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(نقد دیدگاه ریچارد تیلور)
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ذوالفقار ناصری
چکیده

«نگاه دینی» و «نگاه سکولار» ،دو نظام معنایی متفاوت برای حیات انسان ترسیم میکنند و
پایه گذار دو سپهرر کاماا متتا

در نندگی انسپان تسپتند نندگی انسپان در تر دو بستر

دینی و سپپپکولپار ،وی گی تپایی می یابد که متناسپپپا با ترکدام می توان ان معناداری یا
بی معنایی نندگی انسپپان سپپتت گفی ری ارد تیاور با اتتاذ رویکردی ت یعی گرایانه به
مسپلاه معنای نندگی ،میکوشپد با تعری

نندگی بیمعنا و سهس با ترح مفروم خااقیی

و بیان وی گی تای آن به عنوان مااک معناداری ،به مسلاه بیمعنایی نندگی انسان سکولار
پاسپ دتد مسپلاه محرح در ایت مقاله آن اسپی که آیا با رج و ود خااقیی در حیات
انسپپان سپپکولار می تو ان نندگی انسپپان را معنادار دانسپپی در پاسپپ  ،ایت ادعا را پی
کشپپپیده ایم که به رغم ادعای تیاور ،نندگی خااقانۀ انسپپپان در حیات سپپپکولار ت نان
بی معناسپپی و تنرا نندگی تو م با خااقییتی که در حیات دینی باشپپد ،معنادار خواتد بود
بدیت معنا که با تو ه به وی گیتای حیات دینی تنرا انسپپپان خاار در سپپپاحی دیت الری
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اسپی که می تواند با شپکو اسپاختت فر یی تای و ودیاش به نندگی خود معنا بتشد،
ولی چون در حیات سپپکولار انسپپان خودآییت و خودبنیاد اسپپی ،وی گی تای لانم برای
خاپاقیی ادعایی تیاور برای معناداری نندگی تحقق ن ی یابد ان ت یت رو ،ر ام نندگی
سکولار ت نان به بیمعنایی میان امد
واژگان کلیدی :معنای نندگی ،حیات دینی ،حیات سکولار ،مفروم خااقیی و خااقیی
الری
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مقدمه

«نگاه دینی» و «نگاه سپپپکولار» مولید دو گونۀ متفاوت ان ران اند که یکی «قدسپپپی» و
دیگری «عر ی» اسپپپی ایت دو ران ،نه تنرا بر یکدیگر منح ق نیسپپپتند ،باکه با تو ه به
م انی و رویکردتا ،نقاط ا ترار اساسی بسیاری دارند نندگی در حیات دینی بر اعتقاد به
و ود خداوند خالق تسپتی ععالم و آدم) م تنی اسپی و با ری گیری تای دینی سپرشته
اسپی و در مقاب ،،نندگی در حیات م تنی بر سکولاریسم ،مستازم عدم تعرد دینی اسی
یعنی به حضور دیت و قوانیت دینی در ساحیتای ردی یا ا ت اعیاش رضایی ن یدتد
ال ته ایت عدم تعرد لزوما بهمعنای ضپپددینی نیسپپی ،باکه بدیت معنا که انسپپان سپپکولار و
حتی انسپپان دیندار معتقد به سپپکولاریسپپم نیز در برخی لایهتا و سپپحوحی ان حیات خود
مانند عرصپهتای ا ت اعی می خواتد که ان قید بندگی الری آناد باشپد در ایت صورت،
انسان سکولار دسی کم در ت ان سححی که راضی به حضور دیت در حیات او نیسی ،به
مو ودی خودآییت و خود بنیپاد ت پدیپ ،شپپپده اسپپپی در حیات دینی ،اعتقاد به م انی و
معیارتای دیتداری ،پشتوانه تای تستی شناختی و معر ی شناختی نندگی انسان را تشکی،
میدتند و ت یت پشتوانهتای دینی م نای نندگی معنادار انسان اسی ،ولی در دورۀ مدرن،
تکیه گاه تای نندگی انسپپان ک تر شپپده اسپپی و ت یت امر ،عام ،اسپپاسپپی ترح مسپپلاۀ
بی معنایی در نندگی بشر گردیده اسی ان ت یترو ،نندگی انسان در تر دو بستر دینی و
سپپپکولار ،وی گی تایی می یابد که متناسپپپا با ترکدام می توان ان معناداری یا بی معنایی
نندگی انسان ستت گفی
 .2نظریههای معنای زندگی

