
www.secularismforiran.com 1 

 عوامل تاریخی پیدایِش ِسكوالریسم
 

  منوچھر صالحی
  

  ٢٠٠۵ مارس ٢٠ – ١٣٨٣ اسفند ٣٠سایت اخبار روز : منبع
 
 
 
  پیشگفتار• 

شدند و  كه در اروپا منتشر مي» طرحی نو«و » میھن« نوشتم و در دو نشريه 2001خوانید، در سال  آنچه را كه مي
اند و  جستارھائی نوشته» سكوالريسم«ھای اخیر كسان ديگری نیز درباره  اما از آنجا كه طی سال. شوند، انتشار دادم مي

در نتیجه آنچه را . اند، مناسب ديديم كه اين اثر را در اختیار خوانندگان بیشتری قرار دھم ھای اينترنتی انتشار داده در سايت
آن . بندی محتوی آن را كمی تغییر دادم ردهكه چھار سال پیش نوشته بودم، ويراستاری كردم و برخی نكات را بر آن افزودم و 

و بخش دوم تالشی است برای » سكوالريسم در اروپا«شود به  بخش اول مربوط مي: شد نوشتار از دو بخش تشكیل مي
شود به روند سكوالريسم در  ام كه مربوط مي بخش سومی را فراھم آورده. »روند سكوالريسم در ايران«نشان دادن 

كه در غرب زاده شد و در » سكوالريسم« امید است كه اين نوشتار بتواند در فھم و شناخت پديده .كشورھای اسالمي
  .ايران ھنوز تحقق نیافته است، ياری رسان باشد

  
   واژه شناسی سكوالريسم• 

رگونى گشته و چون ھر واژه ديگرى ُدچار تحّول و دگ اى التینى است و اين واژه در بعد تاريخ ھم واژه Saecular)  (ِسكوالر
بنابراين ھر يك از معانى اين واژه خود روندى تاريخى را بازتاب . بھمین دلیل نیز در معنا و مفاھیم گوناگون مصرف ُشده است

 براى آنكه بتوان  پس. دھد ھده و كوششى را كه انسان در جھت تحُقِق مدنّیت برداشته است، نشان مي مي
   .آورد، بد نیست كه كوتاه به تمامى معنی اين واژه برخورد كنیمجانبه بدست  دركى ھمه» سكوالريسم«از

ای التینی است، استخراج ُشده است كه به معناى عدد  كه واژه Saeculum از ريشه ِسكولوم» ِسكوالر«نُخست آنكه واژه 
شوند و  بار تكرار مي كشود كه ھر صد سال ي به آن روندھا، ُرخدادھا و جريانات ُگفته مي» سكوالر«در اين معنی . صد است

 مسیحّیت بكار  در دوراِن باستان و پیش از پیدايش» ِسكوالر«در اين مفھوم واژه . ُگذارند بر زندگى انسان تأثیراِت شگرف مي
   .گرفته ُشده است

پزشكى و   گیر دانش پیشرفت چشم دارى با توُجه به دانیم كه میانگین ُعمر انساِن امروزى در جوامع پیشرفته سرمايه مي
ُعمر ) در آلمان حدود پنج در صد( از صد سال   سال است و تنھا تعداد اندكى از آدمیان بیش80 تا 75بھداشت چیزى ُحدود 

 سال بود و بھمین دلیل صد سال دورانى از ُعمر چند 25 تا 20در دوران ُكھن میانگین ُعمر آدمیان چیزى در ُحدود . ُكنند مي
ى در قرن ھیجدُھم كه انقالبِِ كبیر فرانسه روى داد، يعنى در دورانى كه جامعه فرانسه پا به حت. گرفت نسل را در بر مي

باين ترتیب صد سال داراى ). 1( سال بود 29ُگذاشت، میانگین ُعمر در اين كشور برابر با  دارى مي دوران تولید سرمايه
 مسیحّیت بخشى از مرُدم بر اين باور بودند كه در  یدايش از پ  بود كه پیش  ھمین نگرش بر اساس. عظمت و ُابھتى ويژه بود

ھمانطور كه آن مرُدم در ھر سال با بھار و تابستان و پائیز و زمستان روبرو . شوند تاريخ بسیارى از رويدادھا تكرار مي
د، زيرا كه آن ُامور گردن ُشدند، بر اين باور بودند كه در ھر صد سال نیز بسیارى از وقايع و حوادث تاريخى تكرار مي مي
بعدھا كه مسیحّیت بوجود آمد، بسیاری از مؤمنین كه تحت . دادند چون ُفصول سال ُجزئى از روند كائنات را تشكیل مي ھم

پنداشتند كه ُخدا ھر صد سال يكبار جھان را مورد خشم و غضب  قرار داشتند، مى Chiliasmus (2) تأثیر انديشه شیلیاستى
راى اصالح آن مسیح و يا يكى از حواريون او ُظھور خواھد كرد تا ستمديدگان را از چنگال ُظلم و جور قرار خواھد داد و ب

ُگفتند و خصوصّیت  مي» سكوالر«صد سال يكبار حادث شود  توانست ھر يك ُخالصه آنكه به ھمه آن ُامورى كه مي. برھاند
شود  چنان كه بھار ھر سال براى ُمّدِت ُمعینى حادث مي اشند، ھمتوانستند ب ھا آن بود كه قابل تقلید و تكرار نمي اين پديده

   .ھاى سال قابل تكرار و تقلید نیست و در ديگر فصل
بھره » جھانى«و يا » دنیوى«ھای  توان از واژه معادلى فارسى برُگزينیم، مي» سكوالر«دو ديگر اگر بخواھیم براى واژه 

   .اّدى است و باين جھان وابسته استگرفت، يعنى آنچه كه داراى منشأ زمینى و م
  

 سكوالريسم ديني• 
رسد، اين واژه در ابتدأ و بطور ُعمده توُسط كلیساى كاتولیك مورد استفاده قرار گرفت و آنھم در موارد  آنطور كه به نظر مي

   : الزم است كه به اختصار ھم كه ُشده، باين موارد بپردازيم پس. ُمختلف
بخشى از اين زندگى داراى وجه زمانى محدود . كنند  اديان زندگى انسان را به دو بخش تقسیم ميدانیم كه غالِب مي  -1
تمامى اديان اين مرحله را دوران زندگى ُدنیوى . است» اسیر«دورانى تعُلق دارد كه روح در محدوده جسم  باشد و به مي
 از مرگ انسان  دوران ديگر كه پس.  يابد اھى گرايشتباھى و گمر تواند به در جسم، مي» اسارت«نامند كه روح بخاطر  مي

اين مرحله دوراِن زندگى ابدى . رود مي» ملكوِت ُخدا«گردد و به  شود، دورانى است كه روح از چنگال جسم رھا مي آغاز مي
 خاصّیت ابدى شود و حال آنكه روح كه داراى  از مرگ جسم فاسد و ُدچار تبديل مي پس. شود و يا زندگى روحانى نامیده مي
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تعالیم دين مسیحّیت نیز بر اين اساس ُاستوار است و اصل تثلیث آن بر . ُكند و جاودانى است، از زمین به آسمان عروج مي
، »پسر ُخدا« آبستن ساخت تا  »القدس روح«براى نجات و ارشاِد بشرّيت مريم را از (ُخدا) اين پايه بنأ ُشده است كه پدر
از ملكوت به زمین آيد تا به فريب و تباھى » نجات دھنده«جھاِن خاكى ُگذارد و بعنوان   پا بهيعنى عیسى مسیح بتواند

 از آن كه او را در اورشلیم به صلیب  در اين معنى ذاِت الوھّیت در پیكر عیسى جسمّیت يافت و پس. انسان پايان دھد
آسمان   از سه روز زنده ُشد و از زمین به  پس الھى بود، »روح ُالُقدس«كه تّجُسم خاكى » جسم ُقدسى«كشیدند، آن 

   .(3 ( بازگشت
 و اراده  تواند بر حسب تشخیص  از خودُمختارى برخوردار است و مي ديگر آنكه در تمامى اديان توحیدى انسان كم و بیش  -2

