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 پرسش : 

 
 رِ ما سکوال :که دیاشاره کرده بود ،سمیما و سکوالر در بحثِ ●

سکوالرِ حکومتی اما ، میستین یاسیسسکوالرِ و  یفلسف
 ما در زمانِ ،کهاست معنا  نیبه ا ،یسکوالرِ حکومتو  هستیم!
 یِ مذهب یهاو ارزش عبر مناف ،را یمل منافعِ ی،دارحکومت
در زمانی که ما  ،که دیو اشاره کرد !میدهیم حیترج ،خودمان

 یِ مذهب ی وهای اخالقبر ارزش دیبادر قدرت هستیم، 
خودمان  یِمذهبهای ارزش جِیترو حقِ ،اما یم،کن هیتک خودمان

 یحِ توض لطفاً در این مورد. میندار دولتی، و امکاناتِ با پول ،را
 دهید!ب تریدقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
 م،یارند یاعتقاد فلسفی سمِیبه سکوالر ،یما در زندگ !بله ●
، و ما باید در است اصل و محورِ وجود انسان :که میوگینمو 

 چیهما و  باشیم، خودیزیِ غرنیازهای طبیعی و  پیِ برآوردن
. این حرف، میریگنمی گرانیخدا و د ها وارزشاز  یهاملا

 پس ما ها و سکوالرهای فلسفی است.اومانیستحرفِ 
 .میستین یفلسف سکوالرِ

 
اماًل ک ،هم استیدر سما سکوالرِ سیاسی هم نیستیم، چون،  ●

های اصول و ارزش یِتمامو  م،یکنمی را انسانی اخالقِ تِیرعا
در  یخودمان، حتهای تیالفع یِدر تمام ،خودمان را یمذهب

 .میکنمی تیرعا ،دیگری با سیاسیِ یگفتگو
 
قدرت به  پس از ،که ستین چنین ، به هیچ وجهپس ●

را  های مذهبی و انسانیِ خودی اصول و ارزشهمه ،رسیدن
چون اکثریتِ نیروهای سیاسی، هم و  ،میارگذببه کناری 

 .کنیم ی خودپیشه را یپدرسوختگ و کاریفریب
 
ان هم ،در واقع! ؟یچ یعنی یاسیس یسمِسکوالردانید می ●

 و در زبانِ روشنفکرانِ فریبکارِ امروزی، کیلتپُ رئال اصطالحِ
شما در  یوقتچون  !سمیاولیماک ، همانترروشنبه تعبیرِ 



 کارت تینها در ،ینداشته باش و ارزشی اصول چیه استیس
ی همهکارِ ه ک شود، چنانمی دهیکش یستیاولیماکرفتارِ به 

ی فلسفهاساسِ بر ،جهان امروزِهای و حکومتها قدرت
 رود!به پیش می کیتو رئال پل یستیاولیماک

 
ِر ما سکوال...پس "تان، از قولِ من گفتید که: شما در سوال ●

 یسکوالرِ حکومت امافلسفی و سکوالرِ سیاسی نیستیم، 
بر  ی،داررا در حکومت یمنافع مل ،معنا که نیبه ا .میهست
من  !!"...میدهیم حیترج ،خودمان یِمذهب یهاو ارزش عمناف

بر خودمان را  یِ مل ما منافعِ :که نگفتم یزیچ نیاصالً چن
منظورم چنین چیزی  اصالً !میدهیم حیترجهای مذهبی ارزش
 نبود.

