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  ابوالحسن بنی صدر    
  

   (*)»الئیسیته«در باره 
  
  
 فرانسه  به تصویب  در چگونه تحول کرده است تاحث، می دانند رابطه کلیسا و دولتنجا که شرکت کنندگان محترم در بآ از    

ز تجربه فرانسه، به ترتیب   در دو قلمرو، تاریخ تحول رابطه کلیسا با دولت و نی.مده استآ و قانون چسان به عمل درقانون انجامیده
 تعریف  تحول،این کار را به ترتیبی انجام می دهم که امرهاي واقع. دادن فهرستی از امور واقع و موضعگیري ها بسنده می کنم با 

نی  و  دیهاي تنظیم رابطه دین و نیز مرام و بنیاددر قسمت سوم، طرح خود در باره .   را  گزارش کنند ها و تفسیرها از الئیسیته
  :، با شما در میان می گذارم با دولت را سازمانهاي مرام محور

  
   :تحول رابطه کلیسا با دولت در غرب

  
  : مده است آ، نظر گشته و به عمل در ي عدم تابعیت دولت از بنیاد دینی، در جریان یک تحول تاریخی، بمعناالئیسیته    
نچه را به خداوند راجع است به خداوند آامور سزار را به سزار و « : جوید  کلیسا بود که می خواست از دولت استقالل بنخست ●

   ) . 21یه  آ22انجیل ماتیو سوره ( » واگذارید 
نمی پذیرفت که در قلمرو .      و سزار بود که زیر بار نمی رفت و نمی پذیرفت قلمرو اقتدارش به امور دنیوي محدود شود 

  . صالحیت مداخله ندارد ،معنویت
   ) 1) (  میالدي 313( .زادي داد آ نوبت امپراطوري به کنستانتین رسید و او به مسیحی ها ●
 ( ، ، تئودوز380در  . شت مسیحیت رواج می گرفت و کلیسا توان روز افزون می یافت و امپراطوري روم رو به زوال می گذا●

Théodose (  اما.  ورد آمریت خویش آا را تحت کوشید  کلیسدیرتر شارلمانی . مسیحیت را تنها دین دولت اعالن کرد 
 از این رو قلمرو دنیا را نیز در حوزه . انسجام قلمرو امپراطوري می شد عاملبه زوال بود و کلیسا تنها قدرت وامپراطوري رو 

مالکیت زمین را نیز  ،سمانها را داردآ مالکیت بر ن کهآسمانها را به مسیح داد و چون آخداوند سلطنت ": صالحیت خویش قرار داد 
   ) 2 ( "، پس بر جهانیان  والیت مطلقه دارددارد
نزاع .   و گاه بسیار سخت می گشت ولت و کلیسا اجتناب ناپذیر می شد  نزاع میان د،یج که دولتهاي ملی شکل می گرفتند به تدر●

 باپاپ و نزاع ها میان پادشاهان انگلیس با شاهان فرانسه ، نزاع ها میان پاد جانشینان او با پاپ و دستگاه اوها میان امپراطور ژرمنی و
  .دستگاه پاپ که به جدائی کلیساي انگلستان از کلیساي کاتولیک انجامید 

   ) 3( ، کوششهاي فکري و سیاسی جهت مستقل کردن دولت از سیطره کلیسا روز افزون شدند  از قرن چهاردهم بدین سو●
 یه، بناي نظردر فرانسه، حقوق دانان شاه. دند ، دامنه اقتدار خویش را بسط می دامی گرفتند به تدریج که دولت هاي ملی شکل ●

باید »  زادیهاي کلیساي گالیکان  « آ شروع کردند به زمزمه کردن14قرن بدین سان که از . حاکمیت شاه را بر کلیسا ریختند 
استقالل (   منشور گالیکانیسم  Gay Coquilleو گی کوکی  Moulinمولن » حقوق دانان شاه « ، 16در قرن .  استقرار یابند 

زادیهاي کلیساي گالیکان آ بیانیه حقوق و Dupuy، پیر و ژاك دوپوئی 1631در . را تدوین کردند ) کلیساي فرانسه از والیت پاپ 
  : این بیانیه کلیسا را تابع شاه می گرداند  )  4( را تحریر کردند 

  . ن مستقل است آ دینی مشخص و از  از قدرت، قدرت دنیائی-1
  . قانون و مقررات وضع کند مگر با جلب موافقت شاه ، در قلمرو شاه، پاپ نمی تواند براي کلیساي گالیکان-2
  . هیچ تصمیم پاپ در فرانسه قابل اجرا نیست مگر این که به صحه شاه رسیده باشد  -3
  .  او نمی شوند ، وارد قلمرو فرستاده هاي پاپ، بدون اجازه شاه -4
  . اجازه شاه براي اخذ مالیات از دارائیهاي کلیسا توسط پاپ ضرور است  -5
  .، در عمل، او را رئیس کلیسا می گرداند ریتی دارد که اگرنه از نظر حقوقیمآ شاه بر کلیسا -6
  . لس را فرابخواند خود او نیز می تواند این مج.  بدون فرمان شاه تشکیل نمی شود ، مجلس خبرگان در فرانسه-7
  .ن پس، دولت در امور دینی مداخله روز مره می کرد آاز  
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 و این بیانیه را بسوئه نوشته بود.  اصل تصویب کرد 4، بیانیه اي را در 1682 سال ، مجلس روحانیان در  در سلطنت لوئی چهاردهم●
  ن،آبنا بر . قانون دولتی گشت 

  .  فرامین پاپ است دم بر مصوبات مجلس خبرگان فرانسه مق-1
  . پاپ باید قواعد عرف و مصوبات کلیساي گالیکان را محترم بشمارد -2
  . براي این که فتاوي پاپ در امور دین اعتبار بدون خدشه پیدا کند، باید به تصویب تمامی کلیساها برسد - 3 
  . ، از پاپ و دستگاه او مستقل است  شاه در امور دنیوي- 4 
 جز در پاره اي از موارد، تسلیم پاپ نشد و سیاست 14اما لوئی .  را یکسره بی اعتبار و خالی از ارزش خواند پاپ این مصوبات    

    )5( ن ادامه یافت آوردن آمستقل کردن کلیساي فرانسه از پاپ و تحت امر دولت در
  

  : تمایلهائی که فکر الئیسیته را به عمل نزدیک کردند و نقش انقالب کبیر فرانسه
  
 – 1: ، چهار جریان روشنفکري اصلی در پیشرفت فکر الئیسیته شرکت داشته اند »تاریخ فکر الئیک در فرانسه « بنا بر  کتاب  ●

 پرتستانهاي لیبرال که – 2کاتولیکهاي وارث سنت گالیکان دوران سلطنت و جمهوریخواهان کاتولیک با گرایش ضد روحانی  و 
  خداباورانی که به پیامبري و دین -  3و .  دولتها و ملتها از هر ارتودکسی  تحمیلی بودند بانی مدرسه الئیک و طرفدار استقالل

زاد   آ- 4و . بودند  ) Victor Cousinمثل ویکتور کوزن ( باورنداشتند و مخالف قدرت کلیساي کاتولیک و یا موافق مسیحیت 
این چهار گروه در مخالفت با  روحانیت سیاسی   .   Emile Littréاندیشان و بی باوران به خدا و پوزیتویستها مثل امیل لیتره 

این اخالق بر احترام به انسان و .  اشتراك نظر داشتند و به یک اخالق طبیعی نیز باور داشتند که همه انسانها بدان دسترسی دارند 
 .می خواند » ن واقعی الئیک ئی« آ ، صاحب کتاب،  این را Veilleژرژ وي . به دانش و عشق به انسانیت  بنا می شد 

   )6. ( نکه بی مذهب باشد، جانبدار جدا کردن کلیساي فرانسه از دستگاه پاپ بود آ، پیش از  انقالب کبیر فرانسه●
در . د ، نمودار می ش سازمان دهی جامعه نو، براي، بمثابه یک اصل می توان روزي خواند که الئیسیته را1789 اوت 26تاریخ  ●

.  این اعالمیه را می توان تولد الئیسیته خواند 10ماده .   را تصویب کرد ان اعالمیه حقوق انسان و شهرونديجلس مؤسس، ماین روز
: بنا بر این ماده . ن هست آ در ، و علت وجودي الئیسیته استزادي وجدان که جوهر آ، اما هرچند کلمه الئیسیته در متن نیست

نها به ترتیبی انجام شود که  نظم آنکه  ابراز آ،  نباید فراهم کرد مگر ید خویش، حتی دینیاحتی هیچکس را  بخاطر عقااسباب نار
   ) 7. (عمومی را برهم زند 

زیرا  تبعیض دینی را از میان برداشت و . ورد آ، زمینه جدائی میان همشهري گري و تعلق به جامعه دینی را فراهم  این جدائی●
   ) .8( ور دینی  تفاوتی نشناخت  میان تابعان یک کشور، بلحاظ  با

 نخست می باید  کاتولیک بود تا فرانسوي یا ایتالیائی بود  را که زمینه از میان برداشتن تقدم مسیحیت بر هویت ملی ، این جدائی●
   ) . 9( ورد  و سبب شد که  هویت ملی از دین خاص جدا گردد آنیز فراهم 

م فرانسه بازداده و نظام و نظم جدید را بر قرار کرده بود، پس کلیسا می باید با نظام و نظم  حاکمیت را به مرد،نجا که انقالبآ از ●
  می باید  اینک ، ، منصوب پاپ بودن، صاحب هر مقامآ بنا بر  و،بود  از پاپ به پائین ی کهیعنی سلسله مراتب. جدید منطیق شود 

   ) 10 ( خاب مردم ناشی شودمشروعیت هر مقام مذهبی از انتبرهم خورد به ترتیبی که 
گالیکانیسم را از نو بر  با دستگاه پاپ شد و علم یشدر پی توافق دلخواه خوناپلئون بناپارت این بار، . فرو نشستتب انقالب  ●

   : کامل شد  کلیساي فرانسه از دستگاه پاپ ن افزود، جدائیآو موادي که بناپارت خود بر  ) 11 ( 1801بنا بر توافق . افراشت 
ن را آبا کلیسا به امضاء رساند، مراسم دینی را یک خدمت عمومی خواند که هزینه ، 1802  که ناپلئون در Concordat کنکوردا ●

کنکوردا  جدائی دولت از کاتولیسیسم را . ید و حتی ابزار دولت می شود آدولت تأمین می کند و کلیسا به مهار دولت در می 
بدین سان، دولت دین هاي مختلف را به .   با پذیرفتن  دین هاي دیگر، استوار تر نیز می کند تصدیق و بی طرفی دینی او را

و حتی می کند زادي عمل به باور دینی را تضمین آ. نها را تصدیق می کند آخاصه اجتماعی و بعد جمعی .  رسمیت می شناسد 
تنها تصدیق یک واقعیت . ناسائی حقوقی مفهوم فلسفی در بر ندارد اما این ش. نها را بر عهده می گیرد آ )   (finencement  تمویل 

   ) .  12  (بی طرف استدولت  :رو بمعناي تعریف حقیقت  نیست  بهیچواجتماعی است 
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، در ، روابط دولت و کلیسا1880از سال . فرانسه ادامه یافت ، کشماکش میان کلیسا و دولت 19با وجود این، در تمامی قرن     
   )13 ( :ائی این دو از یکدیگر سیر کردند جهت جد

، روابط  روابط میان جامعه، هم مدنی و هم سیاسی با دین، بویژه کاتولیسیسمزادي وجدان و بی طرفی دولت، آ با وجود تحصیل ●
 که laicization سیاست الئیسیزاسیون ) .  14( ، یک نزاع ایدئولوژیک شدند   روح هاي انسان ها سر سلطه برزمائی  برآقوا و زور

باز پرداختن به همان کشماکش  میان دستگاه پاپ و دستگاه  ، از جهتی خواه ها  گشتمد و روش جمهوريآ به عمل در 1879از 
، دستگاه پاپ بر دستگاههاي سلطنتی سلطه داشت، دورانی رسید که ملتها شکل نآ در در حقیقت، پس از دورانی که.  سلطنت بود 

 جریان این جدائی نخست به تابعیت دولت . از دستگاه پاپ جدائی می جستند اي ملی پدیدار می شدند و می گرفتند و دولته
  : ) 15( وردن کلیساي کشور و سرانجام به الئیسیته انجامید آدر
تصویب ، به 1901 قانون انجمن ها که در   قوت گرفت وکلیسا .    کلیساي کاتولیک تحول کرد و مخالفان سازش غلبه جستند ●

، کنکوردا لغو و روابط دیپلماتیک میان دولت 1904در سال اما  . این قوت گرفتن را  بازگو کرد تبعیض  بسود کلیسا، با، رسید
  ، از حق تعلیم که به هر شهروندي داده شده بود، congrégationiste،  هر 1904بنا بر  مصوبه .  فرانسه و واتیکان قطع شدند 

   ) 16.  ( ورد آاین برداشت از الئیسیته ، تبعیض ها پدید .  این خاطر که به  نظم دینی تعلق داشت تنها به . محروم شد 
  :ویز یک نزاع فلسفی کرد آ، الئیسیته را دست   بدین قرار، رقابت بر سر قدرت

  : قدرت بی طرف نیست وته دیگر تنها یک رژیم حقوقی نیست، بلکه یک ایدئولوژي است  الئیسی
 که اندیشه هاي جدید و اصول راهنماي جامعه مدرن را  محکوم می ر برابر خود، کلیسائی را می بیندد. مثبت است  جمهوري 

  :، مخالف و مقابل یکدیگرند  مورد به مورد، )systeme( دو نظام . کند 
  رائی ، علم در برابر خرافه و جهالت گتقادگر در برابر داوري مقام دینی، روح انعقل مقابل باور دینی

 )obscurantisme . (  در نتیجه، هر دو طرف به مدرسه و تعلیم و تربیت توجهی به تمام جستند:  
این شد . د ننکه عقل را از بندگی دین رها کنآ کلیسا بدین خاطر که حقیقت وحی شده را تعلیم دهد و جانبداران الئیسیته براي 

  :د  شد و براي خود مأموریت قائل شه مبارزکه الئیسیته
   ) 17  ( . به دین اجازه دهد در جامعه  نفوذ خود را اعمال کند تا نماند بی طرفدولت  دیگر 

  
   :1905از الئیسیسم تا قانون 

  
م عیار تلقی  یک شهروند تما نیزو کشیش. یعنی مداخله اي در امور دینی نکند . ، قرار شد دولت الئیک بماند 1905بنا بر قانون     

   )18. ( ، حق فعالیت سیاسی دارد و می تواند نامزد مقامهاي سیاسی بگردد هروندبعنوان ش. شود 
  ند و شدند از بودواقعیتها عبارت اما پیش و پس از تصویب قانون، 

  :  بردباري و تحمل باورهاي مخالف همگانی نشد ●
ن لوك کاتولیک ها و بی خدایان ،  جاانگلیسی براي مثال، در جامعه  .، کسانی حق پیدا می کردند و کسانی نه  در هر جامعه اي  
 اعالمیه حقوق 10بنا بر ماده نکه آبا .  ها را ، ولتر افراد داراي سوء سابقه و سوء شهرت دار در فرانسهوست  قابل تحمل نمی دانرا

 و سرکوب گري را با  قدرت یافتند، بی دینان اش مورد مزاحمت قرار گیرد،، هیچ کس نباید بخاطر عقایدش و باورهاي دینیبشر
 1792 و کار را به کشتار سپتامبر  بسط دادندغاز کردند و به کشیشان شرکت کننده در انقالبآ مخالف انقالب سرکوب کشیشان

