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  مقدمه
  

درک صحيح رابطه دین و سياست ، به معانی واقعی واژه               

روشن است که در    .  بستگی دارد "  سياست"و  "  دین"های  

فرهنگ های گوناگون ، برداشت ها و مفاهيم مختلفی                 

  . صطالح وجود داردنسبت به این دو ا

در این نوشتار ، تالش ما بر این است که به بيان حقيقت امر 

در زمينه مبحث رابطه دین و سياست در مغرب زمين                      

بپردازیم و واقعّيت ها موجود را در خصوص تئوری جدایی دین         

  .از سياست ، مورد ارزیابی دقيق و مستند قرار دهيم

  

  جدایی دین از سياست

  

آنچه .  ن از سياست ، پدیده جدیدی نيست        شعار جدایی دی  

اینجانب را بر آن داشت تا   هم اکنون به بررسی  این نظریه               

بپردازم، طرح مجدد آن در رسانه های گروهی و                            

دستگاههای ارتباط جمعی توسط کسانی است که خود را           
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دلسوز دین و دولت ميدانند و چه بسا برخی از آنان واقعا از               

 نسبت به شریعت و حکومت،  این           سر عطوفت و مهرورزی   

  .شعار را  در  قالبهای  گوناگون   عرضه می دارند

از آنجا که نامبردگان، چنين وانمود می کنند که راز  توسعه              

یافتگی تمدن مغرب زمين  در جدایی دین از سياست و                   

سکوالریزم   نهفته است، اینجانب که سالها از عمرخود را              

کایی گذرانده ام و از نزدیک             درکشورهای اروپایی وآمری     

شاهد واقعيت های عينی در این سرزمينها    بوده ام ، در                 

صدد بر آمدم تا با کاوشی مستدل و پژوهشی تجربی، به              

  . ارائه دیدگاهی متمایز در این زمينه همت گمارم

با ارائه این بحث مستدل، جایگاه ویژه خدا خواهی در بيانيه            

همترین کشورهای توسعه   های رسمی و قوانين اساسی م     

یافته غربی و نيز نقش بارز دین و نهاد دینی در شکل گيری              

راهبردها و سياستهای کلی جهان غرب ، روشن خواهد               

  .شد

نظر به تنوع نظریه ها و اختالف نقاط قوت و ضعف آنها؛                     

شایسته است نخست به تبيين دیدگاه های گوناگون در این   

ز آنها را جداگانه در بوته  نقد          زمينه بپردازیم و آنگاه هریک ا      

  . قرار دهيم
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  " جدایی دین از سياست"جلوه های تز 

  

مهمترین نظریه هایی که در این عرصه بيان گردیده و یا در               

  :کارگاه ذهن ما متصور می شود، بدین شرح است 

از )  به معنای خدا جویی و خدا پرستی               (جدایی دین      

 .سياست و نظام حکومتی 

ياست ، به معنای مبارزه با  شریعت و              جدایی دین از س     

 .دین ستيزی :  مظاهر آن  و به عبارت دیگر 

برکنار ساختن  دین داران و مذهب دوستان از حکومت و                  

  .جلوگيری از  ورود آنان به عالم سياست

جدایی نهاد دین از نهاد دولت به معنای الغاء هرگونه نقشی 

 .دیریت نظام برای دستگاه دینی در امردستگاه حکومت و م

 .سلب کردن نقش محوری دین در امر قانونگذاری کشور

 

تفکيک ميان وظائف و مسؤليتهای دینی و اختصاص آن به               

و وظائف و مسؤليتهای      دستگاه های مذهبی از یک سو؛        
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حکومتی و مدیریتی کشور و احاله آن به دولت و                            

 .سياستمداران از سویی دیگر

وناگون در این زمينه ،  به        اینک ، پس از تبيين دیدگاههای گ       

  . بررسی هر یک از گزاره های فوق ، همت  می گماریم

 

  خدا خواهی  و سياست

  

می دانيم که مهمترین و بارزترین نماد دینداری و                           

شریعتمداری ، اعتقاد و ایمان به خداوند به عنوان واالترین              

از .  حقيقت و عاليترین منبع هدایت بشر محسوب  می گردد         

جدایی دین از     "، برخی از نظریه پردازان  تز               سوی دیگر  

اذعان می دارند که جهان غرب، ایمان به خدا را             "  سياست

که اصلی ترین نماد مذهب به شمارمی رود، به کناری نهاد            

و خود را از قيد خدا جویی و  خدا پرستی فارغ ساخت و به                 

  .همين دليل، به اوج شکوفایی در تمدن خود رسيد

 که درذیل خواهد آمد، روشن می گردد که            با بيان حقایقی  

گروه یادشده، یا فرمانها و قوانين اساسی کشورهای                  

پيشرفته غربی را نخوانده اند؛ ویا اینکه با آگاهی به                       

حقيقت،  به امرو اشاره  دیگران و به منظور تهی ساختن                 
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جامعه بزرگ ما از قدرت بی پایان ایمان به خدا، واقعيتها را               

  .ی دهند وارونه جلوه م

در اینجا به منظور پرده برداری از چهره حقيقت ،   نمونه                    

هایی از اهتمام پيشوایان تمدن مغرب زمين   در جهت                     

تبيين  نقش نماد  خدا خواهی  و ایمان  به اعتالی  مقام                     

  :آفریدگار را  از نظر شما می گذرانيم

یکی ازاسناد رسمی در زمينه آزادیها و حقوق شهروندان               

نسه ، اعالميه حقوق بشر این کشور است که از سال              فرا

 ميالدی تحت عنوان ذیل به رسميت شناخته شده و            1789

 . به مورد اجرا در آمده است

(The Declaration of the Human Rights –1789) 

  

 و  (Text)این بيانيه شامل مقدمه ای کوتاه ، تاریخچه ، متن            

  . موادی چند است

 : متن ، چنين  می خوانيمدر پاراگراف پایانی

  

“In consequence whereof, the National Assembly 

recognizes and declares, in the presence and under 
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the auspices of the Supreme Being, the following 

Rights of Man and of the Citizen”. 

   

جهات بر این مبناست که مجمع ملی در پيشگاه و تحت تو           "  

؛ حقوق بشر و حقوق شهروندان را به                   باری تعالی  

  " .رسميت می شناسد و اعالم می دارد 

  

در این سند رسمی، معماران تمدن نوین فرانسه ، پس از               

بيان این اصل و تعيين جایگاه ایمان به خدا و حضور در                       

پيشگاه باری تعالی، به تبيين اصول اساسی مانند آزادی              

  .و حقوق شهروندان پرداخته اندانسان ، آزادی بيان 

  

در قانون اساسی آلمان که زیر بنای حکومت و سياست را              

  در این کشور تشکيل 

  :می دهد، چنين  می خوانيم

 و مردم، به خاطر اینکه      خدانظر به مسئوليت خود در برابر       "  

به عنوان عضو متساوی الحقوق در یک اروپای متحد، صلح             
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این قانون اساسی را     ...  مان،جهانی را تامين کند؛ ملت آل       

  ".ارائه می نماید 

 

نص سخن مذکور که در نخستين پاراگراف از پيشگفتار قانون  

  :اساسی آلمان آمده است بدین شرح است

  

“Im Bewustsein seiner Verantwortung vor Gott und 

den Menschen, von dem Willen beseelt, als 

gleichberchtigtes Glied in einem vereinten Europa 

dem frieden der Welt zu dienen, hat sich das 

Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden 

Gewalt dieses Gerundgesetz gegeben”. 

