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 :چکیده

اگـر  . چون الئیسیته و سکوالریسم بـود     مفهومهایی   و   ها  ي پیدایش دیدگاه   زمینهفرانسه،  انقالب  
ـ    ،انگارند هان عرب، این دو پدیده را یکي مي       چه بسیاري در ایران و ج      ا توجـه بـه بنیادهـا،        امـا ب

 .افکندباید میان این دو مفهوم تمایز  واژگاني الئیسیته و سکوالریسم ميي  و ریشههدفها 
ها، باعث کژفهمي   ستي، سوسیالستي، لیبرال و جز این     مارکسیحزبهای  ي ابزاري    استفاده

 .و همسان شماري این دو پدیده شده است
نه از سیاست؛ دولتي کـه بـه حکومـت یـا قـدرت              الئیسیته، جدایي دین از دولت است       

ي الئیسیته کشورهاي کاتولیک اسـت امـا سکوالریـسم،           حوزه. شود  اجرایي محدود نمي  
 . رود ي پروتستان به شمار ميکشورهاویژگي 
پردازان و نویسندگان ایراني و عرب، منطق و فراینـد الئیـسیته و سکوالریـسم را                نظریه بیشتر
 .اند اي دیگري هم چون دموکراسي آمیختهه رستي درنیافته، آنها را با مقولهبه د

هـاي   هرابر نهـاد  هاي التین و ب    ریشه   است به تاریخچه،     اندازی  چشمآید    آن چه درپي مي   
 .فارسي و عربي الئیسیته و سکوالریسم

 

 .، عَلَمانیةنيعِلما باوري، جداگري، گیتیانه دین ،مس سکوالری،الئیک،  الئیسیتهها واژهکلید 
 

 :طرح مسأله
 عصر ، دوران کالسیک باستان، قرون وسطا؛کنند  ميتاریخ اروپا را به چهار دوره تقسیم

 انقالب . میالدي آغاز شده است١٦٠٠ که از سال)مدرن (د، دوران جدی)رنسانس (نوزایي
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فرایند الئیسیزاسیون .  سرآغاز الئیسیته است،میالدي در عمل١٧٨٩کبیر فرانسه به سال
 ١٧٨٩ اوت ٢٦ در فرانسه با اعالم آزادي وجدان در بیانیه ي حقوق بشر و شهروند در

 را نباید به خاطر بیان عقیده هیچ کس «: در ماده ي دهم این بیانیه آمده است.آغاز شد
 مورد ، نظم عمومي تعیین شده توسط قانون نباشد حتا مذهبي، به شرطي که مخلّ،اي

 براي ، اصطالحکیچونان  به الئیسیتهاما ). ٩٣ـ٩٢. ١٣٨٤. وثیق (».ر دادآزار قرا
ه پدیدار شد و از آن پس، در نخستین بار در دهه ي هفتاد سده ي نوزدهم در فرانس

الئیسیته دریافتي سیاسي است که بر «: هاي سیاسي به کار رفت ا و گفتمانه نامه دانش
کند و از دیگر  ه ي عمومي از هیچ دیني پیروي نمي از یک سو دولت و حوز،آنی  پایه

 از قدرت سیاسي ـي مدني  ي آزادیها در جامعه داري از همهبا وجود برخور ـ   سو، دین
سیزاسیون یسیته و دولت الئیک را الئیشیدن به الئ جنبش تحقق بخ.برخوردار نیست

سیزاسیون در کشورهاي کاتولیک غربي در قبال کلیسا ساالري شکل یالئ. نامند مي
سیزاسیون ی الئیسیته و الئ، اصطالح الئیک،گرفت اما در کشورهاي پروتستان اروپا

 ل دولت و دین فرایند دنیوي شدن، تغییر و تحو،در کشورهاي پروتستان. اند ناشناخته
 اگر چه .مندنا م ميسرا سکوالری) مقتدر چون کاتولیسیسم استدیني که فاقد کلیسایي (

 ولي در واقع این دو، مقوله ،هاي فراواني وجود دارد م شباهتسمیان الئیسیته و سکوالری
 .)٩. همان (»ندخي متفاوت تاریـو پدیدار سیاسي 

طبق « ،سیاست نیست ت بین دین والئیسیته به طور ذاتي به معناي وجود خشون
امور مذهبي برحذر دارد  ي مذهبي وها بایست خود را از سازمان  مياین مکتب  دولت

هم سان،  بدین ).ندارنداي  معه تاثیر قابل مالحظه بر جاهاالبته تا زماني که این سازمان(
ارد  وي مذهبي ازها ماند و هم سازمان  ميي مذهبي مصونها دولت از دخالت سازمان

  )٣١/٤/٢٠٠٧ . اویکیپدی( ».مانند  مي سیاسي دورهای هشدن به مناقش
 .یوناني دارداي  ریشه) laicو به انگلیسي   laique به زبان فرانسه (ي الئیک واژه

نزد . اند اشتقاق یافته) laos  (و الئیک هر دو از الئوس) از ریشه ي الیکُس (الئیسیته«
و سران ارتش سرکردگان  در برابر "ه سربازان عاديب" هومر، الئوس عنواني بود که

 ،الئوس، معناي مردم) پولیس (سپس با تاسیس و تشکیل شهر یوناني. گردید  مياطالق
 .در مجلس شهر را پیدا کردگردآمده  اعضاي شهر، شهروندان و یا مردمان ،افراد شهر
 ـ کالم یهودي و در...   در زبان التین صفت استlaicus یا laikos,licosالیکس 
 در برابر "حیخلق مس"ا ی، "خلق خدا"، "خلق مقدس"از الئوس به مفهوم .. . مسیحي
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به .. . در دوران قرن وسطا.. . اصطالح الئیک...  سخن رفته است) کافر (دین هاي بي خلق
و جامعه ي مسیحي به دو طبقه ...  در ارتباط بود.. . مندي کلیسا با ساختار،طور مشخص

، مسیحیان عادي و ها ؛ الئیک)clercs (ها  و کلركها الئیک: شدند  ميتقسیمیا دسته 
 .)٢٨ـ٢٦ ،١٣٨٤ ،وثیق( »رفتند  مي کارمندان کلیسا به شمارها ركکل

تلفظ به  (laïcité  زبان ترکي و يي رومهازبان و برخي دیگر از زبان فرانسهدر «
 یکي از laicismo یا laticita: يئایتالیا، laisizm  یا  laiklik: يترک، )laisi'te صورت