، مدعیان خسته و مردم بیزار شدند و خرآاما دست . یت زدائی گرداندند  و انسان کامل را وسیله مسیحدئین خرآ. کشاندند 
  . ویش ادامه داد مسیحیت به حیات خ

و در این ( ، اکثریت جستند و مدتهاي دراز این اکثریت را حفظ کردند 1879هائی که در   در پیروي از الئیک  مردان سیاسی ●
  :، همچنان معتقد بودند که الئیسیته دین زدائی است )صطالح الئیک و الئیسیته باب شد زمان ا

، فرماسونري. ه مبارز با دین شدند جانبدار الئیسیت...  کلمانسو و پیر والدك روشو وکسانی چون لئون گامبتا و ژول فري و ژرژ   
   .شد یعنی ایدئولوژي ،الئیسیته نیز الئیسیسم.  ، الئیک شد و پیشگام مبارزه گشت ریان فرانسهگراند او

 می دامکهر. می شدند » سا زدائی کلی« ار  خواست،، ماده گرایان و جانبداران ایدئولوژیهاي جدیدخردگرایان، علم گرایان  
  : می گفتند .ئین رسمی دولت کنند آم خود را ا مرندکوشید
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 ) . 19(  »  باور داردن آاندیشه الئیک بر برداشتی فلسفی بنا می شود که بر توانائی عقل و استقالل «  جمهوري باید الئیک باشد و 
دمیان رشد نمی کنند مگر این که مسیحیت زدائی  به آپیدا نمی کند و  پذیرش همگانی ، استقالل عقل،بنظر جانبداران این نظر

  . د سانجام ر
  :، می گفت 1906، در Viviani     ویویانی 

ر ما د} ...{ما وجدان انسان را از چنگ باور دینی رها کردیم . ن مذهب زدائی بود آ، ما کاري بزرگ کردیم و در گذشته « 
هدف الئیک ها  )  20. (»  و خرد از نو تاریک شود ر روشنائی به عصر تاریکی بازگردد بگذاریم عصسمان روشنائیها بودیم و نبایدآ
  :را تدارك کنند » ینده پاك از دین « آن شد که آ
 ستفاده از بنیادها، بخصوص دولت و با ان شدند، با شکیبائی،آه قهر را خطا یافتند و بر، توسل ب»عصر المذهبی «  براي تدارك ●

  :ه،  به هدف خویش برسند مدرس
  . جدائی کلیسا از دولت و الئیک کردن مدرسه 

  :کلمانسو خطاب به کلیسا و اهل مذهب می گفت  
  : می گفت و ویویانی.  »ان ما و شما در کوره راه ها نیست، در مدرسه ها است جنگ می « 
دانشگاهی .  که مدرسه و دانشگاه ضد دین بسازیم ما هیچگاه قصدي جز این نداشتیم. بی طرفی مدرسه همیشه یک دروغ بود  « 

   ) .21( » بسازیم که در دین زدائی فعال و بی گذشت باشد 
وي فرماسون و طرفدار .  از تصویب گذراند 1886 در  را و دیگري1882، یکی در  ژول فري، بانی مدرسه الئیک، دو قانون را

  :در باره زنان می گفت .  دست کلیسا را از تعلیم و تربیت کوتاه کرد وي انجمن هاي مذهبی را بر چید و. پوزیتیویسم بود 
هدف من رسیدن به انسانیت بدون خدا است « و پنهان نمی کرد  که » ن کلیسا بمانند آ پیدا کنند و یا از قزنان یا باید به علم تعل « 
 « .  
  :ود او خطاب به معلمان می گفت خ. ، نه بی طرف و نه المذهب شد  وجود این، مدرسه اي که بنا نهادبا

ن را بر زبان آ، }... { مذهبی را جریحه دار کند  می رود سخن شما احساس  آن وقتی بیم. با بیشترین احتیاط سخن بگوئید  « 
لمان این دستور را اکثریت بزرگی از مع. » ، باز کم است ست و هر اندازه احتیاط بکار بریدوجدان کودك بسیار ظریف ا. نیاورید 

  . بکار بسته اند 
 بر سر مدرسه نیز ها به جلب حمایت کلیسا، به تدریجل مسیحیت زدائی نشد، که در پی تمایل لیبرالمبا وجود این، مدرسه نه تنها عا

  سشمشئ ) 22 ( :مدند آمیان کلیسا و دولت توافقهائی به عمل 
  :ئیسیته این شد ، تعریف ال1905  دسامبر9 ، مصوب قانون الئیسیته2 بنا بر ماده ●
دینی حقوق نمی دهد و به تأسیسات هیچ دینی مقرري و مساعده نمی به مقامات هیچ . جمهوري به هیچ دینی رسمیت نمی دهد «  

زادي عمل به هر دین را بطوري که نظم عمومی ایجاب می کند، آ. زادي وجدان و دین را تأمین می کند آجمهوري . دهد 
  . » تضمین می کند 

  :حکم کرد ممد، برداشت دیگري از الئیسیته را قوت بخشید و آانونی که وضع شد و با روشی که به عمل دراما ق
زادي وجدان و تظاهر به باور خود آراستند، دلیل آ، گرچه عالئم مذهبی که باورمندان هر مذهب خود را بدان می غازآ در ●

چهار . جامعه را از قیمومت دین و بسا هرگونه نفوذ دینی رها می کرد ، دولت می باید تمامی ، اما بنا بر الئیسیسمتلقی می شد
  :جدائی ناگزیر شدند 

  . جدائی کلیسا از دولت – 1
  .  جدائی مدرسه از کلیسا – 2
  و .  جدائی باور شخصی از شهروندي– 3
  . جدائی قانون دینی از قانون مدنی – 4

در پی قطع . داند  کلیسا را به میان مردم بازگر از قلمرو عمومی،ی ها و طرد شدناما این جدائ ) . 23( و طرد دین از قلمرو عمومی 
زادي و کرامت و حقوق انسان و صلح و عدالت اجتماعی آزادي خویش را باز یافت و به تدریج، حامی آ کلیسا رابطه با قدرت،

  :گشت 
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کلیسا . نها باشد آ در انحصار ،تعلیم و تربیت در مدرسه خواستند  پوزیتیویسم را مرام خود کرده بود و پوزیتویستها می، دولت●
هرگونه حضور دین در مدرسه .  مدرسه بود ،  الئیک ها با کلیسا قرن، صحنه  نزاع2ي تعلیم و تربیت شد و بمدت زادآطرفدار 

اج می شد و معرفت علمی از ن اخرآ ابداع کرده بود و اینک از امدرسه را کلیس.  ممنوع شد و معلم ها نیز می باید الئیک باشند 
لیسا موزان تعطیلی داده می شد که به کآ، یک روز به دانش جود این، بنام الئیسیته، در هفتهبا و.  معرفت دینی جدا و خالی می شد 

  .مد آبه ترتیبی که خواهد .  بعد، وضع دیگر شد  سال100. موزش دینی ببینند آروند و 
، دولت را ناگزیر کرد معنائی و جهتی را به الئیسیته  دین را بودمد، واقعیت اجتماعی کهآیان  به م1905 وقتی پاي اجراي قانون ●

   : بدهد که با معنائی که قانون بیانگرش بود، تا حدودي متفاوت بود 
زادي آت درخواس. د ن، ایجاب می کرد امکان هاي عمل به باور دینی فراهم باشزادي وجدان و عمل به باور دینی آ،    از سوئی

زادي واقعی برقرار شود، را ناگزیر می کرد و از سوي دیگر آ  به ترتیبی که ،1908 و در 1907، اصالح قانون در وجدان واقعی
، جنگ جهانی اول، نیاز دولت را به کلیسا.   برد میورد، پیآاستقاللی  که از رهگذر جدائی از دولت به  دست می ارزش کلیسا به 

، ا پایان جنگ، جانبداران الئیسیتهب.  ورد آن داشت که قانون را به حال تعلیق درآورد و دولت را بر آدید بخاطر بسیج مردم، پ
اما طرز فکرها . شدند قانون را به اجرا گذارند ن آ، چپ ها در انتخابات پیروز شدند و بر1924در . ستار اجراي قانون شدند خوا

   : به یکدیگر نزدیک شده بودند لذا الئیکها و مذهبی ها با یکدیگر تحمل کرده مرگ و ویرانی و رنج را. تغییر کرده بودند 
دولت . ، مشکل بر جا بود  به باور دینی را میسر کردند امازادي عملآ  گردش کار کلیسا ها و 1908 و 1907 گرچه اصالحیه هاي ●

این  .  ند انجامید1923 – 1924گفتگوها با پاپ به توافق . ، مشکل حل نمی شود د که بدون  تفاهم و توافق با پاپبه این نتیجه رسی
  فرمول انجمن هاي فرهنگی را پذیرفت Pie X1 پی یازدهم . توافق حاصل امتیازهائی شد که هر طرف به طرف مقابل خود داد 

.   کشیش ها مداخله نکند ن سو، دولت نیز پذیرفت که دیگر در تعیینآاز .  تطبیق با  مقررات  خاص کلیساي کاتولیک به شرط اما 
ب ، با صفت کاتولیک، غیر از کلیساي کنونی که سلسله مراترا اطمینان یافت که دولت انجمن دیگري ، کلیساي کاتولیکبدین سان

  .  پایان می پذیرد،  برسمیت نمی شناسد ن از پاپ شروع و به کشیش سادهآ
 سال است که این توافق تنظیم کننده جدائی 80زیرا مدت .  1905ن مان اهمیت را داشت که قانو، هاین توافق، از لحاظ کلیسا

حکومتهاي مختلف راست و چپ که از پی . این توافق هرگز مورد اعتراض قرار نگرفته است . ز دولت است ا کاتولیک يکلیسا
متخصصان .   رعایت شود نست مراقبت کرده است که توافقآشوراي دولتی  که داور و حافظ  . ن را رعایت کردند آمدند، آهم 

   )  25( ن ارزش حقوقی غیر قابل تردید قائلند  آحقوق بین المللی متن توافق را قریب به قرارداد می دانند و براي 
 ا الئیسیته را انکار کرد ؟  بنظریآن، آن و چشم پوشیدن از مداخله در امور آجمهوري با پذیرفتن کلیساي کاتولیک و سلسله مراتب 

ژان در حقیقت، این ماده که ابتکار . مده است آ بعمل 1905 قانون 4چرا که  توافق برابر ماده .  نه Roné Rémondند رونه رمو
ئینی که آسازمان ژورس و چند نماینده دیگر بود، مقرر می کند که انجمن هاي فرهنگی می باید منطیق باشند با مقررات عمومی 

ین، انکار کردنی نیست که  توافق تفسیر دیگري از الئیسیته را جانشین برداشت پیشین می با وجود ا.  بدان عمل کنند می خواهند 
   ) 26.  ( کند 

  
  :معانی جدیدي که الئیسیته پیدا می کند 

  
صادقانه . ، مجریان قانون با مسائل مشخصی روبرو می شدند و می باید راه حل هاي مشخص می جستند  در حقیقت، در طول زمان

، جمهوري بپذیرد که در Alsace - Moselle  موزل –لزاس   آ ایالتهايهمین روحیه سبب شد که در باره.  شتی بودند  آنیز در پی
لمان در این ایالتها، قانون آامپراطوري . ، این ایالتها جزء فرانسه نبودند 1905 بهنگام تصویب قانون . ، قانون الئیسیته اجرا نشود نهاآ

در سالهاي .  زد  دولت از اجراي قانون در این ایالتها سرباز،...با وجود فشار نمایندگان و.  جرا می کرد  فرانسه را ا1871مصوب 
، در این ایالت ها.  لت اجرا نکرد  جانبداران الئیسیته خواستار اجراي قانون در این ایالتها شدند اما دو نیز، باردیگر1945 و 1936

زیرا  . ی است بدین سان، فرانسه در دو گانگی و بسا چند گانگی رژیم حقوق. معین می کند اسقف را رئیس جمهوري با موافقت پاپ 
چند گانگی حقوقی در فرانسه .   اجرا نمی شود نیز Mayotte و مایوت  Guyane گویان ار،ح مناطق ماوراء بقانون الئیسیته در

ئی دموکراسی گشته است و تمرکز زداcritère   و معیار attributچرا که  کثرت گرائی صفت . ورد آامروز برخورد بوجود نمی 
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 از همزیستی قانون جدائی کلیسا از دولت و ند صالحیت هائی که به منطقه کرس اعطاء شده ا.یک اصل قانون اساسی شده است 
  :، الئیسیته معانی دیگر می یابد با این تحول رفتار و طرز فکرها.  بسیار دور تر می رود ،کنکوردا

 مفهوم الئیسیته شدند عبارتند عواملی که موجب تحول.  معنی بدهد ود تا  بتواند رعایت کثرت دین هاژاکوبینیسم  جدا می ش از 
  :از 
مدهاي آاما پی .  هنوز فلسفه مسلط بود بهنگام جدائی ها، لیبرالیسم. عی  مربوط به بیمه هاي اجتما به تصویب رسیدن قوانین– 1

ن را آ هاي وارده به ، سبب شدند که قوانین بیمه هاي اجتماعی  خسراندن شرائط زندگی زحمتکشان تر کرن در سختآعمل به 
  :،  روحیه ها و طرز فکرها تغییر کرده بودند 1945 سال بعد از تصویب قانون، بهنگام پایان جنگ دوم جهانی در 40 و جبران کنند 

پرسش این شد که با .  ان را در برابر خطر پذیري ها بیمه می کرد حمایت و بیمه اي ایجاد شد که همگ ) systeme(  سامانه 
لت دین ها را به رسمیت ، دوبنا بر الئیسیته. ؟ کشیشان و کارکنان کلیسا ها و روحانیان و کارکنان  معابد دیگر دین ها چه باید کرد

 شد که بیمه اجتماعی توجیه این. یز بیمه شدند نها نآ ویژگی فعالیت دینی را لحاظ کرد و ،، قانون بیمه هاي اجتماعینمی شناسد
بدین . اعی برخوردار می شوند  اما این دولت است که تشخیص می دهد چه کسانی از بیمه هاي اجتمراست است،. دولت نیست 

ن  آ، دولتی که قرار بود بی طرف بماند و دینی را برسمیت نشناسد، اینک داور می شود تا خدمت خاص دینی را از غیرسان
  .تشخیص دهد

  : بسی گویا تر است ، از لحاظ  تغییر چشم انداز، عامل دوم– 2
.  موضوعیت نیز نداشت.   در این باره ساکت است 1905قانون .  Medias  برخورداري از حق تبلیغ از راه رسانه هاي گروهی 

زادي حق همگان بود و آ، 1881 بودند و  بنا بر قانون  ها ن زمان، رسانه ها نشریه ها و کتاب ها و هفته و ماه و فصل نامهآچرا که  
یا الئیسیته به دولت آ. نها دولت بود آاما رادیو و بعد تلویزیون پیدا شدند که دارنده . زادي بیان و قلم را داشتند آق همگان ح

 این که زادانه به باور دینی خود وآ عمل اجازه می داد این رسانه ها را در اختیار دین ها براي تبلیغ بگذارد ؟  راستها به استناد حق
  . اجازه دادند برنامه مذهبی از رادیو و تلویزیون پخش شود زادي است،آدولت ضامن این 

چون چپ در انتخابات برنده شد، این .  ، بحث میان موافقان و مخالفن سخت گرم بود  در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم
یا استفاده از آ.  ، برنامه هاي مذهبی جزء اساسی برنامه هاي رادیو و تلویزیون شدند 1945ل اما از سا. حذف کرد برنامه را 

