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 یعتیدر نگاهِ شر سم،یسکوالر
 

 ملت _زندگی در یک دولت 
 

 ه : نگاهِ نونویسند

 

 کانون آرمان شریعتی
 



 
 مقدمه : 

 
 دوستانِ گرامی! ●
 
ی ، در عرصه"سکوالریسم"برانگیزِ چالشامروزه، بحثِ  ●

یکی به کشورمان، و به ویژه در فضای مجازی، یِ ی مدنجامعه
 جامعه، تبدیل شدهیِ برانگیزترین مسائلِ فکرمناقشهاز 

های سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی، به بحثیِ است. و تمام
 شود.حساس، کشیده می به این بحثِ ،شکلی

 
 وقِ فعملکردِ  بر اثرِی زیادی، ی اساسی، تا اندازهاین مساله ●

کنونی، موردِ پذیرشِ اکثریتِ افراِد یِ فقاهتحکومتِ یِ ارتجاع
ی کشور، پس شک، نظامِ آیندهجامعه قرار گرفته است، و بی

ِی جمهور"یِ حقوقِ بشر، یک نظامِ ارتجاعی این رژیمِتغییرِ از 
 خواهد بود. "لیبرالِ سکوالر

 
در این راستا، مشکلِ اساسی، فقدانِ یک تبیینِ اساسی،  ●

 مذهبی و ایدئولوژیک، در عملکردِ یک انسانِیِ از چگونگ
یک فرِد یِ زندگیِ و چگونگ درونِ یک چنین نظامِ سکوالر،

ی کنونی، است. و مقاله ،متعهد، در درونِ این نظامِ بیطرف
 تالشی است در جهتِ پاسخِ به این سوالِ فوری و اساسی!

 



 
 شگفت هایحیرت آغازِ 

 
 نِ قر این واردِ خاصی امیدِ با بشریت، بیستم، قرنِ آغارِ با ●

 غیرقابلِ امیدِ یک با بزرگ،یِ علم غرورِ یک با. بود شده جدید
 ظامِ ن که، هاییپیشرفت بریِ متک و دموکراسی، نظامِ به وصفی

 هنوز اما. بود آورده ارمغان به بشریت، برای داری،سرمایه
 یِ جهان جنگِ آغازِ با که، بود نگذشته قرن این از دهه دو یکی
 ،مدرن عقاالنیتِ بریِ متک بشرِ این افتادنِ هم جان به و اول،
 که ،ایسابقهبییِ علم غرورِ از سرشارِ و دموکراسی، بریِ متک

 انقالبِ یِ پیروز نیز، و باشد، بشریِ رهای آورِپیام ،بود قرار
 نظامِ  و بورژوایی،یِ دموکراس سیستمِ که شوروی، در اکتبر

 تماشاگرِ مبهوت، و مات بود، گرفته هدف را، داریسرمایه
 یک چارچوبِ در و نداشت، توجیه جای هیچ که ،شد وقایعی

 !گنجیدنمی بورژوایی دموکراتیکِیِ علمیِ بینجهان
 
زیِر  از بشر، کردنِ راست کمرِ و اول،یِ جهان جنگِ از پس ●

 دومین قرن، این یکنندهمایوس یضربه اولینیِ نومید بارِ
 یتِ بشر بر امریکا،یِ اقتصاد بزرگِ بحرانِ با کاری هم، یضربه

 مدرن، عقالنیتِ و علمیِ گرمعجزه به امیدِ و. شد وارد آن روز،
 .رفت سوال زیرِبه  تر،بیش و تربیش

 
 



 
 نازیسمیِ پیروز با ،بود که حوش و حول همین در درست و ●

 نشستنِ  قدرت تختِ بر و ایتالیا، در فاشیسم و آلمان، در
 و رمغرو بشرِ این بارِحیرتیِ شگفت بر موسولینی، و هیتلر

 .گشت افزوده امیدوار،
 
 به و دوم،یِ جهان جنگِ آغازِ با بعد، سالِ چنددر نهایت،  و ●

 یپیشرفته و متمدن کشورهای ترینبزرگ افتادنِ هم جانِ
 گویی و ریخت، فرو یکباره، به بشر، آرزوی و امید کاخِ جهان،
 !است مانده خویش، دستانِیِ رو بر بشر،

 
 وقایعِ  همه این از مبهوت و مات بیستم، قرنِ بشرِ! آری ●

 یتجربه و ویرانی، و کشتار و جنایت همه آن و شگفت،
 نِقر اولِ ینیمه پایانِ  در فاشیستی، و ستیینازیز هاینظام

 رزندانِ ف تولدِ آن، و شد، روبرو نیز دیگرییِ شگفت با بیستم،
 و ی،نظام مرگبارِ هایسالح: بود سرمایه و علم نامشروعِ پیوندِ

 بِ بم اولین انفجارِ تر،کنندهویران و تر،کنندهمبهوت همه از
به یِ متک و علمی، بینشِ به مجهزِ متمدنِ بشرِ این ساختِیِ اتم

 !داریسرمایه پیشرفتِ یایده خوشِ بهعقالنیتِ مدرن، و دل
 
 
 
 



 
 دموکراسی لیبرال 

 
ی از استفادهسوء با آلمان، کشورِ در هیتلر حاکمیتِ از پس ●

 ،پوپولیسم کریهِ  یچهره شدنِ آشکار و دموکراسی، سیستمِ
 ضعفِ  شدنِ برمال و قدرتِ سیاسی، کسبِ و مردم فریبِ در

 رفعِ  برای هایی،تالش ،"اکثریت" نظرِ بر تکیه سیستمِ آشکارِ
 زا پیش که، هاییتالش. شد آغاز مهم، بسیار ینقیصه این
 م،لیبرالیس و دموکراسی یحوزه اندیشمندانِ توسطِ نیز، این

 متفکران، محدودِ یعرصه در میل، استوارت جان جمله از
 خود به چندان را، جامعه مردمِ یتوجه اما، بود، شده مطرح
 .بود نکرده جلب

 
 که، معنا این به. بود دموکراسی لیبرال جدید، یچاره راهِ ●

 ت،اکثرییِ را و. کرد تکیه مردم اکثریتِیِ را به تواننمی دیگر
 هب و نکند، نقض را بشر حقوقِ که، است نافذ آنجا تا تنها

 را قوانینی تواند،نمی جامعه، اکثریتِیِ را دیگر، عبارتِ
 و بشر، حقوقِ یاعالمیه در موجودِ اصولِ که کند، تصویب

 نادیده را، بشری حقوقِ هایکنوانسیون در موجودِ اصولِ
 یاعالمیه رعایتِ با تنها اکثریت، هایگیریتصمیم و. بگیرد
 مشروعیت دارای بشری، حقوقِ هایکنوانسیون و بشر، حقوقِ
 .است

 



 
 در مهم، اصلِ این دوم،یِ جهان جنگِ از پس حقیقت، در ●

 موافقتِ: که افتاد جا آگاه، یتوده و روشنفکران، یاندیشه
یِ را با حتی آن، تصویبِ و امری، با جامعه یک افرادِ اکثریتِ
 و پذیرش قابلِ  زمانی تنها، و تنها درصدی، ۹۹ اکثریتِ
 از یک هیچ با تضادِ در شده،تصویب امرِ که، است انسانی
 ،انسانی حقوقِ هایکنوانسیون و بشر، حقوقِ یاعالمیه اصولِ
 امِ ن به شدهپیاده سیستمِ نوع هر که، این نهایت در و. نباشد

 رسمیت به بشرِ حقوقِ رعایتِ بدونِ دموکراسی،
 و است، "اکثریتیِ دیکتاتور" نوع یک جهانی، یشدهشناخته

 !واقعییِ دموکراس یک نه
 
 کی که، بود شده پذیرفته مساله این مرحله، این تا پس، ●

 رعایتِ از پس عبارت است از: نظامی که، دموکراتیک، نظامِ
ِی تکم و انسانی، حقوقِ هایکنوانسیون و بشر، حقوقِ یاعالمیه