مار به « آمده است كه در تورات. خود میان خیر و ّشر، خوبى و بدى، زندگى دنیوى و زندگى رّبانى يكى را انتخاب ُكند
بخوريد، چشمان ُشما باز شود و مانند ُخدا عارف نیك و (میوه درخت معرفت)داند در روزى كه از آن ُخدا مي) …(ُگفت (حوا) زن

 در  بر اين اساس. باين ترتیب انسان ُمختار است مابین زندگانى ُدنیوى و يا روحانى يكى را انتخاب ُكند. »بد خواھید بود
در رابطه با آن بخش از زندگانى انسان كه داراى وجه مادی و دنیوى بود، بكار ُبرده ُشد، » ِسكوالر«ولیك واژه مذھب كات

ھاى  ھاى روحانى و رّبانى بودند، به مثابه روندھا و پديده يعنى ھمه آن چیزھائى كه داراى وجه اين جھانى و فاقد ارزش
از ھمان آغاز در محدوده مذھِب كاتولیك داراى بارى منفى » ِسكوالر «در ھمین معنى واژه. تلقى گشتند» ِسكوالريستى«

ھاى اين ُدنیا چشم دوخته بود،  ارزش بود، زيرا كه زندگى ُدنیوى در برابر زندگانى رّبانى داراى ارزش نبود و كسى كه به
. شود آغاز مي» ملكوت الھى«به  از مرگ و پا نھادن  ساخت، زيرا كه زندگى واقعى و ابدى تازه پس آخرت خود را تباه مي

ُپشت كرده و در نتیجه راھى به » زندگى دينى«ھستند، عمأل به » ِسكوالريستى«بنابراين كسانى كه داراى وجوه 
  .نخواھند داشت) 4(» ملكوِت ُخدا«

تمامی لذاِت  و زندگانى روحانى از  شود، بايد بخاطر تزكّیه نفس در مذھب كاتولیك كسى كه راھب و يا راھبه مي   -3
روشن . نشینى اختیار نمايد پوشى ُكند و در ھمین رابطه ّحق ازدواج ندارد و بايد تارك دنیا را برُگزيند و گوشه ُدنیوی چشم

 از ُمّدتی دريافتند كه تاب تحُمل آن ھمه  است كه در طول تاريخ بسیارى از كسانی كه كوشیدند در اين راه گام نھند، پس
در ھمین . ا ندارند و بھمین دلیل از رھبرى كلیساى كاتولیك خواستار بازگشت به زندگى ُدنیوى ُشدندامساك و محرومّیت ر

رابطه نیز در كلیساى كاتولیك به روندى كه در بطن آن كسانى كه به زندگى روحانى ُپشِت پا زده و بسوى زندگى ُدنیوى 
براى نُخستین بار در تاريخ دينى در » ِسكوالر«ناد و مدارك، واژه  اس ُگفتند و بر اساس مي» ِسكوالر«يافتند، رونِد  تمايل مى

تمامى ُسطوح زندگى ُدنیوى انسان را در بر » ِسكوالر«باين ترتیب در مذھب كاتولیك . اين رابطه مصرف ُشده است
چون   است، ھم آن بعبارت ديگر زندگى ُدنیوى بیشتر تحت تأثیر نیازھائی است كه جسم انسانى موجب پیدايش. گرفت مي

ھائی كه انسان براى ادامه حیاِت جسم  بنابراين ھمه آن تالش. سرما و گرما، ُگرسنگى و سیرى، غريزه جنسى و غیره
» ِسكوالر«ھستند و باين ترتیب » ِسكوالريستي«كوشد نیازھاى آنرا  برآورده سازد، داراى باری  دھد و مي خود انجام مي

   .گردد زندگانی روحانى بدل ميAntithese سازد، به برابرنھاده ُ منسجم مي كه زندگانى اين جھانى را در خود
  

   روند ضددينی سكوالريزاسیون• 
شود كه بدون موافقت كلیسای روم امالك و يا اشیائی كه به كلیسا تعلق دارد، توسط  سكوالريزاسیون به روندی گفته مي

.  ادامه داشت20حیت روند سكوالريزاسیون نیز آغاز شد و تا میانه سده با پیدايش دين مسی. ديگران مورد استفاده قرار گیرد
   .برای آنكه اين روند را بھتر بشناسیم، طرح چند نكته اھمیت دارد

 از مصلوب ُشدن از میان حواريون خود  مذھب كاتولیك بر اساس اين نظريه انسجام يافته است كه عیسى مسیح پیش
 از مرگ رھبرى   نیز پیش پطروس). 6(» اين صخره كلیساى خود را بنا كرد«رُگزيد وبر جانشینى خود ب را به) 5(پطروس 

  باين ترتیب پاپ جانشین پطروس. كلیساى خود را به ُاسقِف كلیساى ُرم واُگذاشت كه بعدھا به پاپ، يعنى پدر معروف ُشد
» خطاناپذيرى«شود، از خصوصّیت  زيده ميو او جانشین مسیح بر روى زمین است و بھمین دلیل كسى كه بعنوان پاپ برُگ

   .را به چراند و از آنھا در برابر خطرات حفاظت ُكند» گوسفندان مسیح«است كه بايد » شبانى«برخوردار است و 
از ھنگامی كه مسیحّیت در دوران سلطنت ُكنستانتین در قرن چھاُرم میالدى به دين رسمی امپراتورى روم بدل گشت، 

ا مسئول تمامى مسیحّیان روى زمین دانست و كوشید امپراتورى روم را به امپراتورى جھاِن مسیحّیت بدل دولِت روم خود ر
در ھمین رابطه ُاسقِف . ھا به نام دفاع از شريعت مسیح انجام گرفت ھا و جنگ ی كشورُگشائى  ھمه سازد و از آن پس

كردند،  مسیحیانى را كه در قلمرو امپراتورى روم زندگى ميكلیساى شھر ُرم از ويژگى واالئى برخوردار بود و رھبرى دينی 
اّما زمانى كه امپراتورى روم غربى كه مركز آن شھر ُرم بود، با آغاز قرِن پنُجم میالدى مورد حمله اقوام . بر ُعھده داشت

 و آنھم به تدريج   و سپسژرمن قرار گرفت و در پايان آن قرن نابود ُشد، نُخست ھرج و مرج تمامى قاره ُاروپا را فراگرفت
توانست خود را جانشین دولت روم  ھاى كوچكى در سراسر ُاروپا بوجود آمدند كه ھیچ يك از آن بخاطر كوچكى نمي دولت

نقِش  باين ترتیب اّتحاد سیاسى ُاروپا درھم شكست، لیكن اين امر به. بنامد كه از نظبر سیاسى ُاروپا را ُمّتحد ساخته بود
ھمین امر سبب . چنان كانوِن ُقدرِت دينی باقى ماند اى وارد نساخت و ُرم ھم ُرم به رھبرى پاپ ھیچ خدشهمركزى كلیساى 

ھاى تسبیح بھم ُمتّصل  چون دانه ھاى ايالتى و كوچك را ھم اى باشد كه تمامى دولت ُشد تا دين مسیح آن رشته
ھاى كوچك و  اى برخوردار ُشد و بیشتر دولت قعّیت ويژهبھمین دلیل با آغاز قرون وُسطى كلیساى كاتولیك از مو. ساخت مي

ايالتى رھبرى روحانى پاپ را بر كشور خود پذيُرفتند و شاھاِن فئودال با پرداخِت خراج به واتیكان خود را نماينده و ُمباشر پاپ 
و » زمینى«ى ھا پاپ فراسوى ُحكومت» روحانى«در اين عصر ُحكومت . كردند، نامیدند در كشورى كه ُحكومت مي

