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ج عه ن ي عن گرا ي فرا ه
ک ر ح دجوا ج د*

تاريخ دريافت68/40/1 :
تاريخ پذيرش68/46/1 :

ک ده :جامعة فرانسة امروزي نمادي از تقابل جدّي دين و دولت شده است .از
سويي دولت با تفاسيري جديد از قوانين الئيک سعي دارد تا از گسترة دين در
عرصة عمومي جلوگيري کند و دين را در چارچوب سابق در حوزة ساليق
خصوصي نگهدارد و از سوي ديگر فرآيندي جديد از دينمداري در فرانسه ظاهر
گشته که نميتواند در قالب قديم جاگيرد و مدّعي آن است که دولت غيرديني
نميتواند نسبت به حقوق ديني افراد بيطرف بماند و بلکه از وظايف دولتها تعهد
به رعايت حقوق شهروندان است؛ هرچند اين سنخ از حقوق لزوماً در گذشته داراي
سابقه نباشد .در اين منازعه ،آنچه بيش از همه پژوهشگر بيطرف در ميدان مطالعه
را مجذوب ميسازد مسئلة رخنة نوعي معناگرايي در جامعة فرانسوي به تبع اين
گفتمان ديني -غيرديني است .نويسنده در مقالة حاضر با انجام مطالعات ميداني،
کتابخانهاي و گفتگو با شهروندان و مسئوالن وقت جامعة فرانسه به ترسيم
جامعهشناختي فرضيهاي ميپردازد که بر پاية آن ضمن آنکه فرهنگ ديني در جامعة
الئيک قدرت يافته است به همان ميزان ،دولت الئيک هم فربگي خويش را بيش از
مرزهاي قديم ،امروز حتي در برخي حوزههاي خصوصي شهروندان ميجويد.
کل د

اژه :الئيسيته ،دينداري ،اسالم ،مسيحيت ،بيديني ،مدرنيته ،اعجاززدايي ،فرانسه
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قد ه

 .1آيا ميتوان در يک جامعة الئيک ،ديندار بود؟ آيا ميتوان در يک جامعة بيدين ،با
دين ماند؟
اين نوع تأمل در يک جامعة مدرن محدود به دينداران نيست .چرا که يکي از
محورهاي اساسي مدرنيته ،يافتن پاسخي به اين نوع سؤالها بوده است و کماکان نيز
هست .اگر دينداران با دغدغههاي ديني يا بيدينان با واهمة نفوذ دينداري ،در اين تأمل
فرو رفتهاند ،انديشة انسان معاصر با شعار تساهل و کثرت گرايي ،قصد دارد زمينة
همزيستي همگان را فراهم آورد .در اين ميان جامعة فرانسه کدامين دغدغه را ترغيب يا
تحذير کرده يا ميکند؟ اديان وحياني و غير وحياني تا چه ميزان در جامعة الئيک
فرانسه نفوذ دارند؟ آيا به تعبير نيچه

(Nietzsche

 )Friedrichخداي اين جامعه مرده

است 1يا اينکه صرف ًا تغيير چهره داده است؟
بسياري از مسلمانان باالخص پس از دهة  ،04سالهاست که فرانسه را محلي براي
انجام آزادانة مناسک خود يافتهاند .کشوري که در آن بيش از موطن خود ميتوانند
عامل به دين خود بمانند؛ بدون آنکه سنّت مسيحي جامعه آنها را بيازارد .اين مسلمانان
به مسائلي ميپردازند ،که مس ّلم ميدانند طرح آن در برخي جوامع مسلمان ناممکن

است .پروتستانها به عنوان يک گروه اقليت مسيحي در برابر کاتوليکها ،از زمان هنري
چهارم درسال  ،1956موفق شدند تا آزادانه به آيين ويژة خود عمل کنند .ساير اقليتها
همچون يهوديان نيز با نفوذي که در جامعة فرانسه دارند ،عمالً خود را ريشهدارتر از آن
ميدانند که به حدودي محصور شوند .تنها دغدغة آنها رشد گرايشهاي ضد يهودي
است؛ چيزي که از آن به ضديت با نژاد يهودي يا سامي

(sémitisme

 )anti-تعبير

ميکنند .در اين ميان اديان غيروحياني چون بودايي نيز از غافله عقب نماندهاند .آثار
دااليي الما -به عنوان يک انسان مروج آيين صلح -از نفوذي باال برخوردار است.
 .2اگر در دهههاي 1594-1584م .تصور بازگشت اديان محال به نظر ميرسيد،
کمتر از يک دهه بعد ،اين بازگشت دين بود که همراه انقالب اسالمي در ايران ،جامعة
فرانسه و الئيسيته را وارد آزموني جديد کرد .برخي روشنفکران معتقدند خأليي که
الئيسيته خواسته يا ناخواسته باعث آن شده ،اسباب ترغيب ساير اديان را فراهم ساخته
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و در نهايت به ضرر سنّت کاتوليک در جامعة فرانسه تمام شده است .نگاهي به
منازعههاي رايج پيرامون دين و دينداري در فرانسة امروز ،با نظر به نقش محوري
سياستگذاري دولت در حوزههاي عمومي چون آموزش و پرورش و عواقب برخي
گسستهاي اخالقي در حوزههاي خصوصي چون خانواده ،موضوع اصلي مقاله است.
تحو

فو

ن

فرا ه

 .3فهم اينکه مردم فرانسه اساساً چه برداشتي از دين و اعتقاد دارند ،پيوند ناگسستني با
پيدايش مفهوم الئيسيته دارد .اگر تا قبل از حکومت هنري چهارهم و منشور نانت در
1956م .دين مردم فرانسه مفهومي جز مسيحيت کاتوليک نداشت ،از اين تاريخ به بعد
و باالخص با رشد پروتستانتيسم در قرن  18و  ،19فرانسه خود را مواجه با گروههاي
ديني ديگري ديد که لزوماً تابع سنّت ديرينة اين کشور نيستند .در قرن  16موج ضديت
با مذهب در مخالفت با حکومتهاي ديني سنّتي به اوج خود رسيد .بنابراين ميتوان
گفت که الئيسيته در اولين قدم خود در فرانسه پديدهاي عموماً ضد ديني بود .ظهور
آزاديهاي ديني پس از انقالب  1965فرانسه باعث شد تا در عمل نيز گروههاي ديگر
ديني همچون پروتستانها و يهوديها به آزادي عمل بيشتري دست يابند .حتي در طي
قرن نوزدهم نيز فرانسه از منازعة ديني بيبهره نبود .هر چند در ديباچة اعالمية حقوق

بشر و شهروندي سال 1965م .اذعان شده است که اين حقوق در سايه حمايت ذات
باريتعالي ( )Etre suprêmeرقم ميخورد ( Déclaration des Droits de l'Homme et du
 2.)citoyen de 1789با اين حال انقالبيها باعث رشد نوعي از مفهوم دين شدند که قائل
بود بيديني هم در ذات خود نوعي دين است و به اين سبب به ساخت و پرداخت
ايدئولوژي خاص خويش پرداختند .اما آنچه بيش از همه اسباب جنگ داخلي ميشد
سلب حقوق کاتوليکهاي سنّتي بود که پس از انقالب نه تنها مشاغل خود را از دست
دادند بلکه مورد توهين قرار ميگرفتند .فاصله گرفتن از مفهوم سنّتي دين بود که ماکس
وبر ،نويسندة پروتستان آلماني ،را بر آن داشت تا از دين گريزي در جهان سخن بگويد.

مفهوم اعجاززدايي

(du monde

 3)désenchantementرا وبر در همين باره به کار برده

است .او در حدود صد سال پيش سعي داشت نشان دهد که چگونه فرايند عرفي شدن
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دين يا حاکم شدن عقل ابزاري موجب رشد سکوالريسم در جهان مسيحي غرب شد.
سراسر جامعهشناسي قرن بيستم حکايت از همين تصور از دين با ارجاع به نوشتههاي
ماکسوبر و دورکهايم است .هر چند دورکهايم معتقد بود که اديان ريشهاي عميق در
تمدن بشري دارند و مدام تمدن غربي و وحي مسيحي در تعامل بودهاند .دين
براي او عنصر هستي بخش بوده ،که البته به مرور زمان در حال عقبنشيني است
(.)Dictionnaire de la Sociologie, 1998, p.267
ت خ لي

نت ني

 .0در دهههاي  1584و 1594م .با ورود رسانهاي چون تلويزيون به زندگي مردم
فرانسه ،موج فرار از معنويت و اخالق که به واسطة دو جنگ جهاني اوج گرفته بود،
شدتي بيشتر يافت .دولت که به دنبال منبع درآمدي بيشتر براي جبران اقتصاد و افزايش
نيروي کار پس از جنگ بود ،اکنون ميتوانست با افزايش ماليات سينماها به آنها اجازه
دهد تا به پخش فيلمهاي جنسي و غيراخالقي بپردازند .يک دهه بعد با شدت گرفتن
گسستهاي خانوادگي ،دولت مجبور شد تا الزامهايي براي تأمين حقوق خانواده از
جمله فرزندان در نظر گيرد .دولت به دنبال آن بود تا خأل دستورهاي ديني را با قوانين
مدني جبران کند .با رفتن دين به حوزة زندگي شخصي و تبديل شدن به نياز صرف
فردي ،فرد هويت فربهتري به دست آورد .از سال 1549م .همزمان با تصويب قانون
الئيسيته تا سال 1594م .که موج دينگريزي در جامعة فرانسه است ،آموزشهاي
اخالقي که معلمان ديني مدارس يا والدين به طور سنّتي به فرزندان خود منتقل
ميکردند ،به دولت و در نتيجه به معلمان مدارس سپرده شد .سير روحانيتزدايي به
مرور ادامه يافته است .در سال 1509م .در فرانسه حدود  09هزار آموزگار روحاني
وجود داشت ،در سال 1559م .به  29هزار نفر تنزل کرد و امروز برخي از حذف کلي
آنها طي چند سال آينده سخن ميگويند

(Leger, 2003

 .)Hervieu-ولي از آنجا که

معلمان مدارس ملزم و طبعاً ملتزم به رعايت حدود قانون الئيسيته در مدارس بودند،
عمالً هيچ کس جرئت سخن گفتن از دين و احکام آن را به مثابه مقولهاي آموزشي
نداشت .کودکان کمکم نه تنها از دين و دستورهاي اخالقي ،بلکه به تدريج از فرهنگ
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کهن ديني فرانسه نيز فاصله ميگرفتند .براي توضيح يک تابلو نقاشي قرن  10و ،19
دانشآموز چيزي جز توضيحات فني نميشنيد ،تاريخ ملي و سنّت ديني که اين تابلو در
آن خلق شده بود به فراموشي سپرده شد

(Leger, 2003

 .)Hervieu-فاصله گرفتن از

مفهوم سنّتي عشق ،ازدواج و فرزند و تالش براي ارضاي خواستهاي فردي در قالب
جديد منطق فردگرايانه و آزادمنشي ،باعث شد تا دولتها و مجلسها به فکر آيندة
جمعيتي خود و در نتيجه فرزندان باشند و به تصويب قوانين مشوق تشکيل خانواده و
فرزند بپردازند .از آنجا که ديگر والدين مدافع اصلي فرزندان نيستند و حتي خود
والدين اسباب تضييع حقوق فرزندان خود و بعضاً حتي آزار جنسي آنان ميشوند،

