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  امامت و سكوالريسم
  محمد محمدرضايي

  چكيده
اين نوشتار بر آن  است تا رابطه امامت در ديدگاه تشيع را بـا سكوالريـسم بررسـي                 

هاي انبياي الهي براي سعادت انسان بررسي       نخست داليل ضرورت نبوت و آموزه     . كند
ر اسـت كـه     رسد كه دين اسالم از چنان جامعيتي برخوردا         شود و سپس به اثبات مي       مي

اسالم تنها بـه جنبـه      . هاي وجودي او طرح و برنامه دارد        براي همه نيازهاي انسان و جنبه     
شود؛ زيرا الزمه اجراي احكام ديني از جمله تحقق عدالت، تـشكيل              فردي خالصه نمي  

امامـت از   در ادامه، معناي لغوي و اصـطالحي        . حكومت و تدبير امور دنيوي مردم است      
در واقع، پـس از     . است الهي   امامت به معناي تداوم رسالت انبياي     .  شده است  ديدگاه تشيع بررسي  

دار تبيين وحي و تدبير امور دنيوي مردم هـستند و در زمـان غيبـت        عهده ، امامان معصوم    پيامبر  
، فقيهان جامع الشرايط كه آگاه به قـوانين اسـالمي و عـادل و كـاردان و                )عج(حضرت ولي عصر    
  .د، نيابت عام آن حضرت را به عهده دارندمدير و مدبر هستن

اساسـاً ايـن    . هاي ظهـور آن بررسـي شـده اسـت           سپس، معناي سكوالريسم و زمينه    
گونــه ايــدئولوژي، يــك پديــده غربــي اســت كــه خاســتگاه آن جامعــه غربــي و آيــين 

در ادامه، مبـاني سكوالريـسم كـه عقـل گرايـي و علـم گرايـي اسـت،                   . مسيحيت است 
درواقع علم گرايي، نوعي مـادي گرايـي  و عقـل گرايـي نيـز                . استبررسي و نقد شده     

در پايان، اين نكتـه بـه اثبـات         . دليل براي گستره فعاليت عقل است       نوعي محدوديت بي  
  .رسد كه آموزه امامت در شيعه، با سكوالريسم ناسازگار است مي

امامت، سكوالريسم، جامعيت ديـن، نبـوت، عقـل گرايـي، علـم              :واژگان كليدي 
  .رايي، متون مقدسگ

                                                           
 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تهران  

 30/7/86:         تاريخ تاييد12/6/86: تاريخ دريافت
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  مقدمه
. اين مقاله بر آن است تا رابطه امامت از ديدگاه تشيع را با سكوالريسم به بحـث گـذارد   

آيا امامت از نظر شـيعه بـا سكوالريـسم سـازگاري            : هايي مطرح است    در اين زمينه، پرسش   
دنيـوي و   اي بـراي سـعادت        دارد؟ آيا امامت در مقام تداوم راه پيامبران الهي، طرح و برنامه           

انـد يـا    ها برانگيختـه شـده    اخروي آدميان دارد؟ آيا پيامبران تنها براي سعادت اخروي انسان         
اند؟ آيا پيامبران الهي براي تـدبير امـور دنيـوي             شان نيز مسئول    اينكه در برابر سعادت دنيوي    

  ها، طرح و برنامه دارند؟ انسان
بطه امامـت بـا سكوالريـسم روشـن     ها بدهيم، را   اگر بتوانيم پاسخ مناسبي به اين پرسش      

گردد، ولي پيش از اينكه مفاهيم امامت و سكوالريسم و رابطه ميان آن دو را مورد بحث                   مي
اي شود و روشن گردد كه اساساً آيا          ها و قلمرو دين اشاره      قرار دهيم، شايسته است به هدف     

روي خود، به وجود    ها با وجود عقل براي تدبير زندگي دنيايي و سعادت دنيوي و اخ              انسان
  نيازي دارند؟ پيامبران الهي نيز

  ضرورت نبوت
نبوت، يعني باور به اينكه خداوند،      . هاي الهي نبوت است     يكي از اصول اساسي شريعت    

هـاي حيـات    ها برانگيخته اسـت تـا برنامـه       اي را براي هدايت و سعادت انسان        افراد شايسته 
هـاي حيـات بخـش و سـعادت      ايـن برنامـه  . بخش و سعادت آفرين را به آدميان ابالغ كنند  

نـزول  . شـوند    ناميـده مـي    »هيپيامبران ال «ها،    ها و دستور    ، و حامالن اين برنامه    »دين«آفرين،  
 تجلي وحياني خدا در قالب دين، از زمان خلقت حضرت آدم تا عصر پيامبر گرامي اسالم                 

يامبري در زمان و امت خـود،       آيين و برنامه هر پ    . كه خاتم پيامبران است، تداوم داشته است      
ترين آيين بوده است و اگر اين تجلي وحياني، اسـتمرار نداشـت، انـسان بـه كمـال و                      كامل

  .رسيد سعادت واقعي خود نمي
انـد كـه در طـول         كساني شايسته ايـن مقـام     . به طبع، هر فردي، شايسته مقام پيامبري نيست       

نيز در ابالغ پيام الهي از هر       . ز گناه هستند  اند؛ يعني معصوم ا     آلوده نشده  شان، به گناه    زندگي
اند و از هر نوع بيماري و نقص عضوي كه موجب نفرت و دوري   نوع خطا و اشتباهي ايمن    

شود، پيراسته هستند تا زمينه اقبال و عالقه مردم در گـرايش بـه                ها مي   مردم از گرايش به آن    
  .ها، فراهم گردد آيين آن
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هـا بـا وجـود قـوه عقـل و پيـشرفت در                آيـا انـسان   اكنون اين پرسش مطرح است كـه        
هاي پيشرفته، همچنان براي رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي بـه وحـي و پيـامبران        دانش
هـاي عقلـي برآننـد كـه          هاي ديني و استدالل     نياز دارند؟ متكلمان اسالمي با استفاده از آموزه       الهي  
  .كنيم به يكي از اين داليل عقلي اشاره مي. دارندنياز  الهي هاي پيامبران ها همواره به آموزه انسان

  هاي انبيا نيازمندي به آموزه
. دهـد  خداوند آفريدگار انسان، حكيم و عليم اسـت و حكـيم، كـار بيهـوده انجـام نمـي       

