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 ٢٠١٣ مارچ ١٢

 نيسم، سکوالريسم در بستر سوسياليسمينوديسم، فم

۴ 
  يافته يبراليسِم سازمانسکوالريسِم انحرافی و ل: نه به حجاِب اجباری

 ھا زنگِ خطری برای سوسياليست

             

 مقدمه 

 ليبراليستِی ۀنه به حجاِب اجباری، کمپينی در ظاھر پارادوکسيکال و در باطن حساب شده، اولين حرکِت آگاھان

ون با شعاِر وحدِت ھای ايران به سمت انحالِل نيروھاِی اپوزيسي آموختگاِن ليبراِل دانشگاه جويان و دانش دانش

ِدھِی   ، و خطامريکائی ستراتيژيکھای   پر تضاِد اين گروه و اعضايش، پھلوزنی به کمپانیۀسابق. دموکراتيک نيست

دار،  ای ريشه  و ھموارسازِی مسيِر صھيونيسم در گسترِش آن در منطقه، سابقهامريکائی جوان به سمِت ليبراليسِم ۀجامع

 عضويت در ۀ، با سابق"ول کمپينؤومس"رضا کيانی به عنواِن  از علی. و البته حقيقی استطراحی شده، سازماندھی شده 

شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت و دبيرِی سياسی انجمن اسالمی دانشگاه مازندران، تا سحر رضازاده به عنوان 

ای   دانشگاه تھران، پيشينهئی محروميِت تنھا يک ترم از تحصيل به عنوان فعاِل دانشجوۀ، با سابق"سخنگوی کمپين"

ھمبستگی برای دموکراسی و : ھمبستگی ايران"ای که با حمايِت  طلبانه بر اعضای انجمن سيطره دارد، پيشينه اصالح

 امريکائیفارسِی کمپانِی " برنامه"به عنوان " چراغ آزادی"و سايت " جنبش راه سبز اميد"، "حقوق بشر ايران

. دارد  ليبراليسم در منطقه گام بر می "برنامه"يافته و دقيِق  ه سمِت تحقِق سازمان، ب"ھای اقتصادِی اطلس پژوھش"

ھا را به ھدايت و حمايت از  شود و آن ريِز آن عنوان می ھای حامی و البته برنامه  که عليه اين کمپين و گروهئیادعاھا

 .کند، بيراه نيست  و اسرائيل به ايران متھم میامريکا ۀ بشردوستانۀحمل

سر آنتونی  توسط ١٩٨١ُورکس، از سال  تری با ناِم اطلس نت ھای اقتصادِی اطلس که در سطِح گسترده کمپانِی پژوھش 

، در دوريان به ھمراِه ھمسرش، -  گسترِش ليبراليسِم قرِن بيستمۀزمين ثِر پسؤھای م ھای مشھور و مھره  از چھره- فيشر

ِی التين شروع به امريکاخاورميانه، آسياِی جنوِب شرقی، شرِق اروپا و سانفرانسيسکو، با ھدِف گسترِش ليبراليسم در 

يلی، الجزاير، پاکستان، چجمله مراکش، لبنان،  کشوِر مختلف من٨٠ھای متعددی را در  کار کرده است و سازمان

سيس أ فعال تمالزی، برزيل، ويتنام، مصر، اتريش، ھند، کردستاِن عراق، قرقيزستان و حتا روسيه و چين را به طور

ھاِی اقتصادِی  آموختگان ليبراليسم در تحقِق سياست ھای مھِم اين سازمان تعليم و تربيِت دانش از فعاليت. کرده است
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تام ای چون،  ھای شناخته شده اعضای اصلی و شورای مرکزِی کمپانِی اطلس، چھره.  در مناطِق ذکر شده استامريکا

 ؤسسۀ و از طراحاِن اصلِی طرِح اروپای شرقی م- الملِل سازمان ياسِت بخِش بينمدير کِل سازمان و جانشيِن ر ( پامر

سفير سابق اياالت متحده در کستاريکا در دوراِن رياست جمھوری ريگان،  (کرتن وينسر، )امريکاتحقيقاِت علوم انسانی 

در سطح " چيس منھتن بنک " روسيه و از پيشبراِن سياسِت اقتصادیِ ٢٠٠٠خواه و از ناظراِن انتخابات سال  جمھوری

 تا کنون، با ١٩٩١س کمپانی اطلس از سال ئير ( اَلِھاندرو شافون، )تجارِت جھانی با سوابقی بسيار پررنگ و متعدد

   افير سوشالِی التين و عضو فعاِل دو سازماِن امريکاھای تحقيقات و گسترِش اقتصادی در  سوابق حضور در برنامه

اين کمپانی از سال . باشند  عضِو ديگر با سوابقی تقريبا شبيه و مشترک، می٢٢و )  فرانسه پرلينُمنت بريتانيا و يونيتِ 

ھای جوانی  گيرِی چھره  و به خدمتچراغ آزادی مدونی برای ايران چيده، با آغاِز سايِت ۀ به طور خاص برنام٢٠٠٧

