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 التی در باب اومانیسمتأم

 vahidfarahani86@gmail.com  کارشناس ارشد اخالق کاربردي مؤسسه اخالق و تربیت   / وحید کنگرانی فراهانی

 23/10/96پذیرش:     11/5/96دریافت: 

 چکیده
ـ   یکی از جریانات فکري مهم در تاریخ اندیشه غرب و مدرنیته بوده که مکاتب مختلف فکري و »اومانیسم« ثیر آن بـه وجـود   أسیاسی تحـت ت

هاي کلیسـا   شود، در عصر نوزایی در غرب و در پرتو ضعف افتراق بین تفکر دینی و غیردینی مطرح می ۀکه به عنوان نقط ،این تفکر آمده است.
هـاي   هاي انسان و بازگشت به دوران رم و یونان باستان رشد یافته و با بنیان نهـادن فلسـفه   ارزشاحیاي با شعار ري و عملی، هاي نظ در حوزه

 تمـام پس از طی چنـدین مرحلـه، امـروزه در     ،اي فلسفی پیدا کرده و در نهایت صبغه ،جدید از طریق دکارت و کانت و سایر اندیشمندان غربی
مناسبی از اومانیسم به عنـوان غالـب صـورت تمـدنی     بندي  کوشد به صورت میهاي غربی جریان و سریان دارد. این پژوهش  مکاتب و اندیشه

  روش ایـن پـژوهش اسـتنادي ـ    د. شـناختی بپـرداز   شناختی و هسـتی  هاي معرفت هاي فکري آن در حوزه غرب و بسترهاي تاریخی و شاخصه
  است.دینی  ۀتاریخی اومانیسم و طرح تنافی اومانیسم با اندیشة تبیین چهار دور ،هاي آن یافتهمطالعاتی و از 

  محوري. عقالنیت خودبنیاد، انسانگرایی،  اومانیسم، اصالت انسان، انسان ها: کلیدواژه
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  مقدمه 
همـواره در حـال مواجهـه بـا      ،ایرانی طی یکصد سال گذشته ۀجامع

صورت عملی هاي آن بوده است. این مواجهه گاه به  مدرنیته و مؤلفه
گی و گــاه در متــون، کتــب و دو در محــاورات روزمــره و ســبک زنــ

هاي جریانات فکري و حتـی سیاسـی بـروز و ظهـور داشـته       خروجی
فکران نمود  که بیشتر در بین روشن ،ایرانیان با مدرنیته ۀاست. مواجه
مختلفی را رقم زده است. برخی معتقـد بـه طـرد    هاي  داشته، دیدگاه

سـوي  اي بـه   عنوان شیطان و نفی آن بوده و عـده کامل مدرنیته به 
انـد. در ایـن    سرسپردگی کامل به این اندیشه و تمدن حرکـت کـرده  

هـاي مثبـت و منفـی ایـن تفکـر و       کید بر مؤلفـه أجریاناتی با ت ،میان
سـنت و   ۀتـرین مؤلفـ   فرهنگ، به تعامل سنت و دین به عنوان مهـم 

  مدرنیته معتقدند.
سنجشـگري در ایـن    ،نیته و در نهایتتواند در فهم مدر آنچه می

اصلی فکـري و  هاي  تاریخی و مؤلفه ۀحوزه کمک کند، بررسی زمین
گرایی از جمله نقـاط   ) یا انسانhumanism( و اومانیسم استفلسفی 

، تا جایی آید شمار می بهگیري تمدن جدید و مدرنیته  اثرگذار در شکل
 یغالب تمدن کنـون صورت  :که برخی از اندیشمندان معاصر معتقدند

جهـان اسـم    ۀدر همـ اکنـون  است و آنچـه   ستمیجهان صورت اومان
  .)17، ص1381(فردید،  غرب است سمیاالسماء است اومان

هـاي متعـددي صـورت     تـالش  ،در شناسایی و تبیین اومانیسـم 
 ویـل دورانـت  هاي تاریخی بوده است.  آنها با نگرش ةگرفته که عمد
بـه سـیر تـاریخی ایـن مکتـب پرداختـه و        ،خود کتابدر جلد پنجم 

 ۀفلسـف  ةهاي صورت گرفتـه در حـوز   نگاري همچنین در بیشتر تاریخ
از اومانیسم، اثرات فکـري و فرهنگـی    عصر نوزاییغرب و تحوالت 

). 5، ج 1391(دورانـت،   استکرده آن و همچنین اندیشمندان آن یاد 
شناســی  نقـدي بــر معرفـت  دو جلـدي   کتــاب ،در فضـاي فارسـی  

مـریم  اثـر   ،خدا و دین در رویکرد اومانیسـتی و همچنین  اومانیستی
اسـت.  یافتـه  از جمله آثاري است که در این حوزه نگـارش   پور صانع

گزارشی تاریخی و تحلیلـی   ۀارائ بر آن تأکید کردهآنچه این پژوهش 
که در آثار پیشین بـه صـورت تؤامـان کمتـر بـه       استاز این اندیشه 

  خورد. چشم می
موضوع اومانیسم و تحلیـل تـاریخی و فکـري آن از آن     بررسی

. استدینی و غیردینی  ۀمهم است که یکی از نقاط افتراق اندیش نظر
که در آن اساس و اصالت هستی  ،این نگرش با نگرش دینی ۀمقایس

دهد که موضوع جایگاه انسان یکی از اختالفات  نشان می ،با خداست
. فهم ادیان الهی از انسان، مبتنی تاسبنیادین اومانیسم و تفکر دینی 

بر مخلوق بودن انسان و تبعیت از خداي متعال در عمل به شریعت و 
کـه در   درحـالی  است،شکوفایی استعدادهاي درونی او در این منظومه 

