
ایده ی سکوالریسم
مهدی خلجی

اگر سکوالریسم. می فهمند« جدایی نهاد دین از نهاد دولت»بسیاری هستند که سکوالریسم را تنها به معنای   

 صرفاً جدایی نهاد دین از نهاد دولت باشد، دشوار بتوان جمهوری اسالمی ایران را حکومتی غیرسکوالر

 توصیف کرد چون در این رژیم، به رغم مزایا و امتیازات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی روحانیت و نیز

دست کم می توان گفت این روحانیت، در مقام. مشروعیت دینِی حکومت، نهاد دین با نهاد دولت یکی نیست  

 نهاد نیست که در مدیریت سیاسی کشور مداخله می کند، بلکه این حکومت است که فرماِن مدیریت نهاد

از آن سو، ملکه ی بریتانیا رئیس عالی کلیسای انگلستان، کلیسای [1].روحانیت را به دست گرفته است  

 رسمی مسیحی در این کشور، نیز هست و سراسقف کلیسای کانتربری، عالی ترین مقام کلیسایی، را منصوب

آیا می توان گفت انگلستان دولتی.( اکنون نخست وزیر از جانب او این کار را انجام می دهد. )می کند  
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 غیرسکوالر دارد چون عالی ترین مقام سیاسی و عالی ترین مقام مذهبی آن یکی هستند؟ البته که کسی بر این

.رأی نیست

 فیلسوفان و تاریخ نگاراِن اندیشه تأکید می کنند که سکوالریسم را باید چیزی فراتر از جدایی این دو نهاد

 به واقع، ما با مفهومی پیچیده، پرالیه و چندسویه رویاروییم که گره گشایی و روشنگرِی سزاوار و. دریافت

.بهنجار درباره ی آن به مطالعه ای گسترده و تأمالتی ژرف و پیوسته نیازمند است

 

تعریف سکوالریسم

» واژه ی سکوالر«. آنچه دینی نیست»در اصل یعنی « سکوالر  )secular( از ابتدای قرن چهاردهِم 

به« تعلق به دولت»یا « زیستن در جهان، بدون تعلق به شاخه و سلسله ی دینی خاصی»میالدی به معنای   

اصل این کلمه از ماده ی التینی. کار می رفت  saecularis  یا وابستگی به یک« این جهانی»می آید به معنای  

اما سکوالر، پساسکوالر. نسل یا یک عصر  )post-secular(، سکوالریسم و سکوالریزاسیون، در 

بسته به آنکه [2].اصطالح به معناهای گوناگونی به کار می روند و با رویکردهای متفاوتی تعریف می شوند  

.چگونه آنها را تعریف کنیم، تاریخ آنها نیز فرق می کند و آغازگاه ها و نقطه های عطِف جداگانه ای می یابد

 فیلسوف کانادایی، که درباره ی سکوالریسم بسیار اندیشیده و اثر پرحجم ،)Charles Taylor( چارلز تیلور

را نوشته، در این کتاب برای سکوالریسم سه معنا برمی شمرد عصری سکوالر و بلندآوازه ی :

.سکوالریسم، به یک معنا، به موقعیتی اشاره دارد که در آن دین از قلمروی عمومی رخت بربسته است .۱  

واقعیت برین»در جهان پیشامدرن، سازمان ها و آیین ها، همه به نحوی به دین یا دریافتی از  « )ultimate 

reality( اساساً جداکردن دین از سیاست و اجتماع در جهان پیشامدرن معنای چندانی ندارد. پیوند داشتند.  

اما در عصر مدرن، جهان بینی انسان مدرن دگرگون. دین در تمام سویه های زندگی بشر آمیخته و تنیده بود  

به زباِن میرچا الیاده. میان مقدس و نامقدس تمایز می گذارد. او دیگر جهان را رازآمیز نمی بیند. می شود  

)Mircea Eliade(،  ،مقدس و نامقدس دو شیوه ی بودن در جهان اند،»دین شناس و اسطوره شناِس نامدار  

شیوه های مقدس و نامقدِس بودن مبتنی بر موقعیت های... دو موقعیت که انسان در دوره ی تاریخ خود پذیرفته  

برای انسان پیشامدرن، جهان تجلی امر مقدس [3]«.متفاوتی هستند که انسان در کیهان تسخیر کرده است  

 است ولی برای انساِن مدرن، جهان به صورت تقدس زدایی شده و افسون زدایی شده

)disenchanted( نمودار می شود.

