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نفى عوامل دينى زمینه  سازی سكوالريسم از انديشه مهدويت

 فاطمه معصومه اوز1، فاطمه سلطان  محمدی2 

چکیده
   اندیشه مهدویت و نظریه سكوالریسم با عقبه تاریخی، از دیرباز در عرصه فكری و 
ایدئولوژی بشر مطرح بوده اند. این دو مقوله شاخصه هایی دارند كه به واسطه آنها از 
یكدیگر متمایز می  شوند. یكی از این تمایزات، زمینه سازی دینی آنهاست كه با این 
نگرش، خاستگاهی آسمانی و رویكردی الهی داشته و دیگری خاستگاه زمینی دارد. 
یكی ورود دین را در عرصه اجتماعی بشر جایز می  شمارد، دیگری ممنوعیت آن را 
اعالن می  دارد. با این تمایزات این سؤال مطرح می  شود كه اندیشه مهدویت و نظریه 
سكوالریسم از نظر خاستگاه و ماهیت، چه تفاوت  هایی با یكدیگر دارند. دوم اینكه 
این دو از نظر زمینه  سازی دینی چه تمایزاتی دارند. این نوشتار با عنوان نفی عوامل 
دینی زمینه سازی سكوالریسم از اندیشه مهدویت و با استفاده از منابع مهدوی و 
كالمی، ضمن بیان مفهوم  شناسی و مقایسه اندیشه مهدویت و تئوری سكوالریسم، 
به عوامل دینی مانند آیات عهدین محرف، فقدان قوانین اجتماعی و حكومیت و 
تأكید بر تفكیک دین از حكومت و وجود باورهای عقل  گریز و پدید  آورنده سكوالریسم 
اشاره دارد و با ارائه دلیل و برهان، همه آن موارد، زمینه  سازی دینی سكوالریسم را از 
ساحت مهدویت نفی كرده و اثبات می  كند كه هیچ یک از آن عوامل با اندیشه مهدویت 

سازگاری ندارند.
واژگان کلیدی: مهدویت، سكوالریسم، سكوالر، سكوالریزاسیون، عهدین محرف، 

اناجیل اربعه.
1. مقدمه   

سكوالریسم، به عنوان یک جریان فكری مسلط در جهان غرب در یكی دو سده گذشته بوده 
و مانند یک فراایدئولوژی، نوعی اندیشه در باب حیات بشری است كه در آن، ساحت حیات 
جمعی انسان ها و نیز حوزه معرفت و علم، عاری از مرجعیت دین و تأثیر عوامل ماورایی در نظر 
گرفته می شود. این تفكر، تأثیرات فراوانی در زندگی سیاسی و اجتماعی این نظام  ها برجای 

دانش  پژوه کارشناسی کالم اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت  الهدی، جامعه المصطفی العالمیه،  از ترکیه.1.

2.دانش پژوه سطح4 علوم و معارف قرآن، مدرس حوزه  علمیه، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از ایران. 
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گذاشته و تا حدی، باعث انزوای نقش مذهب و خنثی كردن حضور عینی آن در این عرصه ها 
شده است. 

 2. مفهوم  شناسی
2-1. سکوالریسم

سكوالریسم، از ریشه التینی »Saeculum«   بوده و مغایر مفهوم سكوالریزاسیون و در عین 
حال مرتبط با آن است. سكوالر به كسی می گویند كه عالقه و گرایشی به امور معنوی و مذهبی 
ندارد. )لرنرز،1983، ص731( معادل فارسی این واژه، عرفی گروی و یا مرام عرفی سازی 
است. دائره المعارف بریتانیكا در توضیح این واژه آورده است: »سكوالریزم، به هر جنبش 
باشد«  از آخرت گرایی در زندگی زمینی داشته  فارغ  اجتماعی گفته می شود كه سمت  و سویی 
)شیدان، 1384، ص9(. سكوالریسم، یک فلسفه نظری در باب حیات و مرام فكری و نوعی 
اندیشه و معرفت )شیدان، 1384، ص230( نسبت به رابطه دین و دولت و مبتنی بر مبانی و 
پیش فرض هاست و بر عرفی سازی جامعه و حذف دین از حضور در ساحت سیاسی و اجتماعی 
تأكید دارد. با وجود این، دو صورت مختلف برای تز اصلی این ایدئولوژی می توان تصویر كرد: 
یكی دین از سیاست جداست و آموزه های دینی هیچ نوع سیاستی را دربرندارند. دیگر اینكه 
دین، از شئون دنیوی انسان جداست و اداره این شئون اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، 

به خود انسان ها واگذاشته شده است.

2-1-1. تحول مفهومی سکوالریسم 

سكوالریسم غربی، پدیده ای تاریخی است كه همگام با تحوالت بنیادین در عرصه علم و فن در 
جوامع غربی به وقوع پیوست، اما روند یكسانی را نپیمود. رابطه دین و دولت در آلمان، هیچ گاه 
به تعارض گرایش نیافت. در آمریكا، هدف جنبش اصالح دینی، نه تخریب این رابطه، بلكه 
توجه دادن جامعه به ضرورت حفظ وحدت سرزمینی و پرهیز از جنگ های مذهبی بود. تنها 
در فرانسه است كه به دلیل گرایش صاحبان كلیسا به زندگی اشرافی و وجود پیوند مستحكم 
میان آنها و نظام فئودال حاكم، تعارض و جدال دین و دولت به طور جدی مطرح شد. با این 
حال، بسیاری از كشورهای اروپایی در روند مدرنیزه  شدن، از الگوی انقالب فرانسه تبعیت 

كرده، خواستار رهایی دولت از دین شدند.
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2-1-2. سطوح سکوالریسم غربي

2-1-2-1. سکوالریسم حداقلی )دوگانه ساز)

تفكر مدرن، با گرایش سكوالر همزاد است و تاكنون نیز این همراهی و همگامی در صحنه های 
گوناگون تبلور یافته است. عصر نوزایی یا رنسانس، با گرایش حداقلی یا تفكیک دین از دولت 
به سكوالریسم آغاز شد، اما با وجود این، سكوالریسم همواره در فرایند مدرنیته، با ركودها و 
جهش های خاصی مواجه بوده است. سكوالریسم در این دیدگاه بیشتر با مفهوم الئیسیزم 
قابل تطبیق است كه برد نهایی آن، جدایی دین از سیاست و اقتصاد و یا در یک سطح وسیع تر، 

جدایی دین از دولت  است.

2-1-2-2. سکوالریسم حداکثری، شالوده شکن یا الحادي

در قرن نوزدهم، سكوالریسم به افراطی ترین شكل آن، یعنی سكوالریسم الحادی تغییر 
جهت داد. جدایی دین از حوزه اجتماعی و عمومی و نفی ضرورت خدا یا مرگ خدا، از 
ویژگی متمایز این دوره است. در این رویكرد، عرصه سیاست و نیز علوم اجتماعی، از ساحت 
ارزش گذاری های سیاسیـ  اجتماعی دین، عقل و علم حذف شده و داوری آنها در این عرصه ها 
كنار گذاشته می شود. طبق این دیدگاه، سكوالریسم از منظر عقالنیت مادی گرایانه، كل 
عرصه های حیات بشری را درنوردیده و رابطه دین و كلیات اخالقی و امور متافیزیكی را از 

همه این عرصه ها زدوده است.