 کاربردی از دانشگاه کارولينای شرقی و  اقتصادِ ۀ رشتۀآموخت  در سمِت معاونِت سردبيری، دانشرضا انصاریچون 

ھای ليبراليستی در لواِی گسترِش  ، با تحصيالتی مشابه در سمِت سردبيری، به حمايت از کمپينپرور محمدرضا جھان

ھای ايران ھمت گمارده  آموختگاِن ليبراِل دانشگاه جويان و دانش دموکراسی، حقوق بشر و سکوالريسم مانند گروه دانش

سندگان، ھا، حمايت از نوي  ايرانی و تربيت و تعليِم آنۀکرد کمپانی با عضوپذيری و جذِب جواناِن تحصيلاين . است

ھاِی  طلِب ايرانی و صرِف بودجه، به طور شفاف و علنی به ھدايِت سياست ِن اصالحھاِی سرشناس و فعاال چھره

 .پردازد طلب می اپوزيسيوِن ليبرال و اصالح

ھا، ھدف و  ھای آن آموختگاِن ليبرال و فعاليت  و گردانندگاِن گروه دانشجويان و دانشء اعضابا بررسِی حتا گذرایِ 

شناختِی  کمپينی که با توصل به جامعه. کند قابِل درک و تحليل است مسيری که کمپيِن نه به حجاِب اجباری دنبال می

ِی اتحاد توانسته است طيِف وسيعی از ايرانيان و ھای اپوزيسيون در لوا ھوھوليسِم ايرانی، و تاريخ ھضم و انحالل گروه

نه به حجاِب اجباری، مفھومی از سکوالريسم . ھای شناخته شده و مطرِح چپ را نيز به زيِر پرچِم خود بکشد حتا چھره

 و ھا طراحی شده است، ترين روش يافته ترين و سازمان سيسم که از سوسيال دموکراسی برخيزد ندارد، به زيرکانهئيو ال

 ۀ، با پيشينشھال شفيق. اند منِد ليبرال پيوسته انگارانه به اين کمپيِن ھدف ھا نيز با نگاھی ساده آور آن است که چپ سفأت

 تا کنون، کسی که در ۵٧ھای پيش و پس از انقالِب  ھای مشخِص خود طِی سال  لنينيست و فعاليت- چِپ سوسياليست

زنِی احزاِب چِپ پيش از انقالب به دين و مذھبيون را در نقدی   ھضم و پل،اثر در سايِت شاھرخ رئيسیاش با  مصاحبه

. پيوندد کند، خود تنھا با تکيه بر مشترک بودِن شعاِر آزادِی پوشش برای زنان به اين کمپين می بر گلسرخی، تقبيح می

نان، سکوالريسم، دموکراسی و ھا به کمپيِن نه به حجاِب اجباری، اشتراک شعار آزادِی پوشِش ز توجيه اين پيوسِت چپ

 ]١. [نجامد استبي" دين امری خصوصی است"نحرافِی برائت از دين حتا اگر به قبول شعاِر ا

ھا با ليبراليسمی که تا بُِن دندان آماده، مسلح و قدرتمند به سمت  کشی چشم بستِن اين گروه بر حقايق، اھمال در خط 

 بشردوستانه به منطقه يورش برده است و يا تعمد در ۀالِب حملقليبرال در گسترِش ربيع العربی و تحميِل دموکراسِی 

دوباره ھضم شدن در روندھای پوپوليستی که مھاِر آن در دسِت نيروھای ضِد چپ است، خطری است که بايد در نطفه 

 .از بروز و پيشرفِت آن جلوگيری شود

- ھاِی تئوريک، جامعه ر ليبراليسم، چه از ديِد بحثسيسم و سکوالئيھاِی سکوالريسم، ال در اين مقاله به تفاوت

 که سکوالريسِم سوسيال را از سکوالريسِم ليبرال جدا ئیروانشناختی و چه تاريخی اشاره خواھد شد و خِط قرمزھا

 .سازد شرح داده خواھد شد می

 

 بخشی به مذھبيت انحرافات و قدرت: سکوالريسم
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با . گذرد  ايرانی نمیۀست، گرچه مدت زمانی طوالنی از عمِر آن در حافظ سکوالريسم مفھوِم جديدی ني در تعريف،

دانند، تا پاياِن عصِر  رشد بر آمده می ی چون ابن اپيکيوروس و دانشمنداِن اسالميکه مفھوِم سکوالريسم را از يونان آن

نوزا، جان الک، توماس جفرسون و ولتر، اسپي چون ئیھا ورِی کليسا و قروِن وسطا که نامتتاريکِی اروپا، فروپاشی امپرا

 ۀواژ.  برای سکوالريسم ترسيم نشده بودئی با سکوالريسم گره خورد، به طوِر خاص ھرگز خِط قرمزھايا برتراند راسل

به کار " آور برھان= ريِزنِر  "ۀ انگليسی در قرِن نوزدھم در مجلۀ، نويسندجورج ھولی اوکسکوالريسم را اولين بار 