  

مالحظه می فرمایيد که در این قانون اساسی نيز پس از                

 و مردم، اصول     خدااذعان به مسئوليت ملت آلمان در برابر          

ون مذکور، شامل آزادیها ، حقوق اساسی شهروندان،             قان

عدالت اجتماعی و تضمين کرامت انسانها بيان گردیده                 

  . است
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در پاراگراف اول قانون اساسی کانادا ،  مصوب سال                 .  3

 ميالدی ، به برتری و تعالی خداوند تصریح شده و                  1982

  :چنين آمده است

  

“Whereas Canada is founded upon principles that 

recognize the supremacy of God and the rule of law, 

the Canadian Charter of Rights and Freedoms 

guarantees the rights and freedoms …”  

 

نظر به اینکه کانادا بر اساس اصولی بنيان گذاری شده               "  

 و حکومت قانون را به          خداونداست که برتری و تعالی          

ناسد، منشور حقوق و آزادی کشور کانادا           رسميت می ش   

   ".…حقوق و آزادیها را تضمين می کند

  

ایاالت متحده آمریکا ، نمونه ای دیگر از کشورهای توسعه          .  4

در نخستين پاراگراف از قانون اساسی        .  یافته غربی است   
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 ميالدی چنين می      1861کنوانسيون آمریکا ، مصوب سال         

  :خوانيم

  

“We the people of the Confederate states , each State 

acting in its sovereign and independent character , in 

order to form a permanent federal government , 

establish justice , insure domestic tranquillity , and 

secure the blessings of liberty to ourselves and our 

posterity ; invoking the favour and guidance of 

Almighty God ; do ordain and establish this 

Constitution for the Confederate States of America.” 

  

ما مردم ایاالت هم پيمان، که هر ایالتی بر اساس حق                "  

سيادت و خصوصيت  مستقل خود رفتار می کند؛ به منظور             

تشکيل دولت فدرال دائمی ، که به وجود آورنده عدالت                   

تامين کننده آرامش محلی و تضمين کننده آزادی موهبتی             

برای ما و نسل آینده ما باشد؛ به این منظور، از مرحمت و                

 استمداد می جویيم و این قانون              خدای متعال  ایت   هد

  " .اساسی را برای ایاالت هم پيمان آمریکا وضع  می نمایيم
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آنچه بيان شد ، نمونه ای بود از اسناد رسمی و قوانين                   

اساسی کشورهایی که مظهر بارز توسعه یافتگی و رشد            

صنعتی و اقتصادی  در دو قاره اروپا و آمریکای شمالی                    

 این بيان به خوبی روشن می گردد که سخن               از.  هستند

کشورهای "برخی از مدعيان روشنفکری مبنی بر اینکه               

را از صحنه    )  به معنای خداخواهی      (  مغرب زمين ، دین        

سياست و مدیریت کشور خود کنار گذاشتند و این امر باعث           

  . سخنی بی پایه است" رشد و توسعه آنان گردید

  

  دین ستيزی و سياست

  

خ معاصر کشورهای اسالمی نظير ایران ، شاهد روی         در تاری 

این عناصر  .  کار آمدن عوامل استعمار چون رضا خان بوده ایم        

خود باخته به منظور تحکيم سلطه مستبدانه خود بر مردم و           

مبارزه با سنگر مستحکم دین که همواره در مقابل                        

زورمداران مقاومت نموده است؛ در صدد ستيز با شریعت              

آزادی مذهب را از پيروان آن سلب نموده و آنان را              برآمده و   

ازانجام مراسم مذهبی و یا اجرای وظایف دینی ، منع کرده             

  .    اند
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این گروه برای توجيه کردار ناصواب خویش ، با گرفتن ژست             

روشنفکر مآبانه به این دروغ متوسل می شدند که دنيای              

به همين  غرب، با دین و مظاهر آن به مبارزه برخواسته و                

  .دليل ، به پيشرفتهای خيره کننده ای نيز نائل آمده است

اینک با توجه به اسناد و مدارک مستدل، به بررسی وضعيت 

مذهب و دین داری در مغرب زمين و دیدگاه سياستمداران              

  :غرب در این زمينه می پردازیم

یکی از اصول مسلم قوانين اساسی در کشورهای توسعه           

له کشورهای پيشرفته اروپایی و             یافته جهان و ازجم         

در اینجا  .  آمریکایی، آزادی دین و احترام به مذهب می باشد        

  :به عنوان نمونه به برخی از این موارد اشاره  می کنيم

  

در ماده پانزدهم از قانون اساسی کشور سویس چنين                  

 :  آمده است

    

“The freedom of religion and philosophy is 

guaranteed. 
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All persons have the right to choose their religion or 

philosophical convictions freely, and to profess them 

alone or in community with others. 

All persons have the right to join or to belong to a 

religious community,  and to follow religious 

teachings”. 

  

  .آزادی دین و فلسفه ، تضمين شده است" 

همه مردم حق دارند تا دین یا اعتقاد فلسفی خود را آزادانه            

انتخاب کنند و آنرا به صورت فردی یا در جامعه با دیگران                    

  .اظهار نمایند

همه مردم حق دارند تا به یک جامعه دینی بپيوندند یا به آن             

  ."وابسته گردند و از تعليمات دینی پيروی کنند

  

می دانيم که رضا خان ، فرزند خود را  برای  تحصيل    به                      

همين  کشور  سویس می فرستد و در عين حال که  موضع              

سياستمداران و دولت مذکور در خصوص دین رسمی و                  

احترام به حق آزادی دین را می داند؛ آزادی مذهب و انجام              
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مراسم مذهبی را در ایران زیر پا   می گذارد و جمعی از                    

روشنفکر نمایان معاصر وی ، رفتار او را عملی مترقيانه و                 

  .مایه پيشرفت قلمداد   می کنند

  

در بخش مربوط به حقوق و  آزادیهای زیربنایی                                

(Fundamental Freedoms)         از قانون اساسی کانادا چنين  

 :  می خوانيم

 

“Everyone has the following freedoms: 

(a) Freedom of conscience and religion. 

(b) Freedom of thought, belief, opinion and 

expression, including freedom of the press and other 

media of communication. 

 (c) Freedom of peaceful assembly; and 

 (d) Freedom of association. 

