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چکیذه
وکىالقیىن شایگاهی ویژه و هكکمی ؾق ايؿیٍه هعمؿ اقکىو ؾاقؾ .وی ؾق هكظله آ٤الیى پكوژه ؼىؾ با ً٠ىاو ?اوالم ًٌاوی
کاقبكؾی> ،جاکیؿ هیکًؿ که ایى پكوژه بك اوان قوي ًٌاوی قوژه بایىحؿ ؾق کحاب ?هكؾم ًٌاوی کاقبكؾی> هیباٌؿ ،و ال آو بهكه
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گك٨حه اوث@ وپه اِٙالض ?٠٭ل اوالهی> که ال وىیی همىاو و ظحی يى٠ی بكهمکًٍی ٕقویاقوییٔ با پكوژه ?٠٭ل ٠كبی>
هعمؿ ٠ابؿ الصابكی ،اوث ،قا هٙكض هیکًؿ .ال ایى قو ،ؾق قاوحای ًٌاؼث ايؿیٍههای اقکىو ؾق لهیًه وکىالقیىن ،بایؿ
هإل٩ههای هؽحل٩ی قا هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾهین.
واژههای کلیذی :ظک ىهث اوالهی ،هعمؿ اقکىو ،وکىالقیىن ٕال١لمايیۀٔ ،وکىالقیماویىو ٕال١لمًۀٔ ،ي٭ؿ ٠٭ل اوالهی،
ظاکمیث ٠الی.

ل١لمايیة :هالظٝات ْ
ْ
أولیة ظىل هى ٧٬هعمؿ أقکىو> اذك اقلٌمًؿ ؾکحك المواوی ب٥ىقۀ هیباٌؿ ،که ؾق هصلة یح٩کكوو،
 .5ایى ه٭اله بكگكؾاو ه٭الهای با ً٠ىاو ?اإلوالم و ا
ٌماقه  ،7وال  ،8483هإوىة هإهًىو بال ظؿوؾ للؿقاوات و األبعاخ ،چاپ ٌؿه اوث.
 .6اوحاؾ جمام گكوه ٨لى٩ه ه١اِك ؾايٍگاه کىیث zouaoui.beghoura@ku.edu.kw

 .7ؾايٍصىی ؾکحكی جاقیػ اوالم ؾايٍگاه هفاهب اوالهی جهكاو mmajid.menhaji@gmail.com
جاقیػ ؾقیا٨ث 8532/47/87 :جاقیػ پفیكي8532/84/83 :
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اول -ه٩هىم ًٌاوی وکىالقیىن
هعمؿ اقکىو ،ال ابحؿای جع٭ی٭ات ؼىؾ ،یک يمىؾاق جئىقیک هحٍکل ال چهاق هإل٩ه قا اقائه يمىؾه اوث:
 .8جصكبه جأویىی ٕبًیايگفاقیٔ و پیؿایً ٠٭ل اوالهی و هّلعث٠ /٭ل ؾولث ٕ 008 -084مٔ@
 .8پیىيؿ هیاو ؾیى و ؾولث و ؾيیا@
 .5گىىث پیىيؿ هیاو ؾیى ،ؾولث وؾيیا@
 .0هعؿویث های ايباٌث ٌؿه و وكپیچیهای پىًؿیؿه ٕ.ٔ8328
اقکىو ایى ٘كض قا ؾق هٙال١ات و جع٭ی٭ات هؽحل٩ی بیاو کكؾه اوث 5و ؾق هحىو هؽحل ٧ؼىؾ ،به ٘ىق هىح٭ین و ٤یكهىح٭ین به آو
اٌاقه يمىؾه اوث .ال ٘كی ٫پاوػ به ایى پكوً ها ،وی به ج٩کیک هحىو هیكاخ اوالهی يهاؾ هعىق و ج٩ىیكٌؿه ،پكؾاؼث? .چگىيه
قابٙه هیاو ؾیى و ویاوث ؾق ٬كآو و ویكه يبىی ،شلىه گك گكؾیؿ؟> ٕهعمؿ اقکىو ٔ589 :5==: ،ال ایى قو ،ؾق قاوحای پاوػ گىیی
جاقیؽی -ا٨ىايه ای و ٠ملکكؾهای آییًی ،قوىغ کًین@ وپه به يهاؾهایی بپكؾالین که ؾق جاقیػ به ایصاؾ اوالم وًیٌ ،ی١ی و
ؼاقشی و ؾق جمام ٌاؼههای آو ها یً١ی ظً٩ی ،ظًبلی ،لیؿی ،اوما٠یلی و  ،...هًصك گكؾیؿٕ >.هماو.ٔ58: -589 ،
اقکىو با جصمیه و جعلیل ه٩هىم ٬ؿقت ؾق ٬كآو به ایى يحیصه هیقوؿ که ? ه١ايی که بؿوو کىالث و ؼىحگی ؾق ٬كآو پی ؾق پی واقؾ
ٌؿه اوث ،که ظاکمیث هح١ل ٫به ؼؿاويؿ یکحا ،ليؿه ،وؽى کًًؿه با ايىاو و ...اوث و ایى هماو ظاکمیحی اوث که ٬ؿقت ویاوی
پیاهبك َٕٔ و شايٍیًاو په ال وی ،جىشیه هیکًًؿ و هٍكو٠یث هیبؽٍؿٕ .هماو ٔ58; ،ال ایى قو ،ؾقباقه وکىالقیىن يمیجىاو
وؽى گ٩ث ،هگك ایًکه هیاو ؾو هىئله ظاکمیث ٠الی و ٬ؿقت ویاوی ج٩کیک کًین .ایى هىئله با جئىقی ؾايً و ٬ؿقت که جىوٗ
هیٍل ٨ىکى جؿویى ٌؿه اوث ،همىاو اوث .ؾق وا ٟ٬ایى کاق ؾق قاوحای ?جؿویى یک جئىقی شاه ٟؾقباقه قوابٗ هیاو ؾیى و ویاوث
با جىشه ٘كض واقه اوالهی ،هیباٌؿٕ >.هماؤ587 ،
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با جىشه به جعلیلهای اقکىو ،هیكاخ اوالهی به وك٠ث جىايىث ّ٠ك يبىی و ؼل٩ای قاٌؿیى قا به ؾوقاو اوٙىقه ای و بًیاؾی ،جبؿیل
يمایؿ٬ .ؿقجی که ياٌی ال و٬ای ٟؼىيیى ؼال٨ث بىؾ و به کًحكل و هؿیكیث اؤا ٞهیپكؾالؾ و ال يٝام اوحىاق بك اشباق و هعؿوؾیث،
پاوؿاقی هیکًؿ .ایى يیكوها و٬حی به اً٬ا ٞهحىول هیٌىيؿ ،والوکاقها و ٠ىاهل وا١٬ی قا پًهاو هیکًًؿ جا بحىايًؿ یک ایؿئىلىژی
جىشیهی قا ایصاؾ يمایًؿ که به کاقبىث کن یا لیاؾ هًاب ٟظاکمیحی ٠الی بپكؾاليؿ و ال کىايی ؾاقای ِاظب ٬ؿقت بال١٩ل هىحًؿ،
بهكه ببكيؿٕ .هماؤ5=5 ،

 .5ال شمله ایى جع٭ی٭ات:
٬ .8كاءات ٨ی ال٭كآو ٕ .ٔ8328الّ٩ل الكاب :ٟهؿؼل الی ؾقاوه ال١ال٬ة بیى االوالم و الىیاوة@
 .8االوالم االؼال ٪و الىیاوة@8320 ،
 .5جاقیؽیة ال٩کك االوالهی ٕ .ٔ 8320الّ٩ل الؽاهه :الىیاؾة ال١لیا و الىلٙات الىیاوة ٨ی االوالم ،و الّ٩ل الراهى :االوالم و ال١لمًة@
 .0ال١لمًة و الؿیى :االوالم ،المىیعیة ،ال٥كب.8330 ،

 .6شمئیات ایى جئىقی-پكوژه قا هیجىاو ؾق هىاقؾ لیك بیاو کكؾ:

 .8جصكیه جأویىی ،پیؿایً ٠٭ل اوالهی و ٠٭ل ؾولث ،بیى والهای @088-084
 .8پیىيؿ هیاو ه٩اهین :ؾیى  -ؾولث  -ؾيیا@
 .5هعؿوؾیثهای ايباٌحه ٌؿه ٕهحكاکنٔ پیٍیى و وكپیچیهای ٔكوقی بكای آوٕ .يگاه کًیؿ به :ال٩کك االوالهی ٬كاءة ٠لمیة 808 َ ،و  ٔ800ال شهث ٘كض يکات
ؾیگكی ؾقباقه ظاکمیث ٠الی ؾق ايؿیٍه اوالهی و ال شمله -8 :جصلی ه٩هىم ال ٘كی٬ ٫كآو و جصكبه هؿیًه@  -8واکاوی ه٩اهیمی چىو :ولٙاو ،هلک/ؼال٨ث ،اهاهث،
ؾوحىقال١مل و ...ؾق ّ٠ك جأویىی@ ٠ -5٭یؿه و ظاکمیث ٠الی ٨کكی :ي٭ً اشحهاؾ@  -0هیكاخ و ظاکمیث ٠الی یا هٍكو٠یث ٠الی@  -3ایؿئىلىژی و ظاکمیث ٠الی.
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بؿاو ،گاهی قوٌمًؿ به کاق گك٨ث و ه١ح٭ؿ بىؾ که ?بایىحه اوث ؾق ه٩كؾات ،شكیاوهای کالهی ٕ ،ٔTheologyؾاوحاوهای

ظاکمیث ٠الی ٌاهل وه هإل٩ه اوث:
 .8ایؿئىلىژی ؾق قاوحای هٍكو٠یث@
 .8اوٙىقه ال ٘كی ٫چهكههای بمقگ الگىیی بكای ظاکمیث ٠الی@
ٌ .5ؽّیث اِلی به ً٠ىاو یک الگىواقه .اقکىو ه١ح٭ؿ اوث که ایى هإل٩ه ؾاقای شًبه ژق ٦جكی ؾق هىئله ظاکمیث ٠الی اوث.
بًابكایى ؾق اقلیابیهای اقکىو ،قابٙه ظاکمیث ٠الی با ٬ؿقت ویاوی ؾق هكظله جؿویى ٠لىم ٠كبی جع٭ ٫پیؿا یا٨حه اوث و
هیگىیؿ? :ؾق قاوحای جىٔیط ،جب ییى و جبلىق ظاکمیث ٠الی ،ؾولث به جمام ٬ؿقت ً٨اوقی یا ٠لىم ویژه ً٨ی ٕهمايًؿ ٠الن اؼباقی،
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57

٠الن ل٥ث و يعىی ،هحکلن ،هكؾم ًٌاوی٨ ،٭یهٔ اظحیاز ؾاٌث .همه ٕ٨ایل و و یژگیهای گكؾآوقی ٌؿه جعث ه٩هىم ٠ؿالث،
ٌكٖ هٍحكک و ٔكوقی هٙلىب بىؾ که هك بالگىکًًؿه ٕيا٬لٔ٬ ،أی ،هصحهؿ ،اهام ،ؼلی٩ه ،بایؿ بؿاو ؾوث هییا٨ث .ؾق ایًصا
هصمى٠ه ای هً١اؾاق و ؾاللحی ال ویژگی ها ،کاقکكؾها و ايىا ٞق٨حاقهای ؼاَ يىبث به ه٩هىم ظاکمیث ٠الی ؾق اوالم ،قا
هییابینٕ >.اقکىؤ5;4 :5==:،
هیجىاو گ٩ث اهکاو گىىث هیاو ظاکمیث ٠الی و ظاکمیث ویاوی ،همايًؿ ؾايً و ٬ؿقت ،با وشىؾ جمایم و اؼحال ٦با یکؿیگك،
وشىؾ گىىث وشىؾ يؿاقؾ .اقکىو هیگىیؿ ? :ظاکمیث و ٬ؿقت ؾو قويؿ به هن هكجبٗ هىحًؿ و بعكاو ؾق یکی به ؾیگكی هًحهی
هیٌىؾٕ >.هماو ٔ5=6 ،وی ایى ايؿیٍه قا ؾق شای ؾیگك بیاو هیکًؿ و هیگىیؿ? :اگك بحىايین ؾقک کًین ،که چگىيه ٠٭ل اوالهی
ه١یى ال ابحؿای پیؿایً آوها ؾق هكظله جأویىی  ،با یک ٠٭ل /هّلعث ؾولث جؿویى و هن جكال ٌؿه اوث ،ال ایى قو ،قؾیابی
هاشكاشى ییهای ؾیالکحیکی ایى ؾو ٠٭ل ؾق بىحكهای بىیاق هحًى ٞاشحما٠ی ٨ -كهًگی ،بكای ها آواو هیگكؾؾٕ >.هماؤ589 ،
اقکىو په ال ج١ییى و چاقچىب بًؿی اولیه ،کىٌیؿ جا جاقیػ قوابٗ هیاو ظاکمیث ٠الی و ظاکمیث ویاوی قا بًىیىؿ@ جاقیؽی
هٍابه جاقیػ يگاقی هیٍل ٨ىکى ؾق لهیًه هیكاخ ٤كبی ،ؾق ٬الب ه٭ایىه ای با هكظله یىيايی ،جصكبه ؾق ّ٠ك قيىايه و پكوٍگكی
ؾق ٠لىم ايىايی ؾق ّ٠كهؿقو ،هیباٌؿ .او جاقیؽی ال آو قوابٗ قا که با ظٕىق پیاهبك َٕٔ هىحًؿ ،قا جكوین کكؾ@ لیكا ظٕىق
ایٍاو به هًمله ا٠حباق ایى اهك هعىىب هیٌؿ که با وشىؾ هىح٭ین گ٩حماو ٬كآيی ٬ابل هٍاهؿه بىؾ .په ال قظلث ایٍاو ،ایى
ظاکمیث به ؾو ٌاؼه ج٭ىین گكؾیؿ٬ :كآو و ظؿید .په ال شم ٟآوقی و يگاقي آوها ،هصمى٠ه ای ال هحىو گكاو وًگ ال هیكاخ
ه٭ؿن کحابیٌ ،کل گك٨ث .ال ایى قو ،ؾولث ال ایى قويؿ بكای ا٠مال ا٬حؿاق ؼىؾ بهكه بكؾ.
ایى قويؿ جىشهی ؾق جصكبه جأویىی  ،ؾولث اهىی و وپه ؾولث ٠باویاو ،شلىه گك گكؾیؿ ،اها ؾق اولىیث بؽٍی به یکی ال ؾو
هإل٩ه ،هح٩اوت هىحًؿ .ؾق هكظله جأویىی ،ظاکمی ث هً١ىی بك ٬ؿقت ویاوی ه٭ؿم بىؾ و ؾق هكظله ؾوم یً١ی ؾق ّ٠ك بًی اهیه و
٠باویاو ،به ٬ؿقت ویاوی جبؿیل ٌؿ که ظاکمیث ٠الی ،بالیچه آوها گكؾیؿ .ال آيصا که ایى هىئله جا به اهكول ؾق شىاه ٟاوالهی
شاقی اوث و گىىحه يٍؿه اوث@ ال ایى قو ،اقکىو آو قا ؾق ؾو شًبه اواوی هىقؾ بعد ٬كاق ؾاؾه اوث :وکىالقیماویىو و باليگكی
ؾق اوالم بًام هؿقيیحه.
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 -5ال١لمًة :وکىالقیماویىو
٨كایًؿی اوث که ؾق آو شاه١ه ال یک هىیث ؾقبىث ؾیًی به قابٙه ای شؿاجك ؾوث پیؿا هیکًؿ .همچًیى اِٙالظی اوث که به باوق کلی ؾق هىقؾ جاقیػ اوث@ بؿیى
ِىقت که آو قا پیٍك٨ث شىاه ٟبه ومث هؿقيیحه و کن ٌؿو وابىحگی به ؾیى هیؾايًؿ ،ؾقظالیکه ؾیى شایگاه ؼىؾ قا به ً٠ىاو یک هكش ٟاِلی ال ؾوث هیؾهؿ.
اگكچه وکىالقیىن و وکىالقیماویىو اقجباٖ هً١ایی يمؾیکی با هن ؾاقيؿ ،اها یکی يیىحًؿ .ج٩اوت ایى ؾو ه٩هىم ؾق پاوؽی اوث که به پكوً ال ي٭ً ؾیى ؾق شاه١ه
ً
هیؾهًؿ .وکىالقیىن هؿ٠ی ٬لمكویی بكای ه١ك٨ث ،اقليها و کًًهاوث که هىح٭ل ال اجىقیحه ؾیى باٌؿ ،اها ٔكوقجا هًکك ي٭ً ؾیى ؾق اهىق ویاوی و اشحما٠ی
يیىث .وکىالقیماویىو اها ،به هً١ای کًاق گفاٌحى ؾیى ال ایى ظیٙههاوث.
ال١لمايیة :وکىالقیىن
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اقکىو ،وکىالقیماویىو و هؿقيیحه قا ال يٝك ج١كی ٧و جعلیل ،به هن پیىيؿ هیؾهؿ .بًابكایى هؿقيیحه ال يٝك اقکىو ٠باقت اوث ال:
? يگكٌی يىبث به قوض ؾق بكابك قویکكؾهایی که ٠٭ل بكای قویؿو به ؾايً ٌؽّی ال وا١٬یث بکاق هیبكؾٕ >.اقکىو:5==5 ،
شكیؿة الًهاق ،ي < ٔ59وکىالقیىن ? يگكٌی يىبث به قوض اوث و بكؾاٌحى ظ٭ی٭ث یا قویؿو به ظ٭ی٭ث جالي هیکًؿ>.
ٕاقکىؤ54 :5==: ،
ایى کاق ال ٘كی ٫ؾو ٠ملکكؾ ِىقت هیگیكؾ:
اول -چگىيه وا١٬یث قا به قوٌی والگاق و ؾقوث بًٍاوین؟
ؾوم -به ٘ىق ویژه ي٭ً هکحب ،یا هماو گىيه که وی هیگىیؿ? :ایًگىيه اوث که وکىالقیماویىو قا ؾقک هیکًین :هًٝىق ال
وکىالقیمه کكؾو ليؿگی به ً٠ىاو یک جًً هؿاوم بكای اؾ٤ام ؾق ؾيیای وا١٬ی و کمک به گىحكي آيچه هیپًؿاقین ؾق ٕ٨ای
اشحما٠ی ،وا١٬ی اوثٕ >.هماو ٔ55 ،یا هماو ? :یک هى١٬یث ؼاَ ايىاو ؾق قویاقویی با هىئله ؾايً اوثٕ >.هماو٨ ٔ7: ،كاجك
ال ایى ه١ايی? ،وکىالقیىن به یک ٌكٖ جیكه بؽث ویاوی ،جبؿیل هیٌىؾٕ >.هماؤ هؿقيیحه ٕالعؿاذهٔ با يىگكایی ٕالحعؿیدٔ ٨ك٪
ٕهماؤ اها به آيچه بایؿ جىشه ؾاٌث ایى اوث که هیچ هؿقيیحه واظؿی ؾق جاقیػ وشىؾ يؿاقؾ@ هماو گىيه که اوالم ؾق لهاو ؼىؾ
هؿقيیحه ای قا ٌکل ؾاؾ و يمایًؿه آو بىؾ .همچًیى ؾق پیٍك٨ث آو به يى٠ی ؼٗ هىح٭ین يیىث .يبایؿ ال ٘كی ٫پیٍك٨ث ؾق لهاو یا
جىلىل ؼٙی بؿاو يگكیىحه ٌىؾ که هًصك به ایؿه ٠ؿم وشىؾ یک هؿل واظؿ هؿقيیحه هیٌىؾ@ ؾق يحیصه لهیًه و قاه قا بكای اؼحال،٦
يىآوقی و ؼال٬یث بال هیکًؿ  ،بكای ایًکه یک ٨كآیًؿ یکپاقچه ٨کكی و ً٨اوقی باٌؿ .بؿیى شهث ال آو ج١بیك هیٌىؾ به? :يگكي پك
جًً و جىشه قوض ايىايی به وا١٬یث و جاقیؽی که ايىاو ؾق شاه١ه یا ؾق ٬الب شاه١ه ایصاؾ کكؾه اوثٕ >.هعمؿاقکىو :5==5 ،ي
<ٔ=-59
اگك هؿقيیحه با اٌکال جاقیؽی آو هٍؽُ هیٌىؾ ،وکىالقیىن يیم چًیى اوث@ لیكا ههنجكیى شًبه هؿقيیحه ،يگكي به
وکىالقیماویىو اوث که يبایؿ به یک جمای م واؾه هیاو اهىق هً١ىی و ویاوی ج٭لیل ؾاؾ .ایى بؿاو هً١اوث که وکىالقیماویىو ال
آيچه هاقکه وبك شاه١ه ًٌان آلمايی گ٩حه اوث ،بهكه هیبكؾ @ ایًکه که جكً٨ؿهای شاؾویی قا ال شهاو ؼاقز کًین@ لیكا چًیى
ً
ج٩اوجی ال يٝك اقکىو ٠مال ؾق همه شىاه ٟوشىؾ ؾاقؾ ظحی ؾق شایی که ها وشىؾ آو قا ايکاق کًین و جعث جأذیك واژگاو ؾیًی ٬كاق
هیگیكین  .بؿیى جكجیب شىاه ٟاوالهی ؾق ایى ٨كآیًؿ ؾقگیك هىحًؿ :یک جاقیػ وکىالق بی پكؾه و ظحی شًبًهای اوالهی هًاؾی و
٘ك٨ؿاق بالگٍث به اِىل و جالي بكای ایصاؾ یک ؾولث ؾیًی@ لیكا? :وکىالق ؾق قويؿ ليؿگی قولهكه١٨ ،الیث ها و يیالهای اواوی
و قاهبكؾی ،ؾاقؾٕ >.هعمؿ اقکىو ٔ 5<5 :5=<: ،بًابكایى ،هىئله بكای وی ٨٭ؿاو وا١٬یث وکىالق ؾق شىاه ٟاوالهی يیىث ،بلکه
هٍکل ؾق ٨٭ؿاو ? یک جئىقی ه١٭ىل و ٬ابل ٬بىل ال پؿیؿه ،و ٠اهل قوظی و هح١الی و هىحی ًٌاوی اوثٕ >.هماو٠ ٔ5<4 ،الوه بك
ایى ،یک ؼالء ٝ٠ین ٨كهًگی که هاي ٟال گىحكي ٨كهًگ وکىالق ،گ٩حگى و هىشب کٍمکًهای ٨کكی ؾق شىاه ،ٟهیٌىؾ.
ؾق وا ،ٟ٬گكچه ایى شىاه ٟو ووایل هالی هؿقو قا شم ٟکكؾه ايؿ ،اها ٨كهًگ و ايؿیٍه هًىل وًحی اوث و بی جكؾیؿ آیًؿه
وکىالقیماویىو به هؿقيیحه ٠٭لی و ٨کكی بىحگی ؾاقؾ  .ال ایى قو ،هٍاقکث ٨کكی اقکىو ؾق لهیًه وکىالقیماویىو و پكوژه هىوىم به
?ي٭ؿ ٠٭ل اوالهی> ،کىٌٍی بكای وکىالقیمه کكؾو اوالم اوث.