خداوند، انسان را آفريد تا با اختيار و آگاهي خود به سعادت و تكامل              ) 115): 23(مؤمنون  (
) 3): 76(انسان (شرايط اين تكامل و سعادت را نيز فراهم ساخت   زمينه و   . همه جانبه برسد  

همچنين زندگي انسان به زندگي دنيايي محدود نيست، بلكه او پـس از ايـن زنـدگي، وارد                  
شود كه جاودانه است و نوع زندگي در آنجا، بازتاب زندگي اين جهـاني              زندگي ديگري مي  

  )8 و 7): 99(زلزله . (است
 و انديشه انساني در اين زندگي، در زندگي آخرتي اثر گذار اسـت،             جا كه هر عمل     از آن 

ايـن شـناخت از عهـده منـابع         . شان، شناخت كافي داشت     ها و تاثير گذاري     بايد در مورد آن   
هـاي مختلـف و       ديـدگاه . آيـد   شناخت در آدمي، يعني عقل، حس و علوم بـشري بـر نمـي             

 خـانوادگي، حقـوقي و روابـط         مـاعي، ناسازگار در باره خدا، معـاد و مـسائل اخالقـي، اجت           
هـاي    در سـده  . شاهدي بر نارسايي و ناكارآمدي عقل و دانش بشري اسـت          ..... الملل و     بين

اي   اي پيشرفت كرده است، ولي هر روز فرضـيه          اخير، با اينكه دانش و علوم بشري تا اندازه        
م شـكل   هـاي جديـدي در عرصـه علـ          شـود و نظريـه      اي ديگر مي    گزين فرضيه   علمي، جاي 

نيز با وجود اين پيشرفت، هنوز مجهوالت زيادي براي آدمي باقي وجـود دارد كـه              . گيرد  مي
  .ها پي نبرده است به حقيقت آن

عقـل چـه بـسا امـور     . البته ما منكر شناخت درست عقلي و توانايي دانش بشري نيستيم 
.  آدمي قرار دهدتواند شناخت كافي در اختيار  كلي را در باره يك مسئله درك كند، ولي نمي         

كند، ولي تبيين مـصداق آن، از جملـه در زمينـه              براي مثال، عقل، حسنِ عدالت را درك مي       
آيا عدالت در سهم مساوي است يا غيـر مـساوي و در             . ارث زن و مرد، بسيار مشكل است      

همچنـين عقـل،    . بايـد باشـد     صورت اختالف، سهم هر كدام به چه ميزاني مي تواند يا مـي            
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  .كند، ولي تعيين حيطه محارم، بسيار دشوار است ج را درك ميحسن ازدوا
تواند راه سعادت همه جانبه را مشخص كنـد،           هاي بشري، به تنهايي نمي      بنابراين، دانش 

بلكه نيازمند شناخت معصومانه ديگري هستيم كه راه صحيح را به ما نشان دهد و آن، جـز                  
  .وحي الهي چيز ديگري نيست

عصومين نيـز داللـت دارنـد كـه بـراي شـناخت درسـت، نيازمنـد                 هاي م   قرآن و روايت  
  .هاي انبياي الهي هستيم آموزه

 يها اخْتَلَفُوا فيمنَ النَّاسِ فيب كُمحيقِّ لبِالْح تَابالْك مهعأَنزَلَ مرِينَ ونذمشِّرِينَ وبينَ مالنَّبِي ثَ اللَّهعفَب
يهف ا اخْتَلَفم213): 2(ره بق. (و(  

حق ه پس خداوند، پيامبران را نويد آور و بيم دهنده برانگيخت و با آنان كتاب خود را ب
  .فروفرستاد تا ميان مردم در آنچه با هم اختالف داشتند، داوري كند

آيد كه اختالف نظر، بيانگر نارسايي فكر و علوم بشري است و از ايـن                 از اين آيه بر مي    
هاي االهي، حقيقـت هـر موضـوع مـورد اختالفـي را               به واسطه آموزه  رو است كه پيامبران     

  .سازند روشن مي
  : در روايتي، فلسفه بعثت پيامبران را چنين بيان كرده استهمچنين امام رضا 

از آنجا كه قواي فكري بشري، در درك سود و زيان ناتوان است و خداوند نيز برتر از آن 
ها سخن بگويد، از اين رو  ها تجلي كند و با آن طور شخصي بر انسان است كه خود به

اي نبود جز آنكه رسول خدا ميان او و مردم واسطه باشد تا امر و نهي و آداب او را  چاره
به آنان برساند و نيز آنان را به سود و زيان خود آگاه سازد؛ زيرا در خلقت آنان چيزي كه به 

  )40، ص11ج: 1374مجلسي،  (.د نداشتوسيله آن بتوانند نيازهاي خود را بشناسند وجو
آيد كه انديشه بشري براي تشخيص سـود و زيـان انـسان               از اين روايت به خوبي بر مي      

از اين رو، خداوند، پيـامبران را       . كافي نيست نيز هر فردي شايستگي دريافت وحي را ندارد         
هـا    يق او بـه انـسان     هاي مورد نياز براي سعادت و كمال آدمي را از طر            انگيزد تا آموزه    بر مي 

  .ابالغ كند
هاي وحيـاني بـراي سـعادت انـسان ضـروري             جا به اثبات رسيد كه دين و آموزه         تا اين 

است، ولي اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا دين تنها براي سعادت دنيـايي مـردم آمـده      
  .مندي دنيوي آنان نيز برنامه دارد است يا براي سعادت
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  جامعيت دين
هاي وجودي انـسان طـرح دارد يـا اينكـه برابـر نظـر برخـي از                    ه جنبه آيا دين براي هم   

هـا نـازل شـده        متفكران ديني، تنها براي سعادت اخروي يا براي تكامل بعد اخالقي انـسان            
» هـا واگـذار گرديـده اسـت؟         است و تدبير زندگي دنيوي مردم به عقل و خـرد جمعـي آن             

  )109ـ91ص : 1377بازرگان، (
هاي وجودي انسان توجه دارد       آيد كه دين اسالم به همه جنبه         برمي هاي اسالمي   از آموزه 

هاي فردي، اجتماعي و روحاني و دنيوي و          ها، همچون جنبه    و براي رشد و ارتقاي آن جنبه      
برنامه دارد و متناسب با همه نيازهاي انسان قوانين مناسب وضع كـرده اسـت؛               .... اخروي و 

. توانـد سـعادت همـه جانبـه خـود را تـأمين كنـد                ان مي ها، انس   اي كه با عمل به آن       به گونه 
  .بنابراين، دين اسالم، ديني كامل است و در پاسخ به نيازهاي انسان، هيچ نقصي ندارد

