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چکیده
نویســندگان ایــن کتــاب ســپهر تمدنــی تجــدد را بزرگتریــن معضــل بشــر امــروز می داننــد. 
ــه اســت.  ــوی همه جانب ــان گفت وگ ــداری اســت و هســتة درم ــن بحــران خودم هســتة ای
ــی در  ــت. رجای ــری اس ــمندبودن دیگ ــه ارزش ــی ب ــق آن اعتباربخش ــرای تحق ــدم اول ب ق
ــع  ــت جم ــه اصال ــرام ب ــن احت ــردو در عی ــور ه ــه او و تیل ــد ک ــاره می کن ــار اش پیش گفت
ــاب  ــن کت ــرد دانســته اند. به نظــر می رســد نویســندگان ای ــی را مســئولیت ف راه حــل نهای
ــاز اســت  ــه یــک بافــت فرهنگــی نی ــه خــود و زندگــی ب ــرای معنابخشــیدن ب ــد ب معتقدن
کــه بتــوان در افق هــای آن زندگــی خــوب را براســاس معیارهــای کّمــی و کیفــی تعریــف 
ــه اشــارت های هنجــاری ـ  ــة ادلّه هــای خــود ب کــرد. نویســندگان ایــن کتــاب پــس از ارائ
اخالقــی متوســل می شــوند. اگــر بتوانیــم بــه دور از تکبــر بــه درکــی از نقــش محــدود خــود 
در تاریــخ کالن بشــریت برســیم می توانیــم از شــر قضاوت هــای غرض مندانــه و غیراصیــل 
ــر انســان ها و فرهنگ هــا خــالص شــویم. آن هــا موانــع مزاحمی انــد کــه  ــارة ارزش براب درب

ــد. ــا گرفته ان ــانی را از م ــای انس ــزش افق ه ــکان آمی ام

کلیدواژه ها: 
سیاست شناسایی، لیبرالیسم، جامعه گرایان، سکوالریسم، دیگری.

مقدمه
اگــر گــذری و نظــری بــر کتاب هــای پرفــروش در ایــران داشــته باشــیم مالحظــه 
خواهیــم کــرد کــه بخــش قابــل مالحظــه ای از آن مربــوط بــه ادبیاتــی اســت کــه 
ــی از  ــات طیف ــن ادبی ــد. ای ــی را می آموزن ــم زندگ ــف راه و رس ــن مختل ــا عناوی ب
ــه  ــی فلســفه به مثاب ــیال و حت ــی اگزیستانس ــا روان شناس ــت ت ــی موفقی روان شناس

مصائب جستجوی معنا در عصر سکوالر

 دکتر وحید اسدزاده
دکترای فلسفه سیاسی از دانشگاه تهران

معرفی کتاب زندگی فضیلت مند در عصر سکوالر
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ــی  ــای زندگ ــا معن ــی آن ه ــث اصل ــی از مباح ــد و یک ــکیل می دهن ــان را تش درم
اســت. ایــن مثــال نشــان می دهــد می تــوان بــا ادعــای کتــاب زندگــی فضیلت  منــد 
در عصــر ســکوالر موافــق بــود کــه تشــنگی اصلــی امــروز انســان ها همــان پرســش 
ــادار زندگــی  ــم معن ــود و ه ــق ب ــم موف ــوان ه ــه می ت ــه چگون همیشــگی اســت ک
ــور و مطالبــی کــه  ــز تیل ــا انتخــاب برخــی مقــاالت چارل ــی ب کــرد. فرهنــگ رجای
ــه ایــن پرســش پاســخی درخــور دهــد. در ایــن  ــا ب خــود افــزوده تــالش کــرده ت
نوشــتار تــالش می شــود تــا پــس از معرفــی مختصــر نویســندگان، مباحثــی کــه در 
ــه  ــه شــده طــرح شــود و تصویــری کلــی از پاســخ های ایــن دو نویســنده ب آن ارائ

مســئلة موردنظــر ارائــه شــود.

معرفی اثر، نویسنده و مترجم
ــکل  ــان را ش ــه جه ــه  هایی ک ــر اندیش ــی »به خاط ــوف کانادای ــور فیلس ــز تیل چارل
ــده  ــفه نامی ــل فلس ــه نوب ــن را  )ک ــون دالری برگری ــزة یک میلی ــد« جای می  دهن
می شــود( از آن خــود کرده اســت. او در ســال 2007 نیــز جایــزة یک میلیــون 
ــن  ــور یکــی از مهم تری ــود. تیل ــی را به دســت آورده ب ــون در دین  پژوه دالری تمپلت
ــن مشــخصه های  ــی کــه مهم تری ــی ماســت؛ دوران تبارشناســان فکــری دوران کنون
ــت  ــک، اومانیس ــوفی رمانتی ــد. او فیلس ــم« می دان ــت1« و »سکوالریس آن را »اصال
و دانش  نامــه  ای اســت کــه عــالوه بــر اندیشــه ها، کنش هــای جامعــه را نیــز 
ــد  ــژه می ده ــت وی ــی« اهمی ــل اجتماع ــه »تخی ــل ب ــد. به همین دلی ــل می کن تحلی
کــه به نظــر او وســیع  تر و عمیق  تــر از طرح  هــای فکــری اســت کــه ممکــن 
ــارة جهــان بپروراننــد. دغدغــة دائمــی او  اســت مــردم به  هنــگام »اندیشــیدن« درب