سیاست و یا   است و به مفهوم عدم دخالت دین در امور دولتي وسکوالریسممصادیق 
در زبان انگلیسي نتواند معناي اي  رسد هیچ کلمه  مياگر چه به نظر. باشد  ميبرعکس آن

آید و به معناي سکوالر است   ميλαϊκός يونانی را که از واژه laïcitéواقعي کلمه 
 به معناي عام مرتبط است و laymen یا laityانگلیسي های  واژهبا واژه برساند، اما این 

laicityبین الئیسیته و .  نگارش انگلیسي اصطالح فرانسوي الئیسیته استي  شیوه
 .)٢٠٠٧/ ٤/  ٣١  ،اویکیپدی( ». تفاوت وجود داردسکوالریسم

 ,Cambridge longman (ي انگلیسي مانندها نامه ي الئیک در بسیاري از فرهنگ واژه
oxford (و فارسي) فرهنگ نشر  یي به سانها و فرهنگ دو زبانه و دانش نامه) حسابي ،معین

. فر نیامده است يرضا محمدمحمد ي سیاسي نامه دانش آشوري و ي سیاسي نامه دانش ،نو
 . را شخص غیر روحاني معرفي کرده است laic"  babylon" ي نامه فرهنگ

 آن ي  که مشخصهيسا سیينظام« عبارت است از laicism، يگردر فرهنگ لغت دی
 ).٦٥ ،٢٠٠٣ ،وبستر( »کاستن تاثیر و نظارت کلیسا است

 ، فارسيـحییم نیامده و در بخش انگلیسي  انگلیسي ـدر بخش فارسي   این اصطالح،
 .)٢٢٦ ،١٣٨٢، حییم( » غیر روحاني معنا شده است، عام،عاميlaic )al («ذیل 
 ،١٣. راد آقابخشي، افشاري( »ندی  جدا از، را الئیکlaic« فرهنگ علوم انساني 
٣١٤(، laicism روحانيصفت به معناي شخص دین جدا یا غیرمذهبي و غیر« را« 

 : خوانیم  ميlaicismدر شرح . معرفي کرده است) ٣١٥ ،همان(
یا آییني که به  ،اعتقاد به خارج کردن بنیادها و تاسیسات اجتماعي از تسلط مذهب«

ـ باید به  به ویژه قضایي و آموزشي ـظایف مدني  نهادهاي اجتماعي و و،موجب آن
اصوًال وصف الئیک براي قانون یا کشور یا سازمان یا . روحاني محول شوداشخاص غیر

شود فرانسه   ميمثالً وقتي گفته.  در مقابل وصف دیني و ایماني و اعتقادي است،شخص
 مذاهب را به یک ي اشد و همهب  ميیک کشور الئیک است؛ یعني سیاست آن از دین جدا

 اعتنایي به مذهب، نهضتي بود که علیه اختناق مذهبي و تفتیش  بي. نگرد  ميچشم
 .)٣١٥ ،همان( »سانس در اروپا به وجود آمدنعقاید در قرون وسطا و همپاي ر
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  سخن به میان آورده،laicism پیش از این، در فرهنگ علوم سیاسي، از ،آقا بخشي
 : در تبیین آن چنین نوشته است،ین و سیاست تعبیر کردهه جدایي داز آن به گرایش ب

اصوالً وصف الئیک براي قانون یا کشور یا سازمان یا شخص، در مقابل وصف دیني و «
شود فرانسه یک کشور الئیک است؛ یعني   ميمثالً وقتي گفته. ایماني و اعتقادي است
 .)١٤٦ ص ،١٣٦٣، آقا بخشي( »دباش  ميسیاست آن از دین جدا

داشت و یا در متن، از   ميبیان laic شرح پیشین را یا باید ذیل ،البته نویسنده
 .آورد  مي سخن به میانlaicismهمساني آن با 

 جدایي گرایش به «فرهنگ خاص علوم سیاسي در laicism همین اصطالح؛ یعني
ي فراگیر در اغلب کشورهاي  یک شیوه « نویسنده آن را شده،شمرده» دین و سیاست

  این معنا. قلمداد کرده است)١٦٥ ،١٣٨١ ،علیزاده( »وپایي و بعدها در کشورهاي دیگرار
 ،وثیق( »جدایي دین از دولت «که باید ـ نخست این بر تعریف درستي که وثیق دادهـ بنا

 به کاتولیک و فرهنگ خاص علوم سیاسي ي باشد و دیگر این که نویسنده) ١٣٨٤،١٠
ـ   همچنان که خواهد آمدـیي نظر نداشته است بل پروتستان بودن کشورهاي اروپا

 .الئیسیته و سکوالریسم را همسان برشمرده است
 : چنین تعریف شده استالموردالئیک در بخش انگلیسي 

 .)بوصفهم طبقة ممیزة عن طبقة رجال الدین (منینؤخاص بالجمهور الم.١«
 علماني، مدني . ٢
یژگي شمارد که و  مي و یک نظامي سیاسي بر را نظامٌ علماني؛laicismالعلماني و . ٣

 .)٥١٠ ،١٩٩٩ ،بعلبکي( »ي کلیسا از دولت است آن دور بودن از نفوذ و سلطه
  یا"مدني"  تفاوتي میان سکوالریسم و الئیک وجود ندارد و لفظ،در این تعریف

 . است شدهطراز الئیسیته انگاشته هم،ي فارسي آمدهها  که در تعریف"عرفي"
 :نویسد  مي فارسي چنین ـ انگلیسيفرهنگ علوم انساني آشوري در

»Al laic :   جدا ـ؛ دین دین ـ از ـالئیک ؛ جدا  
laicism :   جدایي ـگري؛ دین جداـدین  

laicization:  ٢٠١ ،١٣٨١ ،آشوري( » جداگريـدین(. 
 .دهد، تفاوتي ندارد  ميمسکه با تعریفي که وي از سکوالری

 و ، به خارج از مسلک روحانیون"laic" « از و ارتباطاتفرهنگ علوم مطبوعاتدر 
 .)٤٦٠ ،١٣٧٦ ،مهاجري( »خود لفظ الئیک تعبیر شده است
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عزیز "بر نظر  بنادر کشورهاي کاتولیک رواج دارد،که laicite  اصطالح ـ واژه
 یا laikos  و، به معناي مردمlaos از ترکیب دو واژه به دست آمده است؛ «"العظمة