0

قانون دفاع از حقوق فرزندان و کودکان در پارلمان اروپا ،اعضاي خويش را ملزم ساخته
است تا در جهت حفظ اين حقوق گام بردارند.
تحو

ف و خ وا ه

عوي عصر د

 .9تا قبل از انقالب صنعتي اروپا ،آموزش کودکان عمدت ًا بر عهدة پدر و مادر بود .و اين
والدين بودند که تصميم ميگرفتند که يا خود به تربيت فرزند خود بپردازند يا اينکه او
را به معلمي مذهبي بسپارند .اين شيوة دوم بيشباهت به پديدهاي نبود که در ايران
قديم تحت عنوان مکتب شناخته ميشد .مشکل اين دوره آن بود که کودکان در درون
خانواده از هويت مستقلي برخوردار نبودند .هر چند نياز به فرزند مسلّم بود و جزئي از
هويت اجتماعي قبيله و فاميل به شمار ميرفت اما فرزند منحل در جمع بود .پس از
قرن  19تصميم بر آن شد تا کودکان از انحصار و سلطة بزرگساالن خانواده بيرون
کشيده شوند و آموزشهاي اجتماعي مستقلي ببينند .در قرون  18و  19نقش مستقل
فرزندان در جامعه تثبيت شد .يافتن هويتي مستقل باعث شد تا خانوادهها حول فرزند
ايجاد شوند و کودکان زمينة تشکيل و تداوم زوجيت باشند .در قرن  16بچهها اساس و
روح خانوادههاي بورژوا و مالک هويت آنان به شمار ميرفتند .در نتيجه اوايل قرن
نوزده اوج غرور هويت مستقل فرزند بود .با رسميت يافتن دورههاي مختلف نوزادي،
کودکي ،نوجواني و جواني ،فرزندان حاکم بر خانواده شدند .اما اين بناي منيع که
حاصل رشد عقالني بشر طي قرون مختلف گذشته بود ،در قرن بيستم به يکباره فرو

211

ک ر ح دجوا ج د

ريخت .يکي از نمودها اين شکاف رونق مفهوم خانواري
خانهداري

((household: ménage

((family: famille

در برابر

بود ( 9.)www.insee.frچرا که ديگر خانواده بودن و

خانوار شدن لزوماً از مسير خانهداري و همخانگي نميگذشت.
الک ي عصر د

 .8مدرنيته هر چند از قرن شانزده به صورت جدّي ظهور کرد ،اما جهتگيري اصلي در
جهت تحول بنياد خانواده تنها در اواخر قرن نوزده بود که به ثمر نشست .در اين قرن
فردگرايي با توجه به عقل دکارتي ،به مثابه يکي از مالکهاي اساسي عصر مدرن ،کانون
خانواده و نوع برداشت سنّتي از آن را به شدت دچار بحران کرد .لذا در قرن بيستم،
خانواده از مفهوم سنّتي خود خارج شد و در نتيجه هدفمندي خانواده ديگر مبتني و
متکي به عشق به زن يا داشتن فرزند نبود .خانوادههاي بسياري داشتن فرزند را مانع
سعادت خود دانستند .لذت فردي که از طريق کتب فايدهگرايان همچون جرمي بنتام و
استوارت ميل در قرن نوزده تبليغ ميشد ،اکنون اساس مفهوم سعادت تلقي ميشود
( .)Belot, 1994, pp.404-64حاصل اين نگرش جديد به فرزند و خانواده سبب شد تا
کودکان از مرکز توجه خارج شوند .مفهوم عشق نيز که در گذشته به عنوان اصل اوليه
بنيان هر نوع عالقة زوجين براي تشکيل خانواده محسوب ميشد ،تغيير کرد .عشق
مدرن يعني تأمين لذت فردي در اشکال متفاوت آن .طبق آمار در آمريکا  94درصد
زنان و  92درصد مردان معترفاند که حداقل در  9سال اول زندگي مشترک خود
حداقل يک بار خيانت کردهاند

(1987

 ،)Hite,در فرانسه تحقيقات مرمه ()Mermet

حکايت از آن دارد که هر مرد فرانسوي در طي عمر خود حداقل با  12نفر و هر زن
فرانسوي با  0نفر شريک جنسي بوده است ) .)Mermet, 1999, p.136اکنون بيش از 39
درصد متأهلهاي فرانسوي اقرار دارند که حداقل يک بار به همسر خود خيانت کردهاند
( .)France 3, 18/05/2004بررسيهاي جديد روي دي.ان.اي ( )DNAنشان ميدهد که
بيش از  0درصد والدين بدون آنکه بدانند ،فرزندي را بزرگ ميکنند که لزوماً متعلق به
پدر خانواده نيست ( .)Sullerot, 1992ميل به ازدواج رسمي به شدت نزول پيدا کرده و
به همين نسبت شمار ازدواج در جامعة فرانسه نيز کاهش يافته است .نوعي جديد از
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رابطة دختر و پسر خصوصاً در دهههاي اخير در فرانسه و غرب ظاهر شده که کالبد
شکافي آن حکايت از پشت پا زدن به تمام س ّنتهاي ديني مسيحي غرب در گذشته
است .فرار از هرگونه تعهد ،دختران و پسران را بر آن داشته تا به زندگي مشترک و
دلخواه خود بپردازند .اين شيوة زندگي مشترک که لزوماً به معناي همزيستي در يک
خانه هم نيست بناچار از سوي دولت رسميت يافته و در اغلب موارد ،حقوقي را که
يک زوج در ازدواج سنّتي داشتهاند ،داراست 8.با اين حال برخي ،پس از سالها زندگي
مشترک تمايل پيدا ميکنند تا همراه فرزندانشان جشن بگيرند و رسماً ازدواج کنند.
بسياري نيز چون عمالً تعهدي به طرف مقابل ندارند ،هر گاه اراده کنند به رابطة خود
پايان ميدهند يا در عين داشتن رابطة زناشوئي ،هيچ تعهدي ندارند که خود را تنها به
روابط مشروع محصور کنند.
 .9نگاهي مختصر به برنامههاي شبکههاي دولتي فرانسه نشان از وجود ارادهاي
براي بازگشت به کانون سابق خانواده است .در حالي که شبکههاي خصوصي و
بازرگاني که از طرفداراني بيشتر نيز برخوردارند ،به سرعت به سوي مفهومي از زندگي
ميروند که نامي جز لذت فردي ندارد .ستارههاي سينما و تلويزيون با حضور در اين
برنامهها ،اخيراً از آيندة بحراني شهروند فرانسوي در عصر پسامدرن خبر ميدهند که
رسماً اعتقاد به روابط آزاد جنسي در خارج از کانون خانواده ،در دورة تأهل دارد و در
ضمن خواهان رسميت يافتن آن از سوي همگان هستند .بحران هويت و فقدان معياري
ثابت براي فهم صحيح از سقيم ،معضل جامعة فردگراي امروز در فرانسه است .برنامة
پرطرفدار تلويزيوني « »C’est mon choixکه تا اواخر سال  2440از شبکة سوم فرانسه
پخش ميشد به صراحت حکايت از اين فقدان اصول ثابت به عنوان معياري شناخته
شده در جامعه داشت .به طوري که امروز مالک تشخيص ارزش و حدود اخالقي يک
عمل ،چيزي جز تبليغات رسانهها نيست .اگر درحال حاضر بهرغم تبليغات گستردة
تلويزيوني ،دولت فرانسه خود را هنوز مخالف رسميت يافتن ازدواج همجنسبازان
نشان ميدهد ،به سبب توجه به زيانهاي اجتماعي اين نوع ازدواج همچون کاهش بيش
از پيش جمعيت در آينده است و نه جنبههاي اخالقي يا مذهبي آن .مشکالت نسل اول
همجنسبازان آمريکا در زمينة پرورش و تربيت فرزندان و بحرانهاي روانشناختي

211

ک ر ح دجوا ج د

فرزندان آنان که اکنون با گريز از القائات والدين خود ،تمايل جدي به بازگشت به
زندگي عادي دارند ،به فرانسويها آموخته است تا برخالف تقليدهاي گذشته از شيوة
زندگي آمريکايي ،در اين باره محتاطتر باشند

 .)Arte,در

(2 décembre 2004, 21:3

مجموع به تعبير ژک دوپويي در کتاب خود ،به نام پدر ،امروز دورههاي کالسيک
ازدواج به مرور زمان همچون ازدواج سنّتي ،ازدواج اتحادي

(alliance

،)mariage-

ازدواج اتفاقي ( )mariage- fusionنيز به پايان رسيده است و ما در سير تحول مفهوم
خانواده در وضع ازدواج به مثابه يک انجمن ( )mariage- associationقرار گرفتهايم که
در آن تعهدات طرفين بر اساس قرارداد به حداقل موارد مورد اتفاق نظر همچون نمونه
آن در يک مؤسسه يا شرکت تجاري خالصه ميشود (.)Dupuis, 1987, p.285
ق بت ا

فرا ه

قش الئ

ه

براي بسياري از تحليلگران مسائل مسلمانان در فرانسه ،انقالب اسالمي در ايران باعث
تقويت دينداري به طور عام ،و تشديد اسالمگرايي به صورت خاص ،در جمهوري
فرانسه شده است .براي تأکيد برصحت اين مدعا ،برخي از جامعه شناسان به ورود
حجاب در مدارس پس از ظهور رسمي چادر در ايران اشاره ميکنند .براي فهم مقولة
دين در اين جهت ،نگاهي مختصر به اين مسئله ،ضروري به نظر ميرسد.
ا قالب ا ال ي ا را

تحدي جد د

ي ذ بي

 .6تنها در اواخر قرن بيستم بود که با هجوم فرقههاي ديني رنگارنگ که همچون ساير
مدهاي زندگي غربي عمدتاً از اياالت متحده آمريکا سرچشمه ميگرفتند ،اين احساس
بيهويتي و فقدان ارزشهاي ثابت جدّيتر به نظر رسيد .پيروزي انقالب اسالمي در
ايران و حمايت روشنفکران فرانسه همچون ميشل فوکو ،موريس دووژه ...از مبارزات
مردم ايران ،نشان از بازگشت به دين در جهان بود .اين بازگشت طبعاً براي جامعة
الئيک خبر خوشي نبود .در همين زمان بود که جامعة منزوي مسلمانان در فرانسه به
تکاپو افتاد .در طي هشت سال جنگ ايران و عراق ،تئوري سياستمداران فرانسه چون
ژان -پير شونمون ( )Jean-Pierre Chevènementبه عنوان وزير دفاع ،بر اين پايه استوار
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بود که دولت صدام حسين حکومتي الئيک است .در حالي که حکومت ايران حکومتي
مذهبي و ضد الئيسيته ميباشد .لذا در منازعه ميان اين دو ،طبيعي است که دولت
فرانسه حکومت بعثي صدام حسين را بر حکومت جمهوري اسالمي ترجيح ميدهد
(1991

 .)Chevènement,گريز دولت فرانسه از منازعهاي که يک حکومت ديني

ميتوانست در ميان مسلمانان اين کشور سبب شود ،در تقويت مباني قانون 1549م .و
ارائة تفاسير جديدتر از آن بسيار مؤثر بود .نيروهاي چپ چون سوسياليستها نيز که تا
قبل از پيروزي به دفاع از قيام مردم ايران پرداخته بودند ،پس از پيروزي انقالب تا