1. Authenticity

■ تیلــور، چارلز  )1393(، زندگــی فضیلت مند در 
عصر سکوالر، ترجمة فرهنگ رجایی، تهران: آگاه.

شابک:  978-964-416-322-7
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ــود و  ــای موج ــی از تفاوت  ه ــدون چشم پوش ــترک ب ــی مش ــک زندگ ــزی ی طرح  ری
ــا  ــر او تفاوت ه ــا اســت. ازنظ ــیه راندن اقلیت  ه ــی در به حاش ــی اجماع ــدون هژمون ب
ــراوان  ــز ف ــتی نی ــای همزیس ــن راه حل ه ــه یافت ــد ب ــا امی ــت ام ــدی اس ــیار ج بس
ــت  ــی دانس ــه پرسش ــخ ب ــوان پاس ــی می ت ــری او را به نوع ــار فک ــی آث ــت. تمام اس
کــه در دهــة 1960 مطــرح ســاخته بــود: »چــرا مــن نقطــة شــروِع بدیهــِی قضایــا را 
ــه ای  ــم؟«. پاســخ های او هدی ــم می  فهم ــاوت از اطرافیان ــل متف ــور کام ــاً به ط تقریب

ــت.1 ــا اس ــدة م ــدن فزاین ــرای دوران قطبی ش ــر ب کم نظی
فرهنــگ رجایــی پژوهشــگر علــوم سیاســی، اســتادتمام گــروه فلســفة سیاســی 
ــن  ــانی ای ــوم انس ــکده عل ــس دانش ــون و رئی ــگاه کارلت ــل دانش ــط بین المل و رواب
ــد در  ــی را بای ــگ رجای ــاب توســط فرهن ــن کت ــل انتخــاب ای دانشــگاه  اســت. دلی
ــه گانه ای  ــروژه را در س ــن پ ــاس ای ــوان اس ــرد. می ت ــتجو ک ــری او جس ــروژة فک پ
ــردازد  ــی می پ ــگ ایران ــت از معضــالت تمــدن و فرهن ــه جســتجوی برون رف ــه ب ک
جســتجو کــرد. کتــاب نخســت معرکــة جهان بینی هــا: در خــردورزی و هویــت مــا 
ــه  ــؤال اســت ک ــن س ــه ای ــال پرســش ب ــی به دنب ــه در آن رجای ــان اســت ک ایرانی
چــرا تقابــل جهان بین هــا بــه تضــارب آراء در ایــران تبدیــل نشده اســت. در کتــاب 
دوم پدیــدة جهانی شــدن: وضعیــت بشــری و تمــدن اطالعاتــی او می کوشــد تــا بــا 
ــد  ــه تولی ــد و این ک ــات را نشــان ده ــروز ارزش اطالع ــان ام ــری از جه ــة تصوی ارائ
تمدنــی  )برخــالف تولیــد کشــاورزی و صنعتــی( از آن جــا کــه بــه نبــوغ و خالقیــت 
ــر اســت. در  ــال در آن مهّیات ــرِی فّع ــکان بازیگ ــان بشــری وابســته اســت ام بی پای
ــش در عصــر  ــای نق ــروز: ایف ــان ام ــت ایرانی ــوان مشــکلة هوی ــا عن ــوم ب ــاب س کت
یــک تمــدن و چنــد فرهنــگ او براســاس مقدماتــی کــه در کتاب هــای قبلــی ذکــر 
ــا  ــی قابلیت ه ــت ایران ــای هوی ــة مؤلفه هــای دیرپ ــا ارائ ــا ب ــد ت ــرده ســعی می کن ک
ــد.  ــی کن ــدن را بازشناس ــر جهانی ش ــال در عص ــرِی فّع ــرای بازیگ ــای آن ب و نیازه
ــد. ــرای هــدف یادشــده می دان ــی را شــرط الزم ب او آگاهــی از میــراث تمــدن ایران