چرا که برابر . ه قانون شد تضاد را از میان برداشت و بنوبه خود عمل ب.   الئیسیته را از میان برد ؟ نه ،فرستنده هاي در مالکیت دولت
 برنامه نها که نمی توانستند در معابد حضور یابند، با استفاده ازآ، بنا بر این . ر دینی خود عمل کند، هرکس حق داشت به باوقانون

 معلوم کرد که انواع برداشتها تغییر رفتارها  در طول قرن بیستم.  ،  می توانستند به باور خود عمل کنند هاي رادیوئی و تلویزیونی
  :ه برداشت دیگري گذر شد از برداشتی ب، 2005 تا 5190از .  از الئیسیته  شدنی هستند 

ن برداشت که الئیسیته را طرد دین از عرصه زندگی عمومی می انگاشت و در باره دین سکوت کاملی را  بر قرار می کرد، تا آ از 
ید به ترتیبی که آن را تا جائی که رعایت حدود به عمل آاین برداشت از الئیسیته  که بعد اجتماعی دین را می پذیرد  و وجود 

  .  ، تصدیق می کندیسا بر دولت قیمومت نیابد و جامعه را به مهار خود در نیاوردکل
  . می باید برقرار می شد1905 رابطه ایست که برابر قانون دین و جامعه و دین و دولت غیر از     امروز رابطه میان 

  . مد آبه تفصیلی که خواهد . لت شد، مدرسه خصوصی تحت اداره کلیسا و برخوردار شدنش از امداد مالی دو عامل سوم– 3
  . ، فرانسوا میتران چپ بود هانآ برگزاري مراسم دینی براي سه رئیس جمهوري که یکی از – 4
است نهم حکومت چپ پذیرفت با ریآ، ائی کلیسا از دولت، یک حکومت سال بعد از تصویب قانون جد100 نزدیک به – 5

وند که د که این دیدارها مرتب تکرار خواهند شد تا که مسائلی موضوع بحث و حل ش و اعالن کنکنفرانس کشیشان فرانسه دیدار
ورد، سوءظن بر می آهرگاه این اقدام را حکومت راست بعمل می .  ، هر دو مربوط می شوند به کلیساي کاتولیک و دولت

  . تند ن را پی گرفآاما حکومت چپ این همکاري را رویه کرد و حکومتهاي راست نیز . انگیخت 
و تصور عمومی از  etat  de droit جهل همگانی  از جریان پذیرش تجربی الئیسیته سبب شده است که میان  حالت حقوقی     

 متفاوت  از الئیسیته، دو برداشتواقعیت بی اطالع نگاه می دارد کههمگان را از این  نادانی این. ید آ، فاصله مهمی پدید الئیسیته
ن برداشت که راهنماي تهیه و تصویب قانون آ. گی را از دید همگان می پوشاند وجود این دو گانالعی، بی اط. وجود دارند 

هنوز بسیاري . تنها یک نظر شخصی تلقی می شد دین  .  بود، بروز امر دینی را در فضاي اجتماعی  یکسره ممنوع می کرد 1905
نکه عمل بتدریج، تعریف آحال .  و تنها این تعریف مجاز است .  ست می پندارند این برداشت همان تعریف رسمی از الئیسیته  ا
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 دین را می پذیرد و بعد ،این تعریف خاصه اجتماعی و به جمع و جماعت راجع بودن: دیگري را بر این تعریف حاکم کرد 
م داده شد، مشاهده کردی» می اسال« نزاع این دو برداشت را بر سر مسئله روسري  که بدان صفت .  ن را لحاظ می کند آاجتماعی 

 .  
یادگراهاي الئیسیته شان می بن) رونه رموند ( کسانی که من ویب قانون جدائی کلیسا از دولت،       در جشن صدمین سال تص

  و وجود چند رژیم در1923 – 1924همان قرأئت را از الئیسیته می کنند که راهنماي تدوین و تصیویب قانون بود و توافق خوانم، 
   ) 27. ( در نظر نمی گیرند ، الئیسیته را دیگر کردند، در عمل و نظر، که در طول قرن را وري هاآفرانسه و نو

  
  :گذار از جدائی به  همکاري 

  
   :1992از جدائی کلیسا از مدرسه  تا پروتکل 

ا این دو مأموریت رابطه مستقیم با ام. است former des espritsعقل ها و روح هاي علمی  و پرورش  کار مدرسه انتقال دانش ●
،  بنیاداین شد که دو.  ، خاصه ایدئولوژیک می بخشد ست که  به مبارزه بر سر الئیسیتهاین رابطه ا. جستن و انتشار حقیقت دارد 

د کردن زاآ، کار خود را   الئیکموزش و پرورشآموضوع نزاع این بود که . یکی کلیسا و دیگري دانشگاه دولتی رو یارو شدند 
کلیسا که  حقیقت را نزد خویش می دانست و همان می اما از دید . نها می شمرد آ پرورش روح نقاد  جوانان و جوانان ونو خرد

 ،این دو. موخته شود آمی باید به نسل جدید موزش این حقیقت آ از رهگذر .استشمرد که از راه وحی بر انسان معلوم گشته 
  .و تاریخ می گوید که جنگی سخت بود  . وردندآبنوعی جنگ مذهبی روي 

ن کار ای. اما کلیسا مجاز بود مدارس خصوصی تأسیس و اداره کند .  قانون الئیسیته دست کلیسا را از مدارس دولتی  کوتاه کرد ●
صی با  خصوس کشیشان و معلمان مدارئی، رویارو میان مدرسه دولتی و مدرسه خصوصی رقابتبر. دو گانگی  به برخورد کشید 

  . موزش دادن را بر اهل کلیسا ممنوع کرد  آ1901قانون .  الئیک ها افزوده شد 
اما به دولت اجازه نمی داد به مدرسه خصوصی کمک مالی . ، به کلیسا اجازه می داد مدرسه خصوصی تأسیس کند 1905 قانون ●

  :کند 
الئیک ها می گفتند  پول دولت براي .  ه نمی پردازد ن مساعدآ جمهوري به اهل هیچ دینی حقوق نمی پردازد و  به مؤسسات 

  . مدرسه دولتی و پول خصوصی براي مدرسه خصوصی 
  :را خاطر نشان کردند ها  اهل کلیسا تناقض گوئی الئیک    اما

ئیک ها نمی التنها پولی که  بعنوان مالیات از مردم گرفته می شود را . زادي تعلیم و تربیت می باید واقعی باشد و نه صوري  آ
، مالیات می پردازند بدون این که خود را به مدارس خصوصی می فرستندکسانی که فرزندان . پردازند مذهبی ها نیز می پردازند 

ن آزادي تعلیم و تربیت وقتی امکان برخورداري از آزادي وجدان و آچه سود در اعالم .   ت مدارس دولتی استفاده کنندااز خدم
، بی طرف دولتی بر جا بدین ترتیب.  تسهیم به نسبت شود موزش و پرورش آ، این فکر پیدا شد که بودجه 1920 در . ؟وجود ندارد
ن مخالف برداشتی بود که راهنماي آاما این تفسیر از الئیسیته بیش از . موزش و پرورش نیز رعایت می شد آزادي آمی ماند و 

   .  نمی گذارد برجا  قانون نآ از ياگر پذیرفته می شد، چیز.  شد 1905قانون 
موزان مدارس خصوصی نیز همانند دانش آن، دانش آ قانونی را به تصویب رساند که  بنا بر ،، اکثریت جدید مجلس1951 در ●
با .  نها پرداخت می شد آاین کمک بطور مستقیم به خانواده هاي . ، کمک تحصیلی دریافت می کردند ان مدارس عمومیموزآ

  . نون مشکل اصلی را حل نکرد وجود این، قا
، قانونی را به تصویب رساند که نه تنها مشکل کمک مالی به مدارس خصوصی را حل  دوبره نخست وزیر وقت، میشل1959     در 

  :موزش و پرورش را خاموش می کرد آتش نزاع  میان این دو نوع آمی کرد بلکه 
ید، دولت با متصدیان مدارس  برابر قانون جد. ا دارند انجام می دهند ند که یک وظیفه رد، این دو متوجه ش به یمن همکاري

بنا بر این قانون، .  مشارکت امضاء می کند اد، قرارداد ساده و در باره مدارس متوسطه قراردخصوصی، در باره مدرسه ابتدائی
عهده می گیرد و خاصه کاتولیک  مدرسه خصوصی را بمیزان تعهدات مدرسه در قبال دولت بر  پرداخت هزینه اداره دولت 

 ،هدف قانون.   دولت با پاپ می ماند 1923 – 1924این قانون به توافق . موزش و پرورش این مدارس را برسمیت می شناسد آ
  .موزش و پرورش بود آشتی دادن میان دو آ
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، 1981در .   قانون را لغو خواهند کرد یند،آاحزاب چپ گفتند هرگاه بر سر کار .  نخست مخالفت سختی را بر انگیخت ،     قانون
تولیک وارد  با کلیساي کا Alain Savaryلن ساواري آ.  مدند آبا پیروزي میتران در انتخابات ریاست جمهوري، بر سر کار آنها 

 خالی کرد حتوان را از مآطاف عناصري از چپ، اما عدم انع. ، قانونی تهیه شد 1984ن، در آمد و بر پایه آسازشی بعمل . گفتگو شد
،  راه پیمائی با شرکت نزدیک به یک میلیون نفر در مخالفت با طرح پیشنهادي انجام گرفت و رئیس جمهوري 1984 ژوئن 24در .  

  . ن چشم بپوشد آن داشت از آرا بر
 اصول بی طرفی  شد، اما به1905ن برداشت از الئیسیته بود که راهنماي تدوین و تصویب قانون آهرچند قانون دوبره مخالف 

  . موزش و پرورش صدمه وارد نکرد آزادي آزادي وجدان دینی و کثرت باورهاي دینی و آدولت و 
نها که در یک آزیرا یک قانون جدید مقرر می کند که . نیز از میان برخاست خصوصی  تمایز میان مدرسه دولتی و مدرسه  ●

این تحول، کار را به امضاي .  ، مأموران دولت بشمارند  بشیوه خودموزش می دهند، آ، تحت قرار داد با دولت،مدرسه خصوصی
  : موزش و پرورش کاتولیک کشاند آموزش و پرورش و دبیر کل آپروتکل میان وزیر 

موزش کاتولیک  پروتکلی را آ دبیر کل Cloupetموزش و پرورش با اسقف کلوپه آ، وزیر Jack Lang، ژاك النگ 1992در 
، نه یک تحول که این اقدام.  پرورش دولتی می شود موزش و آموزش و پرورش کاتولیک جزئی از آن، آبر  بنا ،امضاء کرد که

موزش و پرورش آو حاال، . ، خالف الئیسیته شمرده می شد ذهبی در قلمرو عمومیچرا که یک حضور ساده امر م. یک انقالب است 
ن تعریف از الئیسیته که آ و در مقایسه با استتکار هم از چپ این اب.  موزش و پرورش دولتی می گشت آکاتولیک جزئی از 

  . بود،  پیشرفتی عظیم بشمار است 1905راهنماي تدوین و تصویب قانون 
  .   فرانسه از الئیسیته بی کفایت به الئیسیته هوشمند گذر کرد،    به قول روژیس دوبره

  
  : است  گزینش دین و باوردروجدان زادي  آ،از  والیت مطلقه الئیسیته  تا  الئیسیته

    
مد، هم بدین خاطر بود که معناي دوم جانشین معانی اول شد و هم آ اگر قانون الئیسیته به ترتیبی که مشاهده شد، به عمل در●

 و در حقیقت، بنا بر کنکوردا، کلیسا تحت مهار دولت بود. بدین خاطر که کلیساي کاتولیک به مزایاي استقاللش از دولت پی برد 
ه کلیسا باز می زادي را بآجدائی کلیسا از دولت، عزت و . این امر موجب نقد کشیشان و باورمندان عادي و نیز الئیک ها بود 

زاد در آ کلیساي  خواستارMontalembert ، مونتاالمبر Malines، در کنگره کاتولیک هاي بلژیک، در مالین 1863در . گرداند 
ن می شد که مقامات کلیسا به یاد خواست آ، مانع از یسا و قال و مقال بر سر الئیسیتهن پوزیتویستها و کل اما نزاع میا.زاد شد آدولت 

برداشتی که از الئیسیته می شد و هدف رها کردن جامعه از یوغ .  دیرین خود بیفتند و خواستار استقالل خود از دولت بگردند 
 مجلس 1919در . بر ضد قانون متحد شوند ، 1906ب شد که کشیشان  در ن قائل می شدند،  سبآدین  که پوزیتویستها براي 

پاپ نظر .  ن را رعایت کنند آقانون الئیسیته مشروعیت ندارد و شهروندان فرانسه نباید . کاردینال ها الئیسیته را مطلقا محکوم کرد 
  . مجلس کاردینالهاي فرانسه را تعدیل کرد 

،  مجلس کاردینالها و اسقف ها  بیانیه جدیدي در باره الئیسیته انتشار داد که با متن 1925   سال پس از تصویب قانون، در20  ●
، مفهوم  الئیسیته  در بنا بر این متن. مده بود آ  بسر  نظرانهزمان ارزیابی ساده اندیشانه و برداشت تنگ. پیشین تفاوت بسیار داشت 

  :معرض چهار برداشت است 
بخصوص برداشتی که به یک فلسفه رسمیت می بخشد و از . اشت در خور محکوم کردن هستند  دو برداشت از چهار برد

اما دو برداشت دیگر که به رژیم حقوقی راجعند از .  ئولوژي دولت می شود و ضد دین است دایدئولوژي  مایه می گیرد که ای
با وجود این، نزاع بر سر .  دیگر، نقشی اساسی جست این بیانیه در نزدیک کردن دو طرف به یک.  لحاظ کلیسا  بی اشکال هستند 

 مقاله اي به Esprit، در بحبوحه کشماکش بر سر مدرسه، در مجله اسپري 1951در . زش و پرورش ادامه یافت موآزادي آمدرسه و 
، Joseph Vialatoux ، تاریخ دان و دیگري ژوزف ویاالتو André Latreilleندره التري آامضاي دو استاد دانشگاه، یکی  

  : ، نقطه عطف است که در تاریخ  بحث بر سر الئیسیتهن جمله اي در تعریف الئیسیته است آدر . فیلسوف انتشار یافت 
  . » زادي عمل به باور است آالئیسیته بیان حقوقی « 

گوید تفاهم ، بلکه  می  را می زدایدیم حقوقی و یک فلسفه چرا که نه تنها ابهام میان یک رژ،از الئیسیته اساسی است      این تعریف
  : سال بر موضعگیري واتیکان دوم پیشی گرفت 15این تعریف . میسر است  میان الئیسیته دولت و برداشت مسیحی از باور دینی نیز
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دموکراتها بر کلیسا خود را با لیبرالها و . از لیبرالیسم وجود دارد و سر بلند کرده است تر  کلیسا متوجه شد که دشمنی خطرناك ●
از نین، ط در پیامی پر Piex11، پاپ پی دوازدهم 1945در نوئل . در یک جبهه می دید )  کمونیسم (ضد این دشمن خطرناك 

  .دموکراسی ستایش کرد 
  : این بار، نه مجلس کاردینالها و اسقف هاي فرانسه که کنسیل کلیساي کاتولیک بود که  اعالم کرد ●

