
  از کتاب "الئيسيته در جهان" اثر ژان بوبرو

  

های متفاوتی از دو مفهوم الئيسيته و سکوالريسم ارائه شده است. در ادبيات سياسی ايران،  برداشت
  اند. های متنوعی از اين دو مفهوم به دست دادهنيز تعريف  شناسان و مورخاِن الئيسيتهجامعه

شناسی الئيسيته، در کتاب  "الئيسيته گذار جامعهفرانسوی و بنيان ژان بوبرو، تاريخ نگار و جامعه شناس
ی پيروزمند" و "الئيسيته و چالش در جهان"، در سه بخش "ماقبِل تاريخ الئيسيته"، "الئيسيته و مدرنيته

  است.های قرن بيست و يکم" به اين دو مفهوم پرداخته

  

  و تقی تام ترجمه بهروز عارفی

  سکوالريسم و الئيسيته

  

واژه "الئيسيته" به چند زبان، از جمله انگليسی غيرقابل ترجمه است. قبال    دارند کهگاهی اظهار می
آيد (که به معنی کسی ست می  laïcusيونانی و التيِن کليسيائی  laosيادآوری کرده بوديم که اين واژه از 

ا تعريف اخير است، و در انگليسی مترادف ب  laymanکه فرمان کشيشی دريافت نکرده است). واژه 
ها اين حق را برای الئيک«، آکادمی فرانسه "الئيسيسم" را به مثابه دکترينی تعيين کرد که ١٨۴٢سال 

دانان . در اين جا، انگلستان مورد نظر است. در قرن بيستم، تاريخ١»قائل است که  بر کليسا حکومت کنند
(يعنی پادشاه، مشاوران سياسی و غيره) در » اهالئيک«کردن  افزايش قدرت انگليسی برای مشخص

  کنند. صحبت می laicizationکليسای مستقر،  از واژه  حکومت 

تدريج برای مشخصفهميم: در زبان فرانسه، الئيسيته بههای معناشناختی را بهتر میبه اين خاطر، مسئله
(فرهنگ الروس، » مذهبیاستقالل نسبت به هر فرقه مذهبی، هر اصِل دارای خصوصيت «کردن 
کاررفته است. برای کسِب اين استقالل، وجوِد ) در وضعيتی که کاتوليسيسم بعدی سياسی دارد، به١٨٨٨

، »الئيسيسم«ای خواستار تحکيِم ستيزِی خفتهای روحانيت ستيزی الزم بود. در بريتانيا، روحانيتدوره
 یکار به اين معنی نيست که کسی خواستار جدائ يعنی رابطه تنگاتنگ بين دولت و کليسای ملی شد. اين

(انجمن سکوالر ملی) را تاسيس کردند  National Secular Societyاين دو نشده است. طرفداران آن، 
 . ٢باشدمی   secularists هاکه منشاء نام آنان يعنی سکوالريست

پردازان اند و برعکس. درنتيجه، نظريهالمللی، "الئيسيته" را "سکوالريسم"  ترجمه کردهدر سندهای بين
Secular State  ابتدا، آزادِی دين (آزادی وجدان، ٣دهنددست میآن به کردنسه ُمعِرف برای مشخص .

ها برای مديريت امور خودشان، دخالت محدود دولت به آزادی همکاری باهدف مذهبی، آزادی مذهب
ی الئيک (حقوق و وظايف به تعلقات و اعتقادات سود سالمتی، اخالق يا نظم عمومی)، سپس شهروند

شود يعنی موافقت افراد مذهبی وابسته نيست)، سرانجام جدائی (حقانيت دولت از منبع سکوالر حاصل می

                                                           
الئيک پيروان مذهبی را مشخص می «.  گرچه امالی آن متغير بود، اکنون ۴٨، صفحه ١٩٩١ژوئن  ٢٧ها، ، واژهFialaمراجعه کنيد به  - ١ 

  ).۴۵(صفحه » کند که يک روحانی نيست، الئيِک طرفدار فعال اصل الئيسيته است
II Secularists and Republicans -E. Royale,  I The Origins of the Secularist Movement 1791 ,1866مراجعه کنيد به  - ٢ 

1866 -1915, Manchester Universite Press. 1974, 1980. 
 ٣ - D.E. Smith, M. Galander (Bhargava, 1998). 