مدتها در بارة تأثير جريانهاي اسالمي ايران بر محيط فرانسه مردد بودند .ژوسپن
( )Jospinکه قبل از انقالب در تمجيد از نهضت ايران مطالبي نوشته بود ،تا زمان پايان
نخست وزيري خود در سال  2442همواره در مواجهه با نهضت حجاب در مدارس
فرانسه با ماليمت رفتار ميکرد .آنان معتقد به تز آزادي براي همگان بودند .اما پس از
 11سپتامبر هم احزاب چپ و هم احزاب راست چون حاميان ژاک شيراک
(Chirac

 )Jacquesرئيس جمهور سابق ،در يک مسئله با هم به توافق رسيدند:

تندروهاي مسلمان که متأثر از جريانهايي خارجي هستند در مدارس فرانسه نفوذ
کردهاند .از اين پس رقابت چپ و راست در فرانسه بيش از هر چيز بر ميزان
سختگيري بر مسلمانان معتقد ( )croyantدر حوزههاي عمومي استوار شد .تابويي که
الئيسيته از آن ميگريخت به خودنمايي پرداخت .بسياري از تحليل گران غافل از ميزان
رشد اسالم فرانسه از اسالمي سخن ميگويند که با انقالب اسالمي ايران،
تحدّي جديدي را در قالب نمادهاي مذهبي وارد جامعة الئيک کرده است.
(.)Rapport au Président, jeudi 11 décembre 2003, 4.2.2.1 L'école

9

برخي از اين دسته متفکران فرانسه که در جريان مشورتها پيرامون قانون الئيسيته
در مدارس ،ملقب به عقال ) )Les Sagesنيز شدند ،متأسفانه کمکي به تقويت فهم ديني
و تاريخي دادههاي درسي در مدارس نکردند .تالش آنها پس از شش ماه ،از تعيين
حد براي ظواهر و نمادهاي ديني فراتر نرفت.
به اعتقاد بسياري از نويسندگان ،تحدّي دوم ظهور علني دين در ايران در برابر
الئيسيته در فرانسه ،با پديدة سلمان رشدي ش ّدت گرفت .پير انير که مسئلة الئيسيته در
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فرانسه را از سال  1509تا کنون بررسي کرده است مينويسد :ظهور مجدد معضل
الئيسيته در فرانسه و باالخص مسئلة حجاب سال  1565در مدارس فرانسه ارتباط
بسيار نزديکي با فتواي اعدام نويسندة کتاب آيات شيطاني 6به دست آيتاهلل خميني(ره)
دارد

(2003, pp.13-15

 .)Ognier,توماس دلتمب

(2004, p.28

 )Deltombe,که مطالعة

بسيار ظريف و دقيقي در اين باره در رسانههاي فرانسه انجام داده است ،تأييد ميکند
که هر چند سيماي فرانسه در عدم ارائة سليم و صحيح اين پديده بيتقصير نيست،
جامعة مسلمانان فرانسه با فتواي آيتاهلل خميني(ره) از هو ّيت خود به عنوان يکي از
مخاطبان اين حکم سؤال کرد .آيا هويّت جديد اسالم فرانسوي مديون اسالمگرايي در
ايران است؟ يا اينکه بهواسطة انقالب اسالمي و فتواي امام خميني(ره) مسلمانان فرانسه
سعي کردند خود را مسلماناني مستقل از ساير جريانها در جهان اسالم نشان دهند؟ در
هر دو صورت جواب پرسش براي نويسندهاي چون اوليه روا يک پاسخ بيشتر ندارد:
اسالم فرانسه موتوري براي اسالم اروپا شده است .اسالمي که مباني آن فراتر از
تصورات سادة مطبوعاتي است

).(Roy, 1998, p.10

 .5مصاحبههايي که نگارنده با برخي از مسئوالن نظام آموزشي فرانسه داشته است،
نشان از نگراني ج ّدي آنان از عطش روحي نوجواناني دارد که به دليل اشباع نشدن در
نظام آموزشي ،ميل بهسوي بازار اديان جديد دارد .بنابراين اگر بهدنبال نشان دادن
تابويي براي جامعة امروز فرانسه باشيم بايد در ابتدا از دين و سپس در معنايي خاص از
نفوذ اسالم در اين جامعه سخن گفت .در حالى که يک حکومت الئيک بايد اساساً
شانس و امکان مطالعات دينى را افزايش دهد ،اما متأسفانه محمد ارکون ،اسالمشناس
ال مطالعات علمى پيرامون
مشهور فرانسوي ،ميگويد :به بهانة بىطرفى ،الئيسيته عم ً
اديان را کنار گذارده است ( .)Arkuon, 1991, p.29الهيات از دانشگاهها بيرون رفته و جز
يک صورت تصنعي از آن نمانده است .تصحيح اين وضعيت ،به تعبير او با جهتدهي
و تقويت گرايش «فلسفى» ،به عنوان يکي از مسئوليتهاي هر سيستم حکومتي از جمله
الئيسيته است

(1991, p.31

 .)Arkuon,اما نکتة جالبتر آن است که حتي در

کتابخانههاي عمومي نيز گاهي دين ذبح ميشود .در بسياري از کتابخانههاي شهرداري
که عمدتاً محل رجوع مردم عادي يا به تعبير ديگر ،عوام از شهروندان است ،نوع
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تقسيمبندي و نامگذاري کتابها نيز تحت شعاع اين تابو قرار گرفته است .بسياري از
کتابهاي ديني البهالي کتابهاي تاريخي و فرهنگي ارائه شدهاند و کل اين مجموعه
از کتب به عنوان مثال در کتابخانة بزرگ شهرداري تولوز در منطقة رانگوي ()Rangeuil
در جنوب غربي شهر ،کتب اسنادي نام گرفته است.
ق بت

وا

 .14در رقابت نامتوازني که بين اديان فرقههاي مذهبي پس از سال 1594م .در گرفته
است ،بيش از همه اسالم در فرانسه پيشتاز بوده است .هر چند ارائة آمار ديني از نظر
قانوني داراي موانع ج ّدي است ،و به همين دليل آمار رسمي از شمار مسلمانان فرانسه
در دست نيست ،مجلة ال وي

(Vie

 )Laکه ارگان وابسته به مذهب کاتوليکهاست

م ّدعي شد که تا سال 2440م .فرانسه بيش از چهلهزار تازهمسلمان داشته است که با
ترک مسيحيت به اسالم گرويدهاند .البته اين رقم ميتواند به صدهزار نفر نيز برسد .چرا
که مسلماناني در فرانسه يافت ميشوند که در هيچ يک از دستهبنديهاي نژادي يا
قومي متعارف جمعيتي قرار نميگيرند

(n.314, novembre, 2002

 .)Ternisien,اما اين

تنها اسالم نبوده که از دين سنّتي فرانسه قرباني ميگيرد .بوديست که ديني بسيار غريب
نسبت به سنّت غربي بوده ،سالهاست که از استقبال بااليي برخوردار شده و توانسته
است چون دين يهود ،مسيح و اسالم در روزهاي يکشنبه شبکة دو ،به تبليغ و معرفي
خود بپردازد ( .)www.bouddhisme-france.org/index.htmاگر اسالم در بين قشر
روشنفکر در حال صعود است ،بوديسم در بين عوام مردم فرانسه که از اسالم
معرفيشده در رسانهها چيزي جز خشونت نديدهاند ،بسيار شتابان است
( .)www.bouddhisme-france.orgاين شتاب باالخص پس از  11سپتامبر اوج بيشتري
گرفته است .به روشني ميتوان ديد که رقابت اديان در فرانسه ناعادالنه است .اگر
بيديني را هم به تعبير برخي دين بدانيم در آن صورت بايد اعتراف کرد که بيديني و
حتي تبليغ عليه ديني خاص با راهنمايي در چگونه مرتد شدن همراه تسهيالت ديگر،
در فرانسه از آزادي بيحد و مرزي برخوردار است .در مرحلة بعد ،تبليغ دين مسيح و
فرقههاي منشعب از آن به ويژه آن دسته که چون فرقة ژئوا ( )Jéhovahيا مسيونرهاي
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کليساي انجيلي ( )Eglise Evangéliqueکه از خودِ غرب چون آمريکا سرچشمه گرفتهاند
داراي تسهيالت بيشتر يا تضييقاتي کمتر نسبت به ساير اديان چون اسالم هستند که
ريشة شرقي دارند .آنان به راحتي در خانهها را ميکوبند و خود را فرستادة مسيح
معرفي ميکنند و هيچکس مانع ايشان نيست .آنها ميتوانند در کنار خيابان بايستند و به
تبليغ دين خود بپردازند؛ مثالً آواز مذهبي بخوانند ،جزوه توزيع کنند و علناً به تفسير
انجيل بپردازند .اين صور براي اسالم در فرانسه ناممکن و ممنوع است .سال 2443م.
پليس فرانسه پس از تبرئه شدن متهمي ،در ارائة ادلة خود مبني بر تروريست بودن اين
مسلمان که در فرودگاه دستگير شده بود به قرآني استناد کرد که اين مسافر همراه خود
داشته است! (.)Besseghir, 2003
ا ال

بر ه ي تلو و ي

 .11اجحاف به اديان شرقي به ويژه اسالم در برنامههاي تلويزيوني وجوه تازهاي
مييابد .هر ساله در روزهاي تعطيالت عيد نوئل در فرانسه بسياري از فيلمهاي مذهبي
از زندگي مسيح ،نوح ،ابراهيم ،موسي و يوسف بر اساس روايت تورات و انجيل به
نمايش گذارده ميشود .بسياري از اين نوع فيلمها در کمتر از دو سال حداقل دوبار
ديگر از سوي شبکههاي دولتي و غيردولتي ،مجدداً به نمايش گذاشته ميشود .اما شايد
بتوان به جرئت گفت که طي ده سال اخير حتي يک فيلم اسالمي يا حتي ساختة يک
کشور اسالمي که قصد معرفي دين اسالم آغازين را داشته باشد به نمايش گذارده نشده
است .برعکس هر گونه فيلمي که به نحوي به انتقاد از اسالم سنّتي يا رد مباني ديني آن
ميپردازد به اشکال مختلف در دورههاي کوتاه به صورت تکرار در شبکههاي
خصوصي و دولتي نمايش داده ميشود .نمايش فيلم زندگي بودا که سال گذشته به
نمايش گذاشته شد ( ،)Thema Bouddha, 2003اين ظن را تقويت ميکند که شيوة گريز
از معرفي مباني اولية اسالم در غرب و باالخص فرانسه داراي دستور کار و برنامهاي
مشخص است که حتي در روزهاي جشن رسمي مسلمانان همچون روز تولد پيامبر
اسالم(ص) نيز اشارهاي به خاستگاه اسالم نميشود .فيلم محمد رسولاهلل(ص) که
حداقل در برخي زمينهها ميتواند پاسخگوي سؤالهاي جامعة تشنة فرانسه باشد ،در
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طي اين پنج سالي که نگارنده به دقت برنامههاي تلويزيوني را دنبال کرده است ،هميشه
غايب بوده است .در سال 2442م .پس از سالها انتظار ،باالخره شبکة پنج در ضمن
برنامة آرته ( )Arteکه هر شب پخش ميشود ،سلسله برنامة مستندي را به معرفي اسالم
اختصاص داد .اين برنامة چهارساعته در نهايت چيزي جز نمايان کردن نقاط ضعف
تاريخ اسالم نبود که سعي شده بود به صورت علمي مطرح شود .برنامه ،قرائتي غربي از
روايت اهل سنت از اسالم بود که تنها کمتر از  94ثانيه به صحبتهاي عالمه فضلاهلل،
عالم شيعي لبنان ،در بحث جهاد اختصاص داده شده بود و در مجموع حامل تمام
شبهاتي بود که يک منتقد غربي ميتوانست به اسالم داشته باشد .شايد در همين جهت
و تحت تأثير عوامل صهيونيستي در فرانسه بود که انجمنهاي يهوديان فرانسه با ترتيب
دادن شکايتي سبب ممنوعيت شبکة ماهوارهاي پرطرفدار المنار در فرانسه و سپس در
آمريکا شد 5.شوراي عالي برنامههاي راديو تلويزيوني فرانسه« ،سه.اس.آ» ،روز دوشنبه
 3اسفند  1363نيز با صدور حکمي برنامههاي شبکة ماهوارهاي جمهوري اسالمي ايران،
سحر ،را که از طريق ماهوارة «يوتل ست» براي فرانسه و اروپا پخش ميشود ممنوع
) .در بيانية اين شورا که در حقيقت نهاد www.sharifnews.com/?3467اعالم کرد (
نظارتي دولت فرانسه بر پخش برنامههاي راديو و تلويزيوني در اين کشور است ،شبکة
ماهوارهاي سحر متهم به پخش برنامههاي يهودستيزانه شده است.
ب گشت به ر ش خ