   . بر دولت نیست که حقیقت دینی را معین کند.  ور دینی راجع می شود، صالحیت ندارد نچه به باآدولت در     
  : این تغییر نظر دالیل اساسی می داشت .     مصوبه اي نو و تعیین کننده بود 

  در . شد زاد باآبنا بر این، می باید . ، گزینش باور کاري است که  وجدان در ژرفاي خود  انجام می دهد  از لحاظ دینی– 1
ق حزادي دینی آشخص انسان بر «   بنا بر این بیانیه،. زادي دینی و وجدان را صادر کرد آ، کنسیل واتیکان بیانیه در باره 1965
 از سوي افراد  و گروههاي اجتماعی و هر نوع انسان ها می باید از هرگونه کرهیهمه د که زادي ایجاب می کنآاین . دارد 

عمل بر ضد وجدان به ترتیبی که در امر دین، هیچکس خود را مجبور به .  باشد نش باور دینی خود، رهاقدرت انسانی، در گزی
و چه در در قلمرو خصوصی  خواه  در جامعه،  و چه در تنهائی خواه ، خود و یا مجبور به خودداري از عمل به باور وجدانی خود

   »  .  نبیند ،  عمومیقلمرو
اینک . ن خود کرد آ کلیسا از ، ، تشریح شده بودر که در مقاله به امضاي دو استاددر گزینش باوان را زادي وجدآ بدین سان، – 2

استقالل کلیسا را ولوژي قدرتی که دولت است نگردد، کلیسا می دید که الئیسیته هرگاه از یک فلسفه خالی شود به ترتیبی که ایئ
   . قرار گیرد که رسالت خود را دین زدائی گردانده باشدنکه در معرض تهاجم مستمر دولتیآتأمین می کند بی 

، پاپ ژان پل دوم، به مناسبت یکصدمین سال تصویب قانون الئیسیته، پیامی به کنفرانس کشیشان چند روز پیش از درگذشتش ●
Conférence épiscopale فرانسه داد :  

   ) 29. ( ن اجتماعی کلیسا سازگار است  دکتریدرك و اجرا شده است با در فرانسه  الئیسیته به نحوي که 
  

   ؟حضور اسالم در اروپا و الئیسیته
  
ن زمان، شهروندان فرانسوي آزیرا . ، تصور نمی کردند که قانون در مورد اسالم نیز باید اجرا شود 1905 تدیون کنندگان قانون ●

،  کرده اند1905 الئیسیته و قانون حولی که جامعه و مفهوممسئله اسالم و نیز ت. یت فرانسه را تشکیل نمی دادند  دومین جمع،مسلمان
  :ورده اند آنزد طرفداران الئیسیته، دو نظر را  پدید 

 فعلیت خود را حفظ ،ن قانون بوده اندآاصولی که  راهنماي وضع . نها که می گویند نیازي به تجدید نظر در قانون نیست  آ-  1
  . ه باورهاي دینی قابل اعمال هستندبر هم.  این اصول جهان شمول هستند .  کرده اند 

 بلکه بخاطر طرز فکرهاي، نه تنها بلحاظ اصول و فروع دینها.   بر اینست که می باید به تفاوت هاي دین ها توجه کرد  نظر دوم– 2
  . ستند با یکدیگر متفاوت ه  که،ر مسیحیان، میان معنویت و مادیت، یا به تعبیهریک در باره روابط دین و جامعه

ها  را مبهم و دیگر چشم انداز.  ورد آمدها ببار آپی از اي  عادت ها را برهم زد و زنجیره ،اسالم در قلمرو سیاسی و فرهنگی ورود ●
ژاك .  ه ها که نگرانی ها برانگیخته استاسالم، دومین دین در فرانسه، نه تنها مسئل.   تاریک گرداندجنبه هاي پدیده دینی را

  مأمور Bernard Stasi  کمیسیونی را به ریاست برنارد استازي ،س جمهوري، رئیشیراك
 محدوده فقطو .  اسالم توجه کردند  بهرسانه هاي گروهی تنها. راه حل کرد یسیته و پییشنهاد بر رسی مسئله دین ها  از لحاظ الئ

ن که این امر، یک صدم آحال .  ر کردند توجه خود را به روسري بر سر کردن و یا نکردن دختران مسلمان در مدرسه، تنگ ت
کومت بحث پیرامون جامعه خفه شد و سیاستمداران و حدر حقیقت، . وع کار کمیسیون بود، نیز نبود مسئله عمومی که موض

و این . ن ممنوع کردن عالئم چشم گیر دینی  در مدرسه بود آاز کارهاي کمیسیون، یک متن را بیش نگرفتند و کنندگان و مجلس 
 ورده است، الئیسیتهآمسائلی که اسالم  پدید ، جدید بودن  بدین سان. ناچیز کردن عالئق تاریخی میان مدرسه و الئیسیته بود ،کار
 قابل گاه می کند که پیش از اینآداده هاي جدید وارد بحث می کند و ما را از پیچیدگی هائی .  دچار عارضه ها می کند را 

یا در باره آاما .  قرون است را از میان نمی برد  نظام ارزشی مسیحی که میراثجدائی دولت از کلیسا،، از جمله. مشاهده نبودند 
 از الئیسیته زیان نمی بیند ؟ براي مثال، مسیحیت زن و مرد را متفاوتی دارد نیز می توان گفت کهاسالم که نظام ارزشی و اخالقی 
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نست که  میان اسالم و آپس بیم . نکه در اسالم چنین نیست آحال . د نن برابر می داازدواج را عقدي میان دو انسا. برابر می دادند 
  :ید آ در جوهر خود، پرسش پیش می ، در نتیجه در باره الئیسیته.  ید آارزشهاي جمهوري برخورد پدید 

یته است و یا  اینکه بگوئیم الئیسیته  الئیسبنام نسبی گرائی و کثرت گرائی،  همه عرف و عادت هاtoleranceیا بردباري و روابینی  آ
   .به  اخالق و نظامی ارزشی وابسته است

  : را تهدید می کند ن  خطري است که وحدت ملیآگیزد و      این پرسش را احساس خطر دومی بر می ان
ورده آسالم  پدید بسا از میان مسئله ها که حضور ا.  وحدت ملی را تهدید می کند  communautarisme جماعت و امت گرائی 

الئیک ها  . را تقسیم و منشعب کند، جدید نیست ملت ،ترس از این که دین.  است، مهمترین مسئله سیاسی این مسئله است 
زیرا  پاپ و کلیسا را دلبسته به جمهوري نمی .  ، سرزنش می کردند نشعب کردن ملت فرانسه را بخاطر  تقسیم و مکاتولیک ها

  .د نورآدر جامعه شقاق پدید می ند که بلحاظ مخالفت با جمهوري، ن بودآبر دانستند و 
اسالم .   حضور اسالم  به بحث بر سر وحدت ملی فعلیت می بخشد . از وحدت ملی جدائی ناپذیر است الئیسیته بلحاظ تاریخی

.   پا گرفته و گسترش یافته است در بخش دیگري از جهان. غاز در اروپا  پا گرفته و گسترش یافته است آچون مسیحیت نیست که از 
؟  بخصوص نقش قانون جدا کننده در این کار، نقش الئیسیته چیست.   اسالم است  nationaliserپس مسئله پیش رو،  ملی کردن

  دولت از کلیسا چیست ؟
 عمل به دین خود را داشته زادي واقعیآحال اگر بنا باشد مسلمانان نیز .  ، اسالم را نادیده گرفته بود 1905 ماده اول قانون ●

یا وظیفه دولت و مقامات هر منطقه  نیست که به آ.  اما مسلمانها پول براي ساختن عبادتگاه ندارند .  باشند، نیازمند مسجد هستند 
  . ، به این پرسش پاسخ منفی می دهد  قانون2نها مسجد بسازند ؟  ماده آیند و براي آکمک مسلمانها 

اما در همان حال، رفتارهائی را نیز بر می انگیزد که به .  را نیز بر می انگیزد سالم در فرانسه، مسائل جدیدي   بدین سان، حضور ا
، راست یا چپ، براي این که مخاطب پیدا کنند و با او روابط اسالم با  کشور و امور دینیبراي مثال، وزیران.  گذشته تعلق داشتند 

 . بگیرندنکه اسالم را دین پنجم فرانسه بگردانند، در پیش آن شدند که رفتار پیشینیان را براي آجامعه را موضوع بحث قرار دهند، بر
  :غاز قرن، دولت به هیچ دینی رسمیت نمی داد، اینک می باید به اسالم رسمیت بدهد آاز نکه آحال 

ی باید مداخله کند و می باید استقاللشان را  بنا بر قانون، نمنکهآحال . مداخله می کند اسالم باوران  ساماندهی درونی دولت در 
ا ایجاد کنند بکار برد تا مسلمانان فرانسه یک شور، وزیر کشور وقت Nicolas Sarkosyروشی که نیکوال سارکوزي  . ماردمحترم بش

نیز را ا یهودیت ، ناپلئون  براي متحد کردن یهودیان فرانسه بکار برد ت1807ور روشی است که در آ، یاد که مخاطب دولت باشد
شکار در فضاي عمومی است که آمثال دیگر، ممنوع کردن بکار بردن عالمت هاي مذهبی .  محدوده سیاست دینی خود کند وارد 

  . زادیهاي شخصی است آده نمحدود کن
لت را از نو برانگیخت ین در دو از مداخله دبیم ، و جماعت و امت گرائی ویرانگر وحدت ملیintoléran     ترس از اسالم نابردبار 

ن تعریف از الئیسیته را قوت بخشید که دولت آ، فکر بازگشت به  استfanatisme هر دینی حامل نابردباري و تعصب این حکم که. 
 کلیساي  یعنی نکه پیش از این بود،آدشمن فرضی دیگر .   قرار می داد institutions religieuseالئیک را در برابر بنیادهاي دینی 

 به یک چشم دیده شوند، می باید ،ز الئیسیته  ایجاب می کند دین ها، همهن، دفاع اآ بنا بر ، اصلی که وفقاما بر. اتولیک، نبود ک
، از معنی تهی شده و در حال تعلیق تصور می  در طول زمان، می باید الئیسیته را که.  مده لغو می شدند آهمه اصالحیه هاي بعمل 

رو دولت فرانسه الئیسیته را در سرتاسر قلم قانون  موزل نیز لغو و–لزاس آکنکوردا را در .  خستین برقرار کرددر همان معناي نشد، 
زادي آ دولت و ،الئیسیته و  و دیگر امکان قیمومت جستن بر جامعه را ندارد استکلیسائی که ضعیف شدهنکه آبا . به اجرا گذاشت 

، اما بنا بر اصل، دین ها می باید به یک چشم رد، خطري در بر ندا را پذیرفته استنی و کثرت دین هاوجدان در گزینش باور دی
  . دیده می شدند

از دید بعضی قانون الئیسیته به . شکار می کنند آیخته اند حدود و شکنندگی اجماع بر سرالئیسیته را مسائلی که حضور اسالم برانگ
ده و  سبب صلح اجتماعی گشته  فرانسویان را تقسیم و منشعب می کرد پایان بخشیمده، به نزاعها کهآترتیبی که در عمل به اجرا در 

ست و بر سر یک نکته اساسی همچنان مشکل ساز ا.  ماده مبارزه شد آمی باید هشیاري را بازیافت و اما از دید بعضی دیگر . است 
  :، اختالف بر می انگیزد طبیعت واقعی امر دینی

ن محدود به شخص است و یا یک امر اجتماعی است که حق دارد در قلمرو عمومی آه قلمرو  دین یک باور خصوصی است ک
  :بحثها  که در جریان هستند به ما می گویند که مسئله  راه حل قطعی نجسته است  . ؟ابراز شود
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پاسخ از . همگانی نجسته است امده و قبول خر بر زبان نیآ، سخن هنوز در تاریخ الئیسیته. راء وجود ندارد آ اتفاق ، پاسخ سر بر
، شناسائی خاصه جمعی باور دینیزادي وجدان و استقالل دین و دولت از یکدیگر و آتالقی وفاي به اصل الئیسیته تضمین کننده 

  .حاصل خواهد شد 
. پا بر قرار نیستو اتحادیه ارون روبرو است، اینست که رژیم حقوقی الئیسیته در همه کشورهاي عضآ مشکل دومی که الئیسیته با ●

اجماع بر سر این که با وجود این . زادي گزینش دین و کثرت دین ها  پذیرفته شده است آدر همه جاي اروپا بی طرفی دولت و 
ن برداشت از الئیسیته آ، به باردیگر. مدآارد، حتی بر سر قید میراث مسیحی در قانون اساسی اروپا، اختالف پدید دو اصل وجود د

   ) 31. ( ذکر این میراث که بیانگر گذشته اروپا است را نیز بر نمی تابد  کهرجوع شد
  

  :یک قرن ستیز و سازش 
  

بنایش بر این بود که از دولت و جامعه .  غاز کرد آ، با دین ته پوشش یک ستیز بود که یک فلسفه، پوزیتویسم   بدین قرار، الئیسی
ن به معرفت علمی راه می برد و سرانجام معرفت آت به معرفت دینی انجامیده و از بنا بر این نظر که  تاریخ معرف. دین زدائی کند 

طور که بانیان الئیسیته همان.  ،  دین زدائی شتاب بخشیدن به این فراگرد تلقی می شد  )32( علمی جانشین معرفت دینی می شود 
علم ن رانده می شد تا جایگاه آین از نان دآبر ادعاي بنا . نبود، قدرت نمی تواند بی طرف باشد و مدرسه نیز بی طرف گفته اند

کلیسا الئیسیته اي خالی از مرام مطالبه می کرد که یافت نمی . در طول قرن، کلیسا و دولت الئیک در ستیز و سازش بودند .  بگردد 
اما در .  کردند و چنین کردند پس دو طرف می باید تحول و با یکدیگر سازش می. شد و الئیک ها به دین زدائی توانا نمی شدند 

در . نکه راه حل قطعی یافته شده باشد آ، دو برداشت از الئیسیته همچنان وجود دارند بی یکصدمین سال، به قول  رنه ریموندپایان 
  : پوشش نزاع سخت یک ایدئولوژي با دین بود ،مدآحقیقت، هرجا الئیسیته به اجرا در

 آئین جهان نمی تواند  بپذیرد که سازماندهی جامعه از  یکنمی توانست و لیبرالیسم سیاسی  « ن تورن، به قول آل ، در فرانسه●
و خودمختاري فرد را  rationalisme (گاه تسلیم این وسوسه شده است که خرد گرائی .  ، فرمان بردشمول، مذهبی یا فلسفی

ست که هر الئیسیته گرائی همانقدر خطرناك اگرائی مبارز یا اما این خرد. د اصل راهنماي سازماندهی جامعه کن)کانت  برابر فلسفۀ
 172ص (» .  زیرا دستگاه سرکوب دولت را براي تحمیل اصول راهنماي خویش بکار خواهد برد.آئین سیاسی مطلق گرائی
   )33 ()دموکراسی چیست ؟

  :تاتورك می گفت آ،  در ترکیه●
اندیشه اخذ بی دخل و تصرف ترجمه بی کم و کاست قانون هاي غربیان و . وند باید از ترکیه برمی) سنی و شیعه (  عمر و علی  

  . تاتورك را تشکیل می داد آ، محتواي الئیسیته ستیزه جوي دیکتاتوري راهنما وروش زندگی از غرب
 )34 (   
  ): 34(  لنینیسم بود –کردن مارکسیسم ن آ دین زدائی از دولت و جامعه و جانشین ،، الئیسیته در روسیه●
 علم نا ی آنها حاصل نوعی برخورد کردند که گوئهی روسيساهای داشتند، چنان به کلی فراواندی علم تاکي ها که روستی کمون   

