ایدئولوژی است ؟ شایدمنظورتان (شما در این قسمت به گونه ای دین و مرام 

توسط فرانسوی ھا ساخته و  نوزدھمی  ی ناروشن و مخدوش است که در سدها واژه» ایدئولوژی«. نیست چنین

 با ھدفی عملی فکری سیستمیبیشتر به  کهبه دست داده می شود  آنمختلفی از  تعاریفپرداخته شده و 

ه ایمان و وجدان ب از جملهو  در حالی که دومی از آغاز شکل گیری بشر وجود داشته است  مربوط می شود

این که حاال  و است دین است اما مارکسیسم یا سوسیالیسم نظریه یا تئوری ماسال . افراد ربط پیدا می کند

ھا چون دین جدید پرداخته اند  سیستم، ایدئولوزی یا مرام ساخته اند و به تقدیس آن این ھابعداً بعضی ھا از 

به (به ھمین دلیل نیز ما از الئیسیسم با الئیسیزم . نداردالئیسیته  ربطی بهموضوعی شناخته شده است که 

  .ان نمی آوریمییه م سخن) سکوالریزمسکوالذیسم و  ناروایسان واژه 

بدون  یعنیدارای عقاید و برنامه و نظریاتی است  می گویید،ھمان طور که  دولت،در آخر باید تذکر دھم که 

، آن گذشتهدر  »سوسیالیسم واقعا موجود«چون دولت ھای اگر ایدئولوژی خاصی داشته باشد . نیست »فکر«

دولت الئیک دولتی است که ھیچ دینی را در قانون . می نامیم »ھای ایدئلوژیکی دولت«ھا را  آن وقت

دولت  ،به عنوان نھاد رواز این  .، ولو دین اکثریت جامعه رااش به رسمیت نمی شناسد اساسی

ضد دین ھم  که حالدر عین  و بنا بر آن عمل کند نیستند که اعالم ک خاصی دیندارای   الئیک

که تعاریف بسیط از  آنانکه  ستاز این رو .  کند با دین و نھاد دین روشن می تنھاالئیسیته مناسباتش را  .نیست

به  -دھند ربط می به الئیسیتهبافند و  به ھم می را دیگر مقولهیک و ھزار ، دھند الئیسیته به دست می

مخدوش کردن موضوع ، جز خلط مبحث کاری -  خود را داردکه بضاعت معین و مشخص و محدود  ای الئیسیته

آقای . انجام نمی دھند) شود؟ معادل فارسی آن چه می(» noyer le poisson«به قول فرانسوی ھا اصلی و 

 - چه بسا ،بطی به آن ندارندمختلفی که ر موضوعاتکردن الئیسیته در دریای انبوه » غرق«کار صدر در  بنی

  .ید طوالیی دارند  ،استکه جدایی دولت و دین  الئیسیتهی اصلی  مستور کردن عصاره انگیزهبا  -اطمینان ندارم 

  

 بخواھد ایدئولوژیاگر در ضمن  و الئیک است دولت کندآن سه اصل مربوطه را رعایت  دولتی اگربه طور خالصه 

  .»لوزیکیودولت ایدئ«آنوقت می شود  اساسی اش حک کند تبلیغ کند و در قانونرا  یخاص

در گذشته سلطنتی و اعلیحضرت آن  . در مورد ایران می توان گفت که دولت در ایران ھیچ گاه الئیک نبوده است

در پرتو قانون بوده و امروزه نیز ) متمم قانون اساسی مشروطه(» اعلیحضرت شاھنشاه اسالم خلدااله  سلطانه«

    .است )اسالمی( و دینی تئوکراتیک دولتی به تمام معنا و قوهالمی و والیت فقیه، اساسی اس

  

۴  

  :شما ۴در مورد نکات بند 

در فرانسه به نظر می رسد که اختالفی جدی میان ما ) Ecole laïque( » ی الئیک مدرسه«و اما در مورد بحث 

  .باشد که توضیحی در مورد نظر خود در این جا ارائه می دھم

فرانسه نسبت  ویژگی منحصر به فرد یک اینو  می شودو بنا  الئیسیته در فرانسه در حقیقت از مدرسه آغاز 

 ه استکه پیش از آن وجود نداشت» الئیسیته«حتا اختراع واژه و الئیسیته  ماجرایتمام . به سایر کشور ھاست

به مناست جلسه ای  ،١٨٧٢ال ، پس از کمون پاریس در سپاریسشھر  ی حومه در شھرداری یک در شورای



سال کشمکش با کلیسا و واتیکان سرانجام به قانون  ٣٠و پس از  می شودشروع » ی الئیک مدرسه«پیرامون 

