
فرانسه یجمهور  
۵٩ شماره  شماره            

۵٩ 

 

  یبرادر ـ یبرابر ـ یآزاد

سيپار کمون  
 

؛ است یآزاد ، ١فرانسه یجمهور اصول از اصل نينخست نکهيا به نظر  

؛ است شهياند یآزاد ، یآزاد اصل نياول نکهيا به نظر  

 پرداخت به مجبور شان یشخص اعتقاد برخالف را شهروندان رايز است؛ شهياند یآزاد اصل خالف انياد ی بودجه نکهيا به نظر
کند؛ یم اتيمال  

است؛ بوده یآزاد هيعل ،یسلطنت ميرژ اتيجنا جرم کيشر عمل، در ت،يروحان نکهيا به نظر  

:دارد یم مقرر سيپار کمون  

.جداست دولت از سايکل   ـ١ ماده  

.شود یم حذف انياد بودجه   ـ٢ ماده  

     تيمالک به منقول، ريوغ ازمنقول اعم هستند، ینيد یها تيجمع به متعلق و شوند یم گفته ٢موقوفه آنها به که یاموال   ـ٣ ماده
.  نديآ یم در یلم          

.رنديگ قرار ملت ارياخت در تا د،يآ یم عمل به یقيتحق ،"عايسر اموال، نيا تيماه نييتع یبرا   ـ۴ ماده  

 

 

سيپار کمون  

 
 

سيپار_ ١٨٧١ ليآور ٣  

 

١٨٧١ ليآور  یمل چاپخانه  

 



دولت از نيد یجدائ: سيپار کمون ،١٨٧١ ليآور ٢  
 

 ما الکالِم ريخ" : گفت یم که یعروض یازنظام یتأس با و موجزتر هرچه را تياهم اب ی مساله نيا که آنست بر من یسع     
.کنم انيب ٣"ِمهذار کثاُرالِم" و" َدّل و َقّل  

٤"خواهم یم خودش گاهيجا در را دولت و سايکل محدودهدر را سايکل من : " هوگو کتوريو  

 اعالم سيپار یشهرداردر کمون آزاد، انتخابات ازانجام بعد مارس، ٢٨ در. است سيپار کمون انقالب شروع روز مارس ١٨     
 از نيد یجدائ فرمان شد، صادر چپ یها شياگر تمام یآرا اتفاق به که یفرمان نياول ،١٨٧١ ليآور دوم روز. کند یم تيموجود
 یم ١۴٨٧ سال به )laïc( کيالئ واژه قدمت )Paul Robert(روبر پل ی نامه واژه ی نوشته به بنا  .بود) تهيسيالئ (دولت
 ١٨٧١ سال به متعلق  (laïcité)تهيسيالئ واژه و قرارگرفته استفاده مورد ١٨٧١ ازسال) laïcisation( ونيزاسيسيالئ. رسد
 جامعه یجدائ اصل": شده فيتعر نيچن تهيسيالئ ،)Le Petit Robert(روبر یُپت نامه درواژه .باشد یم سيپار کمون سال یعني
 یم اضافه و "ندارند یاسيس قدرت نوع چيه ساهايکل و کند ینم اعمال نيد بر یقدرت گونه چيه دولت ،ینيد ی جامعه از یمدن ی
  ". انياد نيب دولت یطرف یب یعني تهيسيالئ): " Ernest Renan( نانُر ارنست نظر بنابر کند

 یطوالن بس یا سابقه ، دهيرس بيتصو به ١٩٠۵ دسامبر ٩ در و است معروف فرانسه در تهيسيالئ قانون به که آنچه امروز،    
.دارد  

 نياول صدور با یکارگر حکومت نياول نيا س،يپار کمون .است افتاده اتفاق شيپ سال نه و یس و صد حدود واقعه، نيمهمتر اما 
 دولت ی استفاده و دخالت عدمو دولت به کمک در انياد دست کردن کوتاه تياهماز ابهام بدون و کاليراد یبصورت ،خود فرمان

.نبود الساعه خلق مساله نيا اما. است کرده ديتأک نيد از  

 در) Les Lumières (یروشنائ عصر به  تهيسيموردالئرد فرانسه ١٩٠۵ قانون تيودرنها سيپار کمون فرمان ی شهير     
 :شده نوشته نيچن اوت ٢۶ در ١٧٨٩ انقالب یشهروندوبشر حقوق هيدراعالم. گردد یمبر آن یخواه یآزاد ی فلسفه و ١٨ نقر
 دهيعقو هشياند یآزاد ،١٧٩١ یاساس انونقدر سپس". باشد داشته واهمه ،ینيد ديعقا یحت ،دشيعقا ابراز از دينبا چکسيه" 