جدا ) روحانیان (از طبقه ي اکلیروس را يمردم عاد آن گاه که بخواهیم عموم مردم
 »به خود گرفته است laiklik این اصطالح در زبان ترکي پس از انتحال، صورت .سازیم

 .)١٨ ،١٩٩٨ ،عظمة(
آید، اما در بسیاري از  نو به شمار نمياي  ي الئیک و مشتقات آن اگر چه واژه واژه

 . نیامده استي فارسيها نامه رهنگف
 م را زیر یک چترسریوالان ایراني الئیسیته و سکورندیش ايتر نویسندگان و حت  بیش،نیز

 عبدالکریم سروش، ،نویسندگاني چون محمد برقعي «ي شیدان وثیق،  بنابه گفته.رندب مي
ي ها تبار و مصطفي ملکیان، که وامدار اندیشه رضا نیکفر، مراد فرهادپور، علیرضا علويمحمد

 ،١٣٨٤ ،وثیق( ».اند م و الئیسیته خلط کردهساند، میان سکوالری  یا امریکایينگلیسيا
اش از زبان و دانش  ي اندیشهها جواد طباطبایي که ریشه ولي در این میان، سید،)١٦٣ـ١٦١

 ،در تداول کنوني« :نویسد  ميطباطبایي. تر دارد شوند، دیدگاهي درست  ميفرانسه سیراب
گیرند که به هیچ وجه درست   مي معادل secular  را با اصطالحlaiciteي   واژه،گاهي
آمده ر آغاز براي بیان نظام حکومتي بر اصطالحي فرانسوي است و دlaicite مفهوم. نیست

 که از این ـ ترکیهاي   مکزیک و با مسامحه، جز فرانسه.از انقالب فرانسه به کار رفته است
 توان  مسیحي را نميـي حکومتي اروپایي ها نظام هیچ یک از  ـ مقلد فرانسه است،حیث

 این نگرگاه را ،از نویسندگاناي   البته پاره)٣٢١ ،١٣٨٢ ،طباطبایي( ». خواند"الئیک"
تا .. . پرتغال و،در بلژیک.. . توان کم و بیش  مي رامنطق الئیسیته «د و برآنند کهنپسند نمي

 ).١٧٢ ،١٣٨٤ ،ثیقو( ».یي در ایتالیا مشاهده کردها حدي و در دوره
الدیني، / ي دینها ي الئیک نیامده بلکه حتا ذیل واژه  واژه،المنجدي  نامه در فرهنگ

 را همان ،یس معلوف الئیکگویا لو .یابیم ي الئیک را نمي الحاد، کفر، زندقة واژه
 :آورد  ميمعلوف. پندارد  ميمسسکوالری

 .پذیرد به دین تعلق دارد، نمي چه را که انسان بي دین یا کسي که هر آن : الدیني«
 . غیر دیني،علماني: رجل ال دیني

مذهب زمني یدعو الي ابعاد الکنیسة عن ممارسة سلطات سیاسیة : لحادیةإ: الدینیة
 .)٥٠٢ ،٢٠٠٠ ،معلوف( »ةیداریة أو تعلیمإأو 
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 »سرباز زدن از دین و اخالل در کار دین، انکار وجود خدا« الحاد به ،در همین کتاب
: دهریة«:  در این کتاب همانند است"دهري" معرفي شده که تقریباً با تعریف) ١٢٧٣ ان،هم(

الحاد از معاني کفر به شمار  زندقه و ، جحود، نیز عدم ایمان.)٤٨٨ همان،( »از کفاراي  فرقه
ایمان  ، زندیق و بي کافر، ملحد،اند و بر این بنیاد، ولتر بر اساس مثالي که معلوف آورده رفته
 را کافر اما چرا زندیق) ١٢٣٩ همان،( »کفران المؤلف الغربي فولتیر: کفران: کفر«: تاس

ترجمه ) ٦٢٤، همان( التقوين والکفر باطناً مع التظاهر باالیما: شمرده در حالي که زندقة
 .المورد( »disbelief atheismکفر « نیز از زندقة به المورد البته در فرهنگ ؟شده است

و دهري را ) ١٦٠ ،همان( »شمردهالحاد را همپاي کفر بر« ، نیز.یر شده است تعب)٦١٠ ،١٩٩٩
 هیچ یک، ذیل این همه واژه از اصطالح ،المورد و نه المنجداما نه ). ٥٥٣همان،  (همان ملحد

؛ )٧٧٨ ،همان( )به کسر عین ( و عِلمانیةيبلکه المورد در بخش عِلمان. الئیک یاد نکرده اند
امده، بلکه ی حتا علمانیة نالمنجدولي در . م از الئیک نام برده استسییعني در بخش سکوالر

ي توانایي حل مشکالت  ه و آن را مذهبي دانسته که داعیهعلمیة سخن به میان آمد «تنها از
 .)١٠١٣، ٢٠٠٠ ،معلوف( »فلسفي را با ابزار علم دارد

یامده، بلکه برخي واژگان عربي به عربي، واژه ي الئیک نتر فرهنگ شدر بیدر واقع، 
ک خواه به معناي سکوالر و خواه الئی ـ» يعلمان«از اي   سادهي سان، ترجمهاز فرهنگ نوی

 : داشته باشديپفهوم واقعي کلمه را درتواند م ياند که نم ـ داده
 )١٠٤٧، ١٩٦٧. مسعود( »]ير روحانیغ [ني لیس رجل دیذال: يالعَلمان«

 : ساده بسنده کرده استيک معنای که به القاموس المنجدا و ی
ي  شغل کاهن، رتبه[ يهو خالف الکَهَنُوت ي العاَلم و العَلم بمعنينسبة ال: يعَلمان«
 .)٧٩٤ ،٢٠٠٥ ،أبوعمرو( »]کاهن

، تنها در چند فرهنگ نامه، ي فارسـ ي و عربي، عربـ ي فراوان عربيها ان فرهنگیاز م
 فرهنگ معاصر، که البته بر اساس ا مشتقات آن آمده، از جمله دریته و یسی الئي واژه

ست ی از ابهام ني، خالیابی  نگاشته شده که معادل"ور هانس" يسی انگلـ يفرهنگ عرب
یک معادل گر، سکوالر و الئی دي سویهام دارد و ازا» يروحانریشخص غ«ک سو یچراکه از 