بپه تور کای ،درباره معنای نندگی سپپپه رویکرد اسپپپاسپپپی ت یعی گرا ،نات یعی گرا و
رات یعیگرا و ود دارد دو رویکرد ت یعیگرا و نات یعیگرا ،نگاتی سکولار به حیات
انسپانی دارند بدیت معنا که رویکرد نتسی معنای نندگی را در ت یت حیات مادی و در
دایرۀ ت ربپه می ویپد ،ولی رویکرد نات یعیگرا قط در دایره بسپپپته ت یعی محصپپپور
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ن یماند و و ود عناصپپری مانند اودانگی نفس ،اختیار و ارادۀ انسپپان را برای معناداری
نندگی او لانم می دانند ان نظرگاه کسپپانی مانند کانی معنای نندگی با چنیت رویکردی
قاب ،دستیابی اسی  1ایت درحالی اسی که بنابر رویکرد رات یعیگرا ،انسان بدون دیت و
اعتقاد به و ود عنصپپری رات یعی یا مابعد الح یعی مانند خداوند ن یتواند در دایرۀ بسپپتۀ
ت یعی برای نندگی خوی

کسپپا معنا کند ال ته رویکرد ت یعیگرا خود به دو دسپپتۀ

انفسپی و آ اقی تقسپیم میگردد که در نظریهتای ت یعیگرای انفسی اعتقاد بر آن اسی
که نندگی با امور انفسپی عدرونی) و انگیزهتای باتنی رد معنادار میشود عبیات،1310 ،
ص )11
بنابریت ،در مسلاه معنای نندگی ،با دو نظرگاه می توان به موضوع نگریسی نتسی
اینکه با نظر به خالق و منشپپپس تسپپپتی ،پرسپپپ
ایت گونه ترحِ پرسپپ
آ ریده ،پرس

ان تدف و غایی اع ،را محرح کنیم که

تنرا برای خداباوران قاب ،ترح اسپپی یا اینکه با نظر به متاور و

ان تدف و غایی ع ،را ترح ن اییم که در ایت صورت ،پرس

ان معنای

نندگی حتی برای خداناباوران تم قاب ،ترح اسپپپی و آنان نیز ناچار ان پاسپپپ گویی به
پرسپ