شاھاِن و اشراف فئودال قرار داشت و چون بنا به تعالیم مسیحّیت، تمامی زمین به مسیح تعُلق دارد، بنابراين » ُدنیاگرايانه«
شاھاِن فئودال بدون اجازه پاپ .  رھبرى دينى و ُدنیائى جھان مسیحّیت را بر ُعھده داشت پاپ بعنواِن جانشیِن او نقش
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ھمین امر سبب ُشد تا طی چند قرن ثروت . اى را ُمتصرف گردند ر خود ُحكومت ُكنند و يا آنكه منظقهتوانستند در كشو نمي
  .ھاى كشاورزى ُاروپا به مالكّیت كلیسا درآيد  بزرگى از زمین عظیمى در دستان كلیساى كاتولیك تمرُكز يابد و بخش

در اين دوران يكى از . یحیت زير ُنفوذ قیصر روم قرار داشتاز سوى ديگر تا زمانى كه امپراتورى روم برقرار بود، كلیساى مس
در اين دوران ھنوز دستگاه دولت بر كلیسا حاكم . ھائى بود كه در  جامعه وجود داشت عدالتى وظايف كلیسا ُمبارزه با بى

 فروريخت و جاى خود را به اّما زمانى كه اين امپراتورى. بود و بعبارت ديگر نھادھاى ُدنیوى بر نھادھاى روحانى غلبه داشتند
نامیدند، روند چیرگى نھاد روحانی بر نھاد  ھا دولت كوچك و ُبزرگ داد كه رھبران سیاسی آن خود را ُمباشران پاپ مي ده

اگر .  رھبرى كلیسا در كشورھاى ُمستقل ُاروپائى ُپشتیبان شاھاِن فئودال گرديد ُدنیوى آغاز گشت و بعبارت ديگر از آن پس
 فئودالى كمرشان خم ُشده بود، براى فرار از چنگال ستم ارباِب فئودال  ه، دھقانانى كه زير ستم مالیات و عوارضدر ُگذشت

ُبردند، اينك اين كلیسا خود ُجزئى از دستگاه استثمار و ستم ُشده بود و بھمین دلیل نیز مابین  به كلیسا پناه مي
ى كلیسا را در دست داشتند و از ُحقوق و مزاياى اشرافّیت زمیندار در ھائى كه داراى پیشینه اشرافى بودند و رھبر ُاسقف

ھاىدھقانانآشنا بودند، تضادى  كردند و كشیشانى كه منشأ روستائى داشتند و با رنج و محرومّیت برابر دھقانان دفاع مي
 و بخشى از كشیشان كه ھاى دھقانىتمامى ُاروپای غربی را فراگرفت ديرى نپائید كه شورش. آشتى ناپذير بوجود آمد

ھا با رھبرى كلیساى كاتولیك  دست بودند، با ُپشتیبانى از اين ُجنبش خواھان دگرگونى وضعّیت موجود به نفع دھقانان ُتھي
   .آغاز ُشد» ِسكوالريزاسیون«اى از روند  باين ترتیب دوران تازه. مبارزه برخاستند به

او با ترُجمه تورات و انجیل  .Martin Luther اصالحات دينى مارتین لوترھاى دھقانى ھمراه بود با جنبش  در آلمان جنگ
ھا توُسِط مرُدِم عادى كه به زبان التین تسُلطى نداشتند، فراھم آورد و در  زبان آلمانی زمینه را براى فھم مطالب آن كتاب به

در آن دوران . كز ساخته بود، قد برافراشتعین حال علیه دستگاه كلیساى كاتولیك كه ثروت انبوھى را در دستان خود ُمتمر
چون پادشاھان در  ت انبوه، ھم نامیدند، بخاطر در اختیار داشتن اين ثرو ھا كه خود را نماينده پاپ در ھر كشورى مي ُاسقف

ت وضعّی. اطالع بودند بردند و از وضعّیت سخت و دھشتناكی كه روستائیان در آن قرار داشتند، بى ناز و نعمت بسر مي
ھاى كوچك آلمان از آن ھمه ثروت برخوردار نبودند و بھمین دلیل  ھا طورى بود كه حتى شاھان ايالت زندگى اين ُاسقف
توانست علیه اشرافیت وابسته به كلیساى   تنھا با سالح دين مسیح مي  دھقانى آغاز ُشد، اين جنبش ھنگامى كه ُجنبش

ُپشتیبانى از آئین لوتر پرداختند  خشى از شاھان ايالتى از ُفرصت سود ُجسته و بهبھمین دلیل نیز ب. مبارزه برخیزد كاتولیك به
توانستند  اين امر اّما ُممكن نبود، مگر آنكه شاھان فئودال مي. تا بتوانند بخشی از امالك كلیسا را به تصُرِف خود در آورند

 اصالح دينى لوتر كه موجب  ُجنبش. ر روى زمین نیستبراى مرُدم كشور خود توجیه كنند كه ديگر پاپ يگانه نماينده مسیح ب
باين . گشت، بھترين ُفرصتى بود كه ُچنین اشرافى توانستند از آن به نفع خود بھره گیرند) 7( مذھب پروتستانتیسم  پیدايش

خشى از ثروِت پارچگى كلیساى كاتولیك از بین رفت و ھم آنكه ب  پروتستانتیسم در ُاروپا ھم يك ترتیب با پیروزی ُجنبش
ھاى ُمتعلق به  در تاريخ كلیساى كاتولیك، روندی كه در بطن آن زمین.  كلیسا را اشراِف فئودال به نفع خود ضبط كردند

كلیسا بدون موافقت رھبران كلیسا به مالكیت شاھاِن فئودال درآمد و امر قضاوت از حوزه اختیارات كلیسا خارج ُشد، رونِد 
   . ُشده استنامیده» سكوالريزاسیون«

 ُاروپا از قرن ششم میالدى، يعنى در دورانى كه اسالم ھنوز ُظھور نكرده بود، آغاز  البّته روند خلع مالكّیت از كلیسا  در
زدند و باندازه كافى از  در آغاز، اشرافى كه بايد دست به جنگ مي.  بطول انجامید  فرانسه  كبیر  انقالِب گشت و اين روند تا

داد و  كردند و در غالِب اوقات كلیسا به آنھا پاُسِخ ُمثبت مي  برخوردار نبودند، از رھبرى كلیسا تقاضاى ُكمك  ىامكاناِت مال
كوشیدند  ھاى گوناگون مي در ُچنین مواردى اين رھبران سیاسى به بھانه. زد گاھى نیز دست رد به سینه آنھا مي گه

ھائى داراى سويه ضددينى نبودند و بلكه اين اشراف در  بتدأ ُچنین كوششدر ا. بخشى از ثروِت كلیسا را از آِن خود سازند
ھاى  اّما از زمانى كه ُجنبش. كردند ھاى كلیسا را ُمصادره مي  پاپ زمین عین عبودّيت نسبت به كلیساى كاتولیك و شخص

قى محروم بودند آغاز ُشد، اين روند  آن روستائیان از ھرگونه ُحقو دھقانی علیه ُمناسبات ارباب رعّیتى فئودالى كه بر اساس
   . جنبه ضِدكاتولیكى بخود گرفت بیشتر از ُگذشته ُنضج يافت و سپس

ھاى دھقانى كه در قرن شانزده تقريبأ سراسر اين قاره را در برگرفت، روند خلع مالكّیت  ھمانطور كه ُگفتیم، پس از جنگ
ھاى ُمختلف اين مذھب با ھمكارى  حدت مسیحّیت از بین رفت و اليهكلیسا شّدت يافت، زيرا در نتیجه اصالحات دينى لوتر و

صلح اين روند در با انعقاد پیمان . داى علیه يكديگر به ُمبارزه برخاستند و دست به توطئه زدن ھاى سیاسى منطقه با ُقدرت
ه بسته شد، به نقطه اوج خود  میان امپراتوری آلمان و فرانس1648 اكتبر 24كه در سال  westfälischer Frieden «وستفالن

 در اختیار كلیسای كاتولیك بود، بايد به اين كلیسا پس داده 1624در اين قرارداد صلح تإكید شد امالكی كه در سال . رسید
ھای دھقانی از كلیسا مصادره شده بود، مورد تأئید  باين ترتیب تمامی امالك و ثروتی كه پیش از اين تاريخ طی جنگ. شوند
ريزاسیون امالك كلیسا سخن گفته شده است، يعنی امالكی كه پیش از   در ھمین قرارداد صلح از مقوله سكوال. رفتقرار گ
درآمده بودند، نبايد به ) ھای آلمان ھای ايالت اشراف و دولت(ھای دھقانی به مالكیت نھادھای دنیوی   طی جنگ1624سال 