 
جمهور  سیکه من فردا رئ دیفرض کن .زنمیمثال م یک ●

البته ما  .هستم یحکومت رِ سکوال کیدر همان حال، و  !شدم
 ای م،یده لیکه دولت تشک ستیقرار ن یعتینِ شراطرفدار

ما  حداقل حزبِو  م،یوش ریوز معاونِ ای م،یوجمهور ش سیرئ
 ،قدرتما در  حضورِ سقفِ نیباالتر و، است نوع کردهمرا م نیا

 .ستا یمل یمجلسِ شورا ،، و از جملهدر شوراهاحضورِ 
 
جمهور  سیرئ ،یعتیاز طرفدارانِ خطِ شر یکی !دیفرض کن ●
به این رئیس جمهور  یشنهادیپ کیهم  کایآمر !خب .دوش
ظفار را  ونِیدر ظفار، انقالب میخواهیما م وید:گیمو  .دهدیم



 یاعتراض چیهو شما سکوت کن، حرف نزن،  .میکن کوبسر
 ترکمنستان گازِو نفت  ،ما در آن صورت، با موافقتِ !نکنهم 

 جِ یخل شده، و بهشما رد  رخاکِ کشو رِیاز ز ،انهیم یایآس و تمامِ
 ،دالر پنج ایهر بشکه ،شما همکشورِ  و، خواهد رفت فارس

 درآمد خواهد داشت!
 
یک روشِ معمولِ در سیاستِ جهان  پیشنهاد، نیاطرحِ  !خب ●

ک ی عنوانِه من ب ،نجایدر ا .یمل منافعِی کنندهو تامین است،
و  مذهبکه در همان حال، پیروِ یک ، "سکوالِر حکومتی"فردِ 

 و بگذارم.پا  رِیاصولِ خودم را زنباید  ،هستمیک ایدئولوژی 
با  د،یخواهیم شما جناب!نه  پاسخِ من چنین خواهد بود:

سرکوب را  مردمیجنبشِ یک ملت، یک  خریدنِ آبرو و شرافتِ
 پذیرم!نمیرا  شرمانهبی پیشنهادِ نیمن ا ،دکنی

 
طرِح  کشور، ملیِ مجلسِ ،بر فرضاگر،  در چنین شرایطی، ●

 فقِمواهم جامعه  تِیاکثر وکند،  بیتصو ،پیشنهادیِ امریکا را
و من به عنوانِ رئیس جمهورِ کشور، ناچار به  ،دنباش آن طرح

 و ،یعتیطرفدارِ شر کیمن بعنوانِ اجرای این مصوبه باشم، 
یک که  رغمِ آنلوژی انسانی، علیطرفدارِ یک مکتب و ایدئو

زیرپا ننهادنِ برای باید، ، هم هستم "یسکوالرِ حکومت"
و  هایم به پلشتیآلوده نشدنِ دست های انسانی، وارزش

رج خاو از دولت  ،ادهداستعفا  از مقامِ خویش خیانتِ به انسان،
 شوم.



 
 نیبه ا ،میهست یسکوالرِ حکومت ما:  مییوگیم یما وقت ●

 حق نداریم که ،میرسیما به حکومت مزمانی که  :معناست که
را از  مدنیِ کشور نِیقوان ی خودمان، وجلو میارگذقرآن را ب

ی همه "کشورِ " ،سرزمین نیا چون ،بیرون بکشیم آن
 ینیزم کی مثلِما مسلمانان. و  "امتِ"و نه است،  ایرانیان

 ،ایرانیانی و متعلقِ به همه، است شاءمُ شاتیالکم ،که است
 ای که به آن باور دارند.با هر دین و هر ایدئولوی

 
 شرکت ی یکادارهشبیهِ بسیار ی یک کشور، روشِ اداره ●

ممکن من و شرکای ام، یمذهبیک من در این شرکت،  .است
 نیدیب یکیباشد،  یحیمسیکی باشد،  یهودی است: یکی

رِ و کا، میکیشر ما در کارخانه .باشد ییبهاهم  یکیو باشد، 
اگر منِ مسلمان را، به عنواِن  ،است. اکنون دیتول این کارخانه

فروش،  مدیرِ شرکت انتخاب کردند، من حق ندارم که، روشِ
براساِس را،  ی این چنینیمسائلبازاریابی، و استخدام، 

های مذهبی و قرآنیِ خویش به پیش ببرم. بلکه باید، دیدگاه
داران، قوانیِن افعِ سهامبراساسِ موازینِ کارِ اقتصادی، من

 شرکتی و کشوری، و قوانینِ اخالقیِ مشترک، به پیش ببرم.
 