  .  خواهد رفتانی از منی علم به توده مردم، د» حیصح«   با آموزشیآنها اعتقاد داشتند که بسادگ. قص اند
  :نوشته است}  پراوداری و سردبکیشو بلنیسیتئور {نی بوخاريکوالی ن1919در    

 راتیی تغنی گذارد، و اری تاثسای از دولت و مدرسه از کلنی دیی بر جدااست که ساده بوده ی بطور نسبای قدرت پرولتاريبرا « 
 شهی ر کهيزی چ، مشکل تر استي قابل تصورری بطور غی با آثار و خسارات مذهبدنی جنگیول. اند رفتهی بدون درد صورت پذبایتقر
  » . استدهی آنها محکم چسبیندگ در اذهان مردم داشته و به زیقیعم

  .    حاصل دین زدائی از دولت و جامعه روسی،  وضعیت امروز روسیه است 
اید ، ایرانی نباید از خود ابتکاري بکند، ببنظر فراماسونها. فراماسونها شد  در ایران، الئیسیته توجیه گر استبداد پهلوي ها و مرام ●

در ایران و ترکیه بنا بر این بود که همه چیز فرنگ را باید اخذ کرد حتی . دم کند آورد و آبگذارد غرب او را به فرهنگ خود در 
دین ، ایدئولوژي مارکسیستی نیز در بعدها. رالیسم مأخوذ از غرب بود ، لیببدیهی است ایدئولوژي راهنما )  35( را » فرنگی « 

  . پوشش خود کرد ، الئیسیته راستیزي
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و امروز، ماکسیمو کاچاري، فیلسوف .  خورد ، بمثابه پوشش یک ایدئولوژي در ستیز با دین، شکستدر تمامی این موارد، الئیسیته   
فرجامی جز شکست  )  Marcel Gauchet  )36به قول مارسل گوشه . ر الئیسیته به شکست انجامیده است براینست که کاایتالیائی

  زیرا . انست داشته باشد نیز نمی تو
 و اخالق civisme و مدنیت patriotisme یعنی وطن دوستی –  و ملت و جمهوري - و ترقی ، عقل نآ و، از رهگذر -  علم –«   

 یم که از دیرگاه برداشت ها در باره هریک از این مبانی را تغییریا بدان نیاز است که عواملی را بر شمرآ.  مبانی الئیسیته بودند 
 ، ن رسالتآمدهاي تحقق آن و پی آ انتظارها را بر نیاوردند ؟ تغییري که فکر ما نسبت به معرفت علمی و رسالت  چرا که داده اند

به ما وعده نمی دهند که وارد علوم امروز وردهاي آروش ما در بکار بردن دست   وئین شده است آعقالنیتی که کرده است و 
 ومده اند آ بعمل اسیتغییر ها که در محدوده و شرائط  عمل به دموکر. ویسم وعده می داد یپزیت خواهیم شد که يسرزمین موعود
که ند سبب شده ادر باره مدرسه  تحول انتظارهاي اجتماعی و که دیگر ربط چندانی با تکلیف مدنی ندارد  وامخواههمشهري گري

، دیگر مدرسه جمهوري مأمور استوار کردن پیوند اجتماعی از رهگذر  شکوفائی  شخصی و یا موفقیت فرديمدرسه بمثابه محل
  بگوئیم دیگر به مجموع  منابع و مراجع  که امکان دادند،میز نیست هرگاهآبنظر من اغراق . اخالق نیست و نمی تواند هم باشد 
سه ، کتاب خویشدر ، هم او ».ده است  باوري نمان، بر ضد دعاوي کلیسا، موجودیت پیدا کند،بطور خاص در فرانسه، بدیل الئیک

  : دوره را تشخیص می دهد 
ورد که نظم یا آ دین را چنان تحت امر خویش در می ، دولتاز جمله. لت در همه قلمروها است تفوق دو دوره اول، دوره – 1

  . برهم نخورد دارجامعه خردمسالمت 
تفوق و تسلط .  Etat moral et ensignant موزگار آالق مدار و ، دوره جدائی کلیسا از دولت و پیدایش دولت اخ دوره دوم– 2

، هیچ گونه صالحیتی نیز جد هیچ دینی نیست و در قلمرو دینالبته دولت علم ندارد و وا. ت ضرور تشخیص داده می شود دول
حاظ  حقیقت و علم  و دین نمی چرا که اگر از ل. ن نیست که دولت می باید القیدي کاملی را رویه کند آاما این بمعناي . ندارد 

 از این .ئین ناسازگار با اخالق در جامعه رواج یابد آئین ها را ارزیابی کند و اجازه ندهد هر آتواند اما از لحاظ اخالقی می تواند 
ارزشهاي  دولت الئیک بلحاظ ارزشهائی که  جز .مریتآرو، دولت می باید اخالق خاص خود را داشته باشد مستقل از هر دینی و 

م دهد و از این اصول و حق دارد اصول خردمندي و اخالق و سیاست را تعلی. قراداد اجتماعی نیستند، می باید بی رقیب باشد 
  . ید آدر این دوره، الئیسیته جانبدار حذف دین پدید می . دفاع کند 

در این دوره، .   است  pluralisme گرائی  به کثرت tolerance دوره سوم، دوره بی طرف شدن دولت و گذار از روا بینی – 3
، در ن طور که جمهوريآفراد با یکدیگر حقوق انسان، حقوق ذاتی او تلقی می شوند و نه دیگر حقوقی که تنظیم کننده رابطه ا

ی یابد ، تحقق نمزاد و والیتمند شمردن فردآ بدون  جمهور مردمsouverainté والیت  . می کردرعایتغاز خود، می پنداشت و آ
 رو، در این دوره، الزمه از این. زادي است که عضو جامعه می تواند در اعمال والیت جامعه شرکت کند آدر حقیقت به یمن . 

  :، همزمان و همراهند ي سه گانهتغییرها. ش تغییر می شود اما معنی این خود بودن نیز دستخو» خود بودن است  « شهروندي
حاصل  .  civiqueطی و تغییر مدنی ا و یا ارتب inter – personnelمیان اشخاص  و تغییر intra- personnel تغییر درون شخصی 

 کثرت گرائی به ه قاعده مورد عمل در جامعه، بلکهنه تنها کثرت گرائی بمثاب. ر از روا بینی به کثرت گرائی شد ا گذ،هااین تغییر
وجود دارند و دیگرانی نیز هستند نیز باورهاي دیگر  ن، آ، بنا بر نست کهآن هر دین و قبول شد کله باورمندان  ورود اصلی بهمنزله 

، این شد که سابق حاصل این انقالب.  را بر گزینند نها حق دارند باور دلخواه خودآکه باورهاي دیگر را حق می شمارند و چون 
 با هویت شخصی خود به عضویت جمع در مدي و اینک آمی باید از هویت خویش چشم می پوشیدي تا  به عضویت جمع در می 

  .ئی آمی 
باور دینی در . ي بر جهت یابی سیاست اثر می گذارد وکه توقع اخالقی و یا معن کار را به این جا کشانده است ،    جریان تحول

دازه هر ان.  ویژگی خصوصی بودن خویش را حفظ  کند، در قلمرو عمومی نقش می یابدزادي وآهمان حال که می خواهد 
الئیسیته تجربه و ...نقش دین بیشتر وردن توقع هاي اخالقی و معنوي ناتوان تر می شود، بیزاري از سیاست بیشتر و آسیاست در بر

   :مد می شود زیرا آ ناکار شده 
از ارائه سیاست .  این بار، این دموکراسی است که دین ها را به عرصه عمومی فرا می خواند و در این عرصه تغییرشان می دهد

   .نا توان استکه با دید مردم ساالر از سیاست خوانائی داشته باشد،  عمومی از دنیا  برداشتیک 
  :ورده تغییر رابطه انسان و بنیاد دینی است آ بنوبه خود فر، سازگار با دید مردم ساالر از سیاست، عمومی از دنیابرداشتاما نیاز به  
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اینک انسان است که خود رهبر خویش است و تقاضا . ن می خواند آبه را ضه می کرد و انسان ، بنیاد دینی دین را عر پیش از این
این دلیل دیگري بر .  از ما است که ترواش  می کند  و به ما است که باز می گردد  croyanceباورمندي . کننده دین است 

  . باورکردن و بسا بهترین دلیل است 
 بر .  ) 37( ن تأکید می کند آن بر آمر که انسان خود خویشتن را رهبري میکند همان است که قرور می شوم که این اآ       یاد

 است در پی دین راهنماي زندگی خود شود، اما تجربه ایران نشان می دهد که هرگاه انسانها تقاضا کننده دین باشند، بسا نسانا
است که بنیاد دینی تغییر لذا ضرور.  شوندقدرتدین بمثابه بیان روابط قدرت در جامعه سبب شوند که تقاضا کنندگان خواستار 

ه سبب می شود که این بار باورهاي دینی  یا مرامهاي وگرنه ناکارائی الئیسیت. زادي ارائه کند آکند چنانکه دین را بمثابه بیان 
با توجه به این .   گسترش خشونت بگردند در روابط قوا کار برد پیدا کنند و توجیه گر اعمال زور و، فلسفی، بمثابه بیان قدرت

 :ئی الئیسیته ضرور هستند آ، شناختن دالئل دیگر ناکارهتجرب
، با دعوي علمی ن ایدئولوژيآاین یا  ،در دولتبنا بر این بود که . زاد شوند آ دین و علم از قدرت   بنا بر این نبود که-الف   

  .  از جامعه بزدایند شوند و دین را بمثابه رقیب،، جانشین دین بودن
   زیرا.زادي می شدند آبنا براین، بنوبه خود، مانع رشد علم در .    هیچیک از ایدئولوژي ها علم قطعی نبودند -ب 
 در همان . ن بیان قدرت بودند و با کاربردي که به علم می دادند، خاصه یک دین را پیدا می کردند آ  ایدئولوژي ها این یا –ج 

درت اصالت مطلق می دادند ، در حقیقت، به قه به مادیت می دادندبا اصالتی ک.  دند به ستیز می ش شدند با دین حال که دین می
، دین ویرانگري می و الجرم

  .  از جمله بدین خاطر بود که از دین شکست خوردند و. شدند 
می شود، یکسره نادرست بود و دینی عرفت این نظریه که معرفت علمی جانشین م خاطر نشان می کند، "گوشه"همانطور که  -د 

ن آ، رشد ، بنا بر اینساختنمحروم زادي آن را از آعهده او گذاشتن، هر وظیفه دیگري را بر . کار علم تشخیص است یرا ز. هست 
ی باید در ا مخالف شود، مهرگاه بخواهد موافق ی. علم به خودي خود، طرفدار یا مخالف نیست .  را کند و یا متوقف کردن است 

زاد باقی می ماند و رشد آعلم خنثی و زادي شد، آرد پیدا کرد و دین بیان زادي کار بآاگر در بیان . ، کار برد پیدا کند یک بیان
ن و آاما اگر در بیان قدرت کاربرد پیدا کرد، خواه این بیان صفت دینی داشته باشد و چه نداشته باشد، علم طرفدار . می کند 

، علمی را نقض کند که در بیان زیرا هرگاه رشد علمی. د می شود زادي و رشد خوآبدتر، مخالف . ن رقیبی می شود مخالف هر بیا
 .  بدین سان، علم تابع توقعات قدرت می شود . باید سانسور شود علم  پس .ن بیان بی اعتبار می شود آقدرت بکار رفته است، 

  . زادي باشد، به حیات خود ادامه می دهد  آبدین ترتیب، چه دین بیان قدرت و خواه بیان
زادي جریان آتا بتواند .  علم، می باید محیط بی طرفی باشد مدرسه بمثابه خانه. با دین نیست      بدین قرار، مدرسه جاي نزاع علم 

و ون با اصل کثرت گرائی نها هم که  قانون ضد روسري را تصویب کرده اند، اعتراف می کنند که قانآ.  اندیشه ها را تأمین کند 
اما این استدالل خود .   خود دفاع کرده است يجمهوري فرانسه از ارزشها: مخالف است اال اینکه می گویند حق بر هویت 

  :خویشتن را نقض می کند 
  

  :قانون ضد روسري گویاي شکست الئیسیته است زیرا 
  
  : کنند  میستیزند، صفت الئیک پیدا  تمامی دولتهاي صاحب مرامی که با ارزشهاي ضد خود می -  1

  . نقض اصل جدائی دین از دولت 
باشد، روسري یک عالمت مذهبی  یک عالمت مذهبی ،اگر صلیب.   با اصل عدم صالحیت دولت در امور دینی مخالف است -  2

دخالت مستقیم  ،ضد روسريقانون ، بنا بر این . استبه واجب دینی این کار عمل  از دید زنی که روسري بر سر می کند، .نیست
انقالب بزرگ در سبب  که ممکن است کاري .  و همچنان ممکن است  بنام الئیسیته کاري دیگر ممکن بود.دولت در دین است 

  :می شود دین باور و دین ناباور طرز فکر و رفتار 
  زاد بر سر آ بحث 

  ن، وآ نبود حجاب بمثابه یک تکلیف در قر و  بود- الف 
  ... زاد شدن انسانها از این روابط وآس در روابط قدرت و نقش پوشش در  نقش سک– ب 
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زیرا نه علم . نیز ناسازگار است ) ن، علم باید پیروز شود آ در ،نزاع علم با دین که(  دین زدائی از راه مدرسه  با الئیسیته بمعناي– 3
  .که قدرت دولت است که به جنگ روسري می رود 

 زیرا حتی در مدرسه  که قلمرو علم بی طرف است،  دولت با.   مخالف است ت از فلسفه و ایدئولوژي نیزن دول  با خالی بود- 4
  . یک طرف نزاع می شود، بر این، پر از فلسفه و ایدئولوژي، بنا )دفاع از ارزشهاي جمهوري ( طرف 

ارزشها تقدم و تأخر دارند و این د اما می گوید رجیس دبره به این ناسازگاري اعتراف می کن.  کثرت گرائی ناسازگار است ا  ب-  5
   ) .38 ( . را معین کند زشها دولت است که می تواند سلسله مراتب ار

 بر دختران عمل به باور دینی خود را زادي وجدان مخالف است، زیراآور دینی و زادي عمل به باآ  با تعریف الئیسیته بمعناي - 6
  .ممنوع می کند

در . زادي دین و باور بود آت، دلیل مده است، یک دوره، بکار بردن عالمآ) نوشته رنه رموند ( ه در تاریخ الئیسیته   به ترتیبی ک- 7
 دوره سازش با مسیحیت و ه بکار بردن عالمت ممنوع می شود،یا اینک کآ. ، بکار بردن عالمت ممنوع شد دوره دین ستیزي
. ري است  آست ؟ می دانیم که  پاسخ این پرسشااسالم ستیز» یته ژودئو کرتین الئیس« عینی دوره ی، ا اسالمیهودیت و ستیز ب

  .هرچند روپی دبره هشدار می دهد نباید جنگ صد ساله با کلیسا را، این بار با اسالم، تجدید کرد 
  . ویش در قلمرو عمومی است چه رسد به کثرت گرائی و حضور با هویت خ  مغایرtoleranceبمعناي روا بینی  حتی  با الئیسیته – 8
  

