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  آ نچه خودداشت ز بیگانه تمنا میکرد
   حقوقدان - اميرفيض 

.  انسان هائي هستند كه به انسان هائي هستند كه نميدانند چه دارند وچه ندارند ولي عادت به گدائي وطلب از ديگران دارند 
. دراين ميان انسان هائي هم هستند نكه دقيقا بدانند كه ان مطلوب چيستآعادت معهود هرنو وتازه اي راطلب ميكنند بدون 

معهذا به  ،بوده اند ن مستفيضآنچه راكه گدائي ميكنند خود به حدكافي والزم داشته اند وسالها از منافع آكه نميدانند
چه خود داشت نآ گاهي، خودشان رادرصف گدايان جاميدهند وخواستار حكومت سكوالرميشوند وباصطالحآاعتباراين عدم 

  .تمناميكرد زبيگانه

موضوع اين تحريرمتوجه اين مقصود است که ما ايرانيان ازبدو مشروطيت بويژه ايام سلطنت پھلوی ھا حکومت 
سال حکومت سکوالر واجتماع سکوالرترسيم کننده تصميمات قانونی  ٧٠ن داشته ايم وحدود آسکوالر درحد کامل 
ت  سکوالر رادرجامعه ايرانی ما منقطع وحکومت تداوم حاکمي  ۵٧بوده است  وشورش  ما وحرکت ھای اجتماعی

بنابراين به اعتباراينکه  .است کردهاسالمی يعنی حکومتی که نقطه مقابل حکومت سکوالر است به جامعه تحميل 
ماايرانيان حکومت واجتماع سکوالر رادشته ايم وتمام عمرمشروطيت وباالخص زمان سلطنت شاھان پھلوی بدون 

سال وروال طبيعی  ٧٠ل سکوالريم حکومتی واجتماعی ادامه داشته ونظربه اينکه گذشت زمان ھرگونه مخالفت روا
 ،سکوالر واجتماع سکوالروبه اعتبارھمان حکومت مده آوقانونی سکوالريسم درايران بصورت يک حق بنيادی در
ميزما آحقوقی وحکمت خواست  لذا  تنيده گرديده  ساخته و تاروپود اجتماعی ما وروابط حقوقی داخلی وخارجی کشورما

چيزی راکه ماداشته ايم وازما بزور گرفته اند بايد    ،بازگشت به دوران سکوالريسم باشد نه  حکومت سکوالر ميتواند
اقل « ن به بی دينیآن برای مردم کشورما جھل درجھل است  وتفسيرآنه چيزی که معنا ومفھوم   نراخواست آاسترداد 

  ».ورود به جھل است

 ن ولی ابتدا اجازه فرمائيد چون درقسمت  باالآاين تحرير باتفاق نگاھی خواھيم داشت به دوران سکوالر  ايران وسير در 
  داده شودھان آنسبت به  یصحبت از حکومت سکوالر واجتماع سکوالرشد توضيح

  سکوالریسم
 ن تعريف اين است که حکومت درمفھوم اجرائی اي ،نطورکه سکوالريسم راتعرف ميکنند جدائی دين از حکومت استآ

نطور که مبلغين اين آوضع قانون واتخاذ تصميم ميکند  ،تناسب نيازه اتخاذ تصميم درقيد وبند دين ومذھب قرارندارد  وب
زاد ميباشد ھمانطور که حقوق آادعاميکنند  حکومت دين ومذھب بقدرت وموقعيت خود درجامعه  نوع حکومت سکوالر

   .نرامقررکرده استآبشر

نان دردومرحله است مرحله اول اينکه حکومت از جامعه جدانيست وبکالمی ديگر جامعه است که حکومت آ گاشتباه بزر
ورد بنابراين دريک جامعه دينی فرض وجود يک حکومت سکوالربسيار ضعيف  واحتماال موقتی وبرخالف آرابوجود مي

