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  »سکوالر«معناھای کاربردی واژهء 

ھر يک از اين معانی کاربرد خاص خود را دارند و، بدون توجه به . ، ما با صفتی چند معنائی روبرو ھستیم»سکوالر«در لفظ 
من، در .  و بکار برنده قضاوت کردترکیبات و متونی که اين صفت در آنھا بکار گرفته می شود، نمی توان در مورد مقصود گوينده

  .به توضیح تنھا پنج کاربرد مھم آن اکتفا می کنم» سکوالر«اين مقاله، برای روشن شدن اين تفاوت ھای کاربردی در مورد صفت 

com.esmail@nooriala  

  پیشگفتار
داشتم به من » سکوالر«ی از دوستان دربارهء مفھوم در ھفتهء گذشته با برخکه در گفتگوھائی 

به ھمین دلیل می خواھم . توصیه شد که آنچه را به ايشان می گفتم در مطلب اين ھفته باز و عمومی کنم
نکاتی چند را در بارهء چرائی برخی از ابھامات در »  جامعه شناسی/زبان «با ذکر مقدمه ای در قلمروی 

  .ضیح دھمتو» سکوالر«مورد مفھوم 
ًدر قلمروی کاربرد واژه ھا، يک امر بديھی و کامال تجربی و شناخته شده آن است که کمتر واژه ای 

. ن و ترديد ناپذير باشدرا، بخصوص در جمع مفاھیم تجريدی، می توان يافت که به تنھائی دارای معنائی معی
؛  و معنائی نو يا يگانه بخود بگیرد،ی می تواند رنگ و بوی»متن« ديگر، يک واژهء مشخص در ھر به عبارت
  . با معنايش در متنی ديگر متفاوت و گاه متضاد باشدچندانکه 

ھائی که » ترکیب«ھا صادق است بلکه نمود آن را حتی می توان در » متن«اين امر نه تنھا در مورد 
د که در آنھا يک گونه ای از ترکیب ھا ھستن» صفت و موصوف«جمع ًمثال، . می سازيم نیز مشاھده کنیم

صفت معین ممکن است در توصیف اسم ھای متعددی بکار گرفته شود و در ھر ترکیبی، که از جمع اسم و 
  .صفت به دست می آيد، معنائی تازه را بیان کند

 است اما در ترکیب »سنگین« و »زياد«و » بیش«معنای کلی را در نظر بگیريم که در » گران «صفت
 صورت ھائی از خوب و بد، زشت و زيبا، خواستنی و ناخواستنی بخود می گیرد ھايش با اسم ھای مختلف
:  توجه کنیمنمونه ھابه اين . درآيد صورت معنائی ديگری می يابد» اسم صفت«و آنگاه، ھنگامی به شکل 
 گران سايه، گران سر، گران فروش، گران قدر،گرانسنگ، گران مايه، گران بھا، گران، گرانی، گران قیمت، 

گران جان، گران گوش، گران چشم، گران خاطر، گران خسب، گران خوار، گران خیز، گران گرانبار، گران پايه، 
 »مرد اين بار گران نیست دل مسکینم«بر من گران آمد، آن سخن گرانی کردن، گران خريدن، دود، گران روح، 

، )ناصر خسرو (»ناصبیان را تبر اندبه سخن ھای گران «، )سعدی (»..چون گراني به پیش جمع آيد«، )حافظ(
  ...و، )مسعود سعد(» مھترند آنچه زان گران دست اند«، )مولوی (»مطرب آغازيد يک ضرب گران«
  

  »سکوالر«معناھای چند گانهء صفت 
ادر اغلب زبان ھای که م» رومی«يا (واژه ای است در زبان التین » سکوالر«تا آنجا که من می دانم، 

  در ھر ترکیب و زمینهھم» سکوالر«صفت ِ / واژه  با توجه به ريشه شناسی واژگان،). ت اسکنونی اروپائی