ثيِر أوی به شدت تحِت ت. ھای متعدِد حبس و زندان کرد و را به عنواِن پيشتاز، متحمِل گذراندِن دورهبرد، حرکتی که ا

باره از آتئيسم و طرِح سکوالريسم، خود را در مقابِل خيِل تھديدات   بود و با رويکرد يکآگوست ُکنت پوزيتيويسِم ۀفلسف

 :پدِر سکوالريسم تعريفی مشخص از آن داشتاکنون .  انگلستان مصون نمود١٨۵٠- ١٨۴٠ھای  دولتِی دھه

ھای مذھبی باشد، و نيز حِق آزادِی قوانين  تواند بيانگِر حِق آزادِی قوانيِن دينی و آموزه در مفھوم، سکوالريسم می "

ريسم به تعبيِر ديگر سکوال.  باورھا خنثا است  حکومتی که از لحاظِ ۀ مردم در حيطۀتحميلِی دولتی از دين بر اساِس اراد

 ]٢ [."ثيراِت دينی استأ سياست جدای از تۀھای بشری و تصميماِت او باالخص در حيط به معنای فعاليت

توجه شود که (خواند  می" اگنوستيسيست" در بحِث حدود و ثغور سکوالريسم در حالی که خود را يک وی صراحتاً 

دانست و افول گرايِش او به  سم خود را آتئيست می به عنواِن پدِر سکوالريسم پيش از آغاز موِومان سکوالريھولی اوک

سکوالريسم بحثی عليه مسيحيت نيست، : "گويد می) سترِش سکوالريسم بوداز آغاِز گ" پس"َروی و اگنوستيسيسم  ميانه

سم سکوالري. دھد  میءھا را ارتقا برد بلکه آن ال نمیؤادعاھای مسيحيت را زيِر س] سکوالريسم. [بلکه مستقل از آن است

کند که نوِر ھدايت در حقيقت سکوالر است،   اين باور را حفظ می  نيست، بلکهئیگويد که ھيچ نور و ھدايتی در جا نمی

  ]٣." [اند  که به طوِر غيِر مستقل وجود دارند و تا ابد فعالئیھا شرايطی و محروميت

 دين از سياست را مطرح کرده و خود ئی جدا سکوالريسم حقِ ۀ بر پايئیھا  تنھا آتئيستی نيست که با مانيفستھولی اوک

در واقع سکوالريسم با قبوِل تاِم اساِس مذاھب ھرگز . شود از يک آتئيسِت افراطی به يک اگنوستيسيسِت معتدل بدل می

بلکه با به رسميت شناختِن وجوِد دين و تعاليِم مذھبی، به . در عمل به سمِت آتئيسم و رِد باور به خدا پيش نرفته است

چارلز ساوث ول،  در کناِر ھولی اوک.  جدای از سياست حقی خاص قائل شده استئیقدرِت حقيقِت مذاھب در فضا

گذارِی  با پايهرابرت اوِون  اوِونيست معرفی کردند، در حالی که ء، خود را در ابتداجان استوارت ميل، و آگوست کنت

 ئی شکوفاۀدر معاندت با دين، خود پس از گذار از دوراش  اللھجه  صريحۀگان  سهۀ و نظريئیسوسياليسِم اوتوپيا

  !شد) گرا روحانی(ھايش تبديل به يک اسپريچواليست  انديشه

گذاراِن مذھِب اومانيسم، سکوالريسم و پوزيتيويسم، که خود در مسيِر تحوالت و  توان بر اساِس نظرياِت پايه چگونه می

اگنوستيسيست و اسپريچواليست اعتداِل منش يافتند، باور داشت که ھايشان از آتئيسِت افراطی به  دگرديسِی انديشه

 آتئيسم در سيستمی سوسياليستی خواھد بود، شايد نه حتا بتوان ادعا کرد که بذِر نئوآتئيسم از ۀسکوالريسم بطِن تپند

 .سکوالريسم زاده شده است

شايد که اين تاريخ . ھای مردمی داشته است چندان صعودی به سمِت تحجِر مذھب در حکومتتاريِخ سکوالريسم روندی ن

از بدو پيدايش ھدفی جھِت عقب نشاندن و يا محِو مذھب نداشته است بلکه به قدرت يافتِن راديکاليسِم دينی در برابِر 

: سيسِم فرانسوی به عناد بودئي، انگلستان با ترمی جديد در موازات ال١٨۵١ ساِل  .راديکاليسِم آتئيستی کمک کرده است

ھا قبل امتحاِن خود را پس داده  چه به اعتقاِد بسياری در رشديه يا اَِوروئيسِم کشورھای اسالمی قرن ، آن"سکوالريسم"

ھای مذھبِی افراطی انجاميده بود و به اعتقاِد   ابزاری از دين در قالِب حکومتۀبود و در نھايت به ارجاِع دولت به استفاد

 به مارکس و تحقِق کمونيسِم ھانری دو سن سيمون ۀزيتيويسِم ُکنت و اوتوپياِی اومانيتپيشرواِن سکوالريسم، اپليکيشِن پو