مردم دیگر کمتر از. معنای دیگر سکوالریسم، افول اعتقادات و التزام دینی افراد در عصر جدید است .۲  

 گذشته برای معنادادن به زندگی خود به منابع بیرونی و ماوراءالطبیعی تکیه می کنند و در عوض، به

[4].انتخاب های شخصی خود اهمیت بیشتری می دهند و معنای شخصی خود را برای زندگی می آفرینند
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 سرانجام، سکوالریسم به موقعیتی اشاره دارد که در آن دین سرچشمه ی یگانه ی ایده ها و نظم اجتماعی. ۳

 .نیست، بلکه دین با رقیباِن نوپدیدی رویارو شده که منبع مشروعیِت هنجارها و جهت دهی به زندگی هستند

 جامعه در جهانی قرار دارد که فاقد نقطه ی کانونی است و انسان در آن از آزادی انتخاِب منابعِ ارزش گذاری

.برخوردار است

سکوالریسم و با عنوان )Jocelin Maclure( تیلور در کتاب دیگری که با مشارکت جوسلین َمکلور  

جدایی دین از»نوشته است، سکوالریسم را مفهومی می داند که نمی توان آن را صرفاً به  آزادی وجدان  

هرکدام از این. فروکاست« خصوصی کردن دین»یا « بی طرفی دولت در قبال ادیان»، «دولت  

.صورت بندی ها بهره ای از حقیقت دارند اما تماِم حقیقِت سکوالریسم را بازنمی تابند

 شیوه های»باور دارند مجموعه ای از ارزش ها و ابزارها یا  سکوالریسم و آزادی وجدان نویسندگاِن کتاب

 این ارزش ها و ابزارها چنان درهم تنیده اند که دشوار بتوان آنها را. سکوالریسم را شکل می دهند« عملیاتی

 در عین حال، آنان تأکید می کنند که میان هدف و شیوه ی عملیاتی کردن یا وسیله ی اجرای. از هم جدا کرد

 یکی برابری در احترام به: از دید آنان، سکوالریسم دو اصل عمده دارد. سکوالریسم باید تمایز نهاد

 یکی جدایی نهاد: عملیاتی کردن این دو اصل نیز به دو شیوه ممکن است. شهروندان و دیگری آزادی وجدان

 اجرای دو اصل سکوالریسم منحصراً بدون این. دین از نهاد دولت و دیگری بی طرفی دولت در قبال ادیان

.دو شیوه ممکن نیست، گرچه ممکن است در عمْل تفسیرهای گوناگونی از آنها صورت بگیرد

 به عبارت دیگر، احترام دولت به شهروندان و به رسمیت شناختن کرامت یا ارزش اخالقی برابِر همه ی آنان،

دولت باید دولِت همه ی. تنها با جدایی دولت از نهاد دین و ناجانب دارِی آن نسبت به هر دینی تحقق می یابد  

و خوبی دارند، دولت نباید هیچ یک از« خیر»از آنجا که شهروندان تصورات مختلفی از . شهروندان باشد  

دولت باید. جهان بینی های دینی را به فلسفه ی رسمی خود بدل سازد و باید آگاهانه از هر دینی فاصله بگیرد  

در غیر این صورت، یعنی اگر قدرت دینی. در قلمروهای گوناگون حوزه ی قضایی خود حاکمیت داشته باشد  

 و اقتدار سیاسی به هم  بیامیزند یا دین به مبانی مشروعیِت دولت رخنه کند، با تبعیض میان شهروندان و

دولت باید بتواند تصمیم های خود را برای. تفکیک آنان به شهروند درجه  یک و درجه دو رویارو خواهیم بود  