 ظرِ ن..." که: من مدیر باشم، و ادعا کنماگر در چنین شرکتی،  ●

 نیمن ا یِمذهب و اصولِ ،است نیابه عنوانِ یک مذهبی،  ،من
و من باید اصولِ مذهبی خودم را در این شرکت  د،یگویرا م



رف من منح کنم، و اگر چنین نکنم، نشانگرِ آن است که، پیاده
 .ستیی امعنایب حرفِ بسیار ،"...ستمیمان نلمسو م، اهشد

ی مدیریتِ من، یک شرکت است، و شرکت، عرصه ،چون
ی شخصی نیست، که من اش مُشاء است، و حوزهمالکیت

 براساسِ عقایدِ خودم عمل کنم.
 
آن رسالتی که من به عنوانِ یک فردِ مذهبی در آن شرکت  ●

خداییِ  _های انسانی دارم، این است که، براساسِ ارزش
س اختال دیکنم، نبا انتیخ دینبا م،یدروغ بگو دینباخویش، 

و باید تمامیِ اصوِل ارم، گذکاله ب امانکیشر سرِ دیباکنم، ن
 .کنم تیرا رعا یِ مذهبی و انسانیاخالق

 
یک فردِ مذهبی، که به سکوالریسمِ حکومتی باور ندارد، اما  ●

 استعدادات و امکاناتِ  یِتمام کند؟ به بیانِ شریعتی:چه کار می
 ،یهودیچه  ،ییچه بها عه،یچه ش ،یمذهبِ خاص یبرا را، کشور
در به عنوانِ مثال: گیرد. به کار می، یدیگر نِیهر دو چه 

اتِ تبلیغ ارِیرا در اخت یملی رسانه ،کندبرقرار مینماز  ادارات
مذهِب  اذانِ فقط نیایش و ،دهدقرار می مذهبِ خودش

برای تبلیغِ مذهبِ آخوندها را  ،دکنیپخش م خودش را
و این یعنی  !نیا هِیشب ییو کارها، کندخویش دعوت می

هم  یعتیشرو از نظرِ من، چنان که  حکومتِ ایدئولوژیک.
 ،امکانات را استعدادات و نیکه ا یهر کس کرده است،اشاره 

، به قرار دهدخودش  مذهبِ ارِیدر اخت به صورِت انحصاری،



ی ملت، در راهِ چرا که، از سرمایه، است انت کردهیخ ملت
 استفاده کرده است.ی خویش، سوءبردِ عقیدهپیش

 
 عبارت ، به معنای درستِ کلمه،یسکوالرِ حکومت ، یکپس ●

های ارزش تمامیِ  تِ یضمنِ رعا ،که یاز فرد است
امکانات و  کند که ازنمی یسع ،خودش خداییِ_انسانی

مذهبی یا ی دهیعق بردِشیدر راهِ پ ،استعدادات کشور
 مامِا اگر بتواند مثلِو  .استفاده کندءسو ،شیخوایدئولوژیکِ 

انساِن  کی عنوانِه ب او را خیدر تار ،کند درست عمل ،یعل
و با احترام، ، مسلمان عنوانِ یکبزرگ دانسته، و همه از او به 

 یاد خواهند کرد.
 
 دیو اشاره کرد... "را هم بخوانم:  سوال متنِی هیمن بق ●

خودمان،  یِمذهب و یاخالقهای بر ارزش میکن هیتک دیبا ،که
 یمل خودمان را با پولِ یِمذهبهای ارزش جِیترو حقِ  اما

نداریم! چون امکاناتی که در این حق را . خب! "...میندار
یِن د یبرا دینبا اصالًو  است، یتِ دولتاامکاناختیارِ ما است، 

ی همگانیِ در چارچوبِ مگر آن که، یک پروژه .خرج شود اسالم
هر مرام، و  ،یدئولوژیهر ا م که:یاعالم کن قانون باشد. مثالً

اسالم،  ت،یحیمس ،یتهودنظیرِ زرتشتی، ی ،یهر مذهب
حق دارد که، به مدتِ  و غیره،م، سیآتئ ،مسیمارکس ت،یبهائ

مرامِ  به معرفیِ ،شش ساعت در ماه، در تلویزیونِ دولتی
 خویش بپردازد.



