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گنرگرایی        چیست؟ ) هیومنیسم(انسا

گهای اسممت کممه از رگذشممته تمما بممه امممروز گنرگرایی) واژ  هیومنیسممم (انسمما
گنجا تمرکز بر نمموعی  معانی مختلفی داشته است. مراد ما از آن در ای
گنها پذیرفته گنبینی خداناباورانه است که از سوی رگروهی از انسا  جها

شده است. 

گیبایسمممت بپمممذیریم کمممه کاربمردهمممای دیگمممری همممم بمممرای واژه  م
گنرگرا کمسممی گیتر، یممک انسمما گنرگرایی وجود دارد. به شممکلی عممموم  انسا
گشها و شممأن گهها و ارز گهای به دغدغ گیاش تمرکز ویژ گنبین  است که جها
گنرگرایی به ایممن معنمما باشممد، البتممه بسممیاری از  انسانی دارد. ارگمر انسا
گنهای مممذهب ِی گنرگرا هستند از جملممه بسممیاری از انسمما گنها، انسا  انسا
 خداباور. اما واقعیت ایممن اسممت کممه در سراسممر دنیمما، کسممانی کممه از
گدتر گیکنند، دیممدرگاهی محممدو گنرگرا (هیومنیست) استفاده م  عنوان انسا

و خداناباورانه دارند. 

گدتر دقیقمم ًا شممامل چیسممت؟ گنرگرایی بمما دیممدرگاه محممدو  ایممن انسمما
 مرزهای ایده اندکی مبهم است. بمما ایممن حممال کسممانی کممه زیممر پرچمم
گهاند از ایممن هفممت اصممل شممکل دهنممده بممه گنرگرایی جمممع شممد  انسمما
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گیکنند.  گیشان حمایت م گنبین جها

گنهمما۱ گیدهنممد. آ گهای به دانش و خرد م گنرگرایان اهمیت ویژ  . انسا
گیبایسممت بممه دانممش و  باور دارند که ارگمر بخواهیم حقیقت را بدانیم م
گیقیمممت تکیممه بکنیممم، ابزارهممایی کممه  خممرد بممه عنمموان ابزارهممای ذ
گنها استفاده بکنیممم. هیممچ گیبایست بدون محدودیت در همه جا از آ  م

باوری نبایست از دسترس نقد خردمندانه به دور بمماند. 

گنرگرایان خداناباورنمممد. ایمممن بمممه معنمممای وجمممه اثبممماتی۲  . انسممما
گنرگرایان نیممازی نیسممت وجممود خممدا را نفممی  خداناباوری نیست. انسا
گنرگرایان بممه  بکنند. اما به وجممود خممدا یمما خممدایان بمماور ندارنممد. انسمما
 همیممن شممکل نسممبت بممه وجممود موجممودات ممماورالطبیعی دیگممر کممه
 بسیاری از مذاهب بماور دارنمد وجمود دارد همچمون جمن و پممری همم

شکاکم هستند. 

گیرگیرند که این زندرگی به احتمال فراوان۳ گنرگرایان فرض م  . انسا
 تنها زندرگی است که ما داریمم. هیچ بهشت و جهنمی در کممار نیسممت.

گیشویم.  گه زاده نم ما دوبار
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گشهممای اخلقممی۴ ب ًال بممه وجممود و اهمیممت ارز گنرگرایان معمو  . انسا
گهای دربمماره مسممایل گنرگرایان علقممه و نگرانممی ویممژ  بمماور دارنممد. انسمما
گشهما گنرگرایان باور دارنمد کمه کن  اخلقی و وجدانی دارند. بیشتر انسا
گشداوری قضممماوت اخلقمممی کمممرد. گیتممموان عینممم ًا و خمممالی از پی  را م
گشهممای عینممی اخلقممی، گنها منکر این هستند که وجود ارز  بنابراین آ
گنرگرایان گهی فهم درست و غلط، انسا  نیازمند وجود خداست. در حیط
گنرگرایان گهای بر نقش خرد و دانممش دارنممد. مشخصمم ًا، انسمما کمید ویژ  تأ
رگماهممانه از گیبایسممت درکممی تجربممی و آ  معتقدنممد چممارچوب اخلقممی م
گنها داشمته باشمد، و بتوانمد بفهممد کمه چمه چیممزی بمه  واقعیمت انسما
گیکنممد. واضممح اسممت کممه وقممتی یممک گنها کممممک م  شممکوفایی انسمما
گیآورد، ایممن توجیهممات را بممه کتمماب گنرگرا توجیهممات اخلقممی م  انسمما

گیزند.  گههای اخلقی مذهبی پیوند نم مقدس یا اسو

گنرگرایان بممر خودمختمماری اخلقممی فممردی تاکمیممد دارنممد و۵  . انسمما
گیبایسممت نهایتمم ًا کمید دارند هر فرد م گتپذیری. تأ گنوطور بمر مسئولی  همی
گیاش را بپممذیرد حممتی وقممتی آن فممرد بممه  مسممئولیت تصمممیمات اخلق
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گهاش یمما سممنت و  چممارچوب اخلقممی عمممل کممرده کممه از وطریممق جممامع
گنکه ساده اسمت کمه گنها معتقدند با ای گناش به او به ارث رسیده. آ  آیی
گیهای دشوار اخلقی را به یک مقام سیاسممی، مممذهبی یمما  تصمیم رگیر
 قیم دیگری بسپاریمم اممما بممه جمز در ممموارد نمادر، چنیممن کمماری میسمر
گیچممون و  نیست. آموزش صحیح اخلقی بایسممتی از تشممویق قبممول ب
گیهممای اخلقممی یمما مممذهبی (از جملممه خممود گنبین  چممرا و منفعلنممه جها
گنرگرایی) پرهیمممز بکنمممد و در عممموض تمرکمممزش را بمممر توسمممعه  انسممما
گتهممای شخصممی گتهممای روشممنفکرانه، عمماوطفی و دیگممر مهار  مهار
 بگممذارد کممه بمما اکمتسابشممان، فممرد توانممایی ایفممای مسممئولیت را پیممدا

گیکند.  م

گهای بمماز۶ گنرگرایان سکوالر هستند به این معنا کمه از جممامع  . انسا
گیکنند و باور دارند حاکممیت بایسممتی نسممبت بممه  دموکراتیک دفاع م
گیوطرف داشته باشد. حاکممیت نبایسممتی مممذاهب را  مذهب موضعی ب
گنوطممور نبایسممتی خممداناباوری را  به خداناباوری ترجیممح بدهممد، و همی
گنرگرایان بمماور دارنممد حمماکممیت  نسبت به مذهب ترجیممح بدهممد. انسمما

         ۶ 



گنرگرایی        چیست؟ ) هیومنیسم(انسا

گنها برای حفظ عقایدشان و تبلیغشممان چمه گیبایست به آزادی انسا  م
گنرگرا  مذهبی چه خداناباورانه وفادار بماشد. واضح ست که یممک انسمما
گتهای مذهبی که مردمان را به پممذیرش یممک مممذهب  عمیق ًا با حکوم
گنهممما بممما گیکننمممد مخمممالف اسمممت، ولمممی مخمممالفت آ  خممماص زور م
گنهمما شممهروندان مجبممور بممه گتخواهی کممه در آ گتهممای تمممامی  حاکممی

گگه همان اندازه است.  پذیرش خداناباوری هستند هم ب

گنرگرایان خواهممان زمینممی برابممر بمممرای مسممایل مممذهبی و  انسمما
بمریتانیا، این ایده محقق نشده  خداناباوری هستند. به وطور نمونه، در 
 چرا کمه بیست و شش اسقف به شممکل خودکممار وارد مجلممس اعیممان
گیشمموند و حکممومت بسممیاری از مممدارس مممذهبی را تممأمین مممالی  م
گنرگرایان ابمما دارد. ایممن دو گیکند ولی از دادن بودجه به مدارس انسا  م

گنرگرایان بریتانیا باشد.  گیبایست موضوع کمپین انجمن انسا م

گیتوانیم زندرگی ارزشمند و سرشممار۷ گنرگرایان باوردارند ما م  . انسا
 از معنا داشته باشیم حتی ارگمر خدایی وجود نداشته باشد، و حتی ارگمر
گاتمر رگذاشمته و مصممم گنرگرایان پما را فر  مذهبی نباشیم. بسمیاری انسما
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گهها زندرگی ممما در غیمماب خمداو ممذهب، پممر  هستند که در بمعضی جنب
گیکنند کممه مممذاهب رگمماهی اوقممات بممر گاتر است. بعضی استدالل م  معن
گیکننممد، همچممون زمممانی کممه ممما را  سر راه زندرگی پرمعنا مانع ایجاد م
گنکممه گشهای اساسممی نیاندیشممیم، یمما ای گیکنند که دربماره پرس  متقاعد م
 جور خاصی زندرگی بکنیم تا از عذاب الهی در امممان باشممیم، یمما همممه
گنکممه  زندرگیمان را بیهوده صرف تبلیغ مذهبی خاص بکنیم بممه امیممد ای

زندرگی دیگری در انتظارمان است. 