.در صورت آمیزش نهادهای سیاسی و دینی، چنین کاری ممکن نخواهد بود. همه ی شهروندان توجیه کند  

برگرفته شده و بالقوه« اخالق سیاسی حداقلی»که از « عمومی»و « سکوالر»دولت فقط می تواند با دالیل   

[5].برای همه ی شهروندان پذیرفتنی است، رفتارهای خود را توجیه نماید

 پژوهشگر فرانسوِی سرشناِس سکوالریسم، باور دارد سکوالریسم از سه ،)Jean Baubérot( ژان بوبرو

:بُن پاره شکل گرفته است

جدایِی نهادهای دینی از نهادهای دولتی و عدم سلطه ی قلمروی سیاسی بر نهادهای دینی؛•
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 آزادی اندیشه، وجدان و دین برای همه و آزادی همگان برای تغییر اعتقادات دینی و تظاهر به ایمان•

خود در مرزهای نظم عمومی و حقوق دیگران؛

.عدم تبعیض دولتی علیه هیچ کس به بهانه ی دین یا بی دینی و رفتار برابر با یکایک شهروندان•

 

نان بَِگِت فرانسه :الئیسته

.اصطالحی است که گاهی مترادف با سکوالریسم به کار می رود و گاه متمایز از آن )laïcité( الئیسیته

 دین رسمی ایران، اسالم و مذهب: »در قانون اساسی جمهوری اسالمی، چنین آمده است

 این(. اصل دوازدهم« )جعفری اثناعشری است و این اصل اِلی االبد غیرقابل تغییر است

 قانون اساسی، یگانه قانون اساسی در کشورهای مسلمان است که نه تنها اسالم بلکه

.مذهب خاصی از اسالم، جعفرِی اثناعشری، را مذهب رسمی کشور می داند

 یونانی می آید که به معنای یگانگی جمعیت و تجزیه ناپذیری آن  )laos( اصطالح الئیسیته از ماده ی الئوِس

نه رهبرِی: الئیک، انساِن مردم است که هیچ چیزی او را متمایز از مردم یا برتر از آنها نمی گرداند. است  

انسان الئیک می تواند. اعتقاد خاصی را به عهده دارد، نه قدرت اِعماِل زورِی عقایدی را که مناسب می داند  

 مؤمنی ساده باشد ولی در واقع نگرش خداناباور به جهان داشته باشد؛ نگرشی که شالوده ی بنیادگذاِر آن با

بنابراین، وحدِت الئوس هم زمان به اصل آزادی و اصل. آنچه دین القا و الهام می کند، از ریشه جداست  

برابری بر پایه ی آزادی وجدان استوار است، آزادی عقیده و اندیشه و بیان؛ اینکه. برابری اشاره می کند  

 دولت هیچ باور معنوی را به رسمیت نمی شناسد و هیچ گونه تمایز و تشخص و تظاهر مادِی دینی را که

[6].موجب تبعیض شود، برنمی تابد

مربوط به جدایی کلیساها» قانون ۱۹۰۵در سال . معموالً الئیسیته با نظام سیاسی فرانسه پیوند خورده است  

به تصویب رسید و به جدال دیرین میان هواداران امتیازخواهی برای کلیسای کاتولیک به مثابه ی« از دولت  

خواهر ارشد کلیسا» « )fille aˆınée de l’église( و طرفداران سرسخت جمهوری سکوالر پایان داد.  