، انسان حاکم طبیعت »ربوبیت الهی« ةبا حذف آموز ،تفکر اومانیستی
بخشی براي فـرد و   تهاي او به تنهایی ظرفیت سعاد و عقل و تجربه

  جامعه انسانی دارد.
رو در تالش است تا با اتکا بر دو رویکرد تاریخی و  پژوهش پیش
گانه، به توصـیف   بندي این جریان فکري به ادوار سه تحلیلی و تقسیم

افتـراق و   ۀنقطـ  ،بندي مناسـبی از آن رسـیده و در نهایـت    و صورت
  نماید. اشتراك این تفکر از تفکرات غیردینی را تبیین

سؤال اصلی این تحقیق چیسـتی اومانیسـم بـوده کـه ذیـل آن      
  است: مطرحسؤاالتی 

  شود؟ ادوار تاریخی اومانیسم به چه مقاطعی تقسیم میـ 
  ؟کدام استهاي تفکر اومانسیتی  شاخصهـ 
  ترین اندیشمندان این تفکر چه کسانی هستند؟ مهمـ 
  ؟چیستنسبت این تفکر با تفکر دینی ـ 

 یابتدا تعریفـ  کوشیم مزبور میبراي پاسخ به سؤاالت  ،در نهایت
اومانیسـم  «و دو مفهـوم   ارائه دهـیم  »اومانیسم«لغوي و اصطالحی 

در بعـد   ،را ذیل یکدیگر معنـا کـرده   »تاریخی اومانیسم« و »فلسفی
ی، یـ گرا گیـري و ادوار اومانیسـم (انسـان    بـه عوامـل شـکل    ،تاریخی
الحادي) بپردازیم. در بعد فلسفی   ی، انسانیخدا محوري و انسان انسان

هاي این تفکر همچـون اتکـا بـر معـارف بشـري،       اومانیسم، شاخصه
 ،شناسـانه  هاي خداشناسـانه و انسـان   بریدن از مبتدا و منتها و نگرش
ناسـازگاري ایـن    ،و در بخـش پایـانی   ،این اندیشه تحلیل خواهد شد

  دینی را تبیین خواهیم نمود. ۀاندیشه با اندیش

  اومانیسم عریفت
مکتب اصالت بشر، بشـرانگاري،  «که به معناي » humanism« ةواژ

و » humilis« ۀو مانند آن است، از ریشـ  »گرایی مداري، انسان انسان
رو،  اسـت. ازایـن   »خاك یا زمـین «، به معناي »humus«التین  ةواژ
»homo « و  »هسـتی زمینـی  «به معناي»humanus«    بـه معنـاي
  .)1386، آملی زاده (ابراهیم است »خاکی یا انسان«



   ۴۳تأمالتي در باب اومانيسم     
 

همواره دو نگاه تـاریخی   ،»اومانیسم«گرفته از  در تعاریف صورت
و فلسفی حاکم بوده است. تعاریفی با رجوع به هویـت تـاریخی ایـن    

کـه در  اسـت  اومانیسم یک جنبش و یـک نهضـت    :اندیشه معتقدند
درسـی   ةها پیگیر حـوز  اي از تاریخ اروپا اثرگذار بوده و اومانیست برهه
هاي منطق، ادبیات، ریاضیات و آثار نویسندگان یونانی  آرایه تااند  بوده

بـود کـه ایـن موضـوع را     کسی و اومانیست کنند، و رومی را مطالعه 
 سـاخت  هـاي تـدریس آن را فـراهم مـی     یا زمینه ترجمه یا تدریس و

ذیـل   ،فلسـفه فرهنگ علمی انتقادي  در .)170ص ،1378دیـویس،  (
ـ   ،نهضـت نفسـانی  : خـوانیم  مـی  »بشـر اصالت « ةواژ  ۀوسـیل ه کـه ب

در کوشش است براي بـاال   ،بیان شده داحیا و تجد ةگرایان دور انسان
گرایی جز شـوق   انسانو  بردن مقام نفس انسانی و ارزش دادن به او

م را سـ مورخان تـاریخ اومانی  .)230ص، 1377(الالند،  روزگار باستان
کلیساي  ۀمدرس« ویژه ، بهپاریس و مدارس ،تا قرن دوازدهم میالدي

  .)570ص، 1382(ایلخانی، . برند می تر از آن ه عقب، ب»شارتر
پـل   المعارف ةدائربرخی از منابع همچـون   ،در مقابل این نگرش

کید بر عناصر تاریخی، بر فکري بودن ایـن جریـان و   أضمن ت ،ادوارز
اومانیسم جنـبش  : کید داشته و معتقدندأاثرگذاري آن در تاریخ غرب ت

دوم قـرن چهـاردهم، از ایتالیـا آغـاز      ۀدر نیم فلسفی و ادبی است که
گردید و به کشورهاي دیگر اروپایی کشانیده شد. این جنبش یکی از 

دهــد. همچنــین اومانیســم  عوامــل فرهنــگ جدیــد را تشــکیل مــی
نهـد و او را میـزان    اي است که ارزش یا مقام انسان را ارج می فلسفه

  .)1386 ،آملی زاده (ابراهیم »دهد همه چیز قرار می
بـه معنـاي هویـت     »اومانیسـم «گاه  ،در فهم اومانیسم ،بنابراین

و شـود   مـی اتفاق افتاد مدنظر گرفتـه   عصر نوزاییتاریخی و آنچه در 
تفکري آن و فهم این جریان از هسـتی و انسـان نظـر     ةگاه به جوهر

شده که البته یکی با نگاهی تـاریخی و دیگـري بـا نگـاهی فلسـفی      
  شکل گرفته است.