ــن  ــا در عی ــراث فرهنگ ه ــه می ــه ب ــنت و توج ــی س ــوان بازیاب ــر می ت به نظ
درنظرگرفتــن اقتضائــات و الزام هــای عصــر جدیــد را اشــتراکاتی دانســت کــه ایــن 
ــاب  ــن کت ــه در ای ــی کشــانده ک ــه گفت وگوی ــی( ب ــور و رجای دو نویســنده را  )تیل

ــذرد. ــر می گ ــل آن از نظ ماحص
ــکوالر  ــر س ــد در عص ــی فضیلت من ــاب زندگ ــد کت ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون
ــی از ســوی انتشــارات آگاه در ســال 1393  ــور و فرهنــگ رجای ــز تیل نوشــتة چارل
ــک  ــت ی ــار و در نهای ــار گفت ــک پیشــگفتار، چه ــاب از ی ــاپ رسیده اســت. کت به چ

 »A Philosopher Who Matters« 1. معرفــی تیلــور از مطلبــی کــه جیمــز اســمیت بــا عنــوان
نوشــته و در ســایت ترجمــان بــا عنــوان »چــرا چارلــز تیلــور بی نظیــر اســت« اخــذ شده اســت.
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ــط  ــری توس ــار اول و نتیجه گی ــار، گفت ــت. پیش گفت ــکیل شده اس ــری تش نتیجه گی
رجایــی نوشــته شــده و ســه گفتــار دیگــر تألیــف تیلــور اســت کــه توســط او ترجمه 

ــده شده اســت. ــاب گنجان ــن کت و در ای
در پیش گفتــار رجایــی ســؤال اصلــی را کــه هــدف از گــردآوری و تألیــف ایــن 
کتــاب بوده اســت طــرح می کنــد. به تعبیــر رجایــی چگونگــی به وجــودآوردن 
تلفیقــی از موفقیــت و معنــا در عرصــة زندگــی، پرســش همیشــگی انســان 
ــه  ــد، عصــری ک ــروز در آن می زی ــه بشــر ام ــن ســؤال در عصــری ک بوده اســت. ای
ــر  ــی رود«، عص ــوا م ــه ه ــود و ب ــت دود می ش ــتوار اس ــخت و اس ــه س »هرآن چ
تجــدد و جهانی شــدن، عصــر همه حضــوری انســان1 کــه منشــأ تمــام نظم هاســت 
عاجل تــر اســت. ایــن دغدغــه در عنــوان ایــن کتــاب یعنــی زندگــی فضیلت منــد در 
عصــر ســکوالر مســتتر اســت. به تعبیــر رجایــی حیــات طّیبــه آن زندگــی موفــق و 
ــدی آراســته باشــد  )ص ص. 10-11(؛  ــور فضیلت من ــه به زی تمدن ســازی اســت ک
هــدف مؤلفــان کتــاب ارائــة راه حلــی بــرای ایــن دغدغــة مشترک شــان اســت کــه 
ــا ایــن مشــخصات یــک  چگونــه ضمــن مقّیدبــودن بــه آییــن و دیــن در جهانــی ب

ــود. ــال ب ــن فّع نقش آفری
در گفتــار اول کــه طــرح مســئله2 اســت رجایــی تــالش می کنــد تــا مهم تریــن 
ــل  ــی تقاب ــن اســاس رجای ــر ای ــد )ص. 22(. ب ــروز را مطــرح کن ــش انســان ام چال
ــردآوری،  ــام گ ــش3 دو مق ــکوالر« را کناکن ــر س ــد« و »عص ــی فضیلت من »زندگ
مذهــب مختــار یــا جهان بینــی می دانــد. ایــن کناکنــش ناگزیــر حاصــل از 
ــکان  ــه ام ــت ک ــگ« اس ــد فرهن ــدن و چن ــک تم ــاِن »ی ــدة جه ــر جهانی ش عص
حضــور تمدنــی مســتقل از ســایر بخش هــای جهــان را نمی دهــد  )ص. 24(. 
بــا ایــن توصیفــات او چالــش اصلــی زمــان معاصــر را فهــم و مدیریــت ایــن تقابــل 
انســان حضور  جهان بینــی  کج فهمــی  به دلیــل  آن  از  بخشــی  کــه  می دانــد 
و جهان بینــی مبتنــی بــر دیــن اســت. درواقــع جهان بینــی ســکوالر فرزنــد 
ــت.  ــدی اس ــز ج ــن دو نی ــای ای ــا چالش ه ــت ام ــی اس ــی دین ــف جهان بین خل
ــف  ــد از: 1. بازتعری ــده عبارتن ــش ارائه ش ــن چال ــع ای ــرای رف ــه ب ــی ک راه حل های
ــا تجــدد کــه درواقــع نوعــی مهندســی اجتماعــی اســت؛ 2. تجددســازی  ســنت ب
ــنت و  ــوی س ــل گفت وگ ــه حاص ــنتزی ک ــازی س ــی؛ 3. تجددس ــدود و ویترین مح