ن

14

ب ي ني

 .12با اين حال به نظر ميرسد پاسخ به سؤال آغازين مقاله با در نظر گرفتن آنچه
تاکنون تالش کرديم نشان دهيم ،هنوز هم ناتمام است .پاسخ به اين پرسش که آيا
ميتوان در جامعهاي الئيک چون فرانسه معتقد ماند ،داراي ابعاد ديگري نيز هست .اگر
در مقام عمل مؤمن دچار تضييقات حکومتي است ،در مقام نظر نيز برخي موانع ذهني
به مدد حکومت شتافته است .عمدهترين موانع ذهني پذيرشِ معتقدان در قالب يک دين
آسماني چون اسالم ،در عملکرد خود دين نهفته است .ارائة الگويي غيرانساني و خالف
عقل؛ افراط و تفريط در عمل به احکام ديني؛ سوءاستفاده از مقدّسات ديني براي توجيه
مقاصد دنيوي و در نهايت سوءاستفاده از جهل مردم براي تثبيت مباني ديني از آفات
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يک دين و سدهاي پذيرش اجتماعي در يک جامعه است .تجربة تلخي که مردم فرانسه
از جنگ قدرتهاي ديني در اين کشور دارند به قدري دردناک است که بسياري از
مردم اساساً باور نميکنند که دين بتواند منطقي عقالني ارائه کند .بيپاسخ گذاردن
پرسشهاي ديني به نام رموز آسماني بسياري از مردم را دقيقاً به مسيري هدايت کرده
است که ماکس وبر ،چنان که ديديم ،از آن به مسير سحر زدايي نام ميبرد و نهايت اين
راه را عرصة عقل مينامد .اين جامعهشناس اوايل قرن بيستم نشان داد که چگونه تکامل
عقالنيت و فرايند عقالنىشدن در مسيحيت به ايجاد جهان سکوالر يا الئيک انجاميد.
اما نبايد غافل بود که نظرية سکوالريزاسيون يا الئيسيزاسيون ماکسوبر برآيندي از
تجارب ويژة اروپاى غربى بود ،جايي که اسم مسيح بر آن حکومت ميکرد.
خر ندي ا

ن

11

حت

 .13اگر اسالم امروز در فرانسه دومين دين مردم محسوب ميشود ،لزوماً به اين معنا
نيست که مسلمانان صرفاً از نظر جمعيتي و در سطح ک ّمي گسترش يافتهاند .اگر
بخواهيم داليل رشد اسالمگرايي در جامعة امروز فرانسه را بازگو کنيم ،بايد به سرعت
رشد بيديني در دهههاي اخير اشاره کنيم .بسياري هنوز بر اين باورند که دين اول در
فرانسه بيديني است ( .)forums.lemonde.frمدعيان اين نظريه همچون سارتر به چهرة
خشن ديني توجه دارند که سالها اسباب خونريزي و کشتار در اروپا شد .اينان معتقدند
عامل همة اين مصيبتها دين بوده است .چرا که به اسم بيديني يا اتئيسم کسي تاکنون
کشته نشده است ( .)forums.lemonde.fr/perlبر مبناي نظرية اخير فرانسه کنوني با رشد
دينگرايي عمالً و ناخواسته به استقبال جنگ و خشونت و در نهايت خودکشي پيش
ميرود .ولذا تئوري هانتينگتون در سخن از «برخورد تمدنها» )Huntington, 1997( ،در
فرانسه به شکل برخورد ديني ظهور خواهد کرد.
عقل ج عي

نطق ني

فرا ه

 .10مطالعات و مصاحبههاي نگارنده با شهروندان فرانسوي نشان ميدهد که نکتة بسيار
مهم ديگري که در سطح عامة مردم رايج است و به نوعي ميتوان از آن به عقل جمعي
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مردم فرانسه ياد کرد ،خاطرة ناخرسندي است که از جنگ بين پروتستانها و کاتوليکها
در ذهن آنها باقي مانده است ( .)perso.wanadoo.frهر فرانسوي مدافع قانون الئيسيته
در درجة اول از بهايي صحبت ميکند که آنان براي خالصي از دين به واسطة انقالب
فرانسه پرداختهاند .سخن از بازگشت دين براي آنان سخن از هجوم ناامنيتي و خشونت
است .حتي آن دسته از مردم فرانسه که بنا به دالئلي با قانون الئيسيته هم مخالفاند،
نميتوانند خود را قانع کنند که دين وارد حوزة عمومي شود .مردم فرانسه که حافظة
تاريخي نسبت ًا خوبي دارند ،معترفاند که پس از رفرم و ظهور پروتستانها اغلب
پادشاهان که در اروپا به نام مسيح و به نمايندگي از پدر مقدس در روم ،حکومت
ميکردند ،به فکر اعادة وحدت ديني در قلمرو خود بودند .تالش پروتستانها در آزادي
عمل به مناسک ديني خود و تالش کاتوليکها در منع ارتداد ديني و خروج از دين
واحد سنتي ،منجر به جنگهايي شد که دهها سال چهرة اروپا را مملو از مصيبت
ساخت ( .)www.eleves.ens.frاما نکتة جالب در تکرار تاريخ است :امروز منتقدان
الئيسيته معتقدند که حکومت جمهوري فرانسه با تمسک به همان مفهوم سنّتي دين که
فراتر از حيطة مسيحيت نميرود ،ناخواسته به دنبال ايجاد همان نظام شاهانهاي است که
قصدي جز متحدالشکل و متحدالفکر کردن شهروندان ندارد؛ امري که در جهان
تکثرگراي امروز نامقبول به نظر ميرسد .سختگيري امروز حاکمان به دليل تجربة تلخ
از گذشتة دينداران است .اين منطق يکي از داليل اساسي بيديني در اروپاست؛ همان
مسئله که استاد مطهري در بيان علل گرايش به ماديگري به آن اشاره ميکند (مطهري،
 .)92 ،1392لورنسو ( )Jean Claude Laurenceauبهعنوان يکي از پدران مقدس کليساي
کاتوليک -دومينيکن -که مدتي در قاهره بهسر برده است ،در سخنراني سال  2443خود
در پاريس )کليساي

(Marie Sainte

با اشاره به گفتگوي اسالم و مسيحيت گفت که به

اعتقاد او و بر اساس تجربهاي که در کشورهاي اسالمي به دست آورده است ،پدران
مقدس مسيحي در مواجهه با مسلمانان ،بايد مسئوليت جنگهاي صليبي ،استعمارگري،
ميسيونرها و ماترياليسم افراطي غرب را بر عهده بگيرند (.)Lestrait, 2003, p.5
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فرا

کنو ي

 .19با وجودِ اين ،تمام اشتباهات که زماني عرصة بيديني و اخير ًا بازار دين را در
فرانسه گرم کرده است بر عهدة کليسا نيست .بسياري از پديدههاي غلط و خرافي به
دست حاکمان به مصرف عامه ميرسد .جامعة الئيک از آن روي که سخت گرفتار
خالء روحي شهروندان خود است ،با عاريت گرفتن برخي از قداستهاي ديني به ارائة
واژگونة آنان ميپردازد ،تا ضمن برطرف کردن عطش معنوي جامعه ،آنان را جانشين
نقش دين سازد .در اين ميان فاصلة خرافه و دين به حداقل خود ميرسد و حکومت تا
زماني که خرافه ،عمل دين را انجام ميدهد به تقويت آن ميپردازد .در زير به نمونهاي
از يک سنّت انحرافي از مسيحيت و نقش حکومت در آن ميپردازيم.
ظ و ب ب وئل افو