یِ متک و مردم، تائید موردِیِ اساس قانونِ یک اصولِ بر رعایتِ
خواهد  پیش به را، کشور امورِ جامعه، افرادِ اکثریتِ یِ را بر

 .بُرد
 
 
 
 
 



 
 ...!دارد ادامه دیکتاتوری 

 
 و نازیسم شکستِ و دوم،یِ جهان جنگِ پایانِ از پس ●

یِ رهای دورانِ. شد آغاز جدیدی دورانِ جنگ، در فاشیسم
 هایسیاست و هاحکومت بندِ از استعمارزده، کشورهای

 .استعماری ویرانگرِ
 
 مِ سیست به معتقدانِ صفِ به بسیاری، کشورهای زودی، به ●

 ورِ کش بر حاکمِ  نظامِ  آنان، از یک هر که پیوستند، دموکراسی،
ِی حزب تک هایحکومت از! نامیدندمی دموکراسی را، خویش

 اییهنظام حتی، و سلطنتی، و موروثی هاینظام تا ایدئولوژیک،
 !!العمرمادام جمهورِ رییس داشتنِ با
 
 به و ایدئولوژی، مفهومِ یگسترده رشدِ با دوران، این در ●

 بلوکِ  در رهاشده استعمار بندِ از تازه کشورهای در ویژه،
 جدیدی آفتِ  یک اسیرِ دموکراسی، نظامِ سوم، جهانِ  و شرق،

 تمِ سیس و شد، آن،یِ تحکم نوعِ و البته از ،"ایدئولوژی" نامِ به
 پذیرشِ  موردِیِ ایدئولوژ تحمیلِ برای ابزاری، به دموکراسی،

 آن،یِ نهاییِ خروج که گشت، جامعه، کلِ  بر جامعه، از بخشی
 .است بوده توتالیتریِ دیکتاتور حکومتِ یک

 
 



 
 و ،۹۹۹۹ سالِ در ایران، در اسالمی انقالبِیِ پیروز با ●

 کنونی، جهانِ  ،فقاهتییِ جمهوریِ ارتجاع رژیمِ  یک حاکمیتِ 
 نوعِ  کارترینجنایت و ترینخشن و هارترین از یکی شاهدِ

 نِبرگزید با که، رژیمی. گشت بیستم قرنِ در مذهبی حکومتِ
 تمامِ  حذفِ و معیوب، یشدهدستکارییِ دموکراس سیستمِ
 انتخاباتی، یپروسه کلِ و از غیرخودی از قدرت، نیروهای

 درآوَرد، صدا برای دموکراسی، به را جدیدییِ جد خطرِ زنگِ
 خطرِ  ،"حکومت" به "جمهوری" تبدیلِ سوی به گیریجهت با و

 کاملِ خروجِ و مردم، حاکمیتِ  حقِ برای را، باریحقارت بزرگِ
 !است آورده پدید گیری،تصمیم یپروسه از آنان،

 
 دیگر از را، ارتجاعی فوقِیِ فقاهت نظامِ این که، چه آن ●

ِی فن سازد،می متمایز بیستمی، قرنِ ایدئولوژیکِ هایحکومت
 آن از و شهروندان،یِ فردی و اجتماع هایآزادییِ تمام

 کی عنوانِ به زنان، حقوقِ یِ تمام تحقیرآمیزِیِ نف بارتر،فاجعه
 موجودِ یک عنوانِ به آنان کردنِ  محسوب و انسانی، موجودِ
 !است! شیطانی _ شهوانی دومِ یدرجه

 
 قرنِ به بشر ورودِ و بیستم، قرنِ  یافتنِ  پایان با حال، و ●

 از بیش ایران، مردمِ ویژه به و امروز، انسانِ بیست و یکم،
 نِ شد حاکم و کشور، حکومتِ بودنِ سکوالر اهمیتِ به همیشه،

 کشور،یِ عموم و اساسی هایبخشیِ تمام بر سکوالر، نظامِ



 یقوه مقننه، یقوه مجریه، یقوه اساسی، قانونِ: همچون
 و آموزش نظامِ شهروندی، قانون مدنی، قانونِ قضائیه،
 پی ،...و موسیقی و سینما و فرهنگ و هنر بخشِ پرورش،

 بشریتِ  و ما، دستاوردِ ترینبزرگ باور، این و. است بُرده
 ایران، مجروحِ و خسته ملتِ که، است رنجی همه آن از امروز،

 گذشته، از حاکمیتِ این رژیمِ ارتجاعی، کشیده سالِ چهل در
 .است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 چیست؟ سکوالر حکومتِ 

 
یک حکومتِ سکوالر، در وضعیتِ تئوریکِ خویش، حکومتی  ●

حکومت، از نهادِ دین، جدا  _است، که در آن، نهاد دولت 
 ،ینظامِ حقوق ،یاسیس مِیرژ"به تعبیرِ شریعتی:  واست. 

و  ،یگذارقانونیِ روین ،یسازمانِ آموزش ،یاقتصاد ستمِیس
استعدادات، و امکاناِت یِ فکر و فرهنگ و مطبوعات، و تمام

 "*مذهبِ خاص کیدر انحصارِ  ،یو معنو یاسیو س یاجتماع
و  قننه،ی مجریه، مبه عبارتِ دیگر، هدایتِ سه قوه ،نیست

ادیان و و مالک و معیارهای  قضائیه، براساسِ کتاب
 گیرد.های موجودِ در جامعه، صورت نمیایدئولوژی

 
ی قوانین، از جمله کلیهتدوینِ در یک حکومتِ سکوالر،  ●

قانونِ اساسی، قوانینِ مدنی، قوانینِ اقتصادی، قوانیِن 
هیچ  جامعه است، و لزوماً،یِ براساسِ خردِ جمعحقوقی، و...، 

کتابِ مقدس و غیرِ مقدسِ مذهبی و ایدئولوژیک و...، مرجِع 
 .قرار نخواهد گرفت ،تدوینِ این قوانین

 
کشور، نه از دین و یِ در یک حکومتِ سکوالر، نظامِ آموزش ●

تعهدی اجبار و ، و نه خواهد گرفتخاصی نشئت یِ ایدئولوژ
ضمِن دارد.  ،آموزان و دانشجویانبه دانش ،هابه آموزشِ آن



ای توان، آزادانه، آموزشِ هر مذهب و ایدئولوژیآن که، می
 ، در دستورِ کار قرار داد.ایرا، در هر مرکزِ آموزشی

 
 یِ، به تمامدر وضعیتِ تئوریکِ خویشیک حکومتِ سکوالر،  ●

د، نگرطرفانه و یکسان میها، با نگاهی بیمذاهب و ایدئولوژی
مذهبی و ایدئولوژیِک  ها، در انجامِ فرایضِو پیروانِ آن

 یِ ی حقوقِ بشر، و قانونِ اساساعالمیهیِ خویش، تا آنجا که، ناف
 نباشد، آزادند. ،کشور

 
، خاصیِ در یک حکومتِ سکوالر، باورِ به یک دین و ایدئولوژ ●

، نیست. برای آن فرد ،ی هیچ حق و امتیازِ خاصیدربردارنده
شده، و از حقوِق محسوب  "شهروند"ملت، یک افرادِ یِ و تمام

 ی، نژادی،جنسیکسانی برخوردارند. و هیچ تبعیضی، از نظرِ 
 قومی، طبقاتی، و...، قابلِ پذیرش نیست.