 .)٦٠٩، ١٣٨٧ ،رنوشذآ( »یک، سکوالر، الئيروحانریشخص غ: يالئک« :اند هم انگاشته شده
 :اد شده استیک به عنوان معادل ین فرهنگ نامه، الئی اي عَلماني و در ترجمه

 ).٤٥٥ همان، (»)يدر برابر روحان( يشخص عاد. ..کی، الئيروحانریغ: يعالَمَان: يعَلمان«
 عربي و حتا انگلیسي میان ،ي فارسيها با توجه به آن چه گفته آمد، فرهنگ واژه

 ي هااند و بلکه الئیک در بسیاري از فرهنگ فاوتي قائل نشدهم تسئیسیته و سکوالریال
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مفهوم / مبحث در واژهخلط  ابهام و البته این. تخصصي علوم سیاسي نیامده است
 .رخ داده استز ین مسسکوالری

 
 secularisimم سسکوالری

 يد بنا بر معنایشا[لي اوك ها اکوبی میالدي توسط جورج ١٨٤٦والر، به سال ي سک واژه
 ينی التي گرفته از واژهم برسی سکوالر،ها بر اساس فرهنگ واژه «. ابداع شد]ياصطالح

secularis مشتق از seculumاست و "نویم"  در برابر"يتیگ" ای "ایدن" ي به معنا 
 آن چه يعنیوالر سک. ت استیت و الوهی مقابل ابدي  آن نقطهيحیک مسیمفهوم کالس

م با سیت دور است و سکوالریاوند و الوه اندازه از خدن جهان تعلق دارد و به همانیبه ا
 و یيگرا  عرفي،نیات و مطالب دیم شرعی همان مخالف با تعل، خوديلحاظ تبار لغو

  وي عرفينی قواني به معناSecular lawsمثال .  استيویاعتقاد به اصالت امور دن
Secular mysticism متضاد يسی در زبان انگل. استي عرفان ناسوتيبه معنا secular 

 ي وستفالي ن بار در معاهدهیاست، اول) ينیمقدس و د (Sacred ي واژه) ي و عرفيویدن(
م سیسکوالر« ...ا به کار رفتیک کلس از تملیيها نیبه مفهوم خروج سرزم) م١٦٨٤(

 و به یياعتنا يا بی ]نید[  که طرفدار و مروج مذهب حذفِيشی گرا،عبارت است از
  چونیيها  واژه...ات انسان استی مختلف حها ن در ساحتیده راندن نقش یحاش

ن ید" ،"ينیالد" ،"این و دنی ديجدا انگار" ،»یيگرا يوین" ،"يا زدگیدن" ،"یياگرایدن"
 ي  واژهيدر زبان عرب. رندب  مين مفهوم گسترده به کاری اي را برا"یيگرا يعرف" ي،زیگر

 ي بردارنده دارد و درينی مقابل دیيحواکه در خود فاي   تجربه، علمي به معناةیعلمان
  واژه به کارنیرا در برابر ا) ایدن ( مشتق از عالم"ةیعلمان" زی است و نيت ابزاریعقالن
اما ... ا مرام و مکتب و طرز فکر استی يدئولوژیک گونه ایم سیسکوالر... برند مي

 ).٢٣٨ـ٢٣٧ ،١٣٨١ ،اتیب( »ند استیده و فرایک پدیون یزاسیسکوالر
 و "دیني"  و متضاد با"دنیوي" ،"ین جهانيا" ن واژه در زبان التین به معنايیا

 ي مسایل اجتماعي به عدم دخالت دین و مذهب در عرصهباور داشتن «؛ است "روحاني"
 .)١٢٨١ ،١٩٩٥ ،جیکمبر( » کشوريو سیاس

ي  هانسان محوري یا فلسف (اومانیسم. ١« :م عبارتند ازسمباني و اصول فلسفي سکوالری
 دیوآلیسمیایندیو. ٤، )یيگرا علم (ینتیسمسا. ٣) گرایي عقل (راسیونالیسم. ٢ )اصالت انسان

  )٢ـ١ ،بقالي، اینترنت( ».زدایي  تقدس.٥ ،)ي اصالت فرد فردگرایي یا فلسفه(
  است و بند یک قانون اساسي فرانسهاین اصطالح امروزه یکي از مفاهیم اساسي در «
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 La France est une"(کند که فرانسه یک جمهوري سکوالر است   مياین قانون تاکید
République, unie, indivisible ,laïque et sociale." ایپدیکیو":، نکـ، 

 ٣١/٤/٢٠٠٧(. 
اعتقاد به این که قوانین آموزش و سایر امور  «:م بنا به تعریف فرهنگ آکسفورد سسکوالری

والر و سک اند ي علمي پي ریزي شدهها  دادهبر بنیاد مذهب باشند، برجتماعي بیش از آن که ا
 .)٥٩١، ٢٠٠٠، استیل( »یک صفت است به معناي عدم ارتباط با مذهب یا کلیسا

سکوالریسم «:  آمده استي دیگر بریتانیایيها همین تعریف و تعبیر در فرهنگ
، باور يروحان، غیري، دنیوي و مذهبيعبارت است از عدم ارتباط با موضوعات معنو

 ،١٠٦٢ ،آکسفورد( » و نه دینها واقعیتنیاد  قانون و آموزش بر بيریزداشتن به پي
 و يل اجتماعی مساين و مذهب در عرصهیباور داشتن به عدم دخالت د«. )١٣٧٩

 .)١٩٩٥ ،١٢٨١ ،جیکمبر( »ک کشوری ياسیس
 :میابی  ميم راین مفاهی، هميز، در فرهنگ لغات امریکایین
 ي نه روحيجهاناین. ١«
 )٧٥٠ ،١٨٧ ،هریتیج( »يغیر دین. ٢
مبتني بر جدایي اي  را نظریه) secularoisme: فرانسه (سکوالریزم« ،سخنرهنگ ف

 .)٤٢١٢ ،١٣٨١ ،يانور( »داند  ميسیاست از دین
 .خورد ، در فرهنگ واژگان انگلیسي به فارسي حسابي  به چشم نمي سکوالريواژه 
 ، غیر مذهبيsecular« ،ارسي علوم مطبوعات و ارتباطاتفـ فرهنگ انگلیسي در 
 ،مهاجري( »گردان شده است مخالفت با شرعیت برsecularistic و   secularisim عالي،
٧٦٩ ،١٣٧٦( 
 :سم عبارتند ازی سکوالريها  برابر نهادهـامده یک نی الئي ـ که واژه يفرهنگ باطن در
»Secular  مدارانهنیمدار، نادنیناد .٣ ير مذهبیغ.٢ ي، ماديویدن. ١ 

