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جامعه روحانيت به عنوان يك كنش�گر اسالمي بايد 
در همه عرصه ها و س�احت هاي سياس�ي، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي الگو باشد. اين قشر از اجتماع كه 
طاليه دار انقالب و اسالم محس�وب مي شوند، بايد در 
برابر بسياري از مسائل و پديده هاي پيراموني دقت نظر 
داش�ته و خود را مجهز به علوم روز نموده و نسبت به 
جريانات فكري و مكاتب فلسفي آشنايي كامل داشته 
باشند، ضمن آنكه قدرت تحليل و تطبيق آنها نسبت 
به انديش�ه هاي موجود بايد در س�طحي نسبتًا بسيار 
باال باش�د. وجود جريانات فكري متعددي كه ش�ايد 
گاه در اليه هاي رفت�اري و انضمام آحاد جامعه متبلور 
ش�ده يا در عمق فكري نفوذ كرده و نياز به ش�ناخت 
زواياي آن و در ادامه نقد و بررس�ي دارد، بايد توسط 
اين طيف از جامعه اس�المي رصد ش�ده و ب�ه فراخور 
موضوع، مسئله يا بحث ورود يابند. لذا آسيب شناسي 
مسائل مورد مواجهه اين قشر از نخبگان مي تواند در 
راستاي پيشگيري از نتايج اين آس�يب ها مؤثر افتد. 
يكي از اين آس�يب ها بي ش�ك نفوذ انديشه سكوالر 
به تفكر قش�ر روحانيت اس�ت كه طي سلس�له اي از 
يادداشت ها مي كوش�يم تا ابعاد اين مسئله، عوامل و 
راهكارهاي مقابله با آن را مورد بح�ث قرار دهيم. در 
نخستين يادداش�ت به مباني مس�ئله سكوالريسم، 
ابعاد و نحوه اثرگذاري آن ب�ر ايدئولوژي پرداخته ايم. 

   
پديده اي فكري چون سكوالريسم كه مباني فلسفه مادي 
غرب پشتوانه آن است مي تواند س��طوحي از مخاطبين 
ديني و غيرديني را هدف قرار داده و موجد شك و ترديد 
و در ادام��ه بي معنايي و بي اعتباري دي��ن در درون افراد 
خواهد ش��د. يكي از دغدغه هاي نظام و انقالب اسالمي و 
البته دلسوزان اسالم كه در اين عصر به عنوان يك خطر به 
آن مي نگرند، رسوخ و شيوع اين انديشه در بين طيف هاي 
مختلف نخبگان بوده كه نياز به بررسي دقيق وضع موجود 
و تعليل و تحليل و ترس��يم آينده اين جري��ان و در ادامه 
بيان برخي راه هاي پيش��گيري و درمان آن دارد. در اين 
راستا نويسنده سعي نموده اس��ت با بهره گيري و تركيب 
روش هاي مختلف تحليلي- توصيفي و نيز آينده نگري اين 

مسئله را مورد بحث و بررسي قرار دهد. 
  ماهيت سكوالريسم

يكي از جريانات فكري كه در اليه هاي مكاتب غرب پس 
از عصر رنسانس مي توان يافت، جريان فكري جدايي دين 
از ساحت هاي مختلف زندگي بشر اس��ت كه به دليل به 
بن بست رسيدن غرب و انديشمندان آن در حوزه فلسفه 
پديده ها و تبيين مباني انسان شناسي، هستي شناسي و 
معرفت شناس��ي به وجود آمده و برابر نهاد آن را مساوي 
با سكوالريس��م قرار داده اند. جرياني كه در اليه معرفتي 
انسان ورود كرده و فكر و انديشه او را ابتدا با طرح شبهات، 
دچار تزلزل كرده و در ادامه ش��ك و ان��كار در معناداري 
گزاره هاي ديني را منجر خواهد ش��د. پس از اين مرحله 
ناخودآگاه هويت دين و گزاره هاي مورد اش��اره توس��ط 
منابع ديني كاماًل زير سؤال رفته و به تبع، آن را مساوي با 
سنت در مقابل مدرنيته فرض نموده و به عصر جاهليت و 
خرافات بشر انتقال داده و درنهايت عدم كارايي گزاره ها 
و آموزه هاي ديني را به دنبال خواهد داشت. با اعالم اين 
موضوع و گرفتن موضع بي اعتباري دين، كم كم ش��اهد 