  

  :هر شخص، آزادیهای یادشده درذیل را دارد" 
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  .ن و دین آزادی وجدا

آزادی فکر، عقيده ، نظر و بيان ، شامل آزادی مطبوعات و                

 .دیگر دستگاههای ارتباط جمعی برای ارتباطات

 آزادی گردهمایی های مسالمت آميز

 ".آزادی تشکيل انجمن ها

 

ماده چهارم از بخش حقوق بنيادی در قانون اساسی                    

قرار جمهوری فدرال آلمان ، این نکته را صراحتا مورد تاکيد               

  :داده است

   

“Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens,  

und die Freiheit des Religiosen und weltanschaulichen 

Bekenntnisses sind unverletzlich.  

Die ungestorte Religionsausubung wird 

gewahrleistet”. 
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؛ آزادی عقيده ، باور باطنی ، معرفت دینی و جهانبينی               "  

  .آسيب ناپذیرند

  ".انجام امور دینی بدون اخالل ، تضمين می گردد

  

)  از بخش حقوق و آزادیها       16ماده  (قانون اساسی اسپانيا     

 :چنين اشعار می دارد

  

“Freedom of ideology, religion, and cult of individuals 

and communities is guaranteed without any limitation 

in their demonstrations other than that which 

necessary for the maintenance of public order 

protected by law. 

 

آزادی ایدئولوژی، دین ، و مکتب فکری افراد و جوامع                    "  

؛ بدون هيچ محدودیتی در  تظاهرات  آنان           تضمين می گردد  

؛ مگر در حدی که برای حفظ نظم عمومی الزم است و با                 

  ".ون حفاظت می گرددقان
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در ماده هشتم ازقانون اساسی ایتاليا نيز چنين   می                     

 :خوانيم

  

“ Religious denominations are equal free before the 

law”. 

  

سازمانهای دینی از آزادی مساوی در برابر قانون برخوردار          "  

  ".هستند 

  

ماده دهم از اعالميه حقوق بشر فرانسه چنين اذعان می             

  :ددار

  

“No one may be disturbed on account of his opinions, 

even religious ones, as long as the manifestation of 

such opinions does not interfere with the established 

Law and Order”. 
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هيچکس نباید به خاطر دیدگاهش حتی عقاید مذهبی             "  

 اظهار چنين اعتقادی با قانون و       مورد آزار قرار گيرد، مادام که     

  ".نظم ، تعارض نداشته باشد

  

با توجه به موارد فوق ، روشن می گردد که عليرغم ادعای              

برخی روشنفکرنماها ، کشورهای پيشرفته غربی گوهر              

دین را از جامعه خود طرد نکرده اند و به ستيز با آن نپرداخته              

  .اند؛ بلکه آزادی مذهب را  تضمين نموده اند

عالوه بر آنچه از متن قوانين اساسی مذکور آوردیم ، اصول              

دیگری نيز وجود دارد  که سخن یادشده را بيش از پيش                   

به عنوان مثال هرشخص در بسياری از         .  مبرهن می سازد  

کشورهای مغرب زمين می تواند بخشی از ماليات خود را              

که باید به دولت بدهد، به مؤسسه ای دینی که غير                      

بخشی از درآمد مراکز دینی     .   خيریه باشد، بپرداز   انتفاعی و 

از جمله مراکز و مؤسسه های اسالمی در کشورهای                  

  .اروپایی و آمریکایی  از این طریق تامين   می گردد

نمونه ای دیگر اینکه حتی در برنامه های کانالهای آزاد                   

تلویزیونی که یکی از مظاهر آزادی بيان است، هر گونه                  

 مقدسات آن ممنوع است و جرم               توهين به مذهب و       
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 قانون جزاء 130به عنوان مثال ، در ماده     .  محسوب می شود  

از آئين نامه تحریمهای حقوق جزایی در رابطه با برنامه های           

  :کانال آزاد در کشورآلمان چنين آمده است

  

کسی که در برنامه خود ، نفرت بر عليه بخشی از مردم و             "  

  برانگيزد و یا      مذهبیژادی و   یا بر عليه گروه های ملی،  ن        

خشونت بر عليه آنان را تحریک کند و یا کرامت انسانی این              

 جریحه دار بسازد، طبق      توهين گروه ها را بوسيله دشنام و     

  ". قانون جزاء مرتکب جرم می گردد 130ماده 

  

این در حالی است  که برخی  از روشنفکرنماها  در کشور                

شابه غرب نشان می       ما که خود را مروج توسعه ای م              

دهند؛  به  باالترین  مقدسات  دینی  توهين می کنند و این                

در .  اهانتها را نشانه آزادی طلبی و ترقی خواهی می دانند          

حالی که بر اساس سندی که بيان شد؛ حتی در تمدن                  

ليبرال دموکراسی غرب هم،  اهانت به مقدسات مذهبی را          

  .برنمی تابند
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  دین داران و سياست

  

 بسياری از کشورهای اسالمی و عربی  شاهد هستيم             در

  که  رژیمهای   حاکم   تالش 

می کنند افراد متدین و مذهبی  که به آئين خود وفادار                     

هستند را از مناصب حکومتی برکنار دارند و هرگونه زمينه              

ای  را برای تصدی پستهای دولتی توسط معتقدان به                    

  .  مذهب ، منتفی سازند

زدگانی که از غرب شناسی بهره ای   نبرده اند           برخی از غرب  

به منظور توجيه این حرکت تبعيض آميز و مستبدانه  چنين              

ادعا می کنند که چون دولتهای اروپایی و آمریکایی دین                 

مداران و متدینان را از سياست و حکومت جدا کردند و از این             

ان رهگذر، به مراحل رشد و توسعه راه یافتند؛ ما نيز باید هم           

  . حرکت را پيروی کنيم تا به سرمنزل مقصود نائل آیيم

 به منظور درک واقعيت در خصوص دیدگاه صاحب منصبان              

کشورهای توسعه یافته در غرب، نمونه هایی از مرامنامه             

ها ، منشورهای حقوق و آزادیها و قوانين اساسی                        

در  نوع  این  اسناد        .    کشورهای  مذکور را  مرور می کنيم          

    و  قوانين اساسیرسمی
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 می بينيم که بر اصل تساوی همه مردم و ممنوعيت                     

هرگونه تبعيض به خاطر مذهب، قوميت و باور باطنی                     

در اینجا به عنوان     .  شهروندان با صراحت تاکيد شده است       

  :مثال، برخی از موارد یاد شده را از نظر شما می گذرانيم

  

عنوان اصل  تحت    )  3ماده  (  نص قانون اساسی ایتاليا       .  1

  : تساوی ، بدین شرح است

(1) All citizens have equal social status and are equal 

before the law, without regard to their sex, race, 

language, religion, political opinions, and personal or 

social conditions. 