؟  نیست ی  چه چیز یی  ا گنرگر سا ن ا
گنرگرایی آمممد شممامل بعضممی بمماال از انسمما  ایممن تصممویر کلممی کممه در 
گیشممود، نیسممت. گنرگرایی نسممبت داده م گاهمم ًا بممه انسمما  خصوصیات که رگ

شامل: 

گعرگرایی: بماال تعریف شد، مجبورنو گنرگرایان به شکلی که در    انسا
گنها اهمیممت  نیستند باور داشته باشند که از نظممر اخلقممی تنهمما انسمما
گنوطور الزم نیست بپذیرند چون عضو یک نوع خاصممی از  دارند. همی
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گنرگرایان  جانداران هسممتند، حممق ویممژه اخلقممی دارنممد. بسممیاری انسمما
گیکننممد چممرا کممه گعرگرایی» دانسممته و محکمموم م  چنین رویکردی را «نو
گنرگرایان نسممبت  نوعی تبعیض علیه دیگر جانداران است. البتممه انسمما

گنوطور که فیلسوف معاصر،  گعرگرایی ایمن نیستند، هما  ترپیییبه این نو
گنرگرایان بهسینگر گیرغم بسیاری موارد استثنایی، انسا گینویسد «عل   م

گیترین درگماهممای گهاند خودشان را از یکی از بنیمماد  شکل کلی نتوانست
گعرگرایی خلص بکنند».  باور مسیحی یعنی نو

گهرگرایی: گنرگرایان بممه شممکلی از پیامممدرگراییفاید   بسممیاری از انسمما
گهرگرا (یوتیلیتمماریمن)  بمماور دارنممد و بعضممی ممکممن اسممت خممود را فایممد
گیپذیرنممد کممه رنممج و گنرگرایان م  بنامند. این درست است که همه انسمما
گیبایست در تصمممیمات  شادی از نظر قضاوت اخلقی مهم است و م
گهرگرایی بممرای  اخلقممی مممورد تمموجه واقممع بشممود. بمما ایممن حممال فایممد
گیهمای اخلقممی گنرگرایان، تئور گنرگرایی الزامی نیست. بمرای انسما  انسا
گههای  متنمموعی در دسممترس هسممت از جملممه اخل ق فضممیلت، و نسممخ

غیرمذهبی اخل ق کانتی 
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گنرگرایان بسممیار خوشمممبینرگرایی:مضضدینه فاضضضله   بعضممی انسمما
گهدالنه گنهمما سمماد  هستند. بیشتر این تصممور وجممود دارد کمه خوشممبینی آ
گیخممردی و گیکنند دانش و خممرد نهایتمم ًا بممر نیروهممای ب  است که فکر م
 خرافه غلبه خواهند کرد و دنیای جدید سرشار از صلح و سعادت بممه
گهرگرایی  بار خواهمد آورد. بمما ایممن حمال، هیممچ الزاممی بممه ممدینه فاضمل

گنرگرایان، نسبت ًا بدبین هستند.  نیست، و در واقع بسیاری از انسا

گشرگرایضضی: گیپذیرنممد،دان گشرگرایممی را م گنرگرایان، دان   بعضممی انسمما
 یعنی دیدرگاهی که هر پرسمم ِش معنمماداری بممه شممکل اصممولی، تنهمما بمما
 کاربمسممت رو ِش علمممی، قابمم ِل پاسممخگویی اسممت. بمما ایممن حممال
گشرگرایی را بپذیرنممد و شمماید آن را رد گنرگرایان مجبور نیستند دان  انسا
گشهای اخلقممی را نهایتمم ًا قابممل گیشممک، دیممدرگاهی کممه پرسمم  بکننممد. ب
گنرگرایان گیدانممد مممورد قبممول همممه انسمما گههای علمی م  پاسخگویی از را
گهاند که خل ء میان «باید باشممد/هسمت» کمه اول  نیست که متقاعد شد

  توضیح داده شممد (ایممن مشممکل کممه مشمماهده تجربممیهیومبار توسط 
گنچممه بایممد باشممد و گنچممه هسممت را نشممان بدهممد، نممه آ گیتوانممد آ  تنها م
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گهرگیری مشروعی از «هست» برای «باید باشممد» داشممته گیتوان نتیج  نم
گتهای اخلقممی ممما  باشممیم) بممه معنممای آن اسممت کممه ارگمرچممه قضمماو
گنکه دانممش نقشممی بسممیار گیبایست تکیه به علم داشته باشند و با ای  م
گهرگذاری درست و نادرست اخلقی دارد، قضمماوت اخلقممی  مهم در پمای
 به تمامه قابممل توضممیح بمما واژرگممان علمممی نیسممت (اممما تمموجه داشممته

گنرگرا در کتممابش «دورنمممایسییم هریییسباشممید کممه    فیلسمموف انسمما
گیتوانمممد پاسمممخ گیکنمممد کمممه دانمممش در واقمممع م  اخلقمممی» اسمممتدالل م
گشهممایی کممه منجممر بممه گشهای اخلقممی را را بمما پیممدا کممردن ارز  پرسمم

گیشود بدهد).  شکوفایی انسان م

گشهای گنوطممور فکمر بکننممد کمه پرسم گنرگرایان ممکممن اسممت ای  انسا
چ ًل چیزی وجود دارد  متافیزیکی چون چرا جهان وجود دارد یا چرا اص
گنرگرایان ایمممن گخدهی بممما دانمممش نیسمممت. بعضمممی انسممما  قابمممل پاسممم
گیکننممد (بممه عنمموان گیمعنمما بممودن رد م گشهای خاص را به دلیل ب  پرس
چ ًل چیممزی وجممود دارد؟» معممادل ایممن گیرگویند پرسش «چرا اص  مثال م
گلتر از قطب شمال کجاسممت؟»)، اممما بعضممی  است که بپرسیم «شما
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گنکممه گیپذیرنممد پرسممش مشممروع اسممت، معتقدنممد کممه بمما ای گنکممه م  با ای
گخها را رد گیتواننمد بعضممی پاسم گیدانند با ایمن حمال نم گخاش را نم  پاس
گیتوانند با اوطمینان رد بکنند (برای نمممونه،  بکنند و بعضی دیگر را م
 ممکن است معتقد باشند که دنیا محصول خلقت یک خدای قادر و
گنوطور کنار رگذاشت که در ایممن دنیمما بممه قمدری گیشود ای  پلید باشد را م
گیتوانسته این دنیا را خلق  نیکی هست که یک خدای سراسر پلید نم

بکند). 

گنرگرایانی کممه خممداناباوران مؤکممد هسممتند ممکممن اسممت  آن انسمما
چ ًل چمرا چیممزی وجمود دارد؟» یممک پرسممش اصممیل  معتقد باشند «اصم
گگه گخاش چیسمت، اممما ب گیداننمد پاسم گیتوانند و نمه م گنها نه م  است که آ
گخها بممه ایممن پرسممش،  همممان انممدازه مطمئممن هسممتند کممه بعضممی پاسمم
گنکه این دنیا، توسط خدای ادیمان ابراهیممی  نادرست هستند، مثل ای

خلق شده است. 

