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  و ������ن	���ری�م                      
                                   ���ا��ام ا��ی���  

�ر ����؟ را��ۀ آن �	 ا��م ����� ارزی	�� �� ��د؟ ���ری�م ����؟ ����
�ری�م �� .-�ان ی, ا�+ی*ۀ ��	�� و ()�'� در &%	رض و �"	! � �	 ��آی	 �

�ر �	�+ ا��م 0/ار دارد؟ آی	 ی,��و ی	 �� .3	رت دی�/،  ��) 	ن �� &�ا�+ �
�ری�م 0	�6 5 4 ��  ؟ �7-+ا��) 	�� و �

  
  	���ری�م ���؟

�ری�م��� Secularism B�&��� در ز�	ن  �-%���	C5 Bرا ��+ھ+، از واژۀ  ای
Seculum  �7 �+ه)/H �7�H 	ی 	ما���� �%-� د���ری����7-�ع، �%	�� دارای  . �
�H 6/(�7 در �5ا�L 4/��  �� و �*7�H/ده � ���H	��H ت��M& ادث و�O ل� 

�� و در ./�� �� ادر (	ر�� �� �'�Cم د��	 H/ای� ی	 د���ی �+ن ��د، 
�/دن) و َ.) 	���(د��	H/ای�) &%�3/ �� ��د. � (.)���	 (.ِ  

 /� �Uو دو 	وه ھ/H ،ن ا(/اد	�� Vدر آن روا� ���ری�م �X	م .	م .���W ا�� ���
، دیB از دو�U و ��	�� 5+ا �� ��د &-H �� Y�X/ددو �0ا��6W. ��+� B  �3-	ی

�ری�م �X	م  ،دی�/در &%/ی\  �3+ل �� H/دد.و �� ا�/ �"�Z و]�Z!� ا(/اد ���
�/ی &)�W �� ��د �� _^ از ر��	�^ �� �[	�ۀ ی, C5	ن ��-� &3	رز ) Y`�-�

 �� .6W �+اری ]/دH/ای� ی	 ی/یB آن .3	رت ا�� از:]��ط زا!�ل و �/د 
آزادی ، )H Y(.Scintism/ای� و &`/�� H/ای�(��	��7�م )، Rationalism(را����	�U�م 

 او�	���م ی	 ا��	ن ��Mریو د���/ا��، )C�)Citizen/و�+ی7 	.�، (/دی و ا5
6 �	ورھ	 و .W	ی+ ی%-� _kی/ش و &M  ، رواداری و �[/ت H/ای�)Homanism(او�	���م 

) ی	 ا!	�U (/دی �� (/د Individualism(ا�+ی�ی+و�U�م ، (/د H/ای��"7)\ در 5	�%�
  ا��W7ل و �"��Z ]�د را از ھ�ی� (/دی ]�د �� �H/د. 

  
   $�# "!�ی 	���ری�م در ��ب:

�ری�م ���/ای �	ر �"�� &��V ��ی�-+ۀ �/ی7	��	ی� �5رج Secularism واژۀ �
�5��ب ھ	�U اوکGeorge Jacob Holyoake )1906  - 1817� ده	ا�7'( .+ �U	ھ

�ری�م را �/ای &%/ی\ و &���� ��	ی6 و ����.	ت  1846اوک در �	ل ��واژۀ �
 �Uدو ����	�+ �� ا��ر د���ی و ��	زھ	ی �	U'%6 �/دم د���ی ��	ر �/د و اظC	ر دا�� 

 .	Cت آ]/ت و روح آ�	�O 6ی	دازد، �� �� ��/�� ���ری�م �� �Hی+ ��او در &%/ی\ �
�ری�م ی, �X	م وظ	ی\ ���� 	� �H+�3د ز�C� ھ+ف آن ��/ای �O	ت د���ی ا�� 

  ا��ار �	دی ا��. 
�ری�م ���L ، ا�+ی*� ای �/آ�+ه از �+ر��7ۀ	رو�-�/ی ارو_ /Z. در ��/�� ا�� 

�� .-�ان  ی	 0/ون و���  _^ از �+ه ھ	ی ��	��.Z/ ا���W	ت .) � و !-�7% 
�H 6/(�ی�� از _+ی+ه ھ	 و _�	�+� /Z. Bو 5+ی ای YC� ی	ھ.  �U	5 و YC� 7ۀ��

