


ب  رابطه عقايد و ارزش هاي بنيادين فرهنگ  غر
با رفتارها و هنجارهاي غربی؟

را عقايد و ارزش هاي بنيادين هر فرهنگ، عميق ترين اليه هاي آن

ش رفتارها و هنجارهاي مختلف غربی كه در پوش. تشكيل می دهند

رويكردهاي مذهبی، فلسفه ها، مكاتب و ايدئولوژي هاي مختلف

. دآنها دارنريشه در عقايد و ارزش هاي بنيادين شكل گرفته اند، 



عقايد و ارزش هاي بنيادين فرهنگ  

هستی شناسانه: اول
انسان شناسانه: دوم

معرفت شناسانه: سوم



سکوالریسم: بنیاد هستی شناسی

جهانیاومانیسم و اصالت انسان دنیوی و این: بنیاد انسان شناسی 

مبتی برروش شناسی روشنگری: بنیاد معرفت  شناسی



ا همة  غلبة سكوالريسم بر فرهنگ غرب سبب  شده است ت
ظرفيت هاي وجودي انسان متوجه آرمان ها و اهداف دنيوي و 

ان يا به  بدين ترتيب، ابعاد معنوي انسان و جه. اين جهاني شود
ة اهداف و  فراموشي سپرده شده يا به صورتي گزينشي در حاشي

.نيازهاي دنيوي به خدمت گرفته مي شود



:سكوالريسم آشكار
.  كار می كنندفلسفه ها و عقايدي را شامل می شود كه به صراحت ابعاد  متافيزيكی و فوق طبيعی را ان

.اين دسته از عقايد، مكاتب مختلف ماترياليستی و ماده گرايانه را تشكيل می دهند

هايی است سكوالريسم پنهان شامل ديدگاه ها، فلسفه ها و جهان بينی:  سكوالريسم پنهان 
ر خدمت   كه به نفی ابعاد معنوي هستی نمی پردازند؛ بلكه بخش هايی از عقايد معنوي و دينی را د

.          زنندنظام دنيوي و اين جهانی به خدمت می گيرند و از توجّه يا عمل به بخش هاي ديگر سرباز  می

مخالفت  -2جدايی دين از عرصه اجتماعی-1: نمونه هاي سكوالريسم پنهان
(پروتستانتيسم) نگاه كاركردي به دين –3با نهادهاي دينی  



بلكه ت؛ هدف مستقلی نيس، آبادي دنيا و اين جهان، فرهنگ معنوي و دينیدر 
رهنگ  اگر افرادي كه در بستر ف. وسيله اي است كه در خدمت اهداف معنوي قرار مي گيرد

رهيز مي ديني زندگي مي كنند، دنيا را هدف برتر خود قرار داده باشند، از آشكاركردن آن پ
.  كنند و رفتار دنيوي و غير معنوي خود را با پوشش هاي معنوي پنهان مي كنند

امّا 
هداف است غرب  بر اساس هستی شناسی سكوالريستی دنيا گرايیدر جهان 

ر دنيوي  دينداران ناگزيرند رفتارها و هنجارهاي دينی خود را با تفاسي، حتي 
.مي كنندتوجيهو اين جهاني 



39گفتگو كنيدص

ارد و آيا  به نظر شما، آيا عقايد و رفتارهاي دينی آثار دنيوي ند

ن به بيان آثار دنيوي آنها اشكال دارد؟ در چه صورتی پرداخت

د؟  آثار دنيوي عقايد و رفتارهاي دينی مشكل ساز می شو

ن ان اشكال  عقايد و رفتارهاي ديني  مي تواندآثار دنيوي داشته باشد و بيا

كل  زماني كه پرداختن با آن  فقط براي اهداف دنيوي باشد مش.  ندارد

.بوجود مي آيد



ات ونگاه فرهنگ غرب به انسان چگونه است و اين نگاه چه تأثيري در هنر، ادبي
حقوق انسانی داشته است؟ 

ج منطقی اومانيسم از نتاي. اومانيسم، به معناي اصالت انسان دنيوي و اين جهانی است

ير هنر، اومانيسم، پديدها ي است كه در ابعاد مختلف فرهنگ غرب نظ. استسكوالريسم 

.   ده استادبيات و حقوق بروز و ظهور يافته است و بعد دنيوي انسان در اين امور برجسته ش

چهره تأكيد می ورزيد و نقاشانهنر قرون وسطی، بر ابعاد معنوي و آسمانی انسان 

امّا در هنرهاي  اسوه هاي انسانی را در هاله اي از قداست تصوير و ترسيم می كردند، 

.  ابدآنها تمركز می يمدرن،  توجه هنرمندان بر ابعاد جسمانی و زيبايی هاي بدنی 



1- ،نگامی انسان هبر زمين است و نشانة و خليفة خداوند در فرهنگ اسالم، انسان به عنوان برترين موجود