 .ای اومانيست بود سوی جامعه
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ھای تفريِق سکوالريسم با   سعی بر کشيدِن خطساوث ِول گرفته تا ھولی اوکھيچ يک از پيشرواِن سکوالريسم، از 

 قرن نوزدھِم انگلستان در پِی اثباتش بودند، خِط بطالن کشيدن بر ھا در خفقانِ  چه آن آن. سيسِم فرانسوی نداشتندئيال

 با مھاجرت به ساوث ول. باورھای مذھبی نبود، بلکه بيرون کشيدِن احکام و فراميِن مسيحيت از قوانيِن دولتی بود

برائتی مشھود را  نيز با اعالِم اگنوستيسيست بودن ھولی اوکنيوزيلند به کلی از مواضِع ضِد مذھبی فاصله گرفت، و 

 . چھِل قرِن نوزدھم ابراز داشتۀاز آتئيسم و گرايشاِت افراطِی خود در اوايِل دھ

حال .  قابِل انطباق با سکوالريسم شروع به رشد کردسيسم با فونداسيوِن ظاھراً ئيدر موازاِت سکوالريسم، در فرانسه ال

در حالی که سکوالريسِم . ھای غيِر دينی بود اديان در حکومتسيسم به دنباِل حِق برابِر ئيال: که تفاوتی اساسی داشت آن

سيسم به حذِف دروِس مذھبی از مدارس، و نوتراليزه ئيکرد، ال انگلستان حِق دخالِت دين در اموِر سياسی را محدود می

سی و سوِی نقِض دموکرا) امريکائی ۀبه طوِر خاص جامع(ن اچه منتقد آن-جامعه در برابِر مذھب پرداخت ) خنثاگری(

ک ھرگونه تبليِغ مذھب ممنوع است و ئي الۀ با اين توضيح که در جامع-دانند ديگر افراِط مذھبی در سرکوِب مذھب می

چه در اين جامعه مذھبی در اکثريت باشد در اکثريت خواھد ماند و شانِس رشِد مذاھِب اقليت از دست  از طرفی چنان

ای در   دولِت فرانسه اليحه١٩۵٨در نتيجه از ساِل . سيسم استئي اديان در الخواھد رفت و اين خود نقِض عملِی برابریِ 

توانند در اياِم  فرانسه اضافه کرد که طبِق آن پيرواِن مذاھِب مختلف میپنجِم  جمھوريِت ۀقوانيِن تجديِد نظر شده در دور

ھای عمومی خوراکی که  در مدارس و مکانمذھبی به مرخصی بروند و آزادانه به انجاِم مناسِک مذھبِی خود بپردازند و 

ک نتوانست اعياِد ئي الۀدر عمل فرانس. شود بر اساِس طعاِم حالِل مذاھِب مختلف از تنوع برخوردار باشد عرضه می

 بحث بر سِر عملی نبودِن ٢٠٠۴چنان تا ساِل  مذھبِی کاتوليک را که مذھِب اکثريت بود از تقويم ملی بيرون کشد، و ھم

  .سيسم جريان داشتئي الاپليکيشنِ 

و سکوالريسم، بارھا و بارھا در عمل از ) توان يافت ھای عملِی آن را در فرانسه، برزيل و ترکيه می که نمونه(سيسم ئيال

 کونکوردات با کليسای کاتوليِک واتيکان ۀ اين انحراف معاھدۀنمون. اند  کامِل دين از حکومت خارج شدهئیمسيِر جدا

 دين از ئیاما اين نگرِش جدا.  خود فراتر برده استۀِت واتيکان را از قلمرو مذھبی مشخص شدبوده، که اختيارا

    مردمۀ با استناد بر آن راِه رسيدِن تودجورج ھولی اوکماترياليسمی که .  سوسياليسم مشتق شده بودۀحکومت از ريش

 و ھم نگرِش حزِب کارگر به دين ۀسالچه لنين ھم در ر آن. دانست خود را در گرو آن می" زندگی مادی"به حِق 

به عنوان ترمی در دست اوپورتونيسِم " دين امری خصوصی است "خفیکند، مفھوم   تحليل میکداً ؤ مسوسياليسم و دين

 . است، اند کرده"  تسلطۀماي دست" که دين را ئیھای بورژوا  از حکومتئی طبقاتی جھِت رھاۀاروپاِی درگير در مبارز

 مستقيِم سکوالريسم و ۀبندِی سوسياليستی، رابط از ديِد يک ليبراِل ضِد سکوالريسم، در تحليِل طبقه) ٢٠١١ (ھانتِر بِيکر

پوچِی "و در نھايت " غيِر قابِل اثبات بودِن تماِم اصول در تماِم مذاھب"سوسياليسم را بر اساِس نگرِش ھر دو بر 

است و سوسياليسم را در اين دکترين شريک "  تماِم اديانحِق تساویِ "، سکوالريسم بيکراز نگاِه . داند می" مذاھب

مذاھب در "سوسياليسم با نگرِش سکوالر در صدِد آن است که در نھايت : کند او در ادامه صراحتا ادعا می. داند می

