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 مقدمه و طرح مسئله

گذشته  در. ن عادي گرفته شده استو به معناي زما saeculumریشه التین  از iسکوالریسم
، مظفري( یافتند مقدس ارتباط می غیر   برخی امور به زمان مقدس و برخی دیگر به زمان عادي و 

اصطالح سکوالر درباره علوم تجربی به کار ، بعدها با جدایی قلمرو علم از دین .)190:1375
ین بار در مذاکرات صلح اصطالح سکوالریزاسیون نیز اول. رفت که الهی و قدسی نیستند

هایی بود که اداره آن از کلیسا  سرزمین بارهاین اصطالح در. به کار رفت 1648وستفالی در سال 
 . )36: 1381، برقعی( به مقامات دولتی واگذار شد

در . است »الئیسیته«، رود عنوان مترادف سکوالریسم به کار می  هایی که به یکی دیگر از واژه
روشنفکران به مبارزه با کلیساي کاتولیک برخاستند؛ زیرا آن را یار اشراف در ، انقالب فرانسه

انقالبیون نیز از سوي کلیسا متهم به ضدیت با دین شدند که این اتهام . دانستند ظلم بر مردم می
با انقالب فرانسه پیروز شد و برخی از متولیان کلیسا را همراه . صادق بود، در برخی موارد

 . اختیارات و قدرت کلیسا را سلب کرد همهغ گیوتین سپرد و اشراف به تی
رنگ و بوي مخالفت با ، این سابقه تاریخی سبب شد که الئیسیته یا سکوالریسم فرانسوي

نخستین روشنفکران  بسیاري از. ایران نیز رخ داده است این خلط مبحث در. دین داشته باشد
به . شد فرنگ اطالق می، به کشورهاي غربیر کلی و به طو ایرانی در فرانسه تحصیل کرده بودند

سکوالریسم نخست در معناي الئیسیته به ایران انتقال ، مذکورواسطه تقدم این افراد در مباحث 
 .)41-43 :1381، برقعی( ستیزي بود بیشتر دین، یافت و مراد از آن

ه به دین ذهن هر متفکري را کاما ، ستیزي نیست سکوالریسم لزوماً مترادف با دین
فیلسوف معاصر کانادایی و از جمله متفکران ، چارلز تیلور. کند به خود مشغول می، اندیشد می

به وضعیت کنونی رسیده ، پرسد چگونه تمدن غرب که تمدنی دینی بود میوي . استمذکور 
توانسته ، محوري انساناندیشه ، اعتقا وياست و امروزه چه چیز جایگزین دین شده است؟ به 

نقش اول را ، در ترویج سکوالریسم دین ترتیباي دین را بگیرد و بود بسیاري جتا حد است
 .داشته است

 توجه قرار ها است که مباحث مربوط به دین و سکوالریسم مورد در این سو در ایران مدت
گفتمان سیاسی پس از انقالب اسالمی است که بر حضور ، از جمله دالیل این امر. گرفته است
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جریان سکوالر شدن به کشور ما نیز ، در ضمن. هاي اجتماعی و سیاسی تأکید دارد حوزهدین در 
، مذکور یکی از متفکران. است سوق دادهدار را به تأمل و اظهارنظر  وارد شده و اندیشمندان دین

هاي اندیشه دینی در ایران است  ترین جریان ایشان نماینده یکی از مهم. استاد جوادي آملی است
ایشان نیز  اعتقاد به. هایش قرار دارد دین در صدر دغدغه، عنوان یک عالم بلندپایه و به

 .مشابه اندیشه تیلور است، این نظر. محوري ارتباط وثیقی دارد سکوالریسم با انسان
هاي مختلف  مخالفت هاي جدي هر دو متفکر با سکوالریسم در حوزه این شباهت در کنار

در مقاله حاضر . برانگیز به نظر برسد تأمل، هاایسه آراي آنشود مق نظري و عملی سبب می
تري از سکوالریسم و دین در جهان معاصر دست  به درك عمیق، بررسی و مقایسه باکوشیم  می
 . یابیم

 ادبیات پژوهش
طور   همچنین به. انجام نشده است آراي استاد جوادي آملی و چارلز تیلورتاکنون بررسی تطبیقی 

دو کتاب  عالوه بر. است انجام شدهچارلز تیلور در زبان فارسی  بارهاندکی درهاي  پژوهش، کلی
در دو کتاب دیگر ، »تنوع دین در روزگار ما«و » هگل و جامعه مدرن« با عنوانترجمه شده تیلور 

بنیاد نظري «فصلی از کتاب . است مورد بررسی قرار گرفتهتفکران نیز آراي وي و برخی م
مباحث  بارهآراي تیلور در بیانبه ) 1380، حسینی بهشتی( »چندفرهنگیسیاست در جوامع 

شهروندي و سیاست «کتاب  بخشی ازدر هاي چندفرهنگی اختصاص دارد و  سیاستمربوط به 
تاکنون در . بررسی شده استشهروندي باره نظرات وي در) 1384، براتعلی پور(» گرا فضیلت نو

در . بررسی نشده استسکوالریسم  آراي وي درباره، مربوط به تیلور هاي مقالههیچ یک از 
معرفی ) 1386، رضایت( »ها و آثار چارلز تیلور گذري بر اندیشه«از مقاالت مذکور مانند برخی 

تعداد دیگري از مقاالت نیز به ترجمه . ورد توجه قرار گرفته استتیلور م اجمالی و کلی
آراي تیلور ، تعداد کمی از مقاالتدر ن همچنی. اختصاص دارد ويهایی منتخب از آثار  بخش

افکار «توان  می جملهکه از  گرفته استفلسفه سیاسی و اخالق مورد بررسی قرار ، مدرنیته ربارهد
بررسی نظریه چارلز تیلور پیرامون «و ) 1383، شادي(» و آراي چارلز تیلور در فلسفه اخالق

 . نام بردرا ) 1386 ،هادوي( »مسئله هویت و گوناگونی فرهنگ در عصر مدرن
و در بسیاري از آثار مرتبط  سکوالریسم انجام شدهبسیاري درباره  هاي پژوهش، عالوه بر این
شده  بحثمحوري  ارتباط سکوالریسم با انساندرباره ، نقد مدرنیته یطور کل یا به با سکوالریسم
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استاد جوادي آملی  ،به این مقوله توجه کرده است، به نحوي مفصلیکی از متفکرانی که . است
) 1381، جوادي آملی(» بررسی و نقد نظریه سکوالریسم: نسبت دین و دنیا«است که در کتاب 

 .گفته استاین پیوستگی سخن  درباره

 هاي پژوهش پرسش
جوادي آملی  تعریف سکوالریسم در آراي استاد )1: هاي پژوهش حاضر عبارت است از پرسش

 ؟اند قرار دادهتوجه مورد در روند سکوالریسم را واملی چه ع، استاد جوادي آملی) 2چیست؟ 
سکوالریسم در اندیشه چارلز تیلور ) 4راهکار ایشان براي مقابله با سکوالریسم چیست؟  )3

محوري خودبسنده در سکوالریسم تأکید  تیلور بر نقش انسان چرا) 5؟ تعریف شده استچگونه 
چه پیشنهادي ، رب چیست و براي تضمین بقاي دینبینی تیلور از آینده دین در غ پیش) 6دارد؟ 
هاي استاد جوادي  ثیري در تحلیلأچه ت، شباهت در هدف و تفاوت در خاستگاه فکري )7دارد؟ 

آیا آراي مذکور  )9سکوالریسم سیاسی چیست؟  ربارهنظر ایشان د )8آملی و تیلور داشته است؟ 
 شان برخوردار است؟گویی به دغدغه دینی ای از انسجام و کفایت در پاسخ

 پژوهشچارچوب نظري 
 بیانتوضیح روند سکوالریزاسیون و آینده دین  نیزبسیاري در تبیین سکوالریسم و  هاي یهنظر