 
در یک حکومتِ سکوالر، با وجودِ آن که، مذهب و  ●

حکومت و فرهنگ و  ی"رسمی"ایدئولوژی، نقشی در هدایتِ 
افرادِ باورمندِ به هر مذهب و  ،اقتصاد ندارد، اما

 ها،دیدگاهای، در بیانِ نظراتِ خویش، و تبلیغِ ایدئولوژی
خویش، آزادند، و یِ های انسانی و اجتماعو آرمان ،هابرنامه
و  ،حقِ هیچ گونه محدودیتی را، خارج از قانونِ اساسی ،دولت

 ی حقوقِ بشر، نخواهد داشت.اعالمیه
 



 
 !م؟یریپذمی ار سکوالر حکومتِ چرا 

 
 پذیرشِ واقعیت، نه یک آرمان ��
 
 به این ؟میریپذیحکومتِ سکوالر را م کی ل،یدل چهبه  ما، ●

ملی، در سطحِ جهانی، از نظِر  یهایبندمیکه، امروز، تقسدلیل 
است، و ما  "ملت _دولت "براساسِ  ،یو حقوق ییایجغراف
 یهایدئولوژیو ا انیاد روانِیکشور، با پ کیکه، در  میناچار

های گوناگون، با ایدئولوژیگوناگون،  انِیبا اد یعنی گر،ید
 یزندگ ،و... ها،ستیمارکسها، با ئیستبا آتهسکوالرها، 

درست و منصفانه هم  ،و اصالً  ست،یممکن ن عتاً،ی. و طبمیکن
 یِ دئولوژیاساسِ ابر ،"ینیحکومتِ د" کی خواهانِ که ،ستین

، به "ناچار". و انصاف آن است که، به میخودمان، باشیِ دین
و  ،ینیفرادبه عبارتِ دیگر، به حکومتی سکوالر، و  یحکومت

 .میتن ده ک،یدئولوژیفراا
 
های "ملت _دولت "ما، در جهانِ کنونی، و در درونِ ساختارِ  ●

کنونی، یک حکومتِ سکوالر را، عادالنه دانسته، و به ناچار، 
، پیروانِ مکتبِ که، ما ستینا نبه آن مع نیااما،  ،پذیریممی

حکومِت  کی ی،دبینیِ توحیشریعتی، و باورمندانِ به جهان
 ،مندو هدف یمترق یهاانواعِ حکومت گریسکوالر را، برتر از د

 .میبدان



 
دار هدف لِیبه دلاز یک سو،  ،یحکومت نی، چنچرا که ●

 ،مثلِ کشورِ ما ،ماندهعقب یینبودن، هرگز مناسبِ کشورها
 یک ،از آنجا که و از سوی دیگر، نبوده، نیست، و نخواهد بود.

حکومِت  کی ازمندِین انسانی و متعهد،مذهبی و یِ ایدئولوژ
شک، یک حکومِت بی ،است مومنانه مندِدارِ هدفبرنامه

 آلیو ایده مناسب حکومتِ ما مومنان هم، یبراسکوالر، 
الزاِم پس، پذیرشِ یک حکومتِ سکوالر، بر اثرِ  .ستین
 !مومنانه "آرمانِ"نه یک و است،  جهانیموجودِ  "واقعیتِ"
 
ن ایو  زند،یم یعتیکه خودِ شر ،یمثالیِ با بررس ،دیبگذار ●

 ، موضوعستاو ی"یاسیس یفلسفه"اساسِ مثال، روشنگرِ 
 سازیم:روشن را 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 کاروان و هتل 

 
 یمعتقد است که، ما دو روش، در حکومت و اداره یعتیشر ●

 :میجامعه، داریک 
 
 

 مدیریتِ یک هتل ��
 
است، و رهبرِ جامعه، در  "هتل" کی "تِیریمد"مثلِ  یکی ●

اش، دار، که هدفهتل کی، است، "ریمد" کیواقع، 
 هتل است، و تمامِ  ی"اداره"بلکه،  ست،یمردم ن ی"یرهبر"

بگذرد، و  "خوش"اش آن است که، به مسافران تالش
 "خوب شدنِ "آنان است، و نه  "خوش بودنِ"او،  یخواسته

به  دیدار ،هتل نیدر ا ،شما ،که ندارد اهمیتیاو برای آنان. 
 تمامِ  ،او .دیشویم لیتبد ،جامعه نیا موجودِ نیترفیکث

را، چه خوب و چه  شیخو "خدماتِ"آن است که،  اشتالش
به  ت،یفیک نیبرتربا ، و ممکن شکلِ نیبه بهتربد، به موقع، 

 شما ارائه دهد.
 
 
 
 



 
 هدایتِ یک کاروان ��
 
و رهبرِ جامعه، است.  "کاروان" کی "هدایتِ "هم، مثلِ  یکی ●

 ی"اداره" ،اشهدف ،او، است، "ساالرقافله" کیدر واقع، 
 "مقصد" کیشما، و رساندنِ شما به  "تِ یهدا" ست،یشما ن

 "بودن"او،  ی. براستیشما ن "خوش بودنِ "است. هدفِ او، 
مطرح است، و او، رسالت دارد که، شما  "رفتن" ست،یمطرح ن

راه را یِ . و سختاندرا، به مقصدتان، هر کجا که هست، برس
 .داندیاز راه م ییهم، جز

 
و  شیسفر، با جشن و رقص و آواز و نما رِ یدر مس ،گرچه او ●

ِی که، زندگ داندیاما، م دارد،یو...، شما را شاد نگهم یباز
تنها  ،یو سرگرم یو شاد حاتیتفر نیدارد، و ا ی"هدف"شما، 

رفتن و " یبرا ه،یروح دِیو تجد دقوایتجد یبراهایی، برنامه
 دبه آن مقص دنِیشما، رسیِ است، و قصدِ اصل "فتنرفتن و ر

 !نیارگذاست، و نه ماندن و خوش
 
 هِ یبش شتریحکومتِ سکوالر، ب کیدر  یرهبر ،یعیطورِ طب به ●

 تِ یو تابعِ نظرِ اکثر ،است یدارهتلروشِ اول، یعنی 
هم،  یا، و البته، تا اندازه"خوش بودن" یمسافرانِ هتل، برا

 یِ و وجود یروحیِ تعالیِ در پچنین حکومتی، . اما، "خوب شدن"
. و مسلماً، حکومتِ سکوالر، ستیآنان، نیِ انسان، و خداگونگ



. و تسین یدیتوحیِ نیبجهان کیمتناسبِ با  کومتِح کیاصالً 
ت درس م،یکنیم یزندگ یاجامعه نیکه در چن یما مومنان، وقت
 م،یرفته باش یمهمان کیبه  ییکه، گو میرا دار یهمان احساس

نباشد، و  ما ندِیخوشا ،که روابطِ آنجا، ممکن است که، چندان
 رادِاف ،. چونمیکنتحمل  ،یبه سخت ،را طیآن شرا ،باید ما

و من،  حاضرند. ،یمهمان نیگوناگون، در ا یالتیو با تما ،یمختلف
 ، به دلیلِ دیشا یمشروب نباشم، و حت حاضر به خوردنِ دیشا

 خوش و یبا دوستان توانم،یم، اصالً نرقصم!، اما بودن! ملاُ
در  ،. البته شماستینهم  یگرید یبش و گفتگو کنم، و چاره

خود  یو در خانه د،ینرو یبه عروس دیتوانیم عادی،یِ زندگ
 کیحتماً در  ،که دیدر موردِ کشور، شما ناچار ،اما د،یبمان

! و دیندار ییجدا یچون خانه د،یکن یحکومتِ سکوالر زندگ
 )راهِ اول(! دیکن یجامعه زندگ نیدر ا دیبا
 
 شیرا در پ یاز مومنان، راهِ دوم و سوم یبعض حال، ●
 یبهتر یاز کشور هجرت کنند، و به جا دیشا ی. برخرندیگیم

حکومت و روابِط  ل،یبا زور و تحم ا،یبروند )راهِ دوم(، و 
کنند )راهِ سوم(.  بر جامعه، تحمیلموردنظرِ خودشان را، 

ِی چون طالبان و القاعده و داعش و جمهور ،یارتجاع یروهاین
 !اندو...، راهِ سوم را انتخاب کرده یاسالم

 
 
 



 
 میدار شیسه راه در پ ��
 
 م؟یخب! چه کن ●
 
، راهِ اول را "ناچار"به  ،یعتیشر روِیپ کیبه عنوانِ  من، ●

حکومتِ سکوالر(. چون، راهِ دوم  کیدر  ی)زندگ نمیگزیبرم
 ،الزم طِیشرا یکشورِ مناسبِ دارا کیاست، چرا که،  یمنتف