(2) It is the duty of the republic to remove all 

economic and social obstacles that, by limiting the 

freedom and equality of citizens, prevent full 

individual development and the participation of all 

workers in the political, economic, and social 

organization of the country”. 
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 ، ازموقعيت اجتماعی مساوی          همه شهروندان  )    1"  (

برخوردارند و در برابر قانون مساوی هستند؛ بدون درنظر                

گرفتن جنس، نژاد، زبان، دین ، دیدگاه سياسی و شرایط               

  .اجتماعی شخصی

است که همه موانع        )  دولت(این وظيفه جمهوری        )2( 

اقتصادی و اجتماعی که با محدود کردن آزادی و تساوی                 

فت فردی و مشارکت همه کارکنان        شهروندان ، مانع پيشر    

در سازمان سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد         

 ".را برطرف سازد

  

در قانون اساسی اسپانيا ، اصل چهاردهم چنين می                 .2

  :خوانيم

  

“Spaniards are equal before the law, without any 

discrimination for reasons of birth, race, sex, religion, 

opinion, or any other personal or social condition or 

circumstance”. 
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اسپانيایی ها در برابر قانون مساوی هستند، بدون                  "  

هيچگونه تبعيض بخاطر تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقيده،            

  ".یا هرگونه شرایط دیگر شخصی یا اجتماعی

  

اصل هشتم از قانون اساسی کشور سویس نيز به این              .3

  :امر اشاره دارد 

  

“All human beings are equal before the law. 

Nobody shall suffer discrimination, particularly on 

grounds of origin, race, sex, age, language, social 

position, lifestyle, religious, philosophical or political 

convictions, or because of a corporal or mental 

disability”. 

هيچکس .  همه انسانها در برابر قانون مساوی هستند           "  

نباید از تبعيض ، بویژه تبعيض بخاطر اصل و نسب، نژاد،                   

جنس، سن، زبان، موقعيت اجتماعی، شيوه زندگی، دین،          

اعتقاد فلسفی یا سياسی ، یا بخاطر ناتوانی جسمی یا              

   ".ذهنی؛  رنج ببرد
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 سوم از سومين اصل قانون اساسی آلمان چنين           در بند .  4

  :می خوانيم

“Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner 

Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 

Heimat und Herkunft, seines glaubens, seiner 

Religiosen oder politischen Anschauungen 

benachteiligt oder bevorzugt werden“. 

 

هيچکس نباید بخاطر جنس، نسب،  نژاد، زبان، زادگاه و             "  

اصليت، عقيده، دیدگاه دینی و سياسی ؛  مورد تبعيض یا               

  ".امتيازی قرار گيرد

 

اصل پانزدهم از قانون اساسی کانادا ،  چنين  اذعان می            .  5

   :دارد

“Every individual is equal before and under the law 

and has the right to the equal protection and equal 

benefit of the law without discrimination and, in 
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particular, without discrimination based on race, 

national or ethnic origin, colour,  religion, sex, age or 

mental or physical disability”. 

  

برابر و تحت امر قانون، از حقوق مساوی             هر فردی در      "  

برخوردار خواهد بود و دارای حق حمایت و منفعت متساوی            

از قانون می باشد؛ بدون تبعيض، بویژه بدون تبعيض بخاطر             

نژاد، اصالت ملی و قومی، رنگ، دین ، جنس، سن، یا                    

  ".ناتوانی روحی یا جسمی

  

گونه در پرتو آنچه گذشت به خوبی روشن می گردد که هر             

در )  از جمله تبعيض بخاطر مذهب و تمایالت دینی          (  تبعيض  

قوانين اساسی و منشورحقوق بشر در کشورهای توسعه          

یافته پذیرفته شده نيست و ادعای کسانی که می گویند              

مردم سرزمين غرب ، دینداران را از صحنه سياست و                     

حکومت کنار نهادند و از این رهگذر به  پيشرفتهای صنعتی و  

  .تصادی نائل آمدند؛ سخنی بی اساس می باشداق

عالوه  بر موارد فوق ،  شواهد  فراوان دیگری که حاکی از                 

بطالن ادعای این گروه از روشنفکر نماهای بی اطالع از                 
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به عنوان مثال، یکی از احزاب           .  حقایق است وجود دارد        

  ) حزب دموکرات مسيحی  ( C.D.Uاصلی  در آلمان ،  حزب  

که تمایالتی مذهبی بر اساس آیين مسيحيت            می باشد    

این حزب سياسی ، سالها زمام امور حکومت آلمان را            .دارد

برعهده داشته و نقش مهمی در اتحاد مجدد ميان دو بخش            

  . جداشده این کشور ایفا نموده است

همچنين راستگرایان درحزب جمهوری خواه در ایاالت متحده         

ر نسبت به مذهب          آمریکا ، دارای گرایشهایی آشکا            

مشابه این گونه جریانهای سياسی      .  مسيحيت می باشند  

  . مذهبی دردیگر  کشورها نيز  به چشم می خورد-

در باره نقش    "  کارولين فئری "برای توضيح بيشتر، سخنان       

و اعالميه های معروف پاپهای واتيکان در            "  ژاک المارتين "

تشکيل احزاب سياسی دموکرات مسيحی در کشورهای           

نسه ، ایتاليا ، جمهوری فدرال آلمان ،  بلژیک ، هلند و                  فرا

  لوگزامبورگ از کتاب 

را عينا از نظر شما می          "  فلسفه  اروپایی  در عصر نو           "

  :گذرانيم

امور " ميالدی اعالميه      1891پاپ لئو سيزدهم در سال          "  

این اعالميه از    .  را صادر کرد   (Rerun Nova rum) "  نوظهور

 27



باره پرسشهای اجتماعی نبود؛ اما      نخستين مکتوبات او در      

چنان تکانی را سبب شد و چنان تاثيری گذاشت که چهل               

در تفسير و تایيد مجدد     "    چهلمين سال "سال بعد ، اعالميه     

. نوشته شد  "  پيوس یازدهم  "و بسط تعليم آن به قلم               

کشيش و بنيانگذار جنبش دموکراتيک        "  لوئيجی استورزو "

آن متأثر شده بود؛ اما بقيه آن       مسيحی در ایتاليا ، عميقا از       

زیرا پاپی با کلمات نيرومند در باره           .  را بی باکانه شمردند     

یکی از مضامين عمده      (ضرورت تشکل مسيحی کارگران        

  .سخن می گفت) اعالميه

بطور "  چهلمين سال  "و   "  امور نوظهور  "در هردو اعالميه       

. مشخص در باره وضع طبقات کارگر سخن گفته می شود             

ند که تقریبا نيم قرن  بعد از بيانيه کمونيستی             نخستين س 

نوشته شده ، به منظور مقابله با پيامدهای تفکر                           

مارکسيستی ، بویژه اندیشه های راجع به نبرد طبقاتی و             

سند دوم به طور    .  مالکيت خصوصی، در نظر گرفته شده بود      

بسيار مشخص تر در باره اموری است که در سند نخست              

" چهلمين سال "بيانيه  .  بيان شده بود  به صورت اصول کلی      

 ميالدی نوشته شده بود؛ بعد از جنگ جهانی         1931در سال   

 و بعد از ازهم پاشيدگی      1926اول و بعد از اعتصاب عمومی       
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جامعه از ریشه تغيير     .   ميالدی 1929وال استریت در سال       

