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سعی دارد تا به بررسی دیدگاه وی در باب  این مقاله. هویت انسان مدرن، پرداخته است

به این منظور، ابتدا شرحی از تحلیل وی از . گرایی بپردازدپیامدهای مدرنیته برای معنویت

شود که گیری جهان مدرن ارائه و سپس به پیامدهایی از مدرنیته پرداخته میچگونگی شکل
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 اشاره
. های علمی پیش روی کشور ما نحوۀ مواجهۀ صحیح با مدرنیته استترین چالشیکی از مهم

روز بیشتر در تماس با مدرنیته قرار بهدار، روز روشن است که کشور ما، کشوری با اکثریت دین

رداختن عالمانه به موضوع مدرنیته به نحوی که بتوان مزایا و معایب گیرد؛ در چنین فضایی، پمی

به این منظور باید به چگونگی . آن را در یک تصویر جامع نشان داد، بسیار حائز اهمیت است

ها باید با نگاهی  این بررسی. گیری مدرنیته در غرب و نیز پیامدهای این پدیده پرداختشکل

 .در فضای بومی کشور ما نیز فراهم شود  ۀ استفاده از آنانتقادی همراه باشد تا زمین

ها و ترین متفکران معاصر که به مطالعۀ ریشههای یکی از مهمبر این اساس، در این مقاله، اندیشه

چارلز تیلور که یکی از . گیردهای جهان مدرن پرداخته است، مورد بررسی قرار می خاستگاه

نظرات . 4، در آثار مختلفی به این موضوع پرداخته است ان استترین فیلسوفان حال حاضر جه بزرگ

ای در میان اندیشمندان یافته و آثار زیادی در شرح و بسط و نیز نقد باب جایگاه ویژه  وی در این

اند که جوایز علمی بسیاری های او به قدری تاثیرگذار بودهاندیشه. های وی منتشر شده استاندیشه

 ، کیتو(4002) 3المللی مانند جایزۀ تمپلتون اند؛ جوایز معتبر بین تهبرای او در پی داش
، جان (4002)2

 .ترین این جوایز استاز مهم( 9 40( )معروف به نوبل فلسفه) 9کلوگه

گیری دوران مدرن، به در این مقاله پس از بررسی اجمالی دیدگاه تیلور در مورد چگونگی شکل

ویت خواهیم پرداخت و سپس با نگاهی انتقادی این پیامدها را بررسی پیامدهای مدرنیته برای معن

 .ها بیان خواهد شددر پایان، نتیجۀ حاصل از این بررسی. مورد بازخوانی قرار خواهیم داد

 گیری دوران مدرنشکل
میالدی ایمان یک امر  900 کند که چرا در حدود سال تیلور پروژۀ خود را با این سؤال آغاز می

ایمان  تواند بدون انکار امور بدیهیِ معرفتی، بیفرد می 4000که در سال درحالی فراگیر بود

 :نویسدباره می باشد؟ او دراین

                                                           
: 353 رجایی، )دانند  ترین فیلسوف حال حاضر جهان میترین و معروفدیشمندان، وی را مطرحبرخی از ان   

29.) 

 (Taylor, 1989)و   (Taylor, 2007): ترین آثار تیلور در این زمینه این دو اثر هستند مهم  4

3 Templeton prize  

4 Kyoto Prize 
5 John W. Kluge Prize 
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چرا در حدود سال : یک راه برای طرح پرسشی که در پی پاسخ به آن هستم، این است»

که در سال  ، در جامعۀ غربی ما، تقریبا محال بود که به خدا ایمان نداشته باشیم، درحالی900 

 ,Taylor) «ای از آن نداریم؟ یابیم بلکه چاره ایمانی را سهل می بسیاری از ما نه تنها بی 4000

2007: 25.) 

کند و بازۀ زمانی پانصد سال اخیر برای پاسخ به این پرسش، تیلور سفری طوالنی را آغاز می

های ی مختلف، جنبشهای فکراو در این مسیر به نهضت. دهدغرب را مورد بررسی قرار می

مسیحیتی که در اروپای )پردازد که در جامعۀ مسیحیت التین گوناگون اجتماعی و نیز اتفاقاتی می

های  امر روشن است که حجم انبوه نوشتهاین . رخ داده است( غربی و آمریکای شمالی تحقق یافت

که در این مقاله به نحو تیلور و داستان طوالنی و شرح دقیق وی از این دورۀ طوالنی چیزی نیست 

 .شودهای مهم گزارش وی اشاره میرو تنها به برهه جامعی انعکاس داده شود، از این

 دوران پیشامدرن

است؛ وضعیتی که در آن  900 دوران پیشامدرن در واقع شامل وضعیت جامعۀ مسیحی در سال 

های لور این دوران ویژگیاز نگاه تی. هنوز تغییرات وسیعی که بعدها رخ داد، شکل نگرفته است

 :هستند  بندی کلی بدین شرحخاص خود را دارد که در یک صورت

ای برای  زمان با کارکرد خود، نشانهجهان طبیعی در این فضا، به مثابۀ مکانی است که هم(  )

دهد نظم این جهان نشان از خلقت آن دارد و حوادثی که در آن رخ می. جهانی فراتر است

 .همگی خواست و رفتار خداوند هستند...( ن، سیل، طوفان ومانند بارا)

-حکومت زمینی هنگامی مشروع شمرده می. خدا در متن جامعه نیز حضور روشنی داشت( 4)

های زمین ریشه در پادشاهی پادشاهی. شد که به امری فراتر از صرفِ انسان منتهی شود

جامعه وجود دارد و فرد به هر سو در چنین فضایی خداوند در تمام شؤون . آسمانی داشتند

 .برود، خدا را خواهد دید

فضایی که در آن، موجودات . کردندها در فضایی رازآلود و پر رمزوراز زندگی می انسان( 3)

ها تاثیر  توانستند بر زندگی انسانوجود داشتند که می...  مختلفی مانند دیوها، ارواح و

 ,Taylor)سوی امور بیرونی باز و گشوده بود  به به عبارت دیگر، زندگی انسان. بگذارند

2007: 25-26.) 
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 آغاز دوران مدرن
در نگاه جدید دنیا نه به مثابۀ خلقت الهی، بلکه . با آغاز دوران مدرن شاهد تغییر این دیدگاه هستیم

 در این فضا. گیردچه قابل مشاهده است، تحت عنوان طبیعت، موردنظر قرار می عنوان آن صرفاً به

از همین رو، . شود که نیازی به امور ماورایی و دنیایی واالتر ندارد جهان امری خودبسنده فرض می

 (.ibid: 60)شود وجود هرگونه سلسله مراتب بین این دنیا و دنیایی دیگر مردود شمرده می

 :گویدتیلور در این مورد می. توان تمام این موارد را تحت عنوان راززدایی قرار دادمی

ایم؛ دنیایی ام که آن را از دست دادهدر حال ترسیم تصویری از دنیایی بوده[ تا به اینجا،]من »

خورند؛ دنیایی که در آن، امر اجتماعی بر که در آن نیروهای معنوی با افراد متخلخل پیوند می

که در  ایمضافاً، جامعه. گرفتهای واالتر شکل می زمان[ با تصور]پایۀ زمان مقدس و نامقدس، 

شد و این داستان بشری، در درون یک آن بازی ساختار و ضدّساختار در یک تعادل حفظ می

ها برچیده شده و طی فرایندی که معموال آن را راززدایی تمام این ویژگی. شدجهان، پدیدار می

 (.ibid: 61) «اند نامیم، با اموری کامالً متفاوت جایگزین شدهمی

  اصالحات

گیری هویت فعلی انسان مدرن ترین جریاناتی است که در شکلاز مهم اصالحات، یکی

این جریان که در قرن شانزدهم به اوج خود رسید، ریشه در شرایط . آفرینی کرده است نقش

توان از این شرایط نامناسب را می. غالب بدل شده بود نامساعدی داشت که در کلیسا به وجه

