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  بسم هللا الرحمن  الرحيم 

  سكوالريزم

  دولتيا جدائي دين از 
 
   »  secularization(   سکوالريزاسيون «  يا )secularism ( » سکوالريزم«

گرفته شده است . که بمعنای جدايی دين از  » سکو الريس « واز  بوده  اصطالح التين 
دايی از کجا آغاز و به کجا ختم ميشود، بحث بس طويل، جسياست است. اينکه ابعاد اين 

  عريض بوده و ايجاب بحث طوالني دارد.
 فته است .گر قرار  مورد استعمال  به معانی مختلفی  اين اصطالح در فرهنگ غرب 

با روح دينداری ،  ودين ، مخالفت  با شر عيت  يعنی: مخالفت » سکوالريسم « 
دين از سياست ،  جدای   از دنيا،  وعرفی ،جداساختن دين  دنيوی  از اصول  طرفداری 

دنيوی کردن  امور دنيوی ،  ومدرنيسم ، اعتقاد به اصالت  گرايی ، نوگرايی  علم 
  نادينی گرايی ، دنيويت، اين جهانی سکوالر: گرايی ،  غير دين  ، 

و  عالقه   مذهبی ،يعنی کسيکه  غير  روحانی ،    به دنيا ، غير  وابسته  يعنی ، 
  ومذهبی ندارد . معنوی  به امور  تمايلی 

ودايرة    . 378فحه ص   secu ماده  ،  4953(فرهنگ کامل فارسی آريان پور کاشانی ،
؛ فرهنگ  55 ، صفحه 1  جلد وفصلنامه کتاب نقد ، ) ) ATH المعاف بريتانيا ، ماده

 معاصر ، محمد رضا باطنی ) فارسی  –انگليسی 
 

  سکو الريزه:
کشيش ها  ونفود  کردن ، ورها شدن از سيطره  روحانی  غير   يعنی دنيوی کردن ، 

خارج شدن ،  غير روحانی دادن ، از عالم روحانيت  ،اختصاص به کار های 
دادن . (  کليسايی  يا مقام  دنيوی به عقايد  شدن ، جنبه  پرست دنيا 

    )  ) ATH ، ماده 233بريتانيکا صفحه المعارف  دايرة 
ديگری  دو اصطالح    بهتر خواهد بود » سکوالريسم « توضيح بيشتر  همچنان برای 

  دو ين ا قرار گيرد،   تعريف  نيز مورد   بحث مفيد است  تکميل  که برای  هم  را 
 

   عبارتند از : اصطالح 
پروردگار  به وجود  بی اعتقادی  ،  هللايعنی انکاراز وجو د   ATHEISM  آته ايسم  - 1

  ملحد . يعنی   ايست دريک کلمه  . آته 
خروج از سلک  دنيوی وغير روحانی ،  به شخص   يعنی وابستگی  :  ال ييسم - 2

  خارج کردد . روحانيون  که از سلک  دنيوی ، انسان  والئيک يعنی ،   روحانيون، 
می باشد  ومصادق سکوالر  از موارد  الءيک  بريتانيکا :  بناً به تعريف دايرة المعارف 

از الءيک می باشد . (  اعم  ر از سياست ، اخص از سکوال دين زيرا تفکيک ، 
   )   ATH ، ماده 234بريتانيکا ص  المعارف  دايرة 
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اليک درين مبحث بر کسې اطالق ميشود كه از دين خبر مسلكي ندارد عكس اليك 
   شخص مسلكی دارندهء فهم مسلکی از دين است. 

    معنای اصطالحی:  س�والريزم به
ومتنوع سياسی ، اجتماعی  مختلف  از ابعاد   متشکل  سکوالريسم  مفکوره  از آنجائيکه 

برای سکوالريسم (   تعريف جامع  يک  ارائه  لذا  ، فرهنگی ، دينی و ... است 
با  با آنهم  ولی   .  دشواری  سخت و  معنای لغوی آن ) کاری است  مانند 

د ، آورده آن بعمل   سکوالريزم  ها که علماء ومحققين از  همه تعريف  از  استفاده 
   کرد. اکتفاء خواهيم  اصطالحی از فرهنگ آکسفورد  تعريف ذيل  صرف به يک  ما 

اعتقاد به « ميخوانيم :   تعريف سکوالريزم چنين   در فرهنگ آکسفورد ، در مورد 
بر مذهب باشند  مبتنی  وساير امور اجتماعی به جای آنکه  آموزش  قوانينی که ،  اين 