�ری�م از درون �)��	ی �����M �/ �/آورد. ���C ا!�ح دی-� ��� ��ایB ا�� 
)/&�U B�&ر	� V��& ]�7 ��*�د	ن �-	م _/و&�7	� 	� �� ��M���1546 – 

1483*��� وظ�'ۀ ���دی)  �7'H Bای 	� /&�U .+� د	ای` �Mدی-�)��� YU	.(�
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Oا��ر �%-�ی و رو �� B7[دا/_ 	C-& 	��(� 	��(�� ا�� ��-	د 5+ای� دیB ���� و 
 �Uو دو ��	ن را در را از ��	و&�7/_ ��kHا��. ا�73U دی+H	ه و �U �3-5&/ی 

�ری�م &3+ی6 �+، ���6 داد �� ی�� از .�ا�YC� 6 در ���H 6/ی �� ��M���
�� ��U'� ھ	ی دی�/ �U	O در ./!ۀ .)�م و !-%� �� وی�ه  ، ��ندر Y�X. ت��M&

�ری�م را در و (/ای-+ ��7/  ،5-�3 ھ	ی ا75 	.� و ��	�� .)�م ا��	�� و���
�ری�م���6 داد. در (/ای-+ �� ��/L �M��� ی	رھ�*�ی	  �5ا�4 و 

�ری����ن، دیB(����M) از �� ��	�� �O	تدو�U 5+ا �+. & 	م ./!� ھ	ی �
، ./(� و د��	ی� �+ و �0ا��V��& B و �7O ���	ری از ./!� ھ	ی �O	ت ا75 	.�

  ھ	ی ��	�� و ا75 	.� &+ویB و &-Y�X ی	(�. �C	د
  

  ا+*�(%:  -	���ری�م '��&% 	���ری�م 	!�	% و 
�ری�م �� �	 &%	ری\ و وی�C�H	ی �"7)\ از ��ی دا�* -+ان .)�م ��	�� و ���

��	�� و ا75 	.� �� �	 5+ای� دیB ا��	�� �-	]�7 �� ��د و �� .-�ان �X	م 
�)� دو ��6 و دو ��ع از ��	�� و دوH �� �"*� �U/دد، /X-� م  :از�ری����

�ری�م ��	�� و ���ری�م ��	�� را در �/ �� �H/د ا75 	.�- ()�'����� .
�Uو دو ��	از �� Bو 5+ای� دی ,���ری�م ()�'� ،ی%-� &'��ا75 	.�، - و �

  ا�'�	ک و ط/د دیB از �	ورھ	 و (/ھ-� �/دم و از ��	ن 5	�%�. 
 �U	O در ���ری�م ��دیZ،  B/ رو�-�/ی و ر��	�^ در ارو_	 و L/بدر .�

� �� آ�/ا از �X	م ��	�� و ./!ۀ ��	�� 	O ھ/ �'�ذ و	X� م	و &  ��M���
�ری�م ()�'� و ���ری�م ��	�� ��WM �+، ا�	 �����/ون �/د و در وا40 �
ا75 	.�، �/ �	ور ھ	 و .W	ی+ دی-� و (/ھ-� 5	�%� �� . +&	ً از ایB �	ور ھ	 ری*� و 

�ری�م ��	�� ��WM �*+.  �	ی����� H/(�، L)3ۀ �	�6 ��	(� و ھ ��ن �
�رزی���ن ��.)� رYL آ��� �	ورھ	 و (/ھ-� دی-� در �5ا�L 4/�� �	 (/ای-+ �

 Bدی 	(�، ا�	رت _����7 ادا�� ی�Z� \%� Bدی+ و ای/H \�%�& و &��ر /��& YLر �(.
� 5	�%� �	�0 �	�+. ھ �-	ن در 5	�%� و (/ھ-در �	ورھ	ی دی-� و �%	رف دی-� 

�ری�م ��	�� در �5ا�4 و �*�رھ	ی ��� �7O رزی���ن و���ا�73U رو�+ �
�ری�م ()�'��"L \(7/�� ����ۀ �7'	وت ��ا75 	.� ��� در ای�WM&- B ی	(� و �

�*�رھ	 �	 &'	وت 0	��� 6	U%� و �*	ھ+ه ا��. ����ۀ �[	ل در �5ا�4 ارو_	ی�، 
�ری�م ()�'���!+ی ���	ر ��*7/ از �5ا�4 ا�/ی�	ی� �� �*Y ا75 	.� �	 در - �

 �� �U	O ]�رد؛ در �� ��	م ��	X� 4م ا��. ھ/ دو �5ا��ری���از �73-� �/ �
5	�%� و �O �7O	ت و (%	��U 5	�� دی�/ ���ان &	��/ _kی/ی از دیB و ��W آن در 

 ��	�� Y�	O م	X� دارای ��/L \(7"� ی	رھ�*���	�� در �5ا�4 و 
�ری�م��  7)\ و �7'	وت ا��.  �" ، �

  
  آی� 	���ری�م در 23�01 و +�/ .� دی- ,�ار دارد؟ 

�ری�م ھ/ �-+ �	 5+ای� ی	 &'��, دیB از ��	�� و دو�U �*"� �� ��د، ���
 Yو �7/ادف واژۀ آ&� ای� ���� Bدی 	! � �	%-� �� دی-� و �"� �� 	ا�Atheism 

�ری�م �	 واژۀ �� �%-� �� دی-� و اMU	د را ا(	ده �� �-+، ���Mب ��� � ��د. �
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ی, (/دی �	ور�-+ �� (/ا���ی ����م ی	 �ی��Y �7/ادف و ھ �	ن ا��. 
�ری�م ��	�� ی	 5+ای� دیB از دو�U و ��	��، ���ری�م �� ]�Zص �� ����
�� &�ا�+ �7+یB و �W7%+ �� ی, دیB و �kھ� �	�+ و ی	 �� دیB و آ&� ای�� و 

+�	� ����� �  . �	&/ی	���U و ی	 
 �Uو دو ��	از �� B5+ای� دی 	� 	^ ارو_�	ر�� /Z. در ���ری�م ���5ا�4 در �

 ��/L ً	57+ر� ،�)/H 6��� 5-� �	 دیB در 5	�%� �/(� و �/ای ط/د �	ورھ	ی �
دی-� �/دم، &"/ی� �)��	ھ	 و �*7	ر .	U 	ن دی-� وارد �"	! � و 5-� ��/دی+. 

 ����� �/ ]�ف آن، � ����م _^ از  �U	O اب در�Oا V��& ��	�� ا70+ار
� �� O�ب �)*�ی, رو��� در 	O 	� �� �7���� �1917  Bدی 	ز �+ �� 5-� �	Lآ

و �	ورھ	ی دی-� �/دم در 5	�%� ر(� و �/ای ط/د & 	م �X	ھ/ دی-� از &"/ی� 
 Bدی B7)/یk_ �7 ازO و ��� / ��)��	 &	 ��`+ و �-��� و �*7	ر .	U 	ن دی-� 

-. ��/� �Z"� /ع�ان ی, ا�	%� ا�7-�	ورزی+.  دم در 5 Bدی 	م ����� �� ��ۀ 5-� 
در ��B ���0ع _���� ��  ��2015 .-�ان ی, ا�/ �"�Z در �	ل 5+ی+ ���دی 

 B�� ��	��-�� B�*� ن	 (�� �U	ن را در ای	�	 (�� B�� ����� � Y�	O ب�O
  از روزه B7)/H در �	ه ر��	ن �	ز دا�7-+. 
 �Uدو 	ر ی���� Y�	O ��	�� م	Xر��*��ر در ی, 5	�%� و ���،  �Uم و دو	X�

در �-��L B/ دی-� ا��، �� �+ دیB و در �"	U'� �	 دیB و �	ورھ	ی دی-� �/دم.  
دو�U و �X	م ��	��، دیB ر� � و دو�7U و�5د �+ارد 5	�%� در دا�B7 �	ورھ	ی 
دی-� و �kھ�3 ]�د �� .-�ان ی, ا�/ �"�Z آزادی دار�+. �/دم و ا.�	ی 5	�%� و 

*���7	وی ا�WMUق  �ر .)� رYL ا.W7	د �� ادی	ن و �kاھ� �"C� ،\(7/و�+
!/ف �X/ از ای-��  H	ھ� ایB &�	وی �WOق �C/و�+ی در  � /ده �� ���+؛

ر.	ی� � ��/دد و &3%�� و �	�/ا�/ی 5	ی .+ا�U و &�	وی را ��  ،��	�� . )�
  �H/د. 

