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 چکيده 

  جهان   انیم  ارتباط  آن  در  كه  است  تفکري  به  ناظرشود  كه نوعي دین قلمداد مي  سمیسکوالر

از آنجا كه این تفکر بصورت پنهان  .  شوديم  اعتبار  فاقد  الاقل  ای  و  مهجور  ای  انکار  عهیالطبماوراء   و

  است. ارد شده و در رفتار دینداران تأثیر گذاشته است؛ شناخت آن ضروري دیني ودر جوامع 

  ي زندگ  و  فکر  يهاساحت   نیترمهم  سکوالر  ينیبجهان  »در   كه  است  آن  قیتحق  نیا  يمسأله 

  نشان   مسأله  يبررس  در  اهداده  ل یتحل  و  يا كتابخانه  روش  است؟«  شده  ریتفس  چگونه  بشر

  ساحت   در   و  كند؛يم  ارائه  را  خدا  بدون  يزندگ  دیدج  روش   سکوالر،  ينیبجهان  كه  دهديم

  ن ینچنیا عالم، قداست ينف تَبَع، به و، ماوراء  عالم با جهان  رابطه هرگونه ينف با ،يشناسجهان 

  انسان   نگرش  این  در  د؛نك  تفسیر  را  كائنات  و  جهان  تنهایي،  به  باید  انساني  هر  كه  كنديم  القاء 

  و   است  مطلق  حق  و  جهان  رب  كه  است  انسان  نیا  و  شودي م  مقدس  موجودات  و  خدا  نیجانش

  ي ماد   يكاركردها   نیی تب  كنار  در  ياله  ينیب  جهان  ابالغ  و  فهم  .شود  حاكم  جهان  بر  او  اراده  دیبا

  سکوالر   رشگن  تیحاكم   از  يناش  يها بیآس  مانعي در برابر  توانديم  نید  از  متوقع  يمعنو  و

 باشد. 

-ا یدن  ، انساني  اتیح  عه،یالطب  ماوراء  ،الرسکو  ينیبجهان  سم،یسکوالر  :واژگان کليدي
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 3یمشک يمهد  ، 2 نايزهرا پورس  ، 1 یحامد عنوان  ديس

 . قم هیاسالم و دانش آموخته حوزه علم ينظر يمبان  يدكتر 1
 . تهران  يبهشت دیدانشگاه شه  يعلم اتیو عضو ه  يقیفلسفه تطب يدكتر 2
 .ينیموسسه امام خم يعلم  اتیاقتصاد و عضو ه يدكتر 3

 
  نام نویسنده مسئول:

 نا يزهرا پورس

 سکوالر  ینيبجهان در  خدا و  جهان انسان، کارکرد و مفهوم یبررس 

 09/10/1400:  تاریخ دریافت

 15/12/1400:  تاریخ پذیرش
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 مقدمه 
  اعتبار  و  تیّاهم  فاقد  الاقل  ای  و  مهجور  ای  انکار  عهیالطب   ماوراء  و  جهان  انیم  ارتباط  آن  در  كه  است  یيمعنا  به  ناظر  سمیسکوالر

  منشأ   يحیمسریغ   يها  ملّت  جمله،  از  ل،مل  همه  در  يمتماد  يهاسال  گذشت  با   يول  غرب است  سمیسکوالر  خاستگاهباشد.  مي

  و  ریتفس كاستنفرو  كه است آن سمیسکوالر موضوع  در پژوهش  ندیفرا  در مهم   اریبس اصل. است ده یگرد ي قیعم و عیوس راتییتغ

  و  همگان ي زندگ يعمل طیمح  در آن ورود  يبرا يمناسب بستر  و زاسنهیزم خود ، ياس یس و يسطح يامقوله به  سمیسکوالر نقد   ای

  به   دنیرس  در  نو   ياوهیش  يمعرّف   قالب   در  و  يدت یعق  ـ   يفکر  ده یا  کی  صورت  به   ابتدا   تفکّر  نیا .  استشده    داراننید  خصوص  به

  و  ياجتماع   توسعه و  فترشی پ   نهیهز  پرداخت  عنوان با   و   يجیتدر  يندیفرا  صورت  به   سپس   و   شد جوامع  وارد  سعادت   و  يخوشبخت

  ، يشخص  ي زندگ  وارد  ينید  ـ  ي اخالق  ي هاآموزه  بر  منطبق  ي زندگ  يهامدل  يتمام   زدناركن  با   شرفت،یپ   و  تمدن  بهانه  به  گاه 

  ند یفرا  نیا  با  باز  يآغوش  با  يان یوح  لیاص  يهافرهنگ  در  نشده  دهیورزيهاانسان  كه  نحوي  به  شد،  هاانسان  ياجتماع   و  يخانوادگ

 . كردند ي تلق مدرن غرب هنگفر  از افتادن دور غمِ از یيرها و يروزیپ  نسخه را آن و نددش مواجه

  تمامه  به  آدمیان  اعمال  و   افکار.  است  آن  در   آدمي  جایگاه   و   جهان  ماهیّت   درباره  آرا  از  ايمجموعه  ينیبجهان  گر، ید  یيسو  از

 به خدا  زا  كه  ياستنباط  زین و   رامونش، یپ   عتیطب  و   خود  به  ساننا  نگرش  نوع.  است  آنان  ينیبجهان  از  متأثر  كم دست  یا   گرفتهنشأت

 انسان  هرچقدر.  دهد يم  لیتشک  را  او  يرفتار  شاكله  بالتبع  و  يبشر  شهیاند   ياساس  محور  سه  دارد،   يهست  موجود  نیبرتر  عنوان

  نظر  در را او  گاهیجا  و سازد  دور دخو معرفت طهیح از را خدا و  بداند   يجسمان ریغ   ابعاد از مبرّا را شتنیخو و خود خادم را عتیطب

  انسان  خدا،   و   انسان  بعد   سه  در  سکوالر  ينیبجهان  مواضع.  شد   خواهد  سکوالرتر  قهراً  و   تریيایدن  اشينیب  جهان  كند،   محدود   عمل   و

  خدا،   با  چهارگانه   ارتباط  در  انسان   اساسي   سؤاالت  سکوالر،  نظامِ   در   كه  است  نیا  از   يناش   خلقت  عالم   و  انسان  و   همنوعانش   و

  تواند يم  ،ياساس  محور  سه  ن یا  حول  سکوالر  ينیبجهان  يبررس  نیابنابر  .شود  هداد  پاسخ  چگونه  همنوع  و  هستيجهان  خویشتن،

البته این مقاله در صدد نقد و پاسخگویي به  این نوع  .  دهد   شی افزا  سمیسکوالر  ي عمل  و  ينظر  ي امدهایپ   به  نسبت  را  ما   شناخت

 چه  ي شناسجهان  و   يشناسانسان  ، يسشناخدا  يحوزه  سه  در  سمیسکوالر  كه  است  آن  قیتحق  ن یا  لاوس  بلکهبیني نیست  جهان

   ؟است داشته بشر يبرا را ينگرش

 است  سکوالر  تفکر  از  برخاسته  كه  شوديم  مشاهده   یي رفتارها  ي نید  جوامع  در   كه  ابدی يم  تیاهم  يهنگام   سئوال  ن یا  به  پاسخ

  سبک  مرور  به  رفتارها  نیا  و  تاس  هماهنگ  سکوالر  تفکر  با  كه  دهديم  انجام  یيتارها فر  ، يمبان  به  توجه  بدون  موحد  شخص  و

 ل یتبد  سکوالر  ياجامعه  به  ناآگاهانه   ـ حتي ـ  را  ينید  جامعه  و  شوديم  جهان  به  يدیتوح  نگرش  مانع  تینها  در  و  سکوالر  را  يزندگ

 . كند يم

  ت ساح  در يقدس  و  سکوالر  تی»عقالن  مقاله  به  توانيم   جمله،  از  كه ـ  دارد  وجود يمتعدد  آثار   قیتحق  نیا  نهیشیپ   در  هرچند

  كتاب  نیهمچن  و  شده  فیتأل  16  شماره  حکمت  نییآ  لنامهصف  در  كه  ایپارسان  دیحم  فیتأل  «یيآرا  جهان  و  يدار  جهان  ،يدان  جهان

  يبررس  را  سکوالر  ينیبجهان  مضبوط  صورت  به  كه  ي اثر  اما  ـ   كرد  اشاره  تباريراست  میدرحیس  ترجمه  سقوط  تا   ظهور  از  سمیرسکوال

  ن یترمهم  يبررس  به    سم«یو»سکوالر  »سکوالر«  يِواژگان  قیدق   ي معنا  يبررس  ضمن  ادامه،  در.  است  نشده  مشاهده   ؛ باشد  كرده

 . میپردازيم  جهان و انسان خدا، موضوع سه در ينیبجهان يهاشاخصه

 

 ی شناسواژه
  كند يم  يان یشا  كمک مسئله فهم به سم«یو»سکوالر »سکوالر« واژه  دو هر يبررس

 

   سکوالر  واژه   یاصطالح  و   لغوي   معنی

  در .دارند   اسمي  يمعنا بعضي  و  وصفي   ي معنا  ها آن  از  يبرخ  كه است  آمده  منابع   در   يمتعدد يلغو  معاني  سکوالر  كلمه  براي

  از   (Webster, 1996, p1731)  2ن ید  با  مرتبط  غیر و  .p.1117  (Doniach, 1992 ,)  1يمادّ   ا ی  دنیوي  يمعنا  وصفي،   نايمع

 
1. Worldly or material    
2. Not pertaining to or connected with religion 

http://www.rassjournal.ir/
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/144496/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af_%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7


 30 -43 ص، 1401، بهار 29شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

  ، (Ibid)   عرفي  ،3( Ibid)   يی كلیساغیر  امور  همچون  متعددي  موارد  براي  آن  مصادیق  كه  است  كلمه   نیا  يوصف  ي معان  نیترقیدق