نوشته علی  :  سکو الريسم  ونشانه های  ها  ( ريشه  »شود علمی بنا   بر داد ه های  ، 
   )  17هجری شمسی، صفحه   1379اول  گلپايگانی ، چاپ 
جمعبندی نمايم ،  در مورد سکو الريزم  علماء ودانشمندان را  تعريفات  باز هم اگر همه 
   خواهيم آورد : را بدست  ذيل  تعريف ترکيبی 

وامور  حاشيه قرار دادن دين  اعتنايی يا به  يا بی  اعتقادی  به معنای بی  سکوالريسم « 
،  بشری از قبيل حکومت ، سياست  مختلف زندگی  های  مبتنی بر مذهب از فعاليت 

  .»وغيره است  اخالق ، فرهنگ 
  تاريخ تولد سکوالريسم:

دی ميال 15و  14 در قرن   » سکو الريسم« مفکورهء  باور آند که تولد  بدين  علماء 
مغرب زمين، پا به  در  وسياسی کليسا  اجتماعی  وروش های  تفکر  طرز  در نتيجه 
دين صفحه  فلسفه  گذاشت. ( کتاب  ويا پا به عرضه وجود  تفکرات  عرصه 

  چاپ تهران )  234
در   1648در سال  اولين بار  برای  اروپايی  در زبان  تعبير سکوالريزاسيون 

استفاده   مورد  بدين معنی  رفت. در آن زمان سکوالريزاسيون   به کار وستفالی  معاهده 
داشت. بايد از  قرار کليسا  زمين های که زير سلطه  وسر  مؤسسات  ميگرفت که  قرار 

شود و در  ساخته  خارج  کليسا  وحاکميت  نظارت 
غير  اجتماعی   مرکز  ويا  دولتی  وموسسات   روحانی  غير  سياسی  سلطه   تحت 

  قرار گيرند.  هبی مذ
استفاده  » سکو الريس «  اصطالح  از  توضيح اهداف خويش  برای  مبلغين اين جنبش 

گرديده  مروج  دربين مردم   آهسته  بعمل می آوردند. واين اصطالح آهسته 
به کار می   دنيوی  از امور  دينی  مقدس  امور   ميان  وتفکيک  مفهوم تمييز  وبه  ، 

که   کليسا را  های  رفت . وکشيش 
   می خواندند. سکوالر  بودند   کليسای  ادرات  در  کار  مصروف 

برای  کليسا  دستگاه   توسط   ها همين اصطالح  که بعد  رخين مينويسند مؤ
ويا  شده بودند  معاف  کليسايی  که از خدمت  ها ورو حانيون  کشيش  ناميدن 

  بودند ، مورد استفاده قرار گرفت. ه خدمت کليسا مرخص شد از  دليلی  هر  به 
مورد استفاده  ديگری  به معنای   از سوی دانشمندان  بيست  ولی اين اصطالح در قرن 
آن کنترول  وتحوالتی که ضمن  جر يانات  مجموعه  به  قرار گرفت. اين اصطالح 
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ردد گ خارج  دينی  رسمی  ومراجع  مقامات  تصرف  از  اجتماعی  ونهاد های  امور 
   ) 125و  124صفحات  دين  استفاده قرار می گرفت . ( فرهنگ  مورد 

بدين   هستند همه  » سکو الريسم « اصطالح  مورد  علماء که مصروف تحقيق در 
   قرار داشتند و دارند .» سکو الريسم «  نظريه   اند ، که غربی ها در عقب  باور 

که اين  دست گرفتند   را روی  ظم ها برای تقويه اين نظريه چنان پالن من غربی 
ابعاد خويش رابه عرصه  اين اصطالح  بلکه  اولی اش   در مفهوم  اصطالح امروز نه 

  و ... نيز وسعت داده است . ، اخالقی  ، اجتماعی   سياسی  مختلف  های 
که به  است  مفهومی غربی  دين ودنيا  جداسازی «  مينويسد :  » ويلسون « 

  »است  داده  رخ   ، در غرب  جاری  قرن  در طول  آن  وجه بارزترين 
   ) 142( فرهنگ دين صفحه : 

  عوامل پيدايش مفکوره سکو الريسم :
در غرب را ميتوان از عدم  سکوالريسم  پيدايش  عامل  يکی از اولين 

وانجيل  تورات  بدين معنی است که  الهی دانست . اين  به وحی  مسيحيت   دسترسی 
يوحناكتابهائى آسمانی و)  ، و لوقا ، مرقس ، متى چهار گانه موجود ( های 

از حضرت عيسى عليه السالم توسط  نيستند .اينهاکتب اندکه بعداز وحيائی        متون 
وحی  موجوديت  عدم  بدين اساس  اند . شده  تأليف ونوشته  علمای مسيحی 

گرديده  وغيره ...  به تثليث  قاد از جمله اعت عقايد مزخرف  پيدايش  سبب  آسمانی 
  است.