2-1-2-3. سکوالریسم عام معرفتی یا استحاله گرا

اخیر،  دهه های  در  دین  احیای  نهضت  و  دینی  نهادهای  فعالیت  اوج گیری  با  هم زمان 
این  در  شد.  ارائه  نظری  مباحث  عرصه  در  سكوالریسم  از  متمایز  تفسیرهای  و  تعریف 
دیدگاه، سكوالریسم، نه دین و ارزش های متعالی را به كلی نفی می كند و نه تمامیت آن را 
می  پذیرد، بلكه ارزش های دینی را در یک چشم انداز دیگر از زندگی تعریف كرده، سپس 
 مرجعیت دین را كه با تدبیر حیات بشر و نه جریان عادی آن، سازگار نمی بیند، انكار می كند.
در این تفسیر از سكوالریسم، تنها آن معنا و تفسیری از دین، كه خواهان مرجعیت دین در 
همه عرصه هاست، انكار شده و هر نوع معنای دیگری از دین كه مرجعیت آن را مد نظر نداشته 
باشد، می تواند برای خود در درون سكوالریسم جایگاهی بیابد. مراد از سكوالریسم در این 

مقاله، معنای اخیر آن است.
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2-1-3. پیامدهای اعتقاد به سکوالریسم

2-1-3-1. اندیشه قداست  زدایی

بر مبنای این اندیشه، فرد و جامعه سكوالر، به امر مقدس اعتقاد و اعتنا ندارد. اعتقاد به امر 
مقدس كه از مشتركات همه ادیان است، در فرآیند سكوالریزاسیون، فاقد حرمت و ارزش 
معنوی شد و در برابر آن، تنها موضوعات دنیوی و مادی اهمیت و ارزش یافت. به عبارت 
دیگر، سكوالریسم به معنای ناكارآمدی دین است. شاید این نظریه در خصوص مسیحیت 
صحت داشته باشد، ولی اسالم و حكومت اسالمی بیان  گر كارآمدی دین و داشتن برنامه برای 

سعادت انسان هاست.

2-1-3-2. اصالت علم و علم  زدگی و تعامل آن با پوزیتیویسم 

بر اساس اصالت علم، گزاره ها فقط به میزانی كه با كمیات یا امور تجربی پیوند می  خورند، 
محتوای حقیقی و صدق دارند. علم  زدگی، با هر دینی كه شالوده مابعدالطبیعی دارد، قطع 

نظر از ادعای وحی آسمانی، ناسازگاری دارد.

2-1-3-3. جدایی دین و دولت

 سكوالریسم، همه انگیزه ها، از جمله انگیزه های سیاسی، علمی و هر انگیزه ای را غیر دینی 
می  كند. بنابراین، اینكه سكوالریسم را بر مبنای جدایی دین از دولت تعریف می كنند، سطحی 
و گمراه  كننده است. در واقع، سكوالریسم جای مذهب را می  گیرد. سكوالریسم، ضد مذهب 
نیست، اما بدتر از ضد مذهب است؛ زیرا رقیب و جانشین مذهب بوده و جای آن را پر می  كند. 
ضدیت، همیشه نوعی براندازی نیست. با این همه، بشر با از دست  دادن انگیزه و اندیشه 
دینی، چیزهایی را از دست داده است. سكوالریسم، اگرچه به ظاهر چنین نمی  نماید كه جای 
دین را پر كرده و به آدمیان انگیزه و اندیشه می  دهد، ولی قادر نبوده چیزهایی را جبران كند. 
به همین دلیل در جوامع غیر دینی، همواره حسرتی برای دین داری یافت می  شود، حتی نزد 
كسانی كه چندان هم اهل ایمان نیستند. وقتی عقالنیت محض حاكم شود، زندگی تحت 

محاسبه درآمده، اخالق، سودجویانه و زندگی، علمی می  شود.

2-1-3-4. عمل  کردن بر اساس انگیزه  های غیردینی

 تفسیر كردن جهان و حیات و انسان بر حسب مفاهیم و مقوالت غیردینی و كشف استقالل 
مقوالتی مانند علم، سیاست، فلسفه، هنر، علوم، نهادهای اجتماعی و ... از دین.
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2-1-3-5. سست  شدن پایه  های اخالق انسانی 

در نظام سكوالریسم، اخالقیات اگر مبنای دینی داشته باشند، باید از بین بروند.

2-1-3-6. فردی شدن امر دین داری 

در جامعه سكوالر، دین در امور دنیایی چندان مؤثر و مربوط نیست. به همین دلیل، میزان و 
محدوده آن، رو به كاهش است. بر این اساس، دین داری دیگر تكلیفی بر عهده اعضای جامعه 
نبوده و امری دلخواهانه و داوطلبانه است. با توجه به این مشخصه، سكوالریسم به معنی 
مخالفت صریح با دین نیست، بلكه در جامعه سكوالر اعتقادات دینی تا زمانی كه اعتقاد 
شخصی باشد، محترم است، اما اگر از جنبه شخصی و فردی خارج شده و مدعی نفوذ و تأثیر 

اجتماعی شود، سكوالریسم در مقابلش می  ایستد.

2-1-3-7. انسان  محوری به جای خدامحوری

 جامعه سكوالر، وقعی بر وحی نمی نهد. در این جامعه، انسان وقتی می خواهد به مسائل 
اجتماعی بپردازد، تنها باید به عقل خود متمسک شود. در این تفكر، عقل در مقابل وحی قرار 
می گیرد نه در پرتو آن. در جامعه سكوالر، اصطالح حرام، حالل، مجاز و ممنوع جایی ندارد. 
در آنجا، قانون و غیرقانونی بودن مطرح است و این قانون تابع اكثریت عقل اجتماعی است. 
بنابراین، اگر زمانی جامعه مشروع  بودن ازدواج جنس موافق را امضاء كرد، این امر قانونی 

است، هر چند برخالف وحی باشد.

2-1-3-8. جایگزین شدن ملیت به جای هویت دینی

در جامعه سكوالر، مالک هویت جامعه، ملیت است نه دین. وقتی در جامعه ای، دین مالک 
وحدت و هویت اجتماعی نباشد، ناگزیر باید به جای آن، چیز دیگری گذاشت. سكوالریسم، 
مفهوم امت را كه به معنی تشخیص جامعه بر حسب عقیده دینی است، كنار گذاشته و به 
ناچار به مفهوم ملت متمسک می  شود. ملت در اینجا یک مفهوم و تشخص اعتباری برحسب 
مالک هایی مانند نژاد، زبان، تاریخ مشترک و سرزمین است. بنابراین، اگر مسلمانی در 
نقطه ای از دنیا از رهبر دینی در نقطه دیگری از دنیا اطاعت كند، در تفكر سكوالر اشكال دارد.

2-1-4. اسالم و نفی سکوالریسم

سكوالریسم،  با جهان بینی و اصول اعتقادی اسالم هیچ توافق و سازگاری ندارد. بر اساس 
كه  است  بالمنازع خداوندی  و سلطه  توحیدی، همه هستی عرصه حاكمیت  جهان بینی 
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آفریدگار و مالک و یگانه مدیر و مدبر سرای وجود بوده و هیچ عرصه ای از جمله گردونه زیست و 
مناسبات اجتماعی انسان، از سیطره ربوبیت تكوینی و تشریعی او خارج نیست. استاد شهید 
مطهری نسبت میان دین و سیاست را، نسبت روح و جسم و مغز و پوست دانسته و می فرماید: 
بزرگ ترین آرزوی هواخواهان ترقی اسالم، باید توأم  شدن سیاست و دیانت باشد. نسبت این 
دو با هم، نسبت روح و بدن است. فلسفه پوست، حفظ مغز است. پوست از مغز نیرو گرفته و 
برای حفظ مغز است. اهتمام اسالم به امر سیاست، حكومت، جهاد و قوانین سیاسی برای 
حفظ مواریث معنوی، یعنی توحید، معارف روحی و اخالقی، عدالت اجتماعی، مساوات 
و عواطف انسانی است. )مطهری، 1385، ص32( بر این اساس، اندیشه مهدویت و نظریه 
سكوالریسم نیز  با عقبه تاریخی، از دیرباز در عرصه فكری و ایدئولوژی بشر مطرح بوده اند. 
این مسئله روشن است كه سكوالریسم قبل از آنكه با اندیشه مهدویت تعارض داشته باشد، 
با مبانی اسالم تعارض و تقابل خواهد داشت. در تاریخ اسالم، در حكومت  هایی كه خارج از 
محور نبوت و امامت بودند، مبانی سكوالریسم به چشم می  خورد، اما مقایسه سكوالریسم 
با مهدویت از آن جهت است كه مقوله مهدویت، تداعی گر ابعاد سیاسی- اجتماعی اسالم 
بوده و آموزه  های سیاسی - اجتماعی آن را در قالب مهدویت به صورت كامل در دوران بعد 
از ظهور نشان می  دهد. به همین دلیل، در مقام مقایسه و ارزیابی، یک طرف قضیه، تئوری 
سكوالریسم است كه به عنوان نماد دین  گریزی و دین  ستیزی شناخته شده و طرف دیگر، 
آموزه مهدویت است كه تجلی  گاه تجمیع دین و سیاست و پیاده  سازی اسالم در ابعاد مختلف 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، پس مباحث مهدویت، در مقابل مباحث سكوالریسم 
قرار می  گیرد تا نادرستی و بطالن نظریه سكوالریسم و غیرعملی بودن آن در ساحت نظام 

مهدوی آشكار شود.