بي   ،6كافر  ،5كفرآمیز  ي معان  به  سکوالر  ياصطالح  يمعنا.  است  رفته  كار  به 4(5Gould & Kolb, 1964, p.62)  روحانيغیر

  مقدّس،   معاني  تمام  مقابل  در  secular  بلکه  شودينم  محدود  هااین  با  مشابه  اصطالح  هر  ای  10مانیايب  ،9آمیز  بدعت  ،8دین بي  ،7داخ

     .(Durham,1950, p.275) روديم  كار به الهي و  روحاني

   

 سکوالريسم   ژه وا  ي وغل  يمعنا 

  به  اعتقاد( 780 :2ج ، 1371 ان،یجانیبر) تیّویدن ا،یدن از نید شدنجدا ،يگري نیناد دارد؛ وجود  واژه نیا يبرا يمتنوّع  ي معان

  بدون  موضوعات  سایر  و   همگاني   آموزش  (. 521  : تايب  پژوهشگران،  جمع)  ياپرستیدن  و   ( 361  :1374  ، یيبابا)  يویدن  امور  اصالت

  آن   هر  بر  سمیسکوالر  اصطالح  نیز  ؛(Webster's Encyclopedic, 1996, p.1731)   مذهبي  اصول  و  هاایهپ   بريهر  و  هدایت

  لفظ  این  با  كه  است  چیزي  آن  دقیقاً   پرستيدنیا Akhavi, 2004, v.4, p.20) .)11  كنديم  داللت   است  يمذهبریغ   كه  يزیچ

  آن  سلبي  وجه.  است  شده   تشکیل  ایجابي   وجه  یک   و  سلبي  وجه  کی  از  ،سکوالریسم(.  18 :1375  اعواني، )  دارد  تمام   و   تام  قتمطاب

 همه   در جهاني  این معیارهاي   حاكمیّت و  دنیا  به اقبال  آن ایجابي وجه  و  است دیني  معیارهاي  سیطره  كاهش  و  دین   از رویگرداني

 ,william)  شده  مدادقل  دین  ينوع   گسترده  يمعنا  یک  در  سکوالریسم  خاطر  نیهم  به.  (84:  1388  بستان، )  است  زندگي  ابعاد

1967, V.13, P.36)  تفسیر   و   شیوه  نوعي   ، (51  : 1388  مشکي، )   هاارزش  كنندهتعیین  هم  و   است  جهان  كنندهتبیین  هم   كه 

  قائل  زندگي   در  ارزشي  هیچگونه  روحاني  تموجودا  یا  خدا  براي  و بیندمي  طبیعي  نظم  یک  در  را  موجودات  و   اشیاء  كه  است  زندگي

 (. 104 :1385 همّتي،) نیست

 شوديم  پرداخته  آن  يبررس  به  ادامه  در  كه  است  خود  خاص  ينیبجهان  يدارا  شوديم  محسوب  نینو  ينید  كه  ياسم«ی»ا  نیا

 

  سکوالر ی نيبجهان در خدا
پردازان نظریه  .است  داده  اختصاص  خود  به  را  سمیسکوالر  موضع  نیمهمتر  ،ينیب  جهان  مسئله  نیمهمتر  عنوان  به  خدا  

 اند: را مطرح كردهعمده درباره خداوند دو دیدگاه ریسم سکوال

  مثابه  به  خدا  از  كه  كردند  اكتفا  امر  نیا  به  خداـ  وجودیعني    ـ  خردمنشانه  يهاينیبجهان  نفکیال  جزء  مقابل   در  ياعدّه  -

  طبیعي قوانین كار این جامان با و  آفرید را جهان كه یي خدا .(74 :1375 گلدمن، ) كنند ادی  عالم كنندة بنا و طرّاح بزرگ،  سازساعت

.  است  جهان«  نخستین  »علّت  خدا  رو،   این  از.  شود  اداره  آنان  وسیله  به  جهان  تا   آورد  وجود  به  نیز  را  گرانش   و  حركت  قانون  مانند 

  به   كه  دوب  كرده  اختراع  را  الحركتيدائم  ماشین  خدا  نیبنابرا  .نزد  دیگري  كار  به  دست  آفرید،  را  جهان  بار  یک  اینکه  از  پس  لکن

  كار در اكنون یيخدا ندیبگو كه شد نیا تفکّر نیا جهینت. دادمي ادامه خود كار به همیشه براي او  جانب از دخالتي بدون و یيتنها

  به  شاید  كه  آمددر  صرف  عقلي  ادتقاع   یک  صورت  به  خدا  صورت  این  در.  است  دور  به  ما  روزمره  زندگي  فعلي  حوادث  از  و  نیست

  : 1377  س،یاست  ترنس )  ندارد  اهمیّتي   ما   روزمره  زندگي   امور  در  لکن  باشد   ضروري  خلقت  آغاز  چگونگي  ینتبی  ايبر  ايفرضیه   عنوان

 (. 154 -153: 1374 ،يحلب: نک ؛144-146

 وجود   نازله  مراتب  كه  چرا  ست،ین  رفتهیپذ  او  مستمر  نظارت  و  مراقبت  و  جهان  اداره  در  خداوند  تصرّف  و  مداخله  دگاه ید  نیا  در

  ت یّواقع  در  مرتبه  نینازلِتر  صرفاً  يمادّ  جهان  و   ستین  مرتبط  ـ غیر مادي    يامرتبه  اثبات  و  وجود  فرض  در  ـ   آن  تريعال   مراتب  با

 
3. Not ecclesiastical 
4. Lay    
5.  profane 
6 . Infidel 
7. Godless 
8 . Inreligious 
9.  Heretical 
10.  Faithless 
11. The term secularism signifies that which is not religious 
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 ياستناد  و  ارجاع  نهوگچیه بدون  است،  مستقل  ي تیّواقع  يمادّ  جهان  بلکه باشد،  خداوند  حکمت بازتابنده   تا   ستین  يهست  مراتبذو

  كردنكوتاه   بر  عالوه  گرمداخلهریغ   خالق  يخدا  دهیا  اساس  نیا  بر(.  266–265:  1373  ر،نص)  تیّواقع  و  وجود  تريعال  مراتب  به

  عمل  ي غرب  جوامع  در  كه  است  خاطر   نیهم  به  د ی شا.  دیبخشيم   خاتمه  زین  يدارنید  به  ، يجهاننیا  اتیح  از  عهیالطبماوراء  دست

  گاه . (72:  1381  زند، يشجاع )   است  باال  همچنان  خدا  هب  يوممع  باور  و نییپا  سایدركل  حضور  و  تیّ عضو  ي هاشاخص  حسب  بر  ينید

  . ندانند  مرده   را  خدا  واقعاً   كه  چند   هر  د، ی آيم  ان یم  به  سخن  12مرده   يخدا  از  خدا،  يعیتشر  ساحت   ي نف  يبرا  هینظر  نیهم  در

به اعتقاد    يحتّ  د؛كننيم  يرو یپ   آن  از  مردم  از  يفراوان  انبوه  كه  است  يزندگ  شرو  کی  خدا  وجود  انکار  سکوالر،  دگاه ید  براساس

  انسان  ياقتصاد  رفاه  و  انسان  فکر   به  محدود  خدا  آن  در  كه انديمذهب  به عالقه دی مؤ  ينید  يداریب يهانهضتبرخي از نویسندگان،  

  ي زندگ  كه  را  تیّواقع  نیا  و  شودپر  خدا  لهیوس  به  باشد  زمال  كه  ندارد  وجود  یي خأل  ما   وجود  در  كه  است  نیا  آنان   استدالل.  باشد  شده

  : 1368  هوردرن،)  اندشدهمتوجّه  و   كرده  تجربه  ما  دوره  در   مردم  از  ياریبس  دارد  ي لذّت  خودش  هم  خدا  وجود  به  اعتنا  بدون  جهان  در

197- 204 .) 

  مردم  است  شده   ي مدّع   آمریکا«،   مردم  و  »خدا  عنوان  تحت  14دایجست  ریدرز  مجله  در  ايمقاله  در  13نبرکیدكترگر  شیكش

  آمریکا  كشور  در  عمومي   نظرخواهي  یک   نتایج  به  مستند  ادّعا   نی ا.  دهندينم  وند یپ   خود   رفتار  و   اعمال  با   ماًیقمست  را  خدا   الظاهر يعل

  خوبي   زندگي  تا   نند كمي  تالش  آنان  چرا  كه  سؤال  این  به  پاسخ  در   امّا  اند؛داشته  اعتقاد  خدا  وجود  به مردم  درصد   95  آن  در  كه  بود

 نحوي  به دین  آیا  كه سؤال این جواب در و   بودند برشمرده مالحظات از یکي  عنوان  به را دین  انآن از  درصد25 فقط  باشند،  داشته

 : دیگويم  شیكش نیا ي ادعا يبررس در سیاست. بودند داده  يمنف پاسخ درصد  54 نه، ا ی است گذارده ریتأث  شانيزندگ در

  به  كاري  اصالً  خدا  كه  هستند  هم  معتقد   خدا،  وجود  هب  سنّتي   و  دیرینه  اعتقاد  قبول  عین  در   كه  وقتي   بدهند   پیوند  باید  چرا

  با ـ خودشان اعمال جمله از ـ را آنان همه و ندارد افتدمي اتفاق  آنان بر و دور روزمره زندگي در  كه ايواقعي رویدادهاي و حوادث

  ـ   ندارد آنان به كاري خدا و  دهستن ي طبیع هايعلّت  از ناشي رویدادها همه  كه اعتقاد  این .كنندمي تبیین طبیعي  كامالً  هايعلّت

 انگاشته   مسلّم   نوین  نگرشِ  كه  است  چیزي  آن  از  بخشي  فقط  ـ   كنیم هم  انکار  زبان  به  اگر  حتّي  و   نه  خواه  كنیم  تصدیق  را  آن  خواه