قادر است به طور      "  پيوس یازدهم "کرده بود ؛ بنا بر این            

سخن "  لئو سيزدهم    "ور مشخص تر از        استوارتر و به ط     

به هرتقدیر ، هردو اعالميه در بردارنده ذم یکسانی از          .  بگوید

چرا که در هيچيک ،          .  سوسياليسم و ليبراليسم است      

طبيعت کامل نوع بشرچنانکه نویسندگان این دو اعالميه                        

می انگارند باید باشد، به طور مستوفی رعایت    نمی                    

  .شود

ين اصل در این دو سند، مالکيت خصوصی اظهار             در نخست 

  ...می شود

اصل دوم این است که انسان مقدم بر دولت است و از این               

اصل نتيجه می شود که خانواده باید وظيفه و حقوقی                   

 ...داشته باشد که مقدم بر حقوق و وظائف اجتماع است

در اصل سوم بيان می شود که فلسفه وجود حکومت،                  

ین امر است که قوانين و نهادها و اداره             مطمئن شدن از ا    

امور عمومی چنان است که مصلحت عمومی  و  نيکبختی             

  ...خصوصی  تحقق می یابد
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این اندیشه ها را احزاب سياسی اقتباس کردند که در ایتاليا           

را انتخاب می    "  دموکرات مسيحی "و فرانسه و آلمان نام         

  ".کنند

  :نامبرده سپس چنين می گوید

جنگ جهانی دوم، احزاب دموکرات مسيحی به            بعد از    "  

سرعت در ایتاليا و فرانسه و آلمان غربی و بلژیک و هلند و               

  ".لوکزامبورگ به قدرت رسيدند

  )فلسفه اروپایی در عصر نو؛ فصل دهم(      

  

اگرچه نوع  :  بر اساس آنچه گذشت روشن می گردد که              

 دولتهای غربی در برابر مسلمانانی که در غرب زندگی می           

کنند و به مبانی اسالم  ملتزم می باشند، واکنش منفی               

نشان    می دهند و حتی االمکان از ورود آنان به                              

دستگاههای سياسی و دولتی ممانعت می کنند ؛ ولی در           

خصوص دین رسمی خودشان و متدینان و ملتزمان به آئين             

مسيحی و یهودی ، دارای نظامی تعریف شده به شکلی              

 و اینطور نيست که دینداران و پيروان         که گذشت می باشند   

مذهب رسمی کشور خود را از دخالت در سياست و یا                   

  .مشارکت در حکومت محروم نمایند
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  نهاد دین و نهاد دولت

  

بحث در مورد این گزاره ، نيازمند تامل بيشتر و کنکاش                    

زیرا مساله تفکيک ميان این دو نهاد ،      .  عميق تری می باشد   

ا مطرح بوده و فراز و نشيبهایی داشته             از دیرزمان در اروپ     

به عنوان مثال، در کشور آلمان به عبارتی از زبان                .  است

برخی از روشنفکران برمی خوریم  که به صورت ذیل تعبير               

  :می شود

“ Trennung zwischen Kaiser und Kirche” 

  

  ."  تفکيک و جدایی ميان قيصر و کليسا :   "یعنی 

  

 این دست ، در دیگر زبانهای رایج در            این فراز و عباراتی از      

جمعی از نویسندگان ،        .  مغرب زمين شنيده می شود         

معنای جدایی دین از سياست را به مفاد این عبارت تفسير            

کرده اند و بر این اساس، جدایی دین و سياست را به                     

از )  که در کليسا تجسم می یابد       (  معنای جدایی نهاد دین     
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این .  دانسته اند )  يصر است    که سمبل آن ق    (  نهاد دولت    

  .امر، به عنوان یکی از مظاهر سکوالریسم به شمار می رود

  

به منظور روشن شدن حقيقت ، شایسته است که                      

نخست، به بررسی ریشه های تاریخی این امر بپردازیم و              

  .سپس به تحليل آن همت گماریم

  

  تاریخچه سکوالریسم

  

رخی از پژوهشگران   بنا  بر نظر ب    "      سکوالریسم  "  اصطالح      

 به معنای عصر (Saeculum) "  سایکيولوم " ،از واژه التين    

برخی دیگر، مبدا اشتقاق آن را کلمه           .  گرفته شده است   

سکوالریس دانسته اند و در زبانهای التينی در قرون وسطی         

و در مقابل کليسا به کار برده می       "  جهان"و  "  دنيا"به معنای   

  . شده است

 (Secularism)"    سيکيوالریزم"زبان انگليسی،    این واژه در      

  :تلفظ می شود و به معانی ذیل آمده است

  دنيا گرایی
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 دکترین نادیده انگاشتن مذهب

در )  به عنوان نهاد دین     (نظریه عدم دخالت مذهب و کليسا        

 .امور مربوط به دولت

 الحاد و الدینی

به معنای دنيوی کردن،     "    سکوالریزاسيون"همچنين کلمه      

عرفی کردن، غيرروحانی کردن ، جداسازی دین از دنيای               

مردم، غيرمذهبی کردن اداره حکومت ، یا فرایند کنار                     

گذاشتن دستگاه دینی از دولت و کاهش نقش آن در اداره              

 .امور جامعه آمده است

 نيز به همين معانی است و از           (Laicism)"  الیيسيزم"واژه  

واژه فرانسوی   گرفته شده و ریشه آن،                (Laic)کلمه   

 است که به معنای وابسته به عامه مردم         (Laique)"  الئيک"

  .و اشخاص دنيوی و عرفی می باشد

معنا و مفهوم سکوالریسم در طول تاریخ اروپا به یک منوال              

  . نبوده است

واژه مذکور پس از جنگهای سی ساله مذهبی در اروپا، در              

  به   (Westphalia)"  وستفاليا" ميالدی در قرارداد     1648سال  

بر اساس این امر، اراضی و سرزمين هایی که       .  کار برده شد  
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تا آن زمان تحت فرمانروایی ارباب کليسا قرار داشت، از                  

سيطره نهاد دینی مذکور خارج گردید و به نهاد سياسی                

. دولت که مستقل از دستگاه مذهبی کليسا بود واگذار شد          

 کليسا جدا   از آن پس، سرزمين هایی که از سلطه مستقيم        

شده و به دولت واگذار شده بودند، با این عنوان یاد می                   

  .شدند

این واقعه تاریخی که به جداسازی ممتلکات و سرزمين                 

های وابسته به دستگاه دینی و الحاق آنها به دولت منجر              

شد ؛ نقطه عطفی در جدایی ميان کليسا به عنوان نهاد                

اروپا به شمار   مذهب؛  و دولت به عنوان  نهاد حکومت در               

از آن پس ، رفته رفته نقش مستقيم دستگاه دینی          .می رود 

 “کليسا در امر حکومت کاهش یافت و بر مبنای اصل                    

Differentiation”                 نهادهای اجتماعی از یکدیگر متمایز 

  . گردیدند و از سلطه حاکميت کليسا  رها شدند

گرچه تسلط مطلق و دخالت      :  از سوی دیگر می دانيم که         

قيم کليسا در امور اجرایی دولتهای اروپایی کاسته               مست

شد؛ ولی نقش نهاد دین در نظام جدید جهان غرب در دو                 

بعد داخلی و بين المللی، نهادینه گردید و به صورت قانونمند   

  . در آمد
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در بعد داخلی ، نهاد دین مانند هر نهاد دیگر در چهارچوب                

