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 الئیسیته یا هوّیت؟

 مهدی حسینیی ترجمهاتین بالیبار / 

 

  

خاطر اجبار زنان به پوشیدن حجاب  لطف رأی شورای دولت از دیدن پلیس اخالق در فرانسه نجات یافتیم. پلیس اخالقی که نه به به

، که  ها را باید ــ تا حد ممکن ــ بر الزامات مربوط به نظم عمومی خاطر اجبارشان به درآوردن آن سرزنش شد. اِعمال آزادی بلکه به

خودِ زنان است و شوند، مقدّم شمرد. در یک نظام دموکراتیک حقوق زنان وابسته به تصمیمات و آراءِ  ها تعریف می با تحدید آزادی

اش  طرفی کند که بی الئیسیته دولت را متعهد می« اجبارشان به آزادبودن.»شده بر رفتارشان یعنی  نه یک چارچوبِ تفسیریِ تحمیل

 .که شهروندان را پایبندِ تعهدی ایدئولوژیک نسبت به دولت کند را نسبت به شهروندان نشان دهد، نه این

گیری از احساساتی که  کوشند با بهره ها می دانم. آن های حامی ممنوعیت را بنیادگرایانه می ستداللهای دیگر، ا من نیز، مثل خیلی

اند، الئیسیسمِ بنیادگرا ]تحمیل رفتار غیرمذهبی[ را با استراتژیِ تشدیدِ  نام اسالم برانگیخته گرفته به حمالتِ انجام مجموعه

کردن  گذاری در این زمینه ــ گامی تازه در مسیر ممنوع اند. پیشنهادِ قانون قابلای مت ناسیونالیسم درآمیزند. آنان خواستار حمله

تر از کمپینِ چریکی است که علیه حکم قضایی ]تعلیق ممنوعیت[ دولت  مهّم ـی عمومی جامعه  نمادهای مذهبیِ متعلق به حوزه

ای نه تنها مستلزم  گذاری خوبی پیداست که چنین قانون ها را افزایش خواهد داد، چون به افتاده است. این قانون مخاطره  راه به

 .ی حاکمیت قانون به دولتِ استثنا ندارد بازنگری در قانون اساسی است بلکه معنایی جز انحراف ما از دولتِ بنانهاده بر پایه
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ای وجود دارد که نیازمند  جا مسأله شدن الئیسیته دارند. امّا در این ی درک و نهادینه ها اهمیّت مشابهی در بررسی نحوه این داللت

ای تبارشناختی کنیم. این  اش مطالعه ی فرانسه و ماهیتِ امروزین ی ماهیتِ الئیسیته در گذشته توضیحی فلسفی است. ما باید درباره

فظ کرد، بسط داد یا های الئیسیته را باید ح مطالعه باید مبنایی در اختیارمان بگذارد که با توجّه به آن ببینیم ]امروز[ کدام بخش

 .اش علیه خودش عمل نکند ها را باید طوری اصالح نمود که معنای بنیادگرایانه بازسازی نمود، و نیز کدام بخش

ها ستیز میان مذهب کاتولیک و  ی فرانسه بین دو انگاشت مُنقسم بوده است، که هر دو از پس قرن ی الئیسیته از حیث تاریخی ایده

نامد. ولی این  می« دموکراتیک»و « خواهانه جمهوری»تعمید  پدیدار شدند. رژی دبره این دو انگاشت را به خواهی ]سنّت[ جمهوری

بخش نیست، چون عناصر دموکراتیک در هر دو انگاشت وجود دارد و هر دو وابسته به سنّت  گذاری چندان رضایت نام

که  است، حال آن« طلب قدرت»ایستا و  ـی هابزی  م از اندیشهمله ـاند. من توضیح خواهم داد که انگاشت اوّل  خواهی جمهوری

است. اوّلی با الئیسیته  (libertarian) «آزادخواهی»لیبرال و حتی متمایل به  ـی الک  تاحدی متأثر از اندیشه ـانگاشت دوّم 

که دوّمی بر  تنیده است، حال آن های خصوصی درهم نظم عمومی بر عقاید و فعالیت« هنجارینِ»مثابه عنصرِ اصلیِ الویت  به

نهد که دولت باید خادم و  ی هنجاری انگشت می منزله ی مدنی ــ که متناظر است با آزادی وجدان و بیان ــ به خودمختاریِ جامعه

« کردن جامعه الئیسیزه»ی  ساالرانه  های ضددین  ای بر پروژه  ، در مقام اصالحیه۱۹۰۵اش باشد. قانون جدایی کلیسا و دولتِ  نگهبان

های فردی و جمعی، نشان چندانی از برتریِ انگاشت دوّم بر اوّل نداشت. بدیهی است که هر  ی آزادی کننده کمک ابزارهای تضمین به