نيست بنآ شامل  آسمانی و وحيائی  کتاب  مسيحيان چون  کتاب مقدس موجود در دست 
  از سياست حکم ميکند.  دين  بر جدای  خود  که  است  مطالب، مواضع و موضوعات 

  بعمل می آوريم : اشاره  اناجيل اربعه  از مطالب  به برخی  بطور مثال 
پذيرفته  نوع از تقسيم کار ميان کليسا وقيصر        در انجيل موجوده تحريف شده عمالً  - 1

به قيصر ،  که: آنچه که متعلق به قيصر است ، بايد  آمده است  شده است. دراين کتاب 
  گيرد. تعلق  وآنچه متعلق به خداست ، بايد به کليسا 

  چنين ميخوانيم : )  36، شماره 19در ( انجيل يو حنا ، فصل  بطور مثال  
به سؤال پيالطس در مورد اينکه آيا تو   در جواب  حضرت عيسی عليه السالم « 

پادشاهی من از اين جهان نيست . اگر پادشاهی من از اين « يهود هستی ؟ گفت :  پادشاه 
نشوم ، لکن حاال پادشاهی من  من جنگ می کردند تا به يهود تسليم   خدام  جهان ميبود 

   »جهان نيست .  ين از ا
را ديدند ، خواستند  ميگويند مردمی که معجزه حضرت عيسی عليه السالم 

از قبولی  عليه السالم  حاکم خويش تعين کنند ، اما حضرت عيسی  بحيث  اورا 
   )  15، شماره  6امتناع فرمود . ( انجيل يو حنا ، فصل  حاکم بودن  منصب 

همه  گرفت که حضرت عيسی عليه السالم   يجه مثال های فوق چنين ميتوان نت از 
دور سازد ، وپيروان  که خود را از سياست وحکومت  کوشش خود را براه می انداخت 

سراغ حکومت بروند  داشت . که مبادا به  می  بر حذر  نيز  از اين امر  را هم  خويش 
به قيصر  حکومت را «دستور ميداد که :  به پيروان خويش  هميشه  .حضرت عيسی 

  »وسياست به عبادت خداوند مشغول شويد.  وبه دور از حکومت  بسپاريد 
اربعهء مسيحی که مبنی وحيائی ندارد، ز مينهء  نظريات در کتب  موجوديت همچو 
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وجود آورد  در مسيحت به  » سکو ال ريسم « درشد ونمو را برای خوب ومناسبی 
    است.

  جنت : مغفرت نامه يا فروش قباله 
از عوامل  حت يکی يمس رهبران   از سوی  » قباله جنت فروش «يا » غرت نامهمف«

   داشت. » سکوالريسم « ونمو  تاثير بسزائی در رشد   ديگری بود که 
با پرداخت   دانستند   گناهکار می  خداوند  در برابر  انسان هايی که خود را 

مردم را  کردند. اخوند های کليسا می  گناه تطهير  خود را از همه  مال کليسا  به  مبلغی 
هنگفت را بدست می  پول  واز اين بابت  می کردند.  تشويق  قباله جنت  به خريداری 

   اوردند.
دينی  فتوا های  قباله جنت ،  فروش بهتر وبيشتر  مسيحی برای  کشيشان 

  :فرموده است پطرس  خطاب به   که حضرت مسيح  وميگفتند  داده بودند  ترتيب  را 
کنی در  تو در زمين منع  به تو ميدهم ، آنچه را که  کليد های پادشاهی را « 

جايز بدانی در   بر زمين  را که  وهر چه  خواهد شد  ممنوع  آسمان 
دورانت،  ؛ ويل  19، شماره  16 متی ، فصل  انجيل » ( خواهد شد.  جايز  آسمان 
  )  25 ، صفحه 6 جلد تمدن ، تاريخ 

عصر قرار  آن  ودانشمندان  گران  اصالح  مخالفت سر سخت  مورد  ا کليس اين عمل 
شدت بخشيد وزمينه خوبی  اصالح دينی را  های   ويل دورانت، جرقه  گرفت وبه گفته 

   مهيا ساخت. »  سکوالريسم «برای  را 
همين  دينی گرديد  اصالح   محققين بدين باور اند که يکی از عوامل که موجب انقالب 

براه  توسط مال های کليسا  از گناه بود که  ها  نامه  ومغفرت  قباله جنت     فروش 
، صفحه  6) جلد  دينی  ( اصالح  دورانت : تاريخ تمدن  . ( ويل  انداخته شده بود

  چاپ تهران )   26
تاثير سوء را بجا ء  در جامعه اروپايی  وترويج اين مفکوره  مغفرت نامه   فروش 
از  گرفتن مردم  فاصله  وموجب  کشيشان  موجب انحراف بيشتر  واين عمل  گذاشت 
   دين شد.