عجین شده  در این کشور ی الئیک پذیری مدرسه شکلبا تاریخ  تاریخ الئیسیته در فرانسه. انجامد می ١٩٠۵

تاریخ ھمان طور که  و عجین شده است این سرزمینل طلبانه ی جنگ استقالبا ھمان طور که تاریخ آمریکا . است

گیری الئیسیته در  شکل. کردن صنعت نفت عجین شده است نھضت برای ملی بامعاصر در ایران  یملی گرای

از ،  از مدرسه، که از موضوعات دیگر شروع می شود بر خالف دیگر کشور ھافرانسه که ویژگی این کشور است، 

اختیارات  ی کھن و تاریخی و سلطه  تدریس از حوزهامر خارج کردن از ،  )ی جمھوری مدرسه( موزشعمومی کردن آ

و تعلیمات  حذف آموزشاز ، مدارس ھای ھا از روی دیوارھای کالس برداشتن صلیباز ، ھای مذھبی و فرقه کلیسا

د اقل مبارزه کردند تا نماد مردم فرانسه سی سال ح. شود آغاز می... مدارس ھای درسی و دروس کتابدینی از 

و  چه آگنوستیکمذھبی، چه  -درون مدرسه که جای تبلیغ مذھب خاصی نیست خارج کنند تا ھمه  ازدینی را 

 دستاورداین  از دست دادن. بپردازند بدون تمایز دینی تحصیل و آموزش امردر کنار ھم برابرانه به  -چه آته 

چه  ،، چه یھودیاورتودکس، چه کاتولیک، چه پروتستان، چه دھمه بر آن اتفاق کردنکه  چیزی، خییتار

عمومی و تاریخی در فرانسه  که حاضر به پذیرش این میثاق گرایی بنیادگرا اسالم در برابر –آگنوستیک و چه آته 

در دینی ی خاص و متمایز ھا نمادتظاھر از طریق  در مدارس ادیان مختلفباز کردن راه تبلیغ  در نتیجهو  نیست

 گامی بزرگ به پس است ، شودپذیرفته اند که در صحن مدرسه از این کار خود داری ی ادیان دیگر  حالی که ھمه

  .نباید برداشت و به حق که به راستی

عمومی و  حفظ چنین دستاورد و میثاقیمربوط به ی الئیک و الئیسیته در مدارس فرانسه  مدرسه موضوعتمام 

ی  و ھمه منعکس شده استدر قانون اساسی اش ، بر آن متعھد شده استکه جمھوری فرانسه  تاریخی است

    . و نھاد ھای شان در فرانسه پذیرفته اند ویفرانس بنیادگرایمسلمانان غیر  از جملهادیان و 

مطرح ) از کالس اول تا دیپلم(در رابطه با مدارس  تنھادر فرانسه  مذھبینماد منع روشن است که موضوع 

ھمان سابقه و تاریخی که توضیح دادم یعنی میثاق تاریخی عمومی کلیساھای متعدد فرانسوی به دلیل (است 

  ).و نھاد جمھوری در این مورد که ھم چنان بر آن پایبندی وجود دارد

اما موضوع حجاب اسالمی به طور کلی در فرانسه مربوط به الئیسیته نمی شود بلکه با امر آزادی و رھایی زن و 

» فرونشاندن«مرد ارتباط پیدا می کند یعنی در آن جا که باید به نقش ارتجاعی ادیان و بویژه اسالم در  برابری او با

ھایی راست از نوع  آن چه که امروزه جریانو  . او پرداخت که بحث دیگری است» پوشاندن«زن نسبت به مرد  و 

تحت ی ا ند، ھمان طور که من در مقالهدر فرانسه به نام الئیسیته مطرح می کن ...ھا ، سارکوزیستھا لوپنی

نوشته ام ھیچ ربطی با الئیسیته ندارد  !گرایی دینی ھمواره از آزادی و الئیسیته دفاع کنیم در برابر تعصب  عنوان

  .که باید محکوم شود بلکه خارجی ستیزی از ورای مسلمان ستیزی است

   .میان بگذارممایل بودن در که در این مورد و به اختصار  این بود آن چه

  

واقعاً سود بردم و  الئیسیته چیست کتاب مطالبمن از مالحظات و نقد شما نسبت به  در پایان باید بگویم که

که به کمک آن ھا می توانیم این بحث  داریماین که اختالفاتی داریم اما اشتراکات زیادی نیز با . ممنونمتعارف  بی

 در تئوری و پراتیک امر الئیسیته بلکه برای پیشبردکه ضرورتی ندارد  یگرد ھمو گفتگوھا را نه برای متقاعد کردن 

  .بریمبه پبیش 

  

  .شاد باشید

  صمیمانه

  شیدان وثیق

  ١٣٩١مھر  – ٢٠١٢اکتبر 