به حاشيه كشاندن آن از س��احت هاي مختلف اجتماعي 
خواهيم شد و اين همان سكوالريزه شدن اجتماع خواهد 
بود. تقابل بين چيستي، چرايي و چگونگي و روش علم به 
معناي خاص آن با چيستي، چرايي و چگونگي دين اعم از 
گزاره ها و آموزه هاي آن موجب پديدار شدن جرياني فكري 
به نام »سكوالريسم« شده است. شايد بيشترين عاملي كه 
باعث پديدار شدن جريان فكري سكوالريسم شده است 
برآمده از تقابل بين مبادي علم دين باش��د. سكوالريسم 
واژه اى انگليسى است كه از ريشه التين seculum، به 
معناى اين جهان، گرفته شده است و در فارسى از آن به 
دنياپرستى، اعتقاد به اصالت امور دنيوى، غير دين گرايى، 
جدا شدن دين از دنيا، نادينى گرى، مخالفت با شرعيات 
و مطالب دين��ى، عرف گرايى و تقدس زداي��ى و در عربى 
به علمانّيت )به كس��ر يا فتح عين، بناب��ر اختالفى كه در 
ريشه آن اس��ت كه آيا از علم گرفته شده يا مشتق از عالَم 
است( تعبير مى شود؛ اما مبناي آن تقابل بين علم و دين 

مي باشد. 
تاريخچه اين موضوع به عصر مس��يحيت و در ادامه عصر 
طاليي روي آمدن عقالني��ت محض در غرب برمي گردد. 
پس از سپرى شدن قرون وسطا در غرب، هنگامى كه در 
ميان طبقه نوپاى س��وداگر، اين طرز تفكر به وجود آمد 
كه كليسا، نبايد در مسائل كشور دخالت كند. از آن پس 
سكوالريسم نام مكتبى گرديد كه اساس تفكر آن اعتقاد 
به جدايى مسائل دنيوى، مانند سياست، اقتصاد و معيشت 

از مس��ائل مذهبى اس��ت. البته يكي از عوامل اصلي اين 
تفكر عملكرد ناصحيح اصحاب كليسا در برخي از اصول 
و قواعد حاكم بر دين مسيحيت و در ادامه در اليه احكام 
آن دارد. دنياطلبي و زران��دوزي و ورود بي پروا در عرصه 
ق��درت و قدرت طلبي، يكي ديگر از اين عوامل به ش��مار 
مي آيد. در اين مكتب مذهب بايد تنها به عبادات و مراسم 
مخصوص خود و زندگى شخصى افراد مربوط باشد و نبايد 

در سياست دخالت كند. 
سكوالريسم نوعى ايدئولوژى اس��ت كه ريشه در اخالق 
طبيع��ى دارد و مبتنى بر وحى و امور فراطبيعى نيس��ت 
و انديش��ه هاي دهريون و طبيعت گراها بر انديشه ديني 
مي چربد. اين نظام فلس��فى را اولين ب��ار جورج اچ. جى. 
هول يوك در حدود س��ال 1846 م. به طور رس��مى در 

انگلستان مطرح كرد. 
سكوالرها معتقدند براى تفسير جهان نبايد از زبان دينى 
استفاده كرد و تنها با زبان بش��ر مى توان جهان را كشف 
و تبيين نمود و علم و دانش بش��ر راهگشاى جهان بهتر 
و زندگى نيكوتر اس��ت. توجهي از جنس انسان گراها كه 
حقيقت را تنها بر اساس قوه درك انسان مي داند و انسان 
با خرد خودبنياد خود مي تواند جهان و پديده هاي آن را 