  .)یهودي و پروتستان ک،يکاتول ؛انياد تمام مورد در(دش نيتضم

 انيم  ١٨٠١ سال )Le Concordat (ی معاهده با یول گرفت، صورت دولت از سايکل یجدائ نياول ،١٧٩۵ سال در     
  ،) le péril rouge(  "رخس ی مهلکه "هيعل یاتحاد و یملغ یجدائ نيا ،بناپارت ناپلئون یرهبر به اول یامپراطور و کانيوات
 که ديگرد منعقد )les partageux ها ستياليسوس ("کنندگان ميتقس" و) les classes dangereuses(  "خطرناک طبقات"

 کماکان دوم یمهورج و دوم یدرامپراطور اتحاد نيا. بود شده نييتع ،تيمالک و )l’Ordre( موجود نظم حفظ آن یاصل هدف
  .افتي ادامه

 .کرد یاجبار مدارس در را ینيد آموزش و نييآ آوردن بجا و احترام یادا) la loi Falloux( َفلُو قانون ١٨۵٠ مارس ١۵ در  
      

 بيتصو را ٥"ها شيکش تيمصون اصل"  ،یارتجاع ینيقوان کردن یعمل اوج در سايکل ،١٨۶٠ـ١٨٧٠یها سال در     
 گامِبتا لئون ،دوم یامپراطور دوران در سبب نيبهم ،هگرفت قرار خواهان یجمهور اعتراض مورد سايکل اعمال نگونهيا.کرد

)Léon Gambetta( ديگنجان خواهان یجمهور ی برنامه در را دولت از سايکل یجدائ ،١٨۶٩ سال در.  

 داشت یسميکاليراد به ازين رايز نداشت، ملموس یا جهينت تينها در تهيسيالئ رساندن سرانجام به یبرا اقدامات نيا تمام اما     
 که یراتييتغ با و هگرفت صورت آنها نيب یسازش ،انيپا یب یها بحثو مذاکرات با و بود خارج یوائبورژ طبقات توان از که
 دم و الي یب ريش ١٩٠۵ ردسامب ٩ تهيسيالئ قانون سان، نيبد. افتي یم ادامه سابق روال به وضع داشت، تيمقبول تيروحان یبرا
 .بودند کرده یزير یپ ١٨٧١ ليآور ٢ فرمان در اول وناليانترناس یفرانسو کارگروشاخه طبقه که نبود آن و درآمد ازآب ِاشَکم و
 یها درانجمن ها سايکل پس نيا از و بود آمده در صدا به فرانسه در )le culte reconnu( یرسم نيد مرِگ ناقوس هرحال در

 ،انيفرانسو زين را ١٩٠۵قانون نيهم یول. شد داده یفرهنگ یها انجمن به آنها اموال از یاريبس و شده متشکل یوصخص حقوق
 یها چپ و چپ خواهان یجمهور ها، کاليراد از یائتالف که هستند )le bloc des gauches( "ها چپ بلوک "ونيمد
  . بود کاليراد



 آموزش و سميکاليراد ت،يدرا شجاعت، مرهون نکهيا با ،١٩٠۵ تهيسيالئ قانون نکهيا است تأمل هيما انيم نيا در آنچه اما     
" یفراموش "دست به آنها ١٨٧١ ليآور ٢ فرمان یول ،اند هختير فرانسه در را تهيسيالئ یاصل شالودهو باشد یم کمونارها یها

. رديگ یم صورت سيپار کمون به ذراگ یا اشاره ،یآموزش و یخيتار ی ها نوشته در ،حالت نيبهتر در و شده سپرده  

 و  یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسيس امور در ميمستق دخالت و یاسالم یجمهور ی ساله یس حکومت علت به اکنون هم ران،يا در     
 زمان.  دارد قرار رانيا انقالب ررسيت در" مايمستق بلکه جرم، کيشر بعنوان یاسيس قدرت کنار در نه تيروحانگريد ،یاقتصاد

 انيم متأسفانه یول. ديدرآ اجرا به تواند یم رانيا در آن خاص مفهوم به تهيسيالئ که داد نشان را آن رياخ وجنبش دهيرس فرا آن
 یگاه. دارد وجود نظر اختالف تهيسيالئ سر بر یرانيا ی کرده ليتحص یها دموکرات و ها دانشگاه دياسات سازمانها، و احزاب
 آن با  ومترادف کلمه مفهوم در اشتباه ی هيما است، )seculer (نيالت شهيراز که )séculier( هيلسکو کلمه با تهيسيالئ مفهوم