  
  ا��ی�9 ھ�ی (�7�ن و '6	&ۀ ����ن:	���ری�م در 

�ری�م، ���ری�م �� .-�ان ی, &'�/ ()�'� و ��	�� �� �	 �	م ����*	�� ھ	ی �
�� 	ن و (�)��(	ن ��) 	ن و �7O در  %-� و �'�Cم آن�)�� در �O ر	�ر(7	ر ��	ن ا(

� 	ن ��) 	ن ��ط�B و  و ��	�� . )�	O و �%U	�� 6�	0 ری� ا��م	در ط�ل &
  �*	ھ+ه ا��. 

دا�* -+ان ��) 	ن �� در 0/ن  دھY .���ی  ی�� از �%/و(7/یB (�)��(	ن و
�ری�م را �� �'�Cم ا�/وزی آن ارا�� �/د، ا�B ر�+�*	�� &��ری ��� ��U+ا� 

 ��U+ر�+ ا� B� + Oا +�Uو+ M�)595 - 520  1126 – 1198ھ`/ی 0 /ی 
�� �� ا��م از  �U	O ر�+ در Bو ا���دی)��د. ا� �'H �� B"� د را�� ]�د	W7.

دا��، دو �X/یۀ �7'	وت، وا0%��ِ �73-� �/ ]/د و وا0%�ِ� �73-�  �� ا��م _	�-+ی
ش �/د &	 �/ �/ ای 	ن دی-� را ارا�� �/د و از &'��, ھ/ دو �"H B'�. ا�B ر�+ &�

5+ای� ��	ن �/ی%� و �0ا��B و�%� ���5د ��	ورد. و در وا40 ایB  ،�3-	ی ایB دی+H	ه
�ری�م ���	ر او �� &'��,  دیB از دو�U ی	 � �CW) ی	 (. V��& 	+. ا���	ا�` ��

� 	ی دی�/ O ن و	ر�+ (�)��( Bدی+. .�وه �/ ا�/H ی�/O ی�	ب ھ	7���م �+ و M�
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 ،	-�� Bن ��ن ا�	دی, و ��) �ی �	ه ھ	H+ت و دی	ی/X� .......... ی و+-�Uرا��، ا	)
  �*	�� ارا�� �/د�+ �� �	 �"	U'� �+ی+ (CW	ی و ./(	ی ا���� ��ا�5 �+�+. 

از (�)��(	ن ��) 	ن �� در !+د &'/ی� و ی	 &)'�� .����W �	 �%	رف و  .�وه
 �� ���	م �W)� ا��م و �/ع ا���� ��د�+،  ی�� از (/�0 ھ	ی ا���� Oا

��  ]/دH/ای� و .����W اھ �� ا!)� �� داد (/0ۀ �7%��U و ا(�	ر ا.7�ا�U آ�C	 ��د
� �� �kھ� ر� � ایB در 0/ن ھ'Y7 ���دی در ]�(� ھ	رون و �	��ن .3	�

ا�+ی*� ھ	ی ا.7�ا�U را � ��7ان ا�+ی*� ھ	ی �-��3 . ])'	ی .3	�� &3+ی6 �+
�ری�م �� ا&�	 �� .����W ��د، ���ری�م ]�ا�+، ا�	 ی�� از وی�C�H	 و ا!�ل ���� /�

  در ا(�	ر آ�C	 &3)�ر دا��. 
�/یY �/وش دا�* -+ و (�)��ف Uن .3+ا	ۀ ای/ا�� &3%�+ی ��) %�� ��او را 

�ری�م را �� دو د�7ۀ �����7ان از �7%��U ھ	ی �+ۀ ���� و ی�Y ���دی ]�ا�+، �
�ری�م ������ و �O و �Uد دو	C� از Bد دی	C� ی%-� 5+ای� ��	م ���ری����
�-+. او  �� Y��W& ،�%�	5 زی	� Bدی �� 	%� و ی�	از 5 Bی%-� 5+ای� دی �'�()