  :فرمايد قرآن در اين باره مي
ينَكُمد لَكُم لْت3): 5(مائده (؛ أَكْم(  

  .دين شما را برايتان كامل گردانيدم
  )89): 16(نحل  (كتَاب تبيانًا لكُلِّ شَيٍْونَزَّلْنَا علَيك الْ

  قرآن را بر تو نازل كرديم كه بيان كننده هر چيزي است؛
هـا    البته منظور آيه از هر چيز، هر چيزي است كه به هدايت و رشـد و سـعادت انـسان                   

  .مربوط است
  :فرمايد همچنين اميرالمومنين در روايتي مي
خدا دين خود را به كمال رساند و جان پيامبر ..... ده پس قرآن فرمانده است و باز دارن

  . ماندخويش را هنگامي ستاند كه از رساندن احكامي كه موجب رستگاري آفريدگان است، فارغ
هاي وجودي و رفتاري انسان توجه دارد و حكـم الهـي را در    بنابراين، دين به همه جنبه   

  .آن مورد، هرچند به طور كلي بيان كرده است
ها نازل شده است      اند كه دين براي سعادت اخروي انسان        گروهي به خطا تصور كرده    اما  

  )91ص: 1377بازرگان، . (ها واگذار شده است و تدبير زندگي دنيوي مردم به خرد آن
  :گويد دكتر سروش در اين باره مي

. طلبد كه دين واقعاً واجد آن نيست وقتي كسي عاشق دين است، براي او جامعيتي مي
داران انتظار دارند كه دين، هم دنيايشان را آباد كند، هم آخرتشان را؛ يعني  ياري از دينبس
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اما اين . شان را پاسخ دهد اند كه جميع مسائل ريز و درشت دنيوي و اخروي از دين متوقع
كنم كه حتي يك دليل عقلي و شرعي براي اين  تأكيد مي. انتظار دليل عقلي و شرعي ندارد

  )366ص: 1376سروش، . (ت نيستپندار در دس
هـاي    هاي اسالمي ناسازگار است؛ زيرا قرآن برخي از هدف          اين نوع تفكر با روح آموزه     

  :كند پيامبران را چنين بيان مي
  )25): 57(حديد . (ـ تنظيم روابط اجتماعي بر اساس عدالت

 )152): 26(؛ شعراء 83 ):11(؛ هود 85): 7(اعراف . (هاي ناپسند ـ مبارزه با مفاسد اجتماعي و سنت

 )142): 7(اعراف . (ـ تشويق مردم به كارهاي نيكو و شايسته

  )151): 2(بقره . (ـ رشد و تربيت صحيح ديني
حاكم اسالمي نيـز وظيفـه      . هايي ميسر نيست    بدون تشكيل حكومت، تحقق چنين هدف     

اس عمـل بـه آن   دارد كه زمينه و بستر اجراي احكام الهي را در جامعه فراهم آورد و بر اسـ      
  .احكام، جامعه را به سعادت مورد نظر برساند

  امامت
امام در لغت به معناي پيشوا و رهبر و در قـرآن، بـه معنـايي اعـم از پيـشواي صـالح و                        

  :ناصالح به كار رفته است
هِمامو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمعنَد مو71): 17(اسراء (؛ ي(  

  .خوانيم روزي كه هر گروهي را با پيشوايان مي
اما در اصطالح، امام از نظر متكلمان شيعه عبارت است از كسي كه به عنوان جانشين 
. رسول خدا، رياست عام و فراگير به همه امور ديني و دنيوي جامعه اسالمي دارد

  )30ص: تا سبحاني، بي(
ها و شئون پيامبري را بجز نبوت داراست؛ زيـرا            با پذيرش اين تعريف، امام همة منصب      

دار   پيامبر اسـالم عهـده    . شود  پيامبر اسالم، پيامبر خاتم است و پس از او به كسي وحي نمي            
؛ )44): 16(نحـل   (تبيين وحي   . 2؛  )67): 5(مائده  (دريافت و ابالغ وحي     . 1سه مقام بودند؛    

  .داري و حاكميت بر جامعه اسالمي زمام.3
د و از ايـن رو، مقـام اول    دوران نبوت به سـر رسـي  پس از رحلت پيامبر گرامي اسالم  

پيامبر با رحلت ايشان به پايان رسيد، ولي وجود مقامي ديگر هنوز براي جامعه اسالمي الزم 
اجرا و تحقق قـوانين قـضايي و اقتـصادي و اجتمـاعي جاودانـه اسـالم،                 . و ضروري است  
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يز ها در طول تاريخ است و ن        مستلزم تشكيل حكومت است؛ زيرا قرآن، كتاب هدايت انسان        
. توانند به سعادت دنيايي و اخـروي خـود برسـند            هاي قرآني مي    ها، در عمل به آموزه      انسان

شوري (براي مثال، يكي از دستورهاي قرآن، اجراي عدالت و مبارزه با ظلم در جامعه است                
  . ها جز با تشكيل حكومت ممكن نيست كه اجراي آن) 15): 42(

بحث از امامت، يك مسئله تاريخي اسـت كـه         جا چه بسا اين نكته طرح شود كه           در اين 
دوران آن سپري شده است و از نظر علمي، بحث درباره آن ديگـر سـودي نـدارد، ولـي از                     

  .ديدگاه شيعه چنين اعتقادي درست نيست
از ديدگاه شيعه، خداوند پس از پيامبر، امامان معـصوم را بـا علـم و آگـاهي خـدادادي                    

 سـال   23گران وحي باشند؛ زيـرا پيـامبر در طـول             يننصب كرده است تا حافظان دين و تبي       
نبوت، فرصت آن را نيافت تا تمام جزئيات احكام الهي را بيان كنـد؛ زيـرا اساسـاً موضـوع                    

 سال نبوت پيامبر در مكه،      13ها در زمان پيامبر پيش نيامد تا پرسيده شود؛ زيرا در مدت               آن
هـاي زيـادي رخ       در مدينه نيز، جنگ    اندكي ايمان آوردند و در ده سال آخر عمر حضرت           

. از اين رو، شرايط و زمينه فراهم نشد تا پيامبر به تفصيل به بيان احكـام الهـي بپـردازد                   . داد
نياز دارد كه بـه       اسالمي، به كار شناسان آگاه و مصون از خطا          بنابراين، پس از پيامبر جامعه    