 (. 147-146 :1377 س،یاست ترنس) است

  طبیعي   جایگاهي  نیافتن  گاه،  را  خدا  رانکا  نیا  علّت  كنند؛يم  انکار  اساس  از  را  خدا  وجود  ،يراطفا  يموضع  در  گرید  يبرخـ  

  جهان،   تکاملي   اندیشه  آنها  زعم  به  چون  دانندينم  ممکن  را  خدا  از  عقالني  تصوّري  كه  لیدل  نیا  به  گاه  و  اندكرده  عنوان  او  براي

 را  خدا   وجود  زین  ي اعدّه(.  69:  1381پرست،دین)   كند مي  نفي  را  مخلوقات   به   ورزنده عشق  و   عادل  غایتمند،   ، يشخص  قدرتي   وجود

 جشن   دیجد  يخدا  عنوان  به  انسان  وجود  يبرا  دند،یكوش  و  دانستنديم  آن  كامل  شکل  به  انسان  يآزاد  شدنشکوفا  ياصل  مانع

  ده یعق برابر  در میتسل از يناش  صرفاً را خ یتار طول در مردم  يپرستخدا مقوله ياعده  رو نیا از(. 154-153 : 1374 ،ي حلب) رندیبگ

  بوده   جامعه  فرهنگ يب  قشر  ترساندن  يبرا  خ یتار  طول  در  یيخداگرا  شدند؛  يمدّع  زین  ي برخ  و  كردند  قلمداد  ي صخا  نرادو  در  حاكم

  ي گروه  ت؛اس  نبوده  کسانی  ،سکوالر  ينیبجهان  در  ينید  تحوّالت  نیا  مقابل   در  هاواكنش  البته(.  74–73  :1375  گلدمن، )  است

  خرافه  يكلّ   به  را  ياله  الفاظ  كه  ي اعدّه  و   رند یگيم  لقب  نادان  توده  كه  كنندي م  ي فشارپا  خود  يسنّت  نیآئ  بر  همچنان  و   نشده   میتسل

  ياصول.  كند  اكتفا  اصول«  انیب»  به  ينوع   به  دیبا  نید  كه  باورند  نیا  بر  نانیا  شوند؛يم  قلمداد  فرهنگ  با  طبقه  حال  نیع   در  داننديم

  بلکه  ستین ن ید نیقوان ي تمام ي جزم رفتنیپذ  مستلزم بودنمؤمن رو نیا زا و  باشد  نداشته ي زندگ كالن  يهاتیّفعال  بر  يریتأث كه

  نِ ید  لیتقل  از  یيابا  يعنی.  است  يكاف   شمارد،يم  تیّرسم  به  را  آن  حاًیصر  شخص  خودِ  كه  ينید  دستورات  از  يبخش  آن  رشِیپذ

 مهم  آنچه  اكنون  و  افتهی  انیپا  ود،ب  ينید  تصوّراتِ  نفوذ  ریز  روزانه  يزندگ  كه  يروزگار  چون.  دندار  وجود  يناسوت  نید  به  يالهوت

  يفرد  ي زندگ  به  د ی با  نید  و   دارد  يزندگ   قلمرو  در  ي اساس  ينقش  ، ياقتصاد  ت یّفعال  ،ي زندگ  آن  در  كه  است  ي اقتصاد  ي زندگ  است،

 ي ا جهینت  ند، كي م  ردچا  فقر  و   ي اقتصاد  يماندگ عقب  ،يگريخراف  ،ي نادان  هب  را  هاانسان  ، يمان یا  يزندگ  نکهیا  القاء  كه  چرا  شود  محدود

 (. 109 -108: همان) شود گرفته هاانسان از  يعیطب ماوراي يروهاین از ترس و  لطف يهااهرم كه نداشت نیا جز
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ها  گزاره  گذاشتن  اركن  و  وحي  با  وحيغیر  بین  معارضه  نبوت،  تکذیب  مستلزم  در موضوع اصل وجود خدا،  سکوالر  ينیبجهان

  ، يمحمّد)  است  دسترس  قابلغیر  و  نامشکوف   ياپدیده  قدسي  امر   كه  چرا  ؛ (33-31:  1375  مدي،حا  ؛ ياعوان)  است  وحي هاي  و آموزه

  زدهتوهم  انسانِ  دین  نقد  با  پس.  بدهد   موهوم  شادماني  نوع  یک  مردم   به  تا   است  آدمیان  تریاک از نظر تفکر سکوالر    دین (  23  :1377

: 1377 لتون،یهم)  كند گردش خویش ذات راستین مدار بر و  دهد لشک را اشزندگي واقعیت بیندیشد،  تا  شوديم آورده لقع  سر

به    صرفاً  دین  گر ید  برخي  و براي  نیست  جمع  قابل   عنوان  هیچ  به  داريدین  با  سکوالریسم  شدند   معتقد   ياریبس  ي حتّ  (.142  -141

 كمترین   رابطه،  این  اینکه  بر   مشروط  ،مطرح شد  طبیعيفوق   حقایقِ  دیگر  و  خدا  و  انسان  میان  شخصي  روحاني  رابطه  یکعنوان  

   (43: 1375 ، يجان یالر؛ 196: 1377 لم، یو)  باشد  نداشته بشر دنیوي و  اجتماعي هايصحنه در و برون در نقشي

 

 « ی هست  »جهان يباره در سميسکوالر موضع
  رنگ  جهان،  این  درباره  انهیعام  نظریات  اساس  بر  كه  است  يخراف  جهاني   با  رزهمبا  مستلزم  دین  با  مبارزه  سکوالر  ينیبجهان  در

 يهست  جهان  ریتفس   موضوع  در  سکوالر  ينیبجهان  ،يكلّ  طور  به(  142  -141:  1377  لتون،یهم)  است  كرده   پیدا  روحاني  يیبو  و

 : است باره نیا در دیني عمده اعتقاد سه مقابل در

  ن یچن  است،  يعلم  احاطه  از  ورد  به  تذا  آن  و  آفرید  را  عالم  كه  دارد  وجود  الهي  يذات  نکهیا  برابر  در  سکوالر،  ينیبجهان  - 

  متشکل   مادّه هر  فرمول  انهیگرااتم   علم  چون.  شود  متعیّن  هاعلّت  با   دقیقاً   دهد مي  روي  مادّي   جهان  در  چه  هر دی با  كه دارديم  انیب

  ترنس )   آدمي  روح  حتي  باشد  نشده  تشکیل  اتم  از  كه  ندارد  ودجو  چیزي  است  ي مدّع   و   دانديم  عالم  همه  شامل  را  اتم  از

 ( 180: 1377س،یاست

 حق  انساني   هر  كه  است  ي مدّع  است؛  خورده  رقم  كیهان  يبرا كه  ي متعال و ياله  هدفي   یا   طرح  مقابل   در   سکوالر  بینيجهان  -

 (.  168 :1353 السکي، )  كند تفسیر و بفهمد  را كائنات و جهان رأساً دارد

 ش یخو مشرِّع خالق قبال در و مخلوقات است اخالقي نظام يدارا جهانمطابق آن  كهبیني وحیاني دیدگاه جهان لابمق در -

 از  يبرداربهره  يبرا  هاانسان  و  است  بشري  ذات  خیالي  تحقّق  اصوالً  دین  چون  كه  كندمي   القا  چنین  سکوالر  بینيجهان  مکلفند؛

   (.173 :1377)ترنس استیس، ندارد اخالقي  نظام جهان آزادند، عتیطب

 

 ر والسک ی نيبجهان در انسان
  و  يانسان   منش   و   اخالق   هستي،  جهان  در  انسان  نقش   و  گاه یجا  يبررس  به  منوط  سکوالر  ي نیبجهان  در  انسان   انگاره  يررسب

 . شوديم پرداخته  بدان كه است سکوالر بینيجهان در انسان سرانجام و حیات

 

 یهست  در  انسان نقش و  گاهيجا

  فقط  انسان كرد  القا كه يتمركز شد؛  انسان  يجسمان ساحت بر كزتمر جبمو ماورا ي نف و  طرد  با  سمیسکوالر نفوذ گسترش 

 قتیحق  اهمیّت  الواقع  ي ف  او   يجسمان   بعد  به  صرف  توجّه  و   ي روحان  سرشت  به  نسبت  اهمال  با  تا   استی دن  به  متعلّق  جسم  نیهم

  ارتباط  تا  شديم  يبررس  يرفان ع   و   ،ياخالق  ،ينید  لحاظ  از  انسان  مقوله  گذشته  در  ؛(69:  1381  پرست،دین)  شود  نفي  بودن  انسان

  يول  شديم  جستجو  عیشرا مناسک  انجام  و  يبندگ   و  عبادت  در  انسان  فهیوظ  رو  نیا  از.  شود  انینما   اشيفاعل   علّت  با  انسان  يقیحق

 را  او   دلبكا  و   جسم  تا   شد  گرفته  نظر  در   آن  يعیطب  يمعنا  به  ای   ،يشناسانسان  سکوالر،  ينیبجهان  بر  يمبتن  علوم  شدنرهیچ  با

  رشد  با  همراه انسان،  تبار   و   اصل   يبررس  يشناسانسان  چنانچه بفهمند؛   را   او  ي هاتیّفعال  نحوه   تا   آن   ي فرهنگ  ي معنا به  ا ی بشناسند؛

 . شد يمعن  حال، و  گذشته در او يرفتار و ي فرهنگ ، ياجتماع  ، يمادّ

  درباره   يسکوالر  صبغه  با   گوناگون  يهانظریه  او  قتخل  از  هدف  و  سرشت  شناخت  بدون  انسان  از  ي مادّ  فیتعار  شدننهینهاد  با 