که بسیاری از کشیشان به وظیفۀ دینی خود  ؛ نخست آنجهات مختلفی مورد توجه قرار داد

داشتند تا جایی که نقل شده در آلمان از هر چهارده کردند و مراسم دینی بر پا نمیعمل نمی

(.  9: 324 , مک گراث)کرده است نفر کشیش تنها یک نفر به وظیفۀ خود عمل می

موارد، حتی باالترین منصب این سامانی در کلیسا تا حدی شایع شده بود که در برخی  نابه

آورد کلیسا، یعنی پاپ نیز با حذف رقبا و از طریقی غیر متداول این جایگاه را به دست می

از سوی دیگر، عواملی چون فقدان آموزش الزم برای کشیشان و ناکارآمدی (. 94: همان)

ساز تجارت  زمینه ایی مانند آمرزش گناهان کهها از مالیات و رواج باوره ها، معافیت آن آن

دادن پدیدۀ پرسودی برای کلیسا شده بود، همگی از دالیل نارضایتی مردم از کلیسا و رخ

 (.55-53: همان)ستیزی شده بود  روحانی

                                                           
1 Reformation 
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از نظر تیلور نباید جنبش اصالحات را صرفاً محدود به جریانی در درونی کلیسا بدانیم، بلکه 

های مختلف جامعه را در برگرفت و ریانی که جنبهاین جریانی فراگیر در جامعه بوده است؛ ج

از همین رو، فصل نخست کتاب عصر سکوالر که به مسئلۀ اصالح . البته شامل کلیسا نیز شد

گراث متأله مسیحی نیز مگ (.Taylor, 2007) اختصاص دارد، فراتر از اصالحات پروتستان است

 (.22: 324 , مک گراث)پذیرد این امر را می

ترین تغییراتی که بر اثر جریان اصالحات حاصل شد، تغییر نگاه در مسئلۀ مهمیکی از 

در نگاه جدید، مقدسات صرفا به کلیسا، کشیشان و کتاب مقدس . مقدس و نامقدس است

. شدشد، بلکه سراسر هستی، از آن رو که تجلی خداوند است، مقدس شمرده میمحدود نمی

شد و عادی دست دومی و از باب اضطرار تصویر می برخالف نگاه پیشین که زندگی افرادِ

، در تصور جدید،  گشتتر معرفی میگیر درجه یک و مسیحیزندگی روحانیان و زاهدانِ گوشه

رسیدن به خدا و معنویت در هر محیطی اعم از دیر، صومعه، کلیسا و آهنگری و کشاورزی و 

 .مقدور شد...  دامداری و

مراتبی بین زندگی  ها را از ایجاد نظام ارزشیِ سلسله ضایتی عمیق انساناز نظر تیلور، اصالحات نار

این انگیزه  (.Taylor, 2007: 61)داد هایِ مشغول به امور دینی بروز می افراد عادی و زندگی انسان

 .شدعنوان امری پست شمرده نمی ساز تغییر نگاه و حاکم شدن نگاه جدیدی شد که در آن دنیا به زمینه

های خاص یا صرفاً  جدید مرکز ثقل زندگی دینی را تغییر داد و امور مقدس را نه در مکاننگاه 

حاصل این تغییر آن است که دوگانۀ . دیدمحدود به امور مقدس، بلکه در همه جا قابل حضور می

نامقدس از بین رفت؛ زیرا تقدس توانست در هر فرد، مکان یا زمانی تحقق پیدا کند؛ یعنی امر /مقدس

ها را در هر  زیرا نگاه جدید معتقد بود خداوند همۀ انسان. تر از گذشته تصویر شدمقدس بسیار وسیع

رو، اموری مانند ازدواج یا امور  از این. کندمکانی، حتی در حال اشتغال به زندگی روزمره، تقدیس می

 .توانند مقدس شمرده شونددیگری که از شؤون زندگی روزمره هستند نیز می

ساز تغییرات  کشید، زمینهگردش نگاه که تفاوت امر مقدس و نامقدس را به چالش می این

هنگامی که مرز میان امر مقدس و نامقدس از بین برود، زمینه برای راززدایی از 4. بسیاری شد

                                                           
 (251: 324 , گراثمک ): رک   

شده از جنبش اصالحات، لزوماً اموری نبودند که رهبران این جنبش از ابتدا شایان توجه است که تغییرات حاصل  4

شرح . بسیاری از پیامدهای جنبش اصطالحات، با گذشت زمان، پرده از چهره برداشتند. آنها را قصد کرده باشند

 (Gregory, 2012): منبع مطالعه کنید توانید در اینخواندنی این جریان را می



 

 

 

 

 

 5231هار و تابستان ، شماره يك، ب22شناختی دوره مطالعات جامعه   266 
 

 

دیگر هیچ مکان خاصی وجود ندارد که بتوان ادعا کرد مقدس است؛ زیرا . شودجهان فراهم می

 . ساساً امری غیرمادی تصویر شده است که در زمان یا مکان خاصی وجود نداردکلمۀ خداوند ا

این تغییر در نگاه کلی به جهان موجب شد شرایط برای ارائۀ نظم نوینی از هستی فراهم 

این نظم نوین . گرایی مجال بیشتری برای ابراز خود یافتشود؛ نظم جدیدی که در آن طبیعت

طور مثال  به. و اجتماعی عاری از مفاهیم مقدس پدید آوردتقدس را از هر ساحتی زدود 

های حکومت و نوع خاص آن، یعنی پادشاهی، دیگر به جهان ماورا متصل نبود و نیازمند تبیین

هایی که پادشاه را سایۀ خداوند بر زمین معرفی نکنند و جدیدی برای مشروعیت خود بود؛ تبیین

 .ننمایددلیل اولویت او را ارادۀ الهی بیان 

  روشنگری

جریان . از اواسط قرن هفدهم و در سراسر قرن هجدهم، اروپا شاهد جریان روشنگری بود

ها قابل های مختلف اندیشۀ غربی، حتی پس از مدتتاثیرگذاری که حضور آن بر ساحت

های گرفت، در زمینهاین جریان که طیف وسیعی از اندیشمندان را در برمی. مشاهده است

های نوینی طرح کرد که ایده...  ون شناختِ هستی، اخالق، منابع اصالت، زیباشناسی ومختلفی چ

( 254 )از نظر سیاسی اوج این جریان در انقالب فرانسه . ها شد منجر به تغییر جهان انسان

از . پدیدار شد که طی آن، حکومت پادشاهی و نیز سلطه و نفوذ کلیسا، هر دو، از بین رفتند

. های شانزده و هفده دانستهای علمی قرنتوان ریشۀ این جریان را در پیشرفتلحاظ علمی می

های علم نوین در موفقیت. ها، نگاه کیهانی به جهان زیر سؤال رفت هایی که بر اساس آنیافته

کرد و زمینه را برای مباحث فلسفی که نقطۀ تر تبیین هستی فضا را برای نگاه کیهانی تنگ

 (.Bristow, 2011)ساخت ز نگاه سنتی داشتند، فراهم میعزیمتی متفاوت ا

با وجود این تصویر کلی، باید دانست که این جریان در طول تقریباً یک قرن و نیم، در 

ترین متفکران این جریان در فرانسه طور مثال برخی از مهم به. فضاهای مختلفی شکل گرفت

مجموعۀ اصحاب دایرۀ المعارف و افرادی )دند اندیشیکردند و در فضای حاکم بر آن میزندگی می

دیوید هیوم، )زیستند ، گروهی در بریتانیا و مشخصاً اسکاتلند می...(چون ولتر، دالمبر، منتسکیو و

توان به امانوئل  ها می ترین آنو گروهی نیز در آلمان بودند که از مهم...( آدام اسمیت، هاچسون و

                                                           
1 Enlightenment 
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رغم شناخت تصویر کلی این رو، علی از این(. ibid)شاره کرد ا... کانت، لیسنگ، کریستین ولف و