  گیري یخچه و عوامل شکلتار
  و عوامل تاریخیشروع 

محوري همواره در مـتن آثـار    نوعی از انسان ،در سنت تاریخی یونان
و  بـوده انسان در مرکز فرهنگ یونـان   هنري و فکري وجود داشته و

فلسـفه نیـز از    انـد.  داشـته حتی خدایان صـفات و سـجایاي انسـانی    
انسان حرکـت کـرده و   دربارة هاي کیهانی به سمت پژوهش  پژوهش

 (انسان مقیاس همه چیز اسـت) و یان یسوفسطا ۀدر اندیش ،در نهایت
 به نهایـت خـود رسـید    ارسطوو  افالطونو  (خود را بشناس) سقراط

  .)24ص ،1389 بورکهارت،(
عطـف تمـدن    ۀبه عنـوان نقطـ  عصر نوزایی، این اندیشه همانند 

عصـر  رسـی تـاریخ   در بسیاري از کتب برغربی از ایتالیا ظهور کرد و 
 گـردد.  اصلی این دوران ذکر مـی  ۀاومانیسم به عنوان شاخص ،نوزایی

سـپس  یتالیـا و  گرایی در ا افراد متمول از گسترش انسان ،در آن زمان
ها  مانیستوا ،ها روایی مدیچی تحت فرمان. سراسر اروپا حمایت کردند

ا از دین به ر آنها ۀاندیش و اذهان مردم ایتالیا را شیفته و مجذوب کردند
هنـري   فلسفه و از آسمان به زمین معطوف ساختند و غناي فکري و

  ).88، ص1391(دورانت،  زده باز نمودند ترروزگار شرك را به نسلی حی
می و یونانی در وهاي ر تالش این جریان در بازخوانی سنت ۀهم

علوم و انتشار آن بود و صـنعت چـاپ و اختـراع آن نیـز در توزیـع و      
  ی ایفا نمود.یانتشار این تفکرات نقش بسزاتسریع 

به رشد  ،به عنوان عوامل مکمل گوناگونیمسائل  ،از سوي دیگر
عملکرد و  ،ترین آنها مهم ۀکه از جملکرد این اندیشه در غرب کمک 

برخی از باورهاي کلیسا و اعوان و انصار آن بود. یکی از اصول کلیسا 
 میـانی، ایـن آمـوزه در قـرون     .است »کار بودن انسان اعتقاد به گناه«

راهـی جـز مـدد از قدیسـین و      ،بسیار پررنگ بود و انسان براي پاکی
 ،شناسی مسـیحیت  انساندر  غسل پاکی نداشت. اعتراف به گناهان و

اي نخواهـد   یافتـه  صورت کمال ،آلودگی سرشتی خودخاطر انسان به 
طـرز  ایـن   سـت. طبیعی او  گناه و معصیتخاطر آلودگی به  اینیافت 

توجیـه نـارواي ارتکـاب گنـاه، اعتبـار و ضـمانت       و برداشت از انسان 
 ۀبـرد و زمینـ   ال مـی ؤزیرسـ ي اخالقی دینی فرد و جامعه را تـا حـد  

 .)102ص ،1388 رهنمـایی، ( .کـرد  آلودگی بیشتر انسان را فراهم می
واکنشـی بـود در    ،ن انسانأها بر بازگشت ش کیدات اومانیستأاساساً ت

 ۀگنـاه اولیـ   خاطرمیانه از انسان که او را به  ةمقابل فهم کلیساي سد
  .کرد میزاده تلقی  موجودي گناه ،آدم و حوا

ر کنار این باور، رفتارهاي متعارض با شعارهاي ارباب کلیسا نیز د
ها به دین و باورهاي دینی کمک شـایانی نمـود.    به بدبینی اومانیست

  :کند میدر این زمینه اشاره  ،رخ تاریخمو ،ویل دورانت
ادبیات ایتالیا نمـودار شـده    دراخالق در میان روحانیون  ۀزمین

بوکاتچو از زندگی هرزه و کثیف آنان از حیـث گناهـان    .است

مازتچو راهبان و کشیشان  .گوید طبیعی وغیرطبیعی سخن می
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ــده را خــدمت ــا ،گــزاران شــیطان نامی ــان بــه زن  ،اعتیــاد آن

تقـوایی   بـی را لئامت خرید و فروش مشاغل  ،راییگ همجنس

تر  سطح اخالق را عالی ،ذکر کرد و اذعان نمود که در نظامیان

  .)604ص ،1391(دورانت،  تا در مقامات کلیسایی ،یافته

علمـی بـراي حـل تعارضـات     ظرفیت نه  وضعیتی که کلیسادر چنین 
 ،عین حـال  مناسبی داشت، در ۀسابق ،به لحاظ عملکرديداشت و نه 
و به تفتـیش اعتقـادات مـردم     کرد می تلقیخدا و بشر  ۀخود را واسط

 ثیرگذار در غرب شکل گرفت.أجریانی ت هاي زمینه ،پرداخت می
هاي ثروتمنـد و قدرتمنـد از    هاي خاندان در کنار ضعف کلیسا، حمایت

جریان اومانیسم، به رشد بیشتر این جریان در ایتالیـا و در نهایـت، تمـدن    
تـرین   از جملـۀ معـروف   ویسـکونتی ، و مدیچیغرب کمک کرد. خاندان 

  ).64، ص1385آیند (شفیعی سروستانی،  شمار می ها در این زمینه به خاندان

  ها اف اومانیستاهد
و دوران  عصـر نـوزایی  ترین هدف این جریان در مقطـع زمـانی    مهم

ن أبرگردانـدن شـ  «، هـا  بر اساس مدعیان خود اومانیست ،گذار غرب
مشهورِ مقام انسان، اثر یکـی   ۀامري که در خطاب ؛بود »انسان به وي