ندا ي

 .18اينکه مفهوم عيد مسيحي تا چه ميزان و چگونه به عيدي عمومي و ملي ،خارج از
حدود و تعاريف مذهبي بدل شده است ،پرسش جديدي نيست .اما اينکه چه عواملي
باعث شتاب در نوعي دينگريزي شده است ،پرسشي است که جستجوي علل آن،
امروز براي بسياري از جامعهشناسان پراهميت جلوه ميکند .آنچه از منظر ديني براي
برخي مؤمنان مسيحي مهم است مصادف شدن روز نوئل با روز تولد حضرت مسيح(ع)
است .هر چند گروهي از مسيحيان چون برخي ارتدکسها اين تاريخ را درست
نميدانند يا برخي از محققان آن را بقاياي مراسم بتپرستان قبل از ميالد مسيح
ميدانند ،روز نوئل عنوان روز جشن رسميت يافته است 12.در نتيجه هر حادثة مثبتي در
اين روز ميتواند نوعي بار ارزشي به خود گيرد .وجود انساني نيکوسرشت که حامي
فقرا و فراهم آورندة لبخند کودکان تهيدست در لحظههاي ناراحتي آنان است ،تأکيدي
بر نوشتار انجيل و توصيههاي مسيح(ع) خواهد بود .بابانوئل ميتواند هر انساني باشد
که به دنبال احياي ارزشهاي انساني باشد .فرانک عطيف دربارة خاستگاه بابانوئل
روايتي را ميآورد که شايان توجه است .وي ميگويد سن نيکالس مرد خجالتي بود و
دوست نداشت که مستقيماً به کسي پولي بدهد بنابراين راهي پيدا کرد تا پول را پنهاني
و از طرف فردي گمنام به آنها بدهد و او کيسههاي پول و طال را از دودکش خانهها
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به پايين ميانداخت .پدر دختر بعد از بار دوم به دنبال اين بود که اين فرد بخشنده را
بيابد و سن نيکالس را هنگام انداختن کيسة زر براي جهيزية دختر سوم ديد .او کيسهها
را طوري ميانداخت که داخل جورابي که براي خشک شدن به کنار شومينه (اجاق)
آويخته شده بود ،بيفتد (به همين خاطر هنگام کريسمس جورابها را در انتظار نيکالس
ميآويزند) سن نيکالس از آن مرد خواسته بود تا به کسي چيزي نگويد اما خبر همه جا
پخش شد و از آن به بعد هر زمان مسيحيها هديهاي غيرمنتظره دريافت ميکنند ،سن
نيکالس را باني آن ميدانند (عطيف.)2443 ،
 .19آمدن بابانوئل سابق در قالب ديني و سپس تجمع بابانوئلهاي جديد در
قالبهاي غيرديني و حتي ضدديني در دهههاي اخير ،اسباب افول بيش از پيش
دينداري در غرب شده است .قديس گذشته ،امروز ديگر رنگي از دين ندارد .شبکه
سوم تلويزيون دولتي فرانسه در برنامة آموزشي خود در دسامبر  2443به مناسبت عيد
کريسمس ،دليل قرمز شدن لباس بابانوئل در شکل فعلي آن را منبعث از تبليغات
بازرگاني شرکت کوکاکوال دانست .امروز بابانوئل تنها به سراغ تهي دستان نميرود،
هرساله مراکز دولتي و غيردولتي در اروپا و آمريکا ماهها به آموزش بابانوئلها و
مامانوئلهايي که به انحصاري شدن اين مسئوليت در دست مردان معترض بودند،
ميپردازند .سالها بابانوئل يک سفيدپوست بود .از دهة  84به بعد بابانوئل سياه پوست
هم وارد کارزار شد .در دانشگاهها ،مدارس و مهد کودکهايي که هر نوع عالئم ديني را
خالف الئيسيته ميدانند ،با نزديک شدن سفر بابانوئل درختان سرو و صنوبر نصب و
تزئين ميشود .استدالل مسئوالن مدارس که امروز باالخص در فرانسه اسباب اعتراض
برخي دانش آموزان مذهبي شده است ،چيزي جز الئيک خواندن بابانوئل نيست .آنان
معتقدند که تعطيالت و تزئينها جزئي از تاريخ ملي است و نه گزيدهاي از تاريخ
مذهبي .در کنار غيرديني شمردن بابانوئل ،عالئمي نيز نشان از تغيير و تحول برخي از
سنّتهاي گذشته دارد .هرساله در مطبهاي پزشکان کودکان ،باجههاي پست و
کودکستانهاي دولتي و خصوصي صندوقهاي پستياي ويژه بابانوئل در نظر گرفته
ميشود .در دهة  ،1654ادارههاي پست ،هر ماه آخر سال در دسامبر انباشته از نامههايي
ميشد که بچهها براي بابانوئل مينوشتند .امالي درست نامش و اينکه کجا زندگي
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ميکند (قطب شمال يا جنوب) و همين که اصالً با نامهها چه بايد کرد ،براي کارکنان
پست فاجعه شده بود .اين نامهها مهر «آدرس صحيح نيست» ميخورد و به ادارة
نامههاي بيآدرس در واشنگتن يا پاريس و غيره فرستاده ميشد .اين معضل کم و بيش
هنوز هم باقي است.
ا ه ي ج عه ن

ه آ و ه ي ني

 .16هنوز هم بسياري افراد بزرگسال در غرب به بابانوئل اعتقاد دارند و کودکان خود را
با اعتقاد به وجود او تربيت ميکنند در حالي که اين خودشان هستند که به جاي
بابانوئل براي فرزندانشان هديه ميخرند .بسياري ديگر از والدين نيز براي دلخوشي
کودکان خود به ترويج اين عقيده نادرست ميپردازند .دو هفته قبل از نوئل يا
کريسمس ،سراسر بازار استرازبورگ مملو از کالههاي قرمز زنانه و مردانهاي با
کاکلهاي سفيدي است که بزرگ و کوچک در استقبال از بابانوئل به سر گذاشتهاند .هر
چند بسياري از آنان هيچ اعتقادي به اين شخصيت ندارند ،چون هر ساله مدلي جديد از
کاله و لباس بابانوئل ميبينند ،هرچند براي سرگرمي ،به آنها راغب ميشوند .اغلب در
هر فاميلي شخصي نقش بابانوئل را بر عهده ميگيرد و براي همة بچهها کادو ميبرد تا
در روز نوئل که آنها از خواب بلند ميشوند ،غافلگير شوند .بسته به سطح درآمد
والدين کادوهاي بابانوئل ميتواند متفاوت باشد .همين مسئله باعث ميشود تا برخي از
کودکان وقتي کادوي همبازي يا همکالسي خود را ميبينند ،از دست بابانوئل دلخور يا
خشنود شوند .در اين ميان نبايد منافع شرکتهاي تجاري و اقتصادي را ناچيز شمرد.
 .15براي ريشهکن کردن افسانة بابانوئل نزد بزرگساالن در سال 1556م .يکي از
مجالت معروف اروپا تحليلي علمي از امکان وجود بابانوئل ارائه کرد

( .)Courrier International, n.422, 1998بر اساس محاسبة يکي از دفاتر آمار در آمريکا

13

در جهاني که دو ميليارد کودک زير هجده سال وجود دارد 396 ،ميليون نفر از آنان به
بابانوئل اعتقاد دارند .در اين صورت به طور ميانگين ميتوان گفت که حداقل 51
ميليون خانواده در جهان وجود دارد که بابانوئل شب عيد بايد براي آنها کادو ببرد .اگر
فاصلة هر خانه با ديگري را تنها  1،29کيلومتر و کادوي او براي هر کودک را تنها يک
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گرم بدانيم ،بنا به نظر نويسندة اين مقاله بابانوئل بايد باري معادل  2199949کيلوگرم را
با سرعتي معادل  1444کيلومتر در ثانيه يعني  3444برابر سرعت صوت جابهجا کند ،تا
کادوها صبح نوئل به دست بچهها برسد .نتيجهگيري نويسندة مقاله آن است که اگر قرار
باشد بابانوئلي شب نوئل باشد ،او يک بابانوئل مرده

است!

 .24با وجود اين امسال نيز براي چهلمين سال متمادي فرماندهي نيروي هوايي
مستقر در آمريکاي شمالي ،همراه شخصيتهاي آمريکايي و کانادايي به رد يابي و
گزارش مسير حرکت بابانوئل از قطب شمال به سمت کشورهاي ديگر پرداخت.
فرماندهي اين قرارگاه با در اختيار گذاشتن شماره تلفني 10براي بچهها از آنها خواست
تا صرف ًا از ساعت چهار بعد ظهر با رعايت اختالف ساعات با اين مرکز تماس حاصل
کنند ).)US Air Force décembre 1996
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 .21اما به باور جامعه شناسان همان طور که اعتراف و اقرار به گناه نزد کشيشان
کاتوليک در مسيحيت اسباب دروغگويي بچهها را فراهم ميکند ،اصرار بر وجود
بابانوئل هم عمالً باعث دروغگويي والدين شده است .بچهها ميگويند که وقتي به
کليسا ميروند بعضاً مجبور به اعتراف به کارهايي ميشوند که در واقع مرتکب
نشدهاند؛ اما چون اعتراف توصيه شده است ناچارند باالخره چيزي بگويند .اغلب
والدين تا سنّي که فرزند خود کشف حقيقت کند او را با بابانوئل خشنود نگه ميدارند.
به همين علت مطالعات جامعهشناسان نشان ميدهد که اغلب بچهها پس از سن
دوازدهسالگي ديگر اعتقادي به بابانوئل ندارند

(Vol. CXVI, 2004, p.128

.)Bronner,

اين بياعتقادي زمينة بياعتقادي در ابعادي گستردهتر را موجب ميشود که اولين ضربة
آن متوجه دين است .در مقالهاي تحت عنوان «ترک اعتقادات :پايان بابانوئل» ،نويسنده
با انجام  102مصاحبه در مطالعة جامعهشناختي خود در فرانسه به اين نتيجه رسيده
است که افسانة بابانوئل باعث گسست اعتقادها در جوانان شده است .ناهمخواني
برداشتهاي دروني سبب گسست بيروني شده است .بچهها در سنّي به سوي بابانوئل
خوانده ميشوند که اساساً قدرت تشکيک و تدّبر الزم را دارا نيستند و از سوي ديگر از
طرف کساني به وجود بابانوئل پي ميبرند که بيش از هر کس ديگري به آنها اعتماد
دارند :يعني والدين همچون پدر و مادر .با اين حال در اين سنين نيز کودکان نابخردانه
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اين ايده را نپذيرفتهاند ،آنان از آن روي آنرا قبول کردهاند و تحقيق از آن را نادرست
ميدانند ،چونکه از افراد مورد وثوقي فراگرفتهاند .براي همين منظور است که ميتوان
اين آموزش غلط را نوعي توطئة هماهنگ دانست که با والدين القا و به کمک جامعه،
مدرسه ،محله و معلم تأييد ميشود .هيچ دليلي براي کودک در ناباوري به آن وجود
ندارد

(2004, p.125

 .)Bronner,اين ميزان از اعتقاد بعضاً باعث ميشود تا کودکان

بابانوئل را مبرا از اشتباه بدانند .آنها ميگويند اين مقبول نيست که بابانوئل اشتباهي در
کفش ديگري هديه او را قرار دهد يا اينکه شبي کسي را فراموش کند؛ چون او را جز
به خوبي نميشناسند .در نتيجه در اغلب مواقع ،گسست از بابانوئل و کشف بياعتباري
او منجر به بحرانهاي روانشناختي نيز در کودکان ميشود .آنان نه تنها به اين يادگار
کودکي بياعتنا ميشوند ،بلکه به والدين و اطرافيان نيز بدبين ميشوند .در برخي مواقع
که کشف اين حقيقت به صورت تصادفي اتفاق ميافتد ،آثار آن نيز سهمگينتر است
( .)Bronner, 2004, p.128اما باالترين ضربة اين نوع بازي ناآگاهانه و کودکانه بر پيکرة
دين و دينداري وارد ميشود .طبعاً تنها روشي که ميتواند کودکان امروز و نسل فردا را
از دين گريزان نکند و اسباب آشتي آنان را فراهم آورد آموزش بر اساس عقل است
(2004, p.128

 .)Bronner,آموزش ارزشهاي انساني و ديني که آزمون عقلي خود را

اثبات کردهاند ،ميتواند به تثبيت ايمان مدد رساند .بابانوئل و همکارانش که خواسته يا
ناخواسته خود را به کودکان بيش از يک انساني طبيعي با فضائل پسنديده نمايش
دادهاند ،در دنياي مدرن امروز مسئول دينگريزي اين پاکدالن هستند.
عطش عنو ت؛ تحدي جد د عصر ت د