در اين مورد مينويسد   1450در سال  آکسفورد  پو هنتون  رئيس  » تامس گسکوين « 
را در  گناهی  که من چقدر  فرق نمی کند  برايم  می گويند:  گنا هکاران   امروز  :« 

بنز د  با اعتراف  ،زيرا  انجام داده ام  پروردگار خويش  برابر 
معاصی  ميتوانم   پاپ ،  جنت از  وقباله جنت  نامه  مغفرت  وخريداری  کليسا  کشيش 

دورانت  نوشته : ويل  ) کتاب اصالح دينی  (تاريخ تمدن .» ام را جبران کنم  گناه 
   )  27 صفحه 
  از خطاء: نصؤواجب االحترام وم پاپ 

از لغزش ها و  گناه : يکی ديگر  از   پاپ   صؤنيتوم پاپ ويا عصمت  قداست 
  [رديد.  برای سکوالريسم  زمينه سازی خوبی  که موجب  است   عوامل 

حقيقی   وجانشين  دين مسيحيت  مقدسات  خود را جزء  رأس آن پاپ  کليسا و در 
  در روی زمين ا عالن داشتند. وی طی عليه السالم  عيسی  وحضرت   خداوند 

  مسيحيت دانستند .   از شرعيت  جز  عت از پاپ وکليسا را اطا دينی  فتوای
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اهميت داشته ، نقد ناپذير ،   کتاب مقدس    به منزلهء   پاپ ها  وگفتند که: نظريات 
   ومقدس است. وواجب االطاعة 

از جانب خداوند  قدرت پاپ «  خويش مينويسد:  در رساله  » اگو ستينو تر « قديس 
در گناه هم  حتی اگر  واطاعت پاپ  او بر زمين است  ئم مقام است ، زير ا خليفه وقا

مالئکه بوده ، ودر  از مقام   پاپ باالتر  است ... مقام  واجب  باشد  آغشته 
» ( می شود. وديگر قديسان گذارده  عذرا  ستايش وتقدس است که به مريم  همان   خور 

در مسيحيت واسالم ، صفحه سکو الريسم  برای معلو مات مزيد مراجعه شود به کتاب 
  شمسی ) هجری  1379قراملکی چاپ تهران  حسن قدر دان  محمد   نوشته:  51

گير  قرار  تحليل وارزيابی  جانبه مورد  بطور دقيق وهمه  اگر متون دينی مسيحيت 
ومبانی  متون دينی   بو ضاحت تام اين نتيجه گيری را بدست خواهم اورد که خود  د 

مساعد ساخته  برای پيدايش سکو الريسم  زمينه مساعد را  مسيحيت  ی واعتقاد کالمی 
  را به اثبات ميرساند . مسيحيت  دينی  مبانی  وضعف  تزلزل  نقطه  که اين  . 

  دردين : اصالحات 
در » رفورميسم «   بنام نهضت اصالح دينی   جديد   نهضت  14سالهای   در اواسط 

در غرب  سکو الريسم  را برای  زمينه نفوذ  جنبش کرد . اين  غرب آغاز به فعاليت 
  گرديد. بشری  زندگی   مذهب در  به تدريج از نفوذ  باز کرد که به موجب آن 

 مشهور از  م ) يکی  1546 – 1483» ( لوتر  مارتين « که  مورخين مينويسند 
، اصالح ا  به اصطالح  تحت نام  وی  بود .  اين جنبش  رهبران   ترين 
در  نظريات جديد  در کليسا ،  وانضباط  نظم  بر قراری   وبنام  دين   هدف
جدايی  » (  سکوالريسم « اش  تيوری های  که يکی از  ارائه داد .  مسيحيت  باره 
  بود.  از سياست )  دين 

می گيرند  قدرت خود را مستقيمآ از خدا  پادشاهان   « اعالن داشت :  مارتين لوتر 
  »وروحی است .   امور معنوی  به  قط پرداختن ف کليسا  وظيفه 

فلسفه  وظهور  حاکميت کليسا  در هم شکستن  با عث  ،  نهضت اصالح دينی 
که جنگ در بين فرقه  بود  اين جنبش   کار وفعاليت  سياسی گشت . از نتايج  جديدی 

های مختلف 
سا مساعد  دين   قداست زوال  برای  خوبی   زمينه  پروسه  واين  گرفت  شدت  مذهبی 