گیرگرایی:  گیرگرایی راطضضبیع گنرگرایان مجبممور نیسممتند وطممبیع  انسمما
 بپذیرنممد، دیممدرگاهی کممه واقعیممت وطممبیعی/فیزیکممی را تنهمما واقعیممت
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گیداند، یا به عبممارت دیگمر حقممایق وطمبیعی/فیزیکممی را تنهمما  موجود م
گیرگرا هسممتند. بعضممی گنرگرایان وطممبیع  حقایق موجود. بسممیاری از انسما
گیکنند. با گیرگرایی تعریف م گنرگرایی را با وطبیع گنرگرایان حتی انسا  انسا
گیداننممد ولممی گنرگرا م  ایممن حممال بسممیاری هسممتند کممه خممود را انسمما
گیکننممد. گیرگرایی را محممل پرسممش دانسممته یمما حممتی آن را رد م  وطممبیع
گیداننمد رد گنکمه آن را تهممی و عامممل سررگشمتگی م  بعضمی بمه دلیممل ای
گیکننممد. اممما تمممایز در قیمماس بمما چیسممت؟ ممماورالطبیعه؟ اممما ارگممر  م
 ماورالطبیعه را بوسیله خارج از وطبیعت بودن تعریف بکنیممم، هممر دو
گنرگرایان دالیل متفاوتی دارند از جمله  مفهوم، تهی هستند. دیگر انسا
گیدانان معتقدنممد ریماضممیات گیدانان افلوطونی. بسیاری از ریماض  ریماض
گیدان همچنمان  واقعیتی متعالی و غیروطبیعی است. البتمه ایمن ریماضم
گیاش باشد. ممکممن کمید  خداناباور است، حتی ممکن است از نوع تأ
بمه خدا، خدایان و دیگر عوامممل مماورالطبیعه را رد بکنممد.  است باور 

گیتوانممد از  گنرگرا باشد چممرا کممه م گیتواند انسا   دیممدرگاه۷در عین حال م
گالتر آمد پیروی بکند.  که با
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گنرگرایان ممکن است معتقد باشند که حقایق اخلقممی وجممود  انسا
 دارند و وجودشان وطبیعی نیست، یمما معتقممد باشممند حقممایق ذهممن از
گهها نیازمنمد ایمن گیرگوییم کمه ایممن دیمدرگا  نوع وطبیعی نیستند. باز هم م
 نیسممت کممه هیممچ شممکلی از خداپرسممتی را بپممذیریم. یممک نظرسممنجی
 جهمممانی از فلسمممفه و دانشمممجویان عمممالی کمممه توسمممط وب سمممایت

philpapers.org انجممام شممد نشممان داد کممه کمممتر از۲۰۰۹ در سال  
گیاند، اما فقممط  گیرگرای   درصدشممان شممکلی۱۴نیمیشان معتقد به وطبیع

گیشان حاضممر بممه گها گاشناسی را قبول دارند. بنابراین بخش عمد  از خد
گیرگرایی نیستند.  گاشناسی یا وطبیع پذیرش خد

گکرگرایضضی: گهرگرایی و فیزی گهرگرایی دیممدرگاهی اسممت کممهمضضاد   ممماد
گیرگویممد یگممانه واقعیممت موجممود، همیممن واقعیممت مممادی اسممت و  م
گیرگوید تنها واقعیت موجود، همیممن گکرگرایی دیدرگاهی است که م  فیزی
گگه گنرگرایی نیسممتند ب  واقعیت فیزیکی است. هیچ کدامشان الزمه انسمما
گنرگرایان، گیرگرایی نیسممت. ایممن اتهممام کممه انسمما  همان دالیلی کممه وطممبیع
گیرگرا» هسممتند اغلممب از دو جهممت رگمممراه کننممده اسممت چممرا کممه  «ماد
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گیآورد و فممردی را گهای از سطحی بودن را به خمماوطر م گیرگرا» سوی  «ماد
گینشاند که به دنبال کسب اموال و مادیممات اسممت. اتهممام  در تصور م

گ بنابراین کارا نیست.  گیرگرایی» مبهم «ماد

گنوطممور کممه گنرگرایی و نممه خممداناباوری مؤکممد، آ گنجا کمه نه انسمما  از آ
گیرگرایی، گشرگرایممی، وطممبیع گنجا تعریفشان کردیم، نیازمند پذیرش دان  ای
گکرگرایی نیست، گیرگرایی، یا فیزی گهرگرایی، ماد گهرگرایی، مدینه فاضل  فاید
گنهمما را رد گنرگرایی، کافی نیست که یکی یا همه ای  برای رد کردن انسا
گنرگرایان ممکن است به بعضی یا همه ایممن  بکنیم. ارگمرچه بعضی انسا
گرهمما را کمنممار گیتوانند همه این باو گههای باور داشته باشند، اما م  دیدرگا

گنرگرایی دست بشویند.  گنکه از انسا بگذارند بدون ای

گنرگرایان دست کم گیکنند انسا گنرگرایی اغلب تصور م  منتقدین انسا
گشهممای عوامممانه بممرای رد گهها بمماور دارنممد. تل  به بعضی از این دیممدرگا
گیکننممد) کمیدی هممم حملممه م گنرگرایی (که همزمان به خداناباوری تأ  انسا
گیرگرایی گهرگرایی یمما وطممبیع چ ًل ممماد  چیممزی جممز تلش بممرای رد کممردن مث

گیرسد.  گنرگرایی نم گنرگونه حملت، دستشان به انسا نیستند. ای
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ت؟  اس ی  ف ن م گهاش  هم ی  ی رگرا گن نسا ا ا  ی آ
گنرگرایان «وطرفممدار» هیممچ چیممزی گیشممود کممه انسمما  اغلممب رگفتممه م
گیکننممد. گیکنممد توصممیف م گنچممه رد م گنرگرایی را تنهمما بمما آ  نیستند. انسا
گنرگرایی گیبایسممت روشممن باشممد چممرا ایممن اتهممام خمماص بممه انسمما  م

گنرگرایی در بماال دقت بکنیم.  گیچسبد، وقتی به توصیف انسا نم

 درست است که خداناباوری در صورتی منفی توصممیف شممده (در
 شکل عدم پذیرش یا انکار ایمان به شمخص یما چیمز). بما ایمن حمال
گنرگرایان گنرگرایی چیممزی بیممش از خمداناباوری اسممت. هممه انسمما  انسما
گنرگرا نیستند. استالین و مائو،  خداناباورند اما همه خداناباوران انسا
گنرگرا نبودند. به این دلیل که این دو حاضر بمودند ولی انسا  خداناباور 
گنرگرایانه را دربممماره گههای انسمما گشهممای حیمماتی از دیممدرگا  نبودنممد بخ
 سکوالریمسم، آزادی، و خودمختاری اخلقی را بپذیرند. در واقع مائو
گیشممدند را گنرگرا محسمموب م  و استالین، کسانی که با تعریف باال انسا
گنرگرایان مدافع آزادی فکممر گنها، انسا گیکردند. در تمایز با آ  سرکوب م
گکانممد. گهای آزاد و دموکراتی گنهمما مممدافع جممامع گدانممد. آ  و بیممان عقای
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گنوطور مشو ق و کمک کننده به کودکان برای پرسشممگری و تفکممر  همی
گیاند. گشهای بممزرگ اخلقممی مممذهبی سیاسمم  مسممتقل دربممماره پرسمم
گنرگرایان صرف ًا به رد باورهای دیگران به کتاب آسمانی یمما درگممما  انسا
گیکنند گنهای بهتری هم برایش پیشنهاد م گیکنند، بلکه جایگزی  تکیه نم