 اقوام   از  انسان  ي هااستخوان   يقیتطب  يبررس  به  كه  15ي آنتروپومتر  - 1  از  بودند  عبارت  هانظریه  نیا  از  يتعداد  شد؛  مطرح  انسان
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آنتروپو  -   3.  ردیگيم  ارقر  فلسفه  تیغا  گانهی  و  موضوع  تنها  انسان  آن  در  كه  16  زمیآنتروپوسنتر  -2.  پردازديم  تاكنون  یيابتدا

 انسان   يبرا  را  18وار نهیبوز  اجداد  علم  نیا  دانشمندان.  ستی چ  او  تبار  و  شهیر  و  انسان  حدوث  كه  كنديم  يبررس  كه 17ز ی نسج

  . اند دهیرس  يكنون  انسان  تا    22نیهوموساپ   ،21اندرتال ئن  ،20هومواركتاس  به  و  كرده  شروع  19کاسیلوپتاوسترا  از  بیترت  به  و   اندرفتهیپذ

  در  تیالوه  يتجلّ  و  انسان  ذات  24ساختنخدا  ،يعلم  هینظر  نی ا  ياصل  چهره  و  است  انسان  حکمت  يمعن  به  كه  23يتروپوسوفآن  -4

  گاه یپا  انیم  كه  شوديم  استدالل  گرفته،  لقب  انهیگرانژاد  و  يارتجاع   ي انظریه  كه  25ي الوجیپوسوشآنترو  - 5 .است  مخلوق   انسان

 .  (20-  15 : 1374 ،يحلب) دارد وجود ي کینزد وند یپ  انسان،  هر نداما و يحیتشر يهايژگیو  و صفات و افراد

  ام یّا  نیا  در.  ستین  جا چیه  آن  مركز  و   جا  همه  او  طیمح كه  شددیده مي  يارهیدا  منزله  به  انسان  يهست ،د یجد  نگرشدر این  

  بسط   و  ساختند  مطرح  را  ياس یس  و  ي حقوق  ،يخیتار  ي شناسانسان  فیتعر  29هگل   و   28كانت  ،27ولتر  ،26و یمنتسک  چون  يلسوفانیف

 انسان   به  خودش  يتخصّص  طهیح  در  يدانشمند  هر  علوم،   شدن  تريتخصّص  و   ياجتماع  علوم  يگستردگ   با  نوزدهم   قرن  در.  دادند

  د كر  لیتحل  الیام  32طرد و  31ها عقده  هیپا  بر  را  انسان  30د یفرو  نمونه  عنوان  به.  شدينم دهید  شتیّ كل  در  انسان  رو  نیا  از  و  پرداخت

  میعظ  رهی زنج  نظریه(.  113-106:  1374  ،يحلب)  شناخت  انسان  فهم  يبرا  عام  لهیوس  و  دیكل  تنها  را  ياقتصاد  دیتول  ركسما  و

 موجودات   ن یتردهیچیپ   تا   نی ترساده  انیم  در   يمراتب  سلسله  نظم   از  ينییتب  بود،   شده   رفتهیپذ  جدهم یه  سده   تا   عموماً   كه  يهست

 نیا  در.  انسان  از  برتر  يمتعال  موجودات  به  سرانجام  و  يانسان  و  يوانیح  آن  از  پس  يه ایگ  به  يكان   از  ساخت؛يم  مطرح  را  يعیطب

 تیّوانیح انیم مفقوده حلقه  شامپانزه، نظریه ن یا در. كنند كوشش ي انی م و واسطه اشکال شناخت يبرا يستیبا دانشمندان هینظر

  مثل   ي دانشمندان  بعدها   البته.  بودند  ها اسفنج  مثل  نورسانجا  انها یگ  وانات،یح  و   اهان ی گ  انیم  وند یپ   كه  همانطور  بود   ت یّانسان  و

  نوع  ي فرهنگ  تیّماه  در  را  شامپانزه  و   انسان  تفاوت   و  كردند   اهتمام   عقل  كاربردن  به  در  انسان  ممتاز  ي ژگیو  به  33نهیلفون  كارل

  انسان   شدنقادر علّت  را  ازیامت  نیا  و   د دنكر  اشاره  «دستبرخوداري انسان از »   به  35بلومنباخ   و 34بوفن   آثار  سپس   و دانستند  يانسان

 . (122 - 118 :همان)  كردند مطرح را انسان ستنیگر و دنی خند گفتن، سخن و  كردند اعالم

  بهانه   به  ي نید  يها زهآمو  اعتبار   لیتقل  با   كه  بیترت  ن یبد.  دیرس  ظهور  به  37« تحوّل»  و   36« تبدّل»  می مفاه  مباحث  نیا  از 

  امیال   كه  شد  آن  جدید  روانشناسي  این  جوهره.  شد  شیآزما  و  تجربه  بر  يمبتن  روانشناسي  به  ددومح  يشناسانسان  بودن،  يرعلمیغ 

.  باشد    منطق  و  عقل  تنها   است،  شدنيارضا  شهوات  و   امیال  از  یک  كدام  اینکه  معیار  جامعه  در   تا   شود  شناخته  بشر  طبیعي  شهوات  و

  – 166  : 1353  السکي،)  كند   پیروي  خود  طبیعي  و   دروني   هاي خواهش  و  امیال   از  دهد مي  اجازه  انسان  به  كه  است  منطق  و   لقع   نیا
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 اثبات  معاصر،  تفکّر  فهیوظ  بود،  خدا  وجود  اثبات  ،يسنّت  تفکّر  ياصل   تیّمشغول  اگر  اندگفته  كه  است  يذهن  يفضا  نیهم  در (.168

 (.154  :1374 ،يحلب) است انسان وجود

  هاي پژوهش  و  تحقیقات  به  اتّکا  با   كند،يم  فایا  سکوالر  ينیبجهان  در  انانس  تیّماه  كه  ينقش  و  انسان  شناخت  ریس  در  نیبنابرا

  نیا  ثمره (.  366  –364  :1380كامران،)  شد   ي معرّف  دنیا   آبادي  براي  ايوسیله  صرفاً   انسان  وحي،   به  استناد  بدون  عقلي   و  علمي

 همه   38عقل   كمک  به  تواندي م  سانان  كهاین  و  باشد  نداشته  وجود  ينید   فیتکال  و   نید   خدا،  به  معرفت  كه  شد   نیا  يفکر  انیجر

 دنیوي سعادت یعني خود اصلي هدف   به و  بیاورد دست به را است  آن خواهان آنچه هر آزادي مدد به  و كند حل را خود مشکالت

  به  و  كند  عدول  دانستمي  موظّف   الهي  تکالیف  انجام  برابر  در  را  خود  كه  ياهی روح  آن  از  يو  كه  دیگرد  موجب  طیشرا  نیا.  برسد

  ندارد   لزومي   باشد  هم   خداوندي  اگر  و   دارد  را  نیاز  مورد  قوانین  آوردنوجود  به  ي یتوانا   خود  كندميگمان  كه  درآید   انساني  رتصو

 (.  17: 1375 ماهروزاده،)  كند تکلیف تعیین او براي

 منفعل   موجودي  عالم  نای  در  را  خود  و  نیست  قانع  جهان  تفسیر  به  فقط  گذشته،  انسانِ  خالف  بر  سکوالر  انسان  سرانجام

 مجموعه  در  تواندمي  كه  آنجا  تا  باید  كه  است  معقتد  و  پذیردنمي  را  عالم  موجود  شکلِ  او.  است  متصرّف  انسانِ  جدید،  انسان.  بیندنمي

  ودجو  تغییر  قابلغیر  و   یافته  تمامیّت  و  شده  قطعي   چیز  چهی  عالم   این  در   سکوالر،  انسان  چشمِ  در.  آورد  پدید  تغییرات  عالم  این

 را  جهان  باید   كه  است  معتقد  چون.  نیست  طرح  و  نقشه  بهترین  با  مطابق  و  نحوه  بهترین  لزوماً  خلقت،  از  نحوه  این  چراكه  ارد؛ند

  راضي   خود  قسمتِ  به  كه  يانسان.  بگیرد  تحویل  اند،ساخته   كه  گونهآن  را  جهان  كه  ندارد  ضرورتي  و   بسازد  خواهدمي   خود  كه  آنچنان

 ر یتفس نه است تغییر دوران دوران، او يبرا چون داد جهان در  غیرقانعانه و  متصرّفانه اندیشه به را  خود ايج ي،تلقّ طرز این  با بود،

  (.421-420: 1380 سروش،)محض

  به انسان  پاكي  وابستگي جمله از است؛ داشته ها انسان يبرا  زین یي دستاوردها  انسان، از تیّ هو نیا ارائه با  سکوالر ينیبجهان

  و   ها آموزه  در  تردید  افزایش  حقیقت،  به  رسیدن  در  مذهب   نوع  اهمیّت  عدم  دیگر،  مذاهب  پیروان  با   ارتباط  و   دوستي  او،  نیت

  دنیوي   زندگي  هايضرورت   به   فرد  توجه  دیني،غیر  حکومت  به  افراد  تمایل ،(ورزيتعصّب  كاهش)  مدارا  و   تساهل  دیني،   هاياستدالل

 (. 71: 1388 كافي،)آن مسائل  و

  انقالب   طالب   جهان،  ریتفس   طالب  فقط  نه  جهان  تغییر  طالب  سنّتي،  آرام  انسان  برابر  در  معترض  است  انساني   والرکس  انسانِ

  اندوه   نه  بطر  و   بطر  طالب  راز،  و  حیرت  نه  دانيسبب  و  وضوح  طالبِ  یقین،   طالب  نه  شک  به  قانع  منفعل،  نه  فعّال   اصالح،  فقط  نه

  بیرون  به  متوجه  طبیعت،  از تقلید  فقط نه  مبدعانه  هنر  صاحب تکالیف، فقط  نه  ق حقو  لبطا  مرگ، یاد  در  نه  زندگي   یاد  در  فراق،   و