 نم،یبیجهان، نم یکجا چیمومنانه را، در هیِ زندگ کی یبرا
خواهد ماند،  نجایمن هم، در ا تِیاز هو یضمن آن که، بخش
 ی! و راهِ سوم را هم، راهستیمن ن ندِیکه چندان خوشا

خدا  ،که یهمان کار دانم،یم یلیخودخواهانه، جبارانه، و تحم
که: اگر  دیگویهم نکرد! خدا خود، به صراحت در قرآن م

 کردم،یم تیراست، هدا یشما را، به راه یهمه خواستم،یم
 .کنمیاما نم

 
 کیبا تحملِ  م،ینگریکه، مومنانه به جهان م ییروهاین ما، ●

نامناسبِ با هدفِ  ادیز اریحکومتِ سکوالرِ به احتمالِ بس
 میکنیم یسع ،یمدن یدر جامعه شیتالشِ خوما، با یِ دیتوح

منِد هدفیِ زندگ کیرا، دعوت به  یشتریب یهاکه، انسان
روز به روز، به حکومِت  ق،یطر نیو از ا م،یکن یمومنانه و انسان

. البته اگر میشو ترکیو نزد ترکینزد ش،یخویِ انسان



ِی را، خودخواهانه، قربان گرانیدیِ که، زندگ میخواهینم
 !میخود کن یاهدافِ هر چند مومنانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 سمسکوالری و ما 

 
ی خودمان، به عنوانِ یک مذهبی، با ما برای تببینِ رابطه ●

سه نوع  ی خودمان را، باسکوالریسم، ناچاریم که، رابطه
 ، روشن سازیم:سمیسکوالر

 
 یفلسف سمِسکوالری ⬥
 یاسیس سمِسکوالری ⬥
 یحکومت سمِیکوالرس ⬥
 
ی خویش، با این سه نوع ما، با روشن ساختنِ رابطه ●

 یحوزهبندیِ زندگیِ خویش، به سه سکوالریسم، و تقسیم
فعالیتِ فردی، فعالیتِ سیاسی، و فعالیتِ حکومتی، قادر 

انحصارطلبی، "خواهیم بود که، از فرو افتادنِ در باطالقِ 
ی، و یک نظاِم یک حکومتِ دیکتاتوریِ اکثریتِ مذهبیِ برپای

خواهِ سرکوبگر، و نیز، زیرِ پا نهادنِ حقِ مذاهب و تمامیت
 های دیگر، برای حضورِ در قدرت، بپرهیزیم.ایدئولوژی

 
 
 
 
 



 
 یفلسف سمِسکوالری 

 
های ارزش ،یعنی م،یستیسکوالر ن ،یاز نظرِ فلسف ما، ●

چه  دهد،یجهت م ،مایِ به زندگ ،مذهب است کهیِ فراتاریخ
ر ب، در حقیقت. و یاجتماعیِ زندگو چه در  ،یفردیِ در زندگ

، حاکم است. یمذهب یهاهر پندار و گفتار و کردارِ ما، ارزش
 ،مینگریبه جهان م و معنوی، ینگاهِ مذهبیک و ما، اساساً، با 

 یهاتحققِ ارزشیِ ، در پماناز زندگی هر لحظهدر و 
 .میهست ،تاریخدر و  جامعه،در  ش،یدر خو ،ییخدا_یانسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 یاسیس سمِسکوالری 

 
های ارزش ،یعنی م،یستیهم ن یاسیسکوالرِ س کیما  ●

انگیزشی دارای نقشی ، مذهبی یهایریگجهت، و فراتاریخی
ما ، و استما، یِ اسیس یهاتیفعالیِ در تمامدهنده، جهتو 

 و گفتار و کردارِافکار یِ را، در تمام ییخدا یهاارزشباید، 
 فردی ویِ زندگکه، در  نی. نه امیخودمان، دخالت دهیِ اسیس

 ،های سیاسیفعالیتاما، در  ،از حقه و فریب بپرهیزیم ،یعاد
 ،خود را ،یاسیسفکری و  هایرقابتدر و  ،یحزب یارهادر ک

عقِل  ،یو به عبارت م،یبدان ،یمذهب یهافارغ از آن ارزش
ها و معیارهای مذهبی، بر ش، فارغ از ارزحسابگر را

 یهر کار و م،یحاکم کن ،مانخویش و حزبیِ سیاسهای فعالیت
ام انج بان،یشکستِ رقخویش، و یِ پیروز یبرا م،یتوانیم که
 !میده

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 یحکومت سمِیکوالرس 

 
سکوالِر  کی" آری! ما. میسکوالر هست ،ماا در حکومت ما، ●

 ،ما یبه برنامه ،مردم یمعنا که، وقت نی. به اهستیم "یحکومت
 ،را کشور حکومتِهدایتِ به ما اعتماد کردند، و  دادند، یرا

ا م، سپردندما  به دستِشده، ی اعالمبرای تحققِ این برنامه
نیز، پیگیرِ منافعِ ملی باشیم، و نه در پیِ منافعِ مذهبی و 

 ایدئولوژیکِ خویش.
 
ملت است،  یکه از آنِ همه ،یاز منابعِ ملبه عبارتِ دیگر،  ●

 غِ یبلت یبرا ،ی! از امکاناتِ دولتمیبه مسلمانانِ چاد کمک نکن
قانون  مثالً، ای. میاستفاده نکن ،یعتیدکتر شر ای عه،یش مذهبِ

 یدرس یها. کتابمیارث را، طبقِ قانونِ ارثِ اسالم، اجرا نکن
را،  ی. قانون مدنمینکن لیتبد یمعارفِ اسالمهای کتابرا، به 

 .میدگرگون نکن ،موردِ قبولِ خودمانیِ اسالمیِ مدن نِیقوانبه 
 
ما باید این اصلِ اساسی را بپذیریم که، مردم در انتخابات،  ●

اند، و نه به باورهای رای داده ،های مابه شعارها و برنامه
های و ما، پس از پیروزی، موظفِ به تحققِ برنامه !مایِ مذهب
و نه تحققِ باورها و  انتخابات هستیم، شده در هنگامِ اعالم
مذهبیِ خودمان، که تنها موردِ پذیرِش و احکامِ  هاآلایده

 بخشی از ملتِ ایران است، حتی اگر در اکثریت هم باشیم.



 
ه ببه عنوانِ یک مذهبی،  د،یباما  ،اما یگردر هنگامِ حکومت ●

و  م،یاحترام بگذار ،ییخدا _ یانسان یهاآن ارزشیِ تمام
چرا  م،یکن هیها تکبه آن ارزش شتریب دیبا نجا،یاتفاقاً، در ا
 ، بسیارفساد است، و پاک ماندن یقدرت، عرصه یکه، عرصه

الزم است، تا  یو هر روز جهاداگر نگوئیم غیرممکن! سخت، 
 .میپاک بمانبتوانیم 

 
که، در  نیا یعنی ،حکومتی سمِیرسکوال در این صورت، ●

از آنجا که، پس از انتخابات، از نظرِ هنگامِ حضورِ در قدرت، 
، و در می کلِ یک ملت هستیقانونی، کارگزار و نماینده

، از مایقدرت را در دست گرفته "ملت _دولت "چارچوبِ یک 
های و ایدئولوژی مذاهب برای منکوب کردنِ ،تالشهرگونه 

موردِ قبوِل حکامِ مذهبِ و ا نیقوان حاکم کردن و اجرای ،دیگر
در راستای تبلیغِ  ،یاستفاده از منابعِ دولت ، و نیز،دمانخو

 .م، بپرهیزیدمذهبِ خو
 
 
 
 
 
 
 



 
 حکومت در نگاهِ شریعتی 

 
 دولتامحاءِ و  یعتیشر ��
 
به شدت، ضِد  ،یاشهیاند ،یعتیشر یشهیمن، اند دِید از ●

ه بیِ ستیبا نگاهِ آنارش یفصلِ مشترک یاقتدار است. دارا
به قوِل  ،یعتیشر یشهیباورم که، در اند نیقدرت. من بر ا

 :یعتیاحسان شر
 
 ج،یدره تمتمرکزِ، ب "دولتِ "چراغِ  ،ییاندازِ نها... در چشم" ●

 "یخاموش"شهر و روستا، رو به  یبا اشتعالِ شوراهاو 
 "...گذاردیم
 
 : اما ●
 

 امروز و فردا. نیو نه هم ،ییاندازِ نها. در چشم۹ ⬥
 

 ، نه مطلقِ دولت!"متمرکز"دولتِ  ی. امحا۲ ⬥
 

 امِنظیِ ابیو قدرت یریگشکلیِ منحنیِ جیتدر صعودِبا  .۳ ⬥
و  یسنت یاقتدارِ نهادهایِ منحنیِ جیو افولِ تدر ،ییشورا

 مدرنِ موجود.