در زبان .  است و گاه متضاد می تواند واجد معنائی باشد که با ديگر معناھايش در متن ھای ديگر متفاوتای
  :ندپنج معنای بھم پیوسته را با خود حمل می کھای التین اين صفات 

فنا پذير، دگرگون شونده و، بقول نیما يوشیج، موقتی،  معنای تغییر پذير،  به:»زمان مند«. 1  
  .»رونده«

ر ناپذير، و بقول اھل ايمان در اين معنا، واژهء سکوالر متضاد معناھای دائمی، پايدار، فناناپذير، تغیی  
يبقى وجه  كل من علیھا فان و« مدعی است که » الرحمن«، در سورهء ًمثال، قرآن. است» باقی«، مذھب

شونده  " فانى"است ] زمین[ھر چه بر «: ًو اين کالم را عموما چنین ترجمه کرده اند» ربك ذو الجالل واإلكرام
  .»)27(است»  :باقى«شكوه و ارجمند پروردگارت  و ذات با) 26آيهء (است 

 واژهء  را با استفاده از»شونده است " فانى"است ] زمین[ھر چه بر «جملهء  اگر بخواھیم حال  
و » فانی«تقابل امور و » !ھر چه بر روی زمین است سکوالر است«:  ترجمه کنیم خواھیم خواند کهیالتین

  .است» ذات پروردگار« به مربوط» پايدار«و امور » سکوالر«ھم تقابل امور » باقی«
را آنجا ، زيھستنیز » زمان« مفھوم تغییر و دگرگونی آفرينندهء مفھوم : و دھریعھدی و زمانی. 2  

ھم وجود ندارد و ھر کجا نیز که تغییری در کار باشد اين تغییر در » زمان«داشته باشد وجود ن» تغییر«که 
  . بنا بر اين سکوالر را به معنای زمانی و عھدی و دھری نیز بکار برده اند.ظرف زمان صورت می گیرد

اھیمی ھمچون زادن و مردن نیز  تغییر يابنده و زمانمند موجب پیدايش مف ِ وجود جھان:نسلی. 3  
. را نیز در خود حمل می کرده است» نسل«ھست و به ھمین دلیل اين واژهء التینی معنای زاد و ولد و نیز 

قل «: جالب است که در قرآن نیز اشاره ای به اين مفھوم وجود دارد؛ آنجا که در سورهء توحید گفته می شود
ريف که اين تعا). ه شده و نه می زايدبگو که خدا يگانه است و نه زاد(» ...لم يلد و لم يولد/ ... / ھو هللا احد 

 است و،  و زمان مندرزايندهء ھستی متغیمقايسه کرد که ) خدای ايرانی زمان(» زروان«را می توان با صفات 
  . ھم معنا گرفت» سکوالر«را با صفت » زروانی«در نتیجه، می توان صفت 

 و ماده آن بخش از ھستی است که می نام دارد» ماده«ان تغییر می کند آنچه در ظرف زم :مادی. 4  
و گستردگی ھای اين حواس به کمک وسائلی ھمچون میکروسکوپ و دوربین و (توان آن را با حواس خود 
 یحال آنکه قلمرو. ھستنیز در اين مقام ھر امر مادی امری سکوالر . تجربه کرد) تلفن و تلويزيون و غیره

 صفت متقابل ظاھر و باطن در ھمین راستا دو.  تعیین می کنند»معنوی«ده را با صفاتی ھمچون مخالف ما
  . ھم بسیار بکار گرفته می شود که امر ظاھر ھمان امر سکوالر است

می بینیم که اين واژه عالوه بر معنای » سکوالر «ی در ريشه شناسی واژهء التین:»زمینی«. 5  
  . ، نیز بکار گرفته شده است»امر آسمانی«، در برابر »ینیامر زم«به معنای » زمانمند«

که گويا معنای اصیل آن نیز بوده (ء سکوالر واژهمعنا از منشاء پیدايش اين ريشه شناسان در مورد   
 از يکسو به حکومت و سوی ديگر از آنجا که مردم .اشاره می کننداز شھروندان » امر اخذ مالیات« به )است