در عین حال، در سال های اخیر. می گویند الئیسیته مانند نان بَِگت جزئی جدانشدنی از فرهنگ فرانسه است  

.و به ویژه با طرح مسئله ی حجاب زنان مسلمان، الئیسیته به مسئله  ای پرسش انگیز بدل شده است

دین است ولی سکوالریسم آزادِی« از»برخی در تفاوت میان الئیسیته و سکوالریسم گفته اند الئیسیته آزادی   

طبق این. نظام آموزشی فرانسه بر پایه ی اصل الئیسیته عمل می کند .)of و from تفاوت میان( دین است  

طبق قوانین. اصل، آموزش عمومی بر اساس جدایی دولت از جامعه ی مدنی و جامعه ی دینی اداره می شود  

 مقرر در فرانسه، نهادهای عمومی و خصوصی باید جدا از روحانیت و کلیسا باشند و دولت نسبت به
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«دین رسمی دولت»الئیسیته بدین معنا مخالف با ایده ی . کلیساها و هرگونه اعتقاد دینی باید بی طرف باشد  

.است

 

تشیِع اثناعشری در مقام دین رسمی

دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری اثناعشری: »در قانون اساسی جمهوری اسالمی، چنین آمده است  

این قانون اساسی، یگانه قانون اساسی در(. اصل دوازدهم« )است و این اصل اِلی االبد غیرقابل تغییر است  

 کشورهای مسلمان است که نه تنها اسالم بلکه مذهب خاصی از اسالم، جعفرِی اثناعشری، را مذهب رسمی

اساسی[ قوانین]منشور »حتی در عربستان سعودی که به جای قانون اساسی متعارف، . کشور می داند  

ذکر شده است، نه مثالً« اسالم»وجود دارد، دین رسمی کشور صرفاً ( النظام االساسی للحکم« )حکومت  

کتاب هللا تعالی و سنت» در این منشور، قانون اساسی(. ماده ی اول)وهابیت یا مذهب اسالمِی خاصی   

.(همان)تعیین شده است ( قرآن و سنت پیامبر خدا« )رسوله

 اما رسمیت بخشیدن به تشیع اثناعشری در مقام یگانه مذهب رسمی کشور، با جمهوری اسالمی آغاز نشده

 مذهب رسمی ایران، اسالم و طریقه ی َحقه ی»بنا بر اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه، . است

 بودِن تشیعِ«َحقه»تأکید بر «. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. جعفریه ی اثناعشریه است

 اثناعشری و اعالم علنِی باور دولت به بُطالن هر دین و مذهبی جز آن، در قانون اساسی جمهوری اسالمی

.به چشم نمی خورد

:در اصِل دوم، چنین می خوانیم

 و بذل مرحمت( عجل هللا فرجه)مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر 

 اعلی حضرت شاهنشاه اسالم خلدهللا سلطانه و مراقبت حجج اسالمیه کثرهللا امثالهم و عامه ی ملت ایران

 تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه ی آن مخالفتی با قواعد مقدسه ی اسالم و

 نداشته باشد و معیّن است که تشخیص( صلی هللا علیه و آله و سلم)قوانین موضوعه ی حضرت خیراالنام 

 لهذا. مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسالمیه بر عهده ی علمای اعالم ادام هللا برکات وجودهم بوده و هست

 رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین

 که مّطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعالم و حجج اسالم، مرجع تقلید شیعه ی

 اسالم، بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از

 آنها را یا بیشتر، به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی باالتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به

 ِسَمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود، به دقت مذاکره و غوررسی نموده، هر یک

 از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه ی اسالم داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا



 نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت

.تغییرپذیر نخواهد بود( عجل هللا فرجه)حجت عصر 

:اصل سی ونهم

 هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی  تواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی

:حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قراِر ذیل قسم یاد کنند

 من خداوند قادر متعال را گواه گرفته، به کالم هللا مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می  کنم که تمام

 هّم خود را مصروف حفظ استقالل ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم،

 قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب

 جعفرِی اثناعشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال، خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته،

 منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی

.ایران توفیق می  طلبم و از ارواح طیبه ی اولیای اسالم استمداد می  کنم

:اصول مهم دیگر قانون اساسی بر این اصل استوارند، مانند

.«تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد: »اصل هجدهم

 انجمن ها و اجتماعاتی که مولّد فتنه ی دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام: »اصل بیست ویکم

.«مملکت آزاد است

 هیچ کس نمی تواند به مقام وزارت برسد، مگر آنکه مسلمان و ایرانی االصل و تبعه ی: »اصل پنجاه وهشتم