 
 ی حاکمطبقه سنگرِ دولت، 

 
 ایطبقه  یارگانِ سلطهابزار و  ،یعتیشر دگاهِیدر د دولت، ●

زر و زور و "ی سه چهرهبر  یتکیهطبقاتِ حاکم است، که با 
در  ،"تخدیرو  تهدیدو  تطمیع" های، با روشخویش "تزویرِ

است. و  ،مردم یمنافعِ توده هِ یجهتِ حفظِ منافعِ آنان، و عل
 ادیپ یفراطبقات یتیماه ،یگرچه ممکن است، در مقاطعِ خاص

های ی برخی از انقالباز دورانِ اولیهپس چون کند، هم
 اما، در ،ینفت یهادولت گریشاه و دیِ نفت یهادولتمردمی، و 

 گام ،طبقاتِ حاکمیِ طبقات یسلطه مِیتحک رِیدر مس ت،ینها
 .داردیبرم

 
 دفاعِ  یحاکم است، برا یطبقه "سنگرِ"دولت،  ،یو دِید از ●

 تِ ی، و تثب"یانحصار ازاتِ یامت"، حفظِ "یوضعِ برترِ اجتماع"از 
 محکوم. یدر برابرِ طبقه ش،یخو ی"یموضعِ حاکمِ طبقات"
 
ت، اس یاسیسیِ دستگاهِ رسم کی ،یعتیدر نگاهِ شر دولت ●

 ،یاجتماع یادهایو بن وسته،یپیِ ادار یهاسازمان یهیکه با کل
 یو... ،یمطبوعات ،یغاتیتبل ،یمذهب ،یفرهنگ ،یاقتصاد

 ،یادعدِ اعتقحاکم را، در سه بُ یطبقهیِ طبقات تِیوابسته، حاکم
 ند،کیمحروم، اِعمال م اتِ طبق ایبر طبقه  ،یو اجتماع ،یاقتصاد
 کوشد،ی، م"کارمحافظه" جه،یاست، و در نت "دارنده"و چون 



(، قانون )خشونِت یسیپل _ ینطام یرویقدرت )ن یرویتا به ن
 "وضعِ موجود")مذهب، فرهنگ(،  یدئولوژی(، و اشدهنهینهاد
 *.دینما "سیتقد"، و "میتحک"، "هیتوج"را، 

 
 

 تحققِ یک نظامِ شورایی ��
 
برچیده شدنِ یک دولتِ متمرکزِ  یعنی ا،یاوتوپ نیا تحققِ ●

 _ ییدولتِ شورا" کییِ نیگزیجامندِ طبقاتی، و ترقد
سراسرِ کشور است، و  ی، که برخاسته از شوراها"یتیریمد

و  یجیاست تدر یااز آنان، پروسه یندگانیمتشکل از نما
 _ یآزاد" یگانهآرمانِ سهیِ نیشیتحققِ پ ازمندِیو ن ،یخیتار

 شِ نیبر ب هیو تک دیمو ا مانیدر جامعه، و با ا "عرفان _ یبرابر
 "ییخدا یاوعده"اش، که تحقق ن،یوراثتِ مستضعفیِ خیتار

 شهیاست هم یصرف! و آتشیِ خیتار لِیتحل کیاست، و نه 
، حال نِیو در ع ،یروشنفکرانِ انقالبتمامیِ فروزان، در قلبِ 

 یهی، به کل"یعمل"و  "یعلم"با التزامِ  ،یعتیاحسان شره قولِ ب
 ی. که مشخص است، که پهناین امریتحققِ چن "اتِیمقتض"

 کار، تا به کجاست!
 
 *۹۲۹/ ص  عهی/ ش ۹مجموعه آثار  *
 
 



 
 حکومتِ مذهبی 

 
یک متنِ بسیار صریح و  به ارائهِدر این بخش از مقاله،  ●

که از  ،"حکومتِ مذهبی"هرگونه یِ ، در نفیشریعت از ،روشن
 پردازیم.می ،است یفردیِ کتاتوریمادرِ استبداد و دنظرِ وی، 
صریحِ او را، با حکومتِ مذهبی، نشان داده،  تِ مخالف، متنی که

یک متِن  بسته است.به طورِ کامل، ، هرگونه توجیهی را راهِو 
ِی نظیر، که گویی در حالِ تجزیه و تحلیلِ حکومتِ ارتجاعبی

 ی شناختِ انقالب است. که نشانهیِ خمینی، در پس از پیروز
 است. ،روحانیتاز عمیقِ شریعتی، از مذهبِ ارتجاعی، و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : فاکت از شریعتی ��
 
 !مذهبی حکومتِ ★
 
 "رسمی" ،را مذهب ،که است حکومتی مذهبی، حکومتِ... " ●

 ،جامعه بر ،را مذهب که، است این ،اشهدف و کند، می
 "...کند "تحمیل"
 
 *۳۰۳ ص/  بازشناسی/  ۲۹ آثار مجموعه ��
 
 

 : فاکت از شریعتی ��
 
 !مذهبی حکومتِ ★
 
رجالِ  یاست که، در آن، به جا یمیرژ ،ی... حکومتِ مذهب" ●
 ،ار یو دولت یاسیمقاماتِ س ،(ی)روحان یرجالِ مذهب ،یاسیس

 ،یعنی ،یحکومتِ مذهب گر،یو به عبارتِ د کنند،یاشغال م
 ،یکی ،یحکومت نیچنیِ عیآثارِ طب بر ملت. ،ونیحکومتِ روحان

ِی و مجر خدا، نِیخود را، جانش ،یروحان را،یاستبداد است، ز
مردم، حقِ  ،یصورت نیو در چن داند،یم ن،یاوامرِ او در زم

 اظهارِ نظر و انتقاد و مخالفتِ با او را، ندارند.



 
به  داند،یم میخود، زعیِ خود را، به خود ،یروحان مِیزع کی ●

 و ینه به اعتبارِ را ن،یاست و عالمِ د یکه روحان نیاعتبارِ ا
مسئول  رِیحاکمِ غ کی ن،یجمهورِ مردم. بنابرا بِینظر و تصو

است. و چون  یفردیِ کتاتوریمادرِ استبداد و د ن،یاست، و ا
بر جان و مال و ناموِس  داند،یمخدا  یندهیو نما هیخود را سا

به  دیترد ،یگونه ستم و تجاوز چیمسلط است، و در ه ،همه
 .پنداردیخدا را در آن م یبلکه، رضا دهد،یخود راه نم

 
 گر،یمذاهبِ د روانِیپ یمخالفان، برا یاز آن، برا گذشته ●

ها را مغضوبِ خدا، گمراه، . آنستیقائل ن زین اتیحقِ ح یحت
را،  یو هرگونه ظلم شمارد،یو حق م نینجس، و دشمنِ راهِ د

. خالصه، حکومتِ کندیم یتلق یینسبت به آنان، عدلِ خدا
داشتند،  شانیکش ،یهمان است که، در قرونِ وسط ،یمذهب

 "کرده است... میبه دقت ترس ،آن را ،هوگو رکتویو و
 
 *۲۰۲مذهب / ص  هعلی مذهب/  ۲۲ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 



 
 : فاکت از شریعتی ��
 
 !دولتِ الئیک و سکوالر ★
 
 روشنفکران یهمه میانِ مشترکِ  و مسلم اصولِ از یکی... " ●
 دمکراسی که، است این دنیا، سراسرِ در مترقی، هایجناح و
 یِ مل دولتِ یک که، کندمی حکم عقاید،یِ آزاد و لیبرالیسم و