رِخرد و دانش.  از جمله به کار بمردن حداکمثری 

گنکممه تنهمما گیشممود، ای گنرگرایی زده م  اتهممام دیگممری کممه بممه انسمما
گنبینی؟ گههای پراکمنده است و نه یک جهمما گهای از اید گهای سلیق  مجموع
گشهای بزرگ» به گنرگرایی، همچون مذهب، تمرکزش را بر «پرس  انسا
 شمکلی کمه موضموع اندیشمیدن بشمریت از وطلموع تممدن بموده اسمت
گنکممه چطممور بمایسممت زیسممت. گشهایی همچممون ای  رگذاشته است (پرس
گشها البتممه کممه مممورد  جامعه را چطور بمایستی سازمان داد. ایممن پرسمم
گهانممد ولممی اختصمماص بممه مممذهب ندارنممد. یممک  تمموجه مممذهب هممم بود
گشها هسممت کممه  مکتب فلسفی قممدیمی غیرمممذهبی دربمماره ایممن پرسمم
گنرگرایی از ایمممن سمممنت گیرسمممد. انسممما  نسمممبش بمممه عهمممد باسمممتان م
گنچه هفممت دیممدرگاهی کممه  روشنفکری غیرمذهبی سیراب شده است. آ
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گیکنممد بمماال آمممد را بممه عنمموان یممک نظممام فکممری بممه هممم وصممل م  در 
گهای از هم ارتباوطی گشهای اساسی» است، و درج  تمرکزشان بر «پرس
گیشمود چ ًل شکاکمیت دربماره خدایان باعث شمکاکمیت دربمماره ایمن م  (مث
 که غریزه اخلقی ما خداداد است) و نقش محوری کممه اولیممن اصمملی
گشها بممه جممای گخدهی به پرس  یعنی استفاده از دانش و خرد برای پاس
 وحی، کتاب مقدس یا چیزهای دیگممر در ایممن دیممدرگاه دارد. غلممط یمما
گلترین گنرگرایی معقممو گنرگرایان بمماور دارنممد کممه انسمما  درسممت، انسمما
گنرگرایی بممه عنمموان گیبایست از پذیرش انسمما گنها م گنبینی است. آ  جها

یک درگما پرهیز داشته باشند. 

ن، و در مم م یی  ا گنرگر ا مم س ن ا گری  ن مم ش ممر رو ی عص گهها مم  ریش
نقش سنت

گنرگرایی قویممم ًا از اندیشمممه عصمممر  روشمممن اسمممت کممه تفکممر انسممما
 روشممنگری نشممأت رگرفتممه و بمما آن مشممترکات زیممادی دارد. در عصممر
گنها به دور ریمختن سنت (خصوصمم ًا سممنت مممذهبی)  روشنگری، انسا
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گیشممدند.    دردنییی دیییدروو فکممر کممردن بممرای خودشممان تشممویق م
آنسیکلوپدی تعریف متفکر روشنگر را چنین بیان کرده:

گنکه بر پیش داوری، سنت، رضایت عمومی، اتوریمته و در یمک  آ
گیکشممد فممایق شممده و گنها را به بند م گنچه اندیشه انسا  کلم همه آ

شهامت اندیشیدن برای خودش را دارد. 

گاترین تعریف روشنگری از    فیلسمموف اسممت.ِامانوئل کانتشاید آشن
گهای نوشت: در تعریف روشنگری در مقال

گهاش اسممت. وطفممولیت  ظهور انسان از پممس وطفممولیت خودخواسممت
 یعنی ناتوانی از استفاده از عقل خودش بمدون راهنممایی رگرفتمن
 از دیگممران. خودخواسممته اسممت چممرا کممه ناشممی از کمبممود اراده و
 شهامت اسممتفاده از عقمل بمدون کمممک بیرونممی اسمت نممه کمبمود
 عقل. به ایمن دلیمل اسمت کمه شمعار عصمر روشمنگری «شمهامت

استفاده از عقل خودش را داشته باش» بود. 

گیتواند بممه  شهامت استفاده از عقل خودش را داشته باش به راحتی م
گنرگرا مورد استفاده قرار بمگیرد.  عنوان شعار یمک جریان انسا
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گنچمه   کیانتبا این حال بعضی از منتقدین روشمنگری معتقدنمد آ
گیکممرد یعنممی اسممتفاده از قممدرت تعقممل  افراد را به انجامش تشممویق م
 مستقل از هر سنتی، عملی نیست. هر شممکل از اسممتدالل کممه ممما بممه
گنوطور گیبندیم نتیجه و وابسته به یک سنت و مکتب است هممما  کار م

گیرگوید: الستر مک اینتایرکه فیلسوف بریتانیایی،   م

گلها در زمینممه یممک شممکلی از تفکممر سممنتی شممکل  کممل اسممتدال
گیرگیرد.  م

 ما هیچ وقت قادر نخمواهیم بمود یمک دیمدرگاه فمارغ از سمنت داشمته
گنچه  گتهادیدروباشیم. بنابراین آ   پیشنهاد انجامش را داد (همممه سممن

 را بممه کنمماری بگذاریممد و بممرای خودتممان فکممر بکنیممد) انجممام شممدنی
نیست. 

گنرگرایی در روشممنگری گههای مهمی کممه انسمما  با در نظر رگرفتن ریمش
گنرگرایی همم ایمرادی وارد کمرده؟ مممن کمهمک انتیایردارد آیا    بمر انسمما

گنرگرایان مجبممور نیسممتند بپذیرنممد کممه گیبینم چنین کرده باشد. انسمما  نم
گیبایسمممت عممماری از سمممنت باشمممد. برعکمممس، رِخمممرد م  اسمممتفاده از 
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گیرگویند که از یک سنت قدیمی که به ب ًال خودشان م گنرگرایان معمو  انسا
گیرگوید هیچ چیزی از گنرگرایی م گهاند. انسا گیرگردد آمد  عصر باستان بر م
گرها را ایمنمی داد گیرحمانه مستثنا نیست. نبایستی بعضی باو  انتقاد ب
 به خصوص وقممتی باورهممای سممنتی مممذهبی باشممند. اممما ایممن موضمع

 هم هست: مک انتایر

هیچ چیز از تفکر انتقادی مصون نیست. 

گنکه بگوییم در کاربمرد خرد نبایستی به سممنت تکیممه کممرد یممک چیممز  ای
گنکه باورهای سنتی نبایستی مممورد بممازبینی انتقممادی قممرار  است و ای

بگیرند چیز دیگر. 

گنوطممور معتقممد اسممت کممه اندیشمممندان عصممرمییک انتییایر   همی
گیتوانمد بمه تممامه بمر پممایه گنکمه اخل ق م  روشنگری در فرض رگرفتن ای

گهانممد.  گیشممک همیممن نظممرکییانتخممرد بنمما بشممود اشممتباه کرد   نیممز ب
گیشممود بممدون  روشنگری را داشت، او معتقد بود خررگوش اخل ق را م
رِخرد بیرون کشید. با این حممال، امممروزه  هیچ کمکی از سنت، از کله 

  در ایممن مممورد اشممتباهکییانتبه شکل فرارگمیری پذیرفته شده است کممه 
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گههای قممدیمی اخل ق (کممه گیکرد. اما چون اندیشمندان روشنگری پای  م
گههای مذهبی بودنممد) را دور ریمختممه بودنممد، اخل ق  عموما بر پایه آموز
گیپایه شد. به همین دلیممل در غممرب پساروشممنگری، اخل ق در حمال  ب
گشتممر گا رگاه بازرگشت به سنتی مذهبی که پی  سقوط است. تنها درمان ر

گیدانند.  گیکرد م اخل ق غربی را تعریف م

  از روشممنگری شمماملکییانتبا این حال دقت بکنیممد کممه تعریممف 
 پیروان اندیشه روشنگری که پایبنمد بمه دیمدرگاهی بودنمد کمه اخل ق را

گیشود. این نظر  گیدانست، نم گهای صرف ًا منطقی م   بممودکانتدارای پای
گیشود بر پایه خرد بنا رگمذاشممت ولمی هممه اندیشممندان  که اخل ق را م

گیاندیشممیدند (از جملممه  ) و دیوییید هیییومعصممر روشممنگری چنیممن نم
گنرگرایان باور دارند گنرگرایان نیست. انسا گنوطور دیدرگاه عموم انسا  همی
گیبایست تا جایی که ممکن است از خرد استفاده کرد. به خصمموص  م
گشهای اخلقممی گیبایسممت در پماسممخ بممه پرسمم گنهمما بمماور دارنممد کممه م  آ
 منطمق را بمه کممار بمبنممدیم. هیمچ شمکی نیسمت کمه کاربمسمت خممرد در
 دنیای اخلقی عملی ارزشمند اسممت بمه وطمور مثممال بمما آشممکار کمردن
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گههمما و تناقضممات درونممی مواضممع اخلقیمممان، بمما آشممکار کممردن  علق
گنکممه گیهای اخلقیمممان، بیممرون ریمختممن ای گیترین پایبند  عواقب ابتدای
بمر خلف گلهای اخلقیمان چه ایرادات منطقی دارند یا چطور   استدال
گلهای دیگممر. اممما ایمن الزاممم ًا بممه گضهای تجربی هستند و مثا گشفر  پی
گیبایسممت صمرفا بمر پممایه منطممق بنمما  معنای ایمن نیسممت کمه اخل ق م

بشود. 