  براي  عقل  گیرندة  كار  به  دنیا،  از  متمتّع  فقط  نه  آن  خور  در  اخالِق  واجد  و  دنیا   در  متصرّف  دنیا،  تارک  نه  دنیا  محِبّ  درون،  فقط  نه

 نیهم(.  422–423:  1380سروش،)  خویش  بودن  مصنوع  از  افلغ  و  دنبو  صانع   به  كنندهمباهات   و  بندگي   از  غافل  فهم،  فقط  نه  نقد

 (.  171 :1377 ترنس، والتر) است اخالقي  نظام  یک جهان كه  شد اعتقاد این فروپاشي موجب مفاهیم 

  يشناسانسان مقوله در را  افراد نیا يستیسکوالر بینش تواندي م اند كرده  انیب يانسان سرشت درباره سکوالر دانشمندان آنچه

 : دهدنشان

برخوردار است   يپرخاشگر  و  يجنس  زهیغر  همچوني  صی خصااز    دارد؛   يمنیاهر  يسرشت  انسان  كه  شدند   معتقد  انیگرادی فرو  -

 .  شوديم گذاشته سرپوش ياجتماع  يقراردادها  با صرفاً كه

 .  كنديم حركت خود منافع جهت در فقط انسان: گفتند كه ـ  هابز مثل ـ39انیگراتجربه -

 .  است یيجومنفعت حاصل انسان اعمال همه شدند  معتقد  40انیگراسود -

  : 1374  ،يحلب)  دیآيم  ایدن  به  همنوعانش  ضد  بر  يپرخاشگر  به  ازین  با  كه  دانستند  شرور  فطرتاً    را  انسان  41ها ست یاتولوژ  -

 .(157 و145-148

 
باید تابع  را مي  و معتقد بود طبیعت انساني . نظرات مبنایي سکوالریسم مثل خرد گرایي مستقل از وحي، ریشه در فلسفه یونان دارد چنانچه ارسط38

   .(46: 1382تریگ،  )نک:  عقل ساخت
39 .Empiricists 
40 .Hedonists 
41 .Ethologists 
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  ـ يسکوالر يهمگ يول  ـ متفاوت يیها پاسخ دكر دیبا چه انسان ندهیآ يسازبه  يبرا كه سوال نیا لمقاب در سکوالر متفکّران

 :  دادند

 شنهاد یپ   نانیا.  اوست  خودخواهانه  سرشت  در  انسان  مشکالت  شهیر  و  است  کیتار  جهان  اندازچشم  شدندمعتقد  هايدیفرو

. شود  كمک  انسان  ندهیآ  به  ،يپرخاشگر  مثل  رانگریو  زیغرا  فیتضع  و  تیّجنس  مثل  بخشيزندگ  زیغرا  قیتشو  با  كه  دهنديم

 سرنوشت  انسان   شود،  تیتقو  قوّت  نقاط   تا   داد   رییتغ  را  جوامع  بتوان  اگر   شدند   معتقد   اجتماع،  ي منف  اثرات  ان یب  با   ها يدیوفرون

.  دانستنديم  ش یخو  يهاتیّ خالق  بروز  در   مردم  افتنیاجازه  در  را  يانسان   شرفتیپ   یيغا  هدف  نان یا.  داشت  خواهد  يبهتر

  باشند،   میسه  هافرآورده  و  دیتول  ابزار  در  يهمگ  آن  در  كه  يستیالیسوس  ياجتماع   جادیا  ار  سانن ا  مشکالت  حل  راه  ها،ستیماركس

  يهاطیمح  كه   داشتنديم   ان یب  اینان   كردند؛   جستجو  بشر  نوع  يبقا  در  را  بشر  شرفتیپ   از   یينها   هدف   انیگرارفتار.  دانستنديم

  از   استفاده  گرو  در  را  انسان  شرفتیپ   انیگراتجربه.  دهند  شیافزا  ـ   رهیغ   و   يسازندگ   صلح،  مانند   ـ  را  بقاء  احتمال  صرفاً   د یبا  يانسان

  د یعا  سود  نیشتریب  حاصل  شرفت یپ   چون :  گفتند  انیگراسود.  كردند  اعالم  يانسان  رفتار  كنترل  و   ينیبشیپ   يبرا  يتجرب  يهاداده

 .  كند  تیداه  و رلكنت سو و سمت نیا در را رفتارها د یبا اجتماع نیرااببن است، مردم نیشتریب يبرا

  ت یّفیك  يسازبه  د یكل  ،ي انسان  يفطر  الیام  شناختن  تیّرسم  به  با  شدند  معتقد   ياعدّه  شدند؛  میتقس  دسته  دو  به  مدارانانسان

  ي اعدّه.  نشوند  گذاشته  كنار   متعارض،   ي طیمح  ي فشارها  با  مواجهه  در  تا،  است  نهفته  ي درون  يروها ین  بروزدادن  در   انسان  ي زندگ

  كنديم   شرفتیپ   ي زمان  انسان  آنان   نظر  در  چون  ؛است  د ییتأ   زانیم  شیافزا  در  انسان  تیّوضع  يسازبه  رمز  كه  شدند  باور   ن یا  بر  گرید

 خود   شدند   معروف   42ست یال یستانسیاگز  مدارانانسان  به  كه  مدارانانسان  از  گرید  ي اعدّه.  ردیبگ  قرار  گرانید  نامحدود  دییتأ  مورد  كه

  شدند   معتقد  دوّم،  دسته  جستجوكردند؛  او  اراده  حس  افتنیباز  در  را  هاانسان   تیّوضع  يرتقاا  اول  گروه:  شدند  میتقس  گروه  سه  به

  كند   ي زندگان  آن  خاطر  يبرا  بتواند  كه  ي كس  ا ی  يزیچ  افتنی   با  تا   دارد  از ین  يانسان   هر  چون  برهند،  یي تنها  و  أسی   از  يستیبا  هاانسان

  ت یهدا  شدند   معتقد  افتند،ی  شهرت   باورخدا  يهاست یالیستانسی اگز  به  كه  هات سیالیستانسیاگز  آخر  يدسته.  بدهد  معنا  اتشیح  به

  ، يحلب)بستگي دارد    مردم   و  خدا   نیب  صادقانه   و   حیصر  جانبه،   دو  يرابطه  قیتعم  به    انسان،  شرفتی پ   عیتسر  و   آزادانه  اعمال   سمت  به

  كرد عقالني يپیوند  به  لیتبد  را  جهان  با  سنّتي  اراندیند  مآبمقدّس   و  عارفانه  پیوند  سمیسکوالر بیترت  نیبد(. 163-164:  1374

:1383زمرّدي،)شکند  درهم  را  متافیزیکي  مباني  اصولش  پرتو  در  تا  نمود  ارائه  انسان  الهيخلیفه  مقام  از  نوین  تفسیري  رهگذر  این  از  و

9.) 

 

  سکوالر  ینيبجهان در  ی انسان  اخالق

 بود   شایسته  كساني  به فقط  اعتماد .  بود متّکي  دیني   هايارزش  و  حاضر  و  اظرن  يخدا  وجود بر  سنّتي  و دیني  نگرش  در  اخالق 

  ای   نفع   اصالت) سودانگار  عمدتاً   كه   است  خدا   بدون  اخالق  به  مشعر  كرد   گذاريپایه  سمیسکوالر  كهآنچه    ولي   بترسند؛ خداوند   از  كه

 نام   سکوالر  اخالق   آن  به  كه 44كند مي  دنبال  يمادّ  و  جهانياین  حیات  در  را  انسان  شاد  و  مرفه  زندگي   و  تاس(  43سمیانیتاریلیوتی

 : سدینويم  و  كندي م ادی فاجعه ریتعب با آن از يجعفر عالمه كه است يزیچ همان نیا (.40–39 : 1377 ،يمحمد)دهنديم

  هاي ارزش   و   اساسي   اصول  ها، عظمت  حذف   از  ناشي   كه  شد   ايفاجعه  به  تبدیل  بشر  زندگي   به  سکوالریستي  تفکّرات  نفوذ

  ویلم، )گشت  منجر  خویشتن  از  بیگانگي  به  آخر  در  و] بود[  خداوند  خود،  همنوع  هستي،جهان  از  هاانسان  بیگانگي  و  گذشته  نيانسا

1377: 220) 

 ن یا  از  يبعض  شناخت.  گرفت  نضج  يگوناگون  اتّفاقات  پس  در  و  هاقرن  طول  در  كه  است  ياتّفاق   هاانسان  اخالق   شدنسکوالر

 .  است مهم سکوالر اخالق  شناخت در داد  سوق  خدا بدون اخالق  سمت به ار تیّبشر كه دادها یرو

 
گرایي به معناي عام كلمه است كه نسبت به انسان و تحقق یافتن وجود اصیل او تأكید  در واقع نوعي انسان  (Existentialism)اگزیستانسیالیسم   .42

 ( 34-25 :1381،دیگرانعبدالرسول بیات و  داند. )خالق معنا و آفریننده ارزش نمي یگانه ها انسان را  ند ولي لزوماً مثل بسیاري از اومانیستبلیغ دار 
43 .Utilitarianism 

 گیري آن هاي شکلو ریشه Hedonismeرجوع شود به واژه  44
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آسیب دیده    شدّت  به  دی فرو  و  نیدارو  ک،یكپرن  يهانظریه   با  علوم  پژوهشگران  توسط  بار  سهبه باورهاي سنتي    انساناعتماد  

  انسان   ياصل  فهیوظ  و  دهیآفر  را  يهست  تمام  خداوند  كه  بود  نیا  عالم   در  انسان  گاه یجا  از  يعموم  رتصوّ  واقعه،  سه  نیا  از  قبل  تا.  است

  از  پس .  د یآيم  بر  امر   نیا  حفظ  عهده   از  ي نید  يزندگ   يلوا  در   كه  است  ستهیشا   يامانتدار  انسان  است؛  ي اله  امانت   نیا  حفظ