1. رجایی در این کتاب واژة انسان حضور را معادل سکوالر درنظر گرفته است.
2. طــرح مســئلة ایــن کتــاب می توانــد به عنــوان نمونــه ای از یــک طــرح مســئلة علمــی و کارآمــد در 
تدریــس روش تحقیــق بــرای دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی رشــته های مختلــف علــوم اجتماعــی 
درنظــر گرفتــه شــود. نقصــی کــه بســیاری از مقــاالت و کتــب تألیفــی در ایــران از آن رنــج می برنــد.
3. interaction
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ــای  ــته اند گفت وگوه ــه توانس ــد ک ــرادی بوده ان ــخ اف ــول تاری ــت. در ط ــدد اس تج
موفقیت آمیــزی بیــن جهان بینی هــا برقــرار ســازند، ماننــد فارابــی کــه بیــن 
اســالم و فلســفة یونانــی پیوندهــای عمیقــی برقــرار کــرد. از نظــر رجایــی، چارلــز 
ــی زمــان اســت کــه توانســته بیــن ســنت و تجــدد گفت وگویــی  ــور یــک فاراب تیل
 همدالنــه برقــرار کنــد کــه از دل آن امــکان زندگــی فضیلت منــد در عصــر ســکوالر 

برقرار می شود  )ص ص. 44-32(.
امــا تیلــور چــه ویژگی هایــی دارد کــه رجایــی او را در ایــن جایــگاه می نشــاند؟ 
رجایــی معتقــد اســت اوالً تیلــور وضــع بشــر در جهــان یــک تمــدن، چندفرهنــگ 
ــا مشــکلة  ــرای کســانی کــه ب و هویــت الیــه ای را درک می کنــد و به همین دلیــل ب
ــد.  ــد باش ــد مفی ــان( می توان ــد ایرانی ــد  )مانن ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــت دس هوی
ــه  ــن و تجــدد را ارائ ــدم تضــاد ضــروری دی ــاً او اســتوارترین اســتدالل ها در ع ثانی
کرده اســت کــه منتــج از نــگاه اندام وارگــی بــه عالــم اســت کــه در آن همه چیــز در 
ارتبــاط بــا هــم اســت  )معنــای جهــان از همیــن ارتبــاط تنگاتنــگ بــا آن به وجــود 
ــی  ــان زندگ ــرز می ــن م ــرای یافت ــنجه ها را ب ــن س ــاً او باقوت تری ــد(؛ و ثالث می آی
ــد  ــن حــال معتق ــا در عی ــد، ام ــه می ده ــان انســان حضور را ارائ ــد و جه فضیلت من
ــن نظــام فکــری  )کــه  ــار اســت. در ای ــن مذاهــب مخت ــداوم ای ــه گفت وگــوی م ب
ــق  ــد( ســّنت ریشــة آدمــی و تجــدد اف ــور آن را انسان شناســی فلســفی می نام تیل
ــر  ــا ناگزی ــل دنی ــن و اه ــل دی ــاورت اه ــد مج ــان جدی ــن جه ــده اســت. در ای آین
اســت؛ پــس راهــی جــز کناکنــش و گفت وگــوی ایــن دو و در نهایــت دیــدار ُملــک 

و ملکــوت نیســت  )ص ص. 55-42(.
ســه گفتــار بعــدی کــه هریــک مقالــه ای از تیلــور اســت می خواهنــد بــه ســه 
ســؤال پاســخ دهنــد: 1. بحــران معاصــر چیســت؟ 2. ریشــة بحــران کــدام اســت؟ 3. 