تفسير نمايد. 
سكوالريس��م به معناى كنار گذاش��تن آگاهان��ه دين از 
س��احت هاي مختلف بشري معرفى مي ش��ود. حكومت 
سكوالر حكومتى اس��ت كه با دين ضديت ندارد، اما دين 
را نه مبناى مشروعيت خود قرار مى دهد و نه مبناى عمل 
خود. و درنهايت بايد گفت سكوالريس��م چيزى نيس��ت 
جز علم��ى و عقالنى ش��دن تدبير اجتماع��ى. مى توانيم 
سكوالريسم را به اين معنا هم بگيريم كه ديگر در عرصه 
سياست هيچ ارزش و دستور سنجش ناپذيرى وجود ندارد، 
يعنى ادب و مق��ام و منصب و قاع��ده اى نداريم كه فوق 
نظارت عامه باش��د و برتري بالمنازع با دموكراسي يا نظر 
عرف خواهد بود. وقتى مى گوييم حكومت سكوالر است 
به اين معناس��ت كه نه مش��روعيت خود را از دين كسب 
مى كند و نه احكام و قوانين عملى خود را بلكه آنچه مالك 
و محور محك حقيقت قوانين مي باشد درك و عقالنيت 

انسان و آحاد بشري است. 
سكوالريس��م در انديش��ه و برابرنهاد زبان عرب، به مثابه 
علمانيت فرض شده است. علمانيت به معناى علمى بودن 
يا علمى ش��دن را بايد دقيق ترين ترجمه سكوالريس��م 
دانس��ت؛ البت��ه همان ط��ورى كه قباًل اش��اره ش��د، در 
سكوالريس��م، بى دينى يا بى اعتنايى ب��ه دين يا در ميان 
نياوردن دين هم نهفته است. سكوالريس��م بر اين نكته 
تأكيد مى ورزد كه هيچ كس در مقام سلطنت و حكومت، 
حق خدايى كردن ندارد؛ به تعبير س��اده تر، س��لطنت و 

رياست، مظهريت حق نيست. 
تعريف ه��اى مذكور نيز ب��ر تقابل دين و سكوالريس��م و 
جدايى دين از دنيا، خصوصاً سياس��ت، تأكيد مى ورزد و 

اعتقاد به علمى و عقالنى كردن امور دنيايى دارد. 
سكوالريس��م داراي مختص��ات س��ه گانه ف��ردي بودن 
دينداري، انسان محورى به جاى خدامحورى و هويت دهي 

انسان ها به واسطه مليت و نه دين است. 
در جامعه س��كوالر دو نهاد اصلي قانون گ��ذار و آموزش 
و پرورش كاماًل غيرديني مي ش��وند. مبني بر اينكه بايد 
مجلس قانون گذارى »الئيك« باش��د؛ چراكه در جامعه 

س��كوالر ديگر خالف شرع مطرح نيس��ت. از اين رو معنا 
ندارد كه در مجلس قانون گذارى كسى بگويد اين، خالف 
شرع است و نيز در مدارس، تعليم دين به طور كلى ممنوع 
است يا اگر هم باشد، تنها به صورت يك آموزش فردى و 
شخصى است، نه اجتماعى. بنابراين، آزادى دينى تنها در 

حد يك امر فردى مجاز است نه بيشتر. 
و درنهايت دين عصرى مى شود؛ از آنجا كه جامعه هر روزه 
امور خود را بيشتر از پيش مطابق با معيارهاى فنى و علمى 
سامان مى دهد، نهادهاى دين نيز تحت تأثير اين جريان 
قرار مى گيرن��د؛ و درنتيجه، نهادها و رفت��ار دينى نيز به 
نحوى روزافزون تحت نفوذ ارزش ها و معيارها و ضوابطى 