  ود خ  يجا  ياخالق  اصول  آن  در  كه  رفتندشیپ   یيگراينسب  ينوع   تسم  به  هاانسان   پندار،  نیا  به  يعلم  ضربه  سه  نیا  شدننهینهاد

  نیا  شد،   نابود   ي علم  يهانظریه  پسِ  در   شانينیقی  اعتقادات  نکهیا  از  شان، یا  كه   چرا  داد؛   اشخاص  احساسات  بر   ي مبتن  قواعد   به  را

 بحث  ارزش  باشد،   طلبانهمنفعت  آنچه  جز  به  ، ياخالق  اصول  چیه  و  قتیحق  چ یه  و   ندارد  وجود  يمطلق   چیه  كه  گرفتند  را  جهینت

 نظریه.  داد  لقب  «يهست  تیّمركز  از  انسان  راندن»خارج  را  آن  توانيم   كه  شد  وارد  ها انسان  به کیكپرن  سوي  زا  ضربه  نیاوّل.  ندارد

  عالم   ند خداو  كه  بود   ن یا  یيوسطا   قرون  حاكم   ينیبجهان  كه  شدمطرح  ي زمان  افت، ی   ادامه  لهیگال  توسط  كه  ک،یكپرن  يشناختهانیك

 گر ید  اراتیّس  همراه  به  بلکه  ست،ین  ثابت  خود  يجا  در  نیزم  ک یكپرن  نظریه  طبق.  داد  رقرا  عالم مركز  در  را  انسان  و  دیآفر  ثابت  را

 داشته   وجود  يگرید  يهااتیح  يحتّ  و  يگرید  اراتیّس  با  يگرید  يدهایخورش است  ممکن  نکهی ا  بدتر  و  گردديم  دیخورش   دور  به

  و   نید  توسط  شدّت  به  بود  طرد  حال  در  كه  ياک یزیف  نچو.  شدباز  ينید  و  ياخالق  تیّنسب   يبرا  راه  ،يکیزیف  تیّنسب  نیا  از.  باشد

این حمایتشديم   تیحما  ينید  ايیاول   د ی ترد  دهی د  به  شديم  غیتبل  و  تیحما  نید  توسط  كهیي  هاآموزه  ریسا به    شد  باعث  . 

 .  شوند  واقع انکار مورد  زین هاآن دور، چندان نه زمان در چراكه ممکن بود شود ستهینگر
  نیا  در.  دادند  لقب  وان«یح  به  انسان  لی»تبد  را  آن  كه  بود  يايشناختستیز  ضربه  شد،  زده   نیدارو  توسط  كه  يدوّم  ضربه

  ياهانت  نیا  و  است  يوانیح  نیشیپ   ي هاگونه  نسل   از  و  استآمده  د یپد  يعیطبيندهایفرا  اثر  در  بلکه   خدا،   توسّط  نه  انسان  ،نظریه

  را  ي انسان ات یح ـ  اند شده سازگار بقا   به از ین يبرا كه  ـ  ي تکامل  يروهاین والً ا كه  بود  نیا هینظر نی ا ریتأث.  بود  اتیّاله تمام  به حیصر

  انسان،   يبرا  ياخالق   آگاهانه  ي هاتالش  ای   ي اخالقحس  پس .  رفتيم  شمار  به  وانیح  اكنونهم  انسان  اً یثان  خدا،   نه  كند يم  كنترل

 . شد قلمداد  يتکامل يروین نیا رابرب در مبارزه

 قدرت و زهیغر متخاصم عیطبا از يدرون يدموكراس کی د،یفرو شناسانهروان استداللهاي. شد  نواخته  دیفرو توسط سوّم ضربه

 يموجودات  را  خود  گرید  مردم  تا  ساخت  بود،  انسان  نوع  گرتی هدا  همواره  كه  ،يسنّت  يِبیرون  يِاخالق  مراتب  سلسله  نیگزیجا  را

 .  د یایب  كنار خود يدرون  يروهاین با دی با كه زه،یغر تابع بدانند يوانیح بلکه  نپندارند ياخالق

  خ، یتار كه كرد استدالل ماركس مکتب كرد؛ كمک انیجر نیا به كه دانست متمّم ضربه دو دیبا را نیشتیان و ماركس نظرات

  گمانش   به  ددار  دست  در  كه  یيبندها  و   است  خ یتار  ارابه  بر  سوار  صرفاً   انسان   و  روديم شیپ   طبقه،  بر  ي مبتن  و  يجبر  نیقوان  طبق

. ساخت  آشفته  است،  ينسب  هان یك  در  ها جنبش   تمام  كه  موضوع  نیا  اثبات  با  را  هانسل  همه  ن،یشتی ان  تیّنسب  هینظر.  است  ارابه  زمام

  را  مردم  القا  نیا  و  باشد  دینبا   هم  مطلق  تنادرس  و  درست  كردند  القا  ندارد،  وجود  مطلق  نییپا  و  باال  كه  هینظر  نیا  از  سکوالرها

 (.  272 :1373 نصر،: نک زین و  ؛54-  50 :1386 گاردنر، ) كنند يطراح دی با خود، را، ياخالق ولاص كه كرد مجاب

  هیچ   است  معتقد  كه  پرداخت  یي گراذهن  به  د یبا  سکوالر،  اخالِق  اركان  نیتریيبناریز  از  يکی  شناخت  يبرا  گرید  یيسو  از

 كه  است  رسیده  باور  این  به  سازديم  سمیسکوالر  كه  يانسان.  رنددا  وجود  هاانسان  اذهان  در  فقط  ارزشها  نیست؛  جهان  رد  ارزشي

  این  جز   فرایند  این  نتیجه  و   كند نمي  نائل   انساني  هاي هدف   جز  هدفي   هیچ  به  را  ها انسان  سمیسکوالر.  اند ذهني  اخالقي  هايارزش

  صرفاً   اخالقي  هايارزش  بالتبع  كه  ماید ن  مینتأ  را  انساني   هايآرمان   فقط  كه  كنند  تبیین  ايگونه  به  را  شر  و   خیر  ها انسان  كه  نیست

  ها هدف   و  امیال  چون  سکوالر،  ينیبجهان  در  گفت، دیبا   مقدّمه  نیا  حفظ  با (.  176  -173  :1377 س،یاست)عیني نه  شوندمي  يذهن

دف ه چون صورت این در .است موافق فرد یک هايهدف با كه است چیزي آن صواب یا خوب دارند،  تفاوت دیگر فرد به فردي از

 خوب   افراد  از  ايمجموعه  یا  فرد  یک  براي  آنچه  دارند،   فرق  دیگر  مجموعه  یا   فرد   هاي هدف  با  افراد  از  ايمجموعه  یا  فرد   یک  ايه

  انساني  هر»  قضیه  از  45هابز   كه   است  ساسا  نیا  بر.  باشد   بد   است،  ممکن  یا   ، يخنث  يعنی  بود؛   نخواهد  خوب  لزوماً  دیگري  براي  است،

  بدون )  مطلق  خیر  عنوان به  چیزي»  قضیه  به ـ است  يیگراذهن  مفاد   كه   ــ   نامد« مي  خوب  اوست  خود  پسنددل  و   خوشایند  را  آنچه

 یشهر  و  است  انساني  امري  اخالق   كه  كندي م  اعالم  و  رسدمي  ــ  است  يیگرانسبي   مفاد  كه  ــ  ندارد«  وجود(  رابطه  و  نسبت  لحاظ
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  خصوص  در است، متفاوت دیگري با سرشت حیث  از فردي هر كه آنجا  از كه ستا گونهنیا انتقال نیا  وجه. دارد انسان  سرشت در

 .  دارند تفاوت  یکدیگر با  نیز شر و خیر تشخیص

  يیگراذهني  و  نجامدیب   يیگراذهني  به  يمدارعلم  كه  است  نیا  سکوالر  بینيجهان  هايچهارچوب  از  دیگر  یکي  ترتیب  این  به

  كه  ي كس  پس (.184–181  :همان)  گراستنسبي  اشاخالقي نظریه  حیث  از  سکوالر  يبیننجها  گفت  باید  بنابراین.  يیگرانسبي  به

(.  168:  1380  بل،)  ابدیيم   یيگراذهن  در  را  يمعان  كند،يم  رد  را  يعیطب  ریغ   و  كامل  بشر  و  كهن  يخدا  ک،یزیمتاف  و  اتیاله

  و  خوب  فرهنگ  یک  در  واحدي  چیز  گاهي  كه  ستا  این  دهندمي  ارائه  ياخالق  یيگراينسب  صحّت  يعنی  رام  این  براي  كه  شاهدي

  فکري ذخیره  از  جزئي  نگرش  این  و   است  امور  شر  و   ریخ  در   اطالق   وجود  عدم  نشانگر  نیا  و   شود؛مي  انگاشته  بد  دیگري  فرهنگ  در

  به  تبدیل   زین  دیگر   جهان  پاداش   و   اجر  هايفلسفه  رهگذر  این   در(.  187  - 185  :1377  س، یاست  ترنس )  است  شده   الناسعوام

 براي   افراد  و   شود  عوض  باید   كهن  دنیاي   نظم   كه  گرفت  شکل  تفکّري  نیچن  رو  این  از  و  شد  جهان  این  در  رضایت  و  لذّت  هايسفهفل

 (. 27 :1353 السکي، ) شوند  داده  سوق  سکوالر اهداف يمبنا   بر باید  جدید دنیاي ریزيپي

  فرهنگي   از  اخالقي  معیارهاي  و  اعتقادات  آن  طبق  هك  ول،مقب  يیگرانسبي  نخست:  گیردمي  معنا  دو   به  را  يیگرانسبي  استیس 

  هر   اخالقي   هاياندیشه  كه  این  ـ  ماست  نظر  مورد  بحث  شامل  و   يیگراذهن  از  منتج  كه  ـ  دوّم  و  كند مي  فرق   دیگر  فرهنگ  به