ور اند که ال ته پاسپ ایشان می تواند نفیِ و ود معنا و غایی عتدفنداشتت) در

حیات انسانی باشد که پیامد آن پوچی و بحران بی معنایی اسی و یا اینکه ت ون برتراند
راسپپپ ،و برخی یاسپپپو ان تحایای معاصپپپر ،پاسپپپ تایی سپپپکولار به آن بدتند عمردوی
آنادبنی ،1331 ،ص  )31-55یعنی معنپپای ننپپدگی را در اموری ت ون پپپای بنپپدی بپپه
ارنش تای اخااقی مانند عشپپپق و خدمی به ت نوع یا درک معانی نی ایی شپپپناختی و یا
رسپپیدن به شپپررت و روت و قدرت خااصپپه کنند  2ان ایت رو ،به تور کای دربارۀ معیار
 1برای نقد ایت دیدگاه نک :قربانی2 :1313 ،
 1راسپ ،در اسپفۀ الحادی اش ،مانند بسپیاری یاسو ان سکولار دیگر ،نندگی را با و ود ت ه رن تای  ،به دلی،
عشپق و معر ی و شپفقی دارای معنا می داند ،ولی در نقد ایت گونه اسفه ورنیِ سکولار باید گفی ان آن ا که تیچ
نظام اخااقی ن ی تواند اقد م انی مابعدت یعی و اسپفی باشپد ،اسپفه انسان سکولار نیز که به مادی انگاری ان امیده
اسی ،ن ی تواند در اخاار به چیزی ز عاتفه گروی شدید ع )Sentimentalismبین امد که خاستگاه ت ه ا عال
اخااقی و یگانهداور احکام اخااقی را لذت و الم میداند عماکیان« ،اقتراح» ،نقد و نظر ،سال پن م ،ش سوم و چرارم،
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معنادار بودن نندگی ،دوگونه نظریه و ود دارد:
ال ) نظریپه تپایی کپه بپا در نظر گر تت رویکردی رات یعپی گرا به معنای نندگی،
اغاپا حول محور دیت الری شپپپکپ ،گر تپه انپد و معتقپدنپد بپدون دیت حیپات انسپپپانی
بیمعناسپپی یاسپپو ان نظریه پردان در ایت نمینه ،دو مفروم اسپپاس پیِ «خدا» و « اودانگی
انسان» یا یکی ان آن دو را عام ،اساسی معناداری نندگی میدانند
ب) نظریه تایی که با در نظر گر تت رویکردی ت یعی گرا یا نات یعیگرا عسپپپکولار)
به معنای نندگی ،در پیِ یا تت معیاری غیردینی برای معنای نندگی انسپان تسپپتند به باور
ایتگروه ،معیارتایی ت ون اخااقینیستت یا عشق داشتت و خدمی به ت نوع و یا رسیدن
به روت و شپپررت و قدرت می تواند معیار مناسپپ ی برای معناداری نندگی انسپپان باشپپد
عبیات ،1310 ،ص  11نیز مردوی آنادبنی ،1331 ،ص )31-55
 .1ریچارد تیلور و معنای زندگی

یکی ان نظریه تای محرح در رویکرد ت یعی گرای انفسی به معنای نندگی ،نظریۀ ری ارد
تیاور 1بپه وی ه در دو مقپالپه «معنپای ننپدگی» 2و «نمان و معنای نندگی» 3اسپپپی تیاور
به منظور ارائۀ تعری

قاب ،ر ی ان معناداری نندگی ،با اسپتناد به اسحورۀ سیسیفو  4در

ص  )11بر ایت اسا  ،اگر خداباوری کاذب ،و سکولاریسم صادر باشد ،تیچ م نای واضحی برای تساوی انسانتا
و ود ندارد تیچ دلیای و ود ندارد که به دیگران ک ک کنیم یا با ت ۀ مردم با احترام مسپپاوی ر تار کنیم و یا به
آنان عشق بورنیم تیچ پاس واضح و بیپیرایه ای به ایت پرس

داده ن ی شود که چرا باید اخااقی باشیم وقتی که

اخااقی بودن تیچ سپودی به حال ما ندارد و حتی گاه به نیان ما ت ام می شپود ،چرا باید اخااقی باشیم عبرگر ته ان:
لوییس تاپ واکر« ،دیت به نندگی معنا میبتشد» ،تر ه اعظم پویا ،نقد و نظر ،سال تشتم ،ش 1و ،1ص ) 121

 2بر اسا ا سانه ای یونانی ،سیسیفو

1. Richard Taylor.
2. the Meaning of Life (2000).
3. Time and the Meaning of Life (1987).
کسی بود که اسرار خدایان را نزد آدمیان اش کرد و به ت یت دلی ،محکوم

شپد تکه سپنگی را تا نوک تهه ای بالا ب رد و چون سنگ ان قاه روغاحید ،بار دیگر آن را بالا کشد و ایت وضع تا ابد
برای او تکرار میشپد او ایت ا سپانه را ن ادی ان نندگی و تااشتای انسپان در دنیا میداند که بیروده تکراری بی
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ا سانهتای یونان باستان ،نتسی به تعری

و ود بیمعنا و سهس نندگی بیمعنا میپرداند

( )Taylor, 2000, p. 20 & 22و آن گاه با ترح مفروم «خااقیی» 1بهعنوان تنرا معیارِ
لانم برای معناداری نندگی انسپپان ،به بیان مؤلفه تای آن می پرداند او که در ایت تعری
ان معنای نندگی ،آن را به معنای «تدف» نندگی در نظر می گیرد ،بر آن اسپپی که ع ،
بی معنا یا نندگی بی معنا ،ع  ،و نندگی ای اسپپپی که در آن تکرار بی پایان و بی نتی ه،
نندگی بدون تاری و بی نمان و بدون تغییر اسپپاسپپی ر می دتد (Taylor, 1987, p.