  .ندا امان معصومها همان ام بيان جزئيات مسائل پيش آمده، بپردازد و آن
هاي مختلفي همچـون معتزلـه، خـوارج،          همچنين پس از پيامبر در جامعه اسالمي، فرقه       

كردنـد و     مرجئه، اشاعره و شيعه پديد آمدند كه هر كدام، عقايد خود را به قرآن مستند مـي                
گمان از ميان ايـن تفـسيرها، تنهـا يكـي             بي. كردند  آيات الهي را برابر عقيده خود تفسير مي       

 كساني مانند امامان معصوم بايد باشند كه با احاطه به           بنابراين، پس از پيامبر     . حيح است ص
هاي قرآني و سنت پيامبر، به دور از هر گونه خطا و نقـصي بتواننـد معيـار تـشخيص                  آموزه

خواهند به    هاي اسالمي باشند تا كساني كه پس از پيامبر مي           تفسير درست از نادرست آموزه    
  . بگروند، تفسير درست را تشخيص دهندآيين اسالم

 اسـت؛ زيـرا      همچنين وجود امامان براي حفظ سنت و احاديث پيـامبر الزم و ضـروري             
هـاي    پس از پيامبر بازار جعل احاديث مستند به پيامبر داغ شد و جاعالن حديث بـا انگيـزه                 

شـد تـا      س مي از اين رو، وجود امام معصوم به خوبي احسا        . گوناگون وارد اين ميدان شدند    
  .مردم با مراجعه به وي، حديث حق را از باطل باز شناسند



 

يي
ضا

در
حم

د م
حم

م
  

114  

  :فرمايد كردند مي  درباره منافقاني كه در لباس صحابي پيامبر، جعل حديث مياميرمومنان علي 
ها را  گو هستند، هرگز آن شناختند كه آنان منافق و دروغ اگر مردم يك چنين افرادي را مي

پذيرفتند، ولي مردم، فريب صحابي بودن آنان را  ها را نمي آنكردند و سخن  تصديق نمي
اند و حقايقي از او شنيده و اخذ  گفتند اينان پيامبر خدا را ديده خورده بودند و با خود مي

گويند؛ در صورتي كه از وضع و حال اين دسته  اند و هزگز بر خالف حقيقت نمي كرده
  )205البالغه، خطبه  نهج. (آگاهي ندارند

هاي ديني به خوبي احساس  به داليل ياد شده، وجود امام پس از پيامبر براي تبيين آموزه
  .گري وحي پس از پيامبر بر عهده امامان معصوم است به بيان ديگر، مقام تبيين. شود مي

يـك  : كند  داري و حاكميت بر جامعه اسالمي اقتضا مي         بنابراين، تبيين گري وحي و زمام     
؛ عالمـه   67 و   55): 5(؛ مائده   214): 26(شعراء  . ( سوي خدا نصب شوند     امامان معصوم از   ـ

  )14، ص1ج: 1366اميني، 
 داراي مقام عصمت باشند يا از گناه مصون و از خطا پيراسته باشند؛ زيرا امام، بدون                 ـدو

تواند اعتماد مردم را به گفتار و رفتار خود جلب كند و براي مردم الگو                 داشتن عصمت نمي  
بنـابراين،  . ها نفوذ كند ها و انديشه تواند در قلب مچنين امام، بدون مقام عصمت نمي ه. باشد

ها و تبيين درست احكام ديني، بايـد از           ها و انديشه    امام به دليل اعتماد مردم و نفوذ در قلب        
هاي عمدي و سهوي در امان باشد؛ وگرنه مـردم را بـه مـسير خـالف                   ها و خطا    تمام لغزش 
  ) 33): 33(؛ احزاب 124): 2(بقره  (.كند هبري ميمسير پيامبر، ر

 علم لدني و به تعبيري علم گسترده به امور ديني داشته باشد تا در تبيين امور ديني ـسه  
امام بدون چنين علـم     . و رفع مشكالت علمي و ديني جامعه اسالمي، نيازمند ديگران نباشد          

  .در جامعه اسالمي پديد آمد، پر كندتواند خأليي را كه از رفتن پيامبر  اي نمي گسترده
از نظر مكتب تشيع، امامان معصوم گماشته شده از سوي پيامبر اسالم دوازده نفرنـد كـه                 

 است كـه در پـس پـرده    )عج(ها حضرت مهدي  و آخرين آن ها اميرمؤمنان علي  اولين آن
داري جامعـه     ام، تكليف زمـ    و امامان معصوم    البته در زمان غيبت نيز پيامبر     . غيبت است 

داري جامعه اسـالمي را       كساني در زمان غيبت، صالحيت زمام     . اند  اسالمي را مشخص كرده   
اينـان  . هاي اخالقي باشـند     دارند كه آگاه به قوانين اسالم، كاردان، عادل و آراسته به فضيلت           

ا باشند؛ زيـر      مي) عج(همان فقيهان جامع الشرايطي هستند كه نائبان عام حضرت ولي عصر            
جامعه اسالمي در هر زماني نيازمند مجري و حاكم است؛ زيرا احكام و قوانين الهي تعطيـل     
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هـا در   احكام الهي جاودانه و براي سعادت همـه انـسان  . و ويژه زمان و مكان خاصي نيست  
به طبع مجري چنين احكام و قوانيني نيز بايـد شـرايط اجـراي              . طول تاريخ نازل شده است    

امام خميني  . شته باشد و ادامه دهنده رسالت انبيا و امامان معصوم باشند          چنين احكامي را دا   
  :فرمايد الشرايط در عصر غيبت مي در باره واليت مجتهدان جامع

شود و چندان به برهان  ها، موجب تصديق مي واليت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن
م را حتي اجماالً دريافته باشد، به اين معنا كه هر كسي عقايد و احكام اسال. احتياج ندارد

درنگ تصديق خواهد كرد و آن را  چون به واليت فقيه برسد و آن را به تصور در آورد، بي
  )3ص: 1373امام خميني، . (ضروري و بديهي خواهد شناخت

ايشان بر آن است كه واليت فقيه امر نو پيدايي نيست كه ما آورده باشيم، بلكـه از آغـاز           
هـاي    اين مسئله در كالم فقيهان بزرگ در سده       ) 13ص: همان. (ح بوده است  اين مسئله مطر  