گیحی گكایی یا شؿا ايگاقی ؾیى ال ویاوث٠ ،٭یؿهای اوث هبًی بك شؿایی يهاؾهای ظکىهحی و کىايی که بك هىًؿ ؾولث هیيٍیًًؿ ،ال يهاؾهای هفهبی و ه٭امهای
هفهبی اوث .ایى ج٩کك ،به ِىقت کلی ،قیٍه ؾق ّ٠ك قوًٌگكی ؾق اقوپا ؾاقؾٕ .مٔ

اسالم و سکىالر یسن؛ در ايذیطه هحمذ ارکىو

هیکًؿ و ؾق قویه ٌکلی یا ؼاقشی يیىث که هیچ ج٥ییك بًیاؾی ؾق يگكي ٨كؾ هىلماو به شهاو و کلیات ،با آو همكاه يیىث>.

هفهىم سکىالریسن در هًظىهه فکری ارکىو
هیجىاو ه٩هىم وی ؾقباقه وکىالقیىن قا ؾق يکات لیك ؼالِه کًین:
.8

اقکىو ال یک ٨كٔیه اواوی ،يحیصه هیگیكؾ که ?وکىالقیىن يمیجىايؿ ال جصكبه جاقیؽی هك گكوه ايىايی ٤ایب باٌؿ،

ظحی اگك ؾق جّاویك ٔ١ی ٧و ياهٍؽُ جصلی یابؿٕ >.هماو ٔ835 ،بك اوان گ٩حه وی? :وکىالقیماویىو ،همايگىيه که ها آو قا
ؾقک هیکًین ،بك قویاقویی يىبث به ا٬حؿاق ؾیًی هحمكکم اوث که آلاؾی ايؿیٍه ؾق ايىاو و ابماقهای ؾوحیابی به آو قا ؼؿٌه ؾاق
هیکًؿٕ >.هماؤ830 ،
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57
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بعد وکىالقیىن هماو گىيه که ٠لی ٠بؿالكلا ٪هٙكض کكؾه ،يیالهًؿ به کًؿوکاو ؾقباقه هىئله ؼال٨ث اوث@ همچًیى