2-1-5. عوامل دینی زمینه  ساز سکوالریسم

2-1-5-1. آیات عهدین1 محّرف

بررسی و تحلیل عهدین و مطالعه و دقت در متون و محتوای آنها، وجود تحریف و عالئم دست 
 خوردگی را به خوبی آشكار می  كند. عالوه  بر ناهماهنگی و معقول  نبودن بسیاری از مطالب 
و محتویات این كتاب ها كه دلیل روشنی بر اصل اختالط و آمیختگی سخنان دیگران و 

1 . منظور از عهدین، عهد عتیق و عهد جدید است که مسیحیت هر دو را مقدس می  داند.
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افسانه های اساطیری با آنهاست، عبارات صریحی نیز در این كتاب ها دیده می  شود كه از 
وجود تحریف و دگرگونی حكایت دارد. برای مثال در عهد عتیق از زبان ارمیای پیامبر  نقل 
شده: »از این پس مبادا كالم خدا را برای مردم بازگو كنید؛ زیرا كه سخن خدا را واژگونه كرده اید«. 
در این  باره آمده: »وحی یهوه یا خدا را دیگر ذكر نكنید؛ زیرا كالم هر كس، وحی او خواهد بود و 
كالم خدای حی، یعنی یهوه، خدای ما را منحرف كرده اید«. )خیرخواه، 1۳88، ص۶۵( با آنكه 
بسیاری از مدافعان متعصب مسیحی، هنگام برخورد با آن گونه مطالب منحرف و متناقض 
در متون مذهبی خود، درصدد توجیهات نامعقول برآمده  اند، در عین حال به وجود تحریف 
و دگرگونی در كتاب های مقدس خویش اعتراف دارند. گروهی از دانشمندان مسیحی، چه 
در گذشته و چه عصر حاضر، كه می  خواهند به كتاب های مذهبی مسیحیان چهره ای به 
اصطالح آسمانی و الهی بخشیده و اصالت و اسناد آنها را بدون هیچ واسطه و دست  خوردگی 
به مسیح، به شاگردان او اتصال دهند، چاره ای جز این ندارند كه بگویند برخی از مطالب این 
كتاب ها در طول تاریخ پر نشیب و فراز خود، دچار نقصان شده است. چنان  كه جان الدر در 
كتاب باستان شناسی كتاب مقدس، با همه توجیه هایی كه درباره تناقض و ناسازگاری برخی 
از مطالب اناجیل با یكدیگر آمده، به روشنی تلخی اذعان به وجود تحریف را تحمل می  كند 

)خیرخواه، 1388، ص1۰۵(.
از جمله تناقض و اختالفی كه در كتاب مقدس است، در سفر خروج از كتاب عهد عتیق آمده، 
مانند قتل مكن، زنا مكن، دزدی مكن، بر همسایه خودت شهادت دروغ مده و ... . )باب2۰، 
بندهای12-1۷( در این سخن كه از عمل زشت مثل زنا  نهی می  كند، با آنچه كه در كتاب زكریا 
از فرمان هجوم و یورش آن پیامبر به شهر اورشلیم وارد شده، تناقض و ضدیت آشكاری دارد؛ 

زیرا در این كتاب آمده: 

اینک روز خداوند می  آید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد و جمیع امت ها را 
بر ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهم كرد و شهر را خواهند گرفت و خانه را تاراج 

خواهد كرد و زنان را بی عصمت خواهند كرد. )زكریای نبی، باب14، بندهای2-1(

بنابراین، كتابی كه هم یهودیان و هم مسیحیان آن را كتاب مقدس خود قرار داده و آن را 
آسمانی می دانند، در روایتی، مردم را از عمل بد مثل زنا و دزدی نهی می  كند، ولی در جای 
دیگر، این عمل زشت را به كسی كه رهبر جامعه است، نسبت می  دهد. نسبت  دادن چنین 
عملی برای كسی كه رهبر آسمانی و از انبیای خداست، نشانه جهل و خرافات است، اما از 
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علت هایی كه باعث چنین انحراف هایی در كتاب مقدس شده را  می  توان عالمان و كشیشان 
كلیسا دانست؛ زیرا دین مسیحیت از جمله كتاب مقدس، به دست كشیشان مسیحی به 
ابتذال كشیده شد. آنان در این مسیر آن  قدر قدرتمند عمل كردند كه حتی شاهان و بزرگان 
را نیز زیر سلطه كلیسا در آوردند. به  نحوی كه اگر كسی می  خواست خالف این جریان حركت 
كند، در اولین قدم راه بر او سد می  شد. )باپیر، 1۳8۷، ص۷2( بورتون، از محققان معروف و 
صاحب  نظر مسیحی است. وی كتابی در اسناد اناجیل نوشته كه در شهر بوستون به سال 

18۳۷ میالدی چاپ و منتشر شده است.  در دیباچه جلد اول این كتاب آمده:

پرتوان ترین دانشمندان مسیحی در كار  و  انجیل  شناسان  بهترین  از  اكهاران، 
تحقیق و تتبع می  گوید امت مسیح در آغاز، بیش از یک رساله مختصری كه حاوی 
برخی از احكام و احوال حضرت مسیح بوده، نداشت و شاید انجیل اصلی همان بود، 
ولی بعدها مریدان مسیح و پیروان آیین مسیح، اقوالی را كه به گوش خود نشنیده یا 
احوالی را كه به چشم خود ندیده بودند، نوشتند و آن را بر انجیل اصلی افزودند. به 

این صورت در تعب تحریف فروافتادند. )خیرخواه، 1388، ص1۰۶(

از اعتقادات بر این است كه عهدین تحریف  شده، اولین بذر سكوالریسم را در   برخی 
سرزمین مسیحیت پاشیدند. )الهی  نژاد، 1390، ص۵( البته اعتماد به چنین آیاتی از كتابی 
كه با هرگونه خرافات اربابان كلیسا مواجه بوده، سخت است، ولی از انجیل موجود این 
برداشت می  شود كه انجیل، بیشتر به بیانات روحی و قلبی مردم اشاره كرده و از پرداختن 
به مسائل اجتماعی و فردی با عنوان دستور و قانون دوری  می  كند. در انجیل آمده: »فرمان 
 بردار خدا باش و شكوه و جالل سلطان خود را محفوظ دار«. )متی، باب22، آیه21( در روایت 
دیگر، مردمی كه معجزه حضرت عیسیBرا دیده بودند، خواستند او را حاكم كنند، اما 
عكس  العمل آن حضرت، امتناع از تشكیل حكومت بود. »چون عیسی B متوجه شد كه آنها 
می  خواهند او را به زور برده و پادشاه كنند، از آنها جدا شد و تنها به كوهستان رفت«. )انجیل یوحنا، 
باب 19، شماره ۳9( با توجه به سخنان و رفتار حضرت عیسیB در دوره كوتاه رسالت خود و 
با اعتبار اناجیل موجود، روشن می  شود كه مسیح، در شیوه زندگی خود به  مسائل اجتماعی 
و سیاسی نپرداخته است. آن  چیزی كه اندیشه سكوالریسم را ایجاد كرد و باعث شد به عنوان 
یک نظریه رسمی، نخستین  بار جورج جی.هالیواک در سال 184۶ در كشور انگلستان مطرح 
كند )سربخشی، 1۳88، ص36( انحرافاتی بود كه شامل كتب مقدس از طرف كلیسا شده و 
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نیز حواریون كه بر خالف دین مسیح رفتار می  كردند. از جمله آن رفتارها، تشكیل كلیسا از 
طرف پولس بود؛ زیرا نتیجه كلیسا چیزی است كه عیسیB با آن موعظه كرده و شاگردان و 