درمى آيد كه در جامعه غيردينى رواج دارد. 
  غايت انديشه سكوالر

در ادامه بحث و در پاسخ به سؤال مبنايي ديگري كه غايت 
و جهت مندي يك جريان يا پديده فكري را بيان مي كند، 
سؤال از چرايي اين تفكر مي باشد، غايت اين انديشه راندن 
دين در ابعاد و س��طوح مختلف آن از س��احت اجتماع و 
پاكسازي اجتماع از امور خرافي و ماورايي و نزديك كردن 

انسان به جامعه انساني و عقل مدار مي باشد. 
آنگاه كه مباني فلسفي يك انديشه كه در اليه هاي مفهومي 
و قاعده اي فقط جهان مادي را در حوزه هستي شناس��ي، 
فرض اوليه خود قرار دهند و تمام تغييرهاي علمي را برپايه 
ماده و قواعد حاكم بر آن تعريف نمايند، غايت اين انديشه 
چيزي نخواهد بود اال انديشه سكوالريسم يا جدايي دين 

از ساحت هاي مختلف وجودي انسان. 
انساني كه در روابط مختلف خود تنها به طبيعت و انسان 
مادي و ذهني نظر نمايد و خود را ج��داي از عوالم ديگر 
هستي فرض نموده و خدا را به حاشيه براند، درنهايت دين 
امري عصري و فردي مي شود و انسان در كثرت طبيعي 
خود غوطه ور مي شود و بابي را براي وحي و امور ماورايي 
براي تغيي��ر پديده هاي م��ادي و غيرمادي ب��از نخواهد 
كرد. در اين رويك��رد همه جامعه علمي علم زده ش��ده و 
حكمت ديگر محلي از اعراب نخواهد داش��ت. غايت اين 
انديشه، دين زدايي در اليه هاي مختلف هستي شناسي، 
انسان شناس��ي و معرفت شناس��ي و ارزش ه��ا و قواعد و 
ساختارهاي اجتماعي و در ادامه اشاعه سبكي از زندگي 

آزاد و رها، بدون محدوديت براي انسا ن ها مي باشد. 
  چگونگي و فرايند شكل گيري سكوالريسم در 

سير تاريخ
اصل جدايى دين از سياست، محصول شرايط ويژه غرب 
و نشئت گرفته از جهان بينى خاص مسيحيت و طرز تفكر 
يونانى بوده است. چنانكه در اين تفكر دين و دولت، دنيا 
و آخرت، جان و تن، روح و ماده و آسمان و زمين دو قطب 
متضاد و جدا از هم، پنداش��ته مى ش��وند. اين طرز تفكر، 
ويژه شرايط مغرب زمين است و در تاريخ و فرهنگ شرق 

به ويژه، جهان اسالم ريشه اى ندارد. 
در مكتب و فرهنگ اس��الم، دين و دولت و دنيا و آخرت، 
دو روى يك سكه تلقى شده و تفكيك ناپذير مى باشند. در 
اسالم، سياست بر پايه دين استوار است و تنها كسانى كه 
معتقد و متعهد به مكتب بوده و از آگاهى هاى ويژه دينى 
بهره مند باش��ند، حق دارند در رأس ق��درت قرار گيرند. 
در صدر اس��الم، بين دين و سياست، هيچ گونه مرزبندى 
وجود نداشته اس��ت و رهبر دينى، نقش رهبرى سياسى 
را نيز به طور همزمان، عهده دار مى ش��ده اس��ت. وظايف 

پديده اي فكري چون سكوالريس�م كه 
مباني فلس�فه مادي غرب پشتوانه آن 
اس�ت مي تواند س�طوحي از مخاطبين 
دين�ي و غيرديني را هدف ق�رار داده و 
موجد شك و ترديد و در ادامه بي معنايي 
و بي اعتباري دين در درون افراد ش�ود