 .جریان، باید به تنوع و تکثر موجود در درون این جریان نیز توجه داشته باشیم

ترین متفکران از برجسته -یکی از بهترین منابع در شناخت جریان روشنگری، پاسخ کانت 

ب مختصر کانت به این سؤال آن به این سؤال است که روشنگری چیست؟ جوا -این جریان 

که  از نظر او این. است که روشنگری یعنی خروج انسان از دوران کودکی و شجاعت فهمیدن

های زندگی خود را بدون کنند و هر کدام از ساحتها صرفاً به دیگران تکیه می بسیاری از انسان

کنند، ویژگی ران تنظیم میهای دیگکه در مورد آن اندیشیده باشند، صرفاً بر اساس دیدگاه آن

ها برای رسیدن به بلوغ و استقالل فکری باید آن  ای که انسانهاست؛ ویژگی دوران کودکی انسان

های خود و نیز مسئولیت اندیشیدن را به گیریبشر باید رشد کند و بار تصمیم. را رها کنند

دف آن، رساندن انسان به چنین شعاری است و ه روشنگری، جریانی با این. دوش دیگران نیفکند

 (.94- 9: 322 , کانت)بلوغِ فهم و اندیشه است 

با این . گیری شرایط فعلی انسان مدرن دارداز نظر تیلور روشنگری نقش بسیار مهمی در شکل

حال باید در نظر داشت که این جریان عظیم، نقدها و رویکردهای بدیلی نیز در پی داشته است که 

  (.Taylor, 1989: 355)توان به درک صحیحی از آن رسید ها نمی نبدون در نظر گرفتن آ

  رمانتیسم

های فکری است که در قرن هجدهم آغاز شد و تا اواسط قرن  ترین جریانرمانتیسم یکی از مهم

تیلور تاثیر جریان رمانتیسم در وضعیت فعلی انسان را بسیار مهم و حتی . نوزدهم به طول کشید

برخی از اندیشمندانی که تاریخ قرون منتهی به مدرنیته . داند ن روشنگری میتر از جریابرجسته

 :اند نیز جایگاه ممتازی برای رمانتیسم قائل 4اند، مانند آیزایا برلینرا مورد بررسی قرار داده

اهمیت رمانتیسم در این است که در چند قرن اخیر بزرگترین جنبشی بوده که زندگی و »

ترین تغییری  به گمان من جنبش رومانتیسم عامل بزرگ. رگون کردهی غرب را دگ اندیشه

است که تاکنون در آگاهی مردم غرب پدید آمده و همه تغییرات دیگر که در قرن نوزدهم و 

« تر از آن داشته و در هر حال سخت تحت تاثیر آن بوده است بیستم روی داده اهمیتی کم

 (.40: 322 , برلین)

                                                           
1 Romanticism 
2 Isaiah Berlin 
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مانتیسم امر آسانی نیست و به تعبیر تیلور، تعاریف بسیاری ارائه شده با این حال، تعریف ر

شود، تا جایی که برخی از اندیشمندان اساساً در وجود پدیدۀ است که باعث حیرانی مخاطب می

 ,Taylor)اند واحدی به نام رمانتیسم که بتوان آن را در چارچوبی مشخص نشان داد، تردید کرده

نشود و ( تعریف رمانتیسم)کند گرفتار این دام ز در کتاب خود، سعی میبرلین نی (.368 :1989

های این جریان  بدون تالش برای ارائۀ تعریف مشخصی از آن، تنها به بیان برخی پیش زمینه

 (.25-5 : 322 , برلین)کند بسنده می

ه غالب در یک نگا. مایۀ غالب این جریان را نشان دهد کند درونبا وجود این، تیلور سعی می

مورد رمانتیسم این است که آن را جریانی بدون هیچ ایدۀ اثباتیِ مشخصی در باب طبیعت بدانیم، 

طور مثال، در  به. های اجتماعی آن دوره بودجریانی که صرفاً واکنشی به برخی تفکرات و حرکت

نتقاداتی های نئوکالسیکِ هنر و ادبیات وجود داشت، همچنین ااین جریان مخالفتی با ارزش

گرایی و نظم صوری که توسط جریان روشنگری به اوج خود رسیده بودند، بیان  به عقل جدی

های مهمی از این جریان را به تصویر تیلور معتقد است چنین شرحی از رمانتیسم بخش. شدمی

از نظر تیلور بخش اساسی . دهدهای مهمی را هم مورد غفلت قرار میکشد، ولی قسمتمی

عنوان منبع مهمِ هنجار و  رمانتیسم، این ایده است که درون انسان و احساسات او، بهجریان 

تیلور در یکی دیگر از آثارش، شرح  (.Taylor, 1989: 368-9)معرفت به رسمیت شناخته شود 

 :دهدخوبی از این ایده ارائه می
سان یک راه توصیف تحول این مفهوم، بررسی سرچشمۀ قرن هجدهمی آن است که ان»

کرد؛ یعنی حسی که بالواسطه حسن و قبح و باید و اخالقی تصور می/را موجودی هنجاری

حرف اولیه این دیدگاه مقابله با یک نظر رقیب بود که معتقد بود فهم باید . یابدنباید را در می

 هایی که به مجازات و پاداشو نباید، مسئله محاسبه پیامدها بود، به ویژه در رابطه با حوزه

اندیشه این بود که فهم حسن و قبح و باید و نباید به معنای حساب . شد الهی مربوط می

اخالق در درون آدمی قرار /ندای هنجار. گری خشک نیست، بلکه به احساس ما بستگی دارد

 (.91 -99 : 353 تیلور، )« دارد

ه شود، رو، این چرخش به درون، موجب شد منبع جدیدی از هنجار به آدمی عرض از این

رمانتیسم را ( به تبعیت از فوکو و دیگران)تیلور . منبعی که احکامش مطابق منابع معتبر قبلی نبود

ای خاص را در تفکر مدرن اروپایی فراهم داند که زمینۀ نفوذ و رسوخ اندیشهچون آبراهی می

ر افکار افراد کرد؛ این اندیشه مشخصاً توجه به درون انسان و ژرفای وجود آدمی بود که بعدها د
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که متاثر از دورۀ روشنگری  این افکار بیش از آن. چون مارکس، فروید و نیچه بروز پیدا کرد

ایمانی دورۀ بعد را بیشتر باشند، متاثر از جریان رمانتیسم هستند و از همین رو شاید بتوان بی

 (.Taylor, 2007: 369)ناشی از رمانتیسم دانست تا جریان روشنگری 

  مدنعصر گردآ
ای خواهیم بود که در آن دین اگر سیر طبیعی امور را در نظر بگیریم، شاهد فروپاشی نظام فکری

شود و تا های فردی آغاز میبه نحو چشمگیری همه جا حضور دارد؛ این حضور از عرصه

و پاشد با افول دین، این نظام فکری نیز از هم می. یابدباالترین درجۀ مسائل اجتماعی ادامه می

های مختلف بشری، اعم از مسائل فردی و اجتماعی، بر اساس نظم و چارچوبی که در ساحت

این مسئله سرآغاز عصر گردآمدن است؛ . رودنظام فکری پیشین طراحی شده بود، از بین می

گاه گذشته را ندارد و برای برآوردن نیازهای  رسد که دیگر تکیهزمانی که بشر به این نتیجه می

برای رفع نیازها . ها وجود ندارد های فردی و اجتماعی، منبعی غیر از خود انساناحتخود در س

. های جدید هستیمها و اندیشهها و نیز ایده گیری نهادها، سازمان در این شرایط، شاهد شکل

ها مبانی مشروعیت نظام سیاسی، ساختار اجتماعی، حقوق فردی و  هایی که بر اساس آنایده

ها و بازتعریف شدند و در شرایطی غیر متکی به چارچوب... بی، فرهنگ عمومی وجمعی، معنایا

 (.Smith J. K., 2014: 84-85)های نظام کهن، شکل جدیدی به خود گرفتند تبیین

. نامدمی 4گیری امری هستیم که تیلور آن را نظم اخالقی مدرن در چنین فضایی شاهد شکل

شین شکل گرفته است، نقطۀ عزیمت خود را از بشر، آن این چارچوب کلی که در مقابل نظم پی