يت سياسی  نظام ليبرال دموکراسی غرب ، می تواند فعال          

داشته باشد و چنانکه در بخش قبل بيان شد می تواند                   

حزبی سياسی را تاسيس ویا پشتيبانی نماید و از این                  

  .رهگذر به اهداف خود   نائل شود

اما در بعد خارجی و بين المللی، نقش دستگاه مذهبی و               

به عنوان مثال،   .  نهاد دین در مغرب زمين ،  هدفمند تر گردید         

يونرهای مذهبی اروپا به عنوان پيش قراوالن       فعاليتهای ميس 

و راهگشایان دولتهای استعمارگر غربی در کشورهای                 

  .آفریقایی و آسيایی بر پژوهشگران پوشيده نيست

امروزه ، نقش نهاد دینی غرب در معادالت سياسی بين                 

المللی و در جهت مصالح درازمدت اروپا و آمریکا ،  بسيار                 

به عنوان مثال، در زمان       .  استعميقتر و پيچيده تر شده         

جنگ سرد ميان نظام سرمایه داری و ليبرال دموکراسی               

بلوک غرب و سيستم سوسياليستی و کمونيستی اردوگاه         

شرق؛ پاپ اعظم واتيکان در ایتاليا، از کشوری در اروپای                 

شرقی که در اردوگاه سوسياليسم قرار داشت انتخاب می          

ا نظام حاکم بر سرزمينی     گردد تا نقش مهمی را در مبارزه ب       

  .که از آن برخاسته است ، ایفاء کند
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پس از پيروزی ایدئولوژی ليبرال دموکراسی غربی بر همزاد           

دیگر خود در حوزه مدرنيته یعنی ایدئولوژی سوسياليسم ؛            

باز نقش نهاد دین در مغرب زمين ، جایگاه ویژه خود را حفظ               

رک آمریکا و   به عنوان مثال، پيش از حمله مشت        .  می کند    

انگلستان به عراق؛ تونی بلر به عنوان نخست وزیر بریطانيا            

در واتيکان حاضرمی شود و با پاپ اعظم دیدار و گفتگو می              

کند ؛ و پس از اشغال عراق توسط نيروهای ائتالف غربی،              

جرج بوش دوم به عنوان رئيس جمهور آمریکا با رهبر                       

، مالقات و مذاکره    کاتوليکها و نماد عالی نهاد دین در غرب           

  .می نماید

در اینجا ناخود آگاه به یاد سخن برخی از افراد مطلع در غرب             

سردمداران قدرتمند غرب که در       :  می افتيم که می گویند      

حال سيطره یافتن بيشتر بر ثروتهای جهان هستند، دارای            

پایگاههای متعدد جهانی می باشند که برخی از آنها به                

  :شرح ذیل است 

 اصلی نظامی صنعتی آنها که در آمریکا قرار دارد و                 پایگاه

  .نقش عمليات و هجوم نظامی را بر عهده دارد
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پایگاه مهم اطالعاتی آنان که در انگلستان مستقر می                  

باشد و نقش جاسوسی در مقياس جهانی و جمع آوری                

 .اطالعات سری را برعهده دارد

نقش تجميل  پایگاه تبليغاتی آنان که در فرانسه قرار دارد و             

چهره تمدن غرب و تلطيف روابط را در مواقع لزوم بر عهده                 

 .دارد

پایگاه مهم دینی آنان که در واتيکان ایتاليا مستقر می باشد           

و نقش اسکات متدینان و توجيه تهاجمات بزرگ قدرتمندان را         

 . برعهده دارد

  

هرگاه این صاحبان قدرت جهانی بخواهند بخشی از جهان را          

جموعه پایگاههای فوق در یک نظام به هم پيوسته         ببلعند، م 

  دست به دست هم می دهند و هریک از آنان 

  

  

نقش منحصر به فرد خود را که گاهی در ظاهر امر مغایر                   

  .یکدیگر جلوه می کند انجام می دهد
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به هرحال ، بر صاحبان بصيرت پوشيده نيست که نقش                  

 ارتباط  دستگاه مذهب و نهاد دین رسمی در مغرب زمين در           

با نهاد دولت و نظام های سياسی ، از بين نرفته است ؛                  

بلکه شکل آن تغيير یافته و به صورت عميق تر و پيچيده تری             

  .در آمده است

 

  دین و قانونگذاری

  

برخی از نویسندگان ، جدایی دین از سياست را به معنای              

حذف نقش محوری  دین در امر قانونگذاری جامعه تفسير              

نيز یکی دیگر از مظاهر بارز                 این مساله   .  کرده اند   

سکوالریسم در غرب می باشد که شایسته است پيرامون           

  .آن بيشتر سخن گفته شود

در بخش پيشين به تاریخچه سکوالریسم اشاره کردیم و               

شرح دادیم که پس از جنگهای سی ساله و طی قرارداد                

وستفاليا، سرزمين هایی که تحت سلطه مستقيم کليسا           

دولت واگذار شد و به تدریج ، از تسلط نهاد دین                  بود به    

یعنی  تشکيالت کليسا بر مقدرات حکومت  کاسته شد و               
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یکی از مراحل   )  یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت       (این امر 

  .و مظاهر سکوالریسم در اروپا  تلقی می شود

از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم ميالدی ، واژه                     

 وسيعتری یافت و رفته رفته  در  آثا ر                سکوالریسم معنای 

و جان  )  1857-1798( اندیشمندانی   چون  اگوست  کنت         

و )  John Holyoke)1817-1906 هاليوک                                                 

  . به صورت یک نظریه و مسلک فکری در آمد" ماکس وبر"

بر اساس این دیدگاه، عالوه بر جدایی دستگاه دین از                    

قش دین در مظاهر حيات دنيوی نادیده             دستگاه دولت؛ ن    

انگاشته شد و این امر،  به خصوصی شدن و فردی شدن                

  .دین و حذف آن از عرصه اداره امور جامعه منجر گردید

عوامل گوناگونی  در بروز این  پدیده نقش داشته اند که به               

  :مهمترین آنها اشاره می کنيم

  

    نقش رجال دینی پروتستان-الف

  

تنزل دادن دین در حد باور شخصی و جداسازی         یکی از علل    

حرکتی بود  )  از جمله علم اداره امور جامعه      (مذهب از علم     
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که جمعی از رجال دینی پروتستان در تفسير و تبيين آئين               

  .مسيحيت انجام دادند

پروفسور عبد الجواد فالطوری در بحث آزادی که با پروفسور            

 داشته ، در این زمينه      بایر هاوز و پروفسور فون بروک در اروپا       

  :چنين می گوید

انسان گاهی از اوقات، در روحانيون پروتستان، یک توجه            "  