 Pico dellaپیکودالمیرانـدوال از سـران ادبـی ایـن جریـان بـه نـام       

Mirandola)1384پور،  صانعر.ك: ( خورد می ) به وضوح به چشم(.  
روابط انسان بـا همنوعـانش    عصر نوزایی،در  ،بر اساس نگرشی

و به جاي آرمان  گرفت میقرار  نظر مطمحبیش از روابط انسان با خدا 
و مواهـب خـاکی    یافـت کمال الهی، آرمان طبیعی و انسانی اهمیـت  

همچون غناي شخصیت و رشد قواي عقالنی بیش از جهـان دیگـر   
  .)110، ص1388(رهنمایی، پیدا کرد اهمیت 

کـه از منظـر اربـاب     ،هاي عقالنی انسان به تواناییها  ستاومانی
و قـواي  عقـل   و ندتوجـه داشـت   ،کلیسا در مقابـل دیـن قـرار داشـت    

بلکـه بـه عنـوان     ،تشناختی انسان را نه بـه عنـوان جایگـاه شـناخ    
توانـد جهـان    خرد آدمی می ،قرار دادند. در این تلقی خاستگاه شناخت

مادي را تسخیر کند. این نگرش در مقابل نگرشی بود کـه انسـان را   
گیـري بـا خـداي خـود،      کار و براي رشد و حتی ارتبـاط  موجودي گناه

  کرد. نیازمند کلیسا تلقی می

  ادوار تاریخی جریان اومانیسم
 ۀهاي اولیـ  ها در دوره اولین تحرکات اومانیست ،که گذشت گونه همان

تولد این جریان تنها درصدد بازگرداندن شأن انسـان بـه وي و نفـی    
هاي بعد، این نگرش  هاي ذلیالنه از انسان بود؛ اما در نهایت، دوره تلقی

و شروع فلسفه از انسان، نقطۀ  دکارتتر پیدا کرد و پس از  ابعاد فلسفی
اساس، سه دوره  ر رشد این تفکر در غرب به وجود آمد. براینعطفی د
  توان در سیر تطور این تفکر در غرب مطرح نمود: را می

  گرایی اومانیسم به معناي انسان. اول ةدور
پـس از   ،آن بـود  تـاریخی  شروع و مهد عصر نوزاییکه  ،در این دوره

انسـان بـر   مبتنی بر تضـعیف جایگـاه   شناسی  که انسان میانی،قرون 
 و انسان موجودي ذاتـاً گردید هاي کلیسا در غرب حاکم  اساس آموزه
ها در تالش براي مبـارزه بـا    اومانیست ،گناه نامیده شد ةشرور و زایید

، خـدا و  . در ایـن مرحلـه  برآمدنـد این نگرش از طریق هنر و ادبیـات  
 و بودانسان  يبلکه تمرکز این جریان بر احیاشد،  معناگرایی نفی نمی

اما پیـروان ایـن مکتـب     ،کید داشتأگرایی بر نوع بشر ت گرچه انسان
گرایـی و مسـیحیت تضـادي     بین انسـان  و نکردندوجود خدا را انکار 

ن اروحانیـ  وجـز نوزایی گرایی در  و بسیاري از پیشگامان انسانندیدند 
  .)224ص ،1380(کوریک،  کاتولیک بودند

فرانسیسـکو   ،هـا در ایـن دوره   تـرین شخصـیت   معـروف  ۀاز جمل
 »پدر اومانیسـم «که به عنوان  است) Francesco Petrarca( پترارك

ن انسان و جایگاه رفیع أهایی در تثبیت ش نامیده شده و اشعار و نوشته
هاي مـؤثر در ایـن    او در هستی سروده است. یکی دیگر از شخصیت

هـاي   ترین عضو تمام گـروه  است که برجسته پیکو دالمیراندوال ،دوره
 »مقـامِ انسـان  «مشـهور   ۀخطبـ سبب به  پیکوآن دوران بود. شهرت 

گرایـی بـه    ها در قالب انسان هاي اومانیست اوست که از جمله تالش
خـالق   ةاي که از عنایت ویژ خطبه ؛معناي بازگرداندن جایگاه آن است

نامیده » نمونه و مرکز جهان«کائنات به انسان سخن گفته و انسان را 
ه که انسان باید به وسیلۀ ارادة آزادي که خدا بدون قیـد و  و اشاره کرد

  .)136ص ،1353رندال، ( شرط به او داده است، ذات خود را معین کند
تفکیک خداي خالق از خداي رب و دئیسم رخ نـداد   ،در این دوره

  .بودو تنها تمرکز جریان بر گفتمان احیاي ارزش انسان 

  محوري اومانیسم به معناي انسان. دوم ةدور
 شـد،  مـی تقویـت   دکـارت که پـس از   ،اومانیستی ۀاین دوره از اندیش

انســان در هســتی و  ةضـمن گــذر از موضــوع ارزش و جایگـاه ویــژ  



   ۴۵تأمالتي در باب اومانيسم     
 

کـه در آن   کرد میعنه پنداشتن آن، الهیات و تفکراتی را ترویج  مفروغ
و بـا عقـل و اسـتعدادهاي درونـی خـود       نـدارد انسان نیازي به دین 

و  دکـارت اوج ایـن دوره در زمـان    ۀک کند. نقطتواند به خود کم می
شـناختی بـه سـمت     گذر معرفـت این دوره اصلی  ۀشاخص .بود کانت

ها خـدا   اومانیست ،انسان به عنوان خاستگاه شناخت بود. در این دوره
بـراي اثبـات    و ندلق انگاشتتنها خا را موجودي غیرفعال و مفهومی و

براهین اثبـات خـدا را مطـرح     ،با نگاهی ابزاري و صرفاًاخالق کانتی 
همـه   ،ضمن حذف ربوبیت خدا از الهیات جدیـد  ،در عین حال کردند.