اي عمومی در   یابیم بیان نظریه درمی، توجه کنیمالبته اگر به مصادیق جوامع سکوالر . شده است
خاصی تأکید دارند که ممکن است زیرا هر یک بر عامل  ؛این خصوص تا چه حد دشوار است

 .اي از زمان صدق نکند  در جامعه یا برهه
 .شده استتأکید   1»سازي تخصصی«بر عامل ، هاي سکوالریسم یکی از نظریهدر ، براي مثال
آموزش ، سیاست، معنویتدر حوزه گذشته کارکردهاي بسیاري از جمله  کلیسا در، بر این اساس

پس کاهش . ها به دولت واگذار شده است امروزه اغلب آنکه  هو مراقبت بهداشتی داشت
 محدود شدن دین در حوزه خصوصی و سکوالریسم موجب، کارکردهاي نهاد دین در جامعه

 .گردید
. ولی منتقدان بسیاري دارد، چند این نظریه ممکن است درباره برخی جوامع صدق کند هر

ر آن است که دین بیانگغرب در جمله  از، مشاهده سنن دینی در سراسر جهان ندایشان معتقد

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Differentiation 
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، تر این است که این نظریه نکته مهم .(Taylor, 2007: 425)حضور دارد هنوز در عرصه عمومی 
 .داند را عامل اصلی سکوالریسم می »عدم«یا  »فقدان«، هاي سکوالریسم مانند بسیاري از نظریه

 بر اساستعلق به آرایی است که هاي سکوالریسم م جریان غالب در نظریه، تیلور اعتقادبه 
نبود آزادي ، عدم عقالنیت، هاي علمی تبیین بیانضعف دین در ، کاهش کارکردهاي کلیسا، ها آن
 1هاي زوال تیلور این آراء را نظریه. سبب شد که دین نقش مسلط خود را از دست دهدغیره  و
تدریجی خدا از  محو، ریسماین رویکرد است که در جریان سکوال، ها وجه اشتراك آن. داند می

سپهر عمومی و حاکمیت سبب شد منابع معنابخش و هنجارگذار ، گانه اقتصاد هاي سه حوزه
منابع مذکور همواره وجود داشتند و فقط ، بنابراین ؛دیگري به جز معنویت دینی اهمیت یابد

، و هنجارگذارتنوع منابع معنابخش ، این تبیین بر اساس. منتظر زمانی براي خودنمایی بودند
چنان قوي بود که ، گذشته حضور منبع دین لکن در، امري تازه و مختص به عصر تجدد نیست

نمایی  یعنی مرگ خدا منجر به قدرت، رویدادي سلبی. گذاشت جا نمیرها ب جاي چندانی براي آن
 .گردیدسکوالریسم ، نهایت منابع دیگر و در

به . داند ها را ناکافی می مخالف است و آن، ریسمهاي سلبی درباره سکوال اما تیلور با نظریه 
نوعی کوري ، نادیده گرفتن وقایع ایجابی بسیاري که جهان را تا این حد تغییر داد، تیلور اعتقاد

بر این . کندعوامل این روند را بررسی ، داند که در حد توان وظیفه خود می وي. فکري است
، مسئله مهمی نیست و نباید در جریان تحلیل نیزها  هگوید وجود قبلی این گزین تیلور می، اساس

است که این نیز  »محوري خودبسنده انسان«آفرین اصلی  نقش، به اعتقاد وي. جدي گرفته شود
 (Taylor, 2007: 18).  و جایگاه آن در جهان است »من یا خود«در گرو مفهوم جدیدي از 

و استاد جوادي آملی  يواهیم کرد و آراي واز نظریه ایجابی تیلور استفاده خ، در مقاله حاضر
دستیابی به تبیینی ایجابی از سکوالریسم ، هدف پژوهش حاضر. را مورد مقایسه قرار خواهیم داد

تر از  ما را در ارائه تصویري صحیح، آفرین در سکوالریسم  نقش املترین ع مهم، شناخت. است
تخاذ مواضع کارآمدتر ناظر به آینده دین ا، بررسی حاضر فایده دیگر. کند آینده دین یاري می

 .است

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Disappearance 
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 روش پژوهش
آراي استاد جوادي آملی و چارلز ، تالش خواهد شد با روش توصیفیابتدا ، در پژوهش حاضر

موضع ایشان در برابر ، شود و از خالل این توصیف بیانتیلور درباره سکوالریسم و دین 
محوري در اندیشه ایشان  ریسم و انسانهمچنین نسبت میان سکوال. سکوالریسم روشن گردد

 توصیفی و تجویزي این دو هاي هشود با مقایسه نظری تالش می، درنهایت. شد تحلیل خواهد
روش پژوهش ، ترتیببدین  .تر استنباط شود سنخ و جایگاه آراي آنان در تحلیلی کلی، متفکر
 .شود را شامل میتوصیف و تحلیل ، حاضر

 اهللا جوادي آملی سکوالریسم در اندیشه آیت
، تفکر: قابل توجه است ي ذیلها سکوالریسم در ارتباط با حوزه، استاد جوادي آملیدر دیدگاه 

بیشتر علم سکوالر و در ، هاي اخیر همچنین ایشان در سال. حاکمیت و سیاست، زندگی عملی
یک از در هر  پژوهشروشن است که . است را مورد توجه قرار دادهامکان علم دینی ، مقابل
کوالریسم در فقط سحاضر  در بررسی، از این رو. طلبد میرا مجالی مفصل ، ي مذکورها حوزه

 .مورد توجه قرار گرفته است، محوري حوزه دین و در ارتباط با انسان
 : کند می تأکیدبر سه تعریف ، استاد جوادي آملی از میان تعاریف مختلف سکوالریسم

امر دین و دنیا از هم ، سکوالریسم درباره برخی تعاریفدر : انگاري دین و دنیاجدا) الف
 .شود جدا می
دین به حوزه خصوصی و شخصی ، گروه دوم تعاریفدر : جدایی دین از امور اجتماعی) ب

 .شود محدود می
دین نباید در مسائل شود که  تأکید میبر این نکته ، دسته آخردر : جدایی دین از سیاست) ج

 . ندسیاسی و حکومت دخالت ک
جوادي ( گیرند در طول یکدیگر قرار می، این سه معنا با وجود تمایزهایشان، اعتقاد ويبه 
، نهایتدر به سمت ساحت محدودتر جامعه و ، تر یعنی دنیا زیرا از حوزه کلی .)17: 1390، آملی

جوادي (رد حکومت دینی است ، مشترك است، کند و آنچه در میان این مفاهیم سیاست میل می
  .)19: 1390، یآمل

، سه مفهوم دنیا، در سمت دیگر ودین ، یک سمت تقابل، در همه تعاریف فوق، به بیان دیگر
جزئی از دنیا ، جزئی از جامعه و جامعه، روشن است که سیاست. قرار دارد جامعه و سیاست
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معانی ، اگر ادعاي جدایی دین از سیاست مخدوش شود، استاد جوادي آملیبه اعتقاد . است
 .کند البته ایشان دلیل دیگري اقامه نمی. شود اعتبار می بی یگر نیزد

یافتن امري ظاهراً . دست یابیمبراي درك درست سکوالریسم الزم است به تعریفی از دین 
استاد ، از این رو. استامري تقریباً محال ، دیندرباره مشترك میان ادیان و تعریف جامع و مانع 

هاي اسالم  به ویژگیتوجه تعریف دین با ، ین اسالم و به عبارت دیگرجوادي آملی به تعریف د
قوانین و مقرراتی است که ، اخالق، اي از عقاید مجموعه، دین«ایشان  اعتقادبه . کند بسنده می

 »ها و تأمین سعادت دنیا و آخرت آنان تدوین شده است براي اداره امور فردي و اجتماعی انسان
  .)20: 1390، جوادي آملی(