. ر شودو هر چه می تواند به خداوند نزدكی تمحدوديت هاي دنيوي خود فراتر رود تحقق پيدا می كند كه آدمی از 

.و دچار شدن به حياتی حيوانی يا پست تر از آن می شودتمركز به ابعاد دنيوي باعث گمراهی 

2- بر مبناي انسان است اما در اومانيسم ،حقوق بشرفطرت الهی حقوق انسان در فرهنگ دينی، مبتنی بر
. آدميان شكل می گيردتمايالت طبيعی 

3- ،خويش آدميان، ابعاد نفسانی و دنيوي خود را در ساية ابعاد معنويدر فرهنگ هاي دينی

ی خود را اما در در اومانيسم غربی انسان مدرن خواسته هاي  دنيوي و اين جهان( انا ربكم االعلی) پی می گيرند

.داشته باشد به  رسميت می شناسدآنكه نيازي به توجيه الهی و آسمانی بدون




تفاوت حقوق بشر را در دو فرهنگ دينی و  :  42ص : مقايسه كنيد
.فرهنگ اومانيستی بيان كنيد

در انسان است  وفطرت الهی ، مبتنی بر فرهنگ دينیحقوق انسان در 

سمانی مقوق دينی بر نياز هاي فطري و انسانی او تاكيد می شود و صورت معنوي و آ

دنيوي و اين ، صورتیحقوق بشر بر مبناي انديشة اومانيستیدارد؛ امّا 

ميان آدخواسته ها، عادت ها و تمايالت طبيعی جهانی دارد و بر اساس 

.شكل می گيرد



يقت و روشنگري ناظر به روش رويارويی با حقيقت و شناخت است، و موانع شناخت حق

(معرفت شناسی) راه وصول به آن را معرّفی می كند

قيقت برداشتن موانعي كه راه را بر ح”روشنگري در معناي عام خود، به معني : مفهوم عام روشنگري

و وحي دو پيامبر در فرهنگ ديني اسالم، عقل. در اين معنا پيامبران نيز روشنگربوده اند. مي باشد“ بسته اند

.باطني و ظاهري براي روشن كردن حقيقت اند
ته شده در روشنگري در معناي خاص، ناظر به مبناي معرفت شناختي پذيرف: مفهوم خاص روشنگري

ومانيسم فرهنگ غرب است و در اين معنا، روشي از معرفت و شناخت است كه با دو مبناي سكوالريسم و ا
از عقل گرايی و در طول چهارصد سال فرهنگ جديد غرب، صورت هاي مختلفي . همراه شده است
.  را پيدا كرده است؛ و وحي  و شهود  را در شناخت حقيقت، كنار گذاشته استحس گرايی 



پيدايش معرفت شناختی پست مدرن

اواخر قرن بیستم
(ختیبحران معرفت شنا)افول تجربه گرایی

20و 19قرن  رویکرد حس گرایان و تجربی

18و 17قرن  رویکرد عقل گرایانه



وي و روشنگري در معناي عام خود، هنگامی كه با هستی شناسی معن

ريدي و انسان شناسی دينی همراه باشد، با استفاده از وحی و عقل تج

ورت، در اين ص. تجربی، تفسيري دينی از انسان و جهان ارائه می دهد

ش و تحصيل، تحقيق و جست وجوي علمی در سطوح مختلف آن، از ارز

.   تقدس الهی برخوردار می شود



 مذهب  يعنی دين بدون شريعت و بدوندئيسمچون وحی را نمی پذيرد به
.المذهبی  ختم می شود

و و هنگامی كه به شناخت حسی و تجربی محدود شود، نوعی علم تجربی
.دانش سكوالر را پديد می آورد

ا اين نوع از علم، بدون آنكه توان داوري دربارة ارزش ها و آرمان هاي انسانی ر
داشته  باشد، به صورت دانش ابزاري، در خدمت ارزش هاي دنيوي و اين 
رده جهانیِ انسانی قرار می گيرد كه خواسته ها و آرزوهاي دنيوي او اصيل شم

.می شود



كرد  دليل روشنگري مدرن با رويبه چه به نظر شما 

؟  عقل گرايانه خود به دئيسم منجر می شود

ين بدون يعنی ددئيسمبه دليل اينكه مرجعيت وحی را نمی پذيرد به 

ين  شريعت و بدون مذهب  المذهبی ختم  می شود و نگاه كاركردي به د

.دارد