گرديد . ( برای معلومات بيشتر  سکوالريسم  برای  و موجب زمينه سازی خوبی  خت 
چاپ   243صفحه : نوشته : عبد هللا نصيری  »  فلسفه دين « : به کتاب  مراجعه شود 

  ) تهران 
  مذهبی: افراطی   برخورد های 

برای  سازی  زمينه که موجب   ديگری از عوامل  يکی مينويسند که :  محقيقين 
،غير  افراطی  اميز ،  خشنونت  برخورد  گرديد : همين  در غرب   سکوالريسم 

  مردم بود . در بين  کليسا  مبليغين  وعاقالنه   مدبرانه 
به جای  کليسا  معروف ونهی عن المنکر  وکميته های امر باال رو حانيون مذهبی  

با  دين  در نشر   حسنه  وبا موعظه  واستدالل با منطق  با عطفوت ومالئيمت  اينکه 
غير  غير عاقالنه  وبا برخورد های  پر داختند  با خشونت  بر خورد نمايد  مردم 

  گرفتند. مردم قرار   در برابر  منطقی 
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بلکه در  بعمل آوردند ،  عالمانه  عوام الناس بر خورد غير  با  نه تنها   دينی  مبلغين 
 مرحله به  اين وضعيت  ، فتند کر جاهالنه کار  خورد برنيزاز  دانشمندان مقابل 
آن می  ومال ها  آنچنان به انديشند ، طوريکه کليسا  مجبور بودند  :  ءعلما که  رسيد 

می   علم  آن را  بر خالف آنچه کليسا   نمی کردند  انديشند . دانشمندان جرأت 
  بينديشند . داند 
ميالدی درکشور های چون فرانسه ، انگلستان  19قرن   تا  12قرن اغاز وضع از  اين 

معمول بود . اين  پرتگال ، لهستان ، اسپانيا وغيره ...  ،  هالند ، آلمان ، 
به  نسبت  ونفرت انگيزی را  بد  بسيار  کليسا عکس العمل  روحانيون  عمل 
   ايجاد کرد . ومذهب به طور کلی  دين 

به تاسيس  دانشمندان  غرض سرکوب علما ،  لها در طی اين سا کليسا  روحانيون 
وبدين  پرداختند .  » تفتيش عقايد « يا  » ا نگيزيسيون «بنام  عقايد  محاکم 
وغيره  مخالفين دين وبدعت گران در دين  نام  را زير  توانستند مخالفين خويش  ترتيب 
  مجازات نمايند .  سخت وسنگينی  به جزا های  ها  ... نام 
  مينويسد:  ورانت ويل د

اعالن  کليسا  منابر ومناره های  محکمه از طريق   انعقاد  قبل از   محاکم  رهبران 
داشته باشند  سراغ   وبدعت گران را  ، بيدين ها  ميکردند، هر کدام از شما که ملحدين 

در  که کسانيکه  نمايند . مطمين باشيد   معرفی  بما  محکمه  غرض  ، 
،  افشا نخواهم کرد  نه تنها   نام شان را  کمک کند   سوسی با ما وجا  رسانی  اطالع 

  بدست خواهد آورد . نيز  از نزد ما انعام ومکافات  بلکه 
   می افزايد:  ويل دورانت 

متفاوت  در هر کليسا  رو حانيون کليسا   تعذيب وشکنجه  طريقه وشيوه 
وآنانرابه دار می  می بستند سر متهم  به پشت  متهم ر  اکثرآهر دودست  ولی  بود 

چنان محکم می بستند  را  دست متهم  دورانت مينويسد : گاهی  آويختند . ويل 
وجان  خفه ميشدند  کلو شان می انداختند که زياتر ا. متهمن  های شانرا در  ودست 

  ميدادند .
ا ی ه ميشودکه استخون  چنان محکم بسته بندی  دست وپای متهم  در برخی از اوقات  

( از اينکه به محکمه برسد ،نفس خويش را ازدست ميداد .در هم می شکست ومتهم قبل 
  )  351و 349،صفحات 18 لدتاريخ تمدن ج

فرمان مشهوری  به در خواست کليسا  در انگلستان  م   1401چهارم در سال  هنری 
  صادر نمود.» سو ختنانده شو د  بايد   بدعتگران « بنام   را 

در مورد امر   تمدن )  تاريخ  (  کتاب خويش بنام  )   360   (  در صفحه  ويل دورانت
)  8800) (   1488تا سال  1480از سال  «  کليسا مينويسد :  قربانيان   وارقام 

به  محکوم  نفر  )  96494تقريبآ (  ودر حدود   شده اند  سوختنده  تو سط کليسا  نفر 
  النوع کرديده اند . جز های مختلف 