 غیرِمذهبی یعنی باشد، "الئیک" باید مترقی، و دمکراتیک
 .باشد

 
 یک بنماید، "خاص دینِ یک" به بسته را، خود دولتی، اگر ●

 در مذهبی، حکومتِ رژیمِ زیرا، است، کرده "ارتجاعی" کارِ
 به متعلقِ  باید دولت. است محکوم امروز، دنیای پیشروِ افکارِ
 :گویدمی دولت که وقتی. باشد ملت هایگروه و هاجناح یهمه
 دِ ض و است، ارتجاع یک این، هستم، دین فالن به وابسته من

 "...دمکراتیک
 
 *۶۲ ص/  اقبال و ما/  ۵ آثار مجموعه ��
 
 
 
 



 
 سمیو سکوالر یعتشری 

 
مشهور، که عبارت است از:  سمِیسه نوع سکوالر از ●
 یِ دهمذهب در جهتیِ یجدا ی، به معنا"یفلسف سمِیسکوالر"

 ی، به معنا"یاسیس سمِیسکوالر"فرد و جامعه، و یِ به زندگ
د و فریِ اسیس یهاتیبه فعالیِ دهمذهب در جهتیِ یجدا

یِ یجدا ی، به معنا"یحکومت سمِیسکوالر"گروه و حزب، و 
 نِ یقوان"به یِ انحصاریِ دهر جهتد یمذهب یمذهب و نهادها

 ی"یو اقتصاد ،یفرهنگ ،یاسیس ،یمدن ،ییاجرا ،یاساس
 یاسیسکوالرِ س کیو  ،یسکوالرِ فلسف کی ،یعتیجامعه، شر
 بوده است، چون، "یسکوالرِ حکومت" کی شک،یب ،ینبود، اما و

نظاِم  کی ،یسرانجامِ هر حکومتِ مذهب ،یعتیدر نگاهِ شر
 ت.اس تریکش، و توتالانسان ،یمذهبیِ وحشتناکِ استبداد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 سمیسکوالر شریعتی و معیارهای 

 
 : فاکت از شریعتی ��
 
 !سمیسکوالر یارهایمع ★
 
که در  ،یکشورِ مذهب کی جادِیا یاقبال، برا یآرزو ای... آ" ●

 سازمانِ  ،یاقتصاد ستمِیس ،ینظامِ حقوق ،یاسیس مِیآن، رژ
و فکر و فرهنگ و مطبوعات، و  ،یگذارقانونیِ روین ،یآموزش

در  ،یو معنو یاسیو س یاستعدادات، و امکاناتِ اجتماعیِ تمام
به  یارتجاع تِمذهبِ خاص باشد، بازگش کیانحصارِ 

و  ،یو رجعت به قرونِ وسط ،ینیاستبدادِ د ،یفکریِ کتاتورید
و  ،یو جمودِ عقل، و اسارتِ علم، و مرگِ آزاد د،یعقا شِیتفت
که انسان، در  ،یحقوقیِ شدنِ تمام مالیو پا ،یدموکراسیِ نف

 "...ست؟یها تالش و جهاد، کسب کرده است، نطولِ قرن
 
 *۹۵۳ ص/  اقبال و ما/  ۵ آثار مجموعه ��
 
 
 و آن را، بارها .دیدقت کن یعتیشر یجمله نیا بهدوستان!  ●

 !دیکلمه به کلمه، بخواندقیق، و ، و بارها
 



 
 بررسیِ متنِ شریعتی ��
 
 یدر راستااقبال را،  شنهادِیپ نیا ،یعتیشردر این رابطه،  ●

پایانِ منازعاتِ و  س،یانگل از استعمارِ مسلمانانِ هند ییِرها
 کلمه یاز رو ،یاما، به خوب رد،یگیم دهیناد ،پایانِ مذهبیبی

ه کاش، و کارشده ق،یشده، دقحساب اریمتنِ بس یبه کلمه
 توانیم ،کندیم شیرایغزل را پ کیهمچون حافظ دارد  ییگو

 نِ یسکوالر باشد، و به د دیکه با ،ییهاکه، به چه بخش دیفهم
 وابسته نباشد، حساس است: یخاص

 
 (ی)مثالً حکومتِ اسالم یاسیس مِرژی ⬥
 

 (یمدن نِیو قوان ی)قانونِ اساس حقوقی نظامِ ⬥
 

 (ی)مثالً اقتصادِ اسالم یاقتصاد ستمِیس ⬥
 

 ،یعلومِ اسالم ،ی)مثالً دانشگاهِ اسالم آموزشی سازمانِ ⬥
 !(یآموزش و پرورشِ اسالم

 
قوه  ،یاسالم ی)مثالً مجلسِ شورا یگذارقانونیِ رونی ⬥

 (یاسالم یهیقضائ
 



 
استعدادات، و امکاناِت یِ تمام و مطبوعات، و فرهنگ و فکر ⬥

هنرِ  ،یاسالم ینمای)مثالً س یو معنو یاسیو س یاجتماع
 و...( ،یاسالم ونِیزیتلو ،یاسالمیِ قیموس ،یاسالم

 
 :!دیقسمت توجه کن نیه اب ●
 
و  یاسیو س یاستعدادات، و امکاناتِ اجتماعیِ ... و تمام" ●

 "باشد،... ،"مذهبِ خاص کی"در انحصارِ  ،یمعنو
 
 
 یلِبه دلکشور،  کیامکاناتِ که،  وضعیتیدارد، به  یعتیشر ●

 در بودنِ تیدر اکثر یبه بهانهو داشتنِ حکومت،  اریدر اخت
 کی"و  خاص،یِ یک گروهِ خاص، یک ایدئولوژ ارِیدر اختجامعه، 
 .کندی، اعتراض مگیردقرار  "خاص مذهبِ

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 حکومتِ سکوالر در نگاهِ من 

 
از  پس ،یعتیشربخشِ رهایی مکتبِ روِیپ کیمن، به عنوانِ  ●

( و یاتیاله _ ی)مذهب کیردِ هر نوع حکومتِ تئوکرات
با قدرت را،  شیخو ی(، رابطهیطبقات _ ی)مرام کیدئولوژیا

 ی. و براکنمیم نییتع ر،یحکومتِ سکوالر، به شرحِ ز کیدر 
که، اکنون،  کنمیخود با قدرت، فرض م یرابطه قِیدق حِیتشر

کشور، آغاز  یاز سه قوه یکیدر  مدار،استیس کیعنوان  هب
 ام!به کار کرده

 
 
 یشخصیِ زندگدر  .۱
 
، اممن همان خواهم بود، که تاکنون بوده ،یشخصیِ زندگ در ●

 ادجیا میبرا ،زین ییهاتیمحدود دم،یجد گاهِیبا توجه به جا ،اما
 خوانم،ینم ای خوانمیخواهد شد. من، مثلِ گذشته، نماز م

 ،یزیو چ روم،ینم ای رومیبه حج م رم،یگینم ای رمیگیروزه م
 دینخواهد کرد، جز آن که، با رییتغ ،منیِ نید ضِیدر انجامِ فرا

 :بدانم که
 
قرار دارم، و هرگونه  یاریافرادِ بس دِیاکنون، در معرضِ د ●

 فرد نوشته کیمن، تنها به نامِ یِ شخصیِ در زندگ یاشتباه



 روِ یپ کی ،یفردِ مذهب کینخواهد شد، بلکه، به عنوانِ عملِ 
 یلم یروین کیو  ،یدتیعق _ یاسیس یعضوِ حزب کی ،یعتیشر
ثبت خواهد  خ،یموردِ قضاوت قرار گرفته، و در تار ،یمذهب _

 را، بر یدتریشدیِ ارزش _ یکنترلِ اخالق کیامر،  نیشد. و ا
را،  یاریبس یهاتیته، و محدودساخ یام، ضرورتکِ اعمالتک

 خواهد کرد. جادیا ام،یخصوصیِ در زندگ
 
مز، قر غِپشتِ چرا ستادنِیا چنان که، اگر تا کنون، در هنگامِ  ●

امروز، به  ام،دهیل خرفروش، گُگل یاز دخترک ،یتنها چند بار
 بدانم دیکشور، با کییِ اسیقدرتِ س یاز اعضا یعنوانِ فرد

 ،که یاز آن اضافه حقوق ،یاخالقِ انسان کی جِیترو یکه، برا
ن هر بار، از آنا رم،یگیم ،شیبابتِ مقامِ خو گران،ینسبت به د

 یدیآنان را، در بهبودِ اوضاع، به نوم دِیل بخرم، چرا که، امگُ
 راستای در ،ینیتا اجرا شدنِ قوان د،یام نینکنم، و ا لیتبد
م، ادل در و ،شانآور، در دلوضعِ شرم نیاز ا ،آنانیِ یرها

 روشن بماند.
 