حواریانش را به مبارزه فراخوانده است.
 پس از آنكه كلیسا به این تن داد كه از تمامت  خواهی در تعیین شیوه زندگی مردم مسیحی 
دست برداشته، تسلیم اقتدار دولت شده و زندگی در یوغ دولت را تشریع و تأیید كند، ناچار 
شد معنای مسیحیت را در امور دیگری مانند ایمان به مسائل باور نكردنی، مراسم دینی، 
عبادت، اعیاد، مفهوم گناه، بخشش، كیفر و پاداش كه همگی كم اهمیت بودند و هیچ كدام 
در مسیحیت نخستین حضور نداشتند، بیابد، یعنی معجون هفت جوشی از فلسفه یونانی، 
یهودیت، زهد، قضاوت، محكومیت مداوم، سلسله مراتب و ... . )سربخشی، 1388، ص۷۵( 
ایجاد چنین مسائلی موجب شد كه تحریفاتی در دین مسیح و كتاب مقدس وارد شده و اندیشه 
سكوالریسم، بیشتر نمایان شود و در نتیجه عكس العمل  های فاسدانه كلیسا و وجود عهدین 

محرف، زمینه سازی بزرگی برای اندیشه سكوالریسم شده است.

2-1-5-2. فقدان قوانین اجتماعی و حکومتی و تأکید بر تفکیک دین از حکومت

از جمله علت های كه آیین مسیحیت را از اداره جامعه و تدبیر سیاست كنار گذاشت و زمینه 
ایجاد سكوالریسم شد، نبود احكام حكومتی و اجتماعی در دین مسیحیت است. كتاب هایی 
كه اكنون به عنوان كتاب مقدس در دست مسیحیان است، اشاره به حكومت و احكام اجتماعی 
ندارد، پس اربابان كلیسا و كشیشان، هیچ  گونه دست  مایه و دست  آویزی برای ادعای حاكمیت 
بر جامعه ندارند؛ زیرا مسیحیانی كه تا نیمه اول قرن میالدی خود را ملزم به عمل به شریعت 
تورات می  كردند، شریعت تورات را كه دربرگیرنده بعضی احكام اجتماعی بود، نسخ و ملغی 
كردند. )الهی  نژاد، 1390، ص۶( از نظر تاریخی نیز مسیحیت در نخستین دوره حیات خود، 
حكومت تشكیل نداد و در امر مدیریت جامعه دخالتی نداشت. همچنین در اناجیل اربعه1 مانند 
انجیل یوحنا، جمالت فراوانی از حضرت عیسیB مالزم تفكیک دین از حكومت وجود دارد 
)اردكانی، 1۳8۶، ص63( یكی از روایت های كتاب مقدس كه حضرت عیسیB در پاسخ به 
سؤاالت پیالطس مبنی بر اینكه آیا تو پادشاه یهود هستی، می فرماید:»پادشاهی من از این 
جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان می  بود، خدام من جنگ می  كردند تا به یهود تسلیم نشوم، 

1. منظور اناجیل متی، مرقس، لوقا، یوحناست که شامل عهد جدید کتاب مقدس می  شود. غیر از عهد قدیم، بیش از شصت انجیل موجود است که فقط چهار 
انجیل ذکر شده مورد قبول کلیسا است.



56

ولی اكنون پادشاهی من از این جهان نیست«. )یوحنا، باب19، آیه۳۶(
 Bدر روایت دیگر چنین بیان می  شود كه جمعی از یهودیان برای امتحان از عیسی   

پرسیدند:

 Bپس به ما بگو كه رأی تو چیست؟ آیا جزیه  دادن به قیصر رواست یا نه. عیسی
شرارت ایشان را درک كرده  و گفت، ای ریاكاران چرا مرا تجربه می  كنید. بدیشان 
گفت، این صورت و رقم از آن كیست؟ گفتند از آن قیصر. بدیشان گفت مال قیصر را 

به قیصر ادا كنید و مال خدا را به خدا. )متی، باب22، آیات 18-22(

   از روایات باال دریافت می  شود كه مسیح B در كل زندگی خود، شكل ساده  زیستی داشته 
و به امور سیاسی دخالتی نداشته است. عدم مشاركت حضرت عیسیB و دخالت آیین 
مسیحیت در قلمرو سیاست و دولت را با توجه و به مدت كوتاه رسالت حضرت عیسی B)سه 
سال( و همچنین بر محوریت اناجیل موجود، بررسی شده است. صحت قضاوت متوقف 
بر اعتبار اناجیل فوق است، اما اینجا این سؤال مطرح است كه اگر حضرت عیسیB در 
برنامه خود توفیق بیشتری می  یافت و بر اهرام های قدرت تكیه می  كرد، آیا باز هم تبعیت از 
حكومت  های وقت را سفارش می  كرد؟ آیا او برای تشكیل حكومت دینی اقدام نمی  كرد؟ پاسخ 
این سؤاالت را نمی  توان از برنامه و رسالت كوتاه وی، آن هم جو خفقان و سلطه امپراتور از یک 
طرف و فشار یهودیان از طرف دیگر، به دست آورد؛ زیرا مسلمانان با توجه به اینكه حضرت 
عیسیB  جزء پیامبران شاخص خداوند و اولوالعزم است، معتقدند كه آن حضرت در صورت 
امكان، هیچ وقت به حكومت امپراتوران ملحد تن نمی  داد و آنچه از برخورد نرم وی از شاهان 
گزارش شده، در صورت پذیرش آن، باید بر تقیه و رعایت مصالح اهم حمل كرد. )قدردان 

قراملكی، 1379، ص35(
آیین مسیحیت و اناجیل موجود و معتبر نزد مسیحیان، مزرعه مستعد و مناسبی برای رشد 
و نمو سكوالریسم یا جدایی دین و حكومت است. می  توان ادعا كرد كه بذرهای آن به وسیله 
سخنان و رفتار حضرت عیسی B  مطابق با اناجیل موجود در مسیحیت پاشیده شده و سپس 
به وسیله حواری حضرت و تفاسیر مجتهدان بزرگ مسیحیت بارور شده و رو به گسترش نهاد و 
به صورت یک نظریه دو پادشاهی یا دو شمشیری، جزء مبادی و اصول مسیحیت شد. )قدردان 
قراملكی، 1379، ۳9/۳8( قدیس آگوستین1،  از مجتهدان طراز اول و قدمای مسیحیت است. 