وبه تعداد  سو ختانده شده اند   نفر  31912در حدود  1808تا سالهای   1480واز سال 
   .» مختلف النوع گرديده اند  ) محکوم به جزا های  291450( 
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رهبران  فساد مالی ، برخورد غيراخالقی  از جمله  ديگری  ناگفته نبايد گذاشت عوامل 
ساخت که غرض  ر غرب مساعد د سکو الريسم  کليسا زمينه خوبی را برای رشد 

  صرف نظر بعمل می آوريم . آن مثالهای ذکر  از  طوالت کالم 
  : واسالم سکوالريسم 

( قرآن عظيم الشان وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم   از دين مقدس اسالم  افراد که 
هستند که مند  اعتقاد وباور به اين امر   وهمه جانبه دارند ،  درک و معلومات دقيق ) 

غير  ومحکم دارد. حتی علمای   ناکسستنی  روابط   با سياست  دين مقدس اسالم :
   مينمايند حقيقت اعتراف  بدين  اسالمی نيز 

واعمال اين حاکميت  از ان پروردگار است  اعتقادات اسالمی حاکميت مطلق  بر اساس 
که  معنای است  دين . واين ب آن داده شده است  صالح  به بندگان   در روی زمين 

  وجود دارد . زندگی بشر  در همه عرصه ای های  حضور دين 
سعی وتالش خويش در اين  همه  اين نظريه ،  وحاميان  ومبلغين   ولی سکوالريسم 

اجتماعی و سياسی  از صحنه های  تا دين را  عرصه به مصرف ميرساند 
مسجد   دين را در گنج  الح وعبادی وبه اصط فردی  زندگی  وآن را به  کند  حذف 

امر   ودر نهايت  سازد .منحصر منتقل  قبرستان وجنازه ها ودر نهايت آنرا به و
  کند.  واگذار  خدا  به غير  دين حذف و  وحاکميت را از  قانگذاری  حق 

حاکميت مطلق از آن » نبوی  هللا وسنت  کتاب « ، اسالمی  در حاليکه بر اساس حکم 
وسياست  حاکميت دينی است  منشا ء مشروعيت  خداوند پروردگار است . و

پيامبر صلی هللا عليه وسلم استوار ، می باشد  وسنت  آسمانی  بر قوانين  مبتنی  اسالم 
.  

اقتصادی ،  اجتماعی ، سياسی ،  اعم از امور  دين در همه عرصه های زندگی بشر  بنآ 
هدايات  در سايه   لم دارد وعقل وع  و.... دخالت تام ومستقيم  اخالقی 
  سامان می بخشد. جامعه را  وسياسی  اقتصادی  مناسبات  اسالمی 

موازانه  وايجاد  برای حفظ حاکميت   تالش  ، هدف دولت  در تفکر سکو الريستی 
فردی محدود  چه بايد کرد که آزادی های  اين که  آزادی وعدالت است . يعنی  ميان 

   به آزادی افراد ل شود که مخل نشود وقدرت حاکمان چگونه کنترو
   نباشند؟ تفسير می کنند )   که خود شان  ( آزادی 

،  های الهی  وسنت  دين  وحاکميت، احيای  اما در تفکر اسالمی، هدف از سياست 
ايجاد امنيت  الهی برای  قوانين  است . اجرا وتطبيق  انصاف  اقامه عدل ، قسط 

ازتاريکی  ونجات انسان   ومعنوی ،  مادی  جهت رشد  زمينه ای  وفراهم ساختن 
ها ناروا ، تعليم وتربيه صحيحی وسالم  مبارزه با بدعت  ،  بسوی نور ، اصالح جامعه 

،  به فضيلت  دستيابی   ضعفا ، ودر نهايت  بخصوص  ، احقاق حقوق انسان 
  ومعرفت است . کمال 

هللا نور وکتاب مبين ، يهدی  قد جاءکم من«  :می فرمايد  با زيبای خاصی خداوند متعال 
ويخرجهم من الظلمات الی النور باذنه ويهديهم الی  به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم 

است  ازجانب پروردگارنور ی ( که پيغمبر ) « 16- 15مائده :سوره » ( صراط مستقيم 
وهدايت  است  ( که قرآن  وکتاب روشنگری    روشن می بخشيد ) را وبينشها 

   شما آمده است . انسانها است ) به پيش  بخش 
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کسانی را به راههای امن وامان ( از   آن ، ( کتاب )   خداوندبه برکت 
او باشند ، وبا  خشنودی    می کند که خواستار  هدايت   )  وآخرت  دنيا  وهراس  ترس 

 می وظلمت ها ( کفر وجهل ) بيرون  از تاريکی ها  خو د آنان را  مشيئت وفرمان 
هديت  به راه راست  وايشان را  می برد .   وبه سوی نور ( ايمان وعلم)  آورد 