.«ایران باشد

 بنابراین، ما هیچ گاه نظامی سکوالر در کشور نداشته ایم، به این معنا که دولت در آن نسبت به ادیان گوناگون

.بی طرف باشد و قوانین کشور فاقد تبعیض قانونی علیه ادیاِن اقلیت و نقض آزادی وجدان و عقیده باشد

 

خودآیینی و آزادی

 سکوالریسم تنها جدایی دین از دولت و بنابراین، صرفاً امری سلبی نیست، بلکه دارای محتوایی ایجابی

.است

این دو مفهوم شاید در هیچ جا به اندازه ی. سکوالریسم بر دو مفهوم خودآیینِی انسان و آزادی او استوار است  

در جستاری که با. بیانی موجز و روشن نیافته  باشند( ۱۷۸۴)پاسخ کانت به پرسِش روشنگری چیست؟   

روشنگری چیست؟ عنواِن کوتاه شده ی  )Was ist Aufklärung?( معروف است، کانت روشنگری را 



خروج آدمی از نابالغی به تقصیِر خویشتِن خود»  )selbstverschulde(« و نابالغی،: »تعریف می کند  

دلیر باش در به کارگرفتن فهم... دیگری )leitung( ناتوانی در به کارگرفتن فهم خویشتن است بدون هدایِت  

این است شعار روشنگری! خویش .«

 کسی که هنوز در دوران طفولیت مانده است، قابلیت. بلوغ از نظر کانت پس زدِن اقتدارهای بیرونی است

 بیشتری برای پیروی از مراجعِ قدرت و سنت دارد و میل و نیاز عمیق تری در خود به هدایت شدن به وسیله ی

 را که باری مذهبی دارد به کار می برد چون در وهله ی« هدایت»کانت اصطالح . دیگری احساس می کند

 نخست مقصود او از اقتدارهایی که قیمومت انسان را به دست می گیرند و به جای او می اندیشند، داوری

 او به این نکته در همین جستار اشاره. می کنند و تصمیم می گیرند، پیش از هرچیز اقتدار و مرجع دینی است

:می کند

خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خود خویشتن در قلمروی»من در روشنگری، بیش از هر جای دیگر، بر   

پای فشرده ام زیرا که حکم فرمایاِن ما در دیگر عرصه ها، همچون علوم و هنرها، میلی« مسائل مذهبی  

 ندارند که نقش قیِّم رعایایشان را بازی کنند و دیگر اینکه نابالغی در امور دینی از هر نوعِ دیگر،

اما شیوه ی تفکر رئیس حکومتی که روشنگری در قلمروی مسائل دینی را. اهانت بارتر و زیان بخش تر است  

خطری« قانون گذاری»ترویج می کند، از همه ی اینها فراتر می رود و به خوبی آگاه است که حتی در امر   

به کار برند و( علنی)نخواهد داشت اگر به رعایای خود اجازه دهد عقل خویش را به طور عمومی   

 اندیشه هایشان را در باب شیوه های بهتِر قانون گذاری، حتی نقد صادقانه ی قوانین موجود، با جهانیان در میان

.بگذارند

 محتوای ایجابِی سکوالریسم بر توانایی انسان در قانون گذاری برای خود تأکید می کند و آزادی و برابری را

.میان انسان ها قرار می دهد« جهاِن مشترک»شرط امکان پیدایِش 

ً. تقریباً می توان گفت در هیچ جای جهان، سکوالریسم به این معنا به طور کامل تحقق نیافته است اساسا  

 سکوالریسم یک آرمان، ایدئال و ایده است که سکوالرها سودای برقراری تمام عیار آن و دگرگونی نظم

سکوالریسم یک فراینِد همیشه ناتمام است [7].سیاسی به سمت آن را در سر می پرورند .

، )بازیابی شدهدر بیان آیت هللا خامنه ای« سکوالریسم در حوزه»معنای  (۱۳۹۷گروه معارف-رجانیوز ) ]1[  
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