 ." مردم جدا شودۀسطحی يکسان خصوصی شده و در سطحی يکسان از زندگِی تود

ديگر به سوی محِو کامِل دين قدم  يابی به مساوات در برابِر يک اين روش مردم با دستند که با اھا بدان اميد سکوالريست

تنھا  او نه. شود از سکوالريسِم مارکسيستی نفی می) ١٩۶١ (اريک فروممفھومی که در تحليِل ] ۴."[برخواھند داشت

 مسيانيک ئیگرا شک سنِن تقدس بی: "ددان  میئیبيند بلکه پيرو اسپريچواليسِم اسپينوزا  را در ضديت با دين نمیمارکس

ھای منشعب از اسپينوزا، گوته و   روشنگری باالخص انديشهۀھای دانشمنداِن دور از طريِق انديشه] مارکس[بر وی 

به عنواِن موقعيتی "  خوبۀجامع "ۀھايش به ايد سوسياليسم در فرِم مارکسيستی و ديگر شکل.... اند ثيرگذار بودهأھگل ت

. طلبی بود ھم در مواجھه با کليسا و ھم دولت اين بازگشت ضِد سلطه. ن به نيازھای روحانِی بشر بازگشتبرای پی برد
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 مسيحيت، توماسيسِم ئی کليسائیگرا ھای آن وارثان مسيانيسم نبوی، فرقه  سوسياليسِم مارکسيستی و ديگر فرمنتيجتاً ... 

 مسيحيِت نبوی نسبت به ۀترکيبی از ايد.  ھجدھم ھستندسم رنسانس و عصِر روشنگرِی قرنِ ئيقرن سيزدھم، اوتوپيا

ھای  جا پس از تحليل در ايناريک فروم ] ۵." [ آزادِی فردیۀای برای پرواِز تحقِق روحانيت با ايد جامعه به عنوان سفينه

ريسم شود که تفاوِت سکوال کشد و مدعی می بحث برانگيز خِط فرقی بيِن سکوالريسم سوسياليسم و ليبراليسم می

  .سوسياليسم با نوِع ليبراليسم آن به جھِت جداسازِی اخالق در سوسياليسم از جامعه است

 دين از سياست و شعاِر دين امری خصوصی ئیچه لنين به صراحت از آن به عنواِن برداشت اوپورتونيستی از جدا آن

از نگاِه فروم، سکوالريسِم سوسياليسم در . ابديی چندان متضاد مديدگاه فروم تحليلی مبسوط اما نکند از  است ياد می

خطِر استفاده از اين فضای : ِر مسير داده استيي کشيده شده و تغنبردثيِر فاکتوری ديگر به أ و تحقق تحِت تءمسيِر ارتقا

 "ھای اخالقی به بشر  روشۀديکته کنند" مطلقه به عنواِن ۀريتاای روحانی از درون جامعه توسط آتھ آزادی تحقق ارزش

ھای عليه حکومت استبدادی دينی کليسای کاتوليک توسط  گيرِی خيزش  شکلۀاو با نگاھی به نحو. و رشد آتاريتاريسم

 با شعار ء پروتستانيسم که از ابتداۀگيرِی قدرت اتاريت ھای اوج ھای مشخص تاريخی را به عنوان قله ھا، دوران پروتستان

 ئیکند و شعارھای فردگرا  معرفی می، ظھور گذاشته بودۀتوليک پا به عرص از کليساِی کائی و جدائیکاِر فردگرا و راه

نتيجه به . داند ھای بورژوازی می اندازی به سرمايه بی به قدرِت حکومتی و دستيا  جھِت دستئیھا را تنھا ادعاھا آن

ليبراليسمی . کند ياد می"  ليبراليسم انگاره" ھای سکوالرطلب سوق يافت که وی از آن به عنواِن  گيرِی حرکت سمِت شکل

ھای روحانی  ومت در تحقِق ارزش حکۀ حکومت از کليسا و فراتر از آن برائت جستن از مداخلئیکه حاال راھی جز جدا

  . نداشت، فردی شکل گيرندو اخالقی که بايد انحصاراً 

برداشتی  ھند، که آن را نه ترمی امروزی بلکه ۀ سوسيال سکوالريسِم کنگرۀ، در نقد گرايش پيشتازانآکاريا کريپاالنی 

تفاوت در برابِر  سِم گاندی را نفی کننده و يا بی استعماِر بريتانيا مشتق شده بود، سکوالريۀداند که از ليبراليسِم دور می

بر اساِس تحليِل او از . داند می" بخشی به تماِم ادياِن جھان اھميت"شمرد بلکه در جھِت  ھای روحانی بر نمی ارزش

کند ھر کس که قوانيِن اخالقی را پيروی : "کند گونه تعريف می سکوالريسِم گاندی، اسپريچواليسم را از نگاِه وی اين

قوانيِن اخالقی خدا . مذھبی است، حال چه به خدا ايمان داشته باشد و چه وجوِد او را باور نداشته و خود را آتئيست بنامد