فرا ه

 .22با وجود اين گرايش به دين هر چند در عمل با مشکلها و معضلهايي روبروست،
در مقام نظر از استقبالي بسيار برخوردار است .به عبارت ديگر هرچند چماق الئيسيته
بر سر هر نوع کاوشي ،ولو علمي ،در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي سايه افکنده است،
امروز ميتوان از بين مردم فرانسه ،از افراد و گروههايي بسيار نام برد که به دنبال کشف
روح و معني هستند .اين پديده که از آن ميتوان به عطش معنويت نام برد ،باعث هجوم
عامة مردم به سوي کنگرهها ،کنفرانسها و کتابهاي ديني شده است .به جرئت
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ميتوان گفت که اين نوع استقبال از مباحث ديني نه تنها در تاريخ جمهوري فرانسه
بيسابقه است ،که اين دينپژوهي عوام حتي در جوامع اسالمي چون ايران امروز نيز
يافت نميشود .شايد بتوان يکي از داليل اين ميل باطني فرانسويان ،بهرغم ظاهر
بيدينشان را ،تالش روزافزون حکومت براي جلوگيري از ظهور عالئم ديني و معنويت
در اين جامعه دانست.
ح بتا

دا

فرا ه

 .23با وجود اين آمار ارائه شده در بارة رشد اديان در فرانسه ،ارزيابيهايي سطحي ،و
غيررسمي ،با مشکلهايي عديده روبهروست .به همين دليل اگر بخواهيم از آمار
بينالمللي مدد بجوئيم ميتوان به جدول زير اشاره کرد که در سال 2442م .منتشر شده
است (.)World Factbook, 2002

طبق اطالعات سازمان اطالعات مخفي آمريکا (سيا) ،جمعيت فرانسه در ماه ژوئيه
سال  2440به  84020213نفر رسيده است که از اين تعداد  9الي  14درصد را
مسلمانان تشکيل ميدهند .يک درصد يهودي و  2درصد پرتستان هستند .کاتوليکها به
عنوان اصليترين گروه مذهبي فرانسه از نظر جمعيت به  63الي  66درصد از جمعيت
فرانسه را دربرميگيرند ( .)http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/fr.html
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نبايد از تعداد بيشماري که عمالً خود را بيدين مينامند ،غفلت نمود .در
سال 2443م .انستيتوي

CSA

آماري ارائه کرد که در آن شمار کاتوليکها به

 82درصد ميرسيد و در برابر آن بيدينان هستند که تعداد آنان به  28درصد ميرسد
( .)http://www.linternaute.com/savoir/religion/presentation.shtmlمشکل اصلي اين
محاسبه به در هم آميختن بيدينان با متدينان به اديان غيروحياني چون بوديستها و
هندوهاست .تنها در ساية اين تفکيک است که ميتوان رقم درستي از بيديني در
فرانسة امروز ارائه کرد (.)www.csa.fr
Pourcentage dans la population
62%

Appartenance religieuse
Catholiques

6%

Musulmans

2%

Protestants

1%

Juifs

26%

Sans religion

 .20اما انتقاد از اين آمار ميتواند ثمر ديگري در پي داشته باشد و آن تمييز
دينداران واقعي يا به عبارت ديگر مؤمنان و معتقدان به اديان وحياني و غيروحياني از
ديندارن اسمي است .هر چند بسيار صعب خواهد بود ،اگر به دنبال يافتن معيار و
درجهاي براي اين نوع تقسيمبندي در جامعة امروز فرانسه باشيم .بسياري از مسلمانان
براي مثال خود را مسلمان مينامند در حالي که بسياري از احکام دين را يا جزء دين
نميدانند يا اينکه در پي قرائتي جديد از اسالم هستند که آنان را نيز عامل ميدانند .با
اين حال اسالم در بين اديان موجود در فرانسه بيشترين پيروان معتقد و عامل را دارد.
همين مسئله باالخص در ماه رمضان که نزديک به  54درصد مسلمانان فرانسه به آن
عامل ميشوند ،اسباب جذابيت بيش از پيش اسالم را فراهم ساخته است .بسياري از
دختران تازه مسلمان علت اصلي اعتقاد و گرايش خود را در همين حضور دين در
عرصة زندگي اجتماعي ميدانند
(Vie

(Jeudi 19 février 2004

 )Laدر سال 2443م .آماري را به نقل از

 .)Sammia.مجلة ال وي

)IFOP (novembre 2001

ارائه داد :بر
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اساس اين آمار  38درصد از مسلمانان خود را عامل و معتقد ميدانند و  33درصد از
آنان هر روز به وظايف شرعي خود متعهدند .طبق اين دادهها  94درصد مسلمانان در
فرانسه هر ساله روزه ميگيرند (.)La Vie, n.2996 / 30 janvier 2003
ب گشت قب ل

 .29ميشل مفزولي در کتابي که اخيراً به چاپ رسانده است ،بر خالف ماکسوبر ،به
شدت از تئوري بازگشت دين حمايت کرده است .به نظر اين استاد جامعهشناسي
سوربن ،تالش دولتمردان فرانسة در بازگشت به فرانسه قديم در قالبي تکديني،
تکقانوني و تکهويتي به مثابه آب در هاون کوبيدن است
2005, N.73, p.14

(Maffesoli, déc. 2004 /

 .)jan.گذر از جامعة مدرن به پستمدرن ماهيتي چندهويتي،

چندفرقهاي و چندديني است .به تعبير او اين تکثر است که غناي جامعة فرانسه مديون
اوست .لذا مفزولي از بازگشت قبايل در عصر پستمدرني سخن ميگويد که دين و به
تبع آن اسالم جزء جداييناپذير آن در جامعة فرانسه است ( .)Maffesoli, 2000در اين
مرحله گذار از مدرنيتة جامعة فرانسه ديگر نه آبستن فرد است و نه در انتظار
ظهور هويت واحد ملي؛ فرانسه به استقبال جمعي ميرود که ميتوان از آن به ظهور
قبايل نام برد.
 .28متأسفانه جمعيت اسالمفروشان و و دينگريزاني که اکنون در فرانسه خواسته
يا ناخواسته به اسم اسالم سخن ميگويند ،بيش از هر چيز ديگري چهرة اصيل دين را
مخفي و حتي کدر ساخته است .حمايت مطبوعات دولتي از اين دسته از نويسندگان و
روشنفکران که عمدتاً داراي رگههاي فکري ماترياليستي و سوسياليستي هستند ،و در
اختيار گذاردن تريبون و رسانهها باعث شده است تا اسالمها در فرانسه حاکم باشد و
اسالم غالب اسالمي است که نزديک به منطق حکومت الئيک باشد .برپايي و تأسيس
شوراي مذهبي مسلمانان فرانسه نه تنها به رفع اين مشکل کمکي نکرده است و نخواهد
کرد ،بلکه در واقع در حال تبديل شدن به ابزاري دولتي ميباشد .اين شورا ميتواند
همان عملي را براي دولت فرانسه انجام دهد که برخي از مفتيهاي االزهر مصر انجام
ميدهند (طنطاوي  19.)http://www.baztab.com/index.asp?ID=11973همين مسئله سبب
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شده است تا بسياري از مسلمانان فرانسه اعتباري در حد يک تشکيالت دولتي براي اين
شورا قائل باشند.
لت ن الئ

ه
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 .25در اينکه رسالت دين در جمهوري فرانسه فعلي چيست ،سؤال ارزشمندي است از
آن جهت که نشان ميدهد زماني دين در فرانسه داراي رسالت و نقشي محوري بوده
است .اما آنچه که امروز از دين در فرانسه انتظار ميرود چيزي جز سکوت نيست .دين
به هر ميزان که ساکتتر و ساکنتر باشد در جامعة امروز فرانسه محبوبتر و منطقيتر
است .ارائة تصويري خنثي و بودايي در حد ناظري فاقد قدرت نافذ در حوزة عمل
جمعي ،ايدهآلي است که برخي از روشنفکران مسلمان فرانسه به دنبال تدارک آن از
اسالم هستند .دين در حوزة خصوصي محبوس ميشود ،سلولي که با گذشت زمان
تنگتر ميگردد تا تنها اسمي از آن باقي باشد .بيديني در عوض به موتور محرکة
الئيسيته تبديل شده است .غلتک بيديني با استخدام ارزشهاي ديني آنها را به اسم
ارزشهاي عقالني بشر بازخواني و به جامعة تشنة معنويت تزريق ميکند .دين در اين

عرصه معنايي عام يافته است .بيشتر روشنفکران از اينکه واژة دين يا اسالم يا مسيحيت
با حرف بزرگ آغاز شود مخالفاند .اينان معتقدند که ديگر نه دين و نه اسالم و نه هيچ
چيز ديگري که بتواند مطلق باشد وجود ندارد .اين دسته از متفکران در اينکه جهان ما
و در پي آن جمهوري فرانسه در حال گذار به جامعهاي چندساحتي هستند ،با پست
مدرنيستها موافقاند .آنها نيز بر اين باورند که در دهکدة جهاني ،جهاني از دهکدهها
وجود دارد .شبکههايي که هيچ يک مطلق نيستند .اما در اينکه اين جامعة تکثرگرا به
سوي مطلقي چون بيديني سوق يابد اعتراضي ندارند .در اين ميان مفهوم الئيک بودن
به کدام سو خواهد رفت؟ آيا تمامتخواهانه به سوي حکومت مطلقه پيش نميرود؟
ج جوي آ

وکرا ي
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 .34بسياري از منتقدان قانون الئيسيتة فرانسه با توجه به همين پرسش در ميزان
وفاداري يک حکومت الئيک به مباني دموکراسي دچار ترديد شدهاند .الئيسيته
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تماميتخواه با ابزاري کردن دموکراسي به آرمان دموکراسي که مبتني بر تساهل ،تسامح
و تکثرگرايي است ،خيانت کرده است .الئيسيته اگرچه توانسته پاي دين را از حوزة
عمومي کوتاه کند ،خود دست به حوزة خصوصي برده است .اشتباه الئيسيتة فرانسه در
وضعيت فعلي آن است که نه وفادار به عهد خود در ارائة خدمات يکسان به شهروند
بيدين و بادين است و نه امين به عهد خود در رعايت بيطرفي در منازعة بيديني و
دينداري .تذکر اين تعهد است که ما را ناخواسته به سوي مسئلة حجاب و تعصب
الئيک در جامعة فرانسه سوق ميدهد .چرا که به نظر ميرسد هيچ امري در تاريخ
فرانسه به اندازة حجاب دختران مسلمان فرانسه اين کشور را از منظر حقوق انساني
گرفتار عجز نساخته است .هرچند حجاب ميتوانست به يکي از نشانههاي ق ّوت
جمهوري فرانسه بدل شود ،رفتار ناصحيح با آن به عنوان لکة ننگي بر چهرة مهد
دموکراسي در جهان ،به حيثيت اين کشور در داخل و خارج کشور صدمة جدي وارد
ساخته است و ميسازد .قرائتها از دموکراسي غربي و معيارهاي آن ،خود يکي ديگر
از شکافهاي حاصل بين نظريهپردازان غربي است که به واسطة حجاب اسالمي عدهاي
از دختران مسلمان در مدارس به وجود آمده است .دموکراسي از نسخهاي واحد که به
ديگر کشورها در جهان سوم ،به عنوان معيار توسعه ارائه ميشد به ارزشي نسبي بدل
گشته است .از اين پس ميتوان از دموکراسي فرانسوي و الئيسيتة فرانسوي سخن
گفت .همان انتقادي که مخالفان دين به نوع استخدام واژة دين وارد ميکردند ،اکنون
بعينه در بارة الئيسيته و دموکراسي نيز صادق است .مدل مطلق و نسخهاي ثابت شايان
ارائه به همگان وجود ندارد .اما براي جوزف سيتروک ( )Joseph Sitrukخاخام بزرگ
يهوديان در فرانسه ،معضل جامعة الئيک فرانسه باالخص در سيستم آموزش و پرورش
با تغيير واژهها درمان نخواهد شد .مفرد يا جمع نوشتن عبارات اصالت آنان را از بين
نخواهد برد .چرا که الئيسيته در حال حاضر با اصل دين مواجه است و نه دينها چون
يهود يا اسالم (.)Costa- lascoux, 1996
 .31در ماجراي تدوين قانوني پيرامون منع استفاده از نشانههاي مذهبي در
آموزشگاهها ،فرانسويان موضوع جدايي سياست از دين را از نو باز شناختند .گرچه
فلسفههاي گوناگون در اينباره به رويارويي با يکدگر برخاستند ،جاي تاريخ در اين
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مجادله سخت خالي بود .با اين همه حکايت تصويب قانون  1549به منظور جدا
ساختن کار دولت از اقتدار کليسا در زمينة آموزش بسيار پراهميت است .نگاهي به
تاريخچة اين مقوله روشن ميکند که تا چه ميزان در ذهن مبتکران الئيسيته ،مدرسه از
نمادهاي اولية دموکراکسي و از پايگاههاي مهم آموزش دموکراسي بوده است .به تعبير
آنان مدرسه آزادکننده از تمام قيموميتهاي اجتماعي و همة جزمانديشيها از جمله