مخالف ، ترین معناي آن شود که ایشان با سکوالریسم در عام استنباط میفوق از تعریف 
. شود میکند که هیچ امري از حیات آدمی از آن مستثنی ن اي دین را تعریف می  گونه است؛ زیرا به
در هر حال ، خیرحق است یا ، نظر از اینکه اصل دین صرف، بر اندیشه سکوالر در مقابل بنا

اداره ، در مسائل سیاسی«ذکر و مانند آن است و ، نیایش، اخالق، احکام فردي، دوده نفوذ آنمح
المللی در  اي و بین روابط منطقه، تنسیق روابط ملت و دولت، تنظیم موارد حقوقی، امور کشور

پس دینداران در مواجه با  .)66 :1381، جوادي آملی(» دخالتی ندارد، جنگ و صلح و نظیر آن
، دین یتریسم ممکن است مواضع مختلفی اتخاذ کنند؛ زیرا دعوي سکوالریسم نه بر حقانسکوال

حضور حداکثري دین و ، برخی از دینداران، ترتیبدین ب. بلکه بر حدود نفوذ آن متمرکز است
سکوالریسم را نیز خواهند ، برخی در عین پذیرش دین در زندگی شخصی خود، در مقابل
 .پذیرفت

به اعتقاد دهد؟ حکم به ناکارآمدي دین در اداره امور جامعه  باید، د دینداراما چرا یک فر
 :عبارت است از، به اجمالترین دالیل سکوالرها در این حوزه  مهم، استاد جوادي آملی

قائالن به . عدم مشارکت فراگیر مردم، نهایتدر عرفی شدن دین و ، ناسازگاري حکومت و دین
 :کنند سکوالریسم چنین استدالل می

ها ارتباط  حکومت امري مرتبط با قدرت و قهر است و دین با روح و عواطف انسان -1
نامبارك خواهد بود و ، و اگر نسبتی برقرار شودوجود ندارد میان این دو نسبتی ، بنابراین. دارد

 .)88-76: 1390، جوادي آملی(شود  سبب استبداد دینی می، حکومت دینی

ورود دین به عرصه . دنیوي و عرفی هستند، حکومتیدین امري مقدس است و امور  -2
 .)110-88: 1390، جوادي آملی(برد  قداست آن را از بین می، سیاست
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توجهی  کم، گزیند و به علم و تخصص ایشان کارگزاران متدین را برمی، حکومت دینی -3
از مشارکت در  ،افرادي که نتوانند خود را با معیارهاي دینی هماهنگ کنند، ر اینعالوه ب. کند می

داري زمام امور را به دست گیرند  مانند و چه بسا افرادي با تظاهر به دین امور جامعه باز می
 .)137-110: 1390، جوادي آملی(

در مقاله حاضر از بیان آن کند که  این ادله را به تفصیل نقد می، اهللا جوادي آملی آیت
کند که به سه  ایش سکوالریسم را بررسی میهاي پید زمینه، در ادامهایشان . شود نظر می صرف

توجه خاص ایشان به  دلیلبه . شود محوري تقسیم می گرایی و انسان عقل، گرایی محور علم
 .در ادامه بر این مبحث متمرکز خواهیم شد، محوري انسان

  محوري  انسان
ان آن را نمادي از تو محوري چنان حائز اهمیت است که می انسان، اهللا جوادي آملی آیت اعتقاد به

ارزش و مقام ، در این تفکر. که سرنوشت غرب را تغییر داد کردتلقی ) رنسانس( نوزاییجنبش 
. شود میدر نظر گرفته میزان همه امور ، گیرد و آدمی توجه قرار می موردبه نحوي افراطی انسان 

جنبه ، ن دیگرسرشت انسانی و حدود و عالیق طبیعت او یا به بیا، محوري پس موضوع انسان
iطبیعی انسان است i )53 :1390، جوادي آملی(.  

شود این تفکر نه تنها منجر  محوري سبب می تناقض موجود در اساس انسان، ایشان اعتقادبه 
زیرا با محوریت  ؛منجر به تحقیر انسان گردد، بلکه در تحلیل دقیق، به واال دانستن انسان نشود

شود و این  در نیازهاي مادي و امیال شهوانی خالصه می ويخواست اصلی ، حیث طبیعی انسان
 تفاوتیاش با حیوانات  انسان در زمینه عالیق و امیال طبیعی. به معناي حیوان تلقی کردن اوست

شود و این به  میبدل » مداري حیوان«به » مداري انسان«وض محوري در ع انسان، از این رو. ندارد
  .)54 :1390، جوادي آملی( حرمتی به اوست بی ن آدمی وشأ معناي تفریط در رعایت

مستلزم تمایز وي از حیوانات است و این برتري صرفاً با وجه ، انسان که شأن درحالی
هایی از  را نمونهغیره پرستش و ، طلبی حقیقت، جویی ایشان کمال. یابد می تحققغیرمادي بشر 

، جوادي آملی( اند ها را پذیرفته غربی نیز آنداند که بسیاري از فالسفه  نیازهاي غیرمادي بشر می
1390: 54(. 
، محوري توان استنباط کرد که استاد جوادي آملی در نقد خود به انسان از این مطلب می 
ماهیتی مادي و طبیعی قائل به صرفاً ، براي آدمی ودارد  توجهخاص آن     شناسی  مبناي انسان به
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بیشتر به سرآغازهاي ، واقعیتی روحانی قائل بودند، اي انسانهایی که بر اومانیست، در واقع. است
اي در غرب غلبه یافت که به تمایز   شناسانه تفکر انسان، بودند و به مرور زمانمتعلق این مکتب 

 . انسان از حیوانات یا وجود نفس باور ندارد
محوري بر  انتأکید انس .استمحوري مستلزم افراط در بزرگداشت انسان نیز  انسان، در ضمن

ظاهري خوشایند بیابد و این جذابیت با درستی آن ، شود که این ادعا میزان بودن انسان سبب می
گوید که گویی به هیچ موجودي نیاز ندارد و  محوري چنان از انسان سخن می انسان. خلط شود
. د استالوجود نیازمن به واجب، موجودي امکانی و از جمیع جهات، که انساندر حالی . خداست

دنیا و آخرت از خداي ، خالی کردن زندگی آدمی در همه ابعاد حیاتش شامل تکوین و تشریع
  .)58 :1390، جوادي آملی( شود معنایی زندگی می بی سبب، الوجود واجب

با چنین تعریفی . کند انسان را موجودي امکانی و عبد خدا تعریف می، استاد جوادي آملی
 اي براي استقالل و  عرصه، ینی یا تشریعی و دنیوي یا اخروي انسانتوان در زندگی تکو نمی
 از آنجایی کهبلکه ، این عبودیت به معناي اسارت و در بند بودن انسان نیست. نیازي یافت بی

از مرتبه حیوانی و وصول به کمال خاص انسان  يمایه نجات و، دهد ذات بشر را تشکیل می
بلکه . شود انسان اساساً در نسبت با خدا تعریف نمی، محوري اندر مقابل در اندیشه انس. است

ها و هنجارها تعریف  حداقل در حوزه تشریع یا به بیان دیگر ارزش، به مثابه موجودي مستقل
لحاظ و همه چیز تابع خواست او باشد انسان ، وقتی معیار و مرجع همه چیز، بنابراین. شود می
البته این خدایی به معناي تکوینی نیست که . یابد خدایی می نیأش ، توان گفت که انسان می، شود

اخالق و در حوزه باید  به لحاظانسان ، بلکه در واقع، بالذات لحاظ شود انسان واقعاً خالق یا قائم
 .شود خداي خود محسوب می، و نباید

 محوري و سکوالریسم نسبت انسان
همه امور به تصمیم و انتخاب آدمی ، ريمحو نگرش انسان بر اساسدر بخش قبلی بیان شد که 