ایى اهك بایؿ ؾق پكجى ايىاو ًٌاوی ویاوی و لموم پیىيؿ آو به ؼلی٩ه ،اهام و ولٙاو ،باٌؿ .اقکىو هیگىیؿ? :بًابكایى ،ه١ايی
ً
اِٙالظات کاهال هح٩اوت اوث@ ؾو اِٙالض يؽىث ٕؼلی٩ه و اهامٔ ٌاهل هىئىلیثهای هً١ىی و هى٬حی اوث@ ؾق ظالی که
ً
اِٙالض وىم ِك٨ا به هً١ای ا٠مال ٬ؿقت بؿوث آهؿه با لوق ،اوث .ال ایى قو ،هیاو ؼال٨ث و ولًٙث ج٩اوت ٬ائل ٌؿین@ لیكا
ً
٤البا اٌحباه هیٌىؾ و ایى به ؾلیل ایًکه وال٘یى جكک اؾ٠ای ؼال٨ث قا ؾاٌحًؿٕ >.هماؤ824-873 ،
.5

ؾولث اهىی و ٠باوی یک ظکىهث وکىالق بىؾيؿ و ؾولث ؾیًی هعىىب يمیٌىيؿ@ اها يٝكیه پكؾالی ایؿئىلىژیکی

جىوٗ ٨٭ها یک قهیا٨ث اپیموؾی اوث که با جىشه به ٌكایٗ لهايه هیباٌؿ و هؿ ٦آو پىٌايؿو وا١٬یث ویاوی و جاقیؽی ؼاَ با
اوحؿاللهای ه١حبك ؾیًی اوث .ؾق هماو لهاو٬ ،ؿقت يٝاهی ،ي٭ً ٠مؿهای ؾق يٝام ؼال٨ث و ولًٙث و همه ٌکلهای ب١ؿی
ظکىهث که به يام اوالم آهؿيؿ.
.0

جالي بكای ٠٭اليی کكؾو وکىالقیماویىو وا١٬یحی ؾق شىاه ٟاوالهی اوث ،اها يٝكیه پكؾالی يٍؿه اوث و جىو١ه

هى١٬یث وکىالقیىن ؾق گفٌحه جىوٗ ٨یلىى٨او هىلماو ِىقت گك٨حه اوث .ال شمله :ابى ه٭ ،ٟ٩شاظ ٛو ه١حمله .به همیى ؾلیل
بایىحه اوث که جاقیػ شؿیؿی بكای گ٩حماو ٠كبی  -اوالهی يىٌحه ٌىؾ.
.3

اٌکال اوالم هىح٭ین یا وًحی ٕيگكي وًحی یا ٌی١ی یا ؼاقشیٔ ،یً١ی اٌکال ايعّاقی ٕاوالم قاوحیىٔ ،که ٠باقتايؿ

ال ايحؽاب ایؿئىلىژیک و اوح٩اؾه ال ٘ی ٧ووی١ی ٠٭ایؿ ،ايؿیٍه ها و ٠ملکكؾهای اقائه ٌؿه و به ً٠ىاو ؾیًی جكوین ٌؿه اوث.
.0

بایىحه اوث که ؾقباقه ؤ١یث ٠اهل ؾیًی ،ايگاقههای ٬ؿوی و قوظی با جىشه به جئىقی هؿقو ؾق لهیًه ؾايً ،باليگكی و

بال ايؿیٍی ِىقت گیكؾ.
همه يٝامهای ویاوی که په ال قهایی ال اوح١ماق ؾق شىاه٠ ٟكب و هىلماو ٜهىق کكؾهايؿ ،ال يٝك ٘بی١ث اٌیاء
.7
ً
شكیاوهای وکىالق هىحًؿ یا وا١٬ا وکىالقیىن هیباًٌؿ ،که جعث ولٙه هؿلهای ٤كبی اؾاقه و ظکىهث اوث .ایى هممهاو
بؽٍی ال جئىقی کالویک بكجكی ؾیًی و هؿقيیحه ٠٭لی هیٌىؾ.
.2

وکىالقیىن به ایى جكجیب ،به ً٠ىاو هًب ٟآلاؾی ٨کكی و ٕ٨ایی که آلاؾی ؾق آو گىحكي هییابؿ و ایى به ؾلیل ایصاؾ

جئىقی شؿیؿ ؾق ٠ملکكؾ ظاکمیث ٠الی و هٍكو٠یث اوث ،که اهکايی اوث که بایؿ ؾق شىاه ٟه١اِك ٤كبی اقوپایی يیم آ٤ال
ٌىؾٕ .هماؤ825 - 828 ،
.3

یکی ال ٌكایٗ هؿقيیحه وکىالقیىن یا لموم ج٩کیک ظاکمیث ٠الی هً١ىی ال ٬ؿقت ویاوی اوث ،با ایى ج٩اوت که بایؿ

وکىالقیىن قا به ً٠ىاو یک همیث ال ؾوحاوقؾهای هؿقيیحه و وکىالقیىن ایؿئىلىژیک ج٩کیک کًین جا اولی قا بگیكین و ؾوهی قا
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کًاق بگفاقین .همايگىيه که اقکىو هیگىیؿ ? :ه١ح٭ؿم که ايؿیٍه وکىالق به ً٠ىاو یک يگكي ايح٭اؾی يىبث به هك ؾايً ،با
کًؿوکاو ؼًریجكیى و کن يٝیكجكیى قویکكؾ٠ ،ملی و بال هیگكؾؾ و ال يٝك ایؿئىلىژیکی به هًٝىق اظحكام به آلاؾی و ايحؽابهای
ؾیگك ،یکی ال ههنجكیى ؾوحاوقؾهای قوض بٍكی اوثٕ >.هعمؿ اقکىو ٔ37 :8330 ،بك اوان ایى ؾقک ،اقکىو با وشىؾ ايح٭اؾ ال
آجاجىقک ،اها ال وی ٬ؿقؾايی هیکًؿ @ لیكا با٠د ٌؿ جكکیه واقؾ ّ٠ك هؿقيیحه گكؾؾ .آجاجىقک ال يٝك وی ،جعث کًحكل يى ٞؼاِی ال
اوالم یً١ی اوالم ٬كو يىلؾهن و يى ٞهٍؽّی ال وکىالقیىن ایؿئىلىژیک و يه وکىالقیىن ٠لمی و قوًٌ٩کكايه ،اوث.
.84

اگك هؿقيیحه هًىٖ به وکىالقیىن باٌؿ ،آو هن با ظ٭ى ٪بٍك هٍكوٖ ٌؿه اوث به گ٩حه وی ،ظ٭ى ٪بٍك ال لهايی ٌكوٞ