» سکوالر«ات می پرداخته اند، برای تفکیک اين دو نوع مالیات، مالیات پرداختی به حکومت را به روحانیت مالی
مالیات مذھبی، : مفھوم مقابل اين واژه را می توان در صورت ھای مختلف مشاھده کرد. می خوانده اند
مالیات ھای غیر  «معین نشده اما در مورد» سکوالر«اگرچهء واژهء خاصی برای در اسالم ... مالیات دينی، و

سھم «را که ) يا يک پنجم(» خمس« واژهء خاص  نیزرا داريم و در تشیع» تذکو«واژهء عمومی » سکوالر



نمايندگان عالم غیب بر « که مؤمنان به ھستنداين ھر دو واژه حاکی از مالیاتی . ھم خوانده می شود» امام
  . بکار می بريم» مالیات سکوالر« را تنھا به معنای »مالیات«واژهء  زبان فارسی، درما، می پردازند و » زمین

بدين سان، می توان دو ستون از معانی را در برابر ھم قرار داد که ستون دوم واجد ھمهء معناھای   
  :است» سکوالر«بھم پیوستهء 

  فانی، متغییر ، دگرگون شونده، رونده    باقی  
  زمانه، عھد، عصر    ابديت  
  ، نسلزاد و ولد، تناسل    نازائی  
  مادی    معنوی  
  ظاھری، قابل ديدار و تجربه    باطنی  
  زمینی  آسمانی  
با صفتی چند معنائی روبرو ھستیم و ھر يک از اين معانی کاربرد » سکوالر«بدين سان، ما در لفظ   

 بکار گرفته می شود نمی توان در ھانی که اين صفت در آنو و متاتخاص خود را دارند و بدون توجه به ترکیب
  .د مقصود گوينده و بکار برنده قضاوت کردمور

برد پنج کاربه توضیح تنھا » سکوالر«من، برای روشن شدن اين تفاوت ھای کاربردی در مورد صفت   
د با بکار گرفتن تخیل خود کاربردھای ديگری را نیز در مورد اين اکتفا می کنم اما ھمگان می تواننمھم آن 

  .صفت تصور کنند
  
  : قی و قانونیسکوالريسم حقو. 1

» آسمان«مدعیان نمايندگی . ، يک پديدهء اجتماعی و لذا زمینی است و، پس، سکوالر است»حق«  
 تسلیم اراده و مشیت ی زمانمنددر زمین برای کسی حقی قائل نیستند چرا که در باور آنھا ھمهء پديده ھا

تعیین » تکلیف«) اد تا گیاه و انساناز جم( اين آسمان است که برای پديده ھا ، در عین حال،الھی ھستند و
زا و عقوبت ھای اخروی قائل می تکالیف نیز پاداش و جآن می کند و در برابر اطاعت يا طغیان و سرپیچی از 

 حقوق افراد در اجتماع مطرح می شود، از آنجا که فرد و اجتماع ھر دو پديده ھائی حال آنکه وقتی. دشو
  . توان در مورد شان حقوق ابدی و تغییر ناپذير قائل شدتغییر يابنده و فانی ھستند، نمی 

 رخ می دھد، دارای نیازھا و شرايط تازه ای است و در  اشھر نسل، بخاطر تغییراتی که در زندگی  
شبکه ای از روابط نوين با ديگران قرار دارد و الزم است که اين روابط تازه با قوانین تازه ای که حقوقی از 

بنا بر اين، امر قانون گزاری . کنند منظم شوندمی کرده و حقوقی روزآمد را جانشین شان گذشته را منسوخ 
قانون گزاری « ،به کالمی ديگر. دنیز نمی تواند امری ابدی و تغییر ناپذير باشو تعیین حقوق فرد و اجتماع 

  .»امری سکوالر است
ی و ابدی و آسمانی بکار نمی به منظور نفی امر الھ» سکوالر«توجه کنید که در اين مورد صفت 