Secularism٧٥٩ ،١٣٨٠ ،يباطن( »يباورنی، ناديمحورنی ناد(. 
اط با مذهب یا کلیسا والر را عدم ارتب سک،فرهنگ آکسفورد، به سان ر نوفرهنگ نش

 مادي ، دنیوي، عرفي،غیر مذهبي، غیر روحاني «ي فارسيها  براي برابر نهاده،معنا نموده
 ي فارسي دل ي سرهها  آشوري اما که به برابر نهاده.)١٣٨١،١١١٠ ،جعفري( »آورده است

 «:بندد، چنین برگردان نموده است مي
  secularدنیایي؛ گیتیانه؛ اینجهاني . ١
 نادیني؛ غیردیني. ٢
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 ؛ دین گریز )یستلایده آ= در برابر مینو باور (ورگیتي با. ٣
 رقهق یکشیش ب. ٤
 پايقرن سپار؛ دیر. ٥
 مردم عام) از(. ٦
 secularisim                                باوري؛ اینجهان باوري                 گیتي.١
 ؛ دین جدا خواهيدین گریزي. ٢
 secularistic                               گیتي باورانه، اینجهان باوري                . ١
 ) نهیا (؛ دین جدا) انهـ (دین گریز.٢
 secularization                             گري؛                 گیتیانه. ٢زدایي   دین. ١

 .)٣٣٣ ،١٣٨١ ،آشوري( »گري  دیني ـاینجهاني گري؛ نا
 Secularisim. ي یاد شده استها ي دیگر نیز، شبیه ترجمهها نامه  فرهنگي ترجمه

دین گرایي، نا يگرایي، دنیودنیا «:شناسي معاني زیر را یافته است در فرهنگ دانش
 سیاست، مخالفت با تعالیم و باورهاي دیني، و گرایش در فلسفه و ( سکوالریسم،محوري

ي سیاسي که به شرح و ها نامه در فرهنگ) ٥٢٢ ،١٣٨٧ ،فر محمدي( »)به امور دیني
گري   نادیني، به جدایي سیاست از دینsecularisimاند،  تري پرداخته تفصیل بیش

 :خوانیم  ميبرگردان شده است و در شرح
به اي  همگام با ازدیاد قدرت سازمان یافته یش این عقیده،  پیدا،شناسي از نظر جامعه«

بر . ي آن در آمد  دین هم تحت سلطه،ي فعالیتش نام دولت است که با افزایش دامنه
ي  اي جنبه سیاست اصالت دارد نه دین که دار، در امور اجتماعي،اساس این نظریه

رت مسیح است که در  مستند جدایي دین و سیاست دین عبا.. . فردي و عبادي است
مال قیصر را به : ان که پرسیده بودند آیا باید به قیصر جزیه داد، گفته بودیجواب فریس

 ).٢٣١ـ٢٣٠ ،١٣٦٣ ،بخشيآقا( » ادا کنید و مال خدا را به خداقیصر
دیگر اي  ي این فرهنگ پس از چندین سال و این باره با همکاري نویسنده نویسنده

بر جدایي افزون  را secularisim  ، یعني فرهنگ علوم سیاسي؛در کتابي با همین عنوان
گري به جدا انگاري دین و دولت و سکوالریسم ترجمه کرده و  دینيسیاست از دین و نا

 : کند  مي این مفهوم را چنین تعریف،تقریباً شبیه به شرح کتاب پیشین
آقا ( »دینيي غیرها  مرجعیت از نهادهاي دیني به اشخاص یا سازماناعتقاد به انتقال«

در «: افزاید  مي، آورده بودگونه که در کتاب یاد شده  و همان)٥٢٦ ،١٣٧٩ ،راد  افشاري،بخشي
 به طوري که این ،قرون معاصر، فلسفه ي دموکراسي طرفدار تفکیک دین از دولت گردید

 ). ٥٢٧ همان،( »اصل به عنوان جزئي از قانون اساسي کشورهاي غربي در آمد
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شارحان تفاوتي میان سیاست و دولت / گویا شارح   ،به دو شرح آمده در دو کتاببا توجه 
 ،سکوالریسم « در کتاب دوم از جدا انگاري دین و دولت نام برده اند در حالي که،قائل نبوده

ه سیاست و  و البت.)١٧٦ ،١٣٨٤ ،وثیق( »بیگانه است) از دین ("جدایي"با هر گونه مفهوم 
 نیز چنین تعابیر و فرهنگ خاص علوم سیاسي. ي متفاوت دانست ولهدولت را باید دو مق

 : به جدایي دین از سیاست تعبیر شده و در شرح آمده استsecularisimدیدگاهي دارد؛ از 
 .دینيي غیرها باور به انتقال مرجعیت از نهادهایي دیني به اشخاص یا سازمان«

الت دارد، سیاست است نه دین که  آن چه که در امور اجتماعي اص،براساس این نظریه
 از عصر روشنگري و با ظهور ي پسها  در سده...باشد  ميفردي و عباديي ها بهداراي جن

 ».ي جدایي دین از سیاست عمالً پیاده گردید ي لیبرالیسم و دموکراسي اندیشه فلسفه
 ).٢٥٩ ،١٣٨١ ،علیزاده(

 :اند دهرسي نیز همین روند را دنبال کري عربي به فاها فرهنگ
 .)١٤٣٨ ،١٣٧٧ ،جُرّ ( ـي و دیني نباشدچه روحان آن: العِلماني«

 .)١٢١٦ ،١٣٧٦ ،مسعود ( غیر روحاني،کسي که مرد دین نباشد: العَلمانِي
 . طرفدار غیر مذهبي شدن امور،غیر مذهبي، غیر دیني: ]اسم[لماني عَ
 ش غیر مذهبي بین ،طرفداري از اصول دنیوي، روح دنیا داري] : اسم[مانیة عِل

 دیني کردن غیر،مذهبي کردنغیر] : فعل متعدي[عَلَمنََ 
 ؛ دنیوي شدن،دیني شدن غیرمذهبي شدن، غیر،مصدر عَلمنَ. ١: ] اسمـعلم [عَلْمنَة 