تواند  می وندعبد خدا است و با تبعیت از خدا، انسان، در تفکر دینی در حالی که، شود محول می
محوري و سکوالریسم  اهمیت این نکته در نسبت انسان. به حیات حقیقی انسانی دست یابد

 .شود آشکار می
. ه زندگی اجتماعی و سیاسی ساکت باشدالزمه سکوالریسم سیاسی آن است که دین دربار

براي اداره ، کند قائالن به آن گوید سکوالریسم ایجاب می پس چنان که استاد جوادي آملی می
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رب جامعه و اله «شود که  می وضعیت موجبجامعه به امري غیر از دین توسل جویند و این 
دعواي ربوبیت در بخشی از و این همان تفرعن و ، خود ملت یا اندیشوران آنان باشند، ملت

 .)66 :1381، جوادي آملی(» زندگی است

اي مشترك یعنی ادعاي ربوبیت فرعونی و  هر دو از ریشه، محوري پس سکوالریسم و انسان
به  ي مذکورها هر دو نظریه. مشترك است، شود و اصل ادعایشان الوهیت نمرودي ناشی می
تفاوتی که باید میان این دو . ن و توان اوستأش بخشد که فراتر از انسان مقام و مسئولیتی می

محوري در شرك و  ابعاد اندیشه انسان در همهبه کل و جزء ارجاع دارد؛ یعنی ، تفکر قائل شد
ادعاي ربوبیت ریشه دارد و تفکر سکوالریسم در برخی جهات از آن نشأت گرفته است 

 .)65 :1381، جوادي آملی(
. شود اد جوادي آملی با این دو اندیشه روشن میشدت مخالفت است، عباراتدر این 

در جهت نفی عبودیت انسان است و او را خداي ، بحثآغاز طور صریح و از  محوري به انسان
 که دین قادر به اداره جامعه نیست و در کند اما سکوالریسم از این نقطه آغاز می ؛داند خود می

. رسد می دموکراسی یا به حاکمیت خواصنهایت یا به حاکمیت عموم مردم در اشکال مختلف 
کند که غیر از خداي دین  خدایانی فرض می، در ساحت اجتماعی و سیاسی، ترتیب بدین 
 . آمیز است این تفکر نیز به قول استاد جوادي آملی شرك. هستند

شود  اما چرا انسان چنین ادعایی دارد؟ این شایستگی و ارزش او نیست که باعث می
او را به این نتیجه رسانده ، هاي انسان مدرن زي کند؟ شاید علم و ارتقاي توانایینیا احساس بی

 . استنیاز  بی که محور عالم است و در اداره امور خود از هر راهنما و مرجعیاست 
ایشان معتقد است علت اصلی رواج . کند ها را رد می استاد جوادي آملی این فرضیه

که انسان  ییآنجا از. نیازي و استغناي آدمی است میل به بی در، محوري و سکوالریسم انسان
، رأي مردم، آزادي، عقل، علم، کننده باشد محور و تعیین، اش هاي نفسانی خواهش مایل است

ها  مانع این خواسته، ولی التزام به قوانین دینی .دهد را بر دین ترجیح می غیره منافع اقتصادي و
جوادي (این مطالبه است ، کنند ي که در این جهت حرکت میاست و مبناي حقیقی مکاتب فکر

 .)59 :1390، آملی

محوري را تأکید  انسان، که چرا استاد جوادي آملی گردیددر مباحث قبلی این پرسش مطرح 
ایشان . پاسخ یاري کندبیان داند؟ ممکن است نکته اخیر نیز ما را در  بر بعد حیوانی انسان می

 ظاهراً. داند محوري و سکوالریسم را تمایل به تبعیت از امیال می ناصلی گسترش انسا دلیل
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در . کند درباره آن قضاوت می، محوري ها و تبعات سکوالریسم و انسان ایشان با نگاه به انگیزه
که به  شود دانسته میهایی محترم  خواسته، و در عمل شود تأکید میبر خواست بشر ، این مکاتب

طور غالبی و  حداقل به –هاي معنوي  توجه به خواستهبحثی درباره د و باشمتمایل زندگی مادي 
موجودي صرفاً با تمایالت ، مورد نظر است، محوري پس انسانی که در انسان. نیست -صریح

 . حیوانی است
پس ، محور باشد، این است که اگر قرار نیست خواست آدمیمورد توجه در اینجا  پرسش

حق است  محور، در اسالم، استاد جوادي آملیبه اعتقاد تعیین کند؟  چه چیز باید نظام زندگی را
قابل  »محوري حق«بدون درك معناي ، داري به ویژه عقالنیت اسالمی و حکومت دینی و دین

  .)182-183: 1390، جوادي آملی(تبیین نیست 
. خیزد به همین دلیل سکوالریسم با حکومت دینی به چالش برمی، ایشان اعتقادبه 

. شود به خواست انسان مستند می، دارد که در آن همه امور زممحوري تال کوالریسم با انسانس
هایی مورد قبول هستند که بیشترین امکان را براي تحقق امیال طبیعی فراهم  حکومت، بنابراین
این یعنی به جاي . محور است حق، اسالمیحکومت طور خاص  اما حکومت دینی و به ؛کنند

این نکات . سیاسی و اجتماعی است هاي مبناي تصمیم، عینی و واقعی امور، 1انفسیهاي  خواسته
کند که خود بحثی بنیادي  ها می بحث وجود حقایق ثابت و امکان دسترسی به آنذهن را متوجه 

شود  شناسی و فلسفه است و آثار آن در مواضع سیاسی و اجتماعی ما ظاهر می در معرفت
  .)184-222: 1390، جوادي آملی(

اما نظیر  ؛کوشد ضرورت و فایده حکومت دینی را اثبات کند بحث خود می ادامهایشان در  
گذریم و در بخش بعدي به  از آن می، از این رو. شود نمیمالحظه این بحث در آراي تیلور 

 .پردازیم آراي تیلور ذیل همین موضوعات میبحث درباره 

 سکوالریسم در اندیشه تیلور
، فلسفه سیاسی، دین، هاي مختلفی از جمله فلسفه فیلسوف کانادایی در حوزه 2چارلز تیلور

شود مقایسه آراي او با  آنچه سبب می. نظر و شناخته شده است صاحب، غیره شناسی و معرفت
خصائص ، هاي ایشان و در عین حال شباهت میان دغدغه، باشدبرانگیز  تأمل، استاد جوادي آملی

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Subjective 
2 Charles Taylor 
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کاتولیکی جدي است و دغدغه احیا و نجات مسیحیت کاتولیک در  تیلور. فکري هر یک است
 .اولویت اصلی اوست، عصر حاضر

، اینکه به نظر وي ویژهبه . سکوالریسم است، ترین مانع در مقابل دغدغه دینی تیلور مهم
تیلور کتاب مهم خود ، بنابراین، استسکوالریسم ، وجه مشخصه عصر حاضر بیش از هر چیز

بدون شناخت و ، کند بهبود وضعیت دین وي تصور می. نامد می 1»عصر سکوالر« درباره دین را
 . نقد سکوالریسم ممکن نیست

به این معنا که معتقد است میراث ، شود می محسوب 2وي اندیشمندي پسالیبرال، در ضمن
هاي  به جریانباید ، به جاي رد مطلق آن، بنابراینسنتی واحد و همگن نیست؛ ، لیبرالی
اي در بطن آن توجه کرد که هم با وضعیت غرب مدرن سازگاري دارد و هم از   مانده مغفول

، با جدیت در پی احیاي دین است يچند و هر، ترتیب بدین . استبري ، معایب لیبرالیسم مسلط
اي   تیلور با وجود مسئله، ترتیب بدین . کند به هیچ وجه این آرمان را در سطح سیاسی دنبال نمی

 .رود میبه طریقی دیگر ، در خصوص پاسخ، اد جوادي آملیمشابه است
اما اینک ، دینی در اروپا تقریباً ناممکن بود بی، میالدي 1500در سال بیان کرده است تیلور 