 ]۶". [گذار يکی است و حقيقت خداست نه خدا حقيقت ھستند، قانون و قانون

 ۀخواند، و سوسياليسم وسيل  توده می افيونِ مارکسمذھبی که . در واقع سکوالريسم بدون وجوِد مذھب قابِل تعريف نيست

رونِد سکوالريسم در بطِن سوسياليسم به طلِب حقوِق . شمرد تحميِق پرولتاريا برای تسلط و رشِد انحصارِی کاپيتال بر می

به پوالريزه شدِن ) ١٩٠۵( از بدِو تصويب  سيسِم فرانسویئيال. ھا انجاميده است بيش از پيِش اديان و رشد و بسِط آن

ھای چِپ ضِد روحانيت و   در يک سوی رھبرِی دموکراتاميل کوب –انسه به دو قطِب مخالف و موافِق آن انجاميد فر

 به عنواِن مخالِف ھرگونه مسامحه اميل کوب.  ديگرئیخواِه اوپورتونيست در سو  معروِف جمھوریۀ، چھرژان ژورس

با دين و سرکوِب ھرگونه نموِد مذھبی در جامعه عالوه بر با مذاھب و با تعريِف سکوالريسم به عنواِن ابزاِر معاندت 

وی اين ] ٧.[ قرار گرفتژان ژورسھای ريفرميست به رھبری   کامِل دولت از مذھب، مورد نقِد سوسياليستئیجدا

طوِر گيرِی پيرواِن ھر يک از اديان به  دانست و به آزادِی اديان و حِق بھره روش را نقِض دموکراسی و آزادِی بيان می

   .شمرد وليِت دولت بر میؤ مسۀمساوی در حاکميت معتقد بوده، مبارزه با روحانيت را خارج از حيط

، در زماِن خود بسيار مورد نقدھای تند قرار گرفته " ريويژنيسم"ھا   به عنواِن يکی از پيشتازاِن به تعبيِر راديکالژورس

آمد اين   به نظر میئیضد ميليتاريا) ١٩٠٢(دموکراسی  يال پيش از تحوِل او به سوی سوس ژورسگرچه گرايشِ . بود

تنھا به اوپورتونيسم   نه٣٠ و ٢٠ھای   در دھهتروتسکینوع مسامحه از ديدگاِه اوپوزيسيوِن چِپ انترناسيونال باالخص 

 ريفرميستگيری عليه  بعدھا اين جھت] ٨.[بلکه به عنوان انحراف از لنينيسم تعبير و به شدت مورد حمله قرار گرفت
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ھا، مستمسکی برای  ھا به سمِت ليبراليسم و با تمرکز بر تسامِح مذھبِی آن رو، جدا از نقدھا بر تمايل آن ھای ميانه 

 . شد۵٠ و ۴٠ ۀگيرِی ميليتانت آتئيسم در دھ ھا و قدرت ستالينيست

 است، اين سطِح مسامحه در ھا در برابِر شعار دين امری خصوصی سِی سوسيال دموکراتي با شرِح مفصلی از پاللنين

ھا برشمرده بود، با اين حال مسامحه در   ميليتانت آتئيستئیگرا  آپورتونيسم برای خنثا کردِن افراطۀبرابِر دين را بھان

اما، . برابِر ھر عامِل تفرقه در مبارزات طبقاتِی پرولتاريا برای حفِظ اتحاد و ثمربخشِی مبارزه را الزم خوانده بود

 در برابِر اديان، در تحملسکوالريسم با قبوِل . گذاشتھای سوسياليسم فراتر و فراتر  کشی سيم پای از خطئيتسامِح ال

ھا و چه با تسامِح  چه با اصالحاِت تدريجِی مورد ادعاِی رفورميست_را " ھا دين افيوِن توده"تنھا شعاِر  بطِن خود نه

 تفاسيِر اسپريچواليستی از مارکسيسم به اديان،  و" برِی اديانبرا"محقق نکرده بود بلکه با نگرِش _ ھای ميانه چپ

فرانسه، با گذشِت زمان بارھا و بارھا تحِت فشاِر مذھبيون برای احقاِق حقوِق اجتماعی دست به . روحی پويا بخشيده بود

ا مسيحياِن کاتوليک تشکيل ھا ر که بيشترين جمعيِت سوسيال  که امروز ادعای آنئیِک خود زد تا به جائيتعديِل قوانيِن ال

 مجارستان، با گسترِش رفورميست سوسياليسم در اروپاِی ١٩۵۶پس از انقالِب ساِل .  حقيقتی باِلتکذيب باشد،دھند می

دار شدِن  دور از ذھن نيست که رشد گرايشات تسامحی در مواجھه با دين به ريشه. شرقی، تسامِح دينی نيز رشد کرد

تسامح در برابِر : سکوالريسم:  معلولی بودۀزنجير. روز لزوِم اين تسامح بيشتر احساس شدمذھب کمک کرد و روز به 

 . نياز به تسامح بيشتر-  سوسياليسمۀدار در جامع  افزايِش جمعيِت دين- رشد اديان- اديان

نِد با بررسی رو" ای مشکل رابطه: سوسياليسم و سکوالريسم"در سخنرانِی خود با عنواِن ) ٢٠١١ (تری ريدل