  »می کند.  ورهبری 
انسان  رساندن  وسيله است ونه هدف ، وهدف از آن به کمال  از ديد اسالم حکومت 

به حقوق  وهم توجه خويش را  است. هدف اسالم حفظ سيادت انسان بوده 
  واجب می داند . نرا ورعايت آ  معطوف ساخته  بشر 

اسالم   سياست دين مقدس  آيات قرآنی وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم اساس وتهداب 
از  وبخشی  ايمان  برآن را جزئی از قلمرو  وعمل  را تشکيل ميدهد . اعتقاد 

می شمارند . به طوری که در تفکر  يک مسلمان  وحيات  اسالم  تعاليم  مجموعه 
از  وعمل سياسی  صلی هللا عليه وسلم تفکيک انديشه  پيامبر  وسنت  قرآنی 
  امکان پذير نيست . واز زندگی اجتماعی مسلمانان  واسالم ،   ايمان 

وضع قانون وحاکميت  که  آيات متعدد ی براين امر تاکيد ميدارد  در قرآن عظيم الشان 
زمين می باشيم  در روی  قانون مجريان اين  وما انسانها  پروردگار بوده  مطلق از آن 

.  
1 - » b (فرمان جز  ) 57انعام سوره » (وهو خير الفاصلين  الحق   يقص  ان الحکم اال

انجام  حکمت  می رود ( وکار هايش برابر  حق  در دست خدا نيست . خدا به دنبال 
نمی شود  واقع  عذاب   نخواست  واگر  واقع می گردد  عذاب  لذا اگر خواست  ميشود . 

  از باطل ) است .) کنند ۀ ( حق  من وشما و ) جد  بهترين ( قاضی ميان  واو  ) 
) ( فر ماندهی 70قصص سوره »( له الحمد فی االولی واالخرة وله الحکم « - 2

او باز گردانده می شويد . ( او خالق ، واو حاکم ،  اواست . وبه سوی  از آن  وقضاوت 
   واو قاضی است ).

) (ولی هنگاميکه خدا بخواهد باليی به  11رعد سوره » (دونه من وال مالهم من « - 3
بر گرداند ، وهيچ  نمی تواند آن را ( از ايشا ن)  وهيچ چيزی  قومی برساند هيچ کسی 

  شود.)  نمی تواند ياور ومدد کار آنان   هللاکس غير 
   
  ) 40يوسف   (سوره »القيم  اال اياه ذلک الدين  ان الحکم اال b امر االتعبدوا «- 4

که بر کائنات حکومت ميکند واز  است وبس ( اين ، اوست  ( فرمانروايی از آن خدا 
را نپرستيد  او  که جز  داده است  وعبادات را وضع می نمايد ). خدا دستور  جمله عقايد 
  رهبرند ). عقلی ونقلی بر صدق آن  وبراهين  وثابتی ( که ادله  دين راست  . اين است 

پيروان خويش هدايت فرموده است   برای  خاصی را  هدايات  چنان قرآن عظيم الشان هم
  : ومی فرمايد :

متابعت صورت گيرد   آنها اصآل نبايد از  است  که مخالف شرع  از حکوما ت   آنعده 
 نموده است : را حکومت همچو   ومقابله به امر بر سر نگونی دين اسالمدر وحتی ، 

يريدون ان « می فرمايد :  سوره نسا ء )   60در ( آيه :  پاک  بطور مثال خداوند
( می خواهند داوری را به پيش  » به  ان يکفروا   وقد امروا  الطاغوت  الی  يتحاکموا 
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طاغوت ببرند( وحکم او را به جای حکم خدا بپذيرند ؟ ! ) وحال آنکه بديشان فر مان 
  نداشته باشند . ) ) وبه طاغوت ايمان داده شده است که ( به خدا ايمان داشته و 

در مقابل  مقابله رو در رو  به  را  پيروان خويش   وحتی قرآن در برخی از آيات 
  است .  دعوت نموده   طاغوتی مخالف اسالم  حکومت 

موسی عليه  که به حضرت  نازعات  سوره   17از آيه  از آنجمله ميتوان  
اذهب « با فرعون بپردازد .  رو در رو   مبارزه تا به  وظيفه داد  السالم 

.  وباغی ميباشد کرده  سر کشی که او  به سوی فرعون برو » ( انه طغی فرعون  الی 
 (   

واحکام  اسالم  به پيروی از دين  خويش را  همچنان قرآن عظيم الشان حکمران 
سر   قرآن اين حکم اسالمی وهدايات صريح اسالمی که از وحکام  نموده   دعوت  قرآنی 
  خطاب نموده اند : وظالم  : فاسق ، کافر  قرآن می نمايند آنان را پيچی 