 انسان محوري و فردگرايي 
پايه هاي سكوالريته 

نگاهی به ابعاد و سير سكوالريسم از رنسانس تا امروز

دكتر حسين علي رمضاني
اساس��ى دولت اس��المى، افزون بر تأمي��ن نظم و    تحليل

آرامش در جامع��ه، تأمين منافع م��ردم و تنظيم 
روابط اجتماع��ى، فراه��م آوردن مقدمات تعالى 
روحى و سعادت معنوى و گسترش مكتب بوده و 
تمامى قوانين حكومتى بر پايه فرمان هاى مذهبى 
قرار داشته اس��ت. البته در دوران انحطاط و ركود 
كشورهاى اسالمى، يعنى پس از حمله مغول و رواج 
صوفي گرى و نيز به واسطه ورود برخى آموزه هاى 
مسيحى و بودايى به عالم اسالم، نوعى سكوالريسم 
-به سبك شرقى- بين برخى محفل هاى مسلمان 
رواج پي��دا كرد و برخ��ى معتقد ش��دند كه چون 
سياس��ت امر پليدى اس��ت، نبايد متولي��ان امور 
مذهبى خود را بدان بيااليند. بدين ترتيب، نظريه 
عدم مداخله روحانيان در امور سياس��ى و جدايى 
مذهب از سياست در برخى محافل سنتى، گونه اى 
سكوالريسم مقدس مآبانه را -كه دولت هاى حاكم 
نيز همواره مشوق آن بوده اند- رواج داد. اين طرز 
تفكر منحط و ضد اسالمى، برگرفته از مسيحيت 
و اديان هندى بوده و با روح اس��الم ناس��ازگاري 
داش��ت و محافل اصيل اس��المى و اكثريت قاطع 
مسلمانان، آن را طرد مى كردند؛ بنابراين در همان 
زمان هم، علماى اس��الم، رهبران سياسى واقعى 
توده هاى مردم بودند و هميشه در مسائل سياسى 
دخالت مى كردند. به طور خالصه بايد اذعان داشت 
كه با نگاه به سير ش��كل گيري اين انديشه كه در 
جغرافياي ديني- فكري غرب مسيحي رخ نموده 
است، به آس��يب هاي فكري و انديشه اي و در اليه 
سطحي به آس��يب هاي رفتاري و كنشي اصحاب 
كليسا اشاره نمود. در حوزه فكري سكوت بسياري 
از متكلمين مسيحي در برابر برخي از قواعد علمي 
و در ادامه ضمن مقاومت با نگاه جدلي و تكفيري 
نسبت به انديشمندان عصر موجب دلزدگي اصحاب 
علم و در ادامه آحاد جامعه از انديش��ه هاي زيرين 
دين مسيحيت شده است. مي توان نمونه هاي بارز 
اين سكوت و جدل را در تبيين كيهان شناسي نگاه 

بطلميوسي و ديدگاه كپلر و كوپرنيك و درنهايت 
گاليله و عكس العمل كليس��ا راجع به اين موضوع 
يا ديدگاه ه��اي تكامل گراهايي چ��ون داروين كه 
بر پايه انديش��ه مادي در حوزه زيست شناسي در 
مقابل انديش��ه خلقت نوعي دين و اصحاب كليسا 
ذكر ك��رد. مي توان در حوزه معرفت شناس��ي هم 
ش��اهد تكثرگرايي معرفتي مي باشيم كه حقيقت 
در جلوه هاي مختلف خود را به انسان نشان داده و 
هيچ قاعده ثابتي در حوزه علمي نداريم و وحدت 
در برداشت و تفسير عالم هستي براي انسان فرض 
نمي شود و اين ديدگاه  معرفت شناسانه در تبيين 
پديده ها كام��اًل در مقابل دي��دگاه وحدت گرايانه 
دين مي باش��د. در اليه رفتاري و كنشي هم شاهد 
برخي تندروي هاي مدعيان ديني در مس��يحيت 
مي باشيم؛ موضوع غسل تعميد، فروش برات نامه 
بهش��ت، اقرار به گناه در نزد كشيش، واسط بودن 
بين زمينيان و عرش��يان، انحصارطلبي در حوزه 
قدرت، ثروت، هويت و معرفت، تكفيركردن و... از 