که ، )٧٣٩ ،١٣٨٤ ،قیّم( »مذهبي داري، بینش غیرروح دنیا  ،رفداري از اصول دنیويط. ٢
 . است"عین" مفتوح و مکسور کردنرسد اما چالش بر سر  ميمعاني یکي به نظر

 نمونه در بخش واژه يبرا .ها آمده استن برابریا ،ها تر کتاب شی بي در ترجمه
 " در جهان عربياجتماع  ـياسین سی نويها  و جنبشها شهیاند" کتاب يانی پايها نامه

 ،.ا.ز.نیلو( »ا ساختنی کردن يمانعل راک و علمنة یی الي،علمان « به راي علمانمترجم،
 .  برگردانده است)٢٧٧، ١٣٧٨
سم معادل یک و سکوالرییند، الیآ  مييکه در پاي   نمونه در چهار فرهنگ نامهيبرا

 :اند در نظر گرفته شده
 :يسی انگلـ يسیفرهنگ انگل

اوردن یک جامعه و در نظر نی ي اجتماعيدها نظارت سکوالر بر نهاسم؛یسیالئ«
 .)١٠٧٦، ١٩٨٩ ،نیست( ». استيمسائل روحان
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 :ي فارسـ فرانسه فرهنگ
 ).٣٧١ ،١٣٦٣ ،انیاعتماد( »  Laicism در آمدن        يبه حالت روحان«
  Secularist                                                 ير روحانیا غی يعرف«

 ).٥٨٨ همان،(» Secular يروحانری، شخص غي، عرفيرروحانی، غيوی، دنيجهان
 ١٩١٣ که چاپ نخست آن به سال ياس العصریقاموس ال يرب عـ يسیفرهنگ انگل

 :گردد  مي بازيالدیم
 Laic-al)                غیر کهنوتي(علماني«

 )٣٨٩ ،١٩٧٧ ،اسیال( » Laicizeمجردٌ من الکهنوت                     
  Secular               علماني   ،يویدن ،يعالم«

 .)٦٤٦ـ٦٤٥همان، ( »   Secularizeيویدناي  ي غرض عالَميحولَّ ال
 از "سکوالر" و انسان "کیالئ"رود که شخص   مي چنان باالين شباهت و همسانیو ا

ن دو یگر سخن، ایشود به د  مي»ر مُعممیغ«و » يفکل«، »يکاله «ينگاه جامعه به معنا
که ابند ی  ميرند که نه تنها به زبان کوچه راهیگ  ميواژه، چنان از بستر خود فاصله

 :ابندی  ميبی غریيمعنا
   Laie Liaران     یا در مُکلّا، ير فُکلیش، نظیر کشیغ«

 Laicistion                    کردن     يهبذمریعمل غ
 )٤٧٥ـ٤٧٤ ،١٣٦٩ ،فوالدوند( » Laicite                       يهبذمریصفت غ

 Secularisation                        )عمل( کردنير روحانیغ«
                                      )   در نزد ماي و فُکلير مُعمّم، کالهیر غینظ( یياسیر کلی، غير روحانیا، غیاهل دن

iere،Seculier « )،٧٥٧ همان.( 
ز کننـده  ی متمايافته، معنای راه ي فارسـ حتا به فرهنگ اسپرانتو  يکسان شمارین یا

 :شود يده نمیک و سکوالر، دی الئي در ترجمهي از ابهامو آشکار و به دور
 )١٨٥ ،١٣٦١ ،يمشکر( »Laik                      ، عام، شخص   يعام«
 ) ٢٨٦ همان،( »Secular                      ير روحانی، غيویدن«

 يش به جای انديوی از دنن در روزگار مایتنوع د کتاب ي ان در ترجمهیملک
Secularمانشی انديوین در عصر دنیگاه دیجا« گر عبارتی ديدر جاتفاده نموده،  اس «

 .)٥٢ـ٥١ ،١٣٨٧ ،وریتل( استفاده کرده است
 نیز، . عِلمانیة را به کسر عین آورده و با الئیسیته یکي پنداشته است،بعلبکي

 .)٧٧٨ ،٢٠٠١ ،بعلبکي( »secular,laic (al),secularist,layman: علماني «
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 العَالم و هو ي العَلم بمعنينسبة ال: يالعَلمَان«: میخوان  ميطیالمعجم الوس ، درنیهمچن
 ) ٦٢٤ ،١٩٨٩ ،يمصطف( »)يحی و مسيهودین مردان ید( ي او الکهنوتينیخالف الد

در واقع چالش و نزاع   ،ا مفتوح بودن عین علمانیهیان عرب از مکسور و وردفاع اندیش
 .عنا و ریشه ي این پدیده استبر سر م

زمان ورود عِلمانیه به  «:نویسد  ميلمانیة من منظور مختلفالع عزیز العظمة در کتاب 
عنوان صفتي براي  به "مدني" از آن با ناماي  ، پارهپیش از این.. .زبان عربي معلوم نیست

 ، نیز.)١٤٤ ،١٩٨١ ،انطون( »اند ي مدني سود جسته دیني از سلطهي  جدا ساختن سلطه
  ،١٩٧٤ـ١٩٧٢ ،دهعب( » جوانبي ز همهحاکمي مدني ا «لیفه راشیخ محمد عبده، خ

در البته نه تنها تاریخ پیدایش و به کارگیري این واژه .. . نامبردار کرده است)٢٨٧
عَلمانیة به  (یا از عالَم) عِلمانیة به کسر (اق آن از عِلمقفرهنگ عربي مبهم مانده که اشت

اگر چه بهتر آن است که . از ابهام استاي  لهاه در) فتح عین و براساس اشتقاقي نادرست
از دیگر سو ، ک سو در زبان عربي جایگاهي یافتهاشتقاق نخست را پذیرا باشیم، زیرا از ی

 .)١٨ـ١٧ ،١٩٩٨ ،عظمة( با قواعد صرفي همانگ است
 . عادل ضاهر از این شمار است.ن اشتقاق را نمي پسندندیان اور از اندیشيبرخاما 

ند که عِلمانیه به کسر و از ان عرب بر این باورگختیبسیاري از فره« :نویسد  ميوي
 این خطایي بس بزرگ است که باید به تصحیح آن کمر . است ]دانش [ لمي عِ ریشه