" مثال .دکن یم مشکل را )sécularisation(ونيزاسيسکوالر و تهيسيالئ ی کلمه دو نيب صيوتشخ شود یم متّصور
 ،کمونارها نظر ازنقطه اما .است رفته بکار آموزش وِنيزاسيسيالئ با برابر روبر، یُپت نامه واژه در آموزش، وِنيزاسيسکوالر

 ، یاجتماع ،یاسيس امور یعني یمدن امورجامعه در آنها دخالت از ممانعت و ینيد مراکز به تيروحان راندن مفهوم به تهيسيالئ
 در  .است نبوده نهاآ یخداباور اي و مردم یمذهب و ینيد اعتقادات از ممانعت منظور البتهو باشد یم یوقضائ یاقتصاد، یگفرهن
 یم مذاهب و انياد تمام شامل و بود ینيد اعتقادات کردن یشخص و یخصوصو تيروحان دست کردن کوتاه ،آنها هدف واقع
   ).بودند تيُکسموپول و ستيوناليانترناس که ساده ليدل نيا به(ديگرد

 یم متبادر ذهن به تهيسيالئ هواداران زين و انريا حکومتدر ونيزاسيسکوالر رفدارانط یبرخ کالِم یحواف از امروز آنچه اما
 ليدل به آنها نظر از(دهند یم را یاسيس امور در دخالت حق تينروحا به هستند دولت از نيد یجدائ خواستار که نيا با شود،

. است هينظر نيا طرفداران با اختالف یاصل ی هيما امر نيا .نندک شرکت حکومت در توانند یم باوران نيدو) اسالم نيد یژگيو
 یشرع کاله ،ناقص یها فيتعر گونه نيا رسد یم نظر به. کشند یم نيپائ ون،يزاسيسکوالر سطح تا را  تهيسيالئ رايز

 یها روش با البته رانيا حکومت در رانباو نيد شرکت ی ادامه عامل تينهادر و است شرعبرسر یشرع وکاله تهيسيبرسرالئ
 طيشرا در موچود نظم یبقا ضامن بعنوان همچنان زين تيروحان و شود یم ینيد یها دگاهيد همان از گريد یافراد توسط و ديجد
  .ماند یم یباق عمل دانيم در ديجد

 اضافه کلمه کي مالک بعنوان : " .... گفت یم) le  comte de Montalembert6(مونتالمبرُد کنت ١٨۵٠ هيژانو ١٧ در
 تيمالک به ديبا یول ستندين مالک که است یکسان بيترغ مساله  ست؟يچ مساله امروز.....است نيمالک با سخنم یرو و کنم یم

. خداست به مردم باوراندن ،آن و دارم احترام نيا به دممر بيترغ یبرا) la recette (دستورالعمل کي فقط من .بگذارند احترام
 یجد بصورت تواند یم" واقعا که ستخدا به اعتقاِد تنها نيا. کند یم مجازات ابد تا را دزدان ،تيحيمس اصول ميتعل در که یخدائ
 زنان به دادن یرأ حق به اعتراض مناسبت به یاسالم یهورجم ی دهيپوس نظام یرهبر را سخن نيهم." کند حفاظت تيمالک از
 یپهلو محمدرضا به ینيخمال یالموسو اله روح یفدو یامضا اب یا نامه در سابق ی دهيپوس ميرژ طتوس یارض اصالحات و

 درآوردن یمل تيمالک به و دولت از نيد یجدائ ،افتاده اتفاق رانيا در رياخ سال کي و یس یط آنچه به توجه با ، نيبنابرا. نوشت
 کنند، یم یزندگ فقر خط ريز که رانيا زحمتکش طبقات نفع به مقدسه اماکن تمام ی موقوفه اموال زين و ینيد یاه نهاد اموال
 :است گفته االب در کتورهوگويو که است همان ما خواست .درآورد اجرا به را آن ديبا رانيا در کيالئ حکومت که است یحداقل
  .دولت چارچوب در دولت و مسجد چارچوب در مسجد

   یسرمد شهزاد  ٢٠١٠ ليآور ٢ ـ سيپار
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.است شده استفاده باشد، یم ترجمه دست رد که تهيسيالئ و سيپار کمون از نوشته نيا  