 قرارداد صلح آن بود كه ھم مذھب پروتستان لوتريسم و ھم مذھب يكی ديگر از مزايای اين. شدند كلیسا پس داده مي
پروتستان كالونیسم كه در سوئیس بوجود آمده بود، به رسمیت شناخته شدند و باين ترتیب به انحصار كلیسای كاتولیك به 

  .مثابه يگانه كلیسای مسیحیت در اروپا پايان داده شد
اسیون، يعنی سلب مالكیت ارضی از كلیسای كاتولیك در بیشتر كشورھای ھای دھقانی روند سكوالريز پس از پايان جنگ

در .  قانون ضبط اموال كلیسا تصويب شد1782در اتريش در دوران سلطنت يوسف دوم در سال . اروپائی گسترش يافت
. گرفت تعلق مي قانونی به تصويب رسید كه طی آن تمامی امالك كلیسا بايد به دولت 1782 نوامبر 2فرانسه انقالبی در 

ھای كلیسا در دو سوی رودخانه راين كه به چھار ايالت اسقفي،  در آلمان زمین. اين امالك را دولت انقالبی به حراج گذاشت
 دولت كلیسا، 1860-70ھای  در ايتالیا طی سال.  صومعه تعلق داشتند، به مالكیت امپراتوری درآمدند300نشین و   اسقف18

كردند، از كلیسا گرفته شد و جزئی از كشور   میالدی بر آن حكومت مي13 تا 8ھای  ا از سدهھ يعنی سرزمینی كه پاپ
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با بقدرت ). 8(ايتالیا گشت و قلمرو كلیسای كاتولیك به منطقه واتیكان كه محله كوچكی از شھر رم است، محدود گرديد
رتدكس به مالكیت دولتی تبديل گرديد و پس از ، تمامی امالك و ثروت كلیسای ا1917ھا در روسیه در اكثبر  رسیدن بلشويك

ھم،چنین به تقلید از روسیه . در اين كشور بخشی از آن به كلیسا پس داده شد» سوسیالیسم واقعإ موجود«فروپاشی 
   .شوروی در ديگر كشورھائی كه احزاب كمونیست به قدرت رسیدند، كم و بیش از كلیسا سلب مالكیت كردند

يابى ھمین  كردند، ھنوز داراى منشأ بورژوائى نبودند، لیكن شّدت نفع خود ضبط مي  امالك كلیسا را بهھائىكه با آنكه دولت
ھائى كیفى در حال تكوين بود كه ھنوز از تراُكم الزم براى  روند بیانگر آن بود كه در بافت ُسنّتى جوامع ُاروپائى دگرگونى

ھاى كلیساى كاتولیك نُخست   از غصب زمین پس) 9 ( ر نمونه دولت پروسبطو. تغییر مناسبات تولیدى فئودالی برخوردار نبود
اشراف فئودال سُپرد  ھا را به  براى آنكه از درآمد ثابت و ُمطمئنى برخوردار شود، آن زمین دھقانان اجاره داد و سپس آنھا را به

اين اشراف نیز آن . رابر دولت بُعھده گرفتندو آنھا پرداخت اجاره بھائى را كه مقدار آن طى قرارداد تعیین ُشده بود، در ب
 از آنكه  بعدھا، پس. دھقانان به بھاىبیشترى اجاره دادند و باين ترتیب بشّدِت استثمار روستائیان افزوده ُشد ھا را به زمین

كردند، فروخته  ھا به روستائیانى كه بر سر آن كار مي دارى در آلمان ُقدرت سیاسى را از آِن خود ساخت، آن زمین سرمايه
   .ُشد و باين ترتیب ُخرده مالكّیت روستائى بوجود آمد

  
 ی سكوالريزاسیونختشنا جامعه• 

شود كه در بطن آن فرھنگ حاكم بر جامعه كه در ابتدأ  به روندى ُگفته مي» ِسكوالريزاسیون«شناختى از ُنقطه نظر جامعه
گردد و باين ترتیب  دھد و به فرھنگى غیردينى بدل مي دست ميھاى دينى خود را از  داراى مالط دينى بود، بتدريج جنبه

روندى » ِسكوالريزاسیون«بعبارت ديگر . ُكند زدوده به مثابه فرھنگ غالب، اساِس عملكرد اجتماعى را تعیین مي فرھنِگ دين
اده و جامعه خود را از سازد كه در بطن آن انديشه حاكم اجتماعى بتدريج رنگ و بوى دينى خود را از دست د را نمودار مي

با تحُقِق اين . خود از آن تنگناھا تحقق بخشد Emanzipation (10) تواند به رھايش  ھاى دين رھانیده و مي ھا و ُدگم ُسنت
ھاى ُحقوقى و  دھند و سیستم اى تشكیل نمي روند ديگر احكام دينى زيرپايه و شالوده حركت اجتماعى را در ھیچ زمینه

گیرد، بھتر از ھر نھاد ديگرى  ھائى كه قرار مي بست گردند، زيرا جامعه در برابر ُبن اراده مرُدم تعیین مي  سیاسى بر اساس
   .العمل مطلوب از خود نشان دھد و ضرورت زمانه را درك ُكند توان عكس مي

اجتماعى خود را از دست   گیرد كه در بطن آن دين بتدريج نقش فرايندى را در بر مي» ِسكوالريزاسیون«باين ترتیب رونِد 
. تواند نقشى محورى در ُمراوده ُعمومى اجتماعى بازى ُكند گیرد و بھمین دلیل نیز ديگر نمي دھد و جنبه فردى بخود مي مي

  سازد و دين با ُگسترش دارى با نظامى روبرو ھستیم كه بُسرعت طبیعت، جامعه و خود را دگرگون مي با پیدايش سرمايه
دھد و به مانعى بر سر راه ُرشد اين نظام   اجتماعى، استعداِد تطبیق سريع خود با شرايط تاز  را از دست ميپويائى و تحُرِك

گرفت و در  توانست تحُقق يابد مگر آنكه در رونِد تولیِد اجتماعی تحُولى شگرف صورت نمي اما اين روند نمي. گردد بدل مي
اين . گشت ای نمي ُشد، دستخوِش دگرگونى پايه تماعى تولید و توزيع مي آن ثروت اج رابطه با آن ُمناسباتى كه بر اساس

  .دارى آغاز ُشد طور كه ديديم، با ُرشِد ُمناسباِت تولیدى سرمايه روند، ھمان
بھأ از  توانست با دريافت اجاره تا آن زمان وسیله ُعمده تولید زمین بود و كسى كه اين وسیله را در اختیار داشت، مي

ھاى  باين ترتیب اشرافی كه مالك زمین. اى از ثروت اجتماعى را در دستان خود ُمتمركز سازد  ُعمده ، بخشروستائیان
 قابل توُجھى از ثروت اجتماعى را از  ھاى خالصه كلیسا را در ُكنتُرل خود داشتند، بخش كشاورزى بودند و روحانّیتى كه زمین

از روحانّینّیت تنھا قشر . دادند ت و اشرافّیت پیكره واحدى را تشكیل نميتاريخ نشان داد كه روحانّی. ساختند آِن خود مي
ھا كه غالبأ خود  مند بودند و حال آنكه اكثرّيت روحانّیت، يعنى كشیش ھا از ثروت و مكنت زياد بھره باالى آن، يعنی ُاسقف

عالوه بر اين قشر باالى كلیسا خود . كردند چیز فقیرانه زندگى مي روستازاده بودند، در مناطق روستائى در میان دھقانان بى
دانست و بھمین دلیل براى خود مقامى فراسو و برتر از اشرافّیت قائل بود، زيرا كه  را نماينده مسیح بر روى زمین مي
از باين ترتیب روحانّیت ھرچند كه بخشى . ساخت ھا را ھموار مي كرد و راه آخرت انسان معنوّيات روحانى را نمايندگى مي