  نیبنابرا.  ستا  حیحص  پذیرد،مي  را  آن  كه  فرهنگي   در  اخالقي  اعتقادات  یبترت  این   به  و  است  صحیح  جامعه  همان  براي  ايجامعه

 يبرا  هاسکوالر(.  188  -189  :1377  س،یاست  ترنس)  است  متفاوت  چیز  دو  اعتقادات  صحّت  به  حکم  و  اعتقادات  در  تفاوت  صِرف

  همه  درباره   آن  اساس  بر  بتوان  تا   باشد   معیاري  كه  ندارد  وجود  واحدي  جهانيِ   اخالقيِ  حقیقت  هیچ:  اندگفته  نظر  نیا  میتحک

  هر  و  است  مختلف  هايفرهنگ  در   گوناگون  اخالقي  اعتقادات  فقط  است،  موجود  آنچه  و   كرد  داوري  نوناگوگ  اخالقي   اعتقادات

  اساس  بر  نه،  یا  است  خوب  واقعاً  خاصي  چیز  آیا  كه  مسئله  این   از  سؤال  بنابراین.  است  خودش  اخالقي  حقیقت  معیار  ايعقیده

 .  (190–191 :همان)است معنایيبي سؤال سکوالر، يیگرانسبي

  ذهني   زین  آنها  تا  اندآورده  میان  به  زین  را  مختلف  هايگرایش  یا  و  عواطف  احساسات،  پاي  اخیراً  گرایانتیّنسب  از  جدیدي  فطی

  ي یگرانسبي  مردم   كه  دالیلي   زا  یکي   كه   دانست  باید   البته.  آنها  میان   در  داوري  براي  عیني  معیاري  وجود  بدون  باشند،   متغیّر  و

  ا ی  ـ   شوديم  حاصل  شانیبرا  46  معنا  دسته  دو   این  بین  كه  است  خَلطي   خاطر  به  یا  پذیرند مي  انتقاد   بدون  و  آساني   به  را  اخالقي

  اي معن  مردم،   از  بسیاري  براي  هاست ك  این   لحاظ   به  یا   و  معناست  دو  این  ارزپنداشتنهم  خاطر  به  یا   و   ـ   كنند يم   جادیا  شانیبرا

 مقایسه  و   بدوي  مردم  فرهنگ  از  گرفتهانجام  نتایج تحقیقات  انتشار  با  انشناسانسان  .است  اوّل  معناي  قهري  و  طبیعي  نتیجه  دوّم،

  ي مبان و اصول سمیسکوالر مطابق هرچند  نیبنابرا ؛ كنندمي فراهمها مغالطه گونهاین براي را زمینه مردمان، امروزي فرهنگ  با آن

  هايانگیزه  با  يی رفتارها  انجام  همانند   دهند؛مي  امهاد  دنبواخالقي  به  صرف،  عادتِ   باب  از  حدودي  تا   مردم   يول  است  مضمحل  اخالق 

  : همان)  دانند يم  سکوالر  يیگرانسبي  از  ناشي   را  الملليبین  اخالق  كنوني  فروپاشي  يبرخ  كه  است  اساس  نیا  بر.  دوستانهنوع

196-197  .) 

  و   اخالق  پایه  بر   كه  يسنّت  ات جتماع ا  در  اجتماعي   نیقوان  جوامع،  شدن   ي صنعت  و  سکوالر  یي اخردگر  رشد   با   گر، ی د  یيسو  از

 را   خود  پیشین اخالقي  مبناي  كه   شد  ساخته  يجهان   و دادند؛  امروزي  ساالردیوان  و   فنّي   گرا،عقل اصول  به  را  خود  يجا  بود،   مذهب 

  دِ فراین  این   در(.  302:  1377  لتون،یهم)   داديم  دست  از  را  اهمیّتش   هم  باز  دین  كه  است  محیطي  چنین  در  و   داده  دست  از

 دنیوي   امور  به  بیشتر  را  خود  توجّه  ي،یماورا  امور  جاي  به  و  داده انطباق   بیروني  جهانِ  با  را  خود  دین دیني  گروه   یا  فرد  ،یيزداالق اخ

 ن یا  سرانجام.  شودمي  قلمداد  كردنداخ  خلق  وقف  را  خود  معناي  به  كردنخداوند  وقف  را  خود  نمونه  عنوان  به  و  داردمي  مبذول

  معطوف  هاانسان  شخصیّتي  بنیادهاي به دین نقش واسطه بدین و  شد پوشانده دیني  لباس دیني،غیر  عناوین هب كه شد نیا ندیفرا

  اهداف   موجد  كه  بود  یي نهادها  لیتشک  يبرا  مناسب  بستر  همان  نیا  و  شوند  محسوب  بافضیلت  نیز  دین  به  الاقتضاء  افراد  تا   شد

 (. 43–42: 1377 ،يمحمّد)  شدند  هاانسان زندگي براي يمادّ
 

 
عیني وجود ندارد و اعتقادات   هیچ معیار اخالقي وّم، كند و در معناي دخالقي از فرهنگي به فرهنگي فرق ميها و اعتقادات ادر معناي اول، اندیشه 46

 اخالقي هر فرهنگي در همان فرهنگ صحیح است. 
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 سکوالر  بينیجهان  در  انسان  حيات

 شود يم پرداخته بدان كه است يبررس  قابل ياجتماع  اتیح و يفرد اتیح ساحت دو در سکوالر بینيجهان در انسان حیات

  يفرد  حيات

  ي زندگ   ياساس  لاص  را  خوشي  و  لذّت  آن  در  كه  شد  فیتعر  يدیجد  يزندگ  ي،یسطاو  قرون  ریاضت  و  عبادت  دوران  انی پا  با

  خود  روابط  كه   دارد  را  حق  این  عاقلي   فرد   هر   سازد؛ نمي  محدود  عاملي   هیچ  را  فرد  شهوات  و   امیال  كردند   اعالم   حتّي  و   دانستمي

  عالم  صحنه  در  معمولي  زندگي  معني  به  سکوالر،  بینيجهان  در  ي فرد  اتیح  نیبنابرا(.  167:  1353  ، يالسک)   نماید  تعیین  رأساً  را

  ،یيگرادهیفا  به  يمدارارزش  از  حركت  قالب  در  و  طبیعي  غرایز  اشباع  در  آزادانه  خواهيخود  مبناي  بر  حیات  این.  است  طبیعت

  هرگز آن در و  است ياله و اعال  هدفي سوي به گیريجهت بدون و عیشرا به التزام بدون  كه یيبنا .  زنديم رقم  را اجتماعي زندگي

 (.  196: 1377 لم، یو)  ندارد وجود انساني عالیه خالق ا به تخلّق به نسبت تکلیفي احساسِ

  زودگذر  و  گسیخته  نمودهاي  به  بشري  شخصیتِ  جدّي  هاي آرمان  یافتن اختصاص  مستلزم  سکوالریستي  يفرد حیات  نیابنابر

 بین در ماورا به داعتقا وجود بر  شاهدي دارند، اعتقاد خدا به بگویند ممرد اینکه رو نیا از(. 217 :1377 لم،یو)است دنیوي زندگي

  حاصلبي  و  متعارف  لفظي  ايكلیشه  عبارت  یک  یا  هارفتار  در  تأثیربي  صرف  عقلي  انتزاع  یک  یا  اعتقادي  چنین  كه  چرا  ؛نیست  مردم

 تغییر  را  خود  عادت  توانندنمي  كه  است  مردم  يتنبل  و  يفکربي  لیدل  به  ای   و  آورند،مي  زبان  بر  دائماً  عادت  روي  از  مردم  كه  است

  و   مسجد،  و  كلیسا  مثل  مذهبي  اماكن   در  یافتن  حضور  مذهبي،   مراسم  در  شركت  رو  نیا  از(.  147  :1377  س،یاست  رنست)  ندده

 به   رو  وقوع  دفعات  اظلح  به  هم  و  شانتقدّس  به  باور  عمق  لحاظ  از  هم   چند  هر  نیایش،  هايآئین  ها،داريروزه  ها،قرباني  نذرها،   نیز

  باشد   داشته  گوناگوني   معاني   بسا   چه  و   كرد  جستجو  فرهنگي   هاي بافت   نوع  در   باید   را  واهرظ  همین  حال  هر   به   ولي   است   كاهش

 (.130: 1374 لسون،یو)

   اجتماعی  اتيح

 مختص  كه  حیاتي   در  نتیجه  ر د  و   گیردنمي  انجام  طبیعت  پهناور  صحنه  در  يطبیع  فوق  امر  گونه هیچ  سکوالر  بینيجهان  در

 بدان   نیا  و  شده  سپرده  است،  تغییر  حال  در  پیوسته  كه  جزئي  وقایع   و  حوادث  دست  به  دميآ  صیتشخ  گردیده،  دنیوي  حیات  به

 ي حت  بیني،جهان  نوع  نیا(.  215  :1377  لم،یو)  است  شده  نفي  گیرد،مي  نشأت  طبیعت  فوق   از  كه  يثبات  و  اصالت  كه  است  سبب

  :1377  س،یاست  ترنس)  است  نوین  زندگي  ناآگاهانه  زمینهپس  ولي   باشد  نداشته  حضور  مردم  فکر  و  ذهن  در  گاهانهآ  صورت  به  اگر

147.) 