آیــا راه برون رفتــی هســت و در صــورت پاســخ مثبــت آن راه چیســت؟
ــش  ــان؛ کنکان ــوان »بحــران زم ــا عن ــاب ب ــن کت ــار دوم ای پرســش اول در گفت
ــن  ــود. در ای ــخ داده می ش ــه« پاس ــدد دین داران ــک تج ــکان ی ــدد و ام ــن و تج دی
ــی در دادن  ــا ناتوان ــان م ــن بحــران زم ــه مهم تری ــد ک ــوان می کن ــور عن ــه تیل مقال
پاســخی مناســب بــه ایــن پرســش اســت کــه چگونــه می تــوان هــم مــدرن و هــم 
دینــدار بــود. تیلــور می گویــد وسوســة بــزرگ تاریخــی مــا ایــن بــوده کــه به جــای 
مکمل بــودن بــر همســان بودن تأکیــد کرده ایــم. درواقــع کلیــت را فرامــوش کــرده 
و اســیر وحــدت شــده ایم )ص. 17(. از نظــر او تلفیق ناپذیــری در ذات ایمــان 
نیســت بلکــه در پــروژه ای کــه می خواهــد ایمــان را بــا نوعــی از فرهنــگ و ســبک 
ــه بررســی  ــدار می شــود  )ص. 75(. او در ادام ــد پدی ــق کن ــه تلفی خاصــی از جامع
ــد.  ــان به وجــود آم ــرای ایم ــی جــدی ب ــی موانع ــه چــرا در تجــدد غرب ــد ک می کن
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ــه در عصــر روشــنگری  ــد و ن ــرب می دان ــی غ ــوای انقالب ــال و ه او پاســخ را در ح
ــاری ـ اخالقــی تاشناخت شناســانه  )ص. 88(.  ــت هنج ــه ای اس و در واقــع مقول
ــن  ــدارد  )ص. 96( و ای ــر اســتعالیی را ن ــة ام ــوای پســاانقالبی حوصل ــن حال وه ای
ریشــة بحــران معاصــر ماســت. به طــور خالصــه پاســخ تیلــور ایــن اســت کــه میــان 
ــد  ــود آی ــفاف به وج ــدی و ش ــی ج ــد گفت وگوی ــه( بای ــن و مدرنیت ــن دو  )دی ای
ــی  ــا در عرصــة عموم ــن و دنی ــوالت دی ــه مق ــامان دهنده ب ــای س ــش نهاده ــا نق ت
فهــم شــوند. تیلــور تــالش می کنــد تــا ایــن رونــد را از طریــق حفــظ وفــاداری بــه 
ــش  ــد به پی ــان جدی ــا در جه ــازه از آن ه ــر ت ــق تعابی ــن خل ــن در عی ــای دی نهاده
ــک«  ــدد کاتولی ــک تج ــوم »ی ــخ او را در مفه ــت پاس ــوان در نهای ــه می ت ــرد ک  ب

خالصه کرد.
گفتــار ســوم بــا عنــوان »علــل بحــران؛ اتمیســم« در جســتجوی ریشــة بحــران 
ــی  ــد چــرا انســان معاصــر نتوانســته تعادل یادشــده به دنبــال ایــن اســت کــه دریاب
انســان حضور  کارســاز و ضــروری میــان زندگــی فضیلت منــد و جهان بینــی 
ــور اتمیســم را ریشــة  ــه کــه از عنــوان مشــخص اســت تیل ــرار کنــد. همان گون برق
بحــران می دانــد. اتمیســم بــا دو جنبــة انسان شناســی فلســفی او یعنــی دینــداری 
ــود  ــعة خ ــرای توس ــده ب ــل های آین ــر او نس ــات دارد. از نظ ــی مناف و آزادی خواه
ــا  ــتقیمی ب ــبت مس ــن نس ــت و ای ــد اس ــدن نیازمن ــه تم ــش ب ــظ آرمان های و حف
ــن  ــت از قوانی ــی، اطاع ــة سیاس ــک جامع ــت در ی ــی، عضوی ــت سیاس ــث آمری بح
آن و در نهایــت هویــت دارد؛ چــرا کــه فــرد آزاد تنهــا در یــک جامعــه ـ فرهنــگ 
خــاص قــادر بــه حفــظ هویــت خویــش اســت. پــس بایــد ذهــن به شــکل کلــی آن 
ــور  ــه تیل ــور خالص ــد  )ص ص. 143-144(. به ط ــغول باش ــگ مش ــه ـ فرهن جامع
ــد. در  ــدد می دان ــای تج ــه چالش ه ــدن ب ــق آم ــع فائ ــن مان ــم را مهم تری اتمیس
رویکــرد اتمیســتی بــه انســان، اجتماعی بــودن، تعهــد بــه دیگــری و تکالیــف انســانی 
ــت  ــت. راه برون رف ــا اس ــالت م ــن معض ــة مهم تری ــن ریش ــد و ای ــرورت ندارن ض
چیســت: اعتباربخشــی بــه دیگــری. مســئله ای کــه در گفتــار چهــارم ایــن کتــاب 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م
عنــوان گفتــار چهــارم کتــاب »راه حــل؛ تدبیــر و ســلوک اعتباربخشــی« اســت 
کــه یکــی از مهم تریــن مفاهیــم تیلــور یعنــی »سیاســت شناســایی« را مــورد بحــث 
ــه  ــازد و این ک ــت می آغ ــر هوی ــز ب ــا تمرک ــود را ب ــث خ ــور بح ــد. تیل ــرار می ده ق
ــوت  ــه؟ او به ق ــا ن ــت ی ــدی اس ــردی و تجری ــی، ف ــه ای خصوص ــت مقول ــا هوی آی
ثابــت می کنــد کــه فــرد بــرای تحقــق هویــت خویــش بــه دیگــری نیازمنــد اســت؛ 
به همین دلیــل اعتباربخشــی و پذیــرش دیگــری جــزء جدایی ناپذیــر زندگــی 
ــد  ــر فرهنگ هــای متفــاوت را معتبــر می دان اســت. او در ســطحی باالتــر ارزش براب
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ــه ایــن فرهنگ هــای متفــاوت نه تنهــا بایــد فرصــت بقــا بدهیــم  و معتقــد اســت ب
بلکــه ارزشــمندی آن هــا را نیــز تصدیــق کنیــم  )ص ص. 197-196(.