) .679-681بر اسپا

ایت معیار ،نندگی ت ام حیوانات و بسپیاری ان انسان تا تکراری و

بدون نتی ه و بدون انتتاب و در واقع ،ع ای بردهوار و بدون نوآوری و خااقیی اسپپی و
بر ت یت اسپا  ،معنایی بر آن مترتا نیسپپی ( )ibid., p. 680 -82بسپپیاری ان انسپپانتا
چنیت انپد کپه ت واره ت پان کپاری را می کنند که تر رونه در پیِ آن بوده اند و به ت ان
اموری اقدام می کنند که در گذشپته بدان پرداخته بودند و سپران ام نیز نتی ۀ نندگیشان
با اندکی کم یا نیاد ،ت ان چیزی اسپی که پی

تر بوده اسپی یا ت ان دسپتاوردی اسی

که سپالتا ق  ،پدرانشپان اندوخته بودند آنان در تکراری ماالآور مانند گذشپتگانشپپان
تولیپد نسپپپ ،می کننپد و با تزینه تای بسپپپیار ان

اه تااش راوان یا حیاه گری و ریا

دیگران و در مواردی با نگ تا و ن ردتای خان ان سپپون ،سپپرمایه تای گوناگون مادی و
غیر مادی میاندونند و شپپررت و قدرت و مقام تای بسپپیار کسپپا می کنند و در نرایی،
ت ه دار و ندارشپپپان و ت ام سپپپرمایه و شپپپررت و قدرتشپپپان را وامی گذارند و می میرند
پرسپ

ایت اسپی که ایت گونه نندگی ،چه معنایی می تواند داشپته باشد آیا صرف چند

رون نندگانی دنیایی و خوش بودن در آن می تواند معنا و تدف نرایی نندگی انسپپپان تا
باشپپد آیا ایت گونه نندگی ت ان نندگی ان نوع سپپیسپپیفوسپپی نیسپپی آیا امور دنیایی
تکراری بینتی ه نیسی
نیسپی عر ک Taylor, 2000, p. 20 :نیز آل رت کامو ،ا سپانه سیسیفو  ،به نق ،ان :دیوید ویگینز« ،حقیقی،
ع ،و معنای نندگی»  ،تر ه مصحفی ماکیان ،نقد و نظر ،ش  11و  ،30ص )21
 .1خااقیی ع ،) creativityدر دیدگاه تیاور به معنای داشپپتت عالییتایی خااقانه مانند تفکر ،تتی ،،داشپپتت ترح
برای آینده و برنامهریزی و ان امدادن اع ال ارنشی اسی مؤلفهتایی که تنرا در حیات انسانی و ود دارد
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تیاور چنیت نندگانی تکراری و بینتی ه و بیپایان را که منح ق بر نندگی سیسیفو
اسی ،بیمعنا میداند و مینویسد مرم تریت شرط معناداری حیات سیسیفو

آن اسی که

اع ال او محصول ذتت خاار و برایند ترح ابتکاری و در نتی ۀ کر و تتی ،خود او باشد
ع .)ibid., p. 681او می نویسد ت یعی ،ترچند نی ا و تی ی انگیز اسی ،تیچگونه عالیی
خاپاقپانپه ای ان خود نشپپپان ن ی دتد و عالیی تای خااقانه ت ون تفکر ،تتی ،،ترح و
برنامه ریزی ،ان ام دادن امور ارنشپپپی و ع  ،خااقانه و تاری مندی به مو ودات عقاانی
مربوط اسی و ان ت یعی تاری مندی و ع  ،خااقانه برن یآید و تنرا نندگی انسانتاسی
که معنادار اسپپپی و حیات انسپپپانی معنای