كرد و  دانست كه معنوّيات را نمايندگى مي اى مي ثروت اجتماعى را در دستان خود ُمتمركز ساخته بود، لیكن خود را رسته
شتن قواى اشراف نیز با در اختیار دا. ھاى مذھبى را در انحصار خود داشت بھمین دلیل سیستم تعلیم و تربیت و دادگاه

ُكنند،  مناطق روستائى را تضمین مي» امنّیت«دانستند و بر اين باور بودند كه چو  نظامى، خود را فراسوى مرُدم عامى مي
دادند كه رھبرى جھان ُدنیوى  آنھا نیز رسته خاصى را تشكیل مي.  بايد بخشى از محصول كار روستائیان را دريافت دارند پس

مابقى جامعه، يعنى روستائیان و شھرنشینان كه فاقد پايگاه روحانى و اشرافى بودند، . انستندد را وظیفه موروثى خود مي
  .اى از آنرا بتوانند از آِن خود سازند كرد، بىآنكه سھم ُعمده دادند كه ثروت اجتماعی را تولید مي رسته واحدى را تشكیل مي

شود   از طى مراحلی پیچیده بتدريج قادر مي طى آن جامعه پسشود كه  به فرايندى ُگفته مي» ِسكوالريزاسیون« رونِد  پس
در پاياِن اين .  عرفانى رھا سازد- ھاى دينى نظر سازماندھى و تفاُھم زندگى اجتماعى از قید و بند انديشه خود را از ُنقطه

گردد و كلیسا  فردى بدل مي  - اى خُُصوصى شوند و دين به مسئله روند، اعتقادات دينى از روابط اجتماعى كنار ُگذاشته مي
دھد و از  گرى خود را از دست مي تواند میان  فرد و ُخدا رابطه برقرار سازد، خصلت ُحكومت به مثابه يگانه نھادى كه مي

   .يابد شو د و باين ترتیب ُجدائى دين از دولت تحًقق م دستگاه دولت كنار ُگذاشته مي
  

  دولت سكوالر• 
روشنفكراِن لیبرال دوراِن روشنگرى . بار توُسُط انديشمندان لیبرال مطرح گشت ت براى نُخستینانديشه ُجدائى دين از دول

دست گشته و راه را بسوى ھرگونه  بدون آنكه ضد دين باشند ُمخالف قشر باالی روحانّیتى بودند كه با اشرافّیت ھم
دوران رسیده كه از منافع شھروندى  بورژوازى تازه بهبنابراين ). 11 ( آمیِز ُمناسباِت اجتماعى بسته بود دگرگونی ُمسالمت

كرد، براى آنكه بتواند موانعى را كه در محدوده ُمناسباِت تولیدی فئودالى بر سِر راه ُرشِد او موجود بودند، از   دفاع مي خويش
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اتولیك نیز كه بخاطر در اختیار زمان علیه قشر باالئىكلیساى ك میان بردارد، مجبور بود نه تنھا علیه اشراِف فئودال، بلكه ھم
در برخى از . ُمبارزه برخیزد كرد، به ھاى زراعى، با ھرگونه تغییرى در روابِط اجتماعى ُسّنتى ُمخالفت مي داشتن زمین
چون امريكا،  چون فرانسه ُمبارزه با روحانّیت دارای اشكال خونین و خشن بود و در برخى ديگر از كشورھا ھم كشورھا ھم

آن قاره نیروئى  ھاى گوناگوِن مسیحّیت بود و از سوى ديگر بخاطر مھاجرت به به شاخه انّیت از يك سو وابستهچون روح
آمدند، جذب نُشده بود، در  داد كه ھنوز در ُمناسباِت طبقاتى و اجتماعی كشورھائى كه تازه پديد مى وارد را تشكیل مي تازه

، از ھمان آغاز خود را از سیاست كنار كشید و بھمین دلیل نیز  خويشنتیجه بخاطر فقداِن پايگاه سیاسى و اقتصادى 
توانست از خشم بورژوازئی كه تازه بدان سرزمین پا نھاده و در صدد بود با بدست آوردِن استقالِل سیاسی از ُاروپا زمینه را 

  .براى ُرشِد ھرچه بیشتر خويش فراھم آورد، در امان ماند
ھمراه است با رونِد صنعتى ُشدِن جوامع » ِسكوالريزاسیون«شناختى دينى رونِد  ، در جامعهباتوُجه به آنچه ُگفته ُشد

اى كه  داری زائیده ُشد و در مرحله  سرمايه ھمراه با پیدايش» ِسكوالريزاسیون«بعبارت ديگر تفُكر و انديشه . ُاروپائى
شكست، اين انديشه به ُشكوفائی خود رسید و  م ميدارى بايد براى ادامه حیات خود پوسته نظام فئودالی را درھ سرمايه

ھر چند در .  آن سرانجام ُجدائى دين از دولت تحُقِق اجتماعى يافت به جوھر انقالِب كبیر فرانسه بدل گرديد كه بر اساس
ز انقالب كبیر فرانسه روحانیت بشدت سركوب شد، اما جنبش الئیسیته، جنبشی كه خواھان جدائی كامل دين و دولت ا

دھند، در سده  يك از نھادھای دينی نتواند در تدوين قوانینی دخالت كنند كه زندگی اجتماعی را سامان مي يكديگر تا ھیچ
  .(12( تدوين گشت، بگنجاند 1905ای كه در سال   در اين كشور بوجود آمد و توانست اين انديشه را در قانون اساسي19

قابل بازگشت نیست و » سكوالريزاسیون«ُكند كه رونِد  اين اصل حركت ميبھمین دلیل نظريه جامعه شناختى دينى از 
توان به دورانى برگشت كه دين و دولت ھنوز بھم آمیخته و روحانّیت در حاكمّیت سیاسى جامعه داراى نقشى كلیدى  نمي
د و بر اين باورند كه ُبحراِن ُمناسباِت دھن گرا ُدُرستى اين نظريه را مورد ترديد قرار مي شناساِن دين البّته برخى از جامعه. بود

 يابند و در ھمین  روانى خود ديگربار به مذھب گرايش  - ھا براى ارضاء نیازھاى روحى دارى سبب ُشده است تا انسان سرمايه
از ديگر  آنكه تماُيل به بیرون آمدن . رابطه بايد براى مذھب در تنظیم زندگى اجتماعى نقشى تعیین ُكننده قائل ُشد

 يابند و  دارى به مذاھب جديد گرايش ھاى جوامع پیشرفته سرمايه روانى سبب ُشده است تا انسان  - ھاى روحى بست ُبن
، ھريك به امپراتورى  توان به مذاھبى برخورد كه در عین مطرح ساختن اعتقاداِت دينى خويش بھمین دلیل امروز مي

كوشند در رونِد زندگى اجتماعى تأثیر ُگذارند و ھواداران و  ِت مالى خود مياند و از طريق ُقدر اقتصادى عظیمى تبديل گشته
  .داند شان آنرا مطلوب و براى خوشبختى نوع بشر ُمفید مي  دھند كه جھانبینى دينى مؤمنین خود را به سوئى گرايش

دارى  ُمناسباِت تولیدى سرمايهتا زمانى كه . چیزى نیست مگر رونِد غیردينى ُشدِن ُحكومت» ِسكوالريسم«ديديم كه روند 
گرفتند و بھمین دلیل نیز  ھا مشروعّیت خود را از كلیساى كاتولیك مي در بطِن جوامع فئودالی ُاروپا جوانه نزده بود، ُحكومت

بايست  ھا مي كرد، سر و سامان دھند و بھمین دلیل ُحكومت موظف بودند جامعه را بر اساسى كه اين شريعت توصیه مي
دارى دائمأ به نقِش   شیوه تولید سرمايه اما با پیدايش. ساختند خود را با ُاصول و احكام ديانت مسیح سازگار ميعملكرد 