لیقی اخ ی  ی رگرا گی نسب و  یی  ا گنرگر سا ن ا
گیشمموند گیرگرایی م گنرگرایان بعضممی اوقممات متهممم بممه نسممب  انسمما
گنرگرایا ِن گتهای اخلقمممی. ارگمرچمممه انسممما  خصوصممما در ممممورد فضمممیل
گیرگرایی اخلقی را بپذیرنممد، رگماهانه ممکن است نسب گتشماری آ  انگش
گفاند. با این حممال، گیرگرایی اخلقی مخال  بیشترشان به وضوح با نسب
گیرگرایی نتیجه رگریزناپممذیر گهاند که نسب گنرگرایی رگفت  اغلب منتقدین انسا
ب ًال گیرگرایی اخلقمممی کمممه معممممو گنرگرایی اسمممت. شمممکلی از نسمممب  انسممما
گیکنند این رگماهانه) متهم م گنرگرایان را به ابتل به آن (حتی ناخودآ  انسا
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 است که حقیقت دربماره درست و نادرست اخلقی بسته به شخص و
 جامعه دارد. هیچ حقیقت محضی دربمماره مثلممه کممردن انممدام تناسمملی
گنچممه بممرای یممک  زنممان، چندهمسممری، یمما حممتی قتممل وجممود نممدارد. آ
 شخص یا جامعه صحیح است ممکن است برای دیگری غلط باشد.
 این به این دلیل است که ارزش اخلقی، ریمشه در ذهنیت فممرد دارد،

گاها.  مثل سلیقه فرد در خوشمزرگی غذ

گنرگرایی، مشممتمل بممر گیشممود کممه انسمما  اممما چممرا فممرض رگرفتممه م
گاشناسان مدعی هستند تنها خداسممت گیرگرایی هست؟ بعضی خد  نسب
گشهممای اخلقممی عینممی باشممد. گهای بممرای ارز گیتوانممد منبممع و پممای  که م
رگمممر بگمموییم خممدایی نیسممت، پممس گیشمموند کممه ا  بنممابراین مممدعی م
گشهممای اخلقممی چیممزی بیممش از بیممان گتهای ممما دربمماره ارز  قضمماو
گنرگرایانی کممه  سلیق و علیق شخصی خودمان نیست. بنممابراین انسمما
گیرگرایی گیتواننممد از لغممزش بممه نسممب کمیممدی هسممتند، نم  خممداناباوران تأ

اخلقی احراز کنند. 

گشهممای اخلقممی  با این حال این اصل که خدا تنها سرچشمممه ارز
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بمهممترین حممالت ادعممایی مناقشممه برانگیممز اسممت. در  عینی اسممت، در 
گلهایی کممه در دفمماع  میان فلسفه این ادعا پذیرش عام ندارد. استدال
گضهممایی نادرسممت بنمما شممده کممه گیشود اغلب بر پایه فر  از آن آورده م
گنوطممور گیرگرایی هست، در حممالی کممه ای گنرگرایی در بمر رگیرنده وطبیع  انسا

نیست. 

گشهمای اخلقمی عینمی  حتی ارگمر این فرض که خدا تنها منبمع ارز
گهای بممرای وجممود  است اثبممات بشممود و پممذیرفته بشممود کمه چنیممن پممای
گنرگرایی تاکمیممدی ب ًال ضممروری اسممت، یممک انسمما گشهمما اصممو  داشممتن ارز
گلهای علیه وجود خممدا(یممی گیتواند مدعی باشد که استدال  خداناباور م
گشهای اخلقی قرار بمگیمرد) بمه قمدری قموی  که بتواند مبنای این ارز
گیبایست تممرک بشمموند. بمما گشهای اخلقی هم م  است که خود این ارز
گیرگرایی  این حال این خداناباور ممکممن اسممت بممه جممای پممذیرش نسممب
گچرگرایی اخلقی روی بیاورد که به این معنی اسممت کممه  اخلقی، به پو
گنرگرای وطبممق ب ًال ناموجودند. ارگمر یک انسمما گشها نه نسبی بلکه اصو  ارز
 تعریممف کسممی اسممت کممه حقیقممت ارزش اخلقممی را پممذیرفته اسممت،
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گنرگرا باشممد. گیتوانممد انسمما گچرگرایی دارد نم  بنابراین کسی که موضمع پمو
گمانمد، و بمما گشهای اخلقی توه گیاند ارز  البته بعضی از کسانی که مدع
گنها سممازمان  این حال خود را برای کمممک بممه شممکوفایی دیگممر انسمما
گنکه این افراد را گیکنند. ای گنرگرا خود را معرفی م گیدهند، با نام انسا  م
گشنیمماز گنرگرا دانست یا نه محل بحث است. شمماید پی گیبایست انسا  م
گشهای اخلقممی را گنرگرایان بایستی وجود ارز گنکه انسا  تعیین کردن ای
 بپذیرند اندکی سخت رگیرانه باشد (به همیممن دلیممل اسممت کممه مممن در

گهام)  گهام نگنجاند قوانین هفت رگان

گنرگرا نامید یا نه، گچرگرای اخلقی را واقع ًا انسا  چه بتوان چنین پو
گیشممک بممه دشممواری بمما گیرگرایی اخلقممی بممه دالیممل متعممدد ب  نسممب
چ ًل تموجه بکنیمد کمه نگمرش گنرگرایی قابمل جممع شمدن هسمت. مث  انسا
گیبایسممت بممرای تشممخیص درسممت و گیرگویممد کممه ممما م گنرگرایانه م  انسمما
 نادرسممت اخلقممی بممه خممرد رجمموع بکنیممم کممه در تضمماد آشممکار بمما
گیرگرایی درسممت باشممد هممر گیرگیرد. ارگمر نسممب گیرگرایی اخلقی قرار م  نسب
 هرچقدر هم که از خرد برای رسیدن به یک درسممت اخلقممی اسممتفاده
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ب ًال اندیشممیدن بممه درسممت و  بکنید، اهمیتی ندارد. در این صورت اصو
 نادرس ِت اخلقی، کاری بیهمموده اسمت، چمرا کممه پیممدا کممردن حقیقممت
گنرگرایانی که به این رویکرد تعلق دارند که  اخلقی اهمیتی ندارد. انسا
گیتواند بممه کشممف حقیقممت اخلقممی کمممک بکنممد در  استفاده از خرد م
گیکننممد. و در واقممع بسیاریمشممان بممه گیرگرایی اخلقممی را رد م  واقع نسب

گیکنند (همچممون  گیاشسییایمن بلییک بییرنوضوح چنین م   در سممخنران
گیرگرایی مهم است؟»). ولتربادربماره   عنوان ««آیا نسب

گیترین اصممول اخلقممی چممه تمموجیهی گنرگرایان بممرای ابتممدای  انسمما
گنرگرایان گنرگرایانه کممه انسمما  دارنممد؟ یممک تمموجیه یگممانه و رسمممی انسمما
گشاش باشممند وجممود نممدارد. بمما ایممن حممال بسممیاری از  مجبور بمه پذیر
گیآیممد رگرایممش دارنممد. گنچممه در پمیممش م گنرگرایان به چیزی مشابه آ  انسا
گنکممه بممه ممما اجممازه گرهای اخلقی دارای اهممدافی هسممتند مثممل ای  هنجا
گیدهنممد و همکمماری را تسممهیل  زیست در نظم نسبی بمما همممدیگر را م
گیخممواهیم ایممن اهممداف را دنبممال بکنیممم الزم هسممت گیکننممد. ارگممر م  م
گیکنممد توضممیح  بعضی هنجارهای اساسی را بپذیریم. این امر کمک م
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گیشممود  بدهیم چرا بعضممی هنجارهممای اولیممه در همر فرهنگممی یممافت م
 مثمممل ممنممموعیت دزدی، دروغ رگمممویی و عهدشمممکنی (بمممدون ایمممن