: 1417نراقـي،   (و مـال احمـد نراقـي        ) 810ص: 1414مفيـد،   (مختلف همچون شيخ مفيـد      
، 16ج: 1373نجفـي،   (و شيخ محمد حسن نجفـي معـروف بـه صـاحب جـواهر               ) 187ص
  .مطرح بوده است) 178ص

هاي انبيا و جامعيـت ديـن و          و نيازمندي به آموزه   اي با ضرورت نبوت       كه تا اندازه    حال  
  .كنيم مسئله امامت آشنا شديم، موضوع سكوالريسم را بررسي مي

  سكوالريسم
سكوالريسم به معناي دنيا محوري، دنيا مداري و جـدايي ديـن از سياسـت اسـت و در                   

 طبيعـي   اصطالح، يك ايدئولوژي است كه هواداران آن آگاهانه همه امور و مفاهيم مـاوراي             
كنند و از اصول غير دينـي يـا ضـد دينـي بـه                 هاي مربوط به آن را نفي مي        ابزارها و كاركرد  

  )126ص: 1374الياده، . (كنند عنوان مبناي اخالق شخصي و سازمان اجتماعي دفاع مي
هـاي    كوشد كه زنـدگي انـسان را از طريـق ابـزار             توان گفت سكوالريسم مي     به بياني مي  

طريـق عقـل ابـزاري و علـوم تجربـي و بـدون اسـتعانت از وحـي                   مادي صرف، يعنـي از      
هاي   از نظر فلسفي، سكوالريسم خود را در ساختار نظام        . دهي، توسعه و بهبود بخشد      سامان

هاي وحياني و ماوراي طبيعي       اي كه آموزه    سازد؛ به گونه    ي عقالني نمودار مي     فكري و رفتار  
كوشـد    همچنـين از نظـر سياسـي مـي        . دهـد    يا مورد انتقاد قرار مـي      گيرد  را كامالً ناديده مي   

كنـد    هاي ديني دور نگه دارد و در حوزه تعليم و تربيت، تالش مي              سياست را از تأثير آموزه    
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  )Jaroslav, 1987: P, 385. (هاي دين را از برنامه آموزشي كنار بگذارد آموزه
هـا، اوضـاع و        كه بر اساس زمينـه     اي در اصل، مغرب زمين است       خاستگاه چنين انديشه  

ايـن انديـشه هـم در       . جا پديد آمد، چنين ديدگاهي شـكل گرفـت          شرايط خاصي كه در آن    
هاي مسيحيت و هم در برخورد نادرست متوليان كليسا با دانـشمندان و مـردم ريـشه                   آموزه

  :كنيم ها به اجمال اشاره مي دارد كه به برخي از آن
  ديني؛متون مقدس و منابع اوليه .1
هاي تحريف شده و نادرستي كه در مسيحيت وجود داشت، راه را براي ظهـور                 آموزه. 2

توان جـدايي     هايي در كتاب مقدس هست كه از آن مي          تعبير. سكوالريسم هموار ساخت  
مال قيصر را به قيصر ادا كنيـد و         «دين از سياست را برداشت كرد؛ براي مثال، از عبارت           

چنـين برداشـت    ) 15): 12بـاب   (؛ مـرقس    22ـ18): 12باب   (متي(» مال خدا را به خدا    
داري و حاكميت بر مردم اسـت بـا شـأن و جايگـاه                شود كه شأن و مقام قيصر، زمام        مي

  .الهي متفاوت است
 پيالطس كه آيا تو پادشاه يهـود          در پاسخ به پرسش    شود كه حضرت عيسي       يا نقل مي  

  :گويد هستي، مي
بود؛ خدام من جنگ  اگر پادشاهي من از اين جهان مي. تپادشاهي من از اين جهان نيس

يوحنا، باب . (لكن اكنون پادشاهي من از اين جهان نيست. يهود تسليم نشوم كردند تا به  مي
  )36ص: 19

 و حواريـون او     آيد كه پادشاهي ايـن جهـان، بـه عيـسي            از اين عبارت به خوبي بر مي      
.  ندارند، بايد به پادشاهي ايـن جهـان بپردازنـد          مربوط نيست و افراد ديگري كه با او نسبتي        

  .دارد اين آموزه مسيحيت، در واقع جدايي دين از سياست را اعالم مي
همچنين، آيين مسيحيت فاقد قوانين اجتماعي و حكومتي است و به طبـع هنگـامي كـه                 

 بـه   قوانين ديني براي تدبير و ساماندهي اجتماعي وجود نداشته باشد، به اجبار بايـد دسـت               
  .دامن عقل شد و بر اساس عقل، به تدبير زندگي دنيايي پرداخت

هاي اصلي مسيحيت همچون گناه ذاتي انـسان، تثليـث، الوهيـت و               نيز بسياري از آموزه   
هاي تجربـي ناسـازگار اسـت و ايـن خـود              با عقل و دانش   ... تجسد مسيح، عشاي رباني و      

اعتنا گردنـد و رويكـردي سكوالريـستي     ياي شد تا عالمان و دانشمندان به مسيحيت ب  زمينه
شد، در واقع مسيحيت      نيز چون در غرب، مسيحيت به عنوان نماد دين تلقي مي          . اتخاذ كنند 
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هاي مسيحيت كه بـا كيهـان        همچنين برخي از آموزه   . گريزي، به دين گريزي فراگير انجاميد     
جربـي ناسـازگاري   هـاي علـوم ت   شناسي فيلسوفاني مانند ارسطو عجين شده بـود، بـا يافتـه        

هـاي علـوم تجربـي،     هاي ديني با يافته اين ناسازگاري آموزه ) 63ص: 1374باربور،  . (داشت
  .ديگرند دانشمندان را به اين فكر انداخت كه دين و علم در تعارض ضروري با يك

  رفتار نادرست متوليان كليسا
شـد كـه مـردم در       برخورد نادرست متوليان كليسا، مردم را از دين گريزان كرد و سبب             

فـساد مـالي و اخالقـي و فـروش          . سامان دهي زندگي خود، ديگر بـه كليـسا اعتنـا نكننـد            
از جمله اين رفتارهاي ناشايست بود كـه بـه          .... هاي تفتيش عقايد و       ها و دادگاه    نامه  آمرزش

  :پردازيم ها مي اجمال به توضيح برخي از آن
تفـاورت رفتـار متوليـان و متـصديان بـا           اساساً يكي از عوامل دين گريز       : فساد اخالقي 