عامل این . مند نیست بهره نیزهاي متعدد است که از بخت زیادي  دینداري صرفاً یکی از گزینه
مورد نخست بر : کند بیان میي سکوالریسم سه تعریف ابتدا برا ويتغییر بزرگ چه بود؟ 

ساختار سیاسی در . دولت است، دارد که آشکارترین مصداق آنأکید ها و افعال عمومی ت سازمان
در حالی که دولت مدرن ، با دین یا مفهومی از واقعیت غایی مرتبط بود، همه جوامع پیشامدرن

هاي  برحسب حوزه، برداشت از سکوالریسم یک، بنابراین. از این اتصال فارغ است، غربی
 .است 3عمومی
که از خدا است سقوط اعتقاد و عمل مذهبی در مردمی  به معنی، سکوالریسم، معناي دومدر 
 .اند عمدتاً سکوالر شده، کشورهاي اروپاي غربی، به این معنا. شوند دور می
گذر به ، ن تعریفدر ای. شود می تأکیدبر شرایط باور ، معناي سوم سکوالریسمدر 

به ، مشکل است بی چالش و در واقع بی، ونداي که در آن باور به خدا جامعه یعنیسکوالریسم 

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 A secular age  
2 Post liberal 
3 Public spaces 
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شود که  محسوبها  گزینه سایراي در میان   گزینه، اي تبدیل شود که در آن اعتقاد به خدا جامعه
 .)Taylor, 2007: 1-3( نیست نیزها  ترین آن آسان
شایسته است ، دارد أکیدد جوادي آملی بر تعریف نخست از سکوالریسم تکه استا ییآنجا از

فرهنگ غرب زمانی پیش رفت که ، تیلوربه اعتقاد . بیان کنیم را درباره این موضوعنظر تیلور 
تفکر یگانه اهمیت نیافت که  تا آن حداي   حاکمیت مسیحی شکست خورد و دیگر هیچ فلسفه

هاي مختلف در جامعه  اي از نگرش  ز آن همواره مجموعهبلکه بعد ا، مسلط در جامعه شود
پس باید از ولتر تشکر کرد که امکان زندگی مسیحی با خلوص و بدون . شروع به رقابت کردند

 .)Taylor, 1999, 18(هاي صلیبی را محقق کرد  هاي جنگ خونریزي

، در ضمن. ستبین نی تیلور به تجربه تاریخی غرب در زمینه حکومت دینی خوش، نابراینب
ولی کلیت جریان اندیشه سیاسی در غرب را ، گرچه او منتقد بسیاري از مباحث لیبرالی است

اصالحاتی صورت گیرد پاسخگوي مسائل ، تیلور معتقد است اگر در لیبرالیسم. کند نفی نمی
مستلزم آن نیست که مسیحیان ، همچنین به نظر او آزادي مدرن و پلورالیسم. غرب خواهد بود

شود و افراد  صداي آنان بهتر از ازدحام قرون صلیبی شنیده می، کوت کنند؛ بلکه در این فضاس
نه مطلوب و نه ، حکومت مسیحی امروزه، تیلوراعتقاد به  .توانند به میل خود به خدا رو آورند می

 . ممکن است
ذکر شایان . شاید از این سخن استنباط شود که وي به کلی با حکومت دینی مخالف است

دهد که ادعاي تعمیم  کند و تذکر می آراي خود تأکید می 1بر ویژگی محلی مکرراست که تیلور 
به جوامعی غیر از جوامع سکوالر در اروپاي غربی و آمریکاي شمالی و ادیانی غیر را اش  نظریه

 .دکن طور کلی قضاوت نمی ترتیب او درباره اسالم یا حکومت دینی به بدین . از مسیحیت ندارد
گوید؟ تیلور بر  سخن می درباره چهپس ، اگر تیلور با سکوالریسم سیاسی مشکلی ندارد

 یعنی شرایط جدید باور، وضعیت سکوالر به معناي سوم. کند معناي سوم سکوالریسم تمرکز می
 .)Taylor, 2007: 4(مطرح کرد هاي اخالقی و معنوي را باید در آن  ها و تالش که همه پرسش
گیر  تبعات آن دامن، خواهانه ما را تصرف کند بستر و زمینه همه تجارب کمال، یسموقتی سکوالر
 .هویتی جمعی و گفتگویی است، زیرا هویت انسان ؛دینان خواهد شد بی دینداران و

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Local 
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انسان . شویم از طریق دستیابی به زبان به عوامل انسانی کامل تبدیل میما ، تیلور اعتقاد به 
و همه این کارها مسبوق به  غیره دارد ارتباط و، احساس، بلکه فکر، ستیک جسم زنده نی فقط

 :گوید او می .)304: 1374، ساندل( یک زبان و فرهنگ است
ها  هویت من به وسیله پایبندي. دانستن این است که کجا قرار دارم، دانستن اینکه من کیستم«

ی است که از درون آن شود که فراهم سازنده چارچوب یا افق هایی تعریف می و تشخص
توانم در هر مورد تالش کنم و آنچه خوب یا ارزشمند است یا باید انجام پذیرد یا باید از آن  می

قادر ، به عبارت دیگر افقی است که درون آن ؛یا با آن مخالفت کنم را تعیین نمایمکنم حمایت 
  .)Taylor, 1989: 27( »به اتخاذ یک موضع هستم

گیري اخالقی دارند و فضایی را  شود که جهت هایی تعریف می ایبنديپ از طریقپس هویت 
پس . آید هایی مربوط به خوب و بد و اصلی و فرعی پدید می کنند که در آن پرسش فراهم می

هاي اساسی  انتخاب همهزیرا  ؛بدون فرض جامعه ناممکن است، تصور فرد و انتخاب فردي
این افق صرفاً از طریق جامعه به فرد داده . ام شودانجاخالقی و ارزشی  یافق انسان باید در

 .شود می
. سکوالریسم در معناي سوم با هویت انسان غربی مرتبط استکه شود  در اینجا روشن می

به اشکال مختلف مورد مخالفت یا غفلت قرار  1وضعیتی است که در آن امر متعالی، سکوالریسم
اعتقادي دینی  بی این امر با. شود وراي انسان نفی میگیرد و هرگونه ارجاع به هدف یا معنایی  می

 .)Taylor, 2007: 18( اعتنایی به آن همراه است بی یا انکار خدا یا

دین به چه . شود بیاندر این راستا و به منظور تدقیق بحث الزم است تعریفی از دین نیز 
ین را در معنایی عام و بر اساس تیلور د. توان تعریف کرد معناست؟ دین را به اشکال مختلف می

دین متضمن باور به  .)Taylor, 2007: 15( کند مکانی تعریف می -تمایز امر متعالی از امر زمانی
مفهومی از کمال را براي زندگی روزمره انسان ، وجود واقعیتی متعالی است و این امر متعالی

الی در دین را در سه بعد مطرح تیلور نقش امر متع .)Taylor, 2007: 510( دهد عادي شکل می
  :کند می

به بیان . گوید که هدفی فراتر از موفقیت مادي و دنیوي انسان وجود دارد دین به ما می) الف
 .تواند و باید به آن برسد گوید که انسان می دین از کمالی فراانسانی سخن می، دیگر

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Transcendent 
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باور به قدرتی واالتر یعنی مستلزم ، مفهوم خیر فراانسانی قابل دستیابی توسط انسان) ب
 .خداي متعالی است

که با مرگ به پایان  -کند ما حیاتی فراتر از مرزهاي طبیعی زندگی  این مفاهیم ایجاب می) ج
  .(Taylor, 2007: 20) را باور کنیم -رسد می

ساختاري مشابه و واجد هدف و منبع و از باید ، اگر قرار است امري جایگزین دین شود
، در عصر سکوالر همین اتفاق رخ داده است؛ یعنی دریافتی از انسان. باشدردار برخوغایت 