بلکه فقط رسانای اين مطلب است که امور روزمره و زمانمند را خود انسان ھا بايد تشخیص داده و در . رود
لذا، . را نفی يا تغییر دھند» موضوعه« و ھر کجا ھم که الزم شد آن قوانین موردشان قانون وضع کنند

 می شويم تنھا خواستار آن شده ايم که امر دنیوی »رقانون اساسی سکوال«ھنگامی که ما خواستار يک 



اما، در عین حال، اگر مؤمنان به عالم غیب بخواھند از تکالیف تعیین شده از . مان را خودمان تنظیم کنیم
  . کسی نبايد جلوگیر آنھا باشدنیز جانب مدعیان ارتباط با آسمان اطاعت کنند 

، تنھا بخاطر امری فردی است که» ه بوسیلهء آسمانتکلیف تعیین شد«از اين منظر که بنگريم   
 جنبهء اجتماعی پیدا می کند؛ حال آنکه امر حقوقی امری اجتماعی است که شمول ارتباطات فرد با ديگران،

در ) يا قانونی(امر تکلیفی امری در حوزهء اختیار فرد است اما امر حقوقی . خود را بر افراد می گستراند
یل می شود و فرد در مورد آن معه تغییر نکرده است، بر فرد تحمدارد و، تا از طريق جاحوزهء اجتماع قرار 

  .دارای اختیاری نیست
» شريعت«  راکه مجموع شانء احکام مذھبی، در برابر، يا شانه به شانه» قوانین مدنی«پديد آمدن   

تغییر ناپذيریِ  «ادعای سکوالر زندگی اجتماعی است و با تصديق  خود ناشی از درک گوھر می خوانیم،
است که کوشش می شود آنھا تنھا در حوزهء اختیار فردی اشخاص قرار گیرند و از دخالت در امر » احکام

  .دنیائی قانون گزاری ممنوع شوند
دخالت » محکمهء شرعی«وجود . نیز توجه داشت» دادگستری«در ھمین زمینه می توان به کارکرد   

. ساز آسمان از زمین محسوب می شودامر آسمانی در امر زمینی است و پديده ای ضد مفروضات جدا
ت  بیشتر پديده ای مذھبی است تا دينی؛ بدين خاطر که دين محصول نبو»محکمهء شرعی«بعبارت ديگر، 

است اما مذھب محصول کار روحانیت که مدعی جانشینی نبی و رسول است و می خواھد امر آسمانی را 
 تغییر ناپذير را نمی توان به امر زمانمند و  ِ و چون امر آسمانی؛زمینی کند تا خود به قدرت و ثروت برسد
 به امور ثابت و تغییر ناپذير جامعه و روابط اجتماعی رابجای آن،  ،متغییر تبديل کرد، روحانیت می کوشد

 به مظھر مخالفت با تغییر و نو شدن و نوآوری و کوشندهء راه ًد چنین کند، مآال،تبديل کند و چون نمی توان
  .محافظه کاری تبديل می شود

 در سرزمین ھای معتقد به سکوالريسم در ھمین زمینه می توان به اشتباه مھلک مسلمانانی که  
 آنھا می ھستند توجه کرد و ديد که چگونه» محاکم شرعی«ئی شدن شريعت در  خواستار اجراحقوقی

از اين حیرت انگیزتر وضعیت کشور .  بر زندگی امروز تحمیل کنندخواھند تا احکام سنگ شدهء باستانی را
نتیجه .  است قرار گرفتهی و قانون گزاری ھای مختلفسخود ما است که در آن شريعت مبنای قانون اسا

ین سنگسار و انگشت و دست و پا بريدن و اعدام ھائی است که کشور ما را به اعماق تاريخ اش ھم
  .اسالمی پرتاب کرده است