دارى زمین عامل اصلی و كشاورزى شیوه  دانیم كه در جوامع ماقبِل سرمايه مي. علوم طبیعى در رونِد تولید افزوده ُشد
وشید با كار و فعالّیت خود آنچه را كه در طبیعت وجود داشت، بازتولید ُكند ك در اين ُمناسبات انسان مي. اساسى تولید بود

ھا   گیاھانى كه فرآورده كرد، اين امر تنھا منوط بر آن بود كه زمیِن بیشترى را براى ِكشت و رويش و اگر تصُرفى در طبیعت مي
باين ترتیب انسان با فعالّیِت .  دھد سازد، اختصاصتوانستند بخشى از نیازھاى غذائى انسان را برآورده  ھاى آنان مي فرآورده

اّما تولیِد صنعتى ھمراه است با تغییر و . خود زمینه را براى ُرشِد برخى از گیاھان كه در طبیعت وجود داشتند، فراھم آورد
بعبارت . رندھائى كه مصنوع انسان ھستند و بخودى خود در طبیعت وجوِد خارجى ندا تصُرف در طبیعت و ساختن فرآورده

براى آنكه اين روند بتواند آغاز گردد، بايد . دھد ديگر تغییر جھان موضوع و خمیرمايه اصلى اين شیوه تولیدى را تشكیل مي
ھائی كه در طبیعت  توانست ھم به مكانیسم رسید كه انسان با بھره گیرى از علوم مي دانِش بشرى به آنچنان تراُكمى مي

توانند نیازھاى  تواند عناُصر  طبیعى را به مصنوعاتى كه مي يافت كه چگونه مي  و ھم آنكه در ميوجود داشتند، پى می ُبرد
ھاى  دارى، ِخردگرائى نه تنھا در زمینه تولید، بلكه در تمامى زمینه باين ترتیب در جامعه سرمايه. او ر ارضأ ُكنند، بدل سازد

  میاِن مشروعّیت دينى ُحكومت و ضرورِت تولید كه ديگر بر اساسزندگى به ُعنُصر غالب بدل گرديد و ديرى نپائید كه 
ھا داراى  ناپذير آشكار گشت، زيرا تعالیِم دينى در ھمه زمینه ُشدند، تضادى آشتى دستاوردھاى ُعلوم سازماندھی مي

با باورھاى بخش از دستاوردھاى علمى را كه  در ابتدأ كلیسای مسیحیت كوشید آن. سوئى با نتايج علمی نیستند ھم
رد و او را مجبور ساخت در دانشمند ايتالیائی را محاكمه ك) 13 (  قرار دارند، نفى ُكند و بھمین دلیل گالیله مذھبى در تعاُرض

حتی امروز نیز در . گردد، را رد كند دور خورشید مي باور علمى خود مبنی بر اين كه زمین گرد است و به» دادگاه دينى «برابِر
ھای دينی مسیحی خواھان آنند كه تئوری  ترين ساختار دولت دمكراتیك سكوالر است، برخی از گروه ارای كھنامريكا كه د

دانند، كه روايت آن  داروين در مورد پیدايش انسان در مدارس تدريس نشود، زيرا آن را در تضاد با داستان خلقت آدم و حوا مي
   .سیحیت و اسالم مورد تأئید قرار گرفته استدر كتاب تورات آمده و از سوی ديگر اديان بزرگ م

سو از ُشكوفائى ُعلوِم  اّما دواِم چنین روندى در عین حال چنین روندی با تولیِد صنعتی در تعارض قرارداشت، زيرا از يك
ُشد و از سوى ديگر با محدود ساختن دستاوردھاىعلمى در چھارچوِب باورھاى مذھبى،  طبیعى و نظرى جلوگیرى مي

توانست دائمأ دستخوِش انقالب و  العاده برخوردار شوند و در نتیجه رونِد تولیِد صنعتى نمي توانستند از ُرشِد خارق وم نميُعل
دارى براى از میان برداشتن اين  بیان حركتى است كه انساِن دوران سرمايه» ِسكوالريسم«باين ترتیب . دگرگونى گردد

كوشد علم را از محدوده باورھای دينى رھا  سازد و اين مقدور  مي» كوالريسمِس«ُخالصه آنكه .  طى كرده است تعاُرض
آزادى ُعلوم از باورھاى دينى در . ھای مذھبى رھا گردند ھاى زندگى انسانى از چنگال ُدگم نیست، مگر آنكه تمامی زمینه

  .»دانساِن آزا «مت از دين و پیدايش عین حال ھمراه است با رھائی ُحكو
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در . شود روندی است كه طی آن انسان خودمختار و از حق تعیین سرنوشت خويش برخوردار مي» سكوالريسم«ديديم كه 

كند و ھمین روند  كننده در زندگی فردی و اجتماعی بازی مي عین حال بخاطر پیشرفت دانش، خردگرائی نقشی تعیین
كند، رابطه زيادی با كلیسا و باورھای  ته اروپا و امريكا زندگی ميسبب شده است تا انسانی كه اينك در كشورھای پیشرف

ھا با نھادھای  سبب سستی پیوندھای دينی انسان» سكوالريسم«عبارت ديگر گسترش روند  به. دينی نداشته باشد
نامیده » سكوالريسم«شدن جامعه  Entchristlichung در حال حاضر در اين كشورھای روند غیرمسیحی. دينی گشته است

ھمان نسبت نیز دين رسمی در  برای درك اين نكته كه ھر چقدر دولت از بافت سكوالر بیشتری برخوردار گردد، به. شود مي
  :شود، كافی است جامعه مسیحی آلمان را مورد بررسی قرار دھیم تر مي جوامع مدرن غربی ضعیف

 بسته شده است مبنی بر آن كه دولت حق دارد برای اين در آلمان میان دولت و كلیساھای كاتولیك و پروتستان قراردادی
كسانی كه شاغل ھستند، بايد به كارفرمايان خود اعالن كنند كه در يكی از اين دو كلیسا . وصول كند» مالیات«دو كلیسا 

ی از درآمد آنھا در صورتی كه شاغلین اين امر را مورد تأئید قرار دھند، در آن صورت دولت حق دارد مبلغ. عضو ھستند يا نه
دارد و  نگاه» مالیات كلیسا«عنوان  را به) پردازند از مالیاتی كه اين افراد بايد به صندوق دولت به% 10چیزی حدود (را 
توان در آلمان تعداد كسانی را كه دارای عقايد دينی ھستند و  باين ترتیب بسادگی مي. حساب اين دو كلیسا واريز كند به

ھا آشكار شده است  بر اساس ھمین آمارگیري. ای دينی خود به كلیساھا كمك مالی كنند، تخمین زدحاضرند بخاطر باورھ
روز از تعداد كسانی كه به  دھند و روزبه كه اينك تقريبأ ساالنه نزديك به صدھزار نفر از عضويت در كلیساھا استعفاء مي

ود و اينك كار بجائی رسیده است كه در برخی از ش روند تا در مراسم نیايش دينی شركت كنند، كاسته مي كلیسا مي
ھای دينی  سو تعداد كسانی كه باين كلیساھا برای نیايش شھرھای آلمان قرار است چند كلیسا فروخته شوند، زيرا از يك

لیك و شود، كلیساھای كاتو كم مي» مالیات كلیسا«روز از حجم  روند، بسیار اندك است و از سوی ديگر از آنجا كه روزبه مي
ھای  ھای چند صد میلیارد يوروئی ھستند، توانائی تأمین مخارج نگھداری و تعمیر ساختمان پروتستان با آن كه صاحب ثروت

حتی در يك مورد گويا مسلمانان مقیم آلمان تصمیم دارند يكی از اين كلیساھا را خريداری و آنرا به . اين كلیساھا را ندارند
برخی . ھا در حال حاضر در آلمان يك سوم از جمعیت پیرو ھیچ دينی نیست مین آمارگیريبر اساس ھ. مسجد تبديل كنند

بدل شده و در » بدون چھره«ای  كرده خدا به پديده دھند كه حتی برای بسیاری از دينداران تحصیل ھا نشان مي پرسي ھمه
   .ه استو به نیروئی تجريدی بدل گشت passiv ھنگام نماز و نیايش به موجودی غیرفعال