گیرگیرد).  گرها، جامعه شکل نم هنجا

بمماال آمممدمارگرت نایت گنچه در  گنرگرایانه مشابه آ   یک توجیه انسا
را ارایه کرده است: 

گشهای  چمرا دیگمران بایسمتی برایمم اهمیمت داشمته باشمند؟ ایمن پرسم
گشهای اساسممی دیگممر، بسممیار دشمموار  اساسی اخلقی مثممل همممه پرسمم
گیدانممد. گهای م گهشان داد، این را هر دانشممجوی فلسممف  است که پاسخی ب
گنرگرایانه اسممت گیکنم که تنها پاسخ ممکن، پاسخ انسا  من خودم فکر م
 چرا کمه ما موجوداتی بما وطمبیعت اجتمماعی هسمتیم در جمامعه زنمدرگی
گهتر، گهای از خانواده تا سمماختارهای پیچیممد گیکنیم و زندرگی درهر جامع  م
گیکننممده گنتر است ارگمر اعضا دوست و همکار گیتر و شادما گرتر و غن  پربا

گنکه دشمن و از هم متنفر باشند.  باشند تا ای

 ایممن پاسممخ عملگرایممانه بممه ایممن پرسممش آزاردهنممده فلسممفی دربمماره
گنرگرایان حممتی گنهممای نهممایی اخل ق (پرسشممی کممه بممه نظممر انسمما  بنیا
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گیپردازد چرا کممه بمه آن نداده است) نم گاشناسی هم پاسخی در خور   خد
گیرگیمرد هممه مما اهمدافی مشمترک داریممم. وقمتی بپمذیریم کمه  فمرض م
گیرگرایانه  انسانیت با شکوفایی انسانی رگره خورده است رویکممرد نسممب
 که درست و نادرست اخلقی را تنها امری شخصی مربوط به سمملیقه
گنچممه مممن گیتمموان پممذیرفت (آ گیدانممد را دیگمر نم  یا ترجیحات فممردی م
گیدهممد مممن یمما دیگممران گنچممه اجممازه م گ آ گیدهممم لزوممم ًا  شخصا ترجیممح م

شکوفا بشویم نیست). 

ت؟  لیقی زیس اخ ن  وا گیوت م ب  ذه گیم ب ا  ی آ
گیشممود ارگممر مممذهب تضممعیف بشممود، اخل ق فممرو  اغلممب ادعمما م
 خواهمد ریمخمت و تمار و پممود جمامعه از همم رگسمیخته خواهمد شمد. از
گنرگرایی در تضاد بمما مممذهب و در جهممت تضممعیف بمماور گنجا کمه انسا  آ

گیتواند تهدیدی برای تمدن باشد.  مذهبی است، م

گنهممای  اما شواهد چنیممن ادعممایی کممه رفتممار اخلقممی نیازمنممد بنیا
گیست کجاست؟  مذهب
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گهی شایع اسممتدالل ایممن اسممت کممه بگمموییم افممت مممذهبی  یک شیو
 بودن و (ادعای) افت رفتار اخلقی در نیم قرن اخیر شاهدی بر این
 امر است و نتیجه بگیریم که اولی دلیل دومممی اسممت. بمما ایممن وجممود
 چنین استداللی مبتل به سفسطه پیشینی است. ایممن مشمماهده کممه دو
گیدهند یا همراه هم، بممه تنهممایی بممه معنممای  رخداد پشت سر هم رخ م

آن نیست که ارتباط علی میان این دو اثبات شده است. 

گیرسد که باور مممذهبی در گنکه واقع ًا به نظر م  در هر صورت، با ای
 بیشتر مغرب زمین در حال زوال است، آیا رفتممار اخلقممی هممم زوال
بممه کنفرانسممی دعمموت کممرده بودنممد کممه  یافته است؟ مممن را یممک بممار 
 دربماره آینده «پسا مسیحی» بریتانیمما بممود و اغلممب مممدعوین مممذهبی
 بودنممد، خیلممی تعجممب نکممردم وقممتی مشمماهده کممردم بیشممتر مممدعوین
گیرگوینممد. بمما  مضطربانه دربماره اوضاع اسفبار اخلقممی ملممت سممخن م
 این حال، بعد از دو روز اندیشممه، اکممثریت حاضممرین بممه ایممن نممتیجه
 رسمیدند کمه بریتانیمما از نظمر اخلقمی بسمیار بمهممتر از نیمم قمرن پیمش
 خودش هسممت و نممه فقممط بممه ایمن دلیمل کمه دیگمر بممه انمدازه رگذشممته
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 نژادپرست، سکسیست، و همجنسگرا هممراس نیسممت. ایممن حقیقممت
گتکمماری، نشممان گصهای اخلقممی همچممون جنای  دارد کممه بعضممی شمماخ
گیدهد که افتی در رفتار اخلقی را شاهد هستیم با این حال این بممه  م
 معنای آن نیست که در مجموع، کشور کمتر از رگذشته اخلقی است.

گنکممه بریتانیمما از رگذشممته کمممتر  حممتی بمما فممرض صممحیح رگرفتممن ای
 اخلقممی اسممت بممه معنممای آن نیسممت کممه زوال بمماور مممذهبی عامممل
گیاش هست. شماید تخریممب امموال عممومی و جرایمم خیابمانی و  اصل
گخهممایی توضممیحاتی  دزدی بیشتر باشمد. اممما بمرای چنیممن افزایممش نر
 هسممت از جملممه: مممردم دیگممر همسایگانشممان را بممه خمموبی رگذشممته
گههای به گیتر خالی است. محل گهها برای مدتی وطوالن گیشناسند و خان  نم
گههممای امروزیممن  هم بافته در کنترل جرایم محلممی موفممق هسممتند. محل
گهانمد و دلیلمش بیشمتر اقتصمادی گیشک کممتر از رگذشمته بمه همم بافت  ب

گنکه زوال مذهب.  است و دیگر مسایل نه ای

گیهممای گیهمما و بیمار  بمما فممرض افزایممش نممرخ جرایممم و ناهنجار
 مقاربمتی در نیم قرن اخیر، آیا شواهد این دیممدرگاه را کممه دلیممل اصمملی
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گیکنممد؟ ارگممر افممت مممذهب دلیممل  زوال باور مممذهبی اسممت را تاییممد م
گیبایسممت انتظممار داشممت کممه کشممورهایی کممه بیشممترین  اصلی باشممد م
گهاند بیممش از همممه افزایممش ایممن مشممکلت را  زوال مممذهب را داشممت
 شاهد بوده باشند. ولی چنین نیست. کشورهایی کمه بماور ممذهبی در
گ ژاپممن و جوامممع اسممکاندیناوی، نممرخ گنها پایین اسممت مثممل کانممادا،  آ

گالتر نیست.  جرایمشان از متوسط با

گنوطممور تمموجه بکنیممد کممه ارگمرچمه نممرخ جرایممم خشممونت بممار در  همی
گالتر رفتممه اسممت، ایممن نممرخ گرها نسبت به دهممه پنجمماه بمما  بسیاری کشو
گرها گنتر اسممت یعنممی زمممانی کمه ایممن کشمو  بسیار از دو قرن پیش پایی
 بسیار مممذهبی بودنممد. نممرخ بمماالی جرایممم، دالیلممی غیممر از زوال بمماور

مذهبی دارند. 

گهای ضروری برای اخل ق اسممت همچنیممن  این تفکر که مذهب پای
 در تضاد با تاریمخ است. تاریمخ چین یک مثال نقض واضممح بممر ایممن
گیتوانند بقا گنها نم  نظریه است که بدون اخل ق مبتنی بر مذهب، تمد

گیرگوید:  پیدا کمنند. فرنسیس فوکویاما م
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 نیروی غالب فرهنگی در جامعه سمنتی چینمی البتمه کنفوسمیوس بموده
 است که به هیچ وجه مذهب نیست بلکه یک دکترین اخلقی سکوالر
گههای سممقوط و احیممای اخلقممی  و خردرگرا است. تاریمخ چین پر از بره
گیخوانممد گنها به چیزی که یک غربممی مممذهب م  است ولی هیچ کدام ای
 ربمط ندارد. بسیار دشوار است نممتیجه بگیریممم کممه اخلقیممات رایممج در
گشهای دنیا کمه تحت کنممترل اخل ق اسمتعلیی  آسیا نسبت به دیگر بخ

(مذهبی) بوده است در وضعیت بدتری قرار دارد. 