). يک دولت کندو نه به دين کمک مالی می طرفی دولت يعنی دولت، نه برای دينی تبليغ زير حاکميت، بی
اشد. بايد اين مفهوم سکوالريسم (تنظيم سياسی قضائی و نهادينی که اصول تواند کم يا بيش سکوالر بمی

) را از مفهوم ٤بندندکار میطرفی، آزادی وجدان و عدم تبعيض بين شهروندان را بهجدائی و بی
فرهنگی مربوط به پويائی -واژه اخير، به نقل و انتقاالت اجتماعی سکوالريزاسيون تفکيک کرد.

های اجتماعی ، تحول دانش و فنون، برتری عقالنيت ابزاری ارتباط دارد: نمايندگی(ديناميک) اجتماعی
يابد. اما، در يک جامعه شوند، و عمل به دين، کاهش میمسلط و رفتارها نسبت به دين، مستقل می

رابطه متفاوتی نسبت به  دموکراتيک که باورمندان و غيرباورمندان همزيستی دارند، فردها می توانند
در نتيجه، حتی اگر واژه    حال که با قاعده الئيک اداره می شوند.والريزاسيون داشته باشند، در عينسک

شناختی ها منشاء زبانآيد که در جهانی که واژهنظر میتر بهکار برد،  روشنتوان بهسکوالريسم را می
ی هالئيسيزاسيون و نتيجگوناگونی دارند، بهتراست که از يک سو، سکوالريزاسيون و از طرف ديگر 

  آن ... الئيسيته را از لحاظ معناشناختی، خوب متمايز کرد.

  کتاب. ١۶-١٧صفحه 

  

  الئيسيته و تجددپيروزمند

  

در واقع، آن گاه نيز نگران ». ی جديدی در اروپاستسعادت ايده«کرد که ، َسن ژوست فکر می١٩٧۴در 
کردِن سعادت و موفقيت دينی  با همراهابدی بود. پاکسعادت مردم بودند، اما هدف نخستين او سعادت 

عهد با  کردن موقتیفراموش. عصر روشنگری با رودمیای به شمار مرحلهيک  زمينی حاصل از کار،
پايان رساند. خدای طبيعت دخالتی کردن اين مفهوم را بهشدن به طبيعت، سکوالريزه،  و اولويت قائلخدا

هائی است که برای رسيدن به آن، بايد فقط روی خود حساب در دستان انساندر ماجرا ندارد، سعادت 
  کنند.

  

  سکوالريزاسيون و الئيسيزاسيون

  

گنجاند، های علمی نوظهور را میای که تالششناختی است: فلسفهاين امر متضمن يک جهش معرفت
های آور که شناخت قانونشادیی کند. با اين ايدهدادن راه سعادت، الهيات را جايگزين میبرای نشان

رسد که سعادت و دهد که خوشبخت باشيم، به نظر میها امکان میانسان» حقوق طبيعی«و  طبيعت
توجهی به حقوق انسانی  نادانی، فراموشی يا بی«، ١٧٨٩موجب اعالميه مدرنيته با هم ارتباط دارند. به

بدل شود. اعالميه استقالل » سعادت همه«به  و تشريح حقوق بايد» يگانه داليل بدبختی همگانی است
دارد. قانون اساسی فرانسه ابراز می» زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی» «حقوق الينفک«آمريکا 

حکومت بنيادنهاده شده که  –هدف جامعه سعادت مشترک است «بيان می کند:   ١٧٩٣در سال 
جستجوی فردی در يک مورد؛ وظيفه دولت، ». اش را تضمين کند.برخورداری انسان از حقوق طبيعی

  در مورد ديگر.
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شده، بايد از هم تفکيک شوند: يعنی گونه که ديديم، دو مفهوم که در واقعيت تجربی واردهمان
سکوالريزاسيون، به اجمال، متضمن از دست دادن وجاهت اجتماعی سکوالريزاسيون و الئيسيزاسيون. 