امعه سکوالر نميتوان يک حکومت دينی پايدار بوجود اين برداشت متقابل ھم ھست يعنی دريک ج حاکميت مردم است
   .ورد  البته به زور ميتوان ولی صحبت از دمکراسی و حقوق بشر وحق رای اکثريت ھم ھستآ

نوع وکيفيت سکوالر جامعه است برخی جوامع دينی مانند مسيحيت  اصوال برپايه دينی مستقرنيست   اشتباه مرحله دوم 
ستقبال از سکوالراست ولی نطفه جوامع اسالمی برسکوالر بودن جامعه يعنی مقيد به رعايت ماده اآوذاتا سکوالر ويا 
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ميتوان ھمان برداشتی راکه جوامع غيراسالمی از حکومت سکوالردارند برای جوامع اصول اسالم ريخته شده است   لذان
  .اسالمی پياده کرد

دين ومذھب فاصله داشته باشد درتطبيق مورد حکومت زاد بوده وباآر بھرتحولی اطالق ميشود که التعريف جامع سکو 
قيودات  ،ن جامعه ای است که درزندگیآجامعه سياسی <سکوالر ھمان است که درباالتعريف شد  درجامعه شناسی ھم 

مذھبی نداشته باشد>  اگربتوان درجوامع غيراسالمی قيودات مذھبی رارعايت نکرد درجوامع اسالمی اين حق وجود 
م رعايت قيودات اسالمی ممکن نيست وحالت خروج از اسالم رامنظورميسازد به ھمين دليل است که ندارد وعد

واين تفسير از نظر حقوق اسالمی درست است  ودرنھايت   ،بی دينی> تفسيرشده استسکوالردرجوامع اسالمی به <
داره شود  از نظر حقوق مدرن جامعه جامعه ای که براساس نياز وعقل ورای مردم بدون توجه به قوانين دينی ومذھبی ا

   .سکوالر واز نظر حقوق اسالمی جامعه بی دين خوانده ميشود

  حکومت سکوالر وجامعه سکوالر

عرض شد که ما درسالھای مشروطيت بخصوص دوران شاھان پھلوی ھم حکومت کشورمان سکوالر بود وھم جامعه ما 
نکه اصل دوم متمم قيد سنگينی برای آ اساسی رسميت يافته بود وبانکه دين ومذھب ايرانيان درقانون آبا  ،سکوالر بود

تطبيق قوانين مصوبه  مجلس با قوانين اسالمی مقرر کرده بود  ازھمان دوره دوم مشروطيت ماده دوم از اجراخارج شد 
زه از محدويت زادانه وبدون الزام به رعايت قوانين اسالمی وضع قانون ميکرد وحکومت ھم ھمان قانون منآيعنی مجلس 

وحقوق اساسی  فارغ از  ، قضائی،  مدنیھای اسالمی رااجرامينمود يعنی حکومت سکوالر بود تمام قوانين جزائی
درعرض قوانين اروپائی وضع وجاری بود تمام قوانين منتبع قانون مدنی مانند قانون ازدواج و  و محدويت ھای اسالمی

سالم تشيع معادن طبقه اول مانند نفت فلزات متعلق به شخص حاکم است يعنی ملک درا ، قانون معادن ، شناسنامهطالق
  .خاص امام وجانشين امام است

موزش آ، قانون حجر،  قانون وقف  ،نھا قانون بيع شرطآ،  قانون اوزان  ومھمترين ،  قانون سربازیقانون ماليات
   .بق باقوانين مدرن اروپائی بودنھا کامال فارغ از قيودات اسالمی ومنطآوامثال   وپرورش

ن قائل شده است  معھذا اين دواصل آحقوقی خاص برای  مذھب وسران  ٨٣و ٧١در اصل   نکهآ قوه قضائيه کشوربا 
خوندی وشرعی شد  وقانون آئين دادرسی مدرن جايگزين قضاوت آازھمان دوره دوم وسوم مشروطيت بالاجراماند   و