 .سبب تغییر جایگاه دین و رواج سکوالریسم شده است

 محوري و سکوالریسم انسان
توان سکوالریسم را  حتی می، وي اعتقادبه . داند ترین رقیب دین می محوري را مهم انسان، تیلور

، اهداف همهاي است که در آن   دوره، و گفت عصر سکوالر کردف محوري تعری بر مبناي انسان
با ظهور جامعه غربی ، تیلوراعتقاد به  .(Taylor, 2007: 19)گیرد  الشعاع رشد انسان قرار می تحت

شده بدل اي مسلط   به گزینه 1محوري مطلق خودبسنده این نخستین بار در تاریخ است که انسان
 . است

محوري نیز به این  انسان. اي از خیرها است  نیازمند معنا و نیز مجموعهانسان در زندگی خود 
گوید؛ لکن این مفاهیم را به انسان و  اخالق و کمال سخن می، دهد و از فضیلت نیاز پاسخ می

 توجه بهمحوري بدون توسل به خدا و  انسان. زند یپیوند ماین مکانی او  -زندگی این زمانی
کند که بتواند در آن زندگی بالنسبه  نسان چارچوبی تعریف میزندگی پس از مرگ براي ا

 مانندمرجعی بیرونی  ها و خیر را از گذشته مردم ارزش در مقابل در. معناداري را داشته باشد
این تصور ایجاد شد که این ، ولی به تدریج. کردند خدا یا جهان یا ماهیت امور اخذ می

 .)Taylor, 2011: 580(ا است ها ساخته و پرداخته ذهن خود م مرجعیت
محوري با فرهنگ  انسان، او اعتقادبه . گوید سخن می 2تیلور در ادامه از فرهنگ اصالت

امري ارزشمند است که فرد با رجوع به ، در این فرهنگ. ترین تحقق خود رسید اصالت به کامل
و تنوع است و گرایی و ارزشمندي تفاوت  نسبی، نتیجه این فرهنگ .خواست خود انتخاب کند

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Self-sufficient exclusive humanism 
2 Authenticity 
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انتخابی  هر، زیرا به موجب آن ؛هیچ معیاري فراتر از خواست و میل شخص وجود ندارد
 ).Taylor, 2003: 37(اگر و زیرا آزادانه انتخاب شود ، ارزشمند است

تأکید بر نوع ، محوري شاید بتوان این تحوالت را چنین تفسیر کرد که در آغاز جریان انسان
اما  ؛هاي مردمی نیز متقارن با آن دوران مطرح شد و ارزشمندي حکومتانسان بود و حقوق بشر 

روشن است که افراد . تأکید بر فرد انسان است، در گام بعدي که فرهنگ اصالت رواج یافت
این اخالق از حیث اجتماعی منجر به فردگرایی و از حیث . هاي بسیار متنوعی دارند خواسته

اینک باید پرسید . خواند می 1که تیلور آن را سیاست تأییدشود  سیاسی سبب پیدایش جریانی می
 ثمره این تحوالت براي دین چه بود؟ 

حامل این پیام بود که اگر فرد بر اساس امري غیر از خواسته خود عمل کند ، فرهنگ اصالت
اش را تابع امري بیرونی و  اصیل نزیسته است و زندگی، و در اجراي تمایالتش کوتاهی نماید

آمد و  سایر مراجع به حساب می جزءدین نیز یکی از این امور بیرونی و . صیل کرده استغیرا
ها  در عوض طغیان و عصیان در مقابل همه مرجعیت. عمل کردن بر اساس آن ضدارزش بود

اي و   عاریه، زندگی دینی، بر اساس فرهنگ اصالت، ترتیب بدین . شد می محسوبفضیلت 
 .اخالقی است غیر   

ثیري که أاین اخالق از ت، تیلوراعتقاد  به. کند ر به شدت اخالق اصالت را نقد میتیلو 
زندگی آدمی  »فتگوییگ«غافل است و ویژگی ، دیگران بر تعیین خیرها و اساساً هویت ما دارند

ها وجه  زیرا معناداري بسیاري از خیرها براي ما به این دلیل است که آن ؛گیرد را نادیده می
باید بکوشیم از این تأثیر به ، خواهی در حالی که به تبع اصالت. افراد هستندسایر ا شترك ما با

 به مخالفتاخالق اصالت فرد را ، بر اینعالوه  (Taylor, 2003: 34) رها شویم »قید«مثابه یک 
 2»خودپرستی«و این منجر به نوعی  دهد غیره سوق می سنت و، دیگري، هاي جامعه با خواسته

 . داند تیلور راه نجات از این وضعیت را دین می .(Taylor, 2003: 40)شود  می
تواند به مثابه پادزهري براي  شود و می از خود می تر رفتندینداري موجب تعالی و فرا 

انسان مدرن را از همه ، اي امروزه هراس از زندگی عاریه. کنونی عمل کند 3فرهنگ خودمحور
انسانی را که خواهان ، عنوان معیار اخالق  به، انتخاب شخصیاما  ؛کند آفرین جدا می امور ارزش

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Politics of recognition 
2 Narcissism 
3 Solipsism 
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، ترتیب بدین . رساند به زندگی گزافی و دلبخواهی می، دار و اصیل است حیاتی معنی
بسیار ، تیلور در این بخش هايانتقاد. پایانی مبتذل دارد، در اخالق اصالتمتجلی محوري  انسان

بندوباري هاي  بی دربارهر خصوص هشدار حتی د –سنت حوزوي از غرب  هايبه انتقاد
جامعه و خدا ، نظم جهانی، فقدان تعلق به زنجیره وجود، تیلوربه اعتقاد . نزدیک است -جنسی

و تأسف جوامع غربی  1»ساحت پهلوانی«تعبیر . سبب از دست رفتن هر هدف مهمی شده است
اقد هدفی است که بتوان براي آن ف، انسان معاصرکند که  بر این موضوع داللت می، از فقدان آن

 .)Taylor, 1991: 4(جان داد 
ترین  شود و بیشترین سود و اقتصادي امروزه همه اهداف با عقالنیت ابزاري سنجیده می

. رفاه است، معیار ارزشمندي یگانه، در غیاب هر ساختار مقدس. معیار موفقیت است، محصول
: عبارت است از، محور در غرب مدرن انه و انسانجوی نتیجه روندهاي آزادي، به اعتقاد تیلور

فقدان آزادي واقعی ، نهایتفقدان هدف و تأکید بر عقل ابزاري و در ، فقدان معنا و اخالق
)Taylor, 1991: 10(. 

 محدود نهایت به مرزهاي زمان و مکان هاي سکوالر نیز در واالترین آرمان، یلوربه اعتقاد ت
تواند پیشنهادهایی عرضه کند که از مرزهاي زمان  لی است که میدین با محوریت تعافقط . است

مستلزم یک تغییر هویتی است که در اخالق سکوالر ، تعالی دینی همچنین. و مکان فراتر رود
هویت ثابتی وجود دارد که همه چیز براي اوست و ، در تعابیر سکوالر. غایب است

، با ارائه هدفی فراتر از تمایالت بشري دین. دهد غایت اخالق را تشکیل می، هایش خواسته
  .)Taylor, 1999: 21( گشاید را به روي تغییر می ويهویت 
قادر به تأمین ، محوري دهنده اموري است که سکوالریسم و انسان دین ارائه، دین ترتیبب
زندگی  مهم وقایعرجوع افراد به دین در ، عالقه انسان مدرن به هنر، تیلور اعتقاد به. ها نیست آن
دهد  هاي جامعه سکوالر نشان می ها و عطش ازدواج و مرگ و بسیاري دیگر از تنش، تولد انندم

 ,Abbey( دارد هاي مدرنیته و کسب معنا نیاز از قالب تر رفتنکه بشر به راهکاري براي فرا