بررسی و نقد محتوایی اثر
زمینــة مباحــث ایــن کتــاب در مناظراتــی اســت کــه بیــن لیبرال هــا و جامعه گرایــان 
در جریــان اســت. از نظــر جامعه گرایــان مفهــوم لیبــرال »خــود« زیــر ســؤال اســت؛ 
ــر  ــت دارد درنظ ــه در آن عضوی ــه ای ک ــای جامع ــدون پیونده ــراد را ب ــه اف چراک
ــان را  ــة مهم ش ــا دغدغ ــد ت ــروع می کنن ــن نقطــه ش ــان از ای ــرد. جامعه گرای می گی
ــداع  ــد به جــای اب بیــان کننــد: اهمیــت جامعــه و زمینــة اجتماعــی. آن هــا معتقدن
اصــول از جایگاهــی جهانشــمول مــردم بایــد بــه سنت هایشــان وفــادار مانــده و بــه 
تفســیر جهانــی کــه مشــترکاً در آن می زینــد بپردازنــد  )حســینی بهشــتی، 1380، 
ــاوت   ــت تف ــل سیاس ــزی( در مقاب ــت رال ــر  )روای ــت براب ــِت کرام ص. 34(. سیاس
ــت  ــه سیاس ــوان دو گون ــزر و...( به عن ــور، وال ــون تیل ــی چ ــت جماعت گرایان )روای
ــر  ــرام براب ــا، احت ــی از آن ه ــر یک ــر می ایســتند. از منظ ــایی رودرروی یکدیگ شناس
نیازمنــد آن اســت کــه بــا افــراد »بی اعتنــا بــه تفــاوت آن هــا بــا یکدیگــر« برخــورد 
ــه  ــر آن چ ــد، ب ــتة احترام ان ــان ها شایس ــه انس ــی ک ــت اساس ــن دریاف ــم. ای کنی
ــد  ــا بای ــر، نه تنه ــر دیگ ــی ورزد. از منظ ــد م ــه یکســان اســت، تأکی ــرای هم ــه ب ک
ــم.  ــت کنی ــی آن را تقوی ــد حت ــه بای ــیم، بلک ــمیت بشناس ــی را به رس خاص بودگ
ــدم  ــل ع ــه اص ــت ک ــن اس ــد ای ــی می کن ــه دوم ــت اول متوج ــه سیاس ــدی ک نق
ــازد  ــی وارد می س ــر اول ــی ب ــه دوم ــادی ک ــا انتق ــازد، ام ــال می س ــض را پایم تبعی
ایــن اســت کــه سیاســت دوم بــا نفــی هویــت، مــردم را مجبــور بــه همگون شــدن 

ــور، 1390، ص. 53(. ــد  )تیل ــب می کن ــک قال در ی
ــا  ــازد: آی ــون می س ــه رهنم ــزی منازع ــتة مرک ــه هس ــا را ب ــات م ــن تعارض ای
ــی  ــف از زندگ ــت های مختل ــان برداش ــه می ــت ک ــه ای اس ــامان جامع ــة به س جامع
بی طــرف باشــد؛ یــا جامعــه ای اســت کــه تعریفــی مشــترک و به طــور عــام 

پذیرفته شــده از زندگــی خــوب داشــته باشــد  )اســولیوان، 1388، ص. 65(.
ــا  ــت ام ــدی اس ــای فضیلت من ــان دادن راه ه ــاب نش ــن کت ــدف ای ــه ه گرچ
ــل  ــد. به همین دلی ــتجو می کن ــم جس ــدی را در سکوالریس ــع فضیلت من ــده مان عم