» ( الفاسقون « ، » الظالمون « ،» بما انزل هللا فالئک هم الکافرون  ومن لم يحکم « 
کرده  نازل  آنچه خدا  موجب  به  وکسانيکه  ) (   47،  45،  44:  مائده 
  فاسق ). ود( کافرند )، ( ظالمند ) ،( خ قضاوت وداوری نکند،آنان  است 

  می فرمايد : به پيامبر اسالم  در خطاب  قرآن عظيم الشان 
 105 نسا ء سوره» (  ار اک هللا الناس بما  انا انزلنا اليک الکتاب با لحق لتحکم بين « 

به حق  هر آن چيزی که حق است )  وبيانگر  بر حق  ) (ما کتاب ( قرآن را که مشتمل 
ميان مردم طبق آنچه خدا به   وبدان )  هدايت باشد  تا ( مشعل راه  تو نازل کرده ايم بر 
   داده است قضاوت وداوری کنی . ) نشان  تو 

ملک وپادشاهی به برخی  واعطای  همچنان در قرآن عظيم الشان از حکومت ورهبری 
ابراهيم عليه  الم ، سليمان عليه الس ،  : حضرت داود عليه السالم  پيامبران مانند  از 

خود  ها در قرآن  . که ذکر همچو داستان  سخن بميان آمده است   و...  لوط  السالم ، 
  دين وسياست است . عملی  وحدت وعينيت  مبين 

» ( جعلناک خليفة فی االرض فاحکم بين الناس بالحق وال تتبع الهوی ...  يا داودانا « 
سا خته ايم ( وبر  نمايندۀ ( خود )  ن در زمي ما تو را  ) ( ای داود  26ص:

پيغمبران پيشين نشان داده ايم ) پس در ميان مردم به حق داوری کن واز هوای  جای 
   نفس پيروی مکن . )

 )  54نسا ء :   سوره »(فقد ء اتينا ء ال ابراهيم الکتاب والحکمة وءاتينهم ملکا عظيمآ « 
کتاب (آسمانی ) وپيغمبری   ابراهيم عليه السالم  ( ما که به حضرت 

داود  وپادشاهی  يوسف در مصر ،  داده ايم ( مانند : سلطنت  عظيمی  وپادشاهی 
  شام ) . وسليمان در 

واجب نموده  وولی امر را بر مسلمانان  از رسول  اطاعت  قرآن عظيم الشان   همچنان 
  ميفرمايد :  ، 
  » االمر منکم واولی  الرسول و   و اطيعوا  هللا  اطيعوا  يا ايها الذين آمنوا « 
از قرآن ) و از پيروی از خدا ( با  ايد  ) (ای کسانيکه ايمان آورده  59 ( نسا ء 

اطاعت کنيد. واز  با تمسک به سنت او )  محمد صلی هللا عليه والسلم  ( خدا  پيغمبر 
وحقگرا بوده  ( ماداميکه دادگر  واطاعت نمايد . فرمانبرداری  ولی االمر مسلمان خود 

   اسالم باشد .) شريعت  احکام  ومجری 
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ثابت  تام  وضاحت  به   که فوقآ بدان ا شاره بعمل آمد  قرآنی  به آيات  با توجه 
جدا ناپذير  وحکومت  دردين مقدس اسالم ، دين  که  ميگردد 

  خدا ميباشد .  از آن  مطلق  وحاکميت  بوده 
جدائی دين از سياست در کشور های   های  شعاری   بنآ اصدار  

در کشور عزيز ما افغانستان که يک کشور اسالمی می باشد  وبخصوص  اسالمی 
  اسالم است.از دين مقدس بوده، خالف فهم درست از  شعار  صرف  ، 
ت کپ و سخن حق [پ هنوز هم با جدايی دين اسالم از سياس نا[ر کسې با رسيدن اي 

ډول صدمه ميزند و حق را ناحق ميeويد و       باور داشته و محتوی دين اسالم را به اين 
اسالم  ستأکيد دارد که دين اسالم دٻن سکوالر است به مفهوم معين از دايرهء دين مقد

  خارج ميشود.
دين اسالم مبين اسالم دين دنيا، دين اخرت و دين حق است. دين  که:حق سخن چنين است 

            .هم تمدن م هم دين هم سياستاسال
 

  ختم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 : سکوالريزم يا جدائي دين از  دولت  موضوع
 »دی ـيـسع«  تتبع ونگارش :امين الدين 

 يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 
  جرمنی -حق الره مسؤل مرکزفرهنگی دو

 saidafghani@hotmail.comادرس   :