کند و برخالف نظام کهن شامل هیچ نظام سلسله آغاز می( و نه در اجتماع)هم به صورت فرد 

که متصل و نیازمند )اعضای این نظم نوین اخالقی نه ساکنان کیهان . مراتبیِ ماورایی نیست

کنند؛ در ثر پدیدۀ انفکاک در دنیا زندگی می، بلکه افرادی هستند که در ا(جهان واال هستند

گیری  شکل (.Taylor, 2007: 447)بیند جهانی مسطح که نیازی به امور ماورایی در خود نمی

 .های بشری استچنین نظمی، خود نمونۀ بارزی از آغاز عصر گردآمدن و اتکا به توانایی

پس (. ibid: 471)است  510 تا  200 های  عصر گردآمدن بر اساس تخمین تیلور شامل سال

 .ای که بیانگر شرح اوضاع کنونی بشر غرب استشویم؛ مرحلهاز این دوره وارد آخرین مرحله می

                                                           
1 Age of Mobilization  
2 Modern Moral Order 
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  عصر اصالت
تیلور معتقد است در حدود نیم قرن اخیر، شاهد جریان دیگری در فضای غرب هستیم که این 

گیر ایدۀ اصالت  این دوره بروز چشم ویژگی(. ibid: 473)کند دوره را از دورۀ پیشین متمایز می

کس نباید  بر اساس ایدۀ اصالت، هر انسانی دارای نحوۀ زیستنِ خاص خویش است و هیچ. است

های خود، به پیروی از فضای عمومی جامعه یا فرد دیگری  ها و نیز اتخاذ تصمیمدر سیر اندیشه

آن بر اساس فهم خود رفتار کند  ای است که شخص دررو، زندگی اصیل زندگی از این. رفتار کند

ای محسوب تراود؛ و طبیعتاً زندگی عاریتی، زندگیو آن چیزی را مبنا قرار دهد که از درونش می

 .ها و فهم خود را رها و صرفاً بر اساس تبعیت از دیگران عمل کندشود که فرد، یافتهمی

او این مسئله را حاصل تغییر  .بردچرایی این تغییر مجدداً ما را به سراغ تحلیل تیلور می

4تصور اجتماعی به امری به نام فردگراییِ ابرازی
وی در توضیح این تصور اجتماعی . داندمی  

 :گویدچنین می

فهم اینکه هر کدام از ما، راه خود را برای درک انسانیت داریم و مهم است که [ رسیدن به]»

هایی شویم رنگی با مدلکه تسلیم هم به جای آنآن راه را پیدا کنیم و بر اساس آن زندگی کنیم، 

 (.Taylor, 2007: 486) «شوندکه از بیرون به ما تحمیل می

توان آن را ادامۀ سنت رمانتیسم دانست که در آن هر انسانی در با تامل در این رویکرد می

از همین . دتوانست خوبی و بدی را به او بنمایاندرون خود منبعی از شناخت بود؛ منبعی که می

این جریان  (.Smith J. K., 2014: 85)اند این جریان را، جریانی پسارمانتیسم، نامیده 3رو، برخی

این شکل که از هر فرد خواسته  شود؛ بهدر بسیاری از آثار ادبی، فلسفی و هنری دیده می

گونه ا آنگونه که واقعا هست، زندگی کند و هستی خود رشود صرفاً بر اساس فهم خود، آن می

 . پسندد، تحقق بخشدکه خود می

 2انفکاک
های فکری و فلسفی، بلکه  داده در تصور اجتماعیِ سنتی، نه تنها توسط برخی ایده تغییرات رخ

های اجتماعی و سیاسی اتفاق افتادند و مجموع این عوامل موجب گردش از تصور  جریان

                                                           
1 Age of Authenticity 

2 Expressive Individualism  

 (Taylor, 1989: 419)کند تیلور هم در توصیف این عصر گاه از اصطالح پسارمانتیسم، استفاده می  3

4 Disembodiment  
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ل، اگر به صورت مشخص بخواهیم به با این حا. اجتماعیِ سنتی به تصور اجتماعی مدرن شد

داده توجه  تفاوت تصور اجتماعی پیشامدرن و تصور اجتماعی مدرن بپردازیم، باید به انفکاک رخ

در تصور اجتماعی پیشامدرن شاهد هستیم که انسان موجودی متجسد و تبلوریافته در . کنیم

با کیهان است و کیهان نیز خود شود؛ جامعه نیز خود در ارتباط و تعامل درون جامعه، شناخته می

 (.Taylor, 2007: 152)شود در درون یک ارتباط مهم با عالم ماورا تعریف می

دهد و به تصور اجتماعی مدرن چه که تصور اجتماعی غالب در دوران سنت را تغییر می آن

ده در این دا از نظر تیلور تحوالت رخ. انجامد، ایجاد جدایی و انفکاک در این سه مؤلفه استمی

ای برای سابقه فهمی که یک حق تقدم بی. دوران موجب ایجاد فهمی جدید از جهان و انسان شد

عنوان  این حق تقدم موجب آن شد که انسان خود را نه لزوماً به(. ibid: 146)انسان ایجاد کرد 

عنوان  به بینی مشهور رفتار کند بلکههای غالب و جهانبخشی از جامعه که باید بر اساس ارزش

و این بزرگترین انفکاک است که اولین مؤلفه از    .فردی مجزا و مستقل از دیگران، شناسایی کند

مؤلفۀ دوم که جامعه . بردکرد، زیر سؤال میتصور سنتی که انسان را در درون جامعه تصویر می

ماعی حذف کرد، در تصور جدید، با نظریاتی چون قرارداد اجترا متجلی در کیهان تصویر می

در این نگاه جامعه برای قوام خود نیازمند کیهان نبود بلکه خود بدون نیاز به ماورا و . شدندمی

مؤلفه سوم نیز که . توانست به حیات خود ادامه بدهد صرفاً بر اساس قراردادهای اجتماعی، می

کند تصرف می کرد، جهانی که در سراسر کیهانهستی را در ارتباط با جهانی ماورایی ترسیم می

و بدون الصاق به او امکان حیات وجود ندارد، توسط جریان راززدایی کنار رفت و در تصور 

اجتماعی مدرن نیازی به وجود جهانی ماورایی که فراتر و واالتر از جهان مادی باشد و حیات 

 (.Smith J. K., 2014: 45)شد این جهان بدان وابسته باشد، حس نمی

 برای معنویت پیامدهای مدرنیته
گیری دوران مدرن، اکنون نوبت به بررسی  های مهم در شکل پس از بررسی اجمالی جریان

 .پیامدهای این جریانات برای معنویت است

 

                                                           
این مسئله در فلسفۀ سیاسی تیلور نیز بسیار مورد توجه بوده است و وی دیدگاه خود را دربارۀ این موضوع در    

 (Taylor, 1985)رک . کندای با عنوان اتمیسم مطرح می مقاله
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 گردش به درون -
ها است که از  ترین پیامدهای مدرنیته برای دین و معنویت ایجاد تغییری در فرهنگ انسان یکی از مهم

گرایی، اقبال موجود به  از نگاه برخی از مورخان معنویت. شودعبیر میآن به گردش به درون ت

معنویتی که در قالب یک سبک زندگی . گیردهای جدید از این گردش به درون نشات میمعنویت

 (.Sheldrake, 2007: 2)معنوی و در اثر روابط اقتصادی از رشد چشمگیری برخوردار شده است 

ای چون های اجتماعیابعاد فردی منحصر نشده است و  در جنبهبا این حال، این معنویت در 

 (.ibid)کردن زندگی شهری، گسترش پیدا کرده است  موضوعات مربوط به بهداشت، آموزش و رازآمیز

گیری هویت مدرن ارائه کرد، بسیار بارز و روشن  گردش به درون در شرحی که تیلور از شکل

دهی به مدرنیته مهم برشمرد،  ها را در شکل یی که تیلور آنها این ویژگی مشخصاً در جریان. است