ھای سیاسی كوشیدند جای دين را  به انحصار دين به مثابه ايدئولوژی پايان داده شد و ايدئولوژي» سكوالريسم«با پیدايش 
كمونیسم به نفی كامل دين پرداخت، فاشیسم . بگیرند و يا آنكه در آمیزش با آن كنترل نھادھای دولتی را از آن خود سازند

ھا و بكار گرفتن ترور  ن در آمیزش با دين دولت را در انحصار خود گرفتند و كوشیدند با بسیج تودهدر ايتالیا و نازيسم در آلما
اراده تاريخ را نفی كنند، » نژادھای پست«نامیده شدند و » ضد انقالب«،  دگرانديشان كه »طبقات استثمارگر«عريان علیه 

ھای تاريخی امكان تحقق آن يا فراھم نبوده است و يا آنكه  دهھائی را تحقق بخشند كه بنا بر دا چون آنھا خواستند انديشه
    .در گذشته زايش يافته و اما اينك ديگر قابل تحقق نیستند

ھم از طريق  ست، آن ا Selbsverwirklichung»تحقق خويش«داری در پی  انسان كنونی جوامع پیشرفته سرمايه
او خواھان آن . ھای زندگی فردی و اجتماعي ری بر تمامی عرصهھای دينی و سلطه خردساال سكوالريزاسیون تمامی ارزش

با اين حال چنین . است كه سازماندھی تمامی اشكال زندگی فردی و ھمگانی بر مبنی منطقی عقالئی انجام گیرد
را نتوان با آنجا كه روندھا . انساني، ھر چند كه توانست دين را سكوالريزه كند، اما نتوانسته است خود را از آن رھا سازد

   .يابد منطق متكی بر خردساالری توضیح داد، نوعی ترس دينی بر خرد انسان كنونی غلبه مي
 درصد ھنوز عید تولد مسیح را 70. است» مقدس«امری بسیار » ھای فردي آزادي«ھا   در صد از آلماني81با اين حال برای 

دھد  ھا را تشكیل مي  درصد از آلماني35 رخدادھای زندگی ترين ھای توريستی مھم دارند و تعطیالت و مسافرت گرامی مي
  .)14(كنند  ھای مسیح را مثبت ارزيابی مي ھا و پیام  درصد ھنوز با كلیسا رابطه دارند و پیروی از آموزش20و تنھا 

ھد، اما اعتراض او د ماركس انسان را سازنده دين نامید و يادآور شد كه دين در حالی كه بینوائی واقعی انسان را بازتاب مي
زيگموند فرويد ). 15(گردد  بدل مي» ھا ترياك توده«كند و در اين رابطه متقابل است كه دين به  را به آن وضعیت نیز بیان مي

با . » اجباری جھانشمول Neurose عصبی پريشان« نوشت كه دين عبارت است از 1907، روانشناس اتريشی در سال )16(
سازد كه انسان حتی اگر بتواند خود را از قید و بند معابد، كلیساھا و  اسی مدرن آشكار ميشن اين حال دانش جامعه

گاه  سكوالريسم ھر چند دين را از دولت دور كرد، اما ھیچ. تواند بدون دين زندگی كند مساجد دينی رھا سازد، اما نمي
فیلسوف معاصر آلمان  Jürgen Habermas ھابرماسبھمین دلیل نیز يورگن . تواند سبب زوال كامل دين در جامعه گردد نمي

عیسويت فقط كاتالیزاتوری برای ھنجارھای بديھی مدرنیته «نزد او . گويد سخن مي Postsäkular  پساسكوالر اينك از جامعه
ھای آزادی و زيستن ھمراه با ھمبستگی است، میراث  بلكه برابرگرائی جھانشمولی كه سرچشمه ايده... نیست 
اين میراث، بدون آنكه گوھرش دچار دگرگونی شود، . نوع مسیحیت است ھم ه عدالت يھوديت و اخالق عشق بهبالواسط

بھمین دلیل . »تا به امروز برای اين میراث گزينشی يافت نشده است. دائمأ مورد نقد قرار گرفته و از نو تفسیر شده است
تر  راديكال«بیشتر از آنچه كه تا كنون رخ داده است، » ارھای خوداز توان ھنج«خواھد كه  نیز ھابرماس از رھبران كلیسا مي

شود و ابھت خود را از  سان مي در جوامع اطالعاتی ھمه چیز ھم«و سرانجام ھابرماس بر اين باور است كه . »بھره گیرند
     .(17(» شده نیز گردد شايد اين امر شامل حال مسیحیت نھادينه. دھد دست مي

  پايان بخش نخست
 

  :ھا پانويس• 
  

http://www.secularismforiran.com


www.secularismforiran.com 7 

 ُمخبر، انتشارات  در دو جلد، نوشته آلبر سوبول، ترجمه نصرا كسرائیان وعباس» انقالِب فرانسه«رجوع شود به كتاب  -1
  .1370شباھنگ، تھران

 از آنكه جھان به پاياِن خود رسد، از  بر اساِس تعالیم برخى از رسوالن و به ويژه تعلیماِت يوحنا، عیسى مسیح پیش -2
ھمراه آنان  اند، برمي،ُگزيند و به گردد و كسانى را كه در دوراِن حیاِت خود دينداراِن مؤمن بوده وِت الھى به زمین باز ميملك

به اين انديشه در ديانت مسیح شیلیاسم . آورد  سال امپراتورى بھشتى را در ھمین ُدنیاى خاكى بوجود مي1000براى 
مسیح ُمردگاِن مؤمن را بار ديگر . اند نیز نام نھاده» قیامت اول«ُشده است و بر آن گويند كه بر اصل زندگى دوباره بنا  مي

پوشى  ھاى اين جھان كه در دوراِن حیاِت خود از آن به نفع ديندارى چشم ُكند تا بتوانند به ُمدت ھزار سال از لذت زنده مي
البته كلیساى .  ُمراجعه كرد22 تا 20باب » حناى رسولُمكاشفه يو«توان به  در اين رابطه مي. مند گردند كرده بودند، بھره

  .اند كاتولیك و پروتستان اين نظريه را قبول ندارند و در طول تاريخ خود با اين انديشه به شدت ُمبارزه كرده
روز، ، ترجمه على اصغر حكمت، انتشارات پی ، تألیف جان ناس»تاريخ جامع اديان از آغاز تا امروز«رجوع شود به كتاب -3

   .1348تھران،
استفاده ُشده است كه معناى ديگر آن امپراتورى  Reich  در ترجمه آلمانى انجیل براى ترُجمه واژه ملكوت از واژه رايش -4

 از دو امپراتوری پیشین بنأ  نامیدند كه پس مي»  ُسوم رايش«ھای آلمانى حكومت ھیتلر را بھمین دلیل نیز نازيست. است
آنھا در تبلیغات خود از امپراتورى ھزار ساله آلمان ُسخن . ود تا ھزار سوم پس از میالد دوام داشته باشدُشده بود و قرار ب

  .خواھد برقرار سازد  بر روى زمین مي اى كه مسیح ُمقدس اى بود به امپراتورى ھزار ساله ُگفتند كه اشاره مي
 ب را عیسى مسیح به يكى از حواريون خود كه سیموناين لق. معناى صخره است در زبان يونانی به Petrus  پطروس -5

Simon بنا به روايات انجیل سیمون فرزند ماھیگیرى بود به نام يونا. نام  داشت، داد Jona كه  و ھمراه با برادرش 
 با اين كه او در ھنگامى كه سربازان براى دستگیری مسیح. نام داشت، به مسیح پیوست و پیرو او ُشد Andeasآندِرآس

ھمراه دو تن ديگر از حواريون عیسى   از مصلوب ُشدن مسیح به آمده بودند، به انكار عیسى مسیح پرداخت، لیكن پس
 از آنجا به ُرم رفت و در آنجا آئین مسیحیت را تبلیغ كرد و در دوران  سپس.  او پرداخت تبلیغ كیش مسیح در اورشلیم به