  .نمودندانسان تعریف  ةدر پرتو ارادرا چیز 
 ،اثرگـذارترین افـراد در ایـن دوره    ۀاز جمل ،که گذشت گونه همان

اثرگذاري  ةگزارشی از آرا ایشان و نحو ،در ادامه بودند کانتو  دکارت
  شود: میاین دوره ارائه  پیشرفتبر آن 

  رنه دکارتالف. 
انسـان و سـروري و    ةبـه جایگـاه ویـژ    ،در برخی از آثار خـود  دکارت

نگـاه  در اصلی او  طرحاما  ،کند میاشاره صاحب طبیعت بودن انسان 
  .بوداش  ویژه به جایگاه عقل در نظام فکري فلسفی

 ،یـر او شکی دستوري که به تعب ؛است »شک«او با  ۀشروع فلسف
براي کنار زدن خاك سست و چنگ زدن به صخره و سنگ سـخت  

). شک او با هدف بنیـان نهـادن بنـایی    85، ص1390(دکارت، است 
جـوي حقیقـت بـود. از سـوي     و جدید در فلسفه و به تعبیر وي جست

  حتی جسم خودش نیز بود. ،»همه چیز«شک او  ةحوز ،دیگر
ی و آنچـه توسـط   هاي دین شامل یافته ،این شک به طور طبیعی
بنیـانی جدیـد در    »دکـارتی  کوجیتیـوي «ادیان مطرح شده نیز بـود.  

پـس   ،کنم من شک می«معروف  ۀفلسفه را از انسان شروع و با جمل
شناخت از انسان شـروع   ،رسد. در این نگرش به اوج خود می »هستم
شناختی که اومانیسـم   اتفاقی معرفت ؛گیرد شود و او محور قرار می می

گونـه کـه انسـان     در ایـن تلقـی خـدا آن    بـرد.  قدم جلـو مـی  را یک 
کننـد و   گونه که ادیان تعریـف مـی   نه آن ؛شود ترسیم می ،اندیشد می
  دوم از همین شک شروع شد. ةتر اومانیسم دور هاي فلسفی الیه

عقالنیت خود بنیاد و بـدون رجـوع بـه     دکارت طرحبعدي  ۀمؤلف
بـه جـاي    الگـو دید. در ایـن  ساز الهیات طبیعی گر وحی بود که زمینه

فـیض آغـاز و بـه اشـیاي      أاینکه شناخت در یک قوس نزولی از مبد
شود و سـپس   عالی برسد، ابتدا از نفس محدود متناهی آدمی آغاز می

ل یـ کند تا بـه شـناخت نامحـدود نا    اندیشه و تفکر محدود تالش می
تلقــی  ،از تبعــات ایــن نگــرش .)101 ص ،1378پــور،  (صــانع شــود
بلکـه بـه    ،نفسـه نبـود   به خدا فی دکارت ۀعالقخداست.  اي از حاشیه
بـه طـور مصـنوعی بـه      ،در ایـن نگـرش   خدابود. وجود جهان  خاطر

جهـان   خصـوص را در  اوشود تـا حقانیـت نظریـات     صحنه آورده می
 ۀتضمین نماید و نقش دیگري ندارد و جاي تعجب نیست که فالسـف 

امـا از روش وي پیـروي    ،را قبول داشـتند  دکارتکه نظریات  ،بعدي
 از صـحنه خـارج سـاختند    این خداي غیرفعال او را کامالً ،کردند نمی

  .)48ص  ،1392 براون،(
و پس از این  معنا بود پرستش بیو  به خداعشق  ،در این نگرش

زنـدگی انسـانی    ۀهـاي آنهـا از صـحن    وردهابه طور طبیعی ادیان و فر
مدیریت زندگی انسـان  اندیشی و  و عقل باید به مصلحتشدند حذف 

  .پرداخت می هاو نباید هاو تعیین باید

  ایمانوئل کانتب. 
ـ  »اومانیسـم «که در رشـد نهضـت    فیلسوفانییکی از  ثیر بسـزایی  أت
 ،سـکوتش  ةدوراز هاي بعـد   وي با کتاب است. ایمانوئل کانتداشت 

در هـا افتـاد و    د، بر سر زبانشو مطرح می »نقدسه «که تحت عنوان 
انقالب بزرگ  ۀویژه در آستان بهت اندیشمندان دوران روشنگري و أهی

  :گوید او می .کرد فرانسه مکرر بر ارزش و شخصیت انسان تکیه می
 ،اما در شخص او ؛مقدس نیست ،هر انسانی آن اندازه که باید

هر چیزي در آفـرینش کـه    .بشریت باید مقدس شمرده شود

توانـد وسـیله    مـی  ،دبا آن رفتاري پیش گیر انسان بخواهد و

عاقلی که هدف در خـود   ةفریدآجز انسان و هر  ،انگاشته شود

  .)94، ص1385(کانت،  اوست

پرنیکی و خودبنیـادي، انسـان را بـه عنـوان     ووي با طرح انقـالب کـ  
از مفاهیمی است کـه در   »کرامت انسان« .معرفی کرد »گذار قانون«

  است.بسیار بر آن تأکید شده شناسی وي  نظام انسان
او هنگامی به اوج اصالت ویژگی انسان و  کانت برکید أاصرار و ت

هـا، داراي ارزش ویـژه    بندي نظام هـدف  در رده رسد که انسان را می
 انسـان هـدف در خـود    ،هـا  در نظام هدفو معتقد است: کرده تعریف 
براي هیچ چیز و هچ کـس   اي توان او را وسیله یعنی هرگز نمی ؛است