 
و  یمذهبهای شهیاند ،که ستمین نیا من مخالفِ ●

، در مدارسو حتی ، شود معرفی یملی در رسانه مذهبی،غیرِ
که مورِد آنچه  .شودآموزش داده  به صورتِ واحدهای درسی،
تنها به دلیلِ آن که ما در اکثریت  قبول نیست، این است که،

مذهب و ایدئولوژی  را در اختیار داریم،قدرت  و هستیم،
مذاهب و  اما ،دهیمآموزش خود را در رسانه و مدارس 

 !را نداشته باشند دیگر، این امکان یهاشهیاند
 
، مانآلِحکومتِ ایدهدر و  ،یدیتوح یِنیبما در جهان !دینیبب ●

همان  ،ییبها کی است، یعل حکومتِ عدلِ ،آنتاریخیِ که نمادِ 
 یچون عل یمومنخودآگاهِ ی عهیش کی ،را دارد که یحقوق
 یوقت ،که آن داستانی را سته ادتانیو شما احتماالً  دارد.

نزدِ قاضی  ، بهی او به سرقتکننده، با فردِ متهمیامام عل
صدا  "ابوتراب"علی را  ،از روی احترام ،یقاض .رودمی
رویم! از اینجا ب :گویدبالفاصله به فردِ شاکی می علیکند. و می

قاضی، در  نیا وید:گیمگوید: چرا؟ علی در پاسخ آن مرد می
دا چنین صرا اما ت ،صدا کرد ی ابوترابهینرا با کُم همان ابتدا،
کند،  نه قضاوتعادال بینِ ما تواندینمفرد  نیا ،نینکرد، بنابرا

 !و احتماالً حق را به من خواهد داد
 
 
 



 
ما شبعد  ! چه برخوردِ شگفتی را شاهد هستیم!دینگاه کن ●

؟ انتظار دارید که، به عنوانِ یک دیدار یانتظاراز من چه 
رسیدم، به صرفِ حاکم بودن، من به حکومت  مسلمان، وقتی

 !خب ؟کنم ادهیپ مذهبِ من خواهانِ آن است راهر چه که 
 !ستین نیا است که راهِ انسانی یعیطب
 
 ی،دیحکومتِ توح کیدر  کنم که:اعالم می صراحتبا من  ●

 ییبها عیناً، همان حقوق را،مسلمان دارد،  کیکه  یهر حقوق
یک دارد،  ستیئ، آتِددار ستیدارد، مارکس یهودیدارد، 

شما و ، و حتی یک فردِ ضدِ مذهبی هم دارد! رداد غیرِمذهبی
 ت،سیمارکسیک  با ،مسلمانیک  نِیب ،که یددید ییدر جااگر 

ی فاتحه وجود دارد، تبعیض ،ایی ذرهبه اندازهو...،  ،ییبها
 حکومت، نیا :که دیجا اعالم کن در ! ودیآن حکومت را بخوان

همان  و سرنوشتِ نهاییِ آن، ست،ین یدیحکومتِ توح کی
 !دینکن دیترد .خواهد بود یاسالم یجمهور سرنوشتِ

 
، در های قبلیِ خودم، از نوشتهو در پایان، چند قطعه متن ●

، ست راانواعِ سکوالریسم اکه روشنگرِ رابطه با این مطلب، 
 کنم.تقدیمِ شما عزیزان می

 
 
 