انديشة ديني است .ژول فري

((Jules Ferry

ملقب به پدر مدارس الئيک ،نخستين

شخصيتي بود که در سال  1663قانوني را به اصل الئيسيته در مؤسسات آموزش دولتي
اختصاص داد .وي با شعار آموزش الئيک ،اجباري و رايگان ،قانونِ ناظر بر حضور
مذهب در مدرسه را (با هدف کنار گذاشتن نقش کليسا در آموزشهاي مدارس) رد
کرد .فري ميگويد :قانونگذار در نظر دارد تا سرانجام بين مدرسه و کليسا دو زمينهاي
که هميشه در هم خلط شدهاند فرق بگذارد :بين اعتقادهاي شخصي آزاد و متغير و
دانش عمومي و الزم براي همه

(1990

 )Borne,در همين جهت طبق قانون اساسي

فرانسه اصل الئيسيته در دو موضوع تذکر داده شده است :اول ،قانون جدايي کليسا و
دولت ،مصوب سال  1549که ماده يک آن ميگويد :جمهوري فرانسه آزادي مذهب را
قبول دارد .مادة  2نيز خاطر نشان ميکند که :جمهوري فرانسه هيچ ديني را به رسميت
نميشناسد و به هيچ ديني کمک مالي نميکند .دوم ،در قانون الحاقي مصوب سال
 1508است که مادة اول آن بيان ميدارد که :فرانسه يک جمهوري تقسيمناپذير ،الئيک،
دموکراتيک و اجتماعي است .به بيان ديگر دموکراکسي و الئيسيته جداييناپذيرند و
روحية اجتماعي و مردمي بودن يک جمهوري به روحية الئيک بودن آن جمهوري
است .چرا که جمهوري متعلق به همة مردم است و دموکراکسي حاکميت مردم است.
اين مسئله در مادة دوم قانون اساسي  0اکتبر سال 1596م .کاملتر شد؛ به اين معنا که
حکومت موظف به احترام همة اديان گرديد .امري که از آن ميتوان روح الئيسيتة آن
دوره را دريافت.

16

 .32با وجود اين حتي در قوام دموکراسي فرانسه بسياري بر اين باورند که اساس ًا
روح الئيسيته داراي مبنايي ديني است

(28 janvier 1998

 .)Bauberot,اين نقطه نظر

برخالف آنچه سابقاً در بارة اشتباههاي کليسا گفتيم حکايت از نقش مثبت دين
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مسيح(ع) در تقويت الئيسيته دارد .به عبارت ديگر اين تأمل بشري بيش از آنکه حاصل
فکر انسان امروز باشد ميراثخوار انجيل مسيح(ع) است ( .)Raynal, 1999, p.12آنجا
که عيسي مسيح فرمود تا مال سزار را به سزار برگردانند و مال خدا را به خدا
(22.2

.)Mt.

15

به دنبال اين سير خود معتقدان مسيحي بيش از ديگران خواسته يا

ناخواسته سبب رشد انديشة الئيک شدهاند .اما از منظر عملکرد اربابان کليساي
کاتوليک ،صرف نظر از آنچه وبر تحليل ميکرد ،ميتوان همچنين از نويسندة کتاب
تاريخ انديشه جدائي سياست از دين در قرن نوزدهم فرانسه (جرج ويل )2440 ،ياد
کرد .اين اثر که نخستين بار در سال  1525چاپ شد ،صاحبان انديشههاي چهارگانهاي
را که در آفرينش مفهوم عرفي حاکميت سهيم بودند ،برميشمارد :نخست کاتوليکهاي
وارث س ّنت کليسايي در نظام پادشاهي فرانسه ،دوم پروتستانهاي ليبرال ،سوم
گرايشهاي گوناگون درجمع خداشناسان دينگريز ،و سرانجام آزادانديشان و آتهها .اين
اثر که اخيراً در جريان بحث از الئيسيته در فرانسه تجديد چاپ شده است ،به خوبي از
سهم مادي و معنوي کليسا در ايجاد حکومت الئيک سخن ميگويد (.)Gresh, 2004
 .33اما حکومت الئيکي که به دنبال منازعه با کليسا در قرن هفده و هيجده مستقر
شد در عمل بسيار با مداراتر از مفهوم فعلي الئيسيته بود .به اين معنا که حتي در
مدارس نيز که قلب مجادلة کليسا و دولت محسوب ميشد ،هدف از الئيسيته چيزي
جز بيطرفي ،آن هم بيطرفي آموزگاران -و نه شاگردان -در مدارس نبود .حکومت نيز
متعهد شده بود تا دربارة اديان مختلف به انجام وظيفة خود در قالب نوعي بيطرفي
مثبت بپردازد .به اين معنا که به تقويت اديان در جامعة الئيک از نظر امنيتي و احيان ًا
مالي کمک رساند .اما آنچه امروز جامعة فرانسه شاهد آن است نوعي بيطرفي منفي
است .تقويت بيديني بر دينداري ترجيح داده ميشود .نوعي ضديت با ظواهر ديني
اولين قدم در جهت خلع سالح اديان در فرانسة امروز است.
اث

 .30به عنوان نمونه نگاهي به وضعيت فعلي مساجد مسلمانان در فرانسه بار ديگر
انتقادهاي جدي را به مفهوم و قرائت فعلي از قانون الئيسيته وارد ميسازد .دولت
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فرانسه در طي چند ماه اخير چندين نفر از امامان جماعت مساجد را که وعظشان با
قوانين الئيسيته مغايرت داشته است با اتهام حمايت از اسالم بنيادگرا و تهديد امنيت
کشور ،از فرانسه اخراج کرده است .در عين حال آقاي ويلپن ،وزير کشور سابق فرانسه،
تمايل دارد تا همواره چون ساير راستگرايان دولت ،تأکيد کند که او متعهد است تا با
اين وسيله به اسالم همچون يک دين کمک کند؛ تا جاي خود را در جامعة فرانسه پيدا
کنند .برهمين مبنا معتقد است که :بسياري از مسلمانان فرانسه به قرائتي صلحجو و
مداراگر از اسالم پايبندند و لذا از اين پس امامان جماعت بايد زبان فرانسه بياموزند و
آموزشهاي الئيک ديگري نيز در دانشگاههاي فرانسه ببينند .در جهت حمايت از همين
عملکرد وزير کشور است که دليل بوبکر ،رئيس شوراي مسلمانان فرانسه و مدير
مسجد اصلي پاريس ،گفته که او مطمئن است نسل جديد امامان مساجد که در فرانسه
تربيت ميشوند به روي مدرنيته و ارزشهاي سکوالر باز خواهند گشت .اما آيا اسالم
فرانسوي خواهد توانست اسالمي متفاوت از الگوهاي رايج در جهان اسالم دنبال کند؟
 .39نمونة ديگري که بهرغم فتاوي روشنفکران مسلمان هنوز به عنوان معضل
الئيسيته باقي مانده است ،تعيين حدود براي حجاب اسالمي در اندازه و شکل و تعيين
محل براي استفاده از آن در حوزة عمومي يا خصوصي ميباشد .در حالي که در آلمان
اين ممنوعيت براى معلمان زن شامل چند ايالت مىشود ،و در ترکيه اين ممنوعيت
شامل حال دانشجويان زن در دانشگاهها مىشود ،در فرانسه از ابتداى سال تحصيلى
2449-2440م .براى دانش آموزان دختر استفاده از روسرى ممنوع اعالم شده است و
قانوني نانوشته در دانشگاهها در حال اجراست .الئيسيتة فرانسه همچنان که خود اقرار
دارند نسخهاي جداست .با وجود استخر مجزا با پوشش مخصوص براي بانوان مسلمان
دانمارکي ،به کارگيري زنان محجبه در پليس بريتانيا و حتي وضعيت مساعدتر زنان
مسلمان در کشورهاي هلند ،اسپانيا و اخيراً بلژيک نشاندهندة اين واقعيت است که
کشورهاي اروپايي در حال نوعي همخواني و بومي کردن اسالم در درون خود هستند،
الئيسيتة فرانسه وارد جزئيات زندگي شهروندان شده و خود را سرگرم اموري بسيار
دور از رسالت خود کرده است.
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ج عبندي

 .38کليساي کاتوليک خواسته يا ناخواسته به دو روش در استقرار سيستم حکومتي که
امروز از آن به الئيسيته ياد ميشود ،تأثير داشته است :به روش مثبت با تفسير سياسي
آيات انجيل در لزوم تفکيک بين حکومت دنيوي و اخروي .در اين منظر دين با
سياست وداع کرده است و جز ناظري مطيع نخواهد بود .پولس در ضمن نامة خود به
روميان از لزوم اطاعت از هر نوع حکومتي هرچند ظالم سخن گفته است

( Ro 13, 1; 1

 24.)Pi 2: pp.13-17هر چند بتوان اين قاعده را با آياتي ديگر مقيد کرد )Ac 5, 29( ،روح
حاکم بر کليساي قرن اول تا سوم ميالدي همواره بر اطاعت استوار بود .در روش منفي،
کليسا خود را از ناظري بيطرف به عاملي مقتدر در عرصة حکومت وارد کرد .در اين
تفسير هر حکومتي بر زمين بايد به نيابت از مسيح باشد؛ چرا که همة قدرتها از
اوست