1. آگوستین به دلیل اینکه تفکیک دین و سیاست را تأکید می  کرد و این مرام از عصر وی بسط و گسترش یافت، وی را واضع این تئوری می دانند.
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اندیشه فلسفه سیاسی او با طرح دو شهر، یعنی شهر خدا كه مقدسات، معنویات، قیامت 
و شهر زمینی، یعنی دنیا و امور مربوط به آن مثل سلطنت ظاهری تبیین و تقریر می  شود، 
چنان  كه برای هر شهری پادشاهی جداگانه فرض می  كند و اطاعت از فرمان  روایان دنیوی را 
به دلیل تأمین سالمت و امنیت، الزم می  داند. وی معتقد است كه انسان از این جهت مدیون 
آنان هست )قدردان قراملكی، 1379، ص۳8(. یكی از مجتهدان نامی مسیحیت در سده 
یازدهم، قدیس آكوئیناس است. وی معتقد به تفكیک سلطنت روحانی از دنیوی بود و هر جا 
كه در انجیل لفظ پادشاهی به عیسیB اطالق شده، باید آن را به سلطنت روحان حمل كرد. 
از توصیه های او به مسیحیان این است كه: »الزم است كه پیروان آیین مسح، مطیع اوامر فرمان 
 روایان دنیوی خود باشند« )قدردان قراملكی، 1379، ص۳9(. در بیانات دیگری مورخ سده 

نوزدهم می  گوید:

دین مسیح، مذهب را از حكومت تفكیک كرد و گفت چون مذهب آسمانی است، با 
موجودات ارضی آمیخته نمی  شود. عیسیB به مردم می  گفت  آنچه از قیصر است، 

به قیصر و آنچه از خداوند است به خداوند ادا كنید.

 تا آن زمان، كسی به این صراحت، خداوند و حكومت را از یكدیگر متمایز نكرده بود. وی 
به طور علنی اظهار كرد كه مذهب را با حكومت، هیچ مناسبتی نیست. )دكوالنژ، 1343، 
418/419( وجود این نقطه  ضعف در دستگاه فكری و منابع دینی كلیسا، با وجود داعیه 

حكومت  داری آباء مسیحیت، خود به خود، طرح سكوالریزاسیون را موجه می  كرد؛ زیرا دینی 
كه فاقد نظامات اجتماعی برگرفته از وحی است، باید تدبیر اجتماع را به غیر وحی واگذارد. 
چه آنكه در این صورت، دین داران نیز تأسیس حكومت كرده و باید تنها به حكم عقل و با برنامه 
علم، جامعه را نظم و نسق دهند. همچنین انتساب تلقی  ها و عملكرد بشری و خطاناپذیر 
سرمداران كلیسه به دین، جز بدبینی مردم و سستی عقاید آنها چیزی به بارنمی  آورد. )رشاد، 

1۳81، ص23(

2-1-5-3. وجود باورهای عقل  گریز در عهدین 

در قرون وسطی، بحث علمی و حكومتی، به آنچه در مدارس كلیسا می  گذشت منحصر بود كه 
از آن با عنوان اسكوالستیک یاد می كنند. اسكوالستیک، بر دو اصل متكی بود. یكی متون 
مسیحیت و دیگری اندیشه یونان باستان. در این میان، متون كلیسایی مشتمل بر احكامی 
بود كه با عقل قابل اثبات، حتی قابل فهم نبود. )كریم  پور قراملكی، 1۳84، ص64( عهدین، 
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كتب وحیانی نیستند؛ زیرا قدیمی  ترین آن ۳۰۰ سال پس از میالد مسیح نوشته شده است. 
فقدان متن وحیانی دست  نخورده، سبب پیدایش باورداشت های نادرست و رواج عقاید 
خردناپذیر مانند عقیده به گناه نخست، تثلیث و اقانیم سه گانه شده و در نتیجه باعث غیر 
عقالنی جلوه گرشدن عقاید دینی و القاء تقابل عقل و دین شد )اخوان كاظمی، 1۳85، ص5(. 
البته مخالفت عقل و دین مسیحیت، باعث نشد كه آباء كلیسا از اشتباهات خودش برگردد، 
هر چند آباء كلیسا برای اصالحات ظهور عقاید عقل  گریز كوشیدند، ولی نتیجه كوشش آنها 
باعث شد نظریه هایی مانند ایمان گرایی افراطی به وجود بیاید؛ زیرا به نظر آباء كلیسا، این 
احكام بدون چون و چرا پذیرفته می  شد.  بعضی از دانشمندان نیز نظریه های فراعقلی  بودن 
مسیحیت را بیان كردند. از جمله توماس آكئیناس، چهره مهم متفكر فلسفی قرون وسطی بر 
این باور است كه بسیاری از نظریات بنیادین مسیحیت از جمله نظریه تثلیث، بیرون از قلمرو 
عقل و استدالل عقالنی بوده و بر مبنای ایمان مذهبی پذیرفته می  شوند و معتقد بود كه با آنكه 
نظریه تثلیث را نمی  توان با عقل و دلیل ثابت كرد، اما به هیچ وجه مغایر و مخالف با عقل و خرد 

.)www.tahoor.com( نیست
   از مطالبی كه تعالیم كتاب مقدس یا عهدین را نزد مردم غیر عقالنی جلوه داد، تشكیل 
نهضت ترجمه و رشد علوم تجربی و زیست  شناسی بود؛ زیرا اطالع از آموزه های مسیحی، 
نیاز به سواد و آشنایی با زبان التین داشت و بیشتر توده مردم از این دو مهارت بی بهره بودند. 
)اخوان كاظمی، 1385، ص۶9( اندک اندک با  رشد جامعه، مردم برای فهمیدن كتاب مقدس، 
به آبا كلیسا نیاز نداشتند و خودشان هم می  توانستند كتاب مقدس را بخوانند و بفهمند و از 
تعالیم غیر عاقالنه آگاه باشند. مانند گناه نخستین كه اختالف بر سر آن، به جدایی كامل 
دین و فلسفه انجامید و غرابت این آموزه، با تكامل علوم تجربی و زیست  شناسی به اوج رسید 

)الهی  نژاد، 1390، ص۶(. 
كلیسا عالوه  بر نظریه هایی كه با عقل سازگاری ندارند مانند تثلیث و فدا، آن تعالیمی كه 
با رشد علوم تجربی باطل شده را نیز به خاطر سازگاری با تفكرات آباء كلیسا رد نمی  كرد و از 
آن دفاع هم می  كرد از جمله آن نظریه ها، نظریه هایی مثل هیئت بطلمیوسی است كه كلیسا 
آن را بنابر سازگاری با كتاب مقدس پشتیبانی می  كرد، ولی بعد از اینكه از نظر علمی و تجربی 
درست  نبودن هیئت بطلمیوسی مشخص شد، بنابر ناسازگاری با كتاب مقدس، آباء كلیسا 
با هر كسی كه مخالف این نظریه بود، با سختی برخورد كرد، حتی در این راستا، دادگاه های 
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نفی عوامل دینی زمینه  سازی سکوالریسم از اندیشه مهدویت

عظیم تفتیش عقاید برقرار شد و هزاران دانشمند و اندیشمند به جرم بیانات یا نوشته هایی 
بر خالف این جرمیات، حبس و شكنجه شدند و حتی به قتل رسیدند و سوزانده شدند. دیگر 
مردم در مقابل تعالیم غیر عاقالنی و برخوردهای سخت كلیسا با مخالفان تحملی نداشتند و 
اعتراضات بر كلیسا كردند، آنهایی كه امیدی از دین مسیحیت داشتند باز به اصالحات كتاب 

مقدس پرداختند. 
  این تالش ها هرچند توانست نظر برخی را جلب كند، نتیجه تالش ها، القای تقابل عقل و 
دین شد. ظهور نظریه های مبنی بر امكان یا عدم ضرورت تبیین عقالنی از باورداشت های 
دینی، یكی از ثمرات چنین رویكردی است. )اخوان كاظمی، 1385، ص۵( در نتیجه سعی 
كلیسا بر این بود كه نظریه های تطورپذیر بشری را بر متون دینی تحمیل كند، یا فهم مخدوش 
و مخدوش تر از متون را معیار درستی و نادرستی علوم و نظریه ها قرار داده و به همه چیز صیغه 
قدسی و دینی ببخشد. این عمل، باعث ركود علمی و رویكردی خردستیز شد. اصرار ارباب 
كلیسا بر حجیت فهمیات مخدوش خود در برابر تطور شتابان علوم، باعث القای تقابل علم 
و دین شد و انسان غربی چاره را جز در منزوی كردن دین و جداسازی حساب دین و دانش 
ندید )اخوان كاظمی، 1385، ص9(. جدایی دین و دانش، ریشه بزرگی برای جدایی اندیشه 
سكوالریسم شده؛ زیرا انسان غربی سیاستش را بر حسب عقل و دانش شكل داد و چون دین 
در نظر آنها مقابل عقل و دانش بوده، دیگر در سیاست انسان غربی جایی برای دین نبود و این 

خوش  آمدگویی برای نظریه   سكوالریسم شد. 