آن جمله به شمار مي رود. 
اولين مقاومت در برابر گزاره هاي ديني در بين علما 
و روشنفكران معاصر پديدار شده و در ادامه جامعه 
علمي اين انديش��ه ها را مجموع��ه اي از خرافات 
مي دانس��تند كه برآمده از جاهليت انسان بدوي 
نس��بت به تبيين پديده هاي طبيعي است و منجر 

به پاكسازي س��احت اجتماع، اقتصاد، سياست و 
فرهن��گ از اين خرافات بوده اس��ت. با كمي تأمل 
مي توان اين سير را يك امر طبيعي در تغيير نگاه 
انس��ان به ماورا، خدا و وحي و دي��ن و گزاره هاي 

ديني دانست. 
  عمق جريان سكوالريسم

پديده ها اموري هستند كه در فرآيندي از درون و 
ذات كم كم به اليه هاي بيروني آمده و نشانه هاي آن 
در نمودها و بازنمودها قابل تشخيص خواهد بود. 
پديده يا جريان سكوالريسم تمام اليه هاي مختلف 
فكري، ارزشي و قاعده اي و رفتاري را درمي نوردد 
و مخاطب آن با قائل ش��دن به مباني آن نهايتاً در 
رفتارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
باورمند به اين ديدگاه به نماي��ش درخواهد آمد. 
ه��ر كالن پديده را مي ت��وان از زواي��اي گوناگون 
مورد تبيين قرار داد و سكوالريس��م نيز به عنوان 
يك مفهوم و پديده، قاب��ل تحليل در »اليه ها«ي 
رفتاري، س��اختاري، قانوني، ارزشي و مباني است 
كه هرچه عميق تر مي شود، از يك رفتار سطحي به 

يك بينش و طرز تفكر نزديك مي شود. 
»مباني«، اليه اي در حوزه فرهنگي و علمي كه به 
عميق ترين اليه معروف بوده و عموماً در سه حوزه 
هستي شناسي، معرفت شناس��ي و انسان شناسي 
قابل تمييز مي باش��د. مباني يك انديشه در حوزه 
هستي شناس��ي در برخورد با عوالم مياني يا غيب 
ممكن اس��ت رويكرد س��كوت ي��ا الادري گري يا 
رويكرد انكار اي��ن عوالم در پيش گي��رد. ماهيت 
اين دنيا را محدود به ماده بدان��د و تمام قواعد آن 
را برآمده از كن��ش و واكنش زيس��تي، فيزيكي و 
ش��يميايي فرض نمايد. در حوزه معرفت شناسي 
نيز جايگاه وح��ي را تعطيل نماي��د همچنان كه 
در ديدگاه س��كوالر اين حوزه معرفتي كاماًل انكار 
مي شود يا شأنيت عقل را در ابواب معرفتي داني و 
پست معنا كند. در حوزه انسان شناسي نيز انسان را 
مختار و در طبيعت محصور بيند و خلقت و هويت و 

غايت او را در طبيعت خدايي تعريف نمايد. 
اليه مباني كه اليه خبر بوده پس از احتمال صدق و 
كذب آن و تحقيق و تأييد در آن، ارزش ها و خوب و 
بدها معنا پيدا مي كند و به »اليه ارزشي« مي رسد 
كه عموماً جريان يا ب��اور قلبي نيز ب��ه آن اطالق 
مي شود. پاسخ به سؤال چه چيز خوب است؟ و چه 
چيز بد اس��ت؟ و باب اخالقيات و نيز فضيلت ها و 