(13, pp.1-7

صاحب عصمت

 21.)Roافراط در اين تفسير و تلقي پاپ به عنوان حاکم مطلق و

(1989, p.103

 ،)Pacaut,ضربههاي سهمگيني را بر اعتقاد ديني

مغربزمين وارد ساخت .خسارت بيشتر در قرار گرفتن کليسا در برابر عقل و توسعة
علم مدرن بود .عصر روشنفکري فرانسه را در اين جهت ميتوان قيامي عليه علمستيزي
حاکمان کليسا دانست .بر اين فهرست بايد جنگهاي صليبي و کشتار مسيحيان مخالف
سلطة پاپ در اروپا و قربانيان دستگاه تفتيش عقايد را اضافه نمود.
 .39کليساي کاتوليک در فرانسه پس از انقالب تاکنون بازگشتي به نظرية اول در
نوع مماشات با حکومت ميباشد .اين مسئله پس از تصويب قانون الئيسيته در سال
1549م .تشديد شد .به طوري که عمالً در پي سالهاي 1594-1584م .ديگر از دين
کاتوليک در فرانسه چيزي جز ظواهر و نمادها چون صليب و کليسا نمانده بود .بسياري
از جامعهشناسان در اين دوره از مرگ مسيحيت در جهان ) (Delumeau, J. 1977و پايان
کاتوليسيسم در فرانسه سخن به آوردند

)2003

 .(Hervieu- Leger,نويسندة مشهور

فرانسه ،گوشه ،از خروج دين از عرصة جامعه تمجيد کرد (.)Gauchet, 1985, p.307
 .36اما ديري نپاييد که موج عطش معنويت در اواخر دهه ،زنگ خطري هم براي
حکومت الئيک و هم براي دين مسيحيت در فرانسه به صدا در آورد .موج مطالعه و
گرايش به اسالم همراه رشد سريع جمعيت مسلمانان فرانسه ،اسباب نزديکي دو رقيب
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سابق را فراهم ساخته است .دولتمردان با قصد احياي سنن و فرهنگ سنّتي فرانسه
خواسته يا ناخواسته به استقبال اموري ميروند که سالها به اسم دين با آن جنگيدهاند.
در اين ميان بسياري از تحليلگران مسائل فرانسه بر اين باورند که قوانين جديد
الئيسيته بهرغم عام جلوه داده شدن ،براي کسي جز مسلمانان ترسيم نشدهاند .البته هنوز
بسيار عجوالنه خواهد بود اگر اين قوانين را باعث تقويت اسالمگرايي در فرانسه
بدانيم ،ولي مشاهدات عيني نشان از نوعي ميل به مخالفت با محدوديتهاي حکومتي
در قالب ظهور جسورانة برخي از نمادهاي ديني در حوزههاي عمومي چون دانشگاهها
دارد .امروز کم نيستند افرادي چون سميه ( )Sammiaکه با دارا بودن دو تيتر قهرماني
فرانسه در رشته هنرهاي رزمي ،با ترک رشتة پزشکي به خاطر محدوديت حجاب در
بيمارستانها ،صرفاً به دليل گرايش به اسالم از بسياري از حقوق شهروندي فرانسه
محروم شدهاند ( .)www.saphirnet.info/article_1022.htmlبسياري از اين دانشجويان،
دانش آموزان ،کارمندان و ...چون او دغدغهاي جز انتقام از بيعدالتي قانون ندارند.
براي همين منظور است که سميهها در فرانسه امروز پا به سوي رشتههاي انساني
گذاردهاند تا ضمن حفظ آزادي خود ،با تحصيل در رشتة حقوق ،روزي بتوانند از حق
خويش دفاع کنند

(Jeudi 19 Février 2004

 .)Sammia,موتور اين اسالم جوان در

فرانسه ،عمدتاً خود جوانان فرانسه هستند .در اغلب مواقع اين جوانان تازه مسلمان
هستند که با آشنا شدن به مسائل ديني براي همکيشان خود که اغلب اصالتاً عرب
هستند ،کالسهاي قرآن و زبان عربي براي فهم متون ديني داير ميکنند .اينان مدافع
اسالمي هستند که متعلق به کشور فرانسه است؛ هر چند اين غناي فرهنگي به تعبير

ميشل مفزولي
( )Arkoun, 1991, 29به بهانة الئيسيته ناديده انگاشته شود.
(déc. 2004/ jan. 2005, N° 73, p.14

 )Maffesoli,و محمد ارکون

ا ت
"1. "Gott ist tot
2. L’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices
de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen. Déclaration
des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789
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 .3مفهوم «اعجاززدايى جهان» ) (Entzauberung der Weltاز همين جا نشئت مىگيرد؛
مفهومى که وبر از شاعر آلمانى شيللر به عاريت گرفت و در لفظ خود به معناى «بيرون
راندن سحر و جادو از اشياء» است .مأواى انسان ديگر آن باغ بزرگ جادوشده نيست .او
براى اينکه در اين جهان و آن جهان بتواند سمت و سوى خود را بيابد و احساس امنيت
کند ،ديگر نياز به ستايش يا فراخواندن ارواح ندارد و ديگر نبايد با بهجا آوردن يک
رشته آيين و مناسک دينى به رستگارى دست يابد .او احساس حضور مشيت الهى در
حيات خود را از دست مىدهد.
 .0چندي پيش در برنامة  l'émission d’envoyé spécialکه از شبکة دوم دولتي فرانسه
پخش شد ،خبر از دستگيري والديني داد که به جرم تجاوز به سه کودک خردسال
11-0سالة خود  2-پسر و يک دختر 0ساله -در بازداشت به سر ميبرند .نکتة
تاسفبارتر ،دعوت دوستان و باالخص همسايگان به اين عمل شنيع به دست والدين
بوده است که پس از سالها ارتکاب جرم دستگير ميشدند (.)2440/9/16
)5. L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE

مرکز ملي آمار فرانسه
 .8بررسي علمي اين پديده نشان ميدهد آنچه امروز در اين شکل جديد از ازدواج وجود
دارد ،بسيار نزديک به ساخت و تأسيس حقوقي ازدواج موقت در مکتب شيعه است.
البته کالبد شکافي اين دو فرصت ديگري را ميطلبد تا غناي اين اصل ديني در اسالم و
مباني عقلي و آيندهنگري منطق فقهي شيعه آشکار شود.

7. "Le port du voile à l'école est un phénomène récent. Affirmé dans le monde
musulman dans la décennie 1970 avec l'émergence de mouvements politicoreligieux radicaux, il ne se manifeste en France qu'à partir de la fin des années
1980", Rapport au Président de la République, Commission de réflexion sur
 l'application du principe de laïcité dans la République, Palais de l'Elyséejeudi 11 décembre 2003, 4.2.2.1 L'école.
 .6آيات شيطاني (ترجمة عبارت انگليسي  )Satanic Versesرماني است در  909صفحه

(نسخة انگليسي در چاپ اول) که در تاريخ  28( 1389/9/0سپتامبر  )1566انتشارات
«وايکينگ» (جزء گروه انتشاراتي پنگوئن) منتشر کرد .نويسندة اين کتاب ،سلمان رشدي،
مسلمان هنديتباري بود که تبعة بريتانياي کبير محسوب ميشد و آيات شيطاني پنجمين
رمان اين نويسندة  01ساله بود .سلمان رشدي عضو «انجمن سلطنتي ادبيات انگلستان»
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ميباشد و اين کتاب را به سفارش گيلون ريتکن (رئيس يهودي انتشارات وايکينگ) با
دستمزد بيسابقة  694هزار پوند نوشته است.
 .5مدير شبکة المنار لبنان در تهران ،با اشاره به اين اقدام و با اشاره به معيارهاي دوگانه در
رفتار با رسانهها ،افزود« :در حال حاضر ماهوارههايي در اروپا وجود دارند که نه تنها با
ارزشهاي انساني بلکه با ارزشهاي اسالمي ما منافات دارند و اين شبکهها کامالً
صهيونيستي هستند و بر ضد مسلمانان و اسالم تبليغ ميکنند و با آنها برخورد نميشود؛
اما شبکة المنار چون واقعيت قتل عام فلسطينيها به دست نيروهاي اشغالگر اسرائيل را

بيان ميکند ،اين گونه با آن برخورد ميشود» .شمص ،اقدام دولت فرانسه را تروريسم
رسانهاي خواند و از مواجهة غرب با دو شبکة رسمي و دولتي در جهان اسالم بعد از
المنار خبر داد.
 .14شوراي عالي نظارت بر برنامههاي راديو و تلويزيوني فرانسه (سه.اس.آ) روز جمعه
خواستار ممنوعيت پخش برنامههاي شبکة ماهوارهاي جمهوري اسالمي ايران ،سحر ،در
اروپا شد.
 .11بر پاية نظرية وبر ،فرايند گسترش عقالنيت ابزاري از ويژگىهاى تکامل غربى است؛ به
گونهاى که ريشههايش را بايد در يهوديت باستان و تنة آن را در پروتستانتيسم و
سرمايهدارى رو به رشد جست .در کانون اين فرايند مفاهيمى چون عقالنيت و
عقالنىشدن قرار دارند .رشد عقالنيت را در توانمندى فزايندة انسان ميتوان شاهد بود
که قادر است تمامى جوانب حيات را محاسبه و کنترل کند.
 .12شمعها و چراغهايي که امروز برر روي درخرت کراج روشرن مرينماينرد ،نمراد همران
آتشهاي بزرگ مردمان دوران باستان است .آناني که از اين طريق ،راه را برراي خردايان
خود روشن ميکردند يا به مناسبت فصل زمستان ،جشرنهرايي برگرزار مرينمودنرد کره
سمبل پيروزي نور و آتش بر تاريکي بوده اسرت .جشرنهرا و آداب و رسروم زمسرتاني
برخي اقوام علت انتخاب روز  29دسامبر به عنوان مريالد مسريح را برراي مرا روشرنترر
ميکند .برخي از دانشمندان ادعا دارند که حضرت مسيح(ع) به طور قطع در فصل بهرار،
در زماني که چوپانها ،احشام خود را به چمنزارها ميبردند متولد شده است .اما کليساي
کاتوليررک برخرري از آداب و رسرروم باسررتاني را تحريررف نمرروده و آنهررا را برره صررورت
تعطيالت مذهبي کريسمس در آورده است.

13. US Population Reference Bureau
14. (719) 474-1110
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15. LE NORAD SUR LA PISTE DU PERE NOEL, Source: US Air Force News
Archives (décembre 1996), (plan de défense, nom de code "Santa Claus")
16. Religions: Roman Catholic 83%-88%, Protestant 2%, Jewish 1%, Muslim
5%-10%, unaffiliated 4%

 مواضع غيرمنتظرة مفتي مجمع اسالمي االزهر مصر در خصوص مسئلة حجاب اسالمي.19
 به،و حمايت وى از تصميم پاريس در اعالم ممنوعيت حجاب در مدارس دولتي فرانسه
عنوان تحولي عجيب و شايان تأمل در مباحث مربوط به حجاب اسالمي در اين کشور
 محمد سيد طنطاوى مفتي و امام مجمع اسالمي االزهر مصر روز سهشنبه.قلمداد ميشود
 که براى ديدار با مقامات مصرى به، وزير کشور فرانسه،در ديدار با نيکوال سارکوزى
 اين حق دولت فرانسه است که حجاب اسالمي را در: گفت،قاهره سفر کرده است
.مدارس اين کشور ممنوع اعالم کند

18. "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances".
19. Mt. 22.2 "rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu".
20 Nulla potestas nisi a Deo. Ro 13: 1; voir aussi: 1 Pi 2: pp.13-17.
21. Que chacun (toute âme) se soumettre aux autorités en charge ! Caril n’y a
point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées
par Dieu.
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