 .شود خطر افتد، این قانون احضار می اش به یِ دولت یا منش دموکراتیک گاه موجودیتِ الئیسیته

تفصیل در هر دو طیف راست و چپِ  ی که ما امروز به«طلب ی هویّت الئیسیته»کنم  برخالف برخی مفسران ممتاز، من گمان نمی

جویی بر تفسیر لیبرالی باشد. واقعیت این است، هر  بینیم، بیانگر تأکیدی صرف بر میراث هابزی یا نوعی کین شطرنج سیاسی می

از  شان معطوف است به کاربردِ ابزاریِ برداشتِ حقوقی، اخالقی و آموزشگرانه ی هستم که توجّههای وضوح شاهد استدالل چند من به

خواهانه و سکوالریستی معرفی  یی که تعمداً انگاشتی جمهوری«ها نظم ارزش»سوی انگاشتِ  اش به قدرت همگانی و نیز لغزش

 .جا رخ داده است کنم چیزی نظیر جهش در این . من فکر میهراس است شود ولی در حقیقت انگاشتی ناسیونالیستی و اسالم می

شود  اش فهمید. این برابرسازی موجب می طلب است، را در ابعاد کلّی ی هویّت در واقع باید این برابرسازیِ نمادین، که بنیادِ الئیسیته

بیان آشکارتر،  های بیگانه )به سازی جمعیّت ناش النه کند و متقابالً الئیسیته اقدام به همگو خواه در الئیسیته که هویّت جمهوری

در درون « تنی بیگانه»شان همچنان مایل به ساختن  سبب باورهای مذهبی هایی که به استعماری و پسااستعماری( کند، جمعیّت

های کوچک  ]تشکیل جامعه گرایی کُمون»طلب به ایجاد سدی علیه  ی هویّت ی الئیسیته گونه اند. در واقع، نیاز وسواس ملّت
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ها و هنجارهای فرهنگی( انجامیده است. امّا  ی ممنوعیت بلکه به واسطه« ها ارزش»، به تشکیل کُمونی دولتی )نه از طریق «مستقل[

سازی بوده و معنایی برعکس  پذیری مغایر با همگون این است که فرهنگ ـتر از بحران اخیر  حتی خطیر ـخطیرتر  هنوز هم واقعیت 

یِ ایدئولوژیکِ اسالمی ـ بنیادگرایانه قرار دارد که تمدّن  طلب در نوکِ پیکانِ حمله ی هویّت عین حال، الئیسیته آن دارد. در

کند، و  می«( شده مدرن»های اسالمی اروپا )و جوامع عربی ـ اسالمیِ  اندازی بر جماعت را متهم به چنگ« سکوالر»و « مسیحی»

 .کند بخشی به جهاد استفاده می عنوان ابزاری برای مشروعیّت از این ایده به ـخوانیم  یهای مختلف م که در وبسایت چنان ـحتی 

پندارد )و نه  ساز می خواهی را همگون ای است که جهموری اش ایده که مقوّم ـبنابراین تفسیر الئیسیته چونان هویّتی ملّی و جمعی 

ای  خواهانه وارد رقابت تقلیدگرانه با همان گفتمان تمامیت ـای مدنی( ه ی زندگی اجتماعی و مسئولیت کننده صرفاً ]عامل[ ادغام

توانیم بگوییم که چنین  کم ما می شدن علیه آن را دارند. دست ی مسلح شود که ارکان سیاسی فرانسه در عین حال داعیه می

تقویت همبستگی در  ـ« ما در جنگ هستیم»ه ک خورد، و نه ــ با توجّه به این های پیش رو می دردِ فهمِ ماهیتِ خطر تفسیری نه به

 .بین شهروندان

های مضاعف به  توان آن را جدا از گرایش ای است که نمی طلب، پدیده ی هویّت ، یعنی الئیسیته«هیوال»پیداست که ظهور این 

ت افراطی، نگریست. با این حال راستی در پیوند با خشون یِ حادث در جهان امروز، و به«ها برخورد تمدّن»ها و  گرایی تشدیدِ ملّی

کردن کارکرد  دردسر انداخته است، زیرا میل به وارونه ها[ را به شدّت ما ]فرانسوی ی مزبور فُرم خاصی در فرانسه یافته و به پدیده

فرانسه به ی این تاریخ، زمانی که  ترین دوره سیاسی آن اصلی دارد که نقش اساسی در تاریخ سیاسی فرانسه داشته است: در وخیم

چه در  ای رخ نمود. بر ماست که به این الئیسیسم واکنش نشان دهیم. ولی باید آن ساالری درآمده بود، الئیسیسم ویژه تسخیر دین

ی مبارزه را از نو ترسیم کنیم و از تکرار نبردهای گذشته در همان سبک و سیاق «ها جبهه»دادن است را بفهمیم،  حال رخ

 .بپرهیزیم

 

 :ای است از جمهاین متن تر
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