، جوامعی که برحسب معيارهای عقالنيت ابزاری در ارتباط با های مدرن استعوالم مذهبی در جامعه
وجود آورده ای بهداری حوزهيابند. جامعه صنعتی، و توسعه سرمايهعلوم و فنون، کارکردی تدريجی می

های ديگر جامعه نيز رواج کم، اين امر در حوزهکند و، کمعمل می هائی مستقل از مذهبکه برپايه قاعده
به مخاطره  ملت را -الئيسيزاسيون به حکمرانی سياسِی مذهب مربوط است و روابطش با دولتاست. يافته
دينی بستگی دارد که موجب شده شهروندی را از  کثرت درنتيجه، الئيسيزاسيون به توسعهاندازد. می

سياسی و  کند)،  ميان عملکرد جماعتِ ها اين تفکيک را الزامی میمذهب تفکيک کرده (آزادی کيش
با اتخاذ تدبيرهای قانونِی نهادهای جديد مانند آموزش و پزشکی، گردد و  های مذهبی تفاوت قائلجماعت

شوند، ولی الئيسيزاسيون ميختهآتوانند و الئيسيزاسيون می روندهای سکوالريزاسيون . مستقل کند آن را
افراط در تواند برعکس، سکوالريزاسيون میتواند شديدتر از سکوالريزاسيون باشد، يا، اقتدارگرايانه می

   زاسيون را برای افکار عمومی کمتر ضروری کند.يالئيس

از سوئی سکوالريزاسيون، و از طرف ديگر، الئيسيزاسيون، ساختار ملی، سازماندهی از طريق نهادهای 
يابند،  چه فتح آن در ميان باشد و چه صدور جديد، فتوحات استعماری، از هدف سعادت زمينی معنا می

بودن، ای پوشيده دارند. باوجود اين، اجبار مدرنچهرهتناسب قوا،  و هاگریهلطترتيب، سبدينآن. البته، 
  شود.زور، برای سراسر  جهان ضروری میچه دلبخواه و چه به

  

  کتاب ۴٧-۴۵صفحه 

  

  

  

  امروز ،سکوالريزاسيون و الئيسيزاسيون

  

يک گزينش شخصی دين را به  ا،آشکار ين نتيجه رونِد الئيسيزاسيون است که منظوِر آن، دفردی کردن 
ای کمابيش الئيکو نه عنصری جهِت پيوند سياست و دين. به اين معنی که، در جامعهتبديل کردن است 

ن، می که فرد در آاست از منابع  یشده، دين قصدندارد يک سيستِم معياری تحميلی باشد، بلکه سيستمِ 
و هويتی برای خود بسازد. زيرا، از  ن اقتباس کردهآبه صورتی نمادين از  تواند برای مهار محيط خود

) نسسبت به دين، ٥سيِک "الئيک"، غيرروحانیال(به معنای ک»  الئيک«بودن دوقطبینگار، نگاه تاريخ
به که "استاد مذهبی" نيست (ماکس وبر)، ،معمولی موجود انسانی گرفت.در اين نگرش جای میقبال 

خود" در حد امکان،  اش برایمذهبی ، "با حفظ احساس٦تمايل دارد به مثابه منبع "امداد" طور گرايشی
معنای اعتراض به اين مفهوم کليسائی از دين، ستيزی)، بهکلريکاليسم (روحانیآنتی از دين استفاده کند.