هیٌىؾ که ها جمایم هیاو ٨كؾ هإهى و کا٨ك و هىلماو و ٤یك هىلماو جمایم قا هحى ٧٬کًین@ هك یک ال ایىها یک ايىاو هىحًؿ و
ظ٭ى٬ی يیم ؾاقيؿ .ایى هىئله ال شمله هىائلی اوث ،ؾق ايؿیٍه اوالهی هىقؾ جىشه ٬كاق يگك٨حه اوث .آيچه هىئله ظ٭ى ٪بٍك قا ؾق
شىاه٠ ٟكب و هىلماو پیچیؿه هیکًؿ ،ایى اوث که چگىيه و ال چه ٘كی٭ی يٝامهای ویاوی هلی په ال اوح٭الل ٌکل گك٨ث،
اوث که هىئله ظ٭ى ٪بٍك ؾق شىاه٠ ٟكب و هىلماو یکی ال هىٔى٠ات اواوی اوث که بایؿ ايؿیٍه اوالهی ه١اِك جعمل کًؿ.
ؾقوث اوث که با ٜهىق اوالم ،يٍايههایی ال ظ٭ى ٪بٍك به وشىؾ آهؿ ،اها بایؿ بؿايین که هاهیث شؿیؿ ایى ظ٭ى ٪په ال اي٭الب
٨كايىه اوث .اگك جّمین گیكيؿگاو ؾق شىاه ٟهىلماو و١ی ؾق ج٭لیؿ ال ٤كب ؾق ایى هىٔى ٞؾاٌحه باًٌؿ و ؾق ٠یى ظال با آوها
٨ك ٪ؾاٌحه باًٌؿ ،اها آو ها به پؿیؿه اي٭الب ٨كايىه جىشه يکكؾيؿ ،که يٍاو ؾهًؿه ٌکا ٦و گىىث هیاو ؾوقاو هؿقو ال باوحاو
اوث .ایى گىىث ?بك وٙط يماؾیى ؾیًی ؾق هىحه جأذیك گفاٌث و ٨٭ٗ ٌاهل بؽًهای ویاوی ،ا٬حّاؾی و اشحما٠ی شاه١ه
يبىؾٕ >.هماؤ580 ،
دوم -يگرشهای اولیه
جعلیلهای هؽحل ٧پیً گ٩ث ،هإل٩ههای وکىالقیىن و وکىالقیماویىو ؾق ايؿیٍه اقکىو قا ؾق بك يمیگیكؾ ،بلکه هإل٩ههای
اواوی قا اقائه هیؾهؿ که به ها اهکاو هیؾهؿ جا با جىشه به ویك جعىالت ه٩هىم وکىالقیىن ،ؾقباقه آو بعد کًین .ایى بعد قا
هیجىايؿ ؾق هىاقؾ لیك هعؿوؾ کًین:
 -5ؾق ه٩هىم وکىالقیىن ،اقکىو بك وه هإل٩ه جاکیؿ هیکًؿ :آلاؾی ايؿیٍه ،هؿقوه آلاؾ و يؽىحیگی ٕاولىیث بؽٍی بهٔ ٠٭ل.
بًابكایى آو وکىالقیىن به یک جئىقی ؾايً جبؿیل هیٌىؾ ؾق ؾو هكظله اول و ؾوم ،البحه به ٘ىق هىح٭ین به هاؾه  55هًٍىق اي٭الب
٨كايىه ،اٌاقه ؾاقيؿ :بیايه ظ٭ى ٪بٍك و ٌهكويؿی 5همچًیى ٨كؾیًايؿ بىیىىو آو قا به ً٠ىاو یک قویکكؾ ٨كهًگ ل٥حی ؾق وال 5<<7
و ؾو کحاب ؼىؾ با ً٠ىاو ?هؿقوه الئیکی> و ?اؼال ٪الئیکی> بؿاو اٌاقه هیکًؿ@ به گىيهای که هیاو هً١ای لهايی یا ؾيیىی یا
وکىالقیماویىو و بیى وکىالقیىن ال ظید ایًکه آو آلاؾی ايؿیٍه اوث ،قا با ج١الی اقلي ٠٭ل یا ٬ىل به بكجكی ٠٭ل ،گكؾ آوقؾه
اوث.
ؾق ایى لهیًه ،بای ؿ اٌاقه کًین که بىیىىو ه١ح٭ؿ اوث که وکىالقیىن یک قويؿ جاقیؽی اوث که والگاق و ؼاقز ال ٬ا٠ؿه ؾیًی
ٕجئىکكاوی ٔ Theocracy -اوث ،که ال ؾو هإل٩ه به هن پیىوحه جٍکیل ٌؿه اوث :ج٩کیک ٕ٨اها و يهاؾهای اشحما٠ی و ویاوی
ایى ٕ٨اها و يهاؾها ال ٬ا٠ؿه ؾیًی قهایی هییابًؿ جا ؼ ىؾ ؾیى به یک لهیًه ؼاَ و هٍؽُ جبؿیل ٌىؾ .بك اوان گ٩حه وی اگك
1

- Marcel Gauchet, La revolution de droit de bhomme, paris, Gallimard, 1989, p.2.
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ایًگىيه اوث که آوها هاي ٟاوح٩اؾه ال ظؿا٬ل ظ٭ى ٪بٍك هیٌىيؿ و ؾق ِىقت لموم به آوها اظحكام هیگفاقيؿ .بًابكایى وی ه١ح٭ؿ