  
  :سکوالريسم سیاسی. 2

که ھر دو در می يابیم  را ھرگونه که تعريف کنیم  باشد، سیاست کهپديدهء حکومت و، زادهء آن  
د، حضور نمايندگان دين و مذھب و شريعت در حکومت و اموری اجتماعی و در نتیجه سکوالر اند و، خودبخو

 آنھا بخواھند بر حسب شريعت مورد اعتقاد  ھنگامی تضاد و تنش ايجاد می کند کهنھادھای برخاسته از آن،
 نتیجه ای جز سدسازی حکومت در برابر جريان وقفه ناپذير تغییر اجتماعی و نیز اين وضعیت. خود عمل کنند

  . میل امر تغییرناپذير بر زندگی دگرگون شونده نخواھد داشتکوشش مھلک برای تح



 بحث در ممنوعیت حضور روحانیت در حکومت نیست بلکه بحث در آن است که  در اينجامی بینید که  
وقتی جامعه ای بر اساس يک قانون اساسی سکوالر ساخته شد آنگاه ھر کس، با ھر عقیده ای، حق دارد 

  .فعالیت کند؛ مشروط بر اينکه متعھد به اجرای اصول سکوالر چنین قانونی باشددر نھادھای برآمده از آن 
 نیست نیزمخالف وجود اديان و مذاھب » سکوالريسم سیاسی« مشاھده می کنیم که ھمچنین  

بعالوه، از آنجا که قانون اساسی سکوالر در برابر .  و مذاھب در حکومت استايعًبلکه صرفا مخالف حضور شر
د، چه مذھبی چه غیر مذھبی و چه ضد مذھبی، جنبهء بی طرفی دارد و تنھا می کوشد تا ھمهء عقاي

نگذارد که صاحبان اين عقايد از جادهء تقابل متمدنانهء عقیده خارج شده و به ايجاد مزاحمت با يکديگر 
  .نیز محسوب می شود،  و از جمله باورھای مذھبی،بپردازند، چتری محافظ برای ھمهء عقايد

  
  : سکوالريسم فلسفی.3

اين نوع سکوالريسم نه تنھا دارای عامیت آن دو نوع باال نیست بلکه در تخالف با تفکر دينی ـ   
 دستگاه انديشهء خود را بر اساس اين »فیلسوف سکوالر«ھر . مذھبی قرار می گیرد و با آن مبارزه می کند

قی و غیب و باطن و تغییر ناپذير و، در نتیجه، ًمفروضات قرار می دھد که اساسا پديده ھائی به نام عالم با
 ساختهء ذھن ، ھر دو،خدا و فرشتگان و جنیان و بھشت و جھنم و روز جزا وجود ندارند و دين و مذھب

 بدين سان،.  آزاد سازد»جعلیات«بشرند و جامعه وقتی به رھائی خواھد رسید که خود را از قید اين 
  .تسکوالريسم فلسفی ضد دين و مذھب اس

 جوان بر می  نیمايوشیج بهھنگامی که در کشور خودمان، و در عصر پیروزی انقالب مشروطه، ًمثال  
 !حافظا«: و می گويد[ را متوجه حافظ می کند ش خطاب عتاب آلود،ی خود»افسانه« در منظومهء خوريم که،

که بر آن عشق  / م نیستنالی ار تا ابد باور // ؟کز زبان می وجام ساقی است / این چه کید و دروغ است
، اعتقاد »امر باقی«انکار در عین م که او، می بینی] »است  من بر آن عاشقم کو رونده // بازی که باقی است

  .  اعالم می کند رابودن ھمهء پديده ھای ھستی» سکوالر«خود را به 
صفت  سخن او معنای فلسفی ءگاھی پیش می آيد که شنونده ضايعه آن اما در اين قلمرو  

» حکومت سکوالر«را به معنای سیاسی و حقوقی آن نیز تسری دھد و تصور کند که وقتی از » سکوالر«
  .سخن می گوئیم قصدمان حکومتی است که بتواند اديان و مذاھب و روحانیت و مسجد و کلیسا را براندازد