ها با  هر دوی این جریان. مانند جریان رمانتیسم و نیز جریان روشنگری، به خوبی قابل مشاهده است

او را به ( یکی با تاکید بر عواطف و احساسات و دیگری با تاکید بر عقالنیت)اتکا به درونیات انسان 

 (.Taylor, 1989: 368؛ Taylor, 2007: 473-505)اندند خودرون خود فرا می

است که در آن به   هایی که در این زمینه انجام شده، پروژه کندالترین پژوهش یکی از مهم

پژوهشگرانِ این . های جدید پرداخته شده استبررسی مدعای افول دین سنتی و رشد معنویت

ضعیت فعلیِ دین سنتی و معنویت جدید، دست به های خود و نیز بیان وپروژه برای تبیین یافته

این پژوهشگران به دو نوع سبک . اند که با بحث فعلی ما مرتبط استارائۀ مفاهیم نوینی زده

بر اساس تعریف . 3محور زندگیِ سوژهو دیگری  4عنوان زندگیِ بهنخست، : کنندزندگی اشاره می

ای است که در آن فرد بر اساس ر سبک زندگیعنوان بیانگ شده در این پژوهش، زندگیِ به ارائه

عنوان نقشی  در این فضا فرد همواره به. کندباید و نبایدهای بیرونی، زندگی خود را تنظیم می

عنوان مادری مهربان، همسری فداکار و  طور مثال، فرد به به. کندخاص، در جامعه حضور پیدا می

کنند ها، تکالیفی را بر او بار میدام از این نقشکند که هر کزنی کوشا در جامعه حضور پیدا می

از سوی دیگر، زندگی سوژه محور سبکی از زندگی . های درونی خود او نیستکه لزوماً خواسته

شود، بلکه بر اساس است که فرد در آن نه بر اساس باید و نبایدهایی که از بیرون به او تلقین می

در این فضا، منابع . کندیابد، عمل میمناسب میجوشد و آن را چه از درون خودش می آن

                                                           
1 Kendal project  

2 Life as 
3 Subjective life 
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چه اهمیت پیدا  شوند و آنر میتهای اجتماعی کمرنگبیرونی اهمیت کمتری دارند و نقش

 & ,Heelas, Woodhead, Seel, Szerszynski)های درونی هر فرد است  کند، خواسته می

Tusting , 2005: 2-5.) 

اند، گردش به دانی که تمدن مدرن غرب را بررسی کردهاز نظر بسیاری از متفکران و اندیشمن

درون یک تغییر بنیادین و اساسی در فرهنگ و تمدن غرب بوده که سرچشمۀ بسیاری دیگر از 

دهد که نسبت های این پژوهش نشان میبا توجه به این مقدمه، یافته(. ibid)تغییرات شده است 

. ها به دین سنتی یا معنویت جدید وجود دارد معناداری میان سبک زندگی افراد و التزام آن

کنند و است، بیشتر از دین سنتی پیروی میعنوان  زندگیِ بهها  افرادی که سبک زندگی آن

از سوی دیگر، افرادی که . دهندۀ آن است که شمار این گروه رو به کاهش استمطالعات نشان

دهند و تعداد این د را ترجیح میهای جدیاست، معنویتمحور  زندگی سوژهها  سبک زندگی آن

 (. ibid: 9)افراد رو به افزایش است 

این پروژه که . توانند شاهد دیگری بر مدعای تیلور در مورد عصر اصالت باشندها میاین یافته
کند که در آن فرد نه تحت تاثیر ای میپژوهشی میدانی انجام داده است، حکم به رشد سبک زندگی

از سوی . گیردکه بر اساس نیازهای درونی و فهم و درک خود از شرایط تصمیم میمنابع بیرونی، بل

روند، دیگر، از آنجایی که این گونه افراد برای رفع نیازهای خود به سراغ منبعی از معنا و ارزش می

دهند و منبع هنجار و معرفت را درون های جدید که فرد را بیشتر به درون خود ارجاع میمعنویت

 .شونداز اقبال بیشتری برخوردار می( ای خارجیو نه در آتوریته)کنند فرد معرفی میخود 

کند و توجه به آن در بحث فعلی ما مفید از دیگر نکاتی که تیلور در این زمینه اشاره می
است، این مطلب است که اگرچه معنویت عصر اصالت فردگرایانه است، ولی تفکیک بین 

به عبارت دیگر، پرسش از معنا و رفتن در پی معنویت، در عصر . ستساحات مختلف آن الزم ا

این معنویت فردگرایانه است،  ساختارتوان گفت که اصالت، امری فردی است و از این نظر می
به دیگر بیان، اگرچه جستجو در پی حقیقت، معنا و . آن ممکن است جمعی باشدمحتوای ولی 

دهد، ولی نتیجۀ این اساس فهم خود آن را انجام میمعنویت امری فردی است و هر کسی بر 

های گروهی و یا حتی به ادیان سنتی، های مختلفی، از جمله معنویتجستجو ممکن است به راه

از همین رو، اگرچه ممکن است انسان عصر اصالت، به دین  (.Taylor, 2007: 516)منتهی شود 

ه باشد و همان مناسک دین سنتی را انجام دهد، سنتی روی بیاورد و ظاهراً همان باورها را داشت

 .ولی مسیر او با مسیر طی شده توسط انسان پیشامدرن متفاوت خواهد بود
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 استقالل معنویت از دین -
. معنویت یکی از نیازهای عمومی بشر است که از دیرباز و در جوامع مختلف وجود داشته است

ای است که کامالً محصور در جهان مادی باشد ها از زندگی ریشۀ آن هم نارضایتی عمیق انسان

(Taylor, 2007: 506.) های مختلفی دهندۀ آن است که صورت بررسی تاریخی جوامع مختلف نشان

چه که شاید بتوان وجه مشترک  با این حال، آن. از معنویت در جوامع مختلف وجود داشته است

معنویت به نحو سنتی، در دامن ادیان متولد معنویت در جهان پیشامدرن برشمرد، این نکته است که 

این پیوستگی با دین . کردندشد و مکاتب معنوی همواره خود را ذیل یک دین سنتی معرفی میمی

 .کرد های معنوی مختلف را فراهم می سنتی زمینۀ شکوفایی و عرضۀ اجتماعی گروه

. استقالل معنویت از دین است هایی که در دوران مدرن شاهد آن هستیم،بنابراین، یکی از پدیده

هایی  یکی از دیدگاه. دار باشد به نحوی که امروزه برای معنوی بودن نیازی به این نیست که فرد دین
ها، مقاالت و  ت و عالوه بر نمود اجتماعی، کتابهای اخیر رشد چشمگیری داشته اس که در سال

 SBNRکه به نحو اختصار آن را  های بسیاری در مورد آن ارائه شده، دیدگاهی استسخنرانی
بر این اساس، افراد  (.Heelas, Woodhead, Seel, Szerszynski, & Tusting , 2005: 1)  .نامند می

این معنویت از منابع مختلفی تغذیه . دار باشند که دین کند بدون آنهایی معنوی لحاظ می خود را انسان

با این حال، هیچگونه التزام و تعهدی نسبت به . باشند تواند ادیان سنتیها می شود که یکی از آنمی

کنند ولی های دینی استفاده میها وجود ندارد؛ از همین رو هرچند در برخی موارد از آموزه دین در آن
 .کننددر عمل مستقل از دین سنتی و نهاد دین حرکت می

ه درون تحت تاثیر گرایی دوران روشنگری، رجوع بتوان تحت تاثیر عقلاین ایده را می

جریان رمانتیسم و ایدۀ اصالت دانست که موجب شده تا معنویت جدید در قالبی مستقل از دین 

ساز درخواست برای حرکتی فراتر از چارچوب تعیین شدۀ دینی  ها زمینه این جریان. بروز یابد

شد و زمینه را های دینی نباحل را در ابداع معنویتی دیدند که محصور به چارچوب بودند و راه
 4.ها فراهم کند گرایی و اصالت فردی انسانبرای عقل