بحىايین به آوحايه ؼاِی بكوین ،هیجىايین ؾقباقه وکىالقیىن ِعبث کًین .وی ؾق اؾاهه هیگىیؿ ،ایى کاق و قویؿو به آوحايه ؼاَ
پیً ال اي٭الب =<; 5م ،بؿوث يیاهؿه اوث .چكا؟ لیكا ؾیى به قويؿ کاجىلیکی ٕشهايیٔ ؼىؾ بك ٕ٨اهای هؽحل ٧اشحما٠ی و
ویاوی جأذیك هیگفاقؾ و ال وىی ظاکمیث جعمیل هیٌؿ  .په ال قویؿو به آو آوحايه و هًگاهی که اي٭الب بكپا ٌؿ و ظ٭ى ٪بٍك و
ٌهكويؿی ا٠الم ٌؿ@ به ٘ىقی که ظاکمیث هكؾهی با به قومیث ًٌاؼحى آلاؾی ايؿیٍه و بكابكی و جمایم بیى ٌهكويؿی و وابىحگی
ؾیًی ،شایگمیى هبؿأ ٬ايىو الهی ٌؿ .بًابكایى ؾولث په ال اي٭الب و باجىشه به ٌؿت ؾقگیكی بیى ظاهیاو اي٭الب و ظاهیاو
کاجىلیک٬ ،اؾق به ا٠مال وکىالقیىن يبىؾ ،اها بكؼی ال ا٬ؿاهات و گامهایی ايصام گك٨حه ؾق جىِی ٧ظ ٫ولًٙحی یا ؾولث بىؾ@ به
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٠باقت ؾیگك ،ؾولث ظ ٫يٝاقت بك ؾیى و جعمیل یک الگىی ؼاَ ؾیًی قا ؾاقؾ و بكای ایى هًٝىق واژه ٨كايىىی آو اوح٩اؾه
هیٌىؾٕ gallicanisme:گالیکیىنٔ
ایى بؿاو هً١اوث که اقکىو به قوي ؼىؾي و به ٘ىق هىح٭ین ٘كض بىیىىو قا جکكاق کكؾه اوث .ال وىی ؾیگك ،ال وایك ه١ايی ـاجی
وکىالقیىن ؾق ویا٨ ٪كايىىی ؼىؾ ،ؾوق هیکًؿ .ژیل ٨كی ٕ ٔJul Ferryاٜهاق هیؾاقؾ که وکىالقیىن به هً١ای ٔؿ قوظايیث یا
کلیىا یا بی ٘ك٨ی و ٠ؿم شايبؿاقی ؾولث اوث@ اها بی ٘ك٨ی قا بایؿ ؾق آو لهاو به ً٠ىاو ؾ٨ا ٞال وکىالقیىن و اوح٭الل يگكٌی
همه گكوههای ؾیًی ،ؾقک کكؾ.
 -6هإل٩ه وىم ا٨مایً وکىالقیىن به وٙط جئىقی ؾايً هٍکالت و پكوًهای ه١ك٨ث ًٌاؼحی قا هٙكض هیکًؿ@ ال شمله :بك
چه هبًایی یک ه٩هىم ویاوی ه٩هىم وکىالقیىن به ه٩هىم ًٌاؼحی جبؿیل ٌؿه اوث؟ اگك وکىالقیىن ،اولىیث بؽٍی به ٠٭ل
اوث ،آیا ایى اولىیث بؽٍی جئىقی اوث یا ٨كآیًؿ ٠ملی اوث؟ بك اوان چه هبايی ،پیىيؿ هیاو وکىالقیىن و ظ٭ی٭ث بك٬كاق
اوث؟ یا هماو گىيه که هیگىیؿ ? :وکىالقیىن یک هى١٬یث يىبث به قوض اوث و بكای ؾق اؼحیاق ؾاٌحى ظ٭ی٭ث یا قویؿو به
ظ٭ی٭ث جالي هیکًؿ >.یا ?ها وا١٬یث قا به قوٌی ِعیط و ؾقوث هیًٌاوینٕ >.اقکىو ٔ54 :5==: ،ایى وا١٬یث که وکىالقیىن
با آو ؾق اقجباٖ اوث ،چیىث؟ و با چه وا١٬یحی هٙاب٭ث ؾاقؾ؟ و آیا بكای شلىگیكی ال وقوؾ ظ٭ی٭ث و ايٙبا ٪با وا١٬یث ،ال قویکكؾ
وکىالق اوح٩اؾه يمیکًؿ ؟ ٕبه بیاو ؾیگك ،يگكي وکىالق هاي ٟال قویؿو ظ٭ی٭ث و ايٙبا ٪با وا١٬یث يمیٌىؾ؟ٔ اقکىو با وشىؾ
اهمیث آوها به ایى وإاالت جىشه يمیکًؿ ،و ٨٭ٗ به بؿیهیات ٠مىهی اکح٩ا هیکًؿ.
 -7اگكچه اقکىو ظ ٫ؾاقؾ هً١ای هًاوب بكای پكوژه ؼىؾ ايحؽاب کًؿ@ اها ه١ح٭ؿین ،ؾوقی گمیًی وی ال یکی ال ه١ايی اواوی
وکىالقیىن ،بكؼال ٦اقائه ٠یًی هىٔى ٞبه ویژه ،وی ؾق جعلیل جاقیػ وکىالقیماویىو ؾق اوالم ،اوث .بؿاو هً١ا که وکىالقیىن
به هً١ای شؿایی ؾولث و ؾیى اوث و ایًکه جأویه و جٍکیل ؾولث بك اوان هبًای ؾیًی يیىث@ همايگىيه که پیً جك جىوٗ
جئىقیهای ٬كاقؾاؾهای اشحما٠ی و هیكاخ لیبكالیًٌ ،اؼحه ٌؿه اوث .ایى بؿاو هً١اوث که وکىالقیىن ال لیبكال ؾهىکكاوی و ال
یک با٨ث جاقیؽی و ٨كهًگی ؼاَ شؿاوث ،که ال وه پاقاهحك ٕهإل٩هٔ ٬ابل جٍؽیُ اوث:
هإل٩ه اول -هماو پیىيؿ بیى وکىالقیىن با هؿقيیحه و ؼكؾگكایی ،ظف ٦پىوحه وعكآهیم ال شهاو و چٍن پىٌی و بالگٍث ال ؾیؿگاه
ؾیًی يىبث به شهاو اوث@ هىٔى٠ی که هاقکه وبك بؿاو پكؾاؼحه و هاقول گىویه آو قا جبییى کكؾه اوث.
هإل٩ه ؾوم -اللم اوث بیى ه٩هىم وکىالقیىن ،به ویژه ؾق هىئله ج١ییى قابٙه ؾیى و ویاوث و وًث اقوپایی و اهكیکایی ج٩اوت ٬ائل
ٌىین .ال ٬كو يىلؾهن ،الکىی ؾوجىکىیل اٜهاق هیؾاقؾ که آيچه يٝام آهكیکا قا هحمایم هیکًؿ ،ظٕىق ؾیى ؾق شاه١ه اوث و ؾیى
٠اهل اِلی ؾق جصكبه ویاوی آهكیکا هعىىب هیٌىؾ @ اها آيچه بایؿ جىشه ؾاٌث ایى اوث که ؾیى ؾق آهكیکا ،چاقچىب و ظؿوؾ
ؼىؾ ه١ك٨ی هیگكؾؾ @ ال وىی ؾیگك یا ؼىؾ قا ؾق قابٙه با ویاوث و هؿیكیث اهىق ؾولحی هعؿوؾ هیکًؿ و ایًکه قوض ؾیًی با قوض
آلاؾی ه٥ایكت يؿاقؾ.
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هإل٩ه وىم -ای ى اوث که وکىالقیىن ؾق اقوپا به ؾو ٌکل کلی يمایاو گكؾیؿٌ :کل وکىالقیماویىو جىوٗ ؾولث و بمقگجكیى
الگىی آو ٨كايىه و بیٍحك کٍىقها با اکركیث کاجىلیک@ وکىالقیماویىو ال ٘كی ٫شاه١ه هؿيی و کٍىقهای بكشىحه پكوجىحاو ،هايًؿ
آلماو اوث٠ٕ .لی بى هؽلىٔ597-587 :6456 ،٦
ایى بكؾاٌث اولیه ال وکىالقیىن يٍاو هیؾهؿ که وکىالقیماویىو شهاو و بكؾاٌحه ٌؿو پىوحه وعكآهیم ،آو ؾق وا ٟ٬به
وکىالقیىن هؽحل ٧هًصك ٌؿه اوث@ اها يؽبگاو قوًٌ٩کك ؾق شهاو ٠كب ،ال شمله و به ویژه اقکىو ،بیٍحك جعث جأذیك الگىی
٨كايىىی ٬كاق گك٨حًؿ ،که ؾق وکىالقیىن ال قاه ی اؾاقه ؾولث و ايصام اهىق ویاوی به هىیحی جبؿیل ٌؿه بىؾ ،که يٍايگك هؿقو ٨كايىه
ال اي٭الب جا به اهكول بىؾ 5.ال ایى قو ،که ٨كآیًؿ جأویىی که اقکىو بؿاو پكؾاؼحه ،به وکىالقیىن هح٩اوت اهمیحی يؿاؾ ،بلکه هعؿوؾ
به وکىالقیىن ٨كايىه یکی ال هإل٩ههای آو بىؾ و جىشه به ً٠اِك ؾیگكی قا که هیجىايًؿ ٨كآیًؿ جأویىی قا ً٤ی واليؿ ،ال ؾوث
يؿاؾيؿ.
 -8وی با جمكکم بك قويؿ شؿایی و پیىيؿ ظاکمیث ٠الی و ٬ؿقت ویاوی ،ج٩ىیكی ال جاقیػ ویاوی ؾق اوالم اقائه ؾاؾ و اگك ؾق لهیًه
ؾق قابٙه با اهىق ٌهكويؿی اوث .ؾق کايىو جىشه اقکىو ،ال شمله ؾايً اوث یا همايگىيه که ٠ملکكؾ ًٌاؼحی و ايح٭اؾی گ٩حه اوث،
به يٝك هیقوؿ شًبه ا٬حؿاقگكایی وکىالقیىن ،کاهً ٕج٭لیلٔ هییابؿ .اگك ایى کاهً ال يٝك جعلیل ٬ابل ؾقک باٌؿ ،ال يٝك
ه٩هىهی اٌحباه اوث .وکىالقیىن ؾق وشه يؽىث ،ههنجكیى ا٬ؿام ویاوی هؿقو اوث که جىوٗ شىاه ٟباوحاو ج١كی ٧يٍؿه اوث
و جالي بكای ج١می ٫و ج٭ىیث آو یک ٨كآیًؿ هكهًىجیکی اوث که ٨٭ٗ ؾق لهیًه ؾقگیكی ویاوی بیى کًٍگكاو اشحما٠ی هن ؾق اقوپا
و به ویژه اقوپا  ٬ابل ؾقک اوث .به ؾلیل ایًکه شاه١ه هىلماياو ؾقگیك جعىالت ویاوی هىحًؿ ،ال ایى قو ،هصبىق ٌؿهايؿ ؾق بكؼی
ال ه١ايی وکىالقیىن ٨كايىىی باليگكی کًًؿ ،یا ؾق شهاو ٠كب و اوالم ،ؾقگیكیهای لیاؾی هیاو ظاهیاو ؾولث ٌهكويؿی و ؾولث
ؾیًی ،همچًاو اؾاهه ؾاقؾ.
 -9ها يمیجىايین جصمیه و جعلیل اقکىو ال وکىالقیىن و جاقیػ آو ؾق اوالم قا ٨كاجك ال لهیًههای ٨كهًگی کلی ،به ویژه آيچه که به
ً٠ىاو ?اوالم ویاوی> ًٌاؼحه هیٌىؾ و هٍکالت ياٌی ال آو ،ال شمله هىٔ ٟگیكی ؾقباقه وکىالقیىن ،ؾقک کًینٕ .ال٩یه قوا،
; ٔ6به يٝك هیقوؿ قوٌى اوث که یکی ال اهؿا ٦اقکىو يىٌحى جاقیػ وکىالقیىن ؾق ايؿیٍه اوالهی و ايصام قیٍه یابی ایى
اِل ،هٙاب ٫اِل ٌباهث و ٬لب اوث .اگك اوالم ویاوی وشىؾ ٨كآیًؿ شؿایی هیاو ویاوی و ؾیًی ؾق اوالم قا ايکاق کًؿ ،په
اقکىو جالي ؼىؾ قا بكای اذبات آو ايصام ؾاؾه اوث@ اها بایؿ جىشه ؾاٌث ایًکه ایى قويؿ همکى اوث يیالی به ایى همه جالي
جئىقیکی يؿاٌحه باٌؿ و همچًیى به پاقه ای ابماقهای قوي ًٌاؼحی بكای اذبات ایى هىئله یا ظؿا٬ل هاهیث ایى ظکن ،اوح٩اؾه کكؾ.
چكا؟ لیكا گ٩حماو اقکىو ظؿا٬ل جا ظؿوؾی به اوالم گكایاو پكؾاؼحه ،ایىها و همه اؼحال٨ات آوها به هماو ايؿاله ٬ابل جٍؽیُ
اوث که آيچه اقکىو ؾق هكظله جأویىی یا جصكبه هؿیًه که ؾقآو ویاوث با ؾیى و یا ظاکمیث ٠الی ؾولث ،هحمایم ٌؿهايؿ ،قا
بكشىحه هیوالؾ و ایى ج٩کیک و گىىث ال لهاو جأویه يٝام پاؾٌاهی اج٩ا ٪ا٨حاؾه اوث@ ٠الوه بك ایى اؼحال ٦هیاو آوها ،بیايگك
يگكي ا وث .ؾق ظالی که اوالم گكایاو ایى شؿایی قا يٍايه ايعكا ٦ال ؾیى و اهؿا ٦آو هیؾايًؿ ،اقکىو اوحؿالل هیکًؿ که ایى
هىٔى٘ ٞبی١ی اوث که به جصكبه هؿیًه ال ٘كی ٫الگىی هرالی کاهل ،که یک جىهن و اوٙىقه اوث ،بالگكؾین.
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- Olivier Roy, L’islam mondialisé, paris, Seuil, 2002.