�ری�م ��	�� در �5ا���� ��. )� و  ،4 و �*�رھ	ی ا�����W7%+ ا�� 
�ری�م ��	��، دیB و دی-+اران در ای 	ن دی-� و ��د�� ی	(7-� ا�� و �	 ای`	د �

  . 6 دی-� �	ن �M'�ظ و ���Zن �� 	�-+. 
�� 	ن و (�)��(	ن ��) 	ن �� ��kریY، & 	�� ی	 O ,ری��& �O	3� و 	ه ھ	H+از دی

	ن در �5ا�4 و �*�رھ	ی �Y از �Y ا�[/ی� �	�6 ��ط�B و ز�	م داران ��) 
ا���� _^ از دوران ])'	ی ار�%� ��Zرت . )� در ط�ل &	ری� ا��م،  �X	م و 

�ر ���ر و ���3 ���� � �� ِ�� �	O ]�اه و ا�37+ادی ���	م & �ری���از ��ع �
دا�7-+، ھ/ �-+ �� ��Zرت .)-� از آن �"H � � B'7-+. ا�/وز ��� �-�B ا�� و 

ز�	م داران ��) 	ن در �*�رھ	ی ا���� . �ً دارای �X	م  ���	ری از دو�U ھ	 و
�ر ھ�7-+. ��� 	ن و ز�	م داران �	O ،ری��7 ا�+ و ]�د���� ��	�� Y�	O
 ���.)� رYL آن، در �0ا��B ا�	�� ���	ری از �*�رھ	ی ا���� �� ا�7[-	ی &/

/�k& �Uاز دو B5+ای� دی 	م ی�ری���و  و �*�رھ	ی ��) 	ن آ��	ی ��	��، �
 ��&�`�6 ��	(�7 ا��.  .�وه �/ ایB، دو ا�7[-	 در د��	ی ا�/وز ا��م و�5د دارد 
�	�6 دو�U ھ	ی ./��7	ن �%�دی و �C 5ری ا���� ای/ان �� ��د �� ھ/ دو 
�/ �3-	ی 0	��ن ا�	�� ]�د�	ن دو�U ھ	ی دی-� ا���� ھ�7-+. ا�	 ھ/دوی 

.ۀ �Oزۀ �'�ذ و �-	(4 ]�د در C5	ن ایB دو�U ھ	ی دی-�، دیB را ا��ار ر0	�� و �-	ز
 .+-�-5 �� Yھ 	� Y�W7�� /�L رت�Z� ھ�k� و Bار دی�ا� 	]�7 ا�+ و �	ا��م �  

  
  	���ر .�ده �% �3ا��؟ ،آی� ����ن

�ری�م �� �%-� &'��, و 5+ای� دیB از دو�U و ��	�� ��� /H�7 ا)/H /X�+�
�ری�م �� دو�L �U/ دی-�، �� �+ دی-� و ���و "	U\ دیB اط�ق H/دد، ��د و �

�ری�م �	�-+:  ��) 	�	ن وی�C�H	، ا�70	�	ت و ارزش ھ	ی��آزادی (/دی و �X	م �
رواداری و ا 75	C� ،�./و�+ی و د���/ا��، &�	وی �WOق �+�� �C/و�+ان، 

�ر �Z+اق وا�%0 ��)�[/ت H/ای�، &'��, �C	د دو�U از دیB را ��kی/�+،  �� 	ن �
�ری�م 0	�6 5 4 �� �	�+. �� ی	�+ و ��) 	�� �	 ���  
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�7ۀ ���	ر �YC و در .�B ز�	ن ��'� ا���� ایB ا�� �� & 	م ��) 	�	�� �� در �
�ری��7 در ��� Y�	O ی	م ھ	X� ی	رھ�*��--+، ز�+L�  �H/��5ا�4 و  ��

�ر ھ�7���ری�م در �	یۀ �X	م -+. ی%-� آ�C	 . �ً ��) 	�	ن ���� ��	��
	م &���Cت و ا��	�	ت ایX� B	م �7O �	 ا�7'	ده از ده از & L/�� و �	 ا�7'	

�--+. .3	دی ا��م &���Cت آزادی آن در ا�`	م و ادای �%	ی/  �� �H+ز� 	ا�
 در ایB �5ا�4ی	 ���C ا���� �/]� از ا(/اد �7%)� و ھ�ادار 5/ی	ن ا��م H/ای� 