ــد. ــد باش ــم مفی ــه سکوالریس ــور ب ــرد تیل ــه رویک ــی ب ــد نگاه ــر می رس به نظ
بحــث  در  عمــده  مشــکالت  از  یکــی  تیلــور  می رســد  به نظــر  همچنیــن 
ــن  ــر او ای ــد. از نظ ــوم می دان ــن مفه ــت ای ــم نادرس ــی از فه ــم را ناش سکوالریس
ــر »بی طرفــی« تعریــف کــرد. در ایــن بســتر  مفهــوم را بایــد در بســتر آرمــان کلی ت
ــت، و  ــدان اس ــر و آزادی وج ــرام براب ــدة احت ــل عم ــر دو اص ــی ب ــم متک سکوالریس
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نقد پیشین

ــی  ــند: جدای ــق می بخش ــول را تحق ــن اص ــه ای ــی ک ــیوة عمل ــر دو ش ــی ب ــز متک نی
ــاذ  ــا اتخ ــکوالر ب ــت س ــب. دول ــال مذه ــت در قب ــی دول ــت و بی طرف ــا و دول کلیس
ــان،  ــی انس ــداف زندگ ــه اه ــوط ب ــش های مرب ــال پرس ــرا«1 در قب ــی »ندانم گ موضع
ــور و  ــد  )تیل ــمّیت می شناس ــی  اش را به رس ــای وجدان ــر انتخاب ه ــرد ب ــِت ف حاکمّی
ــک  ــام دموکراتی ــی نظ ــتای برپای ــت در راس ــی دول ــع بی طرف ــور، 1396(. درواق مکل
اســت و اصلــی اســت کــه نمی تــوان از آن چشــم پوشــید. چراکــه اگــر بناســت دولــت 
احتــرام برابــر بــه شــهروندان داشــته باشــد و از آزادی وجــدان آن هــا به شــکلی برابــر 
دفــاع کنــد بایــد نســبت بــه باور هــای شــهروندان بی طرفــی ارزشــی داشــته باشــد. 
آرمــان سکوالریســم بــا »گشــوده بــودن بــه ســوی همــگان بــدون تبعیــض« پدیــد 
ــت تنهــا ایــن اســت کــه به حمایــت  ــور، 1396(. وظیفــة دول ــور و مکل ــد  )تیل می آی
ــرا  ــف  )عقل گ ــای مختل ــه در آن جهان بینی ه ــردازد ک ــی بپ ــی اخــالق سیاس از نوع
ــتدالل ورزی را  ــی و اس ــکان نواندیش ــر ام ــی براب ــاور( در وضعیت ــرا و دین ب و فایده گ
داشــته باشــند. نکتــة مهــم تیلــور کــه او را از بســیاری از اندیشــمندان دیگــر متمایــز 
می ســازد ایــن اســت کــه دولــت ســکوالر نــه می توانــد مســیحی باشــد، نــه اســالمی 
و نــه یهــودی، امــا مشــابهتاً نــه بایــد مارکسیســتی باشــد، نــه کانتــی و نــه فایده نگــر  
ــک  ــرال و دموکراتی ــت لیب ــه دول ــد ک ــور می افزای ــه تیل ــف(. البت ــور، 1395 ال )تیل
نمی توانــد نســبت بــه اصــول مرکــزی خاصــی نظیــر کرامــت انســان، حقــوق بنیــادی 
بشــر و حاکمّیــِت مــردم بی طــرف بمانــد. این هــا ارزش هــای ســازندة نظــام سیاســی 
ــه  ــت ک ــن ارزش هاس ــر ای ــی ب ــای مبتن ــداف و نهاده ــد؛ اه ــرال و دموکراتیک ان لیب
نظام هــای سیاســی مذکــور را برمی ســازد. ایــن ارزش هــا گرچــه بی طــرف و خنثــی 
ــا  ــه ب ــد ک ــهروندان می دهن ــه ش ــکان را ب ــن ام ــون ای ــی مشــروع اند، چ نیســتند ول
ــار یکدیگــر  ــزی در کن ــر نیــک زندگــی صلح آمی ــاوت از ام وجــود برداشــت های متف
ــر  ــن ام ــن ای ــر را تضمی ــع معاص ــش جوام ــاس او چال ــن اس ــر ای ــند. ب ــته باش داش
ــول  ــروعّیت اص ــه مش ــود ب ــدگاه خ ــة دی ــر پای ــی ب ــر کس ــه ه ــه چگون ــد ک می دان

ــور، 1395 ج(. بنیادیــن جامعــة سیاســی واقــف شــود  )تیل

ارزیابی نهایی 
تیلــور از مهم تریــن اندیشــمندانی بــود کــه اهمیــت شناســایی دیگــری را در 
ایجــاد همزیســتی مطــرح ســاخت. اهمیــت ایــن مســئله بــا درنظرگرفتــن معضــالت 
امــروزی جهــان از قبیــل بحــران مهاجــرت در اروپــا و مســائل ناشــی از آن روشــن 
ــا و امریــکای شــمالی  ــه اروپ می شــود. روشــن اســت کــه مهاجرت هــای گســترده ب
وضعیت هــای پیچیــده ای را به وجــود آورده کــه نیازمنــد راهکارهــای اساســی اســت. 