                                                           
 . است Spiritual but not religiousبارت ی عشده این کلمه خالصه   

اند که بسیار های نوینی مطرح شدهامروزه معنویت. های علمی را نیز نباید نادیده گرفتدر این میان تاثیر یافته  4

 .کنندرویکردهایی که دین را به کناری گذاشته و معنویتی کامال عاری از دین ارایه می. های علمی هستنددار یافته وام

 :به طور مثال ن ک
Waking Up: A GUIDE TO SPIRITUALITY WITHOUT RELIGION, Sam Harris, SIMON & SCHUSTER, 
New York, 2014  
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 های معنویتنوع گزینه -
هایی مادی دارد و از سوی قرار دارد، از سویی دغدغه  فشار مضاعفانسان مدرن در فضای 

های ای است برای رشد و گسترش گزینهدیگر دل در گرو ماورا؛ این فضا پدیدآورندۀ زمینه

نام  4پدیده نوواای است که تیلور آن را این مسئله. کنندۀ این نیازها باشند تامین مختلفی که

گیری  ساز شکل از نگاه تیلور، فشار مضاعف که موجب پیدایی پدیدۀ نووا شده، زمینه. گذارد می

ها، معناها و امور حیاتی کنند تمام ارزشها سعی میاین معنویت. های بسیاری شده استمعنویت

 (.Smith J. K., 2014: 64)ای طبیعت را در درون چارچوب مادی جهان بازتولید کنند ماور

، همگی پاسخی 3های نوپدید دینیانگیز جنبش با توجه به این تحلیل، باید گفت تنوع حیرت

داده در شرایط باور و نیز با توجه به دور شدن  هستند به نیاز انسان مدرن؛ نیازی که با تغییرات رخ

 . دادن به این نیاز دارند ها سعی در پاسخها از فضای ماوراء الطبیعه پدید آمد و این جنبش انسان

های شود که از نگاه تیلور، کمابیش همۀ گروهتر می این تحلیل با توجه به این مسئله روشن

کردند که با دور گیری دوران مدرن حضور داشتند، احساس می فکری مختلف که در فرایند شکل

و  (.Taylor, 2007: 307)اند های مهمی از زندگی را از دست دادهاز جهان متعالی، بخششدن 

های پیشین را نداشته های جدیدی که معایب گزینهآوردن به گزینه ها روی برای جبران این فقدان

 .رسدباشند، امری طبیعی به نظر می

های کیهانی است و گرایش ها بیشترین توجه به همین جهان مادی و انرژیدر این معنویت

در چنین دیدگاهی اتحاد عرفانی با منشاء . ، بسیار شایع هستند9درخدایی یا همه 2خدایی همه

این شرح از معنویت جدید نیز  (.Lynch, 2007: 11)هستی از ارزش بسیاری برخوردار است 

 .بی مادی استهای دینی در چارچونشانگر توجه ویژه به همین جهان مادی و بازتفسیر مقوله

 رقابت معنویت دینی و غیردینی
ها که در دامان دین این معنویت. های جدید در بسیاری از موارد ریشه در ادیان سنتی دارندمعنویت

 .اند به دلیل شرایطی که پیش آمد، کم کم به صورت مستقل از دین مطرح شدندسنتی شکل گرفته

                                                           
1 Cross pressure  
2 Nova effect  

3 New Religious Movements 
4 Pantheism  
5 Panentheism  
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های جدید معنوی و نسبت آن برخی جنبشگرایی به بررسی برخی از پژوهشگران معنویت

 :اندبا ادیان سنتی پرداخته

کار دشواری است که یک دین جدید ساخته شود؛ . بسیاری از ادیان جدید، ادیان قدیمی هستند»

چه که از لحاظ دینی کارآمد  های معنوی و یافتن آناجتماع بشری جستجوی خوبی در میان گزینه

کنیم، ایم نگاه میچه که ادیان جدید نامیده ین رو، هنگامی که به آناز هم. است، انجام داده است

هندویسم )المللی برای آگاهی کریشنا  یابیم، مانند انجمن بینهایی از ادیان قدیمی می عموما بیان

، تنریکو (اسالم)، جنبش اسالمی احمدیه (ذن بودیسم ژاپن)، مرکز ذن سان فرانسیسکو (بنگالی

یا ( سنت مات پنجابی)، اکنکار (صوفیسم اندونزیایی)، سوبود (یهودیت)کاباال  ، مرکز(شینتویسم)

البته در میان ادیان جدید نمایندگان بسیاری از مسیحیت نیز حضور (. تائویسم)مراکز درمانی تائو 

کلیسای ساینتولوژی، کلیسای جهانی )گرایی غربی  و درون( المللی فرزندان خدا، راه بین)دارند 

مانند یک )اند بسیاری از ادیان جدید ادیان قدیمی هستند که در بافتی جدید رشد کرده(. تترایمفن

تر آشنای  یا یک صورت نهادی جدید از یک سنت بیش( دین شرقی که به غرب منتقل شده است

 (.SALIBA, 2003: Xlll)« گرایانه، مسیحی یا یهودی غربی درون

به تعبیر دیگر ادیان جدید، در اساسِ خود همان های معنوی یا اگر طبق گزارش فوق، جنبش

های معنوی جدید چنین شود که چرا نسبت به جنبشادیان سنتی هستند، این سؤال مطرح می

 اند؟ها به رقیبانی جدی برای ادیان سنتی بدل شده اقبالی شده است و چرا این جنبش

یری هویت انسان مدرن در گ برای پاسخ این سؤال از نگاه تیلور باید به شرح وی از شکل

بریم؛ زندگی اصیل طبق شرح تیلور ما اکنون در عصر اصالت به سر می. عصر سکوالر بازگردیم

انسان مدرن نه تنها خواهان آن است که دین خود را .   های این دوران است آرمان زندگی انسان

بگوید؛ به عبارت خود انتخاب کند، بلکه خواهان آن است که آن دین نیز خطاب به او سخن 

های آن دین هم باید به نحوی باشد دیگر، پیام آن دین نیز باید برای چنین فردی باشد و آموزه

  (.Taylor, 2007: 486)که رشد معنوی چنین فردی را تامین کند 

های فردی خود رود که با ویژگیمعنویتی می/رو، انسان عصر اصالت به دنبال دین از این

ها باز در چنین شرایطی، معنویت جدید که با توجه به این ویژگی. شته باشدتطابق بیشتری دا

تفسیر شده، از شانس بیشتری برخوردار است و به همین علت معنویت جدید رشد چشمگیری 

 .در این فضا داشته است
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نماید، مسئلۀ دیگر که در معنویت جدید وجود دارد و برای انسان عصر اصالت جذاب می

ای پیروی کند بر این اساس، هر فردی مجاز است از روش و رویه. و مدارا است روحیۀ تساهل

کس نباید مانع راه فرد دیگری باشد و هیچ فردی هم  گشا است و هیچکه به گمان وی مفید و راه

رها کند   سازگاری با برخی از باورهای سنتی چه درست یافته است را به خاطر عدم نباید آن

(ibid: 489.) 

وع این عوامل باعث شده است تا رقابت شدیدی بین دین سنتی و معنویت جدید، در مجم

رشد . شود، وجود داشته باشدها یافت می جوامعی که فضای عصر اصالت به نحو بارزتری در آن

های جدید را ها به حدی زیاد است که تیلور معتقد است اگر رشد این معنویتاین معنویت

ری در نظر بگیریم، ایدۀ اصلی نظریۀ سکوالریزاسیون مبنی بر افول دین، دا عنوان جریان دین به

دار است  دار بوده، دین قابل قبول نخواهد بود و جهان امروز به همان اندازه که در گذشته دین

(ibid: 427 .) 