تلفظ درست آن به فتح ، لم بر گرفته شدهو نه از عِ] هانج[م علمانیه از عالَ. همت بست
ي جهان عرب به ها زه در نوشتهامرو) کسر عینبه  ( علماني از.عین و الم؛ عَلَمانیة است

شود اما باید دانست که اشتقاق علموي از عِلم درست نیست و درست آن   ميوي یادلمعَ
) به کسر عین (عِلماني. استفاده گردد "عِلماني"  از  لفظ"عِلموي" است که به جاي

کامل و تام ي   در علوم طبیعي نمود دارد، نمونهکسي است که معرفت علمي را، که
پذیرد که از عدم اعتراف این شخص   ميسم رایداند و دیدگاه پوزیتیو  ميهرگونه معرفت

 ي یادها  زیرا هیچ یک از مقوله، دارد نشان متافیزیکيي اخالقي یا دیني و یاهاه معرفتب
) به فتح عین و الم (نیة عَلَما.توان در آستان معیارهاي علمي به زانو در آورد شده را نمي

 »نیست ضرورتاً فردي عِلماني گیري اپستمولوژیک است اما شخص عَلَماني عیک موض
 .)٣٨ـ٣٧ ،١٩٩٨ ،ضاهر(

 :د به دیگر گونه به کار رفته استلفظ علموي و علمویة در فرهنگ فلسفي الالن
    Secularistme, seculariste                     و علموي علمویة«

  در ،سپس این مفهوم.. .استفاده شدندعناي عامي دو اصطالحي که در آغاز به م
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که در واقع به ) ١٢٥٧ـ١٢٥٦ ،١٩٩٦ ،الالند( »تري به کار رفت ي معنایي بزرگ گستره
 .است] ي از روش علميرویپ[ scietisme  معناي
در ، در قرن هفدهم به کار رفته « به باور برخي از نویسندگان secularistmي  واژه

و هم هنگام ) گرایيدنیا ( هنوز گاهي به دنیویة،ق راه یافته است اماقرن نوزدهم به شر
معنایي آن را دور کردن دین از دولت ي   اگر چه گستره،شود  ميترجمه) دیني بي (الدینیة

د باقي بماند و از پیوند و  در نهاد افرا،بدین گونه که دین. انگارند  ميو زندگي اجتماعي
 .)٣١١ـ٣١٠ ،٢٠٠٠،الشریف صهیب( ».رود  نميترش فرامي با خدایي آد ي ویژه رابطه
 
 نتیجه
ته نشده در زبان فارسي تا کنون معادلي براي الئیک و الئیسیته ساخ «:نویسد  ميوثیق
معلوم ه جدایي از چ ("گريجداـ دین "  یا" جداـدین "  راهاي آشوري آن نامه واژه. است

 گیرند و هر دو را  ميوالر اشتباه با سکنیز الئیک را اي   پاره. ترجمه کرده است)نیست؟
به سوي عرفي "  و"عرفیت" ،"عرفي" اما ازاي   عده.خوانند  مي..."دین جهاني" ،"یويند"

 سکوالریزسیون باشند تا ان سکوالر ومجتوانند تر  ميتر رانند که بیش مي  سخن"شدن
اژه در زبان عربي گیري این وي به کار سخن وثیق درباره .)٣٢ ،١٣٨٤ ،وثیق( »الئیسیته

 حرف و ،کم پذیرند و دست را دربست نمياي   از یک سو، هیچ واژههاعرب. نیز صادق است
 یي چونها  معادل"الئیک"  ازرو به جاي استفاده دهند و از این  ميحرکتي را تغییر

 تاریخي ـسیاسي  ي نه معنا،ان ایراني و عربوراندیش. اند  به کار برده"دنیوي"  و"عرفي"
ي  اوت میان این پدیده و پدیدهاند و نه تف و مشتقات آن را به درستي دریافتهیک الئ

دین و سیاست الئیسیته به طور ذاتي به معناي وجود خشونت بین « چراکه ؛م راسسکوالری
امور مذهبي   مذهبي ويهابایست خود را از سازمان  ميدولتطبق این مکتب . نیست

 ).ندارنداي  تاثیر قابل مالحظه  بر جامعههاین سازمانلبته تا زماني که اا(برحذر دارد 
ي مذهبي از هاماند و هم سازمان  ميي مذهبي مصونها هم دولت از دخالت سازمان،بنابراین

 .)٣١/٤/٢٠٠٧  ،ایپدیکیو( ».مانند  ميوارد شدن به مناقشات سیاسي دور
ه را از زبان در این بار کالم جانِ. م نیز همین سرنوشت را داشته استسسکوالری
 اصطالح  در زبان فارسي معادل دقیقي برايکه تا کنون این دلیل« :بشنویم طباطبایي

secularization یي است که میان مباني الهیات مسیحي و ها پیدا نشده است، ناهمسانی
 دیگر ی به حوزهاي  رو، انتقال مفاهیم بنیادین از حوزه کالم اسالمي وجود دارد و از این

 به معناي دنیا در برابر saeculumي التیني   از واژه secularization اصطالح .ستآسان نی
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 این که گاهي . در کنار اصالت آخرت است"اصالت دنیا" آید و منظور از آن تاکید بر  ميآخرت
 secularization  مراد این است که.کنیم  ميرا نیز در کنار دنیا وارد "عرف" براي بیان مفهوم

 )٣٢١ ،١٣٨٢ ،طباطبایي( »کند  مي شرع اصالت پیدا"قدساني" در کنار مباني مباني عرف
 را قدرت "secular  or civil  power" « عبارت،طباطبایي در کتابي دیگرالبته 

 )٤٣٤همان، ( ».داند  ميدنیوي یا عرفي
الئیسیته یک نظریه سیاسي است که طبق آن دین از سیاست جدا است و «در واقع 
حالي که سکوالریسم با  ي دیني ارائه شده است، درها با هدف افزایش آزادیاین نظریه

 گاهي اوقات ،با این وجود. زندگي جاري مردم معرفي شده استهدف زدودن ایمان از 
فردي که به . روند  مي به معناي الئیسیته به کار و سکوالریتهسکوالریسماصطالحات 

طرفداران مکتب الئیسیته بر این باورند . گویند  ميالئیکمکتب الئیسیته اعتقاد دارد را 
بایست در   ميي دینيها فعالیتسان، بدینو  است رهایي از دینکه این اصطالح به معناي 