2-1-5-4. نفی عوامل زمینه  سازی دینی سکوالریسم از اندیشه مهدویت

هیچ یک از عوامل دینی، در شكل  گیری اندیشه سكوالریسم در جهان غرب و در آیین مسیحت 
نقش مهم و تأثیرگذار نداشت. در مقابل آموزه مهدویت، شاخصه های دیگری است كه هر 

كدام از آنها تئوری سكوالریسم را از ساحت خود طرد كند. 

اول. مصونیت قرآن از تحریف

قرآن كتاب آسمانی و كتاب شریعت اسالم كه  قوانین جامعه جهانی مهدوی را در خود جای 
داده، از هر تحریف و دست  برد بشر مصون و محفوظ است، چنان  كه خود قرآن به آن اشاره 
ا َلُه َلحاِفُظوَن؛ ما قرآن را نازل كردیم، و ما به طور قطع آن را حفظ  ْكَر َو ِإنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ دارد: »ِإنَّ

می  كنیم« )حجر: 9(. محمد باقر میرداماد در حاشیه كتاب قبسات آورده: 
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مراد از این آیه، حفظ قرآن از آن آیه است كه به كتاب های آسمانی قبل از آن راه 
پیدا كرده، یعنی تبدیل و تحریف، به این صورت كه آنچه خداوند فرو نفرستاده به 
قرآن افزوده شود، و یا از حیث اصل تنزیل یا بر حسب نظم و ترتیب آیات و سوره های 
آن، تبدیلی در آن پدید آید و یا بخشی از آن تحریف شود. )حر عاملی، 1392، ص36(  

خاورشناسان در طی قرن های متمادی، درباره شباهت میان قرآن و دیگر كتاب های مقدس 
پژوهش كرده اند. آنها با بررسی متن قرآن، در پی آن بودند تا شاید نشانه ای را بیابند كه با 
استدالل به آنها، تأثیرپذیری قرآن از انجیل مسیحیان را بیان كنند. )حسین سیدی، 1۳89، 
ص36( اگر قرآن با   انجیل عیسیB  مقایسه شود، دریافت می  شود كه دانشمندان اسالمی و 
غیر اسالمی یک حرف از قرآن كاسته یا زیاد نكرده اند، ولی كتاب مقدس بارها و بارها تحریف 
شد و قرآن و سنت حضرت رسول7 از گزند هرگونه تحریف در امان مانده است، اما قوم مسیح 
بعد از او ۷۰   انجیل خلق كردند كه هر یک از آنها با هم تفاوت شایانی داشت و بعد از مدتی به 
چهار  انجیل، تقلیل یافت، ولی باز چهار انجیل موجود به اذعان خود دانشمندان غربی نص 
معصوم الهی نیست كه بر عیسی فرود آمد، بلكه انباشته  ای است از تحریف و دروغ، در مقابل، 
تمام مسلمانان جهان یک قرآن دارند، آن هم بدون تغییر و تحریف )باپیر، 1387، 9۳/92(. 
با توجه به اینكه قوانین یک مكتب، اساس پویایی و بالندگی آن است و زمینه ساختارمندشدن 
و انسجام یک مكتب را فراهم  می  كند، در نتیجه گزینه مهدویت كه قوانین صحیح و خارج از 
هر گمراهی است، ساختار و روبنایی صحیح و به دور از هرگونه كج  روی ها دارد )الهی  نژاد،  

 1390، ص۷(.

دوم.  وجود احکام سیاسی و اجتماعی در اسالم

 از باورهای فرهنگ مهدویت كه اعتقاد به عینیت دین و سیاست است، ریشه در باورهای هستی 
 شناسانه اسالم دارد. به اعتقاد متفكران اسالمی، در دل توحید، سیاست نهفته است. )متقی 
 زاده، 1۳88، ص63( آیین مقدس اسالم بر خالف مسیحیت، بر بیشتر ابعاد زندگی دنیوی 
انسان، توجه خاصی داشت، به گونه ای كه برای هر كدام از آنها احكام و مقررات متناسبی جعل 
و تشریع كرده كه این خود مداخله دین در حیات دنیوی را نشان می  دهد؛ زیرا آیاتی از قرآن، 
حاوی احكام و اصول اجتماعی، اقتصادی، جزایی و غیره است. اجرای بعضی از این احكام 
و اصول، متوقف بر وجود حكومت دینی است و چون اجرای احكام فوق را خواسته و تحقق آن 
منوط به تشكیل حكومت دینی است، می  توان نتیجه گرفت كه ایجاد حكومت دینی در جهت 



61

ت
وی

هد
ه م

ش
دی

ز ان
م ا

س
ری

وال
سک

ی 
از

س
نه  

می
ی ز

ین
ل د

وام
ی ع

نف

نفی عوامل دینی زمینه  سازی سکوالریسم از اندیشه مهدویت

خواست الهی است. در غیر این صورت، احكام الهی كه برای عمل فرستاده شده اند، تعطیل 
شده و این نقض غرض آشكار است )قدردان قراملكی، 1379، ص1۳2(. در نتیجه اسالم دین 
كاملی است كه برای امور فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه دارد. برنامه اسالم از 
كوچک  ترین و جزئی  ترین مسائل آدمی شروع شده تا سیاست، اقتصاد، اخالق، معامالت، 
روابط خانوادگی، ارتباطات ادامه دارد. اسالم آمد تا به تنظیم زندگی انسان و جوامع او در هر 
بعدی بپردازد )باپیر، 1387، ص9(. اسالم برای كاربردی شدن آموزه های اجتماعی خود در 
آغاز با تشكیل حكومت اسالمی توسط پیامبر اكرم7، امام علیB و امام حسنB توانست 
آنها را در ابعاد كوچک پیاده كند، اما ظهور اسالم و بروز آموزه  های اجتماعی و اساسی آن به 
صورت كامل و تمام در دوران بعد از ظهور و تشكیل دولت حق توسط امام مهدی به وقوع 
می  پیوندد. دولت مهدوی مبتنی بر ساختار امامت است و ساختار حكومتی و نهادهای آن نیز 
بر اساس نظام امامت تبیین می  شود. امام، به عنوان خلیفه خدا در عالم و قطب و محور تمامی 
امور، در رأس بوده و جهان را بر اساس وظایف و كار امامت مدیریت و راهنمایی می  كند )الهی 

نژاد، 1390، ص۷(.