1. agnostic
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مصائب جستجوی معنا در عصر سکوالر

ــرش  ــه پذی ــت ک ــران اس ــان دارد. او نگ ــددی را در این می ــای متع ــور نگرانی ه تیل
ــه  ــر گرفت ــت درنظ ــه حقیق ــدی ب ــادن پایبن ــتلزم وانه ــی مس ــای فرهنگ تفاوت ه
ــات انســان را  ــگاه فرهنــگ در حی ــد جای ــن خطــر بای ــا ای ــادن ب ــرای درافت شــود. ب
ــا در  ــداوم بخشــید ام ــوت م ــاد و آن را ق ــگ خــود ارج نه ــه فرهن ــد ب ــم. بای دریابی
ــتر  ــه در بس ــی را ک ــر« زندگ ــیوه های »دیگ ــانّیت ش ــان انس ــی خودم ــار زندگ کن
ــور، 1395 ب(. ــم  )تیل ــق کنی ــز تصدی ــدار می شــوند نی ــاوت پدی ــای متف فرهنگ ه

تقابل هــای ارزشــی و اخالقــی یکــی دیگــر از معضــالت جهــان امــروز 
ــای  ــه رویاروی ه ــد ب ــی می یابن ــت ایدئولوژیک ــی ماهی ــا وقت ــن تقابل ه ــت. ای ماس
ــا  ــن رویارویی ه ــاد ای ــوند. بنی ــر می ش ــی منج ــیوة نظام ــه ش ــی ب ــاری حت تمام عی
را بــه یــک تعبیــر می تــوان در درک هــای متفاوتــی کــه از مفهــوم »خیــر« موجــود 
ــی  ــان از جایگاه ــق درکم ــا از طری ــت م ــد اس ــور معتق ــرد. تیل ــتجو ک ــت جس اس
ــه چــه کســی هســتیم  ــی از این ک ــر هســتیم، درک ــاع از خی ــاده دف ــه در آن آم ک
ــی  ــر به طــرز روزافزون ــا از خی ــن بدان معناســت کــه فهــم م ــم. ای به  دســت می آوری
ــور،  ــت  )تیل ــخص بودن«2 اس ــت«1 و »ش ــد از »عاملی ــف جدی ــر تعاری ــت تأثی تح

1384، ص. 376(.
ایــن تقابل هــای ارزشــی ـ هنجــاری خــود را بــه شــیوه های مختلفــی از 
ــت.  ــور اس ــای تیل ــر از دغدغه ه ــی دیگ ــه یک ــازند ک ــز می س ــت« مجه »عقالنی
تیلــور معتقــد اســت فرهنگ هــای مختلــف اغلــب دارای عقالنیتــی منحصربه خــود 
هســتند کــه نمی تــوان به ســادگی میــان آن هــا قضــاوت کــرد. امــا آن چــه 
می تــوان گفــت ایــن اســت کــه اگــر بیــن دو فرهنــگ مقایســه کنیــم یقینــاً یکــی 
ــر باشــد. به شــرط  ــا مؤثرت ــر ی ــر، کامل ت ــی واالت ــد مدعــی عقالنیت از آن دو می توان
ــد  ــه نظــم و ترتیبــی دســت یاب ــام و موقعیــت خــود ب ــد براســاس مق آن کــه بتوان
ــلحه  ــق اس ــتعمار از طری ــه اس ــت. گرچ ــری اس ــر از دیگ ــن تر و واضح ت ــه روش ک
ــر  ــر را تحــت تأثی ــای دیگ ــری فرهنگ ه ــا برت ــا ب ــگ آن ه ــا فرهن ــد ام مســلط ش
قــرار دادنــد. تیلــور به کثــرت معیارهــای ســنجش عقالنیــت معتقــد اســت امــا آن 
را نافــی قضــاوت در مــورد برتــری نمی دانــد. نکتــة مهــم تعریــف او از ضدعقالنــی 
اســت: کســی کــه معیارهــای اساســی بیــان صحیــح و روشــن در فرهنــگ خویــش 
را نقــض می کنــد  )تیلــور، 1378:، ص ص. 108-109(. اگــر زمانــی مــا توانســتیم 
ــا جهــان حتــی فقــط معیارهــای فرهنــگ خودمــان را نقــض نکنیــم،  در تعامــل ب

ــم. ــل کرده ای ــی عم عقالن

1. agency
2. selfhood
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نقد پیشین
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