  :پیشنهادها 
  

یا می باید تجربه را شکست خورده خواند و به دور آیک قرن تجربه، از  پس ،با مشاهده شکست و فرجام قطعی نجستن الئیسیته   
 ریموند را نیز در اد رنه یافت که رنه ریموند پیشنهاد می کند ؟ و یا راه حلی که پیشنه می باید راه حلیا  بر خط و ربطیآافکند ؟ 
  : در پاسخ این پرسش، پیشنهادهاي زیر ارائه می شوند ، وجود دارد ؟بر گیرد

  
  :خاصه هاي الئیسیته 

  
، خواسته اند بطه قدرت میان دولت و بنیاد دینی قدرت و را باور به ، بسا بدین خاطر است که بنا براگر مسئله راه حل نیافته است   

زادي آاز این رو،  بنا را بر .  از این که بر محور قدرت و در محدوده روابط قوا، راه حل یافت نمی شود غافل . مسئله را حل کنند 
ور می شوم که در پیشنهاد این آیاد.  خاصه هاي الئیسیته را پیشنهاد می کنم از روابط قوا  می گذارم واو و رهائی ذاتی انسان 

  :، توجه کرده ام مده اند، یک به یکآه بعمل درها ک ساله فرانسه و نظر100خاصه ها به تجربه 
سازگار ...  ملی و ق و با اصول راهنماي مردم ساالري و حقوق انسان و حقوهر گاه دین بخواهد در دموکراسی نقش پیدا کند – 1

چرا که . ا و مستقل باشد زادي باشد، از دولت بمثابه  قدرت می باید جدآبنا بر این که دین بیان . زادي بگردد آ، می باید بیان شود
. یاد دولت صوري است ی بنیاد دین از بنئاما اگر دین بیان قدرت باشد، جدا.  دین را در بیان قدرت از خود بیگانه می کند ،قدرت

.  می دارد به دولت نیازمند نگاهنیز بنیاد دین را . ، قدرت را بدان نیازمند می کند ام و یا بخشی از یک جامعه به دین تمچرا که باور
  .، بدین خاطر است  رسیده است که رنه رموند می گویداگر تجربه فرانسه به جائی

یشه راهنما، فضاي خالی ، بمثابه قدرت، غیر از اندنآو غیر ، مردم ساالر دولتهاي موجود. ت ظرف خالی نیست بدیهی است دول  -  2
 دوم  بنا بر این، کار . ن را با توقعات دولت پر می کنند آ، »منافع ملی  « و یا» مصالح دولت « ، زیر عنوان  بنا بر نیاز کهنیز دارند

  :اینست 
  : از حقوق پر شود و حتی المقدور جاي خالی باقی نماند ظرفی که دولت است، 

 بیرون تمامی حقوق انسان و حقوق ملی در درون وبیانگر صول قانون اساسی می باید از بیشترین شفافیت برخوردار باشند و ا  
، با تأمین بیشترین مشارکت مردم ساالريو نیز اصول راهنماي و حقوق جانداران و طبیعت و حقوق جامعه جهانی مرزهاي ملی 

و بی  دقیق و شفاف زبانی که در نگارش اصول قانون اساسی بکار می رود، می باید . د شحاد مردم در اداره امور جامعه خویش باآ
  نه تنها بهترین قانون اساسی دولت حقوق.  تمامی فضا را پر نمی کند   نیز قانون اساسی چنین ا ام. نیاز به تفسیر باشد 
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ن را با  آ،  بنا بر نیاز،ورد، بلکه زمانی هم که دولت حقوق مدار می شود، بمثابه قدرت فضاي خالی دارد وآمدار را پدید نمی 
، هر سه قوه مجریه و مقننه رواز این . می دهد » مصالح دولت « یا » لی منافع ما« توقعات خود پر می کند و به عمل خویش صفت 

هر مقام برابر مسئولیت صاحب اختیار باشد و در سازمان . می باید ساخت مردم ساالر پیدا کنند و نیز رسانه هاي عمومی و قضائیه 
  . وند ، رابطه ها میان مسئولیت ها تنظیم شموافق حقوق مندرج در قانون اساسی ،دولت

.  ساخت بنیادهاي اجتماعی قدرت است، در مقام عمل، هر بنیاد  تابع میل فزونی طلب قدرت استمحور تا وقتی با وجود این،    
 مانع از میل دولت به گسترش دولت،بنا بر این، نباید خود را فریفت و گمان برد که قانون اساسی و حتی مردم ساالر کردن ساخت 

  :  از قاعده اي عمومی می باید پیروي کرد لذا.  می شود بنا بر این، به زیان جامعه مدنی یگر بنیادهاي جامعه، قلمرو خود به زیان د
محدود کردن بنیادهاي جامعه در بکار بردن قدرت و گسترده تر کردن فراخناي الاکراه جامعه مدنی یا فراهم آوردن امکان    

، تغییري اساسی در ساخت جامعه و بنیادهاي به سخن دیگر.  را به عمل درآورند خویشبرابر براي آنکه اعضاي جامعه بتوانند حقوق
  .آن  می باید تا انسان از تابعیت قدرت بدر آید

لذا، تکلیف آن در . ، در مقام قدرتمداري، آن را پر کنندکه دولت و دیگر بنیادهاي جامعه نباید باشد  الئیسیته ظرف خالی -  3 
دولت از بنیادهاي : براي مثال، قانون اساسی نباید بگوید . نشودحواله  قانونگزاري عادي  بهد تعیین شود وقانون اساسی می بای

و ایدئولوژي دین  جدا و از دولت از بنیادهاي دینی بلکه باید بگوید . چگونگی آن را قانون معین میکند. دینی و مرامی جدا است
  بنا بر این،  .  معین می کندقانون ن  همیچگونگی آن راخالی است و و مرام فلسفی 

  مسئولیتها و در و سازمان دهی دموکراتیک دولت می باید ، قانون اساسی  خاطر نشان شد2 و 1 دو بند  که در به ترتیبی-الف 
 نتواند به ، مقامیام مسئولیت ونه به هیچ نام دیگري، طوري که نه بنآنها را با شفافیت تمام مشخص کندنتیجه اختیارهاي درخور 

  . براي افزودن بر اختیار خود سود جوید) فضاي خالی(= خود اختیاري بدهد و یا از ابهام و یا ناگفته اي 
رونه ریموند، اسالم احکام و ارزشهاي ناسازگار با جمهوریت داشته باشد، چاره چماق کردن ن باشد که به قول آهرگاه بیم از  –ب 

زادي دگر اندیش است که گویاي « آ، » الئیک ها « بنا بر قول . اسالم و باورمندان بدان نیست ن بر سر آوردن آالئیسیته و فرود 
  بر استفاده از بنا،  غربدر. زادي و حقوق است آچاره سانسور نکردن اسالم بمثابه بیان پس، . » زادي در یک کشور است آرعایت 

فلسفه ارسطوئی را که قدرت پرستان، در پوشش اسالم،  باز مأخوذ از ، فلسفه غرب و دون انسان شماري زنخشونت گرائی مأخوذ از
، در باب حقوق چنانکه کارهاي این جانب. ، براي ایجاد ترس و استفاده از ترس براي دست یابی به قدرت استرویه کرده اند

نتشار یابند، گرفتار سانسور سکوت ، وقتی نیز توانسته اند انآن، اصول راهنماي قرآق او در قرن، منزلت زن و حقوآانسان در قر
نباید دست یا آید، آزادي باز آاگر قرار بر این باشد که دموکراسی فرصت ایجاد کند تا که دین از بیان قدرت به بیان . شده اند 

  ؟ کم این گونه کارها را سانسور نکرد 
یا دولتی یا دولتی دینی یا مرام دین « تنها نیاز ندارند نه موافق هستند، 1 د حقوق مذکور در بندینها و مرامهائی که با بهر رو،    

جریان آزاد اندیشه ها و بدون زیرا بدون این استقالل و . دارندن آو جدائی از ، بلکه نیاز به استقالل از دولت بگردند» مرامی 
زادي آبیان ود بیگانه شده اند، دین ها که در بیان قدرت از خهر گاه  .جریان آزاد اطالعات، نمی توانند بیان آزادي بگردند

 تراشی مانند و انسانها از قدرت قدرتمدار می)  ، تعلیم و تربیتیدینی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی(بنیادهاي جامعه نشوند، 
  . . آزاد نمی شوندو قدرت پرستی

م ساالر موافق نیستند، با درس گرفتن از تجربۀ  با دولت مرد و، هرگاه دین ها و مرامهائی که در کشور پیروان دارندبدین قرار   
، از راه آزادي جریان اندیشه ها و آزادي  باز گرداندن آنها به بیان آزادي نه ستیز با آنها که،فرانسه، روش صحیح و مطابق با آزادي

  . جریان اطالعات است
اگر بنا را بر رفع ابهام بگذاریم و . کلیسا از دولت بود، یکی جدائی امهاي موجود در الئیسیته فرانسويتوجه می دهد که از ابه  -ج 

تکلیف دولت معین شد و :  کنیم رفع، ئی را که این جدائی پدید می آوردباید ابهامها جدائی دین و مرام را  مراد کنیم، ناگزیر می
اما آنها که در . کل پیدا نمی کننددین ها و مرامهایی که در حقوق و اصول راهنما و هدف اشتراك دارند، در رابطه با دولت ، مش

، چه عالیتهاي گوناگون، از جمله سیاسیآن حقوق و اصول راهنما و هدف  اشتراك ندارند و هم آنها که اشتراك دارند، از لحاظ ف
ود و با  پاسخ شفاف و اطمینان بخش میخواهد و این پاسخ در قانون اساسی می باید داده ش،موقعیتی را پیدا می کنند؟  این پرسش

  : بیانی شفاف و بدون آنکه جاي چون و چرا و تفسیر باقی گذارد 
  . دینها  و مرامها در فعالیتهاي خود آزاد هستند
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  : پرسشی که پیش میآید اینست 
احزاب راست و چپ که مردم ساالري را نمی پذیرند، . ، وجود دارديشه، حتی براي دشمنان مردم ساالر، آزادي اندیدر غرب  

، حزبی تشکیل شود و اکثریت پیدا کند و فاتحه دولت مردم ساالر را اما آیا ممکن نیست، بنام دین یا مرامی. فعالیت دارند آزادي
 ،، مصونیت پیدا کرده باشد؟  آیا راه حل هست، آیا نباید دولت مردم ساالر، پیشاپیش، در برابر این خطربخواند؟ اگر این امکان

زیرا اکثریت پیدا کردن صاحب دین یا .  ؟ نه ي دولت است دین یا مرام مخالف حقوق و اصول راهنماجلوگیري از فعالیتها به نام
، گویاي این واقعیت است که  جامعه فرهنگ مردم ساالر پیدا نکرده و در آن بیان آزادي جاي بیان قدرت .. مرامی ضد حقوق و

 بشود تا دولت و هر جوینده قدرتی آن را به دلخواه خود پر کند،  اگر بنا بر این، اگر الئیسیته نخواهد ظرف خالی. را نگرفته است
قدرت داشت دولت را خدمتگزار خویش می گرداند ) کلیسا(نخواهد تجربۀ شکست خورده اي بشود که در آن، تا وقتی بنیاد دینی 

قالل دولت از کلیسا شد تا آن را ، خواستار استداري قدرت جست، در پوشش الئیسیتهو چون لیبرالیسیم بمثابۀ آئین سرمایه 
خدمتگزار خود کند و اینک چون از آن می ترسد که دین عرصه را از دستش بدر آورد، قاعده اي را تغییر می دهد که، از رهگذر 

  : وضع کرده بود، خاصه اول آن میتواند عبارت باشد از ، باور به پیروزي خود
  ششگانه جامعه از راه ) institutions(تغییر رابطه انسان با بنیادهاي  بنا بر این،  ،جنبش آزادي انسان از قدرت  
  بنا بر این، . قدرت به آزادي  تغییر پایه  ساخت گیري این بنیادها از -  1 –ج  

  د سلطه یکی بر دیگري و تأمین همکاري آنها  به قص  پایان گرفتن رابطه قوا میان بنیادها  و باقی نگذاشتن محل براي -   2 –ج 
   الغاي تمامی سانسورها  براي دستیابی به -   3 – ج

  تأمین بی طرفی دولت در آنچه به باورها و اندیشه ها و اطالعات مربوط می شود و مانع شدن از اینکه بنیادي از بنیادهاي - 4 -ج 
قدرتمدارها بیان ، در آزادي و بیانرها در آید و آزادي عقیده دیگر عامل سانسور بگردد و وسائل ارتباط جمعی به اختیار قدرتمدا

  ، هدف از آزادي این دو جریان. شودمی که جریان آزادي اندیشه ها و جریان آزاد اطالعات برقرار بدین سان است . ناچیز شود
  و.  برخوردار شدن دائمی جامعه از بیان آزادي و فرهنگ مردم ساالري است -   5 –ج 

بنا بر این، اصل براینست که باور دینی یا غیر دینی هرکس از . از شئون شخص انسان هستند ، فلسفی و غیر آن باورهاي دینی  - 4
را دستمایه  مخالفی آن او است و بر دولت ممنوع است که از خود باوري داشته باشد و بر حکومت نیز ممنوع است که دین و باور

، وسیلۀ رسیدن راو گروههاي مرام مند دیگر رکوب اقلیت بهائی ، سدر حال حاضر نیز، مالتاریا از جمله. هدفی سیاسی کندپیشبرد 
) پذیرش صلح و سلم ( = و یا  رفتار مالتاریا و گروههاي زورپرستی که اسالم . هدفی کرده است که جز استبداد سرکوبگر نیستبه 

چنانکه . ب بوجود آورده استغر هرچه سبعانه تر خشونت کرده اند، فرصتی براي طالبان قدرت دررا وسیلۀ توجیه بکار بردن
 اگر راست . سیاسی، مغتنم شمرده استبراي رسیدن به هدف) اسالم (  نیز موقع را براي استفاده از اقلیت دینی حکومت فرانسه

 یافتن در رقابت  با رقباي ، دست باال را»قانون ممنوعیت روسري «باشد که هدف سیاسی آقاي شیراك از به تصویب رساندن 
 کار او مخل زندگی باورهاي مختلف در آشتی و ،)2004 ژانویه 9سرمقاله لوموند (ز جمله تمایلهاي راست افراطی است ، اسیاسی

. و نیز دین و باور ستیزي بر دولت و نیز حکومت ممنوع است.  بردباري و تفاهم  با یکدیگر از رهگذر جریان آزاد اندیشه ها است
  . موجه میکنند و دولت را به بیراهه قدرت مداري میاندازندزیرا  اینگونه کارها استعمال زور را

کار دولت ایجاد محیط آشتی و بردباري و بسا همزیستی در دوستی میان ، لی باشدهرگاه بنا بر تقویت همبستگی مبدین قرار، 
   از راه. باورهاي دینی و غیر دینی  است

، در صورتی که دولت از بکار بردن روز در حقیقت.  باید باشدائمی  خشونت زدائی دکه ،  الئیسیتهپنجم  بکار بردن خاصه - 5
اگر سازمانهاي . ، توجیه خود را از دست میدهدعنوان دین یا مرام، در بخش بزرگیافزون زور بی نیاز شود، روش کردن خشونت ب

ا خود را به رابطۀ اندیشه بسیاسی هدف فعالیت را نه قبضۀ قدرت که رسیدن به آزادي کنند، خشونت بی محل میشود و جاي 
، دشمنان مردم ساالري، بنام یک دین یا یک  مردم ساالر استدولت وقتی استدالل می شود که با وجود این، . اندیشه می دهد 