3. مهمترین اقدامات و برنامه  های امام مهدی

3-1. عرصه سیاسی و حکومتی در نظام جهانی مهدوی
 از مهمترین و بایسته  ترین وظایف و كاركردهای یک دولت، تدبیر و مدیریت مسائل مربوط به 
سیاست و حقوق است. موضوعات مربوط به اداره سیاست و حكومت، تنظیم قوانین، قضاوت 
و حكمیت، مسائل نظامی و امنیتی و ... در این كار ویژه قرار می  گیرد. دولت  ها، هر كدام بر 
اساس هدف و مقصود خاصی كه اهم آن، تدبیر معیشت و امور دنیایی است، مدیریت سیاسی 
را بر عهده دارند، اما این انگاره در دولت امام مهدی  رنگ و بوی دیگری دارد. در این دولت، 
عالوه  بر تدبیر امور، مدیریت و زعامت سیاسی جهان، برای تدبیر معیشت و سیاست، تمامی 
مسائل، سمت و سوی معنوی پیدا كرده و امور اجرایی، سیاسی، قضایی، تقنینی و ... برای 
رشد و بالندگی اخالقی، تكامل معنوی و تعالی انسان ها جریان می  یابد. این به این دلیل است 
كه جهان در عصر پیشاظهور، وضعیت اسفناک و نابهنجاری داشته و مشكالت و كاستی های 
سیاسی - اجتماعی، زندگی بشری را تباه می  كند. روگردانی از عنصر فضیلت و سعادت سبب 
شد تا عرصه زندگی این  جهانی و مادی، در تنظیم زندگی سیاسی محوریت داشته باشد. 
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)نصر، 1380، ص42( مهدویت در قلمرو حكومت و سیاست، شاخصه  های انحصاری دارد كه 
هیچ دولت و حكومتی در آن شاخصه با دولت مهدوی برابری نمی  كند. امام مهدی    و حاكمان 
و كارگزاران منتخب او، امور اجرایی و سیاسی جهان را در دست داشته و خود آن حضرت به 
طور مستقیم، تمام این امور را مدیریت و رهبری می  كند. مهمترین مسئولیت امام  در این 
زمینه، نصب حاكمان و كارگزاران و ارائه رهنمودها و دستورالعمل  های سیاسی و مدیریتی 
برای آنهاست. سیاست و حكومت مهدوی بر اساس مبانی دین و معیارهای آن استوار شده و از 
نظر گسترده حكومتی نیز تنها حكومتی است كه وسعت آن سرتاسر زمین را درنوردیده است. 
در آن دوران، تنها یک حكومت و یک نظام بر دنیا حاكم خواهد بود و دومین حكومتی است كه 
نام حكومت جهانی دارد. در ساختار و سیستم نظام مهدوی، انسجام و كارآمدی خاصی است 
كه سبب گسترش قلمرو و دوام آن تا روز قیامت شده است. در احادیث و روایات بسیاری تأكید 
شده كه بعد از دولت واحد جهانی مهدوی، دولت و نظامی نخواهد آمد )الهی  نژاد، 1390، 
ص8(. امام صادق B می فرماید: »برای هر قومی، دولتی است كه انتظار آن را می  كشند و دولت ما 
 در آخر زمان ظاهر می  شود« )مجلسی، 1۳۶2، ص142(. در مورد گستره حكومت امام زمان
از پیامبر اكرم7 چنین نقل شده است: »زمین، با نور پروردگارش منور می  شود و سلطنت او همه 

شرق و غرب جهان را در برمی  گیرد« )اربلی، 1۳94، ص29۷(.
نظام و دولت دینی كه در كوچک  ترین مسائل حقوقی و جزایی با اقتدار دخالت كرده و 
برای مطالبه حق افراد، برنامه ارائه داده و درباره اجرای آن دغدغه دارد، آیا با اصول فكری 
سكوالریسم كه داعیه جدایی دین در همه عرصه  های اجتماعی، به خصوص حقوقی و جزایی 
را دارد، هم خوانی و همگونی دارد؟ )الهی  نژاد، 1390، ص8(. در اندیشه مهدوی، دین نه تنها 
از سیاست جدا نیست، حتی این دو، در پیوندی عمیق با یكدیگر قرار دارند، به گونه ای كه 
حتی جامعه آرمانی و كمال مطلوب مد نظر دین خدا، در این پیوند الهی نهفته است )متقی 

 زاده، 1388، ۶4/۶۳(.   

3-2. عرصه حقوقی و جزایی در حکومت مهدوی
در حكومت جهانی حضرت مهدی   محور و ركن تمامی قانون گذاری ها و وضع مقررات، 
احكام الهی و قرآن است. در این عصر، محور و مركز همه افكار و آرا و تصمیم گیری ها، قرآن 
و آموزه های متعالی آن بوده و همه قوانین و مقررات به قرآن عرضه خواهند شد. این قوانین، 
در صورتی قابل  پذیرش خواهند بود كه مطابق و هماهنگ با قرآن باشند، البته این، غیر 
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از قوانین و دستورات نوینی است كه خود امام می  آورد. اصول قانون اساسی حكومت 
آن حضرت كه از سرچشمه وحی جاری شده نیز نوید عدل داده و مژده تقویت روح استغنا 
است. )جوادی آملی، 1389، ص225( در حكومت حضرت مهدی، توجه به امر قضاوت 
و دادگری، یكی از امور مهم است. در آن عصر، دستگاه قضایی به معنای واقعی، پناهگاه و 
ملجأ مظلومان و دادخواهان و محل مبارزه با فاسدان و تبه كاران است. به عبارت دیگر، در 
دولت حضرت مهدی   قضاوت و دادگری، جایگاه ویژه  ای خواهد داشت و مردم با قضاوت و 
حكمی بی  نظیر و آرمانی روبه  رو خواهند شد. از روایات به دست می  آید كه به ترتیب، حضرت 
مهدی، سپس حضرت عیسیB و پس از او، قاضیان و عالمان، امر قضاوت و داوری را در 
دست خواهند گرفت. در واقع، مهدویت در دو عرصه حقوق و جزا، كارآمدترین دوران را به 
خود اختصاص داده است. در این دوره، حقوق فردی و اجتماعی مردم به تمام معنی لحاظ 
شده و دولت حق با اقتدار الزم، كارگذاران ظلم و بیداد را بازخواست می  كند )اكبرنژاد، 1۳88، 

ص56(. امام صادقBدر خطاب به یكی از شیعیان می فرماید:                                                      
مگرنمی  خواهید كه ببینید در دولت حق، خدای متعال، حق و حقیقت و عدالت را در شهرها 
ظاهر كند، همگان را بر یک كلمه گرد آورد و دل های پراكنده و پریشان را الفت عطا كند كه 
دیگر در روی زمین خدا را معصیت نكنند و حدود الهی در سرتاسرگیتی اجرا شود و حق به 
صاحب حق بازگردد و حقیقت بر همه آشكار شود و دیگر به خاطر ترس از كسی حق پوشیده 

نشود. )كلینی، 1۳48، ص333(

3-3. عرصه نظامی و امنیتی در حکومت مهدوی
حكومت مهدوی   در زمینه نظامی- امنیتی هم برنامه دقیق و روشنی دارد و آن، استفاده 
هر چه كمتر از نیروی نظامی و تأمین هر چه بیشتر امنیت است. ایجاد امنیت، صلح واقعی 
و آرامش و آسایش در سراسر جهان، از كاركردهای مهم دولت مهدی  است، به طوری كه 
در آن سعی می  شود خوف ها، كینه ها و ستیزه  جویی  ها، از راه اخالقی و رشد فكری و معنوی 
بشر زایل شده و جان و مال و آبروی اشخاص در امان بوده و در سراسر جهان، امنیت عمومی 

حاكم شود. 