هاي اسالمي سفارش شده است كه مـسئوالن تربيـت            از اين رو، در آموزه    . ها است   گفتار آن 
در جهـان   . ها بايد به پرورش نفس خـود بپردازنـد          ديني مردم پيش از پرداختن به تربيت آن       

يكـي از عوامـل ديـن       ها،    غرب، تفاوت در گفتار و رفتار حاكمان كليسا و اخالق ناپسند آن           
  .گريزي بوده است

  :نويسد  خود ميتاريخ تمدنويل دورانت، تاريخ نگار برجسته غربي در كتاب 
شود هزاران شاهد براي اثبات آن  زمينه اخالق در ميان روحانيان به قدري سست بود كه مي

  )604ص: 1381: دورانت. (آورد
كوالريـسم در غـرب،     يكـي ديگـر از عوامـل س       : برخوردهاي خـشن بـا دانـشمندان      

اي   دين مسيحيت بـه گونـه     . برخوردهاي ناپسند حاكمان كليسا با دانشمندان و متفكران بود        
هاي جديد علمي سازگاري نداشت و ايـن فكـر در ميـان               گاه با پيشرفت    نمود يافت كه هيچ   

ـ     . دانشمندان پديد آمد كه از ميان علم و دين يكي را بايد برگزيد             ن ويل دورانت قربانيـان اي
  :كند گونه گزارش مي برخورد خشن را اين

 تن محكوم به كيفرهاي مختلف شدند و از 96496 تن سوخته و 8800 ؛م1488 تا 1480از سال 
  )263، ص6ج: همان (. تن محكوم شدند291450 تن سوخته و 31912 ؛م1808 تا 1480سال 

هـا   اين زمينه .  شد هاي مهم پيدايش سكوالريسم اشاره      تاكنون به برخي از عوامل و زمينه      
  :پردازيم در ادامه، به مباني سكوالريسم مي. تنها در حوزه مسيحيت و جهان غرب رخ نمود
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  مباني سكوالريسم
هـاي فـردي، اخالقـي،        كوشد زندگي را در حوزه      با توجه به تعريف سكوالريسم كه مي      

ـ           ها و روش    اجتماعي، سياسي و اقتصادي، از طريق ابزار       ر اسـاس   هاي مـادي صـرف و يـا ب
توان علم گرايي و عقل گرايـي را از مبـاني             اصول غير ديني يا ضد ديني ساماندهي كند، مي        

  :سكوالريسم دانست
علم گرايي به معناي باور به لزوم محوري بـودن علـوم تجربـي در همـه                 : علم گرايي .1

تـوان بـه تـدبير     به باور انديشمند سكوالر بر اساس علـوم تجربـي مـي          . شئون زندگي است  
گير علـوم تجربـي ماننـد         هاي چشم   آورد  همچنين با رشد و تكامل و دست      . امعه پرداخت ج

اين باور در ذهن برخي شكل گرفـت        ... فيزيك، رياضيات، شيمي، زيست شناسي، نجوم و        
  .طراحي كرد... توان به روشي مشابه به يك نظام فكري در باره زندگي اين جهان  كه مي

م تجربي، مشاهده و آزمايش اسـت و همچنـين برخـي            هاي علو   از آنجا كه روش دانش    
دانستند، به طبع چنين ديدگاهي  دانشمندان تنها حوزه شناخت پذير را فقط حوزه تجربي مي         

در نتيجـه،   . در همه قلمروهاي دانش مانند اخالق و مابعدالطبيعـه و ديـن كـارآيي نداشـت               
بنـابراين،  . جربي بـسنده شـد    چنين قلمروهايي از حوزه معرفت كنار رفت و تنها به حوزه ت           

علم گرايي صورت ديگري از تجربه گرايي را به خود گرفت كه روش شناخت آن مشاهده،  
درواقع، پشتوانه چنين ديدگاهي، يك ديدگاه مادي گرايانه است كه          . آزمايش و تجربه است   

يش كند كه ابزار شناخت را نيـز مـشاهده و آزمـا             محدود مي  قلمرو هستي را به عالم تجربي     
هاي اصلي آن از صحنه كه معرفت و تبيـين گـري امـور                بدين ترتيب، دين و آموزه    . داند  مي

  .دنيوي كنار گذاشته شد
بايد بـر پايـه     ... عقل گرايي بدين معنا است كه همه رفتارها و باورها و            : عقل گرايي . 2

عقـل  البتـه سكوالريـسم، تـصور خاصـي از         . عقل باشد، نه بر احساسات يا باورهاي دينـي        
ايـن تعريـف و     . بـرد   اي نمـي    گرايي دارد و آن عقلي است كه از وحي و مباني دينـي بهـره              

كاركرد از عقل درست نيست؛ زيرا بسياري از فيلسوفان عقل گرا با تأكيد بر عقـل، خـدا و                   
بنابراين، ايـن معنـاي     . كنند  اند و در زمره دين داران زندگي مي         باورهاي ديني را اثبات كرده    

دليـل بـراي     كه نبايد از اصول ديني بهره گرفت، در واقع يك نوع محدوديت بيعقل گرايي 
  .عقل است كه هيچ دليل معتبري براي آن وجود ندارد
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اكنون اين پرسش مطرح است كه چه عواملي سبب شد كه برخي از متفكران غربـي بـه                  
زنـدگي ايـن   اين باور برسند كه بايد با عقل صرف و بدون ياري گرفتن از وحي بـه تـدبير                 

  جهاني بپردازند؟
  :پردازيم ها مي در پاسخ به اين پرسش، عوامل فراواني هست كه به برخي از آن

هاي مسيحيت همچون تثليث، گناه ذاتي انسان،         بسياري از آموزه  : هاي مسيحيت   آموزه.1
ا توان ب رازوار بوده و با عقل سازگار نيست؛ يعني نمي....  و الوهيت و تجسد عيسي مسيح     

  .ها را فهم كرد عقل، آن
بنابراين، اين فكر در اذهان برخي پديد آمد كه يا بايد تعقل و تفكر را برگزيد يا ديـن و                    

  .اعتقاد ديني را
هـايي هـست كـه بـر          در آراي اين متفكران، تعبير    : هاي متفكران بزرگ مسيحي     تعبير. 2

 از پدران كليـساي     ـ) 220ـ160(كند؛ براي مثال، ترتوليان       ناسازگاري عقل و دين داللت مي     
  :گفت  ميـاوليه 