را ان ایت حقیقی اخذ می کند که مو ودات

انسپپپانی و تنرا آنرایند که نمان مندند و تاری خود را بر ت یعی تح ی ،می کنند تاریتی
که ران دیگر متاوقات آن را ندارند و تنرا انسان اسی که با قدرت خااقانهاش تاریتی
را بر ت یعی بار می کند ( )ibid., p. 683-684به باور تیاور آن ه مرم اسی و به و ود
انسانی معنا می بتشد ،امکان قدرت خااقه انسان تاسی ،اما ایت صر ا یک امکان اسی که
تنرا در اشپپتاص خاصپپی کاماا تحقق می یابد قدرت تغییر ،قدرت آ رین

عوالم خود و

تپدارک تپاریتی کپه بپه مو ا آن ای اد نمان در معنای تاریتی آن راتم آید ،چیزی
اسپپی که معنایی را که نندگی انسپپان بدان نیان دارد ،بدان می بتشپپد (ibid, p. 685-

 )686و ایت معنپاداری بپه بپاور تیاور تنرپا در حیات انسپپپان تای خااقی که ان تکرارتای
رونمره و بینتی ه و بی پایان نندگی ت یعی رتایی یا تهاند ،میسپپر می شپپود به باور تیاور،
ایت خااقیی در نندگی انسپانتا وی گیتایی دارد که مرمتریت آنرا ،آگاتیداشتت عام،
به ع  ،و نتی ۀ آن ،آنادی ع  ،داشپپتت و م ور ن ودن اع ،در عا  ،و نیز ترح کای
داشتت اع ،برای آینده می باشد عآنادبنی)31 -30 :1331 ،
ما در ایت نوشپپتار کوشپپیدهایم نشپپان دتیم وی گیتایی را که تیاور برای خااقیی –
بهعنوان معیار نندگی معنادار – برمیش ارد ،تنرا در حیات دینی قاب ،تحقق تستند بدیت
معنا که خااقیی در حیات ت یعی و سکولار ،توان معنابتشی به نندگی انسانتا را ندارد و
نندگی بیمعنای سپپپیسپپپیفوسپپپی – ال ته در مفرومی دیریاب تر و پی یده تر  -ت نان بر
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حیات سپکولار انسپان مدرن سپایه ا کنده اسی ان ایت رو ،در ادامه با نظرداشتی به نظریۀ
ری پارد تیاور تااش می کنیم با بیان وی گی تا و مؤلفه تای دو گونه حیات دینی و حیات
سکولار ،نشان دتیم که نندگی ز در حیات دینی که ت ان حیات تیی ه اسی ،ن ی تواند
معنای محصیای داشته باشد
 .2-1ویژگیهای حیات سکولار

به دلی ،نوع خاص دیانی مسپپیحی و به سپپ ا ضپپع تا و کاسپپتی تای گوناگون آن در
ن په تپای متتا  ،و نیز بپه دلیپ ،نوال عقاانیی در حیات دینی م تنی

بر نظام کایسپپپا1 ،

عرصپپه برای نوع دیگری ان تسپپتی شپپناسپپی و معر ی شپپناسپپی که کاماا م تنی بر حسی و
ت یعی گرایی که قاب ،آنمون ت ربی برای بشپپپر بود ،راتم گردید عکرمی)10 :1311 ،
ایت نوع نگرش دید انسان مدرن که ان آن به مدرنیته یاد می شود ،در اوه تای متتافی
برون و فرور یا ی که سپپکولاریسپپم تنرا یکی ان مظاتر آن بود «اندیشپپه اصپپای نظریۀ
سپپکولارشپپدن را میتوان در عصپپر روشپپنگری یا ی که ت ق آن مدرنشپپدن ضپپرورتا به
نوال دیت در رد و پپامعپپه می ان پپامپپد» عپیتر برگر ،1377 ،ش  )22در ایت راینپپد،
اندیشپه تای برخی اصااح گرایان و یاسو ان دید راه گشای ایت گونه رویکرد سکولار به
اندیشپه و نیسپپی انسپپانی گردید یکی ان یاسپو انی که عرصپپه را برای سپپکولاراندیشپپی
راتم سپاخی ،ای انوئ ،کانی بود او در مقاله معروف «در پاس به پرس
چیسپی » در تعری