�ری�م را د� B ا��م و ��)  و �*�رھ	 �	 دو H	��� و دو ر���، ����  	ن	��
�ری�م را �%	دل �'/ و �/ک �� دا�-+. در ظ	ھ/ و در ]�ا�-+ ���ر و ���و �

اظC	رات ]�ی� از دا.� و ط	3U	ن و &'�/ دا.*� و ط	3U	�� O 	ی� �� . 6 �� 
ز�	ن و د]7/ان ]�د �	 ا0	�� و ز�+�H در زی/ �	یۀ ایX� B	م �'/ و �/ک، آور�+، ا�	 

6 �� ���7 ھ�ZM& (/�7-+را �/ای آ��زش و �� 	رھ�*� Bی ای	ه ھ	و دا�*� 	و  
�ری�م در ایB �5ا�4 _	�-+ی �*	ن ��+ھ-+��  . �� ارزش ھ	ی �

�*�رھ	ی!/ف �X/ از ا0	�� و ز�+�H ��) 	�	ن در  ��/L  دارای Y�	O م	X�
�ری�م ���� ��) 	��  0	��� -+ و ر� �� 6 5 4�	0 	Cم را �/ای آ��ری���و �

��� �	]�7 ا��، �*�ر ��) 	ن &/ ���*�رھ	ی ا���� ا��  Bی/& YC� از
�ری�م ���Y �%/(� �� ��د.  در 0	��ن ا�	�� آن�	O م	X� ان�-. �� �'�Z�

� 	ل ا&	&/ک از ا(�/ان �)� H/ای &/�	ن �� �C 5ری &/��� را �/ ]	��7/ ا��/ا&�ری 
، �X	م 1923.[ 	�� در �5/ا(�	ی ا�/وز &/��� �-�	ن kHا�� در 0	��ن ا�	�� �	ل 

� ���/& ��	�/��ر ا.�ن ��د و &'��, دیB از دو�U �� .-�ان ی, را �C 5ری و �
درج �+. در &/��ۀ ��) 	ن از ھ 	ن ز�	ن &	 ا�-�ن در 0	��ن ا�	�� &/��� ا!6 

�Y ا�� و O�ب 	O ��	�� م�ری����Y .+ا�U و &��%� �� ا��م H/ای �	O
���� رھ3/ی ر�5 ط�� اردوL	ن �� در ���ده �	ل ا]�/ O ی� در د��	C-& �� را

�ری�م &/��� �/ �/آورد و �� ا70+ار ر��+. ��7ۀ 0	�6 _/�� ��H/(� از درون �X	م �
�� رھ3/ی د��	ی ا��م را در _-  0/ن  ���ایB ا�� �� آی	 &`/�ۀ �*�ر ا���� &/

�ری�م ��	�� در ی, �*�ر ا���� و  ���7ا�U �+وش دا���� �WM& ی� از	�O
�ری�م ����؟ 0	�6 5 4 ��دن ��) ��آی	 رھ3/ و رھ3/ان O�ب .+ا�U و 	�� �	 �

�ر ھ�7-+؟ اH/ ایB ھ	 ���Y در &/���، ��) 	�	ن �	O ب�O Bی ای	و ا.� �%��&
�ر � /ده �*��+، �/ا �� ارزش ���ر ���7-+ و ی	 ��) 	�	ن �����) 	�	ن �

�ری�م ��	�� &/��� &%C+ و _	�-+ی دار�+؟ ��  ھ	ی �
�/د،  2011و�70 در اوا�V ��7 3/ ر�5 ط�� اردL	ن  /'� 	�3�U و ^��& ،/Z� ��

�ری�م ��	�� را ���/ای �Z/ی ھ	 و &���� ھ	 ُ�+ل 0	��ن ا�	�� �73-� �/ �
�+ل د���/ا�� �	 �+ل ھ	ی ا��)� �	����� و «_�*-C	د �/د. وی اظC	ر دا��:

�ر �3	�+، ������ L/�� آن &'	وت �	ھ�ی دارد. در ایB �+ل (/د ���7ا�+ �O 	ا�
�ر �	�+.��� /� �-73� «  

  
  

 


