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ی برادر ـی برابر ـی آزاد  

سیپار کمون  
 

؛ استی آزاد ، 1فرانسهی جمهور اصول از اصل نینخست نکهیا به نظر  

؛ است شهیاندی آزاد ،ی آزاد اصل نیاول نکهیا به نظر  

 پرداخت به مجبور شانی شخص اعتقاد برخالف را دانشهرون رایز است؛ شهیاندی آزاد اصل خالف انیادی  بودجه نکهیا به نظر

کند؛ی م اتیمال  

است؛ بودهی آزاد هیعل ،یسلطنت میرژ اتیجنا جرم کیشر عمل، در ت،یروحان نکهیا به نظر  

:داردی م مقرر سیپار کمون  

.جداست دولت از سایکل   ـ1 ماده  

.شودی م حذف انیاد بودجه   ـ2 ماده  

     تیمالک به منقول، ریوغ ازمنقول اعم هستند،ی نیدی ها تیجمع به متعلق و دشوی م گفته 2موقوفه هاآن به کهی اموال   ـ3 ماده

.  ندیآی م دری مل          

.رندیگ قرار ملت اریاخت در تا د،یآی م عمل بهی قیتحق ،"عایسر اموال، نیا تیماه نییتعی برا   ـ4 ماده  
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1781 لیآوری  مل خانهچاپ  

 



دولت از نیدی جدائ: سیپار کمون ،1781 لیآور 2  

"خواهمی مقلمرو دولت  در را دولت و سایکل چهارچوبدر را سایکل من: "  هوگو کتوریو   

 ،1781 لیآور دوم روز. کندی م تیموجود اعالم سیپاری شهرداردر، کمون آزاد، انتخابات ازانجام بعد مارس، 27روز  در     

 نوشته به بنا  .است( تهیسیالئ) دولت از نیدی جدائ فرمان ،می شود صادر چپی ها شیگرا تمامی آرا اتفاق به کهی فرمان نیاول

( laïcisation) ونیزاسیسیالئکلمه . رسدی م 1478 سال به (laïc) کیالئ واژه قدمت (Paul Robert)روبر پل ی نامه واژه ی

 واژه .باشدی م سیپار کمون سالی عنی 1781 سال به متعلق  (laïcité)تهیسیالئ واژه و فتهقرارگر استفاده مورد 1781 ازسال

 دولت ،ینیدی  جامعه ازی مدنی  جامعهی جدائ اصل": کرده است فیتعر نیچنرا  تهیسیالئ ،(Le Petit Robert)روبری پُت نامه

 نانرُ  ارنست نظر بنابر کندی م اضافه و "ندارندی سایس قدرت نوع چیه ساهایکل و کندی نم اعمال نید بری قدرت گونه چیه

(Ernest Renan " :)اما مساله جدائی دین  از دولت خلق الساعه نبود و  ".است انیاد نیب ت،دول ی  طرف بیی به معنا  تهیسیالئ

 .سابقه ای بس طوالنی دارد

 1599تأثیر الئیسیته کمون بر قانون 

ی روشنائ عصر بهدرفرانسه شد،  1599 قانونو نتیجه نهائی آن که منجربه تصویب  سیرپا کمون فرمان الئیسیته دری  شهیر  

(Les Lumières )کبیر فرانسه  انقالب یشهروندوبشر حقوق هیدراعالم. گرددی مبر آنی خواهی آزادی  فلسفه و 17 نقر در

 انونق سپس". باشد داشته واهمه ،ینید دیقاعی حت ،دشیعقا ابراز از دینبا چکسیه"  :شده نوشته نیچن اوت 22به تاریخ  1875

 .تضمین می کند (یهودی و پروتستان ک،یکاتول) انیاد تمام مورد دررا  دهیعقو شهیاندی آزاد ،1851ی اساس

 با 1791در سال  یول ،ه بودگرفت صورتs) (Les Thermidorرهاوترمیددوران در ازدولت سایکلی جدائ نیاول ،1859 سال در 

 هیعلی اتحاد وی ملغی جدائ نیا ،بناپارت لئونوناپی رهبر به اولی امپراطور و کانیوات انیم (Le Concordat) یا معاهده

 les) "کنندگانقسمت  " و( les classes dangereuses)  "خطرناک طبقات"  ،( le péril rouge)  "سرخی  مهلکه"

partageux  موجود  نظممالکیت و حفظمعاهده  اینی اصل هدف. دیگرد منعقد( منظور سوسیالیست هاست(l’Ordre établi) 

  .افتی ادامه کماکان دومی مهورج و دومی درامپراطور، اتحاد نیا. بود شده نییتع

     .کردی اجباررا  مدارس دری نید آموزش و نییآ آوردن بجا و احترامی ادا( la loi Falloux) وُ الف قانون 1799 مارس 19 در 

. رساند بیتصوبه  را 3"ها شیکش تیمصون اصل"  ،یارتجاعی نیقوان کردنی عمل اوج در سایکل ،1729ـ1789یها سال در 

 ، دومی امپراطور دوراندر 1725 سال در سبب نیبهم گرفت،می  قرار خواهانی جمهور اعتراض مورد سایکل عمال  ا   نگونهیا.