 ۀ، خطِر سوِق سوسياليسم به مسامحريدلی ای اف تا اوک ھولی جورجگيرِی سکوالريسم در بطِن سوسياليسم از  شکل

ھا را نه به  وی سوسيال. داند کپيتاليسم در پی حيات اجتماعی اديان می" خفی"گيری  سکوالريستی در برابر دين را قوت

رابِر به رسميت شناختِن حقوِق اجتماعِی اديان در قالِب سکوالريسمی شياری در بو مذاھب بلکه به ھئیسرکوب مليتاريا

طور که بارھا در تاريخ تکرار شده  ھمان(گيری توتاليته مذھبی  ھای ليبراليسم جھِت قوت که به شدت تکيه بر دگرديسی

 ]٩. [خواند دارد فرا می) بوده است

باری کاسمين با تمرکزی . خود را بر اساِس سکوالريسم بنا نھادھای ادعاھاِی دموکراتيِک  در مقابل ليبراليسم نيز پايه

چه وی به  آن. سکوالريسِم سخت و سکوالريسِم نرم: کند بندی می موشکافانه بر انواِع سکوالريسم آن را به دو نوع طبقه

 مذھبی به سبِب غيرقابِل  آتئيستی به مفھوِم مردود دانستِن تماِم اصولِ ۀماي کند، درون عنواِن سکوالريسِم سخت معرفی می

 ۀماي کند که درون و در برابِر آن سکوالريسِم نرِم غربی را مطرح می. اثبات بودن و عدِم مشروعيت عقلی دارد

و " تحمل"ناممکن بودِن ابطاِل اصوِل مذھبی و در نتيجه اتخاِذ سياسِت : و اگنوتيسيسم است) ئیگرا شک(اسکپتيسيسم 

 در تعاريف خِط تفريِق نگرِش سوسياليسم و   ]١٠. [ھبی و برقرارِی دايلوگ بين علم و دينمسامحه در برابِر اصوِل مذ

ھای راديکال را بتوان به  نمايد و شايد تنھا رويکردھای چپ رنگ می ھای سکوالريسم بسيار کم سیيليبراليسم در پال

سيسم و ئيھای سوسياليست با ال فرميستچه ر آن.  سکوالريسم به سمِت آتئيسِم سوسياليستی برشمردۀعنوان پيش برند

وی در .  از نگرِش سکوالريسِم ليبراليسم دارد مطابقت داردپل استار  اند دقيقا با تعريفی که سکوالريسم محقق کرده

پردازد  ھاِی ليبرال می به تحليِل عملکرِد سکوالريسم در حکومت] ٢٠٠٧" [نيروی حقيقِی ليبراليسم: قدرِت آزادی"کتاب 

ِی  ئای دقيق و مبسوط از اصوِل ليبراليسم، سکوالريسم را به عنواِن مختصاِت اصلِی بُردار پايه کشيدِن نقشهو با 

مندِی دين از حمايِت دولت دانسته، سکوالريسم را   سکوالريسم در ليبراليته را بھرهۀوی نتيج. کند ليبراليسم معرفی می

 ]١١. [يِک مختلف، ھيچ تھديدی در جھِت برچيدِن دين نيستھای تئولوژ شمرد که با دکترين حکمی سياسی بر می

مطلِب بحث برانگيزی را ] ١٢ [کاتوليک ورلد ريپورت و  فری ريپابليک  ھای در سايت) ٢٠١٢مارس  (کارل اولسون

ليبراليسم ": کند با عنوان  منتشر می، بوداولسونی   مقالهۀ که در ادامجيمز کالب" ستِم ليبراليسم "ۀپيش از انتشاِر مقال
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گيرِی ليبراليسم و تسلِط   تاريخ شکلۀ به شدت تنِد خود با دورۀ در اين مقالاولسون". سکوالر ، مذھبی سياسی است

شمارد، اما مذھبی که   مذھب میۀدھند دھنده و قدرت ، ليبراليسم سکوالر را برآمده، پرورشامريکاسياسِت ليبراليسم در 

ی  ئ فرقهئیگرا آورد که در نھايت به افراط و خورِد ادياِن کالسيک فراھم میفاقِد ريشه است و ساحتی برای زد 

 شيطانی بلکه قدرتی در ذات خطرناک ۀاو از نگاه يک مذھبِی ضِد سکوالريسم، ليبراليسم را نه يک توتاليت. انجامد می

 .کند طلبِی مذھبی تحليل می تسم تا امروز از مسيِر قدرئيگيرِی ليبراليسم را از اوتوپيا  شکلۀتصوير کرده، و نحو

سيسم، به عنوان ئيھيچ يک از اين ادعاھا، چه از ديِد مذھبی به سکوالريسم ليبرال و چه از ديِد سوسياليسِم راديکال به ال

ھای  کشی آميز از عصِر روشنگری بلکه تسامحی در قالِب خط نه راھی برای فراگيرِی تدريجِی آتئيسم و گذاِر صلح