های مفهومی تیلور امکان رغم وجود رقابت میان دین سنتی و معنویت جدید، چارچوبعلی

های یکی از مفاهیمی که نقش کلیدی در ایده  .کندلوگ میان این دو طیف را فراهم میگفتگو و دیا

های جدید قابل این مفهوم عام در میان ادیان سنتی و معنویت. است 4کمالتیلور دارد مفهوم 

پیگیری است؛ مفهومی که نگاه هر مکتب فکری نسبت به انسان، معنایابی، ارزش و اموری از این 

های مختلفی که امروزه در فراروی بر اساس این مفهوم امکان گفتگو میان راه. کندان میدست را بی

 (.Lincoln, 2011: 73)انسان وجود دارد و مدعی رساندن انسان به کمال است، وجود دارد 

 بررسی انتقادی
مسئلۀ  ها بر گیری مدرنیته و نیز بررسی پیامدهای آنهای تاثیرگذار در شکل پس از بررسی جریان

 .رسدباره میمعنویت، اکنون نوبت به بررسی انتقادی دیدگاه تیلور در این

                                                           
 :اند اشاره کرد ۀ کمال تیلور به گفتگو میان دو سنت پرداختههایی که بر اساس اید توان به نمونهدر این زمینه می   

(Lincoln, 2011) ای با عنوان همچنن مقالهNotes from a Trinitarian Tarīqah: The Study of Islam and Attaining 

Fullness:  عنوان ناقد این  ارائه شد و نگارنده به 9 40این مقاله در کنفرانسی در دانشگاه پادربورن آلمان در سال

 .متاسفانه مقاله مذکور تا به حال چاپ نشده است. مقاله در آن کنفرانس به بررسی آن پرداخت
2 Fullness  
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 عدم امکان تفکیک معنویت از دین
یکی از مسائل مهمی که در دوران مدرن متاخر، مخصوصاً پنجاه سال اخیر، رخ داده، رشد 

بود که پیش از ها است و این مسئله یکی از پیامدهای مدرنیته برای معنویت روزافزون معنویت

های متفاوتی را در اختیار مخاطب های متنوعی که گزینهرشد چشمگیر معنویت. این بررسی شد

 .پژوهی معاصر است ترین موضوعات نیازمند تبیین در دیندهند یکی از مهمقرار می

توان گفت شده، می این تنوع و رشد چشمگیر تا حدی بود که، بر اساس مدعای مطرح

این نکته در . از معنویت یکی از پیامدهای مدرنیته برای دین و معنویت بوده است استقالل دین

رسد زیرا تا پیش از این معنویت همواره در دل دین رشد کرده بود و در ابتدا صحیح به نظر می

توان مدعی شد که رو، می شوند؛ از اینهای مستقل از دین نیز عرضه میدوران اخیر، معنویت

 .رسد که این پایان کار نیستبا این حال، به نظر می. ت مستقل از دین استاکنون معنوی

رغم بحثی که علی. پژوهان بحث تعریف دین استهای فراروی دینترین چالشیکی از مهم

از جمله مشکالت   .های بسیار به نتیجۀ مطلوبی که مقبولیت عام پیدا کند، نرسیده استتالش

توان تعریفی نعیت تعاریف ارائه شده است؛ به این معنا که نمیتعریف دین عدم جامعیت و ما

دلیل . یافت که شامل تمام مصادیق دین باشد و تمام مصادیق غیر دین نیز از تعریف بیرون باشند

گرایانه نسبت به دین یافت، آنجا که به دلیل  توان در ضعف نگاه ذاتاین ناکامی را می

گرایانه  توان تعریفی ذاتنمی( به دلیل عدم وجود ذات دین و یا اساساً)نبودن ذات دین  مشخص

 .از آن مطرح کرد

ای بسیار سیال است و در هر تاریخ و جغرافیا و نزد هر متفکر به از سوی دیگر، دین مقوله

ای دیگر  ای به دورهو نیز از دوره« ب»یا متفکر « الف»دین از نگاه متفکر . شودنحوی تعریف می

امکان تعریف دین  این مسئله نیز به عدم. شوندها نیز دین نامیده می البته همه آن متفاوت است و

 . زنددامن می

شدن  به عبارت دیگر، قائل. با توجه به این مسئله، امکان تفکیک دین از معنویت وجود ندارد

ک تمییز به استقالل معنویت از دین نیازمند یک مبنای نظری است که عمالً وجود ندارد، زیرا مال

                                                           
پژوهی یا فلسفۀ دین، در ابتدا و در  های آموزشی دیندر این زمینه آثار مختلفی وجود دارد و معموالً در کتاب   

یکی از منابعی که در عین ایجاز تصویر خوبی از این . شودخته میبحث تعریف دین، به مشکالت تعریف دین پردا

 (325 , یزدانی): این مقاله است، دهدمسئله ارائه می
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دین از معنویت چندان روشن نیست و این مسئله عمدتاً معطوف به مشکل تعریف دین است؛ 

 .شودهای موجود نیز می تعاریفی که معموالً شامل معنویت

تعاریف بسیاری از معنویت ارائه شده . از سوی دیگر، معنویت هم تعریف روشنی ندارد

اند تا در مقابل دینِ خصی فرد تعریف کردهکه برخی معنویت را به تجارب شدر حالی. است

نهادی قرار گیرد تا از این رهگذر، تفاوتی میان دین و معنویت پدید آورند، گروه دیگری 

شود، معنویت را به حقیقت زندۀ ادیان، آنچنان که توسط پیروان یک سنت دینی تجربه می

م تعریف روشنی ندارد و در بر این اساس، معنویت ه  (.Nelson, 2009: 8)اند تعریف کرده

این مسئله نیز ما را به این نتیجه . های غیر قابل انکاری با دین داردپوشانیبسیاری از تعاریف هم

توان ادعای استقالل رساند که تمایز دین از معنویت امر آسانی نیست و به راحتی نمیمی

 . معنویت از دین را مطرح کرد

توان ادعا کرد این است که تفاسیر شاهدات تجربی میچه بر اساس تحلیل تیلور و م آن

به . الوهی ارائه شده است و این تفاسیر محدود به ادیان سنتی بزرگ نیستند/متنوعی از امر دینی

عبارت دیگر، در شرایط امروز امکان پاسخ به نیاز بشر در مورد ارتباط با ماورا صرفاً در اختیار 

دهی به این نیاز دارند؛ های مختلفی سعی در پاسخو نحلهها ادیان بزرگ نیست، بلکه گروه

 .ای متفاوت از ادیان سنتی گذشته دارندها و مبانی فکریهایی که چارچوب گروه

نکتۀ جالب اینکه حتی ادیان بزرگ هم در این دوره سعی در بازتفسیر خود دارند، به نحوی 

که در قرآن کریم واژۀ معنویت  ل، در حالیطور مثا به. های معنوی بیشتر تاکید شود که بر آموزه

ر زمینۀ معنویت اسالمی نگاشته به کار نرفته است، امروز شاهد آثار متنوعی هستیم که د

این در . ها نشان دهندشوند؛ آثاری که سعی دارند برتری معنویت اسالمی را بر دیگر معنویت می

اثبات برتری عقاید اسالم بر عقاید دیگر حالی است که پیش از این، تالش عالمان دینی بیشتر بر 

بود و این چرخش، از عقاید به مباحث معنوی، خود نشانگر تالش ادیان سنتی برای ادیان می

 .بازتفسیر خود بر اساس نیاز روز است

 بودن معنویت الهی در چارچوب مادی ناممکن
از . شودختم می  یچارچوب مادشرح تیلور از دوران مدرن و تحلیل وضعیت فعلی به مفهوم 

ها فقط در کنیم که در آن، همۀ پدیدهنظر او ما اکنون در درون یک نظام فکری مادی زندگی می

                                                           
1 Immanent frame  
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. شوند و برای تبیین امور نیازی به رجوع به ماورای ماده نیستچارچوب مادی فهم و تفسیر می

 :نویسدباره می او در این

این مفهوم بر . نامممی "رچوب مادیچا"زندگی ما به چیزی ختم شده است که آن را »

که در مسیحیت التین به دیدگاه غالب  "فراطبیعی"و  "طبیعی"اساس یک تمایز روشن میان امر 

هایی غیرشخصی و معنای چارچوب مادی این است که در نظام. شودتبدیل شد، ترسیم می

ودشان قابل تبیین هستند طور کامل در خ های کیهانی، اجتماعی و اخالقی زندگی کنیم که بهنظام