 .ن حـال نیـز هـدف باشـد    آنکـه خـود در   آمگر  ،(حتی خدا ) دانست
بایست بـراي خـود مـا     ن است که بشریت شخص ما میآاش  نتیجه



۴۶   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

که مقدم بر دین [زیرا انسان حامل قانون اخالقی است  د؛مقدس باش
  .)120ص (همان،] است

ه و بـه  صـورت بـراي مـاد    ،انسان در مقام خلق ،کانت ةبه عقید
. در اسـت (سوژه) عامل اصلی شناخت و معرفـت   عنوان فاعل شناسا

ماسـت و مـا عـالم را طـوري      ۀجهان تابع قوانین اندیش ،این نگرش
و سـوژه (انسـان) بـه عـالم معنـا       ،توانیم بشناسیم شناسیم که می می
تعبیر شده است. پـس   »سمیویسوبژکت«نگرشی که از آن به  ؛دهد می

 :معتقد اسـت  کرد. اوشروع به انتقاد از فهم از متافیزیک  کانت ،از این
هـاي   هـا روح  وجود دارد. انسان »خدا«چون هممفاهیمی طورکلی،  به

د بـه  نـ گنج حسی نمی ۀدر تجرب ؛ زیراتوان فهمید نمی ،فناناپذیر دارند
ـیار    الهـام  سـودمند،  ؛ زیراتوان اینها را تعقل کرد می ،نظر وي بخـش و بس
، ص 1380ینسـن،  کال( موضوع معرفت قرار گیرندتوانند  مین ولی ،مفیدند
شناسـانه و   هاي خود، بـراهین بودشناسـانه، برهـان    در نوشته کانت). 187

  برهان طبیعی الهی را نقد و غیرمفید براي اثبات خدا معرفی کرد.
ها و تأکید بر عدم اثبات موضوعات دینی، از قبیـل بقـاي    این نگرش

ن آلمانی را به شدت برآشفت، تـا جـایی کـه بـه     روح و وجود خدا، کشیشا
  تغییر داده بودند. ایمانوئل کانت، نام سگان خود را به ویل دورانتتعبیر 

امـا  پـردازد؛   میدر نقد عقل عملی به اثبات خدا،  کانت ،در نهایت
 ،به دیگر سـخن  .خدایی که در دفاع از برهان اخالقی وي به کار آید

ابـزاري در   ،کانتدر تفکر  ،ابزار شناخت بود دکارت ۀکه در فلسف ،خدا
چنـین نگرشـی فهـم     ۀد. نتیجـ آیـ  شـمار مـی   جهت فعل اخالقی بـه 

 محورانه از خدا، دین و مسائل مربوط به آن اسـت، وي معتقـد بـود:    انسان
ـتن  ،دین براي زندگی کردن است و دینـی کـه    ؛نه زندگی براي دین داش

حـق طبیعـی آن    ،ان خود باشدهاي زندگی زم گوي نیازمندي نتواند جواب
  .)134، ص1394کانت، زندگی است ( ۀحذف از صحن
از  کانـت بـا تبیـین    ،دوم ۀدر مرحل »اومانیسم« ةپروژ ،در نهایت

 »نبایـد «و  »بایـد «گذاري انسان و تعیین  عقل به عنوان مرجع ارزش
 انسـانِ نیاز از دین معرفی شد و وي رشـد   و انسان  بی رسیدبه اتمام 
 ةمتجدد را از خدا به عنـوان ناصـح آسـمانی یـا ایجادکننـد      ۀرشدیافت

انسان متجـدد بایـد بـه     شد:و معتقد  دیدنیاز  محرك براي انسان بی
انسـان آزاد بـراي    ،دهـد. در نظـر او   گوید گوش فرا آنچه عقلش می

به وجودي دیگر در باالي سرش یا محرکی  ،درك و انجام وظایفش
  .)100ص ،1389 پور، صانع( جز قانون نیاز ندارد

پذیرش دین وحیانی مبتنی بر مکاشفات الهی و تعبـد   ،او منظراز 

محوري و آزادي و اختیار انسان در تضاد  به اعمال عبادي آن با انسان
هـاي عـادي و رشـد     و تعبد به ادیان وحیانی تنها براي انسـان  ،است
  .مناسب است ،اند الفکري نرسیده منور ۀکه به درج ،نیافته

چـون دعـا و مناجـات بـه قصـد      همکارهاي دینی  ،کانتاز نظر 
چاپلوسـی خداسـت کـه عملـی      و کاري نابهنجار ،تقدیس کردن خدا

اما همین دعا و مناجـات بـا قصـد تقویـت      .شود ضداخالقی محسوب می
اگر غایت دین صرف پرستش خدا باشـد و  ؛ زیرا اخالقی مفید است ۀروحی

انسان گرفتـار اغـواي دینـی یـا      ،اصالح اخالقی در آن مغفول واقع گردد
براي جلب رضـاي خـدا انجـام     ،مالی که بنابر سنتعا .دین دروغین است

دیـن   .زیارت اماکن مقدس از نوع اغواي دینی است و شود از قبیل نذر می
  .)120ص  (همان حقیقی جز کوشش براي اخالق چیز دیگري نیست

  خدایی اومانیسم به معناي انسان :سوم ةدور
هـایی   ثیر آمـوزه أها در جهت تکریم و حذف ت ش اومانیستتال پس از

 ةدر دور ،از ذهن انسان مدرن و در نهایـت  »گناه نخستین«همچون 
دوم با محوریت دادن به عقالنیت خودبنیاد منهاي وحی، این جریـان  

ــ آگوســت کنــتتوســط  ــا طــرح  کنــتســوم گردیــد.  ۀوارد مرحل ب
خـدا  «کـه   ،نیچـه معـروف   ۀساز جمل ، زمینهگرایانه اثباتهاي  نگرش