  یا دشمنان دینی یا مرامی که به . خشونت را روش می کنند ، ایدئولوژي
 دولت ،»دکترین حمله پیشگیرانه « پس بنا بر. ن می شوند آردن گون کراهنماي دولت گشته است، در صدد سرن» خواست مردم « 

ایران  و نیز تجربه هاي ، یکی تجربه دوران پهلوي و دیگري تجربه دوران مرجع انقالب  دو تجربه. ورد آمی باید خشونت درکار 
 گرایشهاي ↔که در ایجاد مدار بسته دولت  د نجا براي تردید نمیگذار) زادیها بنام مبارزه با تروریسم آتحدید ( امریکا و انگلستان 



 17 

ورد و ابعاد ویرانگري را بطور آخشونت خشونت می . ،  راه حل پیدا نمی شودیستها ترور↔داراي باورهاي مخالف و یا دولت 
  : میز شد آ، این تجربه موفقیت در دوران مرجع انقالب ایران. ند مداوم بزرگ می ک

و خشونت زدائی را روش کند، گروههاي قدرت مدار، به مشروعیت بخشیدن به فعالیت خود هر گاه دولت حقوق مدار بماند    
  .ویز کنند آزیرا نمی توانند رعایت نشدن و یا تجاوز به حقوقی را دست . توانا نمی شوند 

نیست  و از آنجا که بنا بر  از آنجا که الئیسیته جانشین تقدم و سلطه بنیاد دینی بر دولت با تقدم و سلطه دولت بر بنیاد دینی - 6
ي تأمین فعالیت همآهنگ بنیادهاي جامعه بر اصل آزادي و در خدمت انسان آزاد است، بنا بر میزان عدالت،  الئیسیته الغاي تبعیضها

ر تعلیم اصل برابري در برابر قانون، برابري د.  استنیز تبعیضهاي حاکم بر روابط بنیادهاي جامعهنژادي و دینی و قومی و جنسی و 
ند وقتی خاصه اي از خاصه هاي الئیسیته میشوند که این برابریها واقعی باش... ، برابري در رجوع به قاضی وو تربیت، برابري در کار

  . ، بر قرار گردندالن تأمینشان معین شوند و در عملبطور شفاف مشخص و مسئوو روشهاي تأمین این برابریها 
الئیسیته شفاف سازي فضاهاي سیاسی و اقتصادي و  هفتمخاصه ، جاي به عالقه به سیاست بدهد، تنکه بیزاري از سیاسآبراي   - 7

 سیاسی هستند که میباید شفاف پیش از همه، قلمرو دولت و سازمانهاي . می شوداجتماعی و فرهنگی جامعه و فعالیتها در این فضاها 
خشونت زدائی در سیاست داخلی و نیز در . در شفافیت انجام بگیرندبگردند و فعالیتهاي دولت و این سازمانها هستند که باید 

ین دو شفافیت، بدون ا. ، فعالیتها انجام میگیرند، ناممکن استن  فعالیت و فضاي سیاسی که در آنسیاست خارجی بدون شفاف کرد
 اطالعات و جریان آزاد اندیشه ها نامیسر ، جریان آزادچرا که، در ابهام.  زدائی نیز ناممکن میشوداز راه تبغیضاستقرار برابریها 

بگذریم از . د و همانطور که می بینیم، به استناد اطالعات ساختگی، دولتهاي امریکا و انگلیس، جنگ با عراق را موجه کردند نمیشو
  .  ومی خورندندد، نان ابهام را میخورام و مالتاریا و استبدادهاي دیگر، همهاینکه رژیمهاي صد

 والیت و حاکمیت جمهور مردم واقعیت  تا مگرتأمین کندالزم را  قانون اساسی می باید واجد اصولی باشد که شفافیت بدین قرار،
، در بیانی شفاف، قید میشوند، دولت نیاز به  و این حقوق در اصول قانون اساسیو از آنجا که هر ملت حقوق ملی دارد. پیدا کند

، می تواند و می باید از شفافیت کامل برخوردار ر و بخصوص روابطش با بنیادهاي دیگمیکندپیدا ن» اسرار«و نیز » مصالح عالیه «
  . از فسادهاي مالی و غیر مالی و نیز فسادهائی بیاساید که دولتهاي مردم ساالر به آنها دچارندجامعهباشد تا  

و پیشنهادهایی براي رفع الئیسیته  و کسریهايیراك مأمور مطالعه کم روژیس دوبره که عضو کمیسیونی بوده است که آقاي ش -  8
 Ce qui(انتشار داده است  کوچکی کتابنامه خود به کمیسیون برگزیده شیراك بصورت ، 2004 ژانویه 8 است، درکردهآنها 

voile le voile .(استاعنجامعه الئیک بی م. ک نداریمدر این کتاب، استدالل او اینست که دولت الئیک داریم ولی جامعه الئی  .
، ورود به بنظر او. بستگی و با هم بودن استو دولت محل ظهور هماست اشتراکات بیانگرچرا دولت الئیک داریم؟ زیرا الئیسیته 

 که ست   نیز بر اینLaïcité République Comité کمیته. مدرسه با روسروي قلمرو همبستگی را به قلمرو کثرت مبدل می کند
بنا بر این، تمامی عالمتهاي دینی و . بستگی و انسجام در عین احترام به اختالف ها و تفاوتها است، محل بروز هممحیط مدرسه

و سیاسی در مدرسه با این کمیته پنهان نمی کند که ممنوع کردن استعمال عالئم دینی . سیاسی قابل رؤیت می باید ممنوع شوند
  )2003 دسامبر 23اظهاریه . (ي و برابري و برادري بر آن مقدم هستنداصل کثرت گرائی مغایر است اما ارزشهاي آزادحق اختالف و

در واقع تنها وقتی حق و آزادي همان تعریف را پیدا میکنند که قدرت دارد، حقی ناقض حق دیگر میشود و بر آن تقدم پیدا     
 و اگر قرار باشد ؟تا مقدم بر آن شود پیدا کند تزاحمبا حق اختالف  يوگرنه چرا باید آزادي یا برابري و حتی برادر. میکند

،  بنام الئیسیته،چه چیز مانع از آن میشود که بنام آن ارزشها، دیگر حقوق انسان نقض شوند و ،ارزشهائی مقدم و ناقض حقی بگردند
ا دلیل تراشان گردد ؟ آیب سیاسی باز که به انسانها امکان میدهد از حقوق خویش برخوردار شوند، فضاي بسته اي - فضاي اجتماعی 

  فکر آن را کرده اند که اگر راست افراطی بر سر کار آید با همین استدالل میتواند انسان را از حقوق خویش محروم  کند ؟  
 پس این مدرسه و علم است که می اگر الئیسیته یعنی اشتراك ها زیرا . قاي شیراك متناقض است آادعاي کمیسیون برگزیده    

بدین ترتیب که هرکس نخواهد علم بیاموزد، . یعنی علم بدون هرگونه رنگ مرامی تدریس شود . ك باشند باید ترجمان اشترا
، یعنی شکلی را که من. شکل بگردید نه اینکه به جویندگان علم بگویند شرط ورود شما به مدرسه اینست که متحد ال. ن نشود آوارد 

زیرا، بنا . رت مداري و بس خطرناك است نین استدالل متناقضی ترجمان قدچ. ، بپذیرید ین می کنمیعنی دولت بمثابه قدرت مع
 از یاو شود وارد مدرسه ) از دید او حجاب ( هرکس با ارزش مشترك :  رژیم ایران می تواند بگوید و می گوید بر همین استدالل

   . کار خواهند برد را ب» استدالل « تمامی رژیمهاي مرام مند همین .  شود، مجازات می شود خارجخانه 
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 زندگی جمعی سازگار نمی شوند، در دین ها و مرامهایی که با . ، اشتراك و همبستگی استم الئیسیتهتشهبا وجود این، خاصه     
و حقوق طبیعت و حقوق جامعه غیر از اشتراك در حقوق انسان و حقوق ملی پس الئیسیته . پذیرفته نمی شوند هیچ جامعه اي 

اما .  باید بگردد، پدید میآورد نیز اشتراك در هویت جمعی که جامعه اي، در جریان رشد، راهنماي مردم ساالريو اصول جهانی 
 بدادهاي حاکم بر کشورهاي خویش راآیا دولت تنها  محل بروز اشتراکات است؟  اگر پاسخ آري به این پرسش بدهیم، است

، در نظام سرمایه داري لیبرال، دولت نباید تعجب کرد که» ب در انقالب انقال«  صاحب نظریه  از روژیس دبرهتصدیق نکرده ایم؟
  همبستگی و اشتراك پدید آورده است؟ در قدرت،اند؟ چه وقت و در کدام کشوربخو» باهم بودن « را محل بروز همبستگی و 

دادن شرکت نمی کند و از دو یک سوم در رأي  (وم بر اکثریت دو سوم، نمایندگان یک س مردم ساالریهاي غرب، بطور متوسط
 با نظام سیاسی موافق هستند ،بدیهی است اکثریت بزرگی از دو سوم. حکومت میکند) یگر، نصف بعالوه یک اکثریت میشودسوم د

با . زیرا اکثریت بزرگ مردم ایران با نظام سیاسی کشور مخالف هستند. و قیاسی که مالتاریا میکند، قیاسی همه فریب و دروغ است 
کم تنها محل بروز همبستگی یا دست . ینهمه، دولت لیبرال که ترجمان روابط قوا است، محل ابراز همبستگی و اشتراك نیستا

  : متفاوت دارندمامی اشتراکها  نیست پس اشتراکها محلهاي ظهور و ابرازهمبستگی و تاما اگر دولت تنها محل ابراز. نیست
  لذا،.  است، بیان آزاديبیانگر اشتراکها و همبستگی

اکشهاي سیاسی اغلب م، عرصه کثرت است و کار کشده اند که چون عرصه سیاست و دولتاین نظر بو بانیان مردم ساالري بر-الف 
بنی آدم اعضاي یکدیگرند « اینست که دائم به انسانهاي عضو جامعه خاطر نشان کند که  تضاد و خصومت میکشد، پس نقش دینبه

 و بیائید دین تو، تو را و دین من، مرا است«ور بر این واقعیت است که  بنا  بر این، الئیسته شع ) 39 ( .دکه در آفرینش ز یک گوهرن
   ) 41(. »دوستی کنیم « و بسا  ) 40 ( » در آنچه مشترك هستیم توحید بجوئیم 

، بلکه بستر  اشتراکهاي بسیار دارندا نه تنها، فرهنگهونت را از تعریف فرهنگ خارج کنیم در صورتی که فرآورده هاي زور و خش- ب 
، ز محلهائی هستند که بر اصل آزادياپس بنیادهاي فرهنگی و هنري . ست رشد هر فرهنگی فصل مشترك آن با فرهنگهاي دیگر ا

خصومت کردن، فرهنگها را بروي د کردن دیوارهاي جدائی و بسا بجاي بستن مرزها و عقیم کردن فرهنگها و هنر را مأمور بلن
  .دیگر باز و اشتراکهاي فرهنگی را به مدد گشودن فضاي مشترك جدید به یمن هنر،  گسترش می دهندیک

، با  آزاد شدن از تبعیضها و نا برابریها و برابر شدن در حقوق،  محل بروز اشتراکها و  بنیادهاي اجتماعی، بخصوص خانواده- ج 
  . همبستگی و دوستی می شوند

، بخصوص مدرسه، محل بروز همبستگی میشوند وقتی از موضوع کار خود، علم و فن، بیرون نروند و ت بنیادهاي تعلیم و تربی-د 
، نه تنها گوناگونی پوششها و در این صورت. دین یا مرامی نکنندعلم و فن را دست آویز موافقت با دین و مرامی یا مخالفت با 

ار یکدیگر نشستن باورهاي گوناگون و در علم توحید جستن، تحقق عالمتها صدمه اي به همبستگی و اشتراك نمی زند، بلکه درکن
قرآن به صاحبان باورها خطاب میکند که دین من مرا و دین شما شما را است و بیائید در آنچه میان ! شگفتا. آرمانی انسانی می شود

گزیر از صدور رأي سخیفی میکنند که  ، عقل خویش را نااینک مدعیان طرفداري از الئیسیتهمن و شما مشترك است تفاهم کنید و 
، اشتراك  درآن چه محلی براي تضاد آن اگر از علم ایدئولوژي زدائی بشود. تضاد ارزش برابري و برادري با حق اختالف  باشد

ي بنام ارزش با حق اختالف  برجا میگذارد ؟ چرا  باز شدن عقلها به روي یکدیگر ارزش نباشد و چرا این ارزش قربانی سیاست باز
  الئیسیته بگردد؟ 

د و هدف فعالیت سیاسی را آزادي را رها کنن» هدف مبارزه قدرت است «اگر  بنیاد هاي سیاسی، از جمله  احزاب سیاسی -ه 
در مردم ساالریها، احزابی که به . ،  می توانند محل بروز همبستگی ها بگردندادي کنند، در عین اختالف در مرامرشد در آزو

برابر افراطیهاي ضد جمهوریت، اشتراك  قائل هستند، در» اي مردم ساالري اصول راهنموالیت جمهور مردم بر«ثابه ریت بمجمهو
  .رأي و عمل پیدا می کنند

، نظریه هاي بسیار ساخته  است، نظریه سازان عدالت اجتماعی از آنجا که بنیاد کارفرمائی سرمایه دار عامل تضادهاي اجتماعی-و 
  . ید آاشتراك پدید می عدالت اجتماعی است که به یمن . تصاد تضاد ساز به اقتصاد توحید ساز بدل بگردداند تا مگر اق

 .، حق مشترك دارند منابع آنر طبیعت وو ب انسانهاي روي زمین در سطح  ملی، اعضاي یک ملت، بنا بر اشتراك و همبستگی   -ز 
ن محیط زیست و بر باد دادن ، به قیمت آلوده کردیا گروههاي از جامعهگذارد گروهی  نمی دولت صفت الئیک پیدا میکند وقتی

  .، ثروت اندوزند و در سطح جهان  با آلودگی محیط زیست مبارزه می کندمنابع
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، در آنچه به باورها  مربوط میشود و با طرف بودن  دولت و دیگر بنیادهاي جامعه خاصه اول الئیسیته بی طرف شدن ه اند  گفت-  9
ه این با توجه ب.   این خاصه تحقق پیدا نمی کند مگر به کثرت گرا شدن بنیاد تعلیم و تربیت. ) 42 (است) اصل کثرت گرائی(ها انسان

، دولت شبکه  آموزش و پرورش کثرت گرا را سازمان دهد جامعهدر «  امر است که گفته اند دولت صفت الئیک پیدا میکند هرگاه
«. ) 43(   
  ض که شفاف باشد و مقصود از آن این باشد که  این خاصه بر فراما

  باید بیاموزند و» ایدئولوژیک « کار دولت آموزش باور خاصی نیست و مدارس دولتی علم را بدون بار - الف 
چرا .  باورهاي مختلف میتوانند تأسیسات آموزش و پرورش خاص خود را داشته باشند، مشکل آزادي انسان را حل نمی کند-  ب 

. ل حاضر، دولت و بنیادهاي دیگر، انسانها را براي خدمت در یکی از بنیادهاي جامعه تعلیم می دهند و تربیت میکنندکه در حا
. بدیهی است انتخاب کننده ایدئولوژي خود را به انتخاب شونده القاء میکند. انسان انتخاب کننده انسان انتخاب شونده گشته است

نکه انسان خود خویشتن را رهبري کند و آ براي ،از این رو.  رین نوع بردگی انساناست براي بدتبنا براین، الئیسیته وسیله اي شده 
 بنیادهاي داراي روش و آنها از بنیاد هاي قدرت مدار بهون بر تغییر ساخت بنیادهاي جامعه، یعنی تغییر افزتقاضا کننده بگردد، 