 .ده بودگنجان خواهانی جمهوری  مهبرنا در را دولت از سایکلی جدائ ، (Léon Gambetta) گامب تا لئون

 به ازین رایز نداشت،و تعیین کننده  ملموسی ا جهیتن " در نهایت" تهیسیالئقانون  رساندن سرانجام بهی برا، اقدامات نیا تمام اما   

  نیبی شساز ،انیپای ب ئیها بحثو مذاکراتاغلب با . بود خارجی وائبورژ طبقات توان از که داشتانقالبی ی سمیکالیراد

 وضع ،خطر  ی در چهارچوب رفرم هائی ب ،داشت تیمقبول تیروحانی برا کهی راتییتغ با و هگرفت صورتروحانیت و دولتمردان 

 .دور می زد" مذهب"و  " آزادی" تمام  شعارهای این دوران و اصالحات آن حول .افتی یم ادامه سابق روال بهکم و بیش 

 بای کارگر حکومت نیاول نیا س،یپار کمون. است افتاده اتفاق شیپ سال چهل و ششو صد حدود ،رویداد نیمهمتربه همین جهت 

 انیاد دست کردن کوتاهعدم دخالت و استفاده دولت از دین و ت  یازاهم ابهام بدون و کالیرادی بصورت خود، فرمان نیاول صدور

.است کرده دیتأک ،دولت به کمک در  

کمونارها کوتاه کردن دست روحانیت از  منظور  . سیاسی و رادیکال دارد" ، مفهومی کامالاز نقطه نظر کمون پاریس، الئیسیته 

جامعه مدنی و راندن روحانیون به مراکز دینی و ممانعت از دخالت آنها در امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ـ اقتصادی و 

 نی و مذهبی مردم بود و نه سرکوب مذهبکمونارها، خصوصی و شخصی کردن اعتقادات دی هدف   ،در واقع. قضائی می باشد

از یکدیگر و جلوگیری از سوء   (Le Laïcat )مذهبی  و توده های مردم    (Le Clergé)روحانیت  جدا کردن، خواست کمون. آنها

 . استفاده  های روحانیت  از عواطف مذهبی مردم بود و نه چیز دیگر

 



 لیآور 2 فرمان در "اول ونال  یانترناس" ی  فرانسو کارگروشاخه طبقه که نبود آن 1599 دسامبر 5 تهیسیالئ قانون، وجودبا این  

 هستند (le bloc des gauches) "ها چپ بلوک" ونیمد ان،یفرانسو زین را 1599قانون نیهمی ول .بودند کردهی زیری پ 1781

 . بود کالیرادی ها چپ و چپ خواهانی جمهور ها، کالیراد ازی ائتالف که

 درانجمن ها سایکل پس نیا از و بود آمده در صدا به فرانسه در (le culte reconnu) یرسمدولتی و نید مرگ   اقوسن هرحال در

 . شد واگذار یفرهنگی ها انجمن به آنها اموال ازی اریبس و شده متشکلی خصوص حقوقی ها

 2وزش های کمونارها می باشد ولی فرمان مرهون شجاعت، درایت ، رادیکالیسم و آم 1599گرچه شالوده اصلی قانون الئیسیته 

کمون پاریس به دست فراموشی سپرده شده و در بهترین حالت، در نوشته های تاریخی و آموزشی اشاره ای گذرا  1781آوریل 

.به آن صورت می گیرد  

ئیسیته در ایرانلزوم ال  

 ،یاسیس امور درروحانیت  میمستق دخالت وی اسالمی جمهوری  سالهو هشت ی س حکومت علت به اکنون هم ران،یا در     

 بلکه ،"روحانیت در فرانسه"مانند  ،جرم کیشر بعنوانی اسیس قدرت کنار در نه تیروحانگرید ،یاقتصادـ ی اجتماع ،یفرهنگ

. دارد قرار انقالب ررسیت دردر ایران، جنایات سی و هشت ساله مسوول اصلی و  قدرت سیاسی  بعنوان سکان دار" امیمستق

 به تواندی م رانیا در آن خاص مفهوم به تهیسیالئ کهد نمی ده نشانمداوم در ایران  های اعتراضی   وجنبش دهیرس فرا آن مانز

 ذهن به تهیسیالئ هواداران زین و رانیا درحکومت ونیزاسیسکوالر طرفدارانی برخ کالم  ی فحوا از امروز آنچه اما .دیدرآ اجرا