تالش و چه به دلیل  وضعیت ھم بوده ايم که روحانیت نیز، چه از سر ناآگاھی ايندر مقابل، شاھد   
و بکوشد به توده ھای مردم القاء حفظ بقای خود، کوشیده است با ھر نوع سکوالريسمی مبارزه کند برای 

  .ند که سکوالريسم با بی دينی و المذھبی و ضذيت با اينگونه امور مساوی استک
ھجوم فالسفهء  ین، دستگاه مذھب، برای حفظ خود از در مغرب زمً ببینیم اتفاقاجالب آن است که  

داده است؛ چرا که می داند اگر باورمندان به فلسفهء تن به استقرار حکومت سکوالر است که سکوالر، 
سکوالر، بدون وجود يک قانون اساسی سکوالر، بقدرت برسند، قادر خواھند بود که بالفاصله به امحاء و 

ا در جوامع تا کنونی ِ کمونیستی مشاھده ًما، مثال، اين وضعیت ر. نابودی باورھای غیرسکوالر دست بزنند
حال آنکه در جوامع غربی، بخاطر پذيرش سکوالر بودن !). در آينده چه خواھند کرد، نمی دانیم(کرده ايم 



حکومت از جانب نھادھای مذھبی، صاحبان عقايد متضاد توانسته اند با يکديگر ھمزيستی مسالمت آمیز 
  .داشته باشند

جوامع عقب مانده بايد در مورد اين در  که سکوالرھای حقوقی و سیاسی به ھمین دلیل ھم ھست  
  .تفکیک کاربردی صفت سکوالر بشدت کار کنند و اين امور را از ھم جدا سازند

  
  :سکوالريسم نو. 4

 بکار »جداسازی مذھب از حکومت«به معنای تنھا ، سکوالريسم  خود در سابقهء تاريخی،از آنجا که  
 بجای ،ديده ايم که اغلب حکومت ھای مدعی سکوالريسمنیز  سراسر قرن بیستم رفته است و درمی 

به نیز  کار خود ممنوعیت دست زده اند و برای توجیه به استبداد و سانسور و ،تأمین آزادی بیان ھمگانی
نام دارد، و با توجه به اينکه تعريف و ماھیت مذھب و » ايدئولوژی«پديدهء ديگری متوسل شده اند که 

 است که معنای سکوالريسم را، بخصوص در وجه سیاسی آن، گسترده آمدهايدئولوژی يکی است، الزم 
که اغلب با نام مکتب از آن ياد ( و آن را چنان تعريف کنیم که خواستاری جدائی مذھب و ايذئولوژی ختهسا

ت اما  سکوالريسم کالسطک مانع حضور مذھب در حکومت اس.ھر دو منظور نظر باشد) می کنند
  .سکموالريسم نو از حضور مذھب و ايدئولوژی بصورتی يکسان ممانعت می کند

  
  :سکوالريسم دموکراتیک. 5

ھمهء کوشش ھای دو سه قرن  در آن  است که می توان اصلی و فراگیری کاربردر من، ايناز نظ  
  :خالصه کرداخیر در راستای استقرار سکوالريسم در جامعه را 

بی آنکه به ضديت با (رسیدن ما به قوانین زمانمند زمینی را تضمین می کند  سکوالريسم حقوقی -  
  ، )دين و مذھب اقدام کند

بدون اينکه آزادی (سکوالريسم سیاسی در راه نفوذ شريعت مداران در حکومت سد می سازد  -
  ،)بیان و فعالیت شان را محدود کند

ت و از اين جھت در تضاد با دو نوع سکوالريسم فلسفی اما خواستار امحاء دين و مذھب اس -
  ، سکوالريسم قبلی قرار می گیرد

 سکوالريسم فلسفی می تواند خود دست به تولید ايدئولوژی يا مکتب ھائی بزند که خود بخود -
  .ھمان راه مذاھب و اديان را پی می گیرند،