4. عقل  پذیری تعالیم اسالمی
از عواملی كه باعث ایجاد نظریه سكوالریسم و رشد و ترویج آن شده، تعالیم و آموزه های 
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خالف عقل در مسیحیت تحریف شده مانند، گناه  كار بودن همه انسان ها، فدا شدن حضرت 
مسیح Bو تثلیث و خریدن گناه ها از طرف كشیشان و ... بوده كه نه تنها به وجود این تعالیم 
بسنده نكرده، بلكه هیچ توجیه عقالنی پیرامون آنها از طرف روحانیون مسیحی ارائه نشده 
است، اما در اسالم و الگوی برتر آن، یعنی مهدویت، برخورد خالف روش كشیشان دیده 
می  شود. )الهی  نژاد، 1390، ص1۰( وقتی دیدگاه اسالم و مسیحیت به ابتذال كشیده شده، 
در باب علم و دانش مقایسه می  شود، دیده می  شود كه دین اسالم، با علم و دانش هیچ تضاد و 
تناقضی ندارد، بلكه مشكل و تضاد اسالم و قرآن، با جهل و نادانی است و قرآن كریم اگرچه بر 
 
ْ
پیامبری امی و بی سواد نازل شد، اما اولین پیام وحیانی، با دستور به خواندن آغاز شد. »اْقَرأ

ِذی َخَلق« )العلق 1(. قرآن، از عقل جز در مقام تعظیم و توجه به لزوم عمل بر پایه  َك الَّ ِباْسِم َربِّ
عقل و مراجعه به آن یاد نمی  كند، پس تقلید كوركورانه یا از سر ترس را از موانع بزرگ خردگرایی 
دانسته، بر این باور است كه روح خردگرایی، بر بستر آزاداندیشی رشد كرده و به حقیقت خود 
بار می  یابد )الكهانی، 1۳9۶، ص4(. بر این اساس، آموزه  های اسالمی نیز هیچ كدام عقل  گریز 
و عقل  ستیز نیستند، بلكه همه آنها بر اساس مبانی عقل، شكل گرفته اند. توجه به عقل و مبانی 
عقلی، به حدی در اسالم و مسلمان ها گسترش یافته كه در فقه اسالمی به منزله یک قانون 

كلی درآمده است. »ما حكم به العقل حكم به الشرع« )الهی  نژاد، 1390، ص1۰(.
ُن    واژگان و كلماتی كه از ماده عقل سرچشمه گرفته در قرآن كریم بسیار است. »َكذِلَك ُیَبیِّ
ُكْم َتْعِقُلوَن؛ این  چنین خداوند آیاتش را برای شما بیان می  كند. باشد كه خرد ورزید«.  ُه َلُكْم آیاِتِه َلَعلَّ اللَّ

)بقره: 242(
ْلباب؛ همانا در آفرینش 

َ
وِلی اْل

ُ
هاِر آلَیاٍت ِل ْیِل َو النَّ ْرِض َو اْخِتالِف اللَّ

َ
ماواِت َو اْل »ِإنَّ ِفی َخْلِق السَّ

آسمان و زمین و گردش شب و روز نشانه  هایی است برای خردمندان«. )آل  عمران: 19۰(
 همان طور كه در آیات قرآن  هم روشن است،  قرآن نه تنها مخالفت با عقل می  كند، بلكه 
مردم را به استفاده از عقل و تفكر هدایت كرده و تأكید می  كند كه فقط اهل خرد، از این آیات و 
آفرینش می  توانند آگاهی داشته باشند. در روایات اسالمی نیز مانند قرآن، به خرد و اندیشه 
 ورزی توجه فراوانی شده و مسلمان  ها را در كارها و امور اجتماعی و عبادی به تعقل و خرد 
توصیه می كنند. پیامبر اكرم  7 می فرماید: »استرشدو العقل ترشدوا و ال تعصوه فتندموا؛ از خرد 
راهنمایی بخواهید تا راهنمایی شوید و از آن نافرمانی نكنید كه پشیمان می  شوید« )كراجكی، 
141۰، ص31(. امام علی B می فرماید: »كفی من عقلک ما ابان لک رشدک من  غیک؛ از عقل 
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همین اندازه تو را كافی است كه راه را از بیراهه نشانت می  دهد« )ابی  الفتح، 1۳8۳، ص497(. 
پیامبر اكرم7 و امیرالمؤمنین علیB در این روایات، نافرمانی از خرد را مساوی با هالكت 
گرفتند. بیان چنین روایت از كسانی كه هدایت  گر یک امت هستند، جایگاه و اهمیت عقل را 
روشن می  كند. با توجه به اینكه تعالیم و آموزه های اسالمی ناشی از قواعد و مبانی عقلی بوده 
و عقل از مبانی معرفتی است كه مبانی اسالم بر آن استوار است و نیز با توجه به توصیه  های 
اسالم به تعقل و خردورزی در همه مراتب انسانی، عقل گریزی و عقل  ستیزی، از اساس در 
ساحت مقدس اسالم جای نخواهد داشت. برآیندی كه از مطالب فوق به دست می  آید این 
است كه مخالفت با حكم عقل به عنوان یكی از ابزارهای مهم دین  گریزی یا دین  ستیزی، در 
شاكله اسالم كه تجلی كاملش در عصر ظهور است، قابل تصور نیست. طبیعی است وقتی 
اساس یک دین و مكتب بر شالوده عقل و منطق استوار باشد، مخالفت ها و اعتراض ها نسبت 
به آن، به حداقل رسیده و سؤاالت و شبهات نیز با پاسخ های منطقی و عقلی، روبه  رو خواهد 
شد )الهی  نژاد، 1390، ص11(، پس با اطمینان گفته می  شود غرب از وقتی كه خرافات و 
افسانه  سرایی های كلیسا را كه به نام دین پذیرفته بود، رها كرد به علم و دانش و ترقی رسید، 
اما مسلمین زمانی پیشرفت كردند كه مستلزم به شریعت الهی و قرآن و سنت بودند )باپیر، 
1387، ص94(. در جامعه جهانی مهدوی كه بر مبنای فرهنگ اسالم بنا می شود،جزمیت كه 

در مسیحیت بروز كرده و سبب پیدایش سكوالریسم شده، جایی ندارد و سؤاالت و شبهات 
اعتقادی و كالمی، بر اساس عقل و منطق پاسخ داده خواهد شد، و در این صورت، زمینه ایجاد 
و رشد سكوالریسم به خودی خود منتفی خواهد شد )الهی  نژاد، 1390، ص11(؛ زیرا زیربنای 
حكومت مهدوی، باالبردن توان فكری و اندیشه  ای انسان و بالندگی و شكوفایی خردورزی و 

عقل  گرایی او و ریشه  كنی جهل و نادانی و كم  خردی است )الكهانی، 1۳9۶، ص7(.

5. نتیجه  گیری
میان مقوله مهدویت و نظریه سكوالریسم، تفاوت و جدایی عمیقی است. علت آن نیز به تفاوت 
پایه ای میان آن دو باز می  گردد؛ زیرا هیچ یک از عوامل زمینه سازی دینی سكوالریسم كه به 
معنای جدایی دین و سیاست مطرح بود، در شكل دهی مهدویت دخالت ندارد. از جمله آن 
عوامل، وجود عهدین محرف بود كه برخی از اعتقادات بر این بود كه عهدین تحریف شده، 
اولین بذر سكوالریسم را در سرزمین مسیحیت ایجاد كرد، ولی در نظام مهدویت كه پایه در 
كتاب تحریف نشده قرآن داشت، این زمینه معنایی نداشت. یكی از زمینه های سكوالریسم 
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كه فقدان قوانین اجتماعی و حكومتی در آیین مسیحیت بوده، در زمینه نظام مهدویت كه 
بر اساس سیاست و حكومت  دین استوار بود، هیچ نقشی نداشت. زمینه  سازی دینی اخیر 
سكوالریسم، وجود باورهای عقل  گریز و درماندگی كلیسا در دفاع از آنها بود كه این زمینه 
نیز در زمینه مهدویت اثری نداشت؛ زیرا آموزه های اسالمی، هیچ كدام عقل  گریز و عقل 
 ستیز نیستند، بلكه همه آنها بر اساس مبانی عقل، شكل گرفته اند. مهدویت، با برگرفتگی 
از مبانی دین مبین اسالم كه آخرین، جامع ترین و كامل  ترین دین آسمانی است، مبناسازی 
و ساختارمندی می  شود. با توجه به اهداف مقدس كه مهدویت در پیش دارد، یعنی عدالت 
 گستری در سراسر گیتی و تجمیع سیاست و دیانت در جوامع بشری، خوب زیستن را عملیاتی 

كرده و بشریت را به آن تجربه می  رساند.
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