 
 یحزب _سیاسی یِ زندگدر . ۲
 
چنان قدرت، هم یدر عرصه یبه مقام دنیپس از رس من، ●
از  شیعضوِ فعال در حزب خواهم بود. و همان طور که، پ کی

حزب  کیمن در  یوقت ،یعادیِ و در زندگ دن،یبه قدرت رس



 م،رسیکارخانه م کی تیریکه به مد یدر زمان کنم،یم تیفعال
 ،یانسان و اصولِ اخالقِ ،یحزب یدر حزب بر اساسِ مرامنامه

 یهاو در همان حال، در کارخانه، براساسِ برنامه کنم،یکار م
 ،زیو ن ره،یمد ئتیکارخانه، و مصوباتِ ه یتیریو مد یدیتول

قدرت  ی. در عرصهکنمیخودم، کار میِ اصولِ اخالقِ انسان
از  یکیمنوال است، و من، به عنوانِ  نیوضع بر هم ز،ین

 ،یدر چارچوبِ قانونِ اساس د،یبا ،حاکمیِ اسینظامِ س یهامقام
ِی یمجلس، و اصولِ قضا یمصوبه نِیقوان ،یقانونِ مدن

 به کار بپردازم. شده،بیتصو
 
 و کیدئولوژیو ا یمذهب یروین کی رابطه، به عنوانِ نیدر ا ●

 نِ یحق دارم در قدرت بمانم، که قوان یتنها تا زمان ،یاخالق
مدار، اصولِ اخالِق استیس کینوانِ عحاکمِ بر اَعمالِ من، به 

 دار نساخته باشد.مرا، خدشهیِ انسان
 
و  یاولِ من، در رابطه با نقشِ حزب تِیرابطه، اولو نیدر ا ●

 تضادِ جادِیاست. و در صورتِ ا یبا نقشِ دولت ،ینقشِ دولت
ود را نقشِ خ ایبالدرنگ،  د،یبا ،یو نقشِ دولت ینقشِ حزب نِیب

از مقامِ  ایانجام دهم، و  حکومتی استمدارِیس کیبه عنوانِ 
در  تیاستعفاء دهم، و پس از استعفاء، به فعال شیخو

 چارچوبِ حزبِ خود بپردازم.
 
 



 
 حکومتِ سکوالردرونِ یک در  .۳
 
 کیقدرت، به عنوانِ  یرابطه با روشِ کار در عرصه در ●
حکومتِ سکوالر،  کیدرونِ در  ک،یدئولوژیو ا یمذهب یروین
سه روشنفکِر  کردِیرو ،یعتیدر خطِ شر موجودِ کردِیرو کی

و  ،یجانیرضا عل ،یاشکور یوسفی یعنی ،یعتیمعروفِ خطِ شر
که متاسفانه  کرد،یرو نیاست، که براساسِ ا یرحمان یتق

از مرعوب شدنِ آنان، در برابرِ گفتمانِ غالب است، ما،  ننشا
ِی دئولوژیا د،یبا دئولوژک،یو ا یمذهب یروین کیبه عنوانِ 

قدرت، پشتِ درِ دولت  یرا، پس از ورودِ به عرصه شیخو
گذاشته، و پس از خروجِ از قدرت و دولت، دوباره آن را 

در هنگامِ ، یمهمان کیدر  ن،ی! همان گونه که، مدعوومیبردار
خانه سپرده، و در  یخود را به خدمه یپالتو ،یورودِ به مهمان

 !کنندیگرفته، و بر تن م لیهنگامِ خروج، آن را تحو
 
که بتوان آن  ست،ین یتیلباسِ عار کینظرِ من، مذهب،  از ●

بر تن  گر،ید یطیاز تن به در کرد، و در شرا ،یطیرا، در شرا
بخِش جهتو است،  "یوجودامرِ " کیکرد، چرا که، مذهب، 

انسان است. و اتفاقاً، از آنجا که، قدرت، مرکزِ فساد یِ زندگ
قدرت،  یاست، هر فردِ حاضرِ در عرصه انتیو خ بیو فر

 ،"یوجود گاهِهیتک کی" ازمندِین گر،یاز هر زمانِ د شیب



فاجعه  کی یبه مثابه ،ییجدا نیاست، و ا ،چون مذهبهم
 به مسخِ آن فرد، منجر خواهد شد. خواهد بود، که

 
ضرورتِ  ت،یدر نها کرد،یرو آنبه باورمندانِ  د،یالبته، شا ●

 ،را، در هنگامِ حضورِ در قدرت یاخالق یهاحضورِ ارزش
 ،یتعیشر کردِیچرا که، رو ست،ین یامر، کاف نیاما، ا رند،یبپذ

 و اقداماتِ  هاتیحکومتِ سکوالر، به فعال کی رشِیبا وجودِ پذ
 .شدیاندیم یترگسترده

 
ِی دئولوژیا کی یکه دارا ،یمذهب یروین کیبه عنوانِ  ما، ●

فردِ منفردِ در قدرت، چه  کیچه به عنوانِ  م،یهست یانقالب
 کیحزب، و چه به عنوانِ  کیعضوِ وابسته به  کیبه عنوانِ 

عالوه بر  م،یقدرت شد یحزبِ حاکم، آن زمان که، واردِ عرصه
در  د،یاول، با کردِیوچون رهم ،یارزش _ یاصولِ اخالق تِیرعا

و  یداخل یهااستیو س ،یقانونِ مدن ،یچارچوبِ قانونِ اساس
ور، کشیِ غیو تبل یمال از منابعِ یو بدونِ سوءاستفاده ،یخارج

 ن،یقوان نِیو تدو یو طراح هیو ته ،یگذاردر هنگامِ قانون
ها، و ارزش ها،بیها، پرنسها، روشتا برنامه م،یتالش نمائ

و در بسترِ آن  م،یمطرح نمائ ،را شیخویِ انسان یهادگاهید
 ،شیخویِ انسان یهاتحققِ آرمان یدر راستا ،یامکاناتِ قانون

 .میگام بردار
 
 



 
 : مثال ��
 
 ،یعتیشر یِدئولوژیا روِیپ کیکه، من، به عنوانِ  یزمان در ●

 یندهینما کی ایو  ر،یوز کیحمهور،  سیرئ کیبه عنوانِ 
 دیبا ،قدرت شدم، درست است که یمجلس، واردِ عرصه

خود، که سبِب یِ شده در مبارزاتِ انتخاباتمطرح یبرنامه
 ازمن در انتخابات شده است را، تحقق بخشم، و یِ روزیپ

با  ش،یخویِ دئولوژیو ا ش،یحزبِ خو ش،یمذهبِ خو غِیتبل
شور، کیِ و امکاناتِ مال ،یو دولت یمل یهاسوءاستفاده از رسانه

که، من، که به نظاِم  ستیبدان معنا ن نیاما، ا م،ینمائ یخوددار
نها به عنوانِ ت سم،یالیمعتقدم، و به سوس ییو شورا ویفدرات

باور دارم، و به رشدِ فرهنگ و  بخش،ییرهایِ نظامِ اقتصاد
 یهایاستراتژ نِییدر تع کنم،یم هیتک تیعرفان و معنو

 یهابرنامهیِ و طراح ،یو قوم یمل یهااستیتوسعه، س
 یاساس نِیاز قوان کی چیتا آنجا که، با ه ،یو فرهنگ یاقتصاد
 یها"یریگجهت"کشور در تضاد نباشد، از یِ و مدن

است که،  یعیطب نینکنم. و ا تفادهاس ش،یخو کِیدئولوژیا
کارگران از یِ یطرفدارِ رها مدارِاستیس کیمن، به عنوانِ 

زنان از نظامِ مردساالر، و یِ ی، و رهاداریسرمایه استثمارِ
 نیا یدر راستا ،یو قوم ینژاد یهاضیکاستنِ از تبع

 ش،یآن که، از قدرتِ خو یب م،یتالش نما ها،یریگجهت
 سوءاستفاده کرده باشم.