 با دستیابی به کوشد تاب» سکوالريسم فلسفی مبتنی بر ايدئولوژی« از آنجا که ممکن است و -
 ، الزم است که سکوالريسم نو را بکار گرفت و، کمک بگیرد مردمقدرت حکومتی برای نابودی باورھای معنوی

  . از حضور ايدئولوژی در حکومت نیز جلوگیری نمود،ھمچون مورد مذھب
قصد اما شاھد آن بوده ايم که خود سکوالريسم نو ھم اگر در موضع قدرت قرار گیرد، و حتی اگر  -

اينگونه است که .  منتھی شود»استبداد سکوالر«امحاء عقايد غیر سکوالر را نداشته باشد، می تواند به 
و استخراج حکومت ھای سکوالر » سکوالريسم دموکراتیک«عقالی عالم چارهء کار را در مطرح ساختن 

  .آن ديده انددل دموکرات از 



 نقطهء اصلی جلوگیری کردن از ،حکومت و قدرت در مباحث معطوف به ،بعبارت ديگر، از آنجا که  
 است و سکوالريسم ھم می تواند به پیدايش حکومت ھای استبدادی بیانجامد الزمهء »بازتولید استبداد«

حکومت ھای سکوالر پافشاری کنیم؛ امری که در  و دموکراتیک ماندن دن شکار آن است که بر دموکراتیک 
يک  اعالمیهء جھانگستر حقوق بشر برای نوشتن قوانین اساسی و ثانويه حال حاضر تنھا از مبنا قرار دادن

  .ممکن می شودجامعه 
 وجود دارد و لزومی »گوھر دموکراسی« که سکوالريسم در اظھار عقیده می کنندبرخی مالبته   

اين سخن در حالی مطرح می شود که سال ھا . وجود ندارد» سکوالر دموکراسی« ساختن عبارت ایبر
دموکراسی بورژائی، دموکراسی . موکراسی را با افزودن صفات مختلف از معنا تھی کرده انداست د

که (لذا از يکسو برای نفی صحت اين صفات . شورائی، و دموکراسی دينی نمونه ای از کاربرد اين صفات اند
یری از تبديل و، از سوی ديگر، برای جلوگ)  مغھوم واقعی دموکراسی ساخته شده اند با ضديتایھر يک بر

سکوالر بودن دموکراسی » ِ امر بديھی«شدن سکوالريسم به مناشین بازتولید استبداد، ضروری است که بر 
  .واقعی تأکید شود

  ، بصورتی يکجا و يکپارچه، )که ھمان دموکراسی واقعی است(اين نوع دموکراسی 
   در مقابل ورود مذھب و ايدئولوژی به حکومت سد می سازد،-
  تولید استبداد حکومتی جلوگیری می کند،  از باز-
   قانون اساسی را بر مبنای اعالمیهء جھانگستر حقوق بشر می نويسد،-
   آزادی بیان و تبلیغ ھمهء عقايد را تأمین می کند،-
   حاکمیت ملت را ممکن می سازد،-
   منافع ملی را پاس می دارد،-
  ی و فرھنگی را بوجود می آورد،نسیتی، قومیتی، دينی و مذھبی، زبان تساوی حقوقی ج-
 جامعه را در مسیر رفاه و آزادی زمینی و اين دنیائی قرار داده و به ايمان و اعتقاد شخصی کسی کاری -

  ندارد،
  ... و-

در خلوت خود، به چند و چون بھشت می انديشید و در  ،میر صدراالسالم ترشیزیشايد ھنگامی که   
رضای دوست // کسی را با کسی کاری نباشد /  کآزاری نباشد بھشت آنجاست«: مورد آن می نوشت که

 آن جھانتوانسته بود در ذھن خود پنجره ای به » !که باری بر دل باری نباشد/ می خواھی؟ چنان باش 
  !در سايهء حقوق بشر و دموکراسی سکوالر قابلیت تحقق می يابدتنھا زمینی و انسانی بگشايد که 
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