گهای اخلقممی در چیممن و اروپمما  اوضاع اخلقی مشابهی با منظومه پای
گیبینیم، در حالی که رفتممار اخلقممی در چیممن پممایه گهای مشابه م  در دور
 مذهبی ندارد. در واقع، قمانون وطلیممی اخل ق را کمنفسمیوس پیممش از
گنکه توسط مسیحیت پذیرفته بشود ابداع کرده بود. از منظممر دیگممر  ای
بممه خممدا گیتواننممد بممدون بمماور  گنها نم گگها، این فممرض کممه انسمما  فرهن
گنوطور کممه یممک نویسممنده چینممی  اخلقی باشند، رگیج کننده است، هما

گیرگوید:  (لین یو تانگ) م

گنهای گهای میممان انسمما گیهمما قابممل تصممور نیسممت کممه رابط  بممرای غرب
گرتممر شممکل بگیممرد گیتواند بدون ربمط دادنشان به موجمودی ب  (اخل ق) م
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گمنوعشان گنکه نسبت به ه گنکه انسان برای ای گیها از ای  در حالی که چین
 رفتاری مطابق شان انسانی داشته باشند نیاز به موجود دیگری باشممد

گیشوند.  حیرت زده م

گیتوانمد گنرگرا نم  به شکل خلصه این باور که جامعه غیر مممذهبی انسمما
گهای اخلقی و بمما ثبممات باشممد منطبممق بممر شممواهد نیسممت و در  جامع

گیرسد که بر خلف این شواهد باشد.  واقع به نظر م

گنکه بسیاری خداناباوران دست کممم بممه انممدازه  با در نظر رگرفتن ای
گیهای پیشممرفته کممه گنکممه دموکراسمم گیها اخلقممی هسممتند و ای  مممذهب
گیها  کمترین نرخ مذهب را دارنمد بمه نظمر بممه انمدازه بیشمترین ممذهب
گیرگوینممد کممه گنرگرایی م  اخلقی هستند، بعضی از منتقدین مذهبی انسا
گنرگرایی منجممر بممه فروریممزی  ارگمرچممه ممکممن اسممت خممداناباوری/انسمما
 اخلقی جامعه تا بمه اممروز نشمده باشمد ولممی ایممن اتفمما ق رگریزناپممذیر
 است. این افراد غیر مذهبی در واقع از قبل اخلقیاتی کممه در دوران
گهای کممه الجممرم بممه پایممان گهانممد، سممرمای  مممذهب شممکل رگرفتممه رشممد کرد
گهکممار آمریکممایی هشممدار  خواهممد رسممید. اروینممگ کریسممتول نومحافظ
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گیدهد:  م

  سممال منتقممدین اجتممماعی در حمال هشممدار دادن۱۵۰بممرای بیممش از 
 نسبت به جامعه بورژوایی هستند که با سرمایه اخلقممی جمممع شممده از

مذهب سنتی و فلسفه سنتی اخل ق جمع شده. 

همین حرف را اسقف مایکل نظیر علی زده است: 

گشهای مسممیحی شممکل  جامعه بریتانیا بر پایه برداشتی مسیحی و ارز
گشهممای ممما را سممیراب گهای کممه ارز  رگرفته. ارگمر مردم ندانند که سرچشممم
گنوطمموری هممم گیکند کدام است.، این سرچشمممه خواهمد خشممکید. همی  م

شاید در خطر باشیم. 

کمسممفورد نیممز از همیممن اصممطلح اسممتفاده  ریمچممارد هریممس، اسممقف آ
کرده: 

گنکه پایه مممذهبی  بسیاری از مردم باورهای اخلقی قوی دارند بدون ای
گرها را در والدین یمما اجدادشممان شممکل داده بممود و برایشممان  که این باو
گیشممود از ایممن سممرمایه  عزیز بود را درک کممرده باشممند. تمما چممه زمممان م
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اخلقی خرج کرد؟ 

گنکه چممرا سممقوط  توسل به سرمایه اخلقی توجیهی شده است برای ای
گشبینی ایممن اسمت کمه چنیممن سمقووطی  اخلقی هنوز رخ نداده. اما پی

رگریزناپذیر است. 

 اما چه شاهدی است که چنین سقووطی در شممرف وقمموع اسممت؟
 به نظر شواهد کمی وجممود دارد. در واقممع ایممن واقعیممت کممه بممرای دو
 هزار سال جامعه چینی رفتاری مشابه اروپممای مسممیحی نشممان داده،
گیدهمد کمه ایمن گههای اخلقش مذهبی باشد نشمان م گنکه ریمش  بدون ای

گیها نادرست است.  گشبین پی

ی ر ع ِی ضرو ما جت ا ن یک چسب  وا عن ه  ب هب  مذ
 ایممن درسممت اسممت کممه مممذهب بممه عنمموان یممک چسممب قدرتمنممد
گنوطور گیکنممد. هممما گیکند و افراد را تبدیل به جامعه م  اجتماعی عمل م

گنرگرا سایمون بلک برن نوشته:  که فیلسوف انسا
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گنشناسممی اجتممماعی ایممن اسممت کممه  از کشممفیات افسممرده کننممده انسا
گیها گرانمد و بیشمتر از غیممر ممذهب گتت  جوامعی که مذهبی هسممتند بما ثبا
گنهمما یما گههای جمدا شمده مثممل کمو گیشود که رگرو گیپایند. تخمین زده م  م
 جوامع عصممر نممویی، ارگممر مممذهبی مشممترک داشممته باشممند چهممار بمرابممر

گیکنند.  بیشتر عمر م

گنرگرایی را به ایممن دلیممل کممه ممکممن اسممت ارتباوطممات  آیا بایستی انسا
 اجتماعی را سست بکند، خصوصا ارتباوطات مذهبی که ما را به هممم
گیدارد، رد بکنیم؟ چنین ادعایی که کاربمست حداکمثری  متصل نگاه م
گیتواند چنین نتایج فمماجعه بمماری داشممته باشممد تاریممخ وطمموالنی  خرد م
گنرگری دربمماره کممونت ژوزف دو میسممتر، مممدافع سرسممخت  دارد. جمما

گیرگفت:  کلیسا و پاپ و یکی از منتقدین جدی روشنگری م

گلهممای  بما مخممرب و خورنمده نشممان دادن خمرد و تفکممر، بممه مثممابه حل
گههای اجتماعی که جایگزین کننده ارتباوطات احساسممی و  رسوم و علق
گیتوانند باشند، در واقممع بهممتر از گیکنند نم  سنتی که تضعیف یا نابود م
گیتوانممد  هر نویسنده دیگری پوچی باور روشنگری که جامعه انسممانی م
گیدهد. ارگممر خممرد داشممتن بممه  بنیادی خردرگرایانه داشته باشد را نشان م
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 معنی پرسشگری است پس پرسشگری نبایستی پایانی داشممته باشممد،
 تا حدی که بممه انحلل تمممدنی کممه زاینممده ایممن پرسشممگری بمموده پایممان

بدهد. 

گرها را بایستی به نقد خردرگرایانه سپرد به معنممای ایممن گنکه باو  البته ای
گرهمما از گیشمموند. وقممتی ایممن باو گرهمما کمنممار رگذاشممته م  نیست که این باو
گهتر بممه گیآینممد، ممما شمورمندان  آزمون نقممد خردرگرایممانه سمربلند بیممرون م
گیشممویم. حممتی ارگممر خمرد نتوانممد بسممیاری از تعلقممات گنهمما متعهممد م  آ
گهای ما را اثبات بکند، به معنای آن نیسممت کممه کاربمسممت  اخلقی پای
گنهمما را نادرسممت گنهمما را تممرک بکنیممم یمما آ گیشود که ما آ  خرد باعث م
گنکممه چسممب اجتممماعی قمموی  بدانیم. افزون بر این، باور مذهبی بمما ای

گیرگوید:  گیخطر نیست. مایکل ایگناتیف م هست ولی ب

گهتان بیشتر باشد، احساستان نسبت به افراد گههایتان به رگرو  هرچه علق
گرتر است.  خارج رگروه، خصومت با

 با متصل کردن هر چه بیشتر اعضای رگروه مذهبی به همدیگر ممکممن
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گقتر بکنیم.  گهها را عمی گفهای بین این رگرو است شکا

 ولی شاید راهی دیگر برای ایجمماد حمس جمامعه بمودن بمدون اثمر
گنوطور که پایین توضیح خواهم  مسموم مذهب وجود داشته باشد. هما

گیکنند.  گنرگرایان چنین فکر م داد، بسیاری از انسا

ن د مم ن ا ور پر ه  مم ب ه  ن ا ی ا گنرگر ا مم س ن ا د  ممر ک روی ز  ا ی  گها ون مم م  ن
خوب ان  د شهرون

گلهمممای افممرادی کممه  ارگمرچممه بممماور مممذهبی منمممافعی دارد، و مثا
گیرسد منممافع  زندرگیشان تغییر اساسی با مذهب کرده است، به نظر م
گهتر به آموزش اخلقی و پممرورش شممهروندان گنرگرایان  یک رویکرد انسا

اخلقی وجود داشته باشد. 