 دين از حکومت که به تقويِت اديان و به رسميت شناختِن تماِم ادياِن قديمه و جديده، دور از ذھن ۀدمصلحتی جداکنن

طوِر ملموس ھنوز درک  تنھا در اروپا بلکه در خاورميانه به ثيراِت بيش از يک قرن سکوالريسم را نهأنيست؛ وقتی که ت

سوغاتی که انگلستان . سيسم و سکوالريسم شدئي الۀ برای تجربزمان با اروپا تبديل به آزمايشگاھی خاورميانه ھم. کنيم می

 .به شرق آورده بود

ايران، ترکيه و پس از آن عراق و سوريه به عنوان اولين کشورھای منطقه که بستِر امتحاِن عملِی سکوالريسم بودند آن 

پاشا در ترکيه به استقباِل جبرِی  السيسم کمئيگيرِی ال زمان با شکل ، تقريبا ھم١٩٢۴ايران از سال . را تجربه کردند

. چون ُمحرم و اياِم تاسوعا و عاشورا از کشِف حجاب تا ممنوعيِت مراسِم مذھبِی شيعه ھم. سکوالريسم رفت

 را پس از شھريور امريکائی ۀسکوالريسمی که بيش از آنکه به ترويج آتئيسِم سوسياليستی گرايش داشته باشد، مدرنيت

 در بطن ه ایبه شدت سرکوب شده بودند به جامع) رضاخانی( اول ۀنی که زماِن پھلوِی دور مذھبيوتحمل با ١٣٢٠

ھای زيربستری اسالم  گيرِی خيزش  به شکلميشل فوکوکرد؛ روندی که به تحليِل  سنتی و مذھبِی ايران تزريق می

 تحوالِت تزريق شده به ۀزد ھر برگ از کتاب تاريِخ نيم قرن حکومت پھلوی پر از سطوِر شتاب. راديکال انجاميد

ھای مختلف و در نھايت رشد   سکتۀوقف ھای مبارزات بی  ايرانی است، با فراز و نشيبۀھای سطحِی جامع اليه

  .ھای مذھبيت ريشه

وِن اساسی گنجانده است، مسيری سيم را در قانئيدر موازات، ترکيه به عنوان يکی از معدود کشورھای جھان که ال

. ی کرد، گرچه سکوالريسِم تُرک به عنواِن قدرِت مطلقه ھنوز بر سيستِم حکومتِی کشور مسلط استچندان متفاوت طن

، سکوالريسم در ترکيه را در تقابِل با ليبراليسم "سکوالر به معنای ليبرال نيست"ای با نام   در مقالهمصطفا آکيول

رو؛ اولی در معاندت با ھرگونه نموِد  برال ميانهسکوالر راديکال با مرکز لي) ب ترکيهرغ(تقابل غرب : کند تصوير می

  .پيمايد ھای فاشيستی را می تقابلی که به اعتقاد وی مسير تندروی] ١٣. [مذھبی، و دومی در مسامحه با مذھب

کشِی حکومت در  در واقع سکوالريسم مادامی که حِق اصالِت اديان در بطِن جامعه را به رسميت شمرده و سعی به خط

ھا و دخالت دين در سياست داشته است، ھرگز نتوانسته مانعی بر  ھای توده ھای مذھبی سکت دا از فعاليتحصاری ج

اند  سکوالريسم، ھدفی را که مارکسيسم و لنينيسم در گسترش ديالکتيک آتئيسم داشته. گيرِی آن باشد رشد مذھب و قوت

ھا با پيوستن به   بدانند مسير روشنی برای آنھا مذھب را از حکومت جدا که سوسيال صرف آن. محقق نکرده است

که آتئيسم را بايد _ھا  خطر حل شدِن سوسياليست. کند ای مشابه دارند باز نمی سکوالريسِم ليبرال يا رفرميست که نتيجه

ھای تزريقی سکوالريسم ليبراليسم در خاورميانه، که به گسترِش بيش از پيِش  در خيزش_  دکترين خود بدانندۀپاي

طلبِی مذھبی در بطِن سکوالريسِم ليبرال  قدرت. پوشی است اديکاليسِم مذھبی در منطقه انجاميده، جدی و غير قابل چشمر

ھا از ھر حرکِت  حمايِت سوسياليست. گرچه در شعار به قرابت با سوسياليسم چھره بسازد، جنگی مسبوق به سابقه است

ای  امروز به ھمان نقطه. دار ليبراليسم در منطقه منتج خواھد شد  ريشهۀليبرال به تحليِل در جنبش خزند -سکوالر

دين امری "کرد، برداشتی اپورتونيستی از شعاِر  گونه که لنين نقد می ايم که رفرميست سوسيال، درست ھمان رسيده
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ولتاريا ھای پر اين حمايت در جھت اتحاد سکت. گيری ليبراليسم بوده است بار مستقيما در قدرت اين" خصوصی است

  .نيست، بلکه در مسير حل شدن در ليبراليسم است

 .منتشر شده استاشتراک  در سايت ٩١شھريور  اين مقاله ابتدا در*             
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