 
 سمیو سکوالر یعتشری 

 
 !مذهبی حکومتِنفیِ  ��
 
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  ،یگذارقانون یِروین ،یآموزش

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

و  ،یو رجعت به قرونِ وسط ،ینیاستبدادِ د ،یفکر یِکتاتورید
و  ،یل، و اسارتِ علم، و مرگِ آزادو جمودِ عق د،یعقا شِیتفت
که انسان، در  ،یحقوق یِ شدنِ تمام مالیو پا ،یدموکراس یِنف

 "...ست؟یها تالش و جهاد، کسب کرده است، نطولِ قرن
 
 *۶۵۹ ص/  اقبال و ما/  ۵ آثار مجموعه ��
 
 
. و دیدقت کن ی زیر،، و به ویژه تکهیعتیشر یجمله نیا به ●

 !دیکلمه به کلمه، بخوانو  ق،ی، دقو بارها آن را، بارها
 
و  یاسیو س یاستعدادات، و امکاناتِ اجتماع یِ... و تمام" ●

 "...، باشد"مذهبِ خاص کی"در انحصارِ  ،یمعنو



 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 ستمِسی ⬥
 
 ،یعلومِ اسالم ،ی)مثالً دانشگاهِ اسالم آموزشی سازمانِ ⬥

 !(یآموزش و پرورشِ اسالم
 
قوه  ،یاسالم ی)مثالً مجلسِ شورا یگذارقانون یِرونی ⬥
 (یاسالم یهیضائق
 
استعدادات، و امکاناِت  تمامیِ و مطبوعات، و فرهنگ و فکر ⬥

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



 
 سمیو سکوالر ما 

 
با  ،یمذهب کیخودمان، به عنوانِ  یرابطه نِیتبب برای ما ●

خودمان را، با سه نوع  یکه، رابطه میناچار سم،یسکوالر
 :میروشن ساز سم،یسکوالر

 
 یفلسف سمِسکوالری ⬥
 یاسیس سمِسکوالری ⬥
 یحکومت سمِسکوالری ⬥
 
سه نوع  نیبا ا ش،یخو یبا روشن ساختنِ رابطه ما، ●

 یبه سه حوزه ش،یخو یِزندگ یِبندمیو تقس سم،یسکوالر
قادر  ،یحکومت تِیو فعال ،یاسیس تِیفعال ،یفرد تِیفعال

ِی یابرپ ،یبود که، از فرو افتادنِ در باطالقِ انحصارطلب میخواه
 امِ نظ کیو  ،یمذهب تِیاکثر یِکتاتوریحکومتِ د کی

پا نهادنِ حقِ مذاهب و  رِیز ز،یسرکوبگر، و ن خواهِتیتمام
 .میزیحضورِ در قدرت، بپره یبرا گر،ید یهایدئولوژیا

 
 
 
 
 



 
 یفلسف سمِسکوالری ��
 
 یهاارزش ،یعنی م،یستیسکوالر ن ،یاز نظرِ فلسف ما، ●

چه  دهد،یما، جهت میِ مذهب است که، به زندگیِ خیفراتار
در  قت،ی. و در حقیاجتماعیِ و چه در زندگ ،یفردیِ در زندگ

حاکم است.  ،یمذهب یهاهر پندار و گفتار و کردارِ ما، ارزش
و در هر  م،ینگریبه جهان م ینگاهِ مذهب کیو ما، اساساً، با 

 ،ییخدا_یانسان یهاتحققِ ارزشیِ در پ مان،یلحظه از زندگ
 .میهست بشریت،در جامعه، و در  ش،یدر خو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 یاسیس سمِسکوالری ��
 
 یهاارزش ،یعنی م،یستیهم ن یاسیسکوالرِ س کی ما ●

 یزشیانگ ینقش یدارا ،یمذهب یهایریگو جهت ،یخیفراتار
ما، است، و ما یِ اسیس یهاتیفعالیِ دهنده، در تمامو جهت