رذيلت ها در اين اليه قرار مي گيرد. 
اليه اي كه بعد از خوب و بدها در جوامع بشري 
توسط قراردادهاي اجتماعي و اجماع خبرگان 
يك جمع بايد به منصه ظهور برسد »اليه قواعد و 
قوانيني« است كه مسير نظم و درنهايت سعادت 

و كمال فرد و جامعه را رقم مي زند. منابع كسب 
و استخراج اين قوانين كه برآمده از نگاه حقوقي 
و تكليفي به روابط انس��ان ها با يكديگر و ديگر 
موجودات مي باش��د كدام اس��ت؟ اينكه عقل و 
خرد خودبنياد مي توان��د تعيين كننده قوانين 
بين االنساني يا در سطحي باالتر بين االجتماعي 
باشد جاي بسي تأمل است. اما در كل اين اليه به 
موضوع بايدها و نبايدها با بهره گيري از قوه قهريه 
و تشويقيه مي باشد و بس��ياري از ساختارهاي 
مرسوم در جوامع به دنبال تقنين، اجرا و قضاوت 
بر آن ش��كل مي گيرد. بنابراين اين اليه، عموماً 
اليه احكام ناميده مي ش��ود. اح��كام و قواعد به 
بايد و نبايد رفت��اري برمي گردد ك��ه در در دو 
حوزه فردي و اجتماعي قابل تقس��يم مي باشد. 
حال بايد پرس��يد كه اين احكام و قواعد ناشي و 
برآمده از عقل صرف بش��ر مي باشد كه اين نگاه 
سكوالريستي است يا احاطه وحي و شرع بر عقل 
مورد پذيرش مي باشد كه نگاه دينداران به ويژه 
دين اس��الم به منابع معرفتي استخراج قواعد و 

احكام مي باشد. 
»اليه س��اختار«ها همان ميزان، حدود و ش��كل 
مفاهيم بنيادي در اليه مباني مي باش��ند كه آرام 
آرام به صورت سخت و منظم هويت مي يابند و به 
اصطالح هندسه مند مي شوند. معماري و ساختار 
و چينش اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي 
و اطالعات��ي امنيتي انضمامي ش��ده و قابل رؤيت 

مي باشند. 
»اليه رفت��ار و س��بك زندگي« س��طحي ترين و 
مش��اهده پذيرترين اليه علمي و فرهنگي اس��ت. 
در علوم انساني اليه هاي زيرين رفتار را بنا مي نهد 
و در علوم تجربي و دقيقه ما ش��اهد ش��كل گيري 
محصول و خدمات در هويت تكنولوژي و هاي تك 
مي باش��يم. بنابراين رفتار بايد مورد بررس��ي قرار 
گيرد و در رفتار دينداران كه به دنبال جاري كردن 
گزاره ها و احكام دين در سطوح و اليه هاي مختلف 
زندگي هس��تند با رفتار س��كوالرها كه به دنبال 
حاشيه كش��اندن آموزه هاي ديني به ساحت هاي 
ش��خصي افراد مي باش��ند مورد تحليل و در ادامه 

تطبيق قرار گيرد. 

پس از سپرى ش�دن قرون وسطا در 
غرب، هنگام�ی كه در مي�ان طبقه 
نوپ�اى س�وداگر، اين ط�رز تفكر به 
وج�ود آمد ك�ه كليس�ا، نباي�د در 
مسائل كشور دخالت كند، از آن پس 
سكوالريس�م نام مكتبی گرديد كه 
اس�اس تفكر آن اعتقاد ب�ه جدايی 
مسائل دنيوى، مانند سياست، اقتصاد 
و معيش�ت از مس�ائل مذهبی است

س�كوالرها معتقدن�د ك�ه ب�راى 
تفس�ير جهان نبايد از زبان دينی 
اس�تفاده كرد و تنها با زبان بش�ر 
می توان جهان را كش�ف و تبيين 
نمود و علم و دانش بشر راهگشاى 
جهان بهتر و زندگی نيكوتر است