ولی میان دیدگاه های مختلف از این واژه ها   هستند دولت از نیدی جدائ خواستار همگی که آنبااین است که  شود،ی م متبادر

 هیما،  راج می شودخاست ((seculer نیالت شهیراز که (séculier) هیسکول کلمه با تهیسیالئ مفهومی گاه . اختالف نظر وجود دارد

 دوکلمه نیب صیتشخدر نتیجه و شودی متّصورم آن با مترادفاسیون کلمه سکوالریزوالئیسیته است  کلمه مفهومدرک  در اشتباهی 

هرچند گاهی این کلمات با یکدیگر مترادف  .دکنی م مشکلدر مجموع  را (sécularisation) ونیزاسیسکوالر و تهیسیالئی 

که البته  است رفته بکاردف بطور مترا آموزشدر ون  یزاسیسیالئو  ون  یزاسیسکوالر روبر،ی پُت نامه واژه در، برای مثال .هستند

در صحیح و بجاست زیرا منظور راندن آموزش های مذهبی از حوزه عمومی به حیطه خصوصی " در این مورد خاص کامال

 . چهارچوب کلیسا و دیگرمراکز مذهبی می باشد

اجازه می روحانیون به  ،اهاین دیدگ . پیدا می کند رای اسیس امور در دخالت حق تینروحا با این تعریف از سکوالریزاسیون ،

و برداشت های التقاتی نظر  اختالفی اصلی  هیما امر نیا . (اسالم نیدی ژگیو لیدل به آنها نظر از)دهد در حکومت شرکت کنند 

ی  ادامه عامل تینهادر ،ناقصی ها فیتعر گونه نیا .کشیده می شود نیپائ ون،یزاسیسکوالر سطح تا  تهیسیالئ رایز می باشد

 تیروحان و شودی می نیدی ها دگاهید همان از گریدی افراد توسط و دیجدی ها روش با البته رانیا حکومت درروحانیون  شرکت

 دیجد طیشرا درجامعه سرمایه داری با لعاب دولت سکوالر و ایدئولوژی مذهبی  ، نظمموچود نظمی بقا ضامن بعنوان همچنان زین

 .ماندی می باق عمل دانیم در

آکادمیسین ، عضو مجلس اعیان انگلستان و نماینده ( le  comte de Montalembert4)مونتالمبردُ  کنت 1799 هیژانو 18 در

  ست؟یچ مساله امروز.....است نیمالک با سخنمی رو و کنمی م اضافه کلمه کی مالک بعنوان: " ....  گفتی ممجلس فرانسه 

ی برا( la recette) دستورالعمل کی فقط من .بگذارند احترام تیمالک به دیبای ول ستندین مالک که است یکسان بیترغ مساله

 مجازات ابد تا را دزدان ،تیحیمس اصول میلاتع در کهی خدائ. خداست به مردم باوراندن ،آن و دارم احترام نیا به مردم بیترغ

  ."کند حفاظت تیمالک ازی جد بصورت تواندی م" واقعا که ستخدا به اعتقاد   تنها نیا. کندی م

ی فدوی امضا ابی ا نامه در زنان بهی رأ حقو دادن ی ارض اصالحات مناسبت بهی اسالمی هورجم نظامی رهبر را سخن نیهم

 وی سی ط آنچه به توجه با ، نیبنابرا. مالکین اعتراض کردزمین و به تقسیم  نوشتی پهلو دمحمرضا بهی نیخمالی الموسو اله روح

 اموال زین و ینیدی ها نهاد اموال درآوردنی مل تیمالک به و دولت از نیدی جدائ ،است  افتاده اقاتف رانیا در ریاخ سال هشت 

 حکومتیک  که استی حداقل کنند،ی می زندگ فقر خط ریز" اکثرا که رانیا زحمتکش طبقات نفع به مقدسه اماکن تمامی  موقوفه

در " فالوُ " بعد از تصویب قانون  کتورهوگویو که است همان یراندر ا ام خواست .درآورد اجرا به را آن دیبا رانیا در کیالئ

 .دولت چارچوب در دولت و مسجد چارچوب در مسجد :بود گفتهفرانسه 

  یسرمد شهزاد  2918 لیآور 2 ـ سیپار

    



 

                                                           
یبرادر ـی برابر ـی آزاد 1  

2
 Les biens de mainmorte 

3
 Le dogme de l’infaillibilité pontificale  

به علت اهمیت این موضوع ، آن را با بعضی اصالحات و تغییرات دوباره . منتشر کرده ام  2919آوریل سال  2در" من این نوشته را قبال

شهزاد سرمدی. انتشار می دهم  



                                                                                                                                                                                     

.  