ز مسیحیان شھید ُشد و جسد او را در محلى دفن كردند كه اينك به واتیكان ھمراه بسیارى ديگر ا به Neroامپراتورى نرون
   . نُخستین ُاسُقف ُرم بود  تعالیم كلیساى كاتولیك پطروس بر اساس. تعُلق دارد

  .21، باب»انجیل يوحنا« و 22، باب »انجیل لوقا«، باب شانزدھم، »انجیل متى«وع شود به  رج-6
 است و  معناى ُمخالفت و اعتراض گرفته ُشده است كه بهProtest  از واژه پروتستProtestantismus  پروتستانتیسم -7

طلبانه مارتین لوتر نیز اعتراضى بود به عملكردھاى كلیساى كاتولیك و بھمین دلیل تفسیرى را كه او از   اصالح ُجنبش
ى فئودالى امپراتورى آلمان اصطالحى وجود در آن دوران در سیستم ُحقوق. كرد، پروتستانتیسم نامیدند مسیحیت تبلیغ مي

 1529در سال . كه واژه پروتستانتیسم از ھمین واژه استخراج ُشده است Protestation نام پروتستاسیون داشت به
 امپراتورى به   مجلس1526اى را علیه مصوبات   شھر در اجتماعى كه تشكیل دادند، اليحه14نشین و   شاھزاده5نمايندگان 
ھائی را در نظر گرفته  كردند، محدوديت  و ُاسلوِب لوتر پیروى مي سانیدند كه بر حسب آن براى مؤمنینى كه از روشتصويب ر

 اصالحات دينى او   ُمخالفین لوتر ُجنبش اين ٌمصوبات پروتستاسیون نامیده ُشدند و ھمین امر سبب گشت تا از آن پس. بود
  .را به تمسُخر پروتستانتیسم بنامند

  Säkularisierung im 19. Jahrhundert", von A. Langner, München, 1978" :اين زمینه رجوع شود به اين اثردر  -8
را مسیحی ُكنند،  Preussen ھا در پايان شده دُھم میالدى براى آنكه ساكنین بومى سرزمین پروس  بخشى از آلمانى -  9

ا بدست گرفتند و اھالی بومى را در خود جذب نمودند و دولت  ر باين منطقه كوچ كردند و بتدريج رھبرى سیاسى پروس
 به آئین پروتستانتیسم گرويد و خود را از كلیساى كاتولیك و سیادت 1522 در سال  ُحكومت پروس.  را ُبنیاد نھادند پروس

دوران تولید  ُشد و پا بهمند   از ُرشد و ُشكوفائى زياد بھره در دوران سلطنت فريدريش سُوم پروس. دولت لھستان آزاد ساخت
ھاى كوچك آلمان را اشغال ُكند و يا آنكه از   توانست بیشتر دولت در دوران صدارت بیسمارك پروس. دارى ُگذاشت سرمايه

 فرانسه و اشغال   علیه ارتش  از پیروزى نظامى پروس پس.  تبديل نمايد طريق معاھده آنھا را به ُجزئى از سرزمین پروس
 بود،  ھاى آلمان در قصر ورساى تصمیم گرفتند ويلھلم اول را كه شاه پروس  رھبران ايالت1871م در سال ورساى، سرانجا

  . از بین رفت به رھبری بیسمارك بوجود آمد و دولت پروس»  اول رايش«بپذيرند و باين ترتیب »  آلمان رايش«بعنوان شاه 
در ابتدأ اين واژه را درباره .  در معانى ُمختلف بكار گرفته ُشده استنیز در طول تاريخEmanzipation  واژه امانسیپاسیون -10

بطور مثال ھرگاه پسرى خانه پدرى را . ُشدند كردند كه از روابطى كه در آن قھر و جبر حاكم بود، رھا مي كسانى مصرف مي
خواھانه ُاروپا رھائی از  ى آزاديھا بعدھا در بطن ُجنبش. ُگفتند كه او به امانسیپاسیون دست يافته است كرد، مي ترك مي

 رھائى از ھرگونه روابِط اجبارى و از میان  ماركس. ھاى ُمطلقه و استبدادى را امانسیپاسیون نامیدند چنگال ُحكومت
را ...)  اقتصادى، سیاسى، ُحقوقى، مذھبى و- اجتماعي) اى از زندگانى انسانى برداشتن ھرگونه  وابستگى در ھر زمینه

  .نامد ن ميامانسیپاسیو
 ,Von Jenseits zum Diessets", Karl Heyden,Günther Ulrich, Horst Mollnau"  :در اين زمینه رجوع شود به كتاب -11

Jena, 1960  
ويژه  ھا خواھان آنند كه كلیسا و به كلريكالیست. قرار دارد Klerikalismus در برابر كلريكالیسم Laizismus الئیسیم - 12

ھای دين مسیحیت تدوين  كننده برخوردار باشد تا قوانینی مخالف با ارزش  در تدوين قوانین از نقشی تعیینكلیسای كاتولیك
ھا بر عكس، خواھان آنند كه دين و دولت بايد جدا از يكديگر باشند، دين امری فردی و خصوصی است و در  الئیست. نشوند

ھای  ھای زمانه پاسخ گويند و در اين رابطه ارزش د، بايد به ضرورتشون نتیجه قوانینی كه از سوی نمايندگان مردم تدوين مي
    .دينی نبايد نقشی داشته باشند
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.  درُگذشت  در نزديكى فلورنس1642 ژانويه 8زاده ُشد و در  Pisa  در شھر پیزا1564 فوريه 15در  Galileo Galilei گالیله  - 13
گالیله يكى از ُبُزرگان علمى است و كشفیات فراوانى دارد كه عبارتند از . او رياضیدان و ُمحقق ُعلوم طبیعى و تجُربى بود

ھا را پیشرفت داد و توانست با  عالوه براين او تكنیك ساخت دوربین. كشف قانون نوسان پاندولى و كشف ترازوى ھیدرولیك
چرخند، كشف  نمود   دور ُكره ژوپیتر مي ماھى را كه به4ھا ثابت ُكند كه بر سطح ُكره ماه كوه وجود دارد و  ُكمك اين دوربین

ديگر آنكه او در زمینه توضیح قوانین ُسقوِط اجسام تحقیقاتی . ھاى سیاه وجود دارند و نشان داد كه بر سطح خورشید لكه
ه به آن دلیل كه او بطور علنى از تئورى سماواتى ُكپرنیتك حمايت كرد و اين تئورى براين نظر است كه زمین ب. كرده  است

   .، كلیساى كاتولیك او را محاكمه نمود و او مجبور ُشد نظريات علمى خود را انكار ُكند گردد و نه بالعكس دور خورشید مي
 Säkularisierung, der Gott, der und fehlt", Michael Naumann, erschienen in "die Zeit" von" رجوع شود به - 14

19.12.2001   
   .378، صفحه 1ثار ماركس و انگلس به زبان آلماني، جلد رجوع شود به كلیات آ - 15
او بنیانگذار روانشناسی تحلیلی .  درگذشت1939 زاده شد و در سال 1856در سال  Siegmund Freud زيكموند فرويد -16

ای از خود  رجستهآثار تئوريك ب» دينامیسم غرايز«، »روياھا«، روانكاوی »خودآگاھی ناخودآگاه«در اين رابطه او درباره . است
» شناختي جامعه«، اساطرشناسی و نیز مسائل »دانش دين«، »تبارشناسي«چنین درباره  فرويد ھم. بجای گذاشته است

، درباره كالبدشكافی روان در 1900آينده يك پندار : ترين آثار او عبارتند از«مه. تحقیقات زيادی كرده است» زيباشناسي«و 
   ...  و1920ھا و تحلیل من  ، روانشناسی توده1905 و رابطه آن با ناخودآگاه ، متلك1901ھمه اوضاع زندگی 

 Säkularisierung, der Gott, der und fehlt", Michael Naumann, erschienen in "die Zeit" von" رجوع شود به - 17
19.12.2001 

 

http://www.secularismforiran.com