منجر به حذف خداباوري در مقاطعی از  ،شد و در نهایت ،»مرده است
  غرب گردید. ۀتاریخ فلسف
الهیـات وحیـانی و الهیـات عقلـی و دیـن       ةدور :معتقد بـود  کنت

 ةاو الهیات وحیانی را مربـوط بـه دور  سان،  است. بدینطبیعی گذشته 
جهالت آدمی و منسوخ اعالم کرد و الهیات عقلـی و دیـن طبیعـی را    

عقالنی و فلسفه (نوجوانی انسان) نسبت داد و غیرعلمـی   ةنیز به دور
  .)130، ص1389پور،  (صانع خواند

دینی  ،هاي واپسین عمرش در سال کنت ،براساس همین مسائل
شـتر  . شـهرت وي بی »دیـن انسـانیت  «نـام  ه را تبیین و تشریع کرد ب

 ،او بر اساس همین نگاه .مربوط به همین بنیاد دیانت جدید وي است
 ۀخدا و ادیان خارج از دسترس مشاهده و تجرب ئلۀکه پرداختن به مس
عصــر  ،وي ةبــه عقیــد. دیــن انســانیت را ســاخت ،غیرعلمــی اســت

 حاکمیت انسان فرارسیده و دوران حکومت و اقتدار خدا گذشته اسـت 
اگوسـت  فکري بشـر،   ۀحذف خدا از منظومپس از . )135ص ،(همان
او  را از طریق دیانـت خودسـاخته پـر کنـد.     تالش کرد این خأل کنت

اش معرفی نمـود و بـراي ایـن مـذهب      خود را پیامبر دین خودساخته



   ۴۷تأمالتي در باب اومانيسم     
 

تقویم، تعطیالت و شعائر و حتی معبدي براي پرستش انسـان   ،جدید
 کلیسـاهاي  و یافت انتشار اروپا در سرعت به وي دین .در نظر گرفت

  .بر پا شد ،در انگلستان ویژه به ،ین جدید در برخی ممالکیآاین 
گانـه از دوران اول تـا    در نگاهی کلی به سه دورة اومانیسم و سیر سه

ـتی نداشـت، محـور     دوران سوم، انسان ذاتاً گناه کار که هیچ شأنی در هس
  فت.هستی قرار داده شد و در نهایت، دین انسانی بر محور او شکل گر

این مراحل را در  ،فیلسوف فرانسوي ،)Albert Camus(وآلبر کام
  کند: اي بیان می جمله

پس از اعتراض به مشروعیت خدایگان  ،در انقالب متافیزیکی

ـ  .باید او را سرنگون کرد ،جهان ه انسان باید جایگاه خود را ب

چون اگر خدا و جهان و جاودانگی وجـود نداشـته   ؛ دست آورد

 »خـدا شـدن  «امـا   ؛وین مجاز است خدا شـود باشد انسان ن

به رسمیت نشناختن هـر قـانون دیگـري جـز قـانون       :یعنی

  .)56ص ،1394کامو، ( خویشتن

 ۀنسبت آن بـا اندیشـ   و هاي تفکر اومانیسم شاخصه
  دینی

اگر معتقد به جاري و ساري بودن تفکر اومانیستی فراتـر از مکـان و   
هایی دارد  ها و مؤلفه تفکر شاخصرسد که این  تاریخ باشیم، به نظر می

  هاي غربی قابل ردیابی و رصد است. که امروزه در متون و اندیشه

  اتکا بر معارف بشري. 1
 ةدینی حوز ۀاومانیستی و اندیش ۀهاي اصلی بین اندیش یکی از چالش

انسان خاسـتگاه شـناخت    ،اومانیستی ۀشناسی است. در اندیش معرفت
  اخت.نه جایگاه شن ،شود تلقی می

شـناخت از  معرفت و  ؛انسان محور عالم قرار گرفت ،در این تفکر
 ۀکـه در اندیشـ  اسـت   در حـالی  کرد. ایـن سریان پیدا و شد  او شروع

هـاي هسـتی بـر     شـناخت  ۀانسان جایگاه شناخت است و همـ  ،دینی
و معرفت و شناخت از ذات الیـزال الهـی سرچشـمه     ،محور او نیست

 ،وجودي در بین سـایر موجـودات عـالم   و انسان به عنوان م ،گیرد می
 ،دوم اومانیسم ةدر دور ،شود. در این فضا گر محسوب می یک شناخت

تـرین منبـع و سنجشـگر زنـدگی انسـان و       به عنوان اساسی »عقل«
و خـود  وارد شـد  ها  حوزه ۀعقلی که در هم ؛شد مبدع بایدها و نبایدها 

  .کرد نیاز از وحی تلقی  را بی

  کید بر دنیا أو منتها و ت أبریدن از مبد. 2
و منتها  أحذف مبد«ترین اصول تفکر اومانیستی  یکی دیگر از بنیادي

اســت  »و توجـه بــه حــال و شــرایط فعلـی انســان و لــذات انســانی  
جویی بشـر از   جویی و کام اول به صراحت بر لذت ةهاي دور اومانیست

هـاي   اندیشـه ثر از أهـاي متـ   اند. امروزه حتـی عرفـان   کید کردهأدنیا ت
مطـرح   »معنـوي  هـاي نوظهـور   جنبش«که با عنوان  ،اومانیستی نیز

و مقصـد تاکیـد    أبر معنویتی بریده از مبد ،ثر از این فضاأمت ،شوند می
 نـوع هـاي ایـن    از جمله دغدغه »در حال زیستن«کنند و موضوعِ  می

ثر از ادیان، مسـائلی همچـون معـاد،    أهاي مت هاست. در فلسفه عرفان
از کجـا  «سـؤاالت   موجود، حادث و قدیم بودن عالم و اساساً وجود و
االت . این سؤاصلی استهاي  از دغدغه »روم به کجا می«و  »ام آمده

شـود و دو   مـی  فروکاهیـده  »چـه کـنم  «اومانیستی به هاي  در فلسفه
 ،کنـد  مـی  نقش اساسـی ایفـا   »چه کنم«ال اساسی که در تعیین ؤس

ی یریزم در ابعاد فلسفی و زیـر بنـا  سکوال ،اساس شود. براین می حذف
هاي  ثیر اومانیستم در نهاد فلسفهأهایی است که تحت ت از اندیشه ،آن

  امروزي شکل گرفته است.