2000: 211(.  
اما ، اند دههایی موجد مشکالتی در جوامع ش برخی به بهانه دین در زمانکه پذیرد  وي می

گذشته براي درمان بیماران روانی با عمل جراحی  در. داند می 2حذف آن را شبیه عمل لوبوتومی

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Heroic dimension  
2 Lobotomy 
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به بهانه درمان جنون و ، ترتیب بدین . کردند ها اقدام می لوبوتومی به برداشتن بخشی از مغز آن
محوري و حذف  انانس، تیلور اعتقاد به. شدند آنان به کلی از زندگی ساقط می، مشکالت رفتاري

 ,Taylor(است   است که هنوز در اندیشه مدرن مورد بررسی قرار نگرفته هاییموجد خطر، دین

1999: 19(. 
: کند که پیام آن این است عنوان مدرنیته کاتولیک ارائه می باپیشنهاد خود را ، نهایت در وي

ینی قرار داد که در هاي سکوالریسم را جدي گرفت و دین را به شکلی مورد بازب باید چالش
اختالف و عدم تساهل  وجبم، بخت بیشتري براي بقا بیابد و مانند گذشته، عصر سکوالر فعلی

دهد که اگر هم سخنی دینی  و فقط هشدار می کند نمی بیاندر این زمینه  يپیشنهاد يو. نشود
 .جهان ما بیشتر گرفتار خشونت خواهد شد، شکل نگیرد

 مقایسه و ارزیابی
یابیم  درمی، کنیم از سکوالریسم و دین توجه مییادشده که به تعاریف دو اندیشمند هنگامی 

کند که در آن  اي زندگی می چارلز تیلور در جامعه: با یکدیگر متفاوت است، نقطه عطف مطالب
، بر اینعالوه . هاست تا حد زیادي سیطره یافته است مدت، اش سکوالریسم به معناي سیاسی

با تعاریف ، بنابراین. اي ناخوشایند است  خاطره، کومت دینی در قرون وسطیتجربه آنان از ح
 . متفکري سکوالر و قائل به جدایی دین از سیاست است نیزتیلور ، مورد نظر استاد جوادي آملی

اي دیندار است و عالوه بر  همچنان جامعه، مسائل خاص خود با وجودجامعه ما ، در مقابل
معارضه سکوالریسم با دین در کشور ما بیشتر به بحث حاکمیت  .ددارحاکمیتی دینی ، این

البته دلیل دیگري نیز . دارد أکیداستاد جوادي آملی نیز بیشتر بر بعد سیاسی بحث ت. ارجاع دارد
تعاریف سکوالریسم را رد حکومت دینی  اشتراكایشان وجه  .دکربیان توان براي این توجه  می
 .کند سه تقریر از سکوالریسم تلقی می داند و نقد آن را نقد هر می

کند  اي فلسفی و مفهومی بحث می  شیوه اب، شناسی همچنین استاد جوادي آملی از حیث روش
تیلور روشی ، در مقابل. شود می شاملها  و عمده مطالب ایشان را ادله سکوالریسم و نقد آن

خ و زمینه اجتماعی و فرهنگی به تاری توجه با، اش با نگاه تحلیلی يو. تاریخی دارد-تحلیلی
 ).Abbey, 2002: 100-103(پردازد  به تحلیل مفاهیم کلیدي می، ها آن

و تبعات  بیانتاریخ و جامعه سکوالر  دربارهتیلور توضیحات مفصلی ، از این رو
ولی استاد جوادي آملی در این . کند محوري در زندگی مدرن را با جزئیات توصیف می انسان



 
 
 
 
 

 85بررسی تطبیقی آراي استاد جوادي آملی و چارلز تیلور  : محوري، قلب سکوالریسم انسان
  

 

این ، اگر این نکته را در کنار تأکید ایشان بر حکومت دینی قرار دهیم. ساکت استحوزه تقریباً 
قائل نیست و بر توصیف ، شود که ایشان اصالتی براي وضع نادرست موجود نتیجه حاصل می

وضعیت پیشنهاد ایشان براي تبدیل وضع موجود به  از آنجایی که .داند خیري مترتب نمی، آن
 . دهند عمده بحث را نیز به آن اختصاص می، حکومت دینی است، مطلوب

هاي مهمی نیز میان آراي استاد جوادي آملی و تیلور  شباهت، مذکورهاي  تفاوتبا وجود 
همچنین . معتقدند سکوالریسم تهدیدي براي دین در جهان معاصر است آنها. وجود دارد

گیري  عامل در شکلترین  محوري را مهم که انسانآنها این است ترین نقطه شباهت  مهم
هاي موسوم به زوال  نظر ایشان را از نظریه، این تعلیل. دانند سکوالریسم و تضعیف دین می

نسبیت و ، هاي مادي و مبتذل تیلور محوریت خواسته است که نکته دیگر این. کند تفکیک می
را تأکید بر و استاد جوادي آملی نیز آن  داند محوري می هرج و مرج اخالقی را از تبعات انسان

دو متفکر نتایج یکسانی را از دو روش متفاوت ، ترتیب بدین . کند بعد حیوانی بشر تفسیر می
 .کنند استخراج می

کند و این همان است که استاد  یاد می »خودبسنده« محوري با وصف همچنین تیلور از انسان
که در  کنند بیان می، يمحور ایشان در نقد و رد انسان. داند می »دعوي ربوبیت«جوادي آملی 

 استتوجه تیلور  این نکته نیز مورد. محور است؛ زیرا عالم نیز بر اساس حق است، حق، اسالم
، منبع معنا یگانه، بدین ترتیب. داند خالی می، عالم واقع را از هر غایت و معنایی، که انسان مدرن
معنایی  بی به، دارد و در عملاي نامبارك   نتیجه، استقالل براياین تالش . شود ذهن بشري می

 .خالف ادعایش قادر به تأمین معناي زندگی نیست بر، محوري پس انسان. شود ختم می
تیلور از ویژگی . دانند مبنا می بی اي  محوري را اندیشه انسان، تر ایشان در تحلیلی بنیادي

اعتقاد به . گوید میگفتگویی هویت بشري و وابستگی آن به زمینه تاریخی و اجتماعی سخن 
ها  هویتی انسان است و انسان بی در واقع به معناي، آزاد و برکنار از قیود فرض انسانی مطلقاً، وي

استاد جوادي آملی نیز با رویکردي دینی . هستندوابسته فرهنگ و زبان ، به جامعه، در باطن خود
اي   جوادي آملی به گونه لور و استادتی    شناسی  پس انسان. گوید از عبودیت ذاتی انسان سخن می

شناختی را     هاي انسان این نکته اهمیت پیش فرض. تابد محوري را برنمی است که اساساً انسان
 . دهد نشان می
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 گیري نتیجه
توان طیفی  می، بندي کلی با یکدیگر مقایسه کنیم اگر بخواهیم هر دو متفکر را در یک جمع

یک طرف این در . کردمرتبط با دین و سکوالریسم ترسیم  هاي هبندي نظری فرضی براي طبقه
در . فعالیت و امیدواري به نفع دین در شکل نهادینه و سنتی آن وجود داردمیزان بیشترین ، طیف

با قدرتی نسبتاً برابر در جریان است و گاهی دین ، چالش دین و سکوالریسم، میانه طیف
، در سمت دیگر این طیف. راند دین را عقب می ،کند و گاهی سکوالریسم هایی می پیشروي

 .شود می مالحظهانفعال و تسلیم در برابر سکوالریسم و ناامیدي از دین 
استاد جوادي آملی به آن سوي طیف نزدیک است که با قدرت و جدیت از دین دفاع  
ریشه ونی در ادعایی فرع، محوري انسان، ایشان معتقد است که سکوالریسم و در قلب آن. کند می