  .اغراق آميز نسبت به سکوالریزم رامشاهده می کند

این روحانيون   .  البته کاتوليکها و انجيليها اینطور نيستند            

یعنی .  مفرط، عمال ایمان را خالی و بی معنا ساخته اند               

 بر تصورات معينی به منزله یک ریاضت، پایين         ایمان و دین بنا   

لذا تمسک به بعضی از مضمونهای تغيير        .  آورده شده است  

  ".ناپذیر دیگر معنا ندارد

نيز،  در گفتگوی یادشده چنين  می            "  بایر هاوز "پروفسور  

 : گوید

منتقدین معاصر و روحانيون نيز همين عقيده        .  درست است "

نگلستان و اسقف سابق،       معروفترین ميسيونر ا    .  را دارند  

آقای لسلی نوبگين بر این باور است که با جدا کردن                       

واقعيتهای به اصطالح عينی و علمی از ارزشهای غير                   

او ارزشها را   .  تجربی ، بزرگترین خطا را مرتکب شده است          
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به عنوان پدیده های ذهنی ، و        )    شامل اعتقادات مذهبی  (

  ".   ، قلمداد کرده بودیافته های قابل تجربه  را به عنوان علم

بدین ترتيب، بر اثر حرکت مذکور، ایمان از همزاد خود یعنی              

علم، جدا معرفی گردید و ارزشها به عنوان پدیده های                   

ذهنی قلمداد شدند و دین در حد یک ریاضت فردی تنزل                 

  .یافت

  

   نقش تئوریسين های مدرنيسم-ب 

  

 عرصه  عامل مهم دیگر، تالش جمعی از نظریه پردازان در             

مدرنيسم و تئوریسين های مکاتب فکری اروپا مانند                     

خردگرایی (، راسيوناليسم      )  انسان محوری  (اومانيسم   

نسبيت (، رالتيویسم    )  علم گرایی (، ساینتيسم    )  مطلق

و سنت ستيزی می باشد که گمشده خود را برای            )  گرایی

اداره امور جامعه ، در آئين رایج کشورهای اروپایی نيافتند و             

منظور برون رفت از تنگنایی که ارباب کليسا پدید آورده              به  

بودند، به مسلک سکوالریسم روی آوردند و دین رایج را از               

  . صحنه قانونگذاری و اداره امور جامعه کنار گذاشتند
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در دوره مدرنيته، سه ایدئولوژی به شرح زیر، به                             

منظورهدایت سکان جامعه و تامين منبع قانونگذاری  بدون            

  :رگرفتن دین، از درون مکتب اومانيسم پدید آمدنددرنظ

  سوسياليسم . 1

  ناسيوناليسم. 2

  ليبراليسم . 3

پس از تولد این سه مکتب همزاد در مغرب زمين، نخست               

مکتبهای ليبراليسم و ناسيوناليزم با هم متحد شدند و در              

طی جنگ جهانی دوم ، ایدئولوژی ناسيوناليسم را در آلمان           

پس ، مکتب ليبراليسم در طول جنگ            س.  شکست دادند 

سرد، مسلک همرزم خود را به مبارزه طلبيد و با سقوط                  

اتحاد جماهير شوروی سابق، ایدئولژی سوسياليسم را به          

  .  حاشيه راند و ميدان دار معرکه گردید

  :در اینجا شایسته است به چند نکته مهم اشاره نمایيم
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   غرب  تاثير عقاید دینی بر سياست در -الف

  

نکته اول اینکه گرچه نقش دین مسيحيت در بخش احکام،             

در قانونگذاری و اداره امور روزمره جامعه غربی کاهش یافت           

و یا منتفی گردید، ولی نقش دین یادشده در بخش عقاید ،             

در سياست گذاریهای کالن حکومتها ی غربی و تدوین                  

وان به عن .  استراتژی جهانی آنان، تا حدودی محفوظ ماند          

مثال، مسيحيان به مجموعه کتاب مقدس شامل عهد عتيق         

بر اساس متون فعلی عهد عتيق و         .  و عهد جدید معتقدند    

دیگر اسناد دینی مربوط به آن ، قوم یهود به عنوان ملت                   

اعتقاد .  معرفی شده است  )  شعب اهللا المختار  (برگزیده خدا   

مسيحيان به مجموعه کتاب مقدس موجب آن گردیده که              

ت دولتهای غربی از قوم یهود و دولت آنان در اسرائيل ،           حمای

عالوه بر بعد سياسی ؛ جنبه دینی و عقيدتی نيز داشته                

  . باشد
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   تفاوت اسالم با مسيحيت-ب

  

نکته دیگر اینکه در آئين رسمی و رایج در اروپا یعنی                        

دنيای :  مسيحيت ، دنيا به دو قسمت تقسيم شده است           

همچنين، در  .  غيرمقدس یا مادی  مقدس یا معنوی و دنيای       

دین یادشده، یک نظام حکومتی مدون برای اداره امور                   

به چشم     نمی         )  ع(دنيوی در صدر تاریخ حضرت مسيح         

همين امر نيز، پيش زمينه ای برای کنار گذاشتن دین           .  خورد

  .رایج در اروپا از صحنه اداره امور جامعه به شمار می رود

سالم ، همگام با ارائه بخش           در حالی که اززمان صدر ا          

تربيتی مذهب که متکفل امور دنيای معنوی است؛ یک نظام          

حکومتی نيز که متکفل اموردنيای مادی است و اصول و                 

قوانين مفصلی را جهت اداره امور جامعه در عرصه های                 

سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    در بردارد ،                   

و به عنوان بخشی از     بنيان گذاری   )  ص(توسط پيامبر اسالم    

  .دین ، ارائه گردید

پرفسور فالطوری در سخنرانی خود که در ميان جمعی از               

روشنفکران مسيحی در نورنبرگ آلمان ایراد نموده، در این             

  :زمينه چنين می گوید
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در مسيحيت در مورد واسطه، یک تصوری در ذهن ساخته           "  