  شناسی خداشناسی و انسان. 3
 »غیرملحدانـه «و  »ملحدانـه «بـه دو گـروه   را  هـا  اومانیستتوان  می

 نیچـه و  سـارتر افـرادي همچـون    ،در فضـاي ملحدانـه  کرد. تقسیم 
 »دئیسم« ۀاند. در فضاي تفکر دوم، اندیش بیشترین اثرگذاري را داشته

خدا موجودي بیشـتر مفهـومی و غیرمـؤثر در     ،رشد یافت که طی آن
خدا تنها خالقی است کـه پـس از    ،. در این تفکرگردید زندگی انسان

اي کـه بـا عنـوان     اندیشـه  ؛خلق، ارتباطش با عالم قطع شـده اسـت  
و  »اراده«ها بر  کیدات اومانیستأمطرح گردید. ت »ساز خداي ساعت«
الهـی در   ةاراد ناشی از خـأل  سارتردر دوران پس از  ویژه به ،»آزادي«

  .است هستی
شناسـی اومانیسـتی بـا خیـر تلقـی کـردن        انسان ،از سوي دیگر

گیر نهایی در تعیین بایدها و نبایـدها   طبیعت و ذات بشر، او را تصمیم
انسانی بـراي هـدایت   هاي  عقل و استعداد ،تلقی کند. در این می تلقی

ابعـادي هـم    ،انسان کافی است، بر خالف ادیان که در وجود انسـان 
  .استکه نیازمند تعدیل و کنترل  کنند می ترسیم
اومانیسـم یکـی از    ،هـایی کـه عنـوان شـد     بر اساس شاخصـه  

دینـی اسـت و تعارضـات     ۀهـا در مقابـل اندیشـ    ترین اندیشه چالشی
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دین بـه   ،فوقهاي  در تمام شاخصه ؛ زیرادینی دارد ۀبا اندیش مختلفی
اومانیسـتی اشـاره داشـته و امکـان      ۀسمت و سویی متفاوت از اندیش

ی به معنـاي  یگرا که انسان ،اول ةحتی در حوز ،اجتماع این دو اندیشه
ـ   اومانیسـت  ؛ زیرانیست باشد، گذاري براي انسان ارزش  ۀهـا در مرحل

 شان و جایگاه انسانی را متفاوت بـا آنچـه در دیـن    ،ییگرا اول انسان
از مقام انسـان و ارزش   ،کنند. در قرآن کریم می ، تبیین و تفسیراست

و ) 33و32ابـراهیم:  ) و جهان مسخر انسـان ( 70اسراء: او بحث شده (
مالئکه به عنوان یکی از موجودات مقرب الهـی بـر انسـان     ةاز سجد
انسان خلیفه و جانشـین   ،در نهایتو  )30به میان آمده (حجر: سخن 

و حتی از روح الهی در او  )30گردیده (توبه:  خدا بر روي زمین مطرح
در مقابـل خـداي   بایـد  . اما همین انسـان  )72شده است (ص:   دمیده

متعال به عنوان خالق و مالک هستی سـر تعظـیم فـرو بیـاورد و بـه      
اومانیسم در هـیچ   اي که با انگاره )؛61کند (یس: افتخار  عبودیت خدا

  سطحی قابل جمع نیست.
ـ  ،سایر سطوح اومانیسم ،اساس براین دوم  ۀاز جمله آنچه در مرحل

عقـل خودبنیـاد بشـري     سازگار بود؛ زیرابا مبانی دینی  ،عنوان گردید
ریزي داشت و تنها بـه عنـوان یکـی از     اي توان برنامه تنها تا محدوده

و  ،گـذاري  ان تنهـا منبـع ارزش  نه به عنوشد،  منابع معرفتی از آن یاد
هـیچ   اسـت.  زندگی از شئون خداي متعـال هاي  تعیین بایدها و نباید

آنکـه امـر و    ؛ زیـرا شخص دیگري به جز خدا این حق را اصالتاً ندارد
 کند، باید حقی داشته باشد و مردم بر دیگران چه حقی دارند؟ نهی می

 ۀهمـ همه در پیشـگاه الهـی یکسـان هسـتند. خداسـت کـه مالـک        
به او تعلق دارند و اوست که بر  ،وجود ۀها با هم هاست و انسان انسان
  .)247، ص 1388، (مصباح ها حق امر و نهی دارد انسان ۀهم

  گیري نتیجه
بـا تبـدیل بـه نـوعی      ،که در نهایـت است اومانیسم نهضتی تاریخی 

بنیـان فکـري تمـدن غـرب     هاي  فلسفه به عنوان یکی از زیرساخت
 کنت اگوسنتو  کانت، دکارتتوسط افرادي همچون  گردید و مطرح

هـایی همچـون    گانه بسط پیدا کرد. این اندیشه با شاخصه در ادوار سه
اتکا بر معارف بشري، بریدن از مبدأ و منتهـا و تفسـیري متفـاوت از    

  شد.اي در مقابل اندیشه دینی مطرح  خدا و انسان، به عنوان اندیشه
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