گهای برای آموزش اخلقممی گنرگرایان  ارگمرچه هیچ رویکرد رسمی انسا
گههممای گشهممایی چممون «رگرو گنرگرایان از رو  وجممود نممدارد بیشممتر انسمما
 تحقیق خردمندانه» و «فلسفه برای کودکان» در کلس درس ممدارس
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گههمما را تشممویق بممه بحممث رگروهممی، دربمماره گیکننممد کممه بچ  حمممایت م
گههمما بمما گیکننممد. ایممن برنام گشهای بممزرگ» اخلقممی فلسممفی م  «پرسمم
گهاند و نممه تنهمما افزایممش ضممریب  موفقیت در کشورهایی آزمممایش شممد
گهاند بلکه حتی رفتار و جممو اخلقممی آن مممدارس را  هوش را نشان داد
گدها، به گهای وجود دارد که این رویکر گهاند. شواهد فزایند  هم عوض کرد
گیکند و به احترام به دیگممران، بهبممود  افزایش اعتماد به نفس کمک م
گیانجامد. یک رگزارش افستد دربماره یکممی از  رفتار، کاهش قلدری، م

گیرگوید:  گههایی دارند م مدارسی که چنین برنام

 برنامه آموزشی هیجان انگیز و تفکر برانگیزی که ایممن مممدارس در دو
گهانممد بخشممی غیممر قابممل انکممار از ممموفقیت ایممن  سممال اخیممر شممکل داد
 مدارس است. ایممن برنممامه شممامل «فلسممفه بممرای کودکممان» اسممت کممه
 ابزاری قدرتمند برای تهییج دانش آموزان و دادن اعتماد بممه نفممس بممه
گههای چممالش برانگیممز اسممت. نممه تنهمما بممه گنهما بممرای جسممتجو در ایممد  آ
گیکنممد بممرای گیکنممد بلکممه تشویقشممان م کمادمیکشممان کمممک م  آممموزش آ
گهای به دنیای بزررگساالن برایشممان  دیگران همدلی داشته باشند و دریمچ

گیرگشاید.  م
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گهای بممه انممدازه مممذهب بممه هممم پیوسممته  شاید این رویکرد نتواند جممامع
 تولید بکند ولی حس همدلی و ارتباط و احترام داشته بمرای دیگمران
گیکنممد و بسممیاری  و رگفتگوی آمیخته با احترام را با دیگران تشممویق م
گهای را بممه کممودک تزریممق گنرگرایان معتقدند حس تعلممق بممه جممامع  انسا
گیاش گمتر و کمتر تفرقه برانگیز نسبت بمه معممادل مممذهب گیکند که سال  م

هست. 

 جالب است که شواهدی موجود است که چنیممن شممیوه آموزشممی،
بمرابر فجممایعی کممه قممرن بیسممتم را خممونین گیتواند دفاعی مطمئن در   م
گهاند باشد. پرفسور جاناتان رگلور، فیلسمموف، در کتممابش «تاریممخ  کرد
گههممای کسممانی کممه در گشهممایش دربمماره زمین  اخل ق قرن بیستم» پژوه
گهاند و آنهممایی کممه گرهای آلمان نازی، رواندا، و بوسنی دخیل بود  کشتا

گیرگوید:  گیکند. رگلور م گهاند را رگمزارش م نجات دهنده قربانیان بود

گیبینید  ارگمر به کسانی که یهودیان را در آلمان نازی پناه دادند بنگرید م
گهشممان متمممایز اسممت. یکممی ایممن اسممت کممه نمموع  کممه چیزهممایی دربمار
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 تربیتشممممان متفمممماوت از انسممممان معمممممولی بمممموده و بممممه شممممکل
گهاند گهاند و برای دیگران حس همدردی داشت گهتری رشد کرد  غیرمستبدان
گزهما بحمث گنکمه از دسمتورات تبعیمت بکننمد، دربمماره چی  و بممه جمای ای

گهاند.  گیکرد م

گیرسممند کممه «والمدی ِن  پرل و سموئل هم در کتابشممان بممه ایممن نممتیجه م
گیکممرده و  نجات دهندرگان، بسیار کمممتر بممر مجممازات فیزیکممی تکیممه م
گیکند «منطممق، پیممامی  بیشتر بر تعقل تکیه داشتند». اوالینر اضافه م
گیدهد کمه حماوی احمترام و اعتمماد بمه او اسمت کمه بمه او  به کودک م
گیدهد خودکفای ِی شخصی و حس علقه نسبت به دیگران پیدا  اجازه م
گیاندیشدند در مقابممل، بیشممتر  بکند». آنهایی که به نجات قربانیان نم
گیانممد». گیدیدنممد، کممه تحممت کنممترل نیروهممای بیرون  «خود را بممازیچه م
گهای ضمعیف بیممن ممذهبی  اوالینر همچنین متوجه شمد کمه «تنهمما رابط

بودن و نجات بخشی وجود دارد». 

گیخممواهیم از تکممرار تاریممخ خونبممار قممرن بیسممتم پیشممگیری  ارگممر م
 بکنیم شواهدی وجود دارد که ایممن رویکممرد کممه بهممترین دفمماع، نممه از
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 سوی مذهب، بلکه بما رویکممردی کممه آمموزش اخلقمی ممورد حممایت
گنرگرایان (کممه قابممل اجمرا در مممدارس ممذهبی هممم هسممت) را بممه  انسا

گیکند.  عنوان راه حل معرفی م

رگرا گن سا ن ا ی  گنها ا م ز سا
گهاند. بسممیاری از گهها وجود داشممت گنرگرایانه برای هزار گههای انسا  اید
گنرگرا بممه حسمماب ب ًال انسمما  فلسممفه باسممتان همچممون اپیکممور، احتممما
گهانمممد. بممما ایمممن حمممال تنهممما در دوران اخیمممر اسمممت کمممه واژه گیآمد  م
گنجا به کار رفت، مصممرف یممافته اسممت و گنرگرایی به شکلی که ای  انسا
گنرگرا، گیتواننممد بممه عنمموان انسمما گنها م  تنها همین اواخر است که انسمما
گنرگرا اکمنممون در هممه دنیمما گنهای انسما  خود را سازمان بدهنمد. سمازما
گنرگرا بمما اتحممادیه بیممن المللممی گنهای انسمما  وجود دارند. بیشممتر سممازما
گتهممای گنها فعالی گنرگرایی و اخل ق ارتبمماط دارنممد. ایممن سممازما  انسمما
گیاندازند و از حقو ق  مختلفی دارند. برای جامعه سکوالر کمپین راه م
گتهممای آموزشممی و گیکننممد. در فعالی گیها دفمماع م  برابر برای غیرمذهب
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گیکننممد باورهممای منفممی گیکننممد و سممعی م رگمماهی فعممالیت م  افزایممش آ
گنرگرایی وجممود دارنممد را بزداینمممد.  نسمممبت بممه خممداناباوری و انسمما
گههای غیرمممذهبی ازدواج، بممه گنرگرا اغلممب از شممیو گنهای انسمما  سممازما
گدهای زنممدرگی را متجلممی گکمسممپاری و دیگممر مناسممکی کممه رخممدا  خا

گیکنند. گیکنند به شکلی غیر مذهبی بررگزار م م
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