 
 روِ یپیِ مذهب یروهایکه، ما، به عنوانِ ن مینیبیم ت،ینها در ●
ِی و هم در زندگ ،یفردیِ هم در زندگ ،یعتیشریِ دئولوژیا

ماند، هم  میخواه یقدرت، هم مذهب یو هم در عرصه ،یحزب
دِ ض یساختارها یکنندهو دگرگون یو هم انقالب ک،یدئولوژیا

 نه در کامِ گر،ی. به عبارتِ دریزر و زور و تزو یساختهیِ انسان
 هم، هنوز ،چرا که م،یافرو رفته یفلسف نظامِ سکوالرِ کی

 و یو اجتماع یعمالِ فردو اَ یمذهب، حاکمِ بر تمامِ ابعادِ زندگ
 یاسینظامِ سکوالرِ س کی مِیما است. و نه تسلیِ اسیس

و چه  ،یو حزب یاجتماع یهاتیچرا که، چه در فعال م،یاشده
 شیخویِ قدرت، تنها به ُبعدِ تخصص یعرصه یهاتیدر فعال

را، حفظ  شیخویِ مکتب یهایریگجهتیِ نکرده، و تمام هیتک
باور  یرا، به معنا یحکومت سمِی. و تنها و تنها، سکوالرمیاکرده

سرنوشِت  نِییملت، در تع کیافرادِ یِ تمامیِ به برابر
 کیکتاب،  کی ت،یشخص کی تِیکشورشان، بدونِ مرجع

 .میارفتهیخاص، پذیِ دئولوژیا کیمذهب، و 
 
 
 
 
 
 
 



 
 میباور دار یحکومت سمِیچرا به سکوالر 

 
شکل گرفت،  دیجد یهاملت _دورانِ مدرن، که دولت  در ●

شد،  جادیدر جهان ا یدیشد یهاتیو محدود هایکشو خط
 یهانظام یرفته رفته، جا ،یبا روشِ دموکراس ،ینظامِ جمهور

 ،یدی( جدیچوبِ فکرر)چا مِیکهن را گرفتند. و اساساً، پارادا
 ،و قدرت، شکل گرفته است، که گاه استیس یدر عرصه

ه، گذشت یهارا، با نظامهای کنونی نظامبینِ  یسهیهرگونه مقا
ا معن یصدرِ اسالم، بیِ ارهیو عش یالهیبا نظامِ قب ژهیبه وو 

در برخورِد  ،یالهام _ یخیتار کردِیروپذیرشِ ساخته است، و 
 ساخته است. یاتیو ح یالزامبرای ما، کهن را،  یهابا آن نظام

 
ملت است.  کی تکِ افرادِتک یهر کشور، خانه امروز، ●

 چیه یافرادِ آن ملت است. ب یامروز، هر کشور، از آنِ همه
مذهب،  ن،ینژاد، قوم، د ت،یجنس یبرا یاژهیحقِ و

 .یخاص یو طبقه ،یدئولوژیا
 
چون مشاء است. هم تِیبا مالک ن،یسرزم کی، یهر کشور ●
 یآن، با سهم انِدارسهام یکه همه ،یشرکتِ سهام کی

 ت،یریمد نِییسرنوشت، تع نِییدر تع کسان،ی یحق ،یمساو
اهدافِ شرکت، و...، خواهند داشت،  نِییتع ها،برنامه نِییتع
به  ،یهر امر نِییتع یبرا ،یریگیآن که، در هنگامِ را یب



 نیترو...، کوچک ،یدئولوژیا ،نینژاد، قوم، سواد، د ت،یجنس
 .میقائل شو یحیو توجه و ترج تیاهم

 
و  نیقوان نِییمالکِ تع ،یآغازِ دورانِ مدرن، دموکراس در ●

ها و قادر بود که، برنامه ت،یها بوده است، و اکثربرنامه
 قت،یکند، و در حق لیتحم گران،یرا، بر د شیاهدافِ خو

فته و ر رفت،یم شیپ یکتاتورید یشانه به شانه ،یدموکراس
از  ودعبارت ب ،یاز موارد، دموکراس یاریرفته، در بس

 یهاخواسته اندنِنش یو به کرس ،!"تیاکثریِ کتاتورید"
ردنِ ک مالیگرفتن و پا دهیناد یبه بها یجامعه، حت کی تِیاکثر

 ملت. کی تِیاقلیِ حقوقِ انسان
 
در  سمیناز دنِیاول، با به قدرت رسیِ از جنگِ جهان پس ●

و  ،یراسدموکسیستِم بر  هیبا تک ا،یتالیدر ا سمیآلمان، و فاش
که فاجعه  ت،یاکثریِ از را برخوردار بودنِ لِ یآن، به دل هِیتوج
حقوِق "بدونِ  ،یقوت گرفت که، دموکراس دهیا نیا د،یآفر

ِر بشر، و بست رِیناپذخدشهیِ حداقلحقوقِ  انگرِی، که ب"بشر
 یِ و دموکراس ست،یانسان است، ممکن نیِ آزاد یبرا یمناسب

به  ،یاجتماع تِینیدر ع ،یرا یهاآمده از صندوق رونیصرفِ ب
 کی جادِیکار، ا یو چاره د،یخواهد انجام تیاکثریِ کتاتورید

ه ب دِیمقیِ دموکراس ،یعنیاست،  "برالیلیِ دموکراس"نظامِ 
 . پس، تنها با محدود ساختنِ انانسیِ حقوقِ اساس تِیرعا

 "حقوقِ بشریِ جهان یهیاعالم"به اصولِ مندرجِ در  ،یدموکراس



 ،یالبته تا حد ت،یاکثریِ کتاتوریاز د زِیاست که، امکانِ گر
 است. ریپذامکان

 
 دیمشخص شد که، تنها با مق ،یراستا، پس از چند نیا در ●

 "کردنِ زهیبرالیل" یعنیبا حقوقِ بشر،  یکردنِ دموکراس
 _ ی)مذهب کیتئوکرات یهااز نظام توانینم ،یدموکراس

و  افت،ی یی( رهایطبقات _ ی)مرام کیدئولوژی( و ایاتیااله
تا  د،افزو ،یبر دموکراس ز،ین گریدیِ اساس دِیق کی د،یبا

 ریکُش اسانسانیِ وحش ترِینظامِ توتال کیدر چنگالِ  د،یشا
به صورِت  ،یالدیمیِ س یکه، از دهه ییها. نظامدینگرد

تحققِ  دِیو ام افت،یدر سراسرِ جهان، گسترش  ،یروزافزون
 را، بر باد داد. و یو انسان ست،یالیدموکرات، سوس ییهانظام

 کیبودنِ  "سکوالر"بود که،  ییهانظام نیپس از تحققِ چن
از حکومت،  ،یدئولوژیو ا نیدیِ یجدا یحکومت، به معنا

دو  یهیهمسا ،"سمیسکوالر" یو واژه افت،ی یانیشا تِیاهم
ِی دموکراسآری! : دیگرد "برالیل"و  "یدموکراس" یواژه

و  ،یانسان یهایآزاد یبه معنا برالیل ،سکوالر. البته برالِیل
 !یدارهیماسربازار و استثمارِ یِ آزاد ینه به معنا

 
 
 
 
 



 
★ 
 

 
 
 
 

 ۹۳۹۹ دیآخرین ویرایش : 

 
 کانون آرمان شریعتی

 

 خانه 
 
 