ای از مواد نمادين که فرد مثابه مجموعهژه) از يک دين بهکالسيک وا فهومی الئيک (به معنایبه سود م
. ٧شودهای گوناگون يافت میتر از الئيسيته بوده و در تمدنباشد، درواقع پيشينمی تواند در اختيار داشته

                                                           
  است.در مقاله  نخست، لغزش واژه "الئيک" (غيرروحانی) با الئيک (در ارتباط با الئيسيته) توضيح داده شده - ٥ 
 کرد.های دين را از لحاظ سياسی تحميلجنبهتوان عمال برخی  نشده، میو طبيعتا، در اين جاست که در جامعه الئيک - ٦ 
  است.کتاب توضيح داده شده ٨در صفحه  - ٧ 



در سال لتحوکند. در اروپا، اين  استنباطتاخير توانست خروج از دين را  باکلريکاليسم نتیآبعدها بود که 
  صورت گرفت. ١٨٧٠، ١٨۶٠های 

 ن،روحانيو سياسی و اجتماعِی قطب روند الئيسيزاسيون عبارت است از گذار از سلطهدر سطحی جمعی، 
توان دو معنای واژه "الئيک" را به هم پيوندزد). الئيسيزاسيون با جا میبه تسلط قطب الئيک (و در اين

کند، زيرا، دين در صدد برمی رابطه میقطع» قدرت معنوی« و» قدرِت دنيوی«تمايِز قرون وسطائِی 
قط کسانی که ف نمايد و اقتداری اعمال نکند قدرت سياسی و اجتماعی شرکت در َسبکِ  با الئيسيزاسيون،آيد 

ترتيب، يک کاتوليک خواهند (بدينن را میآکنند و در شرايطی که به آن رجوع میپذيرند که میآن را 
  داری استفاده کند). ضدبارهای نيز از روش ترتيبعشای ربانی برود، و به همان   مرتبا بهتواند می

ی ابديت) را اش (نشانهمنشاء واژه "سکوالريزاسيون" روندی است که درطی آن، يک راهب صومعه
طوالنی معادل يک قرن [در دوران باستان، بر روی طول يک قرن به اميد يک زندگی  کند تاترک می

می سال  ١٠٠٠و يا  ١٠٠تفاهمی وجود نداشت، برخی انديشمندان آن را ده يا سی سال و برخی حتی 
ين مفهوم را ا شناسانجامعه) زندگی کند. يک نسل زندگی معنی طولِ به  saeculum( ، ]مدانستند . 

ای به زندگی غيرمذهبی (زندگی صومعه» انتقالِ «توان ايده اند، ولی میکرده گسترش داده و جابجا
رشد، اگر نهادهای غيرمذهبی نظير روبه ٨در زمان سکوالريزاسيونِ [دنيادوست]) را درنظرگرفت. 
های ظر اجتماعی اجباری شوند (واکسيناسيون اجباری، برخی آزمايشنپزشکی و مدرسه توانستند از 

به عنوان معيار تحميل شوند، دقيقا به اين دليل است که  قضائی جنبهاز  و ری)،موزش اجباآپزشکی، 
، ای که اگر معنوی نبود  قدرت حاکمه سکوالريزاسيون در حال رشد بود، و به "پيشرفت" اعتقاد داشتند.

که ود ی بس هدفي. منشاء مشروعيت اين نهادها، تقدبود، دست بدست شد نمادين و اجتماعی کننده  کمدست
 همچنين )،شودرستگاری  لآايده جايگزينِ  و شناختی که قصد داشت» ميانگين عمر(« ندکرددنبال می

رسيدن به اين هدف (خارج از پزشکی، بهداشت وجود  برای امکانِ  های اخيربه انحصاِر نهاداعتقاد 
 نيزاينندارد؛ خارج از مدرسه، آموزشی وجود ندارد، چنان که خارج از کليسا، رستگاری وجود ندارد) و 

، ٢٠٠۶دسامبر  ١٨مجله هفتگی اِل [زن]، است (مستتردر جهانشمولی  روحانی نهادينه کهبود  باور
توانند از . اما، در واقع، آن ها نيز نمی»جنسيتی ندارند«نيز زشکان نظير کشيشان، پتاکيد می کرد که 