 آكادمي را با كليسا چه كار؟ روشن است كه آتن و آكادمي نماد  آتن را با اورشليم چه كار؟
  )117، ص2ج: 1383اسمارت، . (تعقل و فلسفه و علم، و اورشليم نماد دين وكليسا است

ا را بـه فلـسفه و       همچنين پولس، حواري عيسي مسيح نوشت باخبر باشيد كه كسي شم          
  )8آيه : 2رساله پولس به كولسيان، باب . (مكر باطل نربايد

بنابراين، اين عوامل سبب شد كه در ذهن برخي متفكران اين انديشه بر آيـد كـه بـراي                   
  .تدبير زندگي اجتماعي يا بايد از عقل تبعيت كرد يا از دين

  نقد و بررسي
اي غربي است كه با توجه بـه          سم پديده آيد كه سكوالري    از آنچه گذشت به خوبي بر مي      

هايي كه اسالم واقعي حـاكم بـوده          شرايط خاص آن جا شكل گرفته است، ولي در سرزمين         
) سكوالريسم(اي    است با توجه به فراگيري علوم تجربي و تعقل و خردورزي، چنين پديده            

  :فرمايد اي به صراحت مي قرآن در آيه. درست نيست
  )36): 17(اسراء . (د، تبعيت نكنيداز آنچه بدان علم نداري

اند و هرگـز تعقـل        داند كه كروالل     همچنين، قرآن بدترين بندگان را نزد خدا كساني مي        
  )22): 8(انفال . (كنند نمي
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  )10): 67(ملك . (اند كند كه به دستور عقل رفتار نكرده نيز دوزخيان را افرادي معرفي مي
  :فرمايد امام كاظم در روايتي مي

حجت آشكار، . حجت آشكار و ظاهري و حجت باطني: ند بر مردم دو حجت داردخداو
  )16، ص1ج: 1388كليني، . (هاي مردم است رسوالن و انبيا و امامان هستند، ولي حجت باطني خرد

اي كه    بنابراين، از ديدگاه اسالم عقل و تفكر از حجيت خاصي برخوردار است؛ به گونه             
البته . هي است و هيچ گاه اين دو حجت، با هم ناسازگار نيستند           همسان با سخنان پيامبران ال    

هـاي    هـاي فعاليـت عقـل، دانـش         اين مطالب در باره حجيت عقل است، ولي يكي از حوزه          
. پـردازد   تجربي است كه با روش مشاهده و آزمايش به كشف اسرار و قـوانين طبيعـت مـي                 

  .د، از نظر اسالم، پذيرفتني و معتبر استبنابراين، اگر عقل يا علم به نتايج قطعي و يقيني رسي
  :فرمايد  ميپيامبر گرامي اسالم 

  )30ص: همان. (طلب علم بر هر مسلماني واجب است
همچنـين آن حـضرت در   . جا، شامل علوم تجربي و غير تجربي است       معناي علم در اين   

  :فرمايد روايتي ديگر مي
  )28697ح : تا دي، بيمتقي هن. (علم را بجوييد؛ هر چند كه در چين باشد

گمان علمي كه در چين آن زمان بود، علم ديني نبوده است؛ زيرا مركز ياد گيري علم                   بي
فرمايد علم را هـر چنـد در          از اين رو، وقتي پيامبر گرامي اسالم مي       . ديني، مكه و مدينه بود    
  .گمان منظور ايشان علوم تجربي بوده است چين باشد، بجوييد، بي

حـال اگـر    . كنـد   م بر خردورزي و يادگيري علوم تجربي تأكيد زيادي مـي          بنابراين، اسال 
هاي قطعي  از اين رو، يافته. ناسازگار باشد، چنين تأكيدي صحيح نيست      علوم تجربي با دين   

  .هاي ديني كامالً سازگار است هاي قطعي عقلي با آموزه علوم تجربي و نيز يافته
ند، حوزه شناخت در انحـصار علـوم تجربـي          گوي  همچنين اين ادعاي علم گرايان كه مي      

است، درست نيست؛ زيرا حوزه فعاليت علوم تجربي به عـالم مـادي و آزمـايش و تجربـه                   
تواند كشف كنـد، ولـي در خـارج از ايـن             محدود است كه تنها رابطه دو پديده مادي را مي         

ظـر كنـد؛ يعنـي      تواند اظهار ن    حوزه، يعني عالم ماوراي طبيعي، به صورت نفي يا اثبات نمي          
اگـر دانـشمندي بـه نفـي عـالم مـاوراي            . موضوع علم ماوراي عالم ماده، ندانم گويي است       

طبيعي و غيرتجربي بپردازد، از فعاليت علمي خارج شده و يك ديدگاه فلسفي مادي گرايانه          
  .را برگزيده است كه ديگر به علم ربطي ندارد
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كنـد و از قلمروهـاي        مـي    مـاده محـدود      بنابراين، علم گرايي، قلمرو و هستي را به عالم        
همچنـين از ميـان     . ديگر هستي مانند عالم ماورا، طبيعت و آخـرت غفلـت ورزيـده اسـت              

و از شيوه عقلـي و      . هاي مختلف كسب آگاهي، به شيوه مشاهده و آزمايش بسنده كرد            شيوه
انـسان  چنين غفلتي، محروم كردن     . هاي وحياني، چشم پوشيده است      شهود عرفاني و آموزه   

در . اي بـزرگ بـراي انـسان اسـت          هاي ديگر معرفتي است كه ضايعه       يابي به حوزه    از دست 
  .نتيجه، سكوالريسم بر مبناي صحيحي استوار نيست

  رابطه امامت با سكوالريسم
پيامبر اسالم سه مقام را بر عهده . از ديدگاه اسالم، امامت، ادامه رسالت انبياي الهي است 

  :داشت
  .داري و حاكميت بر جامعه اسالمي زمام. 3تبيين وحي؛ . 2غ وحي؛  دريافت و ابال .1

با رحلت پيامبر، مقام اول خاتمه يافت، ولي دو مقام ديگر باقي ماند؛ يعني تبيين وحي و  
خداوند به واسـطه پيـامبرش امامـان        . تر بدان پرداختيم    داري بر جامعه اسالمي كه پيش       زمام

، به امامت برگزيـد؛ زيـرا احكـام اسـالم جاودانـه و              هاي خاص   معصوم را با اسم و ويژگي     
در عصر غيبت نيز مجتهدان جـامع الـشرايط بايـد مجـري ايـن احكـام                 . تعطيل پذير نيست  