ورن جريان يافت  ھمين تحول بود که آيدن وچشم درسار دست وپابرگن قصاص وسنای قانومجازات عمومی مترقی بج
ايران توانست از کاپيتوالسيون رھاشود چراکه بعلت  حاکمت حقوق اسالمی درمحاکم ايران کاپيتوالسيون به کشورما 

  .تحميل گرديد

متحد تطبيق تداوم اجرائی قانون   حقوق اساسی کشورما درتداوم اجرائی دقيقا درراستائی قرارگرفت که سازمان ملل
اساسی رادرکشورما منطبق بااعالميه جھانی حقوق بشر دانست وايران به اعتبارھمان سکوالريسم حکومتی وتداوم 

    .اجرائی قانون اساسی عضويت سازمان ملل متحد رايافت

  جامعه سکوالرایران

وھمانطورکه ھيچ   ی  التفات به دين باشند وجود نداردجامعه سکوالر مطلق  يعنی جامعه ای که مردمش بدون استثناء ب 
، جامعه ای راگويند که قيودات چيز مطلق وجود ندار، سکوالريسم درجوامع انسانی حالت نسبيت داردوجامعه سکوالر

  .عقل ونياز جامعه حرکت داشته باشدمذھبی ودينی مانع تحوالت وتصميم گيريھا وپيشرفتھا نشود وجامعه براساس 

يا قبل از حاکميت غاصبانه جمھوری اسالمی  جامعه ما سکوالر بود ياخير تحوالت آسانی ميتوان خود پرسی کرد که آبه 
  وحرکت ھای اجتماعی کشورما دينی ومذھبی بود يابنابرنياز مردم ومنطبق باحرکت ھا وتحوالت کشورھای ديگر؟
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کوالريسم نه به قوه قانون بود ونه تحميل سير يک نگاه صادقانه ومنصفانه اين است که حرکت اجتماع مابسوی س
،  ارتباطات جھانی باکشورھای مترقی  وبيشتر از ھمه عالقه ،  پيشرفتھای اقتصادیموزش وفرھنگآپيشرفتھای 

ورده بود  اسالم دين ايرانيان آپادشاھان پھلوی به پيشرفت ايران بطور طبيعی رقبت وميل به سکوالريسم رابوجود 
محدود به فرد بود نه اجتماع  ن آودرقانون اساسی ھم ايرانيان به ھمين دين معرفی ميشدند ولی رسميت  شناخته ميشد

  .وبھمين دليل است که محققين عقيده دارند که ايرانيان درزمان شاه ھم دينشان راداشتند وھم دنيا را

از به قبول واستقبال مردم داريم  نميتوان غرض از تنظيم اين اليحه توجه به اين موضوع مھم است که مابرای حرکت ني
مردم ما    ،درحرکت ھای سياسی واجتماعی موفق شدمردم شنا وبه دورومخالف باباورھای آ باارائه مفاھيمی مشکوک  نا

ن زمان  نشنيده بودند که  آدوران قبل از جمھوری اسالمی راديده ويابياد دارند ھيچ نامی ھم از سکوالريسم در
سالمی جلب شود بلکه بطور مسلم باغريبه ئيم سکوالر  توجه مردم به ايام قبل از جمھوری اه وقتی ميگوماتصورکنيم ک
  .ن شده روبرو ميگردندآميزی ترسناکی ھم به آای که رنگ و

خواست  وھدف  مبارزه ماايرانيان ترقيخواه وناسيوناليست بازگشت به حقوق ناشيه از تداوم اجرائی قانون اساسی  
ن برداشتن ومنھدم ساختن ھرمانعی که درراه رسيدن به ھدف واالی ما وجوددارد است  آی ژواسترات نآت ومتمم مشروطي

و اين است حقيقت معنی نه ايجاد دکان ھای مشکوک باکاالھای نامفھوم واصرارھای نامعقول و ادعاھای موھوم 
 برصورت دعوائی که ادعاکردی ودر عمل درگل بماندی 

   