دولت در . امري فراقانوني نیستند  صورت پذیرند وها همانند دیگر فعالیت،چارچوب قانون
گیرد و افراد مذهبي را همانند دیگر افراد  گونه موضعي نمي هیچهای مذهبی  اندیشهبرابر 
یسیته و ممنوعیت حجاب  ترکي الئي ویژه منتقدان نسخهه منتقدان ب. شناسد  ميجامعه

ي هاعمل از آزادی در کنند که این ایدئولوژي ضد مذهب است و  ميدر فرانسه استدالل
 .)٣١/٤/٢٠٠٧  ،ایپدیکیو( »کاهد  ميدیني

 اصطالح ـتر واژه   جلوگیري از ناروشني و ابهام بیششود براي  ميپیشنهاد
secularistm را ی، زي التین به کار رود  آن، در زبان فارسي به همین گونه و مشتقات

خ و یتواند ترجمان تار ينم ها فرهنگ واژه ان شده دری بيها  اصطالحـک از واژه یچ یه
 ،با این تفاوت که بنابر تلفظ انگلیسي باید سکیوالریزم ،ده باشدین پدی ایي معنايها هیال

 .ظ فرانسوي سکوالریسم گفتو بنابر تلف
 وجه به ریشه وبا ت.  را پذیرفت و به کار بستهادلبه زبان عربي اما باید یکي از معا

اصالت « معادل باید از ، در جهان غربزمیوالری سکـسم ی سکوالريبرد معناي کاري حوزه
 .نماید  ميتر درست) به فتح عین و الم (اصطالح عَلَمانیة/ رو واژه  از این،بهره برد» دنیا

 
 منابعفهرست 

 يسی انگلـ ياساس فرهنگ عرببر (ي فارسـ يربفرهنگ معاصر ع رتاش،ذرنوش، آذآ .١
 .                 ش١٣٨٧، ينشر ن: تهران .چاپ نهم. )ور نسها
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 .ش١٣٨٣ مرکز نشر:  چاپ سوم. فارسيـانساني انگلیسي  فرهنگ علوم،  داریوش،آشوري. ٢
 . ش١٣٦٣، نشر تندر: تهران .  فارسي ـفرهنگ علوم سیاسي انگلیسي،  علي،بخشيآقا. ٣
 . ش١٣٧٩، نشر چاپار: فرهنگ علوم سیاسي، راد، مینو  علي و افشاري،بخشيآقا .٤
 .ریانتشارات کمانگ: چاپ دوم. ي فارسـ فرهنگ جامع  فرانسه، اعتمادیان. ٥
ـ ياسی سيها  و جنبشها شهیاند، ا.ن،زیالو. ٦ ی یوسـف   ، ترجمـه ن در جهان عربی نوي اجتماع 

 . ش١٣٨٧، تهران، ينگ و فرهي انتشارات علمطرف، عزیزی بنی
مطبعة : لعشرونا ة و ی الطبعة الثان  .ياس العصر یالقاموس  ،  اس، ادوار یال. ا  و اسیاس، انطون ال  یال. ٧

 .م١٩٧٧، نییدار العلم للمال
:  بیـروت  . بین محمد عبده و فرح انطون      ةن رشد و فلسفته؛ مع نصوص المناظر      اب،   فرح ،انطون. ٨

 . م١٩٨١، دارالطلیعه
 . ش١٣٨١، تهران  انتشارات سخن.فرهنگ بزرگ سخن ، حسن،انوري. ٩

فرهنگ معاصر  ، محمد،ي مهران و نبومهر، فاطمه و مهاجر، درضا و آذرباطني، محم . ١٠
   .م١٣٨٠، انتشارات فرهنگ معاصر: تهران. دومراست یو. ي فارسـ يسیانگل

 دار :الرابعة  الطبعة .یزيلکان ـ عربي المزدوج؛ قاموسالمورد ، منیر، روحي و بعلبکي،بعلبکي. ١١
 . م١٩٩١، العلم للمالیین

 .م٢٠٠١، نییالعلم للمالدار :الطبعة الخامسة عشر .يزیانکل ـ يعربالمورد؛ قاموس  همو،. ١٢
 . ش١٣٨١، نیشه و فرهنگ امی اندي موسسه: ها فرهنگ واژه، عبدالرسول و همکاران ات،یب. ١٣
 .ش١٣٨٧ی مصطفی ملکیان، نشر شور، تهران،  ترجمه  :ن در روزگار مایتنوع د لور،چارلز،یت. ١٤
،  چاپ نهمی سیدحمید طبیبیان،  ترجمه، فارسيـ عربي ،فرهنگ الروسجُرّ، خلیل، . ١٥

 .ش١٣٧٧، تهران، کبیرانتشارات امیر 
فرهنگ :  تهران.فارسي  ـ انگلیسي، انگلیسيـفرهنگ نشر نو؛ انگلیسي ، رضا محمد،جعفري. ١٦

 . ش١٣٨١، نشر نو
 ،سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمي: فرهنگ حسابي،  محمود،حسابي. ١٧

 . ش١٣٧٢، کبیر واحد تفرشعتي امیردانشگاه صن
.  فارسي حییمـ انگلیسي ، انگلیسيـ؛ یک جلدي فارسي فرهنگ معاصر، حییم، سلیمان. ١٨

 . ش١٣٨٢، تهران، فرهنگ معاصر: چاپ سوم
 . م٢٠٠٠، ق دمش،الفکردار  : و الدین و األخالق المرأة،  محمد،صهیب الشریف. ١٩
 .م١٩٩٨، الساقيدار  : لبنان ـ بیروت:لطبعة الثانیة ا.األسس الفلسفیة للعلمانیة،  عادل،ضاهر. ٢٠
 .ش١٣٨٢، تهران،  نگاه معاصر :جدال قدیم و جدید، جوادطباطبایي، سید. ٢١
 . ش١٣٨٣، تهران، نگاه معاصر : چاپ سوم. ایراني انحطاط بر نظریهاي  دیباچه  همو،. ٢٢
 .المؤسسة العربیة للدراسات و النشر:  بیروت،عمال الکاملةألا .)١٩٧٢ـ١٩٧٤ (. محمد،عبده. ٢٣
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مرکز دراسات الوحدة :  بیروت. الطبعة الثانیة.العلمانیة من منظور مختلف .، عزیزالعظمة. ٢٤
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