از سـوي   . باشند؛ زيرا تحقق و اجراي احكام اسالمي بدون حكومـت امكـان پـذير نيـست               
ـ          ديگر، چون خداوند خالق تمام انسان      ي انـسان و تـأثير و       ها است و از اسرار دروني و برون

هاي وحياني بـر همـه قـوانين بـشري            تأثرات مختلف بر انسان آگاه است، از اين رو، آموزه         
از اين رو، نيازي نيست كه آدمي بـا عقـل محـدود خـود بخواهـد قـوانيني در                    . برتري دارد 

هاي   هاي ديني، ارزش زيادي به عقل و استدالل         البته در آموزه  . عرض قوانين الهي وضع كند    
تـوان    اي كه اگر برهان قطعي بر چيزي تعلق گرفت، حتي مي            عقلي داده شده است؛ به گونه     
بنابراين، در اسالم تدبير امور دنيايي و زندگي مردم هرگز از           . ظاهر متون ديني را تأويل كرد     

انـد كـه انـسان را از ظلمـات بـه              نيز پيامبران الهي براي آن برانگيخته شده      . دين جدا نيست  
ها و كرامت اخالقي را بـه اوج    همه جانبه هدايت و عدالت در آورند و نيز فضيلت         نورانيت  
داري جامعـه   ها، آن اسـت كـه پيـامبران، سرپرسـتي و زمـام           الزمه تحقق اين هدف   . برسانند

برخـي  . هايي را محقق سازند     انساني را به عهده بگيرند تا زمينه و شرايط تحقق چنين هدف           
انـد، از     ريسم كه دين را تنها در عرصه مسائل فردي خالصه كرده          از مسلمانان هوادار سكوال   
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اند؛ زيرا پيامبر اسالم كه الگوي همه مسلمانان است، هدايت       هاي اسالمي فاصله گرفته     آموزه
امور ديني و دنيوي مردم را باهم به عهده داشـت و پـس از او نيـز امامـان معـصوم چنـين                        

دارد كـه ديـن بـا         اي بـه صـراحت بيـان مـي           آيـه  قـرآن در  . دار شدند   هدايت عامي را عهده   
  :فرمايد روايي و تدبير سياسي جامعه سازگاري دارد؛ چنانچه مي فرمان

  )54): 4(نساء . (روايي بزرگي بخشيديم ما به فرزندان ابراهيم كتاب و حكمت و فرمان
روايـي بـزرگ      در اين آيه، منظور از كتاب و حكمت، مرجعيت علمي و دينـي و فرمـان               

  .جعيت سياسي است كه خداوند به فرزندان ابراهيم بخشيده استمر
كه جهان را پـر از عـدل و داد          ) عج(حتي باور به مهدويت و ظهور حضرت ولي عصر          

آمـوزه  . خواهد كرد، خود دليلي است بر اينكـه تـدبير امـور دنيـايي از دينـي جـدا نيـست                    
الف آيين اسالم عمـل     مهدويت، از اصول اساسي دين اسالم است و حضرت ولي عصر، خ           

. هاي ديني اسـت     نخواهد كرد و بدعتي نيز پديد نخواهد آورد و سيره او، برخاسته از آموزه             
هاي معتبر، جانشينان عـام حـضرت ولـي       در زمان غيبت نيز بر اساس داليل عقلي و روايت         

عـادل  عصر، مجتهدان جامع الشرايطي هستند كه آگاه به قوانين اسالم، كاردان، مدير، مدبر،              
  .اند هاي اخالقي و آراسته به فضيلت

از اين رو، تا زماني كه حاكم اسالمي در عصر غيبت قرار دارد، مـشروعيت دارد كـه از                   
اند، برخوردار باشد؛ زيرا از ديدگاه اسـالمي و           هايي كه امامان معصوم مشخص كرده       ويژگي

ي يـا گروهـي از      در اصل از آن خداي متعال است و هـيچ فـرد            بر اساس توحيد، حاكميت   
چنين حقي برخوردار نيستند؛ مگر اينكه به اثبات برسد كه خداوند چنين حقي را به كـسي                 

برابر داليل معتبر، خداوند اين حق را به پيامبر و دوازده امـام معـصوم و                . واگذار كرده باشد  
  .هايي به ولي فقيه واگذار كرده است در زمان غيبت با بيان ويژگي

هاي دين اسالم، مرجعيت ديني، همان مرجعيت سياسي است و     س آموزه بنابراين، بر اسا  
  .از اين رو، سكوالريسم با اعتقاد به امامت سازگاري ندارد. ها وجود ندارد هيچ افتراقي بين آن
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  گيري نتيجه
هـاي انبيـاي الهـي        شـان، بـه آمـوزه       ها براي رسيدن به سعادت دنيـوي و اخـروي           انسان

تواند به همه نيازهاي آدمي احاطه داشته باشـد           هاي بشري نمي    دانشنيازمندند؛ زيرا عقل و     
هـاي انبيـاي االهـي،        همچنـين ديـن و آمـوزه      . ها اظهار نظر قطعي كننـد       و در مورد همه آن    

گوي همه نيازهاي مادي و اخروي، فـردي و اجتمـاعي و جـسمي و روحـاني انـسان                     پاسخ
  .سب وضع كرده استاست و متناسب با همه نيازهاي انسان، قوانين منا

همچنين امامان معصوم كه به عنوان جانشينان پيامبر گرامـي اسـالم و ادامـه دهنـده راه                  
داري و حاكميت جامعه اسالمي را بـر عهـده دارنـد؛              گري وحي و زمام     اند، مقام تبيين    ايشان

از . گاه تعطيل پذير نيست     ها است كه احكام آن هيچ       زيرا قرآن كتاب راهنماي جاودانه انسان     
اين رو، حتي در عصر غيبت نيز وظيفه اجراي احكام اسالمي به عهـده نائبـان عـام امامـان                    

بنابراين، الزمه تحقق احكام اسالمي و مجريان       . معصوم، يعني مجتهدان جامع الشرايط است     
اعتقـاد بـه امامـت و مقـام         . اين احكام، آن است كه سكوالريسم در اسالم جايگاهي نـدارد          

شود؛ زيرا خاستگاه سكوالريسم، جامعـه غربـي و           ، با سكوالريسم جمع نمي    ها  جانشيني آن 
بنابراين در حوزه اسالم و دنياي شـرق كـه حاكميـت كليـسا و ديـن                 . آيين مسيحيت است  

  .مسيحيت وجود ندارد، سكوالريسم جايگاهي ندارد
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