  جمعي   حیات  اداره   به  مربوط  قوانین  اجراي  و   انشا   در  كه   است  اساس   ن یا  بر  سکوالر  بینيجهان  در  اجتماعي   ي زندگ   نیدكتر

  پیروي   كه  است  این  جامعه  براي  انگیزه  این  ثمره.  است  محض  طبیعي   زندگي   تأمین  گیزه، ان  تنها  ـ  اقتصاد   و  حقوق   در  مثالً  ـ  هاانسان

  اجتماعي قوانین یعني. است قبول  قابل سازد مرتفع آنان از را ضرري یا  و باشد داشته سودي كه  آنجا تا  شده یاد اصول و قوانین از

  اشد ب اهدافي  سوي  به   باید   زندگي  سکوالر،  نگرش در  رایز  .(227  : 1377  لم،یو)  نیست  احترام  قابل كسي براي  هرگز  خود  خودي  به

 است   نیا  بر  سمیسکوالر  همّت.  شودمي  تعریف  دین   عامل  بدون  مدیریّت،  این  و نندمي  رقم  خود  براي  اجتماع  اكثریتِ  ظاهر،   در  هك

(.  197-196:همان)  ندارد  دین  به  نیازي  بشر  زندگي  كه  ادعا  نی ا  با  باشد،  نداشته  پیوستگي  كوچکترین  اجتماعي،  نهادهاي  با  دین  كه

 داشت،  وجود  مردمان  يزندگ  ياله  ریتقد  در  كه  یيهاسنّت  از  ياریبس  تا  گرددي م  طرد  يزندگ  ي اصل  عرصه  از  تیّمش  مفهوم  پس

  بین   تفاوت  عدم  يالقا  با  سکوالر  ينیبجهان  در  جامعه  نیابنابر  ؛(109-108  :1375  گلدمن، )  بدهد  دست  از  را  خود  معتبر  يمعنا

  شوديم  اداره  دیني   هايتوصیه   جاي  به علمي دستاوردهاي  بر  تکیه  با  ،( 66 :1375  احمدي،)  هاشریعت  در  اجتماعي   و  فردي  احکام

  (. 71: 1388 كافي،) باشد  جامعه بر دیني غیر سیاست سیطره مبشِّرِ دیني  نهادهاي مداراي و  تساهل تا

  به   ق،یطر  نیا  يط  كه  ابندی يم  دانستند،  شیخو  معنوي  و  رواني  مادّي،  اتحی  شئون  همه  اداره  بر  قادر  را  خود  هاانسان  وقتي

  رو  نیا  از  و  دارد  زندگي  يشایستگ  یيتنها  به  خودش  هركس  ،آنان  يبرا  رو  نیا  از.  ندارد  نیاز  هاآلودگي  از  پیراسته  و  منزّه  وجدان

 و   شکنجه  و  زجر  باعث  كه  اي فداركاري  آن  ویژه  به.  است  يمنتف  جامعه  مردم  اصالح  راه  در  فداكاري  و  گذشت  نیکوكاري،  گونههر

  انسان  »  مرحله  به  یکدیگر   از  بیگانه  ي هاانسان  و   شوديم  معناي ب  ها انسان   زندگي  در   برادري  و   برابري.  شود  زندگي   از  يپوشچشم
  يیهاارزش  و  اصول  از  یکي  كه  شوديم  منجر  «عدالت»  كاركرد  و  مفهوم  ينابود  یا  و  تزلزل  به  مرحله  نیا.  رسنديم  است«  انسان  گرگ
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  و   يخواهخود  با   تقابل  در  اشمعاني  و   مصادیق  همه  در  عدالت  زیرا  است،  بوده   مطرح  ها سانان  يع اجتما  زندگي   در  همواره  كه  است
  تکلیف  و   وظیفه  احساس  ارزش  كند، يم   میترس  سمیسکوالر  كه  ي ايزندگ  ي اجتماع   بعد   در   نیبنابرا.  استسکوالریستي    يطلبمنفعت

  یک ناآگاه هايدندانه  همچون  سکوالریستي  زندگي   در  را  خود  آنها   ستین  ها انسان  بین يوحدت  چون  و   رودمي  بین  از  ندگي ز  در  زین

 (. 228 - 221 : 1377 لم،یو) نندیبي م ماشین
 

 جه ينت
  ني تفسیر كامالً مغایر با اصول وحیارا    آموزه هاي اساسي تفکر و اعتقاد بشراست كه    دین  ينوع   سکوالریسم، سکوالریسم

  زندگي  در  ارزشي  روحاني  موجودات  یا  خدا  براي  و  كندمعرفي مي  طبیعي  نظم  کی  در  را موجودات  و  اشیاءاي كه  به گونه  ؛كند مي

  دنیا   به  اقبال   آن  ایجابي  وجه  و  است  دیني  معیارهاي  سیطره  كاهش   و  دین   از  رویگرداني این ایسم جدید،    سلبي   وجه.  نیست  قائل 

 . آن استخاص  ر گروي تحلیل جهان بیني  فکر داین تدقیق  شناخت    .است  زندگي  ابعاد  همه  در  جهاني  ینا  معیارهاي  حاكمیّت  و

  سکوالر،  نظامِ  در  كه  است  نیا  از  يناش   خلقت  عالم  و  انسان  و  همنوعانش  و  انسان  خدا،   و  انسان  بعد  سه  در  سکوالر  ينیبجهان  مواضع

 . شود  داده پاسخ چگونه همنوع و هستيجهان یشتن،خو خدا،  با چهارگانه ارتباط در انسان اساسي سؤاالت

دهد كه سکوالریسم انگاره خدا را انکار یا اصوالً حضور خداي بیني سکوالر در ساحت شناخت خدا نشان مي انسي جهبرر

كز  تمر. در ساحت شناخت انسان  كنديم   ارائهطراحي و    را  خدا  بدون  ي زندگ  د یجد  روش  كند و بدین ترتیبمشرع را طرد مي 

ي آن نادیده گرفته شد یا انکار  روحان  سرشت  به  نسبت اهمال  با   لق گرفت و ان تعي انسایدن  به  متعلّق  جسم   صرفاً بر  اندیشه سکوالر

و بهره    دنیا   آبادي  براي  ايوسیلهبه عنوان    صرفاً   انسان  رسالت  ترین آرمان زندگي بشر و   اصل  خوشي   و  لذّت و بدین ترتیب    شد

   .ستوا محض طبیعي زندگي  تأمین اساسبر   قوانین اجراي و  انشا در  اجتماعي ي زندگ نیدكتر  .شد يمعرّفمندي از آن 

  ختم   دهیپد  ن یا  مقابل در  شدن   میتسل به  الاقل   ا ی  سکوالر  نگرش  شدن   رهیچ  به گاه يشینواند و   یينوگرا ندیفرا  از   يریرپذیتأث

.  ابدی  روزب  و  ظهور  يستیسکوالر  ها مرام  و   اخالق   تفکرات،  نقاب  در   توانديم   مدارنید  جوامع  در  يشینواند   يآورها  ره   از  يکی.  شود

 را  زیچ  همه  كه   ي انسان  يبرا.  است  نینو  بشر  يشناسانسان  و   يخداشناس  ، يشناسيهست  نظام  يدگرگون  جهینت  سکوالر  ينیبجهان

  بر   معادالت  تمام  فهم  ،يگرایيمادّ  و  مادّه  در  شدنمحدود  جز  ينگرش  كند؛يم  خالصه  ایدن  از  انسان  بردنبهره  يبرا  و  ایدن  نیا  در

  ، يطلبلذّت  در  او  دنیمنحصرد  و  او  سرنوشت  و  انسان  به  نسبت  یيای دن  يهادگاه ید  پرورش  و  يپرستایدن  ،يلبطایند  ،یيسودجو  اساس

 . ماند ينم  يباق قدرت و شهوت

  نید   ابعاد   شناخت  است  آن  با   متضاد  و   مضر  رفتار   و  افکار  دفع  و   رفع  ازمند ی ن  ي مانیا  رفتار  و  مانیا  حفظ  چنانچه  رونیااز

  و   اخالق  د، یعقا  به ن یتد و تخلق است؛ يدارنید  يجد اتیضرور از است توسعه حال در جوامع  در سمیالرسکو م نا  به كه  يدیجد

  نیبد.  است  آن  ينیبجهان  مهم  اركان  نیی تب  و  فیتعر  در  سکوالر  نگرش  قیدق  فهم  به  منوط  ـ  اسالم  بخصوص  ـ  يمدارنید  احکام

  یيپاسخگو  با  نینو  نید  نیا  يمحتوا  قیدق  شناخت  ضمن  كه  است  مالز  نمسلما  يهاملت  بخصوص  جوامع  نخبگان  و   علما  بر  بیترت

  در   ن،یا  بر  عالوه .  كنند  فراهم  را  ي اله  عتیشر  به  نیتد  لیتسه  نهیزم  ـ  میمستق  ریغ   نحو  به  ـ  آن  در   شده   مطرح  مطالب  به  يعلم

  تا  شود يمعرف  يزندگ در نی د يعمل يآوردها راه و شود اجتناب تفکر نیا آثار ينیع  رشیپذ از است  الزم زین نید به عمل ساحت

  ياله  ينیب  جهان  ابالغ   و  نیی تب  فهم،  گر ید  ریتعب  به.  شوند  آگاه   ش یپ   از  ش یب  خود  ينید   يمندبهره  يچگونگ   و  یيچرا  از  نیموحد

  ي اهاحتس  توانديم  ياله  رفتار  و  باورها  به  يقیحق  ملتزمان  يبرا   نید  از  متوقع  يمعنو  و  يماد  يكاركردها  لغیتب  و  نییتب  كنار  در

  توجه  قابل  بخش  شک  بدون.  دی نما  محافظت   سکوالر  نگرش  تی حاكم  از  ي ناش  يجد  يهابیآس  از  را  آنها   ي اجتماع   و   ي ماد  اتیح

  شناخت  با  تا  هاستشگاهدان  و  هیعلم  يهاحوزه  و  يحکومت  ينهادها   ت،یحاكم  عهده  بر  ما  يكنون  جامعه  در  کیدئولوژیا  تقابل  نیا

 .كنند  محافظت مردم مرام  و نید از ي عمل و  يعلم يابزارها با جامعه در  رسکوال يهاشهیاند رخنه لوازم
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