این چارچوب . ها نیازی به هیچ امر بیرونی مانند فرا طبیعت یا امر متعالی نیست و برای درک آن

به امر ماورایی را نیز  "گشوده"تواند حالت تجربه شود و البته می "بسته"تواند به صورت می

 (.Taylor, 2010: 306-307) «داشته باشد

گیری مفهوم دیگری انگی در چارچوب مادی زمینه را برای شکلاز نگاه تیلور، این دوگ

تیلور معتقد است اینکه چارچوب مادی به . پدیدۀ نووا: کند که او وضع کرده است فراهم می

 (.ibid: 307)های مختلف معنوی شده است روی ماورا بسته و یا گشوده باشد، زمینۀ ارائۀ گزینه

توان دیدگاه وی و نیز بخش پیشین از تیلور نقل شد، میبا توجه به مطالبی که در این بخش 

را دربارۀ وضعیت فعلی انسان مدرن این گونه در نظر گرفت که اوالً معناداری صرفاً با ارجاع به 

تواند نسبت به کنیم؛ چارچوبی که میشود، ثانیاً ما در چارچوب مادی زندگی میماورا ایجاد می

بنابراین، اگر ما برداشتِ گشوده از چارچوب مادی را انتخاب . شدامر ماورایی گشوده یا بسته با

 .مندی داشته باشیم توانیم در عصر سکوالر زندگی معنادار و فضیلتکنیم، باز هم می

دهد، ولی به ما بندی کلی بسیاری از نکات ظریف و دقیق را نشان نمی اگرچه این صورت

شدن  دهد تا به جای غرقدامن آثار تیلور را می زگرفتن از حجم انبوه و درا اندکی فرصت فاصله

 .در جزئیات، کلیت مسئله را مورد توجه قرار دهیم

که واقعاً کارکرد خود را داشته باشد باید به  از یک سو، تیلور معتقد است که معنویت برای آن

نسبت ای کند که هیچ روزنهماورا رجوع کند؛ از سوی دیگر چارچوب مادی را چنان تعریف می

توان از دهد این است که آیا اساساً میسؤالی که در این بین خود را نشان می. به ماورا ندارد

بودن  چارچوب مادیِ گشوده نسبت به امر ماورایی سخن گفت؟ به عبارت دیگر، ادعای گشوده

چارچوب مادی بر پایۀ . برای چارچوب مادی اساساً با تعریف چارچوب مادی در تناقض است
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ای نیاز به امر ماورایی ای است که در هیچ زمینهف تیلور به معنای نظام فکریِ خودبسندهتعری

 !توان نسبت به چارچوب مادیِ گشوده سخن گفت؟بر اساس این تعریف، چگونه می. ندارد

در این صورت، طرح این مسئله . ای دچار تناقض استرسد طرح چنین ایدهبه نظر می

-ها در میزان توجه اند که تفاوت اصلی آنهای بسیاری به وجود آمدهتپذیرفتنی نیست که معنوی

بودن چارچوب مادی است؛ زیرا اساساً معنویتی که در چارچوب مادی  شان به گشوده یا بسته

از همین رو، دو راه در فراروی ما . باشد و نسبت به ماورا گشوده عمل کند، قابل تصور نیست

هایی روی بیاوریم که در چرخۀ بستۀ چارچوب مادی نویتکه به مع وجود دارد؛ نخست آن

ترین مفاهیم  هایی حتی اساسیدر چنین معنویت. اند و هیچ ارجاعی به ماورا ندارندشکل گرفته

هایی که صرفا به دنبال شادی، آگاهی، گیرد؛ معنویتنیز مورد انکار قرار میخدا ماورایی مانند 

 (.Harris, 2014)آرامش و اموری از این دست هستند 

های ادیان سنتی شکل هایی را بررسی کنیم که بر اساس آموزهراه دوم آن است که معنویت

در این فضا ما نسبت به ماورا . شونداند یا دست کم در چارچوب فکری ماورایی طرح میگرفته

در این صورت، بهره ببریم، ولی ... توانیم از مفاهیم ماورایی مانند خداوند وگشوده هستیم و می

توان با رو، می از این. عنوان ساکنان چارچوب مادی تلقی کنیم توانیم خود را بهدیگر نمی

کردن هر کدام از دو طرف متناقض این تحلیل راه منسجمی را در پیش گرفت و از این  رها

 .نیز پرهیز کرد معنویتِ گشوده در چارچوب مادیطریق از مدعای 

 گیرینتیجه

گیری جهان مدرن مانند اصالحات، روشنگری، های تاثیرگذار در شکلز جریانشرح تیلور ا

های دوران مدرن ارائه رمانتیسم، عصر گردآمدن و عصر اصالت تصویر نسبتا جامعی از دگرگونی

ها، پیامدهایی چون گردش به درون، استقالل معنویت از دین، تنوع این دگرگونی. کرده است

خاستگاه این . گرایی داشته استت معنویت دینی و غیردینی بر معنویتهای معنوی و رقابگزینه

های روشنگری از سویی جریان. ها جستجو کردهای اصلی این جریانپیامدها را بایستی در ایده

خواند و با نفی آتوریته بیرونی، فرد را به عقل خویش و و رمانتیسم، انسان را به خود فرا می

این رویکردها مهمترین زمینه را برای گردش عظیم به . کنندت میعواطف و احساساتش، دعو

های جنبش اصالحات دینی موجب شد تا مرز از سوی دیگر، ایده. درون انسان فراهم کردند

امور مقدس و نامقدس، هر چه بیشتر، رنگ ببازد و زمینه برای تعریف امور معنوی در فضاهای 
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ین جنبش بر آتوریته کلیسای کاتولیک و آزادی ارائه همچنین نقد ا. غیردینی نیز فراهم شود

های بیرونی نیز فراهم تفاسیر مختلف از متون دینی، در عمل زمینه را برای نفی دیگر آتوریته

هایی هایی مستقل از دین فراهم شود؛ معنویتاین نتیجه موجب شد تا امکان ارائه معنویت. کرد

 .شوندهای جدی معنویت دینی شمرده میامروز رقیب که نه تنها به دین وابسته نیستند بلکه

مهمترین نقدهایی که . باشدبا این حال، تالش علمی تیلور دارای کمبودها و نقایصی نیز می

در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، عدم امکان تفکیک معنویت از دین و نیز ناممکن بودن 

. دهدمهمی را در برابر نظریه تیلور قرار میهای معنویت الهی در چارچوب مادی است که چالش

با . تفکیک معنویت از دین، نیازمند مبنایی نظری است که بتواند دین را از معنویت جدا کند

ای وجود ندارد و از بررسی تعاریف ارائه شده در این زمینه، مشخص شد که چنین مبنای نظری

لور با توجه به تحلیل خود از شرایط از سوی دیگر، تی. همین رو چنین تفکیکی مقدور نیست

کند، باور در دنیای مدرن، پیشنهاد معنویت الهی در درون چارچوب مادی غرب را مطرح می

آید که چارچوب این مشکل از آنجا پدید می. امری که با توجه به مبانی وی، قابل پذیرش نیست

رجاعی به ماوراء ندارد و از مادی بر اساس تعریف تیلور، چارچوبی کامال بسته است که هیچ ا

 . ماندهمین رو فضایی برای معنویت دینی در آن باقی نمی

ها در دیدگاه تیلور، تحلیل وی در نگاه کالن همچنان رغم برخی از کمبودها و کاستی علی

شرح وی قادر است . های جهان مدرن را تبیین کندتواند راهگشا باشد و بسیاری از پدیدهمی

یری معنویت جدید و اقبال عمومی به آن را توضیح دهد و این مسئله را از گچگونگی شکل

با این حال، با رفع . های تاثیرگذار در آن روشن سازدهای فکری مدرنیته و جریانطریق خاستگاه

 .اشکاالت بیان شده، دیدگاه تیلور، از انسجام بیشتری برخوردار خواهد بود
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