 بخشد ها به انسان مقام و مسئولیتی می نظریهاین زیرا هر دو  ؛دارد که به معناي ربوبیت بشر است
طور   محوري به انسان. نشاند او را به جاي خداوند می، ن و توان اوست و در واقعأکه فراتر از ش

را رب جامعه  انسان، کلی این دعوي را دارد و سکوالریسم سیاسی نیز در باب مدیریت مردم
 .داند می

کند و حکومت دینی را به مثابه بدیل حق در  با این دو اندیشه مخالفت می، ایشان با جدیت
همچنین استاد جوادي آملی در مقابله با . کند مقابل اندیشه و طریق ناحق سکوالر پیشنهاد می

که وي بر بحث  ییآنجا از. رسد که باید در دین تغییري ایجاد کرد سکوالریسم به این نتیجه نمی
کند و ادله  به تفصیل شبهات علیه حکومت دینی را دفع می، سکوالریسم سیاسی متمرکز است

 . کند عقلی و نقلی مفصلی به نفع آن اقامه می
همان است که به ، استاد جوادي آملی است مورد توجهن و حکومت دینی که ظاهراً دیاما 
آراي تیلور ، رویم وقتی به میانه طیف مفروض می، ترتیب بدین . دچار چالش است، تیلوراعتقاد 

البته روشن است که زمینه بحث دو . گیرد جوادي آملی قرار می تر از اندیشه استاد کمی عقب
 . کامالً متفاوت است، رمتفک
داري  اشکال متنوع و گاه عجیب دین، شود تیلور به آینده دین امیدوار باشد آنچه سبب می 

توان و باید به دین امید  در عصر سکوالر هنوز می، تیلور اعتقادبه . است در عصر سکوالر
 بیانهاي عصر حاضر  ویژگی توجه به البته او معتقد است که هر پیشنهاد دینی باید با. داشت
به روشنی از دین خود ، تیلور با وجود باور به لیبرالیسم و تساهل :اما نکته مهم این است، شود
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 يو. ریه ایجابی تیلور در پی احیاي آیین کاتولیک و نه صرفاً دینداري استنظ. گوید سخن می
توان مدرنیته و کاتولیسیسم  کند می ولی فکر می، داند دیگر حکومتی دینی در غرب را ممکن نمی

سوي هم دعوت کرد که افقی به نام مدرنیته کاتولیک ممکن باشد یا حداقل آرزوي  را چنان به
 .گزافی به نظر نرسد

کامالً نقطه مقابل استاد جوادي آملی است که به جاي سخن گفتن از تغییر در ، نظراین  
کند  شرایطی را فراهم می، که بدون توسل به تحمیل کند می بیانتقریري از حکومت دینی ، دین

در . تدین رو آورند آمیز به اي مشفقانه و محبت  شیوه بامنطقی و خردمندانه و نحوي که مردم به 
تواند و باید جهان سکوالر و مدرنیزم را  تواند بدین معنا باشد که دین می نظر ایشان می، قعوا

 .تغییر دهد
تحلیل ابعاد ، ایرانی مسلمان مفید است فرد آنچه بیشتر براي، از میان مباحث تیلور، ظاهراً

این به وضع موجود وي نهایت پاسخ  وگرنه در. یعنی سکوالریسم است، مختلف صورت مسئله
اهمیت تحلیل ، با این حال. دین اندیشید دربارهاست که باید از نو و متناسب با عصر سکوالر 

شود که احتمال دهیم ما نیز در  تر می تیلور و مقایسه او با متفکران مسلمان هنگامی روشن
شناسی  غرب، تر باشد به نسبتی که این احتمال جدي. مسیري باشیم که غرب طی کرده است

توان جز در منابع اندیشه  ایران را نمی  هر چند پاسخ خاص جامعه، یابد ورت بیشتري میضر    
 .ایرانی و اسالمی جستجو کرد

 منابع
 .قطره: تهران، سکوالریزم از نظر تا عمل، )1381( محمد، برقعی 

 . انتشارات تمدن ایرانی: تهران، گرا شهروندي و سیاست نوفضیلت، )1384( مهدي، براتعلی پور 

 .اسراء :قم، بررسی و نقد نظریه سکوالریسم: نسبت دین و دنیا، )1390( ...عبدا، جوادي آملی 
جلد ، )ی ل آم وادي ه ج ل ال ه رت آی ض اي ح ه ه پیام وع جم م( سروش هدایت، )1381( ...عبدا، جوادي آملی 

 .اسراء، قم، دوم

، ترجمه مصطفی ملکیان، با ویلیام جیمز دیداري دوباره: تنوع دین در روزگار ما، )1389( چارلز تیلور 
 .شور :تهران

 .بقعه :تهران، بنیاد نظري سیاست در جوامع چندفرهنگی، )1380(علیرضا ، حسینی بهشتی 
 .53، نامه فرهنگ، افکار و آراء چارلز تیلور در فلسفه اخالق، )1383( شادي، حیدر 

 .2، کتاب ماه فلسفه، تیلورها و آثار چارلز  گذري بر اندیشه، )1386(علیرضا ، رضایت 



 
 
 
 
 

 1392سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان / هاي اجتماعی متفکران مسلمان فصلنامه نظریه 88 
  

 

شرکت انتشارات علمی و : تهران، ترجمه احمد تدین، لیبرالیسم و منتقدان آن، )1374( مایکل، ساندل 
  .1، فرهنگی

 192-190، 23، نامه فرهنگ، معانی و مبانی سکوالریسم، )1375(محمد حسین ، مظفري 
انتشارات : تهران، انشاءاهللا رحمتی: مترجم، تاریخچه فلسفه اخالق، )1379( السدر، مک اینتایر 

 .حکمت

بررسی نظریه چارلز تیلور پیرامون مسئله هویت و گوناگونی فرهنگ در ، )1386(حسین ، هادوي 
 .6، علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، عصر مدرن

 Abbey, Ruth. (2000), Charles Taylor, Princeton University Press. 
 Taylor Charles. (2011), Recovering the Sacred, Inquiry, 54:2,113-125 
 Taylor, Charles. (2007), A Secular Age, Cambridgeو Belnap Press of Harvard University 

Press. 
 Taylor, Charles. (2003), The Ethics of Authenticity, Harvard University Press. 
 Taylor, Charles. (1999), A Catholic Modernity, Oxford: Oxford university press. 
 Taylor, Charles. (1991), The Malaise of Modernity, Canada: House of Anansi Press 
 Taylor, Charles. (1989), Sources of the Self, Cambridge: Cambridge university press. 
 Critttenden P. J. (2009), A Secular Age: Reflectines on Charles Taylor's Recent Book, 

Sophia, 48: 469-478. 
 Abbey, Ruth. (2002), Pluralism in practice: the political thought of Charles Taylor, Critical 

Review of International Social and Political Philosophy, 5: 3. 

 
                                                      

i .که در ترجمه واژه  ییاز آنجاSecularism  به رویه توجه معادل چندان مناسب و مورد وفاقی وجود ندارد و با
 .از اصل واژه استفاده خواهیم کرد ،استاد جوادي آملی

ii .است بیان شدهدر آنجا  کرده استحوري را از دایرةالمعارف پل ادواردز نقل م تعریف انسان ،استاد جوادي آملی: 
Humanism is also any philosophy which recognizes the value or dignity of man and makes him the 
measure of all things or somehow takes human nature, its limits or its interests as its theme.(Edwards(ed.) 
1967,70) 

. شده است به تفصیل بحثمحوري  اهمیت تفکر اصالت طبیعت و اصالت لذت در انسان دربارهذیل این مدخل 
دقیقاً به معناي طبیعت و وجه مادي  ،در تعریف فوق human natureاحتماالً این توضیحات سبب شده است که 

 .را بیان خواهیم کرد یز برخی وجوه احتمالی پذیرش این تعریفدر ادامه ن. آدمی اخذ شود و نه ماهیت انسانی