به نظر نيچه ، این از افالطون سرچشمه می              .  می شود 

و )  یا غير مقدس    (  در مسيحيت ، از یک دنيای مادی         .  گيرد

افالطون .  صحبت  می شود   )  یا مقدس   (  یک دنيای معنوی    

  . از دنيای حقيقی و غير حقيقی صحبت  می کرد

به یک   )  مقدس(معتقدند دنيای معنوی       )  مسيحيان(آنان   

این نقطه نظر مشترکی با یهودیان           (محافظ احتياج دارد       

. ظين و نگهبانان همان کشيشان هستند       این محاف ).  است

هرکس یک سری اعمال مقدس از زمان تولد تا ازدواج و                  

در اسالم ، این تقسيم بندی وجود ندارد و این              .  مرگ دارد 

موضوع ، آنگونه که بعضی ها فکر می کنند یک نقص                      

  این  حتی  زندگی  مسلمانان  را  مشکلتر هم .   نيست

 بایستی آن اعمال به         چرا که در اسالم می        .  می کند  

اصطالح غيرمقدس و مادی هم با نيت خداجویانه و برای                

یعنی بخشی از اعمال عادی           .  رضای خدا انجام شود       

.  انسانها  نيز   می تواند جنبه اخالقی یا غير اخالقی بيابد               

بنا براین می بينيم که در اینجا یک عمل خارجی با یک نيت               

 شدن عمل و نيت       در این یکی  .  باطنی هماهنگ می شود    

که نشأت گرفته از توحيد است، همه اعمال اجتماعی ،                

 45



یعنی این اعمال، دیگر تنها         .  جهت خدایی پيدا می کند        

اخالقی نيستند؛ بلکه اعمال خداخواهانه و برا ی جلب                 

  .رضایت خدا هستند

یک مسلمان ، اگر مسلمان واقعی باشد، فقط وظيفه نماز             

تن را ندارد؛ بلکه وظيفه سالم      خواندن و روزه گرفتن و حج رف      

هر مسلمان برا ی     .  نگهداشتن جامعه را هم برعهده دارد        

 . سالم نگهداشتن جامعه، مسئول است

(جدایی  سياست  از دین             )    ص(در زمان حضرت محمد      

Trennung zwischen Kaiser und Kirche(  

هرکس در  .  و این جدایی ، غير قابل تصور بود         وجود نداشت 

يله اش ، حتی  در زمانی که دین قبيله ای حاکم                 برابر قب 

بود، مسئول بود و این مسأله در اسالم هم به همين صورت             

همه انسانها  برای نگهداری جامعه،                 .  وجود داشت   

  ". مسئوليت داشتند

عبدالجواد فالطوری، مقاله اسالم و                                     [

  ].مدرنيسم

 تفاوت بارز،      دکتر محمد حسين هيکل نيز بخاطر این                

روشنفکران را از مقایسه دین اسالم و نهاد دینی آن در                   
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شرق با آئين مسيحيت و ارباب کليسا در غرب؛ بر حذر                    

  :ميدارد و چنين می گوید

  

والشرقيون الذین لم یفطنوا بما یجب من الدقة ،             "  

الی هذا االتصال التاریخی بين الدین والعلم و                    

ین فتنوا بأدب      الفلسفة واألدب في الغرب، والذ           

خيل اليهم أنهم قد یرون علی نقل صور                ...  الغرب

األدب الی الشرق کما هی ، فخيل اليهم أن في                  

و أن ماانتهی اليه      !  الشرق کنيسة ککنيسة الغرب     

النضال بين الدولة والکنيسة في الغرب، یجب أن               

یبدأوا عنده حملتهم علی الکنيسة الموهومة في             

  ". الشرق

                                                                                       

  ]دکتر هيکل، ثورة األدب[

شرقيهایی که با دقت ، ارتباط تاریخی ميان دین و علم و               "  

فلسفه و ادبيات در مغرب زمين را درنيافتند، و آنان که                     

چنين تصور می کنند    ...  مفتون و شيفته ادبيات غربی شدند     

می شود صور ادبيات غرب را همانگونه که هست، به              که  

آنان چنان تخيل می کنند که در شرق           .  شرق منتقل نمود  
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و بر اساس   !  نيز کليسایی مانند کليسای غرب وجود دارد           

آنچه در جریان نبرد ميان دولت و کليسا در مغرب زمين                    

حاصل شد، آنان نيز باید حمله خود را بر عليه کليسای                   

  ".ر شرق تصور کرده اند، آغاز نمایند موهومی که د

خاور شناس بریتانيایی، برنارد لویس  در این زمينه چنين                

  :می نویسد

در اسالم ، اصطالحاتی که ميان متدین و دنيوی، و ميان              "  

زیرا اسالم ،     .  معنوی و عصری تمييز دهد وجود ندارد              

دوگانگی که بيانگر تعارض ميان کليسا و دولت، ميان پاپ و              

  ".پراطور و یا ميان خدا و قيصر باشد را  نمی پذیردام

گرایشهای ملی در ادبيات     "به نقل از دکتر هيکل درکتاب          [

  ]معاصر

آقای ارنست  )  انسان شناسی (دانشمند رشته انتروپولوژی    

گيلز، ویژگی یادشده در اسالم را موجب نقض کليت دیدگاه           

  :سکوالریسم  قلمداد می کند و چنين می گوید

يه سکوالریسم ، یکی از تئوریهای شایع در علوم                فرض"  

این فرضيه چنين اذعان می دارد که          .  اجتماعی می باشد   

سلطه دین بر جامعه بشری در جوامع صنعتی و علمی                 

".  تضعيف می گردد و یا بطور کلی متالشی می شود                   
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ولی حتی اگر این فرضيه به صورت عام          :  "سپس می گوید  

ه عنوان قانونی کلی و مطلق      هم درست باشد؛ نمی تواند ب     

زیرا در اینجا یک استثناء اساسی وجود دارد و آن          .  صدق کند 

  :آنگاه چنين ادامه می دهد".   اسالم است

سزاوار است این نکته در نظر گرفته شود که سيطره                  "  

اسالم بر مسلمانان در یکصد سال اخير، تضعيف نگردیده               

عهده دار نقض    و این مثال بارز،         .  بلکه تقویت شده است    

  ]مقاله مارکسيسم و اسالم".  [تئوری سکوالریسم است

  

  تفکيک وظایف

 

تفسير دیگری که برای اصطالح جدایی دین از سياست                 

تفکيک ميان وظائف و       :  تصور می شود، عبارت است از          

مسؤليتهای دینی و اختصاص آن به دستگاه های مذهبی از          

یریتی کشور  یک سو ؛ و وظائف و مسؤليتهای حکومتی و مد         

  .و احاله آن به دولت و سياستمداران از سویی دیگر

قانونمندی و تبيين دقيق مسئوليتهای نهادهای گوناگون              

سياسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و فرهنگی  در                    
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کشورهای پيشرفته غربی ، یک واقعيت پذیرفته شده                  

  . است

این نظام بخشی، در کشوری که در همه ابعاد، بویژه در بعد            

سياسی ، به مرحله توسعه یافتگی رسيده است؛ موجب            

هماهنگی و تقویت متقابل دستگاه های گوناگون جامعه              

در چنين جامعه نهادینه شده ای، همه نهادها و          .  می شود 

دستگاه ها در چهارچوب وظایف و مسئوليتهای مدون                   

قانونی خود  فعاليت می کنند و در پناه قانون، می توانند در              

  . وشت خود و کشور خود، سهيم باشندتعيين سرن

در چنين جامعه ای ، مسئوليت دانشگاه ها ، آموزش و                   

توليد علم است ؛ و وظيفه حوزه ها ی علميه، تربيت                      

عالمان ، فقيهان ، سخنوران و نویسندگان مذهبی است؛ و           

مسئوليت بازار ، گردش چرخ های اقتصاد است؛ و                         

ر عين حال، همه    د.  دستورالعمل احزاب، کار سياسی است    

این نهادها، در تعيين آینده جامعه خود در دایره قانون،                    

زیرا هریک از آنها بخشی از مردمند و در          .  شریک می باشند  

یک کشور توسعه یافته، زمام  سرنوشت سياسی جامعه            

  . در دست مردم قرار دارد
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