 جهشی کند: در اين انتقال،رارد   ذات باوری مطالعه ژانر فرار کنند). باوجوداين، بلومبرگ حق دارد که
ارج از امر خ منشائی کند که تواند ادعانمیديگر : تقدس و آن از دست دادن تقدس است گيرد،صورت می

از اين پس، شناخت به عنوان منبع اصلی کاش  گردد.تر و شکننده تر میبردی تقدس کار  ؛ دارد اجتماعی
حق مردن با («تر شدن عمر کمتر مطلوب باشد نیالکه طو کاشوپيشرفت اجتماعی به شمار نيايد، 

شوند و کمتر به عنوان نهادهای معيار پذيرفته می ديگر، مدرسه و پزشکی دراين صورتو») ... منزلت
ن آخواهد کمابيش به دلخواه خود از می عوامlaosشوند که عمدتا نهادهای امکانات و قابليتی شمرده می

رسه جايگزين؛ مدرسه دولتی و مدآلوپاتيک و پزشکی ها استفاده کند (مثال با ايجاد رقابت بين پزشکی 
را از روندی مشابه  اند به نوبه خودکرده روحانيت زدائی را مايوس ومذهب خصوصی). نهادهائی که 

 .٩، سکوالريزه شده است گشته که در آن سکوالريزاسيون، خودش مايوسگذرانند سر می

) ٢٠٠٣طوری که طالل اسد (گذارد. زيرا هماناين امر مستقيما بر الئيسيزاسيون و امورسياسی تاثير می
آن بناشده است: اسطوره روشنگری که در » دو اسطوره«ی سازد، تجدد (مدرنيته) برپايهخاطرنشان می

ها ای که به توانائی نخبگان (خواص) در هدايت انسانگفتماِن خرد همگانی است، اسطوره ،سياست
ئوس بياِن اراده السياست بين) بستگی دارد؛ و اسطوره انقالبی انتخابات عمومی که در آن، (استبداد روشن

laos دهنده به دست آمده است. واقعيت عقالنی) شهرونداِن رای اً ت که با سنجش افکار (نه اجبارس(عوام) ا
                                                           

  شناسانبه عقيده جامعه - ٨ 
  الئيسيزاسيون نياز دارد. کننده است، اما برای اين منظور به استراتژی های جديددر اين جهت، اين روند پيش از همه، سکوالريزه - ٩ 



د. زيرا از طريق اين شواين تناقض بالقوه حل اين است که نهادهای غيرمذهبی هستند که امکان می دهند
باکدام منطق؟ با منطق خردمندانه يا موزش می دهند (ولی آنهادهاست که نخبگان و روحانيت، الئوس را 

ی داوی که اين نهادهای العاده؟ احتماال، مخلوطی از هر دو). از اين جا به اهميت فوق»منطق قوی تر«
 بريم. ( خوِد واژه "الئيسيته"، ابتدا به مدرسه مربوط بود). لذا، الزاماکنند، پی میغيرمذهبی نمايندگی می

ها بيش از شد که در آن، جامعهای غالبسازیويژه که، روند جهانیاد، بهسيته رخ ديجديدی در الئ جهش
سازد. میرا مطرح جديدی  چالشکند وتر میاين جنبه جديد اوضاع را پيچيده شوند.پيش چندفرهنگی می

گيرند، که سکوالريزاسيون را درونی کردهقرار می هم در تماس مستقيم باای اهالی غربی شدهدرواقع، 
کرده، دين يک سيستم التين مشاهدهمريکایآدر مورد ١٠طوری که بالنکارت اند و برای ديگران، همان
 است.جمع حسِی کمابيش دربرگيرنده 

  کتاب. ١١۶تا  ١١٢از صفحه 
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 ١٠ - Baubérot, M. Wiewiorka, 2005, p. 255.R. Blancarte, in J.  