  .  ادي انتخاب انسان تغییر کند نیز می باید بسود آزمدرسهرابطه انسان با هدف آزادي، 
آن بخش نیز که به مدرسه راه می یابد،  .  از انسانیت را از مدرسه محروم کرده استیدر جهان ما، رابطه انسان با قدرت، بخش

دار اقلیتی موفق به انطباق با معیارهاي بنیادها، بخصوص بنیاد کارفرمائی سرمایه م. موفق به پرورش استعدادهاي خویش نمی شود
ژي را القاء می وبدین قرار، مدرسه همان ایدئول. عرضه میکنندئی انطباق پیدا کنند که بنیادها بقیه نیز می باید با کارها. می شود

اگر براستی بنا بود مدرسه الئیک بگردد، . کند که انسانها یا نخبه اند و یا ملحق به حیوانند و بحکم طبیعت خویش باید اطاعت کنند
  .  جاي انطباق دادن شاگرد، حتی در پوشش، مدرسه را با گوناگونی استعدادهاي انسانها منطبق میکردمی باید به

، با هنر، با  سیاست، با ي دیگر و نیز رابطه انسان با دیناصلی که در بارة تعلیم و تربیت و بنیاد هایش پیشنهاد میشود در باره بنیادها
  .اد میشوداجتماعی نیز پیشنهبا بنیادهاي اقتصاد و 

 یکی بنا بر این، آزاد شدن جریان اطالعات و اندیشه ها . از دید قدرت در واقعیتها می نگرند ...  بنیادهاي دینی و اقتصادي و– 10
ن آزاد اطالعات و از جریان پیش از این، از جریا.  بنیادهاي جامعه استاز عوامل تعیین کنندة روش و هدف  شدن آزادي از سوي

اینک باید توضیح بدهم اطالعات و اندیشه ها چه وقت جریان آزاد .  این دو جریان سخن بمیان آوردم ها  و نقشهاياندیشهآزاد 
، یک  بنا بر خواست قدرتسانسور کردن اطالعات و اندیشه ها: ، اطمینان آور میشوند  انسانهاي صاحب حقوقپیدا می کنند و براي

 سازمانهاي سیاسی و حکومتها و نیز بنیادها برابر اما وقتی. بسیار به رواج است ها امعه این سانسور، در همه ج.  نوع سانسور است 
دولت هرگاه . سانسور است  دیگر و بس خطرناك تر ، نوعدهندمی توقعات  خویش اطالعات و اندیشه ها را سانسور شده انتشار 

روا، از دید مرام ناه  ب،ت بدین خاطر که صاحب مرام است اگر حکومپس. ،  صفت الئیک پیدا میکندمانع از این نوع سانسور شود
نباید بگذارد . است، نباید چنین کند  مردم ساالري در واقعیت بنگرد، دولت که خالی از مرامها و پر از حقوق و اصول راهنماي

ي عمومی این رو، رسانه هااز .  ابراز آن را فراهم آورد،ان که هست را آنسد و می باید اسباب مشاهده واقعیتحکومت چنین کن
، چه آنها که در قلمرو دولت قرار میگیرند و خواه آنها که در این قلمرو که نقش مشاهده واقعیت را، فارغ از توقعات قدرت دارند

ستند را  می باید همان که ه ها، از دینی و غیر دینی،تمامی اندیشه. سانسور رها باشندنوع قرار نمی گیرند، می باید از این بدترین 
 و ی که در دسترس او قرار گرفته استو براي هر عضو جامعه، حق بررسی، به قصد  آگاهی از راست یا دروغ اطالع. انتشار دهند 

، شود و به لحاظ اهمیت این حق، در قانون اساسی شناخته است عرضه شدن یک اندیشه، می باید، با صراحت تمامنیز بی کم و ک
  .  در قانون اساسی مشخص شودقانون عادي حواله گردد و می بایدحق  نباید به ترتیب برخورداري از این 

    با توجه به اینکه-  11
   مصلحت را همواره قدرت می سنجد و در بیرون حق می سنجد و- الف 

»  مصلحت مجمع تشخیص«، ه، در ایران مقدم و حاکم بر حق میگرداند، از آنجا که بنا بر مشاهد  مصلحت بیرون از حق را-  ب 
در همان است و، در فرانسه، )  خواست قدرت (  به مصلحت تشکیل است و کارش نشاندن مصلحت بجاي حق و قانونیت بخشیدن

تلقی میشود » تظاهر به اسالم«، طرح قانونی ممنوعیت روسري در مدرسه تهیه و، بنام مصلحت، تنها روسري »الئیسیته «حال که بنام 
و از ) امري که جنبش الئیک خاطر نشان و به آن اعتراض کرده است(ي و سیاسی، ممنوع نمی گردند  عالمتهاي مسیحی و یهودو

  ،  براي آنکه دولت حقوق مدار بماندآنجا که دامنۀ مصلحت بسی گسترده است،
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   .، مصلحت وجود نداردد در بیرون از حقوق و اصول راهنمائی که در قانون اساسی مقرر میشون- 1/11
  . لت حق ندارد بنام مصلحت قانونی را مقرر کند که ناقض حقی از حقوق باشد دو - 2/11

 با حقی دیگر و اصلی  اصل تفکیک ناپذیر بودن و عدم تقدم و تأخر اصلها و حقوق بر یکدیگر و اصل محدود نشدن یک حق -  12
می باید ی که جاي تفسیر باقی نگذارد، ، با چنان شفافیتي مردم ساالري و حق، با تعریف روشنی از اصول راهنمابا اصل دیگر

  .راهنماي تدوین اصول قانون اساسی و قوانین عادي بگردد 
، بنام تقدم خوب میدانیم که قدرتمداران.  کند  میان هیچ حقی با حق دیگر تزاحم وجود ندارد تا حقی حق دیگر را نقض- 13

انکه بنام ارزش برادري و همبستگی، حق اختالف را نقض چن. این حق بر آن حق، حقی را دست آویز نقض حق دیگري میکنند
زیرا موضوع . بهیچرو ناقض حق اختالف نیست» با هم بودن «حال آنکه حق . زادي را محدود می کنند آ،  یا بنام امنیت. میکنند 

وحید در علم ناقض اختالف بنا بر این، ت. در مدرسه علم است نه باورهاي دینی و موضوع اختالف باورهاي دینی است» باهم بودن«
باید بطور کامل  که همان حقوق و اصول راهنما هستند میو همبستگی  اشتراكنه تنها موضوع  بدین قرار،. در باورها نمیشود
و اساس تدوین شناخته شده  خاصه اي از خاصه هاي الئیسیته ،تصریح بر نقض ناپذیري حقی با حق دیگرمی باید روشن باشند، بلکه 

  .انون اساسی و قوانین عادي بگردد اصول ق
از این باب که جمهوریت نه تنها برابري .   جانبداران الئیسیته از تأکید باز نمی ایستند که استقرار جمهوریت به الئیسیته است- 14

حاکمیت بر اصول آزادي  (که برابري انسانها با هر باور دینی و غیر دینی و با هر رنگ و از هر نژاد و قوم در والیتبلدر برابر قانون 
، الئیسیته را پوشش نابرابري واقعی میکند، ي در برابر قانون  وقتی صوري استاما همانطور که برابر. است) و برابري و برادري

هرچند دولت مردم ساالر بنابر این، . دینی و مرامی بگرددبرابري در حاکمیت نیز میتواند ضایع کنندة حقوق اقلیتهاي قومی و 
بنا بر این، حق . نگر اشتراك اقلیتها و اکثریت در حقوق و اصول راهنما است، اما این توحید ناقض حق تفاوت و اختالف نیست بیا

اختالف نیز می باید در شفافیت و به ترتیبی که بنوبۀ خود دست آویز نقض اشتراکات و توحید ملی نگردد، در قانون اساسی  قید 
  . شود

  باشد،  » زادي عمل به باور آبیان حقوقی « بخواهد  الئیسیته  اگر   - 15
زاد باشد و خود چند و چون باور خود را تشخیص دهد و آانسان می باید از سلطه بنیاد دینی و دیگر بنیادهاي جامعه  -الف 

  برگزیند و
ون راندن کسی را  باید تکفیر و بیر، مییافته است بنیاد دینی و هر بنیادي که بنام باور دینی یا ایئولوژیک و یا فلسفی وجود - ب 

  و   ) .44(که باور کسی در خور محاکمه نیست ترك گوید و بپذیرد ، بخاطر باور خویش
  .د ن میسر ساز را زادانه باورآ گزینش ،زادي جریان اندیشه ها و اطالعات آ الغاي سانسورها و–ج 
ویسم و هر فلسفه و ایدئولوژي می تواند منکر معنویت شود اما خود یپزیت.  بنام الئیسیته بعد معنوي انسان و معنویت انکار نشود – 16

. انکار معنویت را بر عهده الئیسیته نهادن استفاده از قدرت براي سانسور کردن معنویت است . کند  و نه الئیسیته را بمی باید این کار 
، د، ایدئولوژیها و نحله هاي فلسفیبعه  باما  از زمانی ) 45( کند گاه می آن فلسفه آتاریخ فلسفه ما را از انکار معنویت توسط این و 

.  فرو برده است خودجهان امروز را در ن آخشونت حاصل از . انجام دادند در پوشش الئیسیته و سکوالریسم دین را مأموریت انکار 
ندیشه ها می گشت، بسا جهان ازادي جریان آاین خشونت زدائی و ي اندیشه راهنما از قدرت، بنا برزادآنکه اگر الئیسیته آال ح

      . زادي می شدآ، جهان صلح و رشد در ، جهان انواع خشونت ها نمی گشتامروز
  

رچیا و آلبانو و آ در سه شهر ایتالیا،  2007 سپتامبر 29 تا 27این تحقیق به فستیوال صلح و جنگ عرضه شد که در روزهاي ( * ) 
در شمار دعوت ... ازمانهاي مدافع حقوق بشر ، عفو بین المللی و سبزهاي ایتالیا و سازمان ضد جنگ وس. فراسکادي،ترتیب یافته بود 

تحقیق او مورد استقبال وسیع قرار گرفت و اداره کننده بحثها  . کنندگان و ابوالحسن بنی صدر در شمار دعوت شوندگان بودند 
او  دین داري : د ایتالیائی شرکت کننده در بحث نیز ، در باره بنی صدر گفت استا. ن را پیام صلح و دوستی به همه انسانها خواند آ

  . ن ، با استبداد مالیان، مبارزه کرده است و می کند آزادي ، با استبداد شاه و پس از آاست که بخاطر 
  

   و توضیح هامأخذها
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    و 18یه  آ28 و فصل 37یه آ، 16 انجیل ماتیو ، فصل – 2
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  و نیز.  اصالح دینی در جامعه هاي دیگر نیز می پردازد و توضیح می دهد چسان اطاعت از شاه جانشین اطاعت از پاپ می شود 

   Encyclopaedia Universalis 7 در جلد  Gallicanisme نگاه کنید به  ذیل کلمه -
    فصل هشتم در باره بحران انقالبی- 6
 Norman Hampson , Histoire de la pensée européenne t 4 – le Siècle des lumières , edi Seuil ; Paris 1972   

   ,35René Rémond, L’invention de la laicité de 1789 à demain , edi . Bayard, Paris 2005   صفحه – 7
   L’invention de la laicité de 1789 à demain  37 صفه – 8
  L’invention de la laicité de 1789 à demain 38  صفحه - 9

   L’invention de la laicité de 1789 à demain 40 و 39 صفحه هاي – 10
    L’invention de la laicité de 1789 à demain  42 و 41 صفحه هاي – 11
  L’invention de la laicité de 1789 à demain  44 تا 42 صفحه هاي – 12
   les Droits de l’Homme en France , la Documentation Francaise  82  صفحه – 13
         L’invention de la laicité de 1789 à demain  45 و 44 صفحه هاي – 14
  یسم در اروپا ، تحقیق ابوالحسن بنی صدر ، دست نویس   پیدایش و تحول اومان–  15

  Augustin Renaudet, Humanisme et Renaissance  113 تا 101و صفحه هاي 
   L’invention de la laicité de 1789 à demain  45 صفحه – 16
   L’invention de la laicité de 1789 à demain 46 صفحه – 17
18 –  J. Kerlévlo ; L’eglise catholique en regime fraçais de séparation , Paris , 3vol,1956, 1959,  1962  
19 – G : Weill , Histoire de L’idée laique en France au 19eme siecle , Hachette , Paris 2004   
20 -   René Viviani به نقل  ق   ولEmile Poulat , Berg , Notre laicité publique, 18 fevrier 2005  
  . مبحث الئیسیته Jean Jacques Vincensini, le Livre des Droits de l’Homme قول کلمانسو به نقل – 21
  Française  Les Droits de l’Homme en France , Documentation 84 و 83 صفحه هاي – 22
  L’invention de la laicité de 1789 à demain 54 تا 46 صفحه هاي – 23
  L’invention de la laicité de 1789 à demain 50 تا 48 صفحه هاي – 24
  L’invention de la laicité de 1789 à demain 76 تا 73 صفحه هاي – 25
  L’invention de la laicité de 1789 à demain 76 صفحه – 26
   L’invention de la laicité de 1789 à demain 91 تا 81 صفحه هاي – 27
   L’invention de la laicité de 1789 à demain 107 تا 94  صفحه هاي - 28
   همین کتاب165 تا 160 و بیانیه کنسیل واتیکان در صفحه هاي L’invention de la laicité de 1789 à demain 116 تا 109 صفحه هاي – 29
   L’invention de la laicité de 1789 à demain 135 تا 119 صفحه هاي – 30
   L’invention de la laicité de 1789 à demain 124 تا 120 صفحه هاي – 31
   و Roger Garaudi , Humanisme marxiste , Editions Sociales , Paris 1957 231  صفحه - 32

Raymond Aron , L’opium des Intelectuels , Paris 1966  
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  Alain Turene , Qu,est que la democratie 176 صفحه – 33
34 – Paul Gabel , Skeptic , Vol . 13 No2, 2007 ترجمه به فارسی توسط زهره شیشه   
اخذ بدون دخل « . بود ... شعار فرماسون ها در ترکیه و ایران و مصر و) » جدائی دین از سیاست « در معنائی که خود بدان داده بودند، یعنی (    الئیسیته  - 35
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 اقتباس بدون دخل و تصرف – 3و . انقطاع از فرهنگ و هویت خود – 2  جهان شمول باور کردن فرهنگ غرب و -1( فرهنگهاي غیر غربی ، غربی بشوند 
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Gallimard  
  15یه  آن ، سوره اسراء ، آ قر– 37
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  . و در قسمت چهارم به رابطه الئیسیته و نظام جمهوري پرداخته است ) در ادارات و دیگر مؤسسات دولت ( 
  دو فصل اول: و نقش دین در دموکراسی از جان الك است .   شعر از سعدي است - 39

 SECOND TREATISE OF GOVERNMENT by JOHN LOCKE , Gateway Edition, 1962 40 -ن، سوره آ  قر
  .کافرون 

   90یه آ و نساء ، 8یه آن ، سوره  سوره هاي ممتحنه ، آ قر– 41
 ,La Libertés Publiques, Edi . Montchrestien, Paris1982    Jacques Robert 515 تا 513 صفحه هاي – 42
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  La Religion dans La Démocratie ; parcours de la laicité 109و  108صفحه هاي . که باور من نیست 
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