Olivier Roy, La laicité face à l’islam, paris, stock, 2005.

اسالم و سکىالر یسن؛ در ايذیطه هحمذ ارکىو

هاهیث ؾولث ؾق اوالم به ً٠ىاو یک ؾولث هؿيی یا ؾولث ؾیًی ،هٙكض باٌؿ ،بؿیهی اوث که آو ؾولث وكوپكؾه ٌكی١ث ،به ویژه

 -:ایى ٨كآیًؿ گىىث ٕیا ج٩کیکٔ ،پیًجك هىقؾ جىشه ٬ؿهاء ٬كاق گك٨حه بىؾ ،به ویژه ابى ؼلؿوو که بیى ؼال٨ث و اهاهث و
پاؾٌاهی ٕهلىکیثٔ جمایم ٬ائل ٌؿه اوث و به ٘ىقی که ؾقباقه پاؾٌاه جًؿؼى و بؿيهاؾ ٕٕ٠ىْٔ يٝك ؾاؾه اوث 5.اگك اوالم گكایاو
٨كآیًؿ گىىث یا ايعكا٦های ایصاؾ ٌؿه جىوٗ پاؾٌاه هىحبؿ ،قا ايکاق هیکًًؿ ،اقکىو جعلیلی قا اقائه هیؾهؿ که بیً ال یک وإال
قا هٙكض هیکًؿ@ بكؼی ال ایى وإال ها ٠باقتايؿ ال :با جىشه به چه هً١ایی هیجىايین آيچه قا که به يام پاؾٌاه هىحبؿ ا٨حاؾه اوث به
ً٠ىاو يى٠ی وکىالقیىن یا وکىالقیماویىو ج١كی ٧کًین ،ؼىاه وکىالقیىن آلاؾی ايؿیٍه و قواو یا يى٠ی ٠٭اليیث ٕیً١ی
وکىالقیماویىؤ ؾقک کًین؟
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آیا پاؾٌاه هىحبؿ که شلىه اوحبؿاؾ و وكکٍی بىؾ ،به آلاؾی ايؿیٍه اظحكام هیگفاٌث؟ چگىيه هیجىاو جعلیل اقکىو ال ٠٭اليیث قا
ؾقک کًین ،که ؾق کحابً جمایم ٬ائل اوث :ايؿیٍه ٠كب ،بیى ؼكؾگكایی هؿقو که با ٠٭اليیث اقوٙىیی و البحه ٠٭اليیث اوالهی
گىىث ایصاؾ کكؾه اوث؟
; -بكؼی ال يحیصه گیكی وی ،بیً ال یک هىئله ٠لمی اوث ،به ٘ىق ؼاَ هیجىاو ال ؾیؿگاه وی ؾقباقه ٬ىا٠ؿ ؾق ٨٭ه اوالهی
وؽى گ٩ث@ ال شمله٬ :كآو ،ظؿید ،اشما ٞو وًث@ که ؾق باب واقؾ هیٌىؾ? :ظیله بمقگ که با٠د ٌیى ٞایى جىهن هیٌىؾ که
ٌكی١ث هًٍأ الهی ؾاقؾٕ >.هماو ٔ6=; ،ایى هبايی چهاقگايه٤? :یك ٬ابل جٙبی ٫هىحًؿٕ >.هماؤ ?و ایى ٌكی١ث که ؾقباقه آو اهل
وًث و ٌی١ه با هباهات وؽى هی گىیًؿ ،ؾق هبايی یکىاو يیىحًؿٕ >،هماؤ6=< ،
پفیكي ایى اظکام ،که ال ٌىاهؿ هىقؾ جأییؿ ٬كاق يگك٨حهايؿ ،ؾٌىاق اوث و بكقوی يحیصه گیكی ال جع٭ی٭ات جاقیؽی ؾق ٨٭ه اوالهی
ؾٌىاقجك هیٌىؾ  .اگك هصالی بكای واکاوی ایى اظکام يؿاٌحه باٌین ،ال ایى قؤ ،كوقی اوث که به ؾیؿگاههای یکی ال پژوهٍگكاو
ؾق ظىله جاقیػ ٨٭ه اوالهی ،هكاش١ه کًین و آو ?وائل ظال >٪اوث که جىٔیط هیؾهؿ که ٨٭ه اوالهی ال ?٬الب ؾوحگاه ٬ؿقت
ویاوی بیكوو يیاهؿه اوث و به ً٠ىاو يهاؾهای هىح٭ل پؿیؿاق گكؾیؿ و جىوٗ هكؾاو پكهیمگاق ایصاؾ و جىو١ه یا٨حه اوث@ آوها به
جٍكی ،ٟجعّیل و جبییى ٨٭ه قا به ً٠ىاو یک ١٨الیث ؾیًی ،پكؾاؼحًؿ .اهکاو ا٬حؿاق و ظاکمیث اوالهی وشىؾ يؿاقؾ@ بؿاو هً١ا که هك
ً
ؾوحگاه ویاوی که کاهال ه٩اؾ اظکام ٌك ٞقا ج١ییى هیکًؿٕ >.وائل ظال ٔ6;< :644; ،٪وی ج٩اوت اواوی هیاو ٬ؿقت ویاوی و
ظاکمیث ٬ايىو که ؾق٨٭ه اوالهی شلىه گك ٌؿه اوث ،قا بیاو هیکًؿ .هیگىیؿ? :اگك ؾوحگاه ویاوی جعث جأذیك ي٩ىـ ویاوی هبحًی
بك ٜلن و بهكه کٍی ،يى٠ی ال ا٘ا٠ث قا بؿوث آوقؾه باٌؿ ،بًابكایى هفهب ٕهفهب ٨٭هیٔ به ٌکلی ال ا٘ا٠ث قوٌى جك قویؿه
اوث@ لیكا به واوٙه ا٨كاؾ هصحهؿ هٙل ٫و به يام ؼؿاويؿ بیاو کكؾه اوثٕ .هماؤ ؼل٩ا و شايٍیًاو آوها ?بك اوان آيچه هًاب ٟبیاو
کكؾهايؿ ،ال ٌك ٞپیكوی هیکكؾيؿ ،جا ظؿا٬ل ال هٍك و٠یث ویاوی ؼىؾ پٍحیبايی ِىقت گیكؾ .اگكچه هًٙ٭ی اوث که ؾق يٝك
بگیكین که اـ٠او آو ياٌی ال پفیكي اظکام ٌك٠ی ؾیًی به ً٠ىاو هكش٠ ٟالی ٬ايىيگفاقی اوث که جىوٗ شاه١ه و ؾولث
واهايؿهی ٌؿه اوث آيچه با ایى اً٬ا ٞو اـ٠او آوها همكاه اوث ایًکه به هیچ وشه و به ٘ىق ویژه ؾق قاوحای ٠ملکكؾ ٬ايىيگفاقی
ؾیًی يیىحًؿ .ایى اؾبیات به قوًٌی بیايگك پاقه ای ال ٕ٬اجی که به ي ٟ٩بكؼی ال ؼل٩ا و والیايی ظکن ؾاؾيؿ که ایى اظکام قا پفیك٨حه
بىؾيؿٕ >.هماؤ6:5 ،
<ٌ -ایؿ آيچه قا به ومث آو اظکام وى ٪ؾاؾ که به بعد و گ٩حگىهای ژق ٦جكی يیال ؾاقيؿ@ اها اـ٠او وی به ایًکه ؾق آوها
جصكبیاجی وشىؾ ؾاقؾ که هیجىايؿ به ً٠ىاو وکىالق جىِیٌ ٧ىؾ ،ظحی اگك آوها به وٙط ؼىؾآگاهی قوًٌی يكویؿهايؿ و يٝكیه
پكؾالی يٍؿه ايؿ@ یکی ال ایى جصاقت ،ؼال٨ث ٠رمايی اوث .اقکىو هیگىیؿ? :ؾق وا ،ٟ٬ظکىهث ولًٙحی ٠رمايی ،يى٠ی
٬ -5ال الكوىل الله َٕٔ :الؽال٨ة ب١ؿی ذالذىو وًة ،ذن جّیك هلکا ٕ٠ىٔا  -ؼال٨ث په ال هى وی وال بیٍحك يیىث ،ب١ؿ ال آو ،یک ولًٙث گميؿه و یک ولًٙث
اوحبؿاؾی ؼىاهؿ ٌؿ٨ .حط الباقی ٕ - .77/2مٔ
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وکىالقیماویى و بىؾ ،اها وکىالقیمویىو هًحٝك به وشىؾ آهؿو ایى يٝام يبىؾ جا ؾق ظىله اوالهی ٌکل گیكؾ .ایى کاق ؾق وال  ::5م،
یً١ی وی وال په ال قظلث پیاهبك َٕٔ آ٤ال ٌؿ .ؾق آو جاقیػ ،ه١اویه جىايىث ٬ؿقت قا به چًگ آوقؾ ،اها ؼل٩ای بًی اهیه ؾق
ؾهٍ ،٫قؾای هٍكو٠یث ؾیًی قا وی با پیكولی بؿوث آوقؾه بىؾ ،قا ال بیى بكؾيؿٕ >.هعمؿ اقکىؤ=4 -<= :5==: ،
هًٝىق ایًکه گ٩حه هیٌىؾ  ،ولًٙث ٠رمايی ،یک ظکىهث وکىالق اوث ،ایًکه ؾيیىی ٌؿه اوث و همچًیى بی جكؾیؿ ،آيچه که
٠لی ٠بؿالكلا ٪بؿاو پكؾاؼحه و اقکىو اٌاقه يمىؾه ،قا جأییؿ ٬كاق هیؾهؿ و به شًبً اِالض ٘لبی که لهايی ؾق کًاق ؼال٨ث ایىحاؾ
که آجاجىقک آو قا ل٥ى کكؾ ،جىشه ؾاقؾ٠ .بؿالعمیؿ بى باؾیه هیگىیؿ? :ؼال٨ث ه٭ام واالی اوالهی اوث که هبحًی بك اشكای اظکام
اوالهی و ظیات آو به واوٙه ٌىقای اهل ظل و ٠٭ؿ هیباٌؿ ،که هحٍکل ال ا٨كاؾ ايؿیٍمًؿ ،با جصكبه و ِاظباو يٝك اوث@
همچًیى ؾاقای يیكویی ال وكبالاو و لٍکكیاو و وایك اؾوات ؾ٨ا٠ی اوث .به هكوق ال هً١ای اِلی ؼىؾ شؿا ٌؿه و به ِىقت
يماؾیى ٜاهكی ه٭ؿن به ؼىؾ گك٨حه اوث ،که ؾق ؤ١یث هىلماياو هیچ جاذیكی يؿاٌث .ؾق قولی که جكکاو ،ؼال٨ث قا هل٥ی
کكؾيؿ -ها همه ا٬ؿاهات آوها قا جىشیه يمیکًین ،-آوها ؼال٨ث اوالهی قا به هً١ای اوالهی آو قا هل٥ی يکكؾيؿ ،بلکه يٝام
هحّ١ب ٤كبی که ال وظٍث اوالم هكاوًاک بىؾيؿ٠ ،لیه آو شًگیؿيؿ٠ٕ>.ماق ٘البیٔ854 :5==; ،
= -اقکىو ال وکىالقیىن وحیمه شىیايه هكجبٗ با پكوژه پىلیحیىیىحی و هاقکىیىحی ايح٭اؾ هیکًؿ@ لیكا ه١ح٭ؿ بىؾ که ?هى١٬یث ؾیًی
هكگم با هى١٬یث ٠٭ل هىح٭ل هٙاب٭ث يؿاقؾٕ >.اقکىو ٔ;6 :5==: ،و ایى هماو چیمی اوث که يٍاو هیؾهؿ که اقکىو ؼىاوحاق
ظٕىق ؾیى چه ؾ ق ٠كِه هإوىات ٠لمی و چه ؾق ظىله ٠مىهی ،اوث .هیجىاو گ٩ث ایى اـ٠او ،اهمیث وی قا هىقؾ جاکیؿ ٬كاق
هیؾهؿ .ال يٝك جاقیؽی ،هیچ که يمیجىايؿ وظی قا به ً٠ىاو یک ٠اهل جاقیؽی که ؾق واؼث آيچه هى اؾ٠ا هیکًن ،ي٭ً ؾاٌحه
باٌؿٕ >.هماو ٔ;6 ،ال ایى قؤ ،كوقی اوث بكياهه ٠ل می ؼىؾ قا ؾق ٬الب پكوژه ای اقائه ؾهؿ :اوالم ًٌاوی کاقبكؾی یا ٠٭ل
اوالهی یکی ال کاقبكؾهای آو@ اها آيچه که بایؿ بؿاو اٌاقه و جاکیؿ کًین ،ایًکه اقکىو ه١ح٭ؿ اوث که الگىواقه وکىالقیىن
٨كايىىیِ ،عیطجكیى و اقلٌمًؿجكیى هؿل اوث .وی هیگىیؿ? :به يٝك هى جصكبه ٨كايىىیِ ،عیط و بیًجكیى ايگیمه قا بكای
ايؿیٍه وقلی و جأهل ؾق لهیًه وکىالقیماویىو و ٨كآیًؿ یاؾگیكی اوثٕ>.هماؤ;= ،
ایى ؾاوی هربث ؾقباقه وکىالقیىن ،که به يى٠ی هىیث ٨كايىىی یا يى٠ی ؾیى ٌهكويؿی ٕهؿيیٔ 5،جبؿیل ٌؿه اوث ،هىئله بعكاو
پیٍكوی ایى پاقاؾاین قا که ٨یلىى٨او و شاه١ه ًٌاواو ٨كايىىی ؾق آو ژق ٦يگكی کكؾهايؿ ،قا هٙكض هیکًؿ@ ال شمله هاقٌال گىویه
ؾق کحاب ?ؾیى ؾق ٨كآیًؿ ؾهىکكاوی> هیگىیؿ? :وکىالقیىن یکی ال وكچٍمههای يگكايی ؾق شاه١ه پكیٍاو ظال ٨كايىه هعىىب
هیٌىؾ ٔ8:ٕ 6>.ژاو بىبیكو ،شاه١ه ًٌان و هحؽُّ ؾق لهیًه وکىالق ٨كايىىی ،آو قا یک وکىالقیىن ؾقو٤یى جىِی٧
هیکًؿ 7.ؾق ظ٭ی٭ث ،او ؾیگك هكوًاک يیىث که ٘كض واقه ٨كايىىی ؾق لهیًه وکىالقیىن با یک بعكاو قوبكو ٌؿه اوث@ به ویژه
که په ال هىئله ظصابًٌ 8اؼحه جك گكؾیؿ و ؾق وا ٟ٬بالجاب بعكاو هكبىٖ به قويؿ اؾ٤ام و ظ٭ى ٪ا٬لیث ها ؾق ؾاؼل و ؼاقز ال
٨كايىه اوث .ال ایى قو٨ ،لى٩ه ویاوی و اشحما٠ی ه١اِك هیاو ؾو يى ٞوکىالقیىن ج٩اوت ٬ائل اوث:

1

- Jean Baubérot, La laicité en crise, une conquéte toujours en devenir, in, Informations sociale, Nº 136, 2006 p 48-59.

2

- Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie, parcours de la laicité, paris, Gallimard, 1998, p9.
-Jean Baubérot, La laicité falsifiée, paris, La Découverte, 2012.

3
4

- Valérie Amiraux, L’affaire du foulard en France: retour sur une affaire qui men est pas encore une, in, Sociologie et société, Nº2,

2009, 273-298.

اسالم و سکىالر یسن؛ در ايذیطه هحمذ ارکىو

ظکىهحی هؽّىَ ؼىؾ قا ل٥ى کكؾيؿ و يماؾی جؽیلی قا ظف ٦يمىؾيؿ که هىلماياو بی ٨ایؿه هصفوب آو ٌؿيؿ و کٍىقهای

وکىالقیىن کاهل هبحًی بك یک چٍن ايؿال شهايی و یک قوالث قوًٌگكی و جىشه ویژه به وكيىٌث یک هىیث هٍحكک اوث که
آو قا واؾاق هیکًؿ جا وابىحگیهای ؾیًی قا هىحرًی کًؿ و آوها قا به ظىله ؼّىِی هعؿوؾ يمایؿ .وکىالقیىن ا٠حكا ٦به ایًکه
قاهی اوث ؾق ٨كآیًؿ ظکىهحؿاقی و یا یک قوي ؾق جؿبیك ویاوی اوث .قوالث آو ایصاؾ جىالو هیاو اظحكام به بكابكی و آلاؾی
ايؿیٍه و پفیكي ظٕىق ؾیى و ٠ملکكؾ آو ؾق ظىله ٠مىهی هٙاب ٫با ٬ىايیى ٠اؾاليه اوث.
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