افکار و گفتار و کردارِ یِ را، در تمام ییخدا یهاارزش د،یبا
و  یفردیِ زندگکه، در  نی. نه امیخودمان، دخالت دهیِ اسیس

 ،یاسیس یهاتیاما، در فعال م،یزیبپره بیاز حقه و فر ،یعاد
خود را، فارغ از آن  ،یاسیس یهاو در رقابت ،یحزب یدر کارها

عقلِ حسابگر را،  ،یو به عبارت م،یبدان ،یمذهب یهاارزش
ِی اسیس یهاتیبر فعال ،یمذهب یارهایها و معفارغ از ارزش

 یبرا م،یتوانیو هر کار که م م،یکن ممان، حاکو حزب شیخو
 !میانجام ده بان،یو شکستِ رق ش،یخویِ روزیپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 یحکومت سمِسکوالری ��
 
سکوالِر  کی"! ما ی. آرمیدر حکومت اما، سکوالر هست ما، ●

ما،  یمردم، به برنامه یمعنا که، وقت نی. به امیهست "یحکومت
حکومتِ کشور را،  تِیدادند، به ما اعتماد کردند، و هدا یرا

شده، به دستِ ما سپردند، ما اعالم یبرنامه نیتحققِ ا یبرا
و  یمنافعِ مذهب یِدر پ هو ن م،یباش یمنافعِ مل رِیگیپ ز،ین
 .شیخو کِیدئولوژیا

 
ملت است،  یکه از آنِ همه ،یاز منابعِ مل گر،یعبارتِ د به ●

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

 یدرس یها. کتابمیسالم، اجرا نکنارث را، طبقِ قانونِ ارثِ ا
را،  ی. قانون مدنمینکن لیتبد یسالممعارفِ ا یهارا، به کتاب

 .میموردِ قبولِ خودمان، دگرگون نکنیِ اسالمیِ مدن نِیبه قوان
 
 
 
 
 
 
 



 
که، مردم در انتخابات،  میریرا بپذ یاصلِ اساس نیا دیبا ما ●

 یاند، و نه به باورهاداده یما، را یهابه شعارها و برنامه
 یهاموظفِ به تحققِ برنامه ،یروزیما! و ما، پس از پیِ مذهب
و نه تحققِ باورها و  م،یشده در هنگامِ انتخابات هستاعالم

 رشِ یکه تنها موردِ پذ ودمان،خ یِو احکامِ مذهب ها،آلدهیا
 .میهم باش تیاگر در اکثر یاست، حت رانیاز ملتِ ا یبخش

 
ه ب ،یمذهب کیبه عنوانِ  د،یاما، ما با یگرهنگامِ حکومت در ●

و  م،یاحترام بگذار ،ییخدا_یانسان یهاآن ارزشیِ تمام
چرا  م،یکن هیها تکبه آن ارزش ترشیب دیبا نجا،یاتفاقاً، در ا
 رایفساد است، و پاک ماندن، بس یقدرت، عرصه یکه، عرصه

الزم است، تا  یجهاد! و هر روز رممکنیغ میسخت، اگر نگوئ
 .میپاک بمان میبتوان

 
که، در  نیا یعنی ،یحکومت سمِیصورت، سکوالر نیا در ●

هنگامِ حضورِ در قدرت، از آنجا که، پس از انتخابات، از نظرِ 
و در  م،یملت هست کیکلِ  یندهیکارگزار و نما ،یقانون

از  م،یاقدرت را در دست گرفته "ملت_دولت" کیچارچوبِ 
 یهایدئولوژیمنکوب کردنِ مذاهب و ا یتالش، برا هرگونه

و احکامِ مذهبِ موردِ قبوِل  نیقوان یحاکم کردن و اجرا گر،ید
 غِیتبل یدر راستا ،یاستفاده از منابعِ دولت ز،یخودمان، و ن

 .میزیمذهبِ خود، بپره
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 تاالر گفتمان شریعتی

 
 ۳۹ تیرآخرین ویرایش : 
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