روشتنگری

روشپنگری نوشپی« :روشپتنگری ،خروج آدمی اسی ان نابالغی به

تقصپپپیر خویشپپپتت خود ،و نابالغی ،ناتوانی در به کار گر تت رم خویشپپپتت اسپپپی بدون
تداییدیگری» عکانی )31 :1377 ،کانی در ایت مقاله ان انسپپان مدرن می خواتد که به
خودبنیادی عق ،خوی

ای ان آورد با رواج ایت گونه اندیشه ورنی در عصر مدرن که بر

 1برای محالعۀ بیشپتر در نمینه خاسپپتگاهتای سپپکولاریسپپم در غرب ،ر کCharles Taylor, A Secular :

Age, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts
 and London, England, 2007, p. 1-22.نیز بررام اخوان کاف ی« ،عوام ،پیدایی و پایایی سکولاریسم
در ران مسیحی»  ،در :بررسی و نقد م انی سکولاریسم ،ص 13-31
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معیارتای ت یعی و بشپپری صپپرف م تنی بود ،نوعی رویکرد دید برای انسپپان مدرن ر
ن ود که امرونه ان آن به عنوان حیات سپپپکولار یاد می شپپپود منظور ان حیات سپپپکولار،
حیاتی اسپپی که به کات

نفوذ دیت در عرصپپه تای ا ت اعی و ردی و به تدری حذف

کپامپ ،آن ان حیپات انسپپپانی می ان پامد و با حذف دیت ان نندگی انسپپپان ،نندگانی او
بهگونهای ساخته و پرداخته می شود که کاماا بر معیارتای ت یعی و بشری ابتنا داشته باشد
بهتور کای مؤلفهتای سکولاریسم را میتوان در موارد نیر خااصه کرد:
 .2-2-1عقلمحوری و عقلبسندگی

مفروم اولیه سکولاریسم را میتوان در معنای اصالیدادن به عق ،در مقاب ،اصالی مذتا
آبای کایسپا یا ای ان سپنتی ست و کرد در ایت میان آن ه ات یی دارد عدول ان قداسی
و نقد ناپذیری آبای کایسپا و دنیوی و عقاانی کردن حیات دینی اسپی عبتشایشی،1375 ،
ص  )11عق ،سپکولار «خودش را واقعیتی مستق ،می ر د که خود را تسسیس می کند و
ایت عق ،آدمی اسپپی که ران را ران می کند برای ایت عق ،،خدا محرح نیسپپی ایت
عق ،خودش را محاق می داند» عشپ ستری )15 :1311 ،در حیات سکولار ،ت ام توان عق،
و عقاانیی ،صرف توسعه در بررهوری مادی می شود و ک ال و تعالی بشر در ت یت دنیای
مادی خااصپپه می گردد ان آن ا که عق ،سپپکولار ،عقاانیتی بریده ان وحی اسپپی و توان
خود را در مناس پ ات مادی می سپپن د و تنرا به عقای زگنگر تقای ،یا ته اسپپی ،ان آن به
عنوان عقاانیی ابزاری یاد میشپپود که در خدمی خوات تای مادی و حیوانی بشپپر قرار
گر ته اسی عت تی)111 :1375 ،
 .1-2-1اومانیسم و فردگرایی

آغان عصپپپر نونایی و رنسپپپانس در غرب که پس ان سپپپدۀ چراردتم روی داد ،ع دتا بر
م نای اومانیسپپپم و انسپپپان محوری ،در مقاب ،خدامحوری ادیان توحیدی شپپپک ،گر ی
اومانیس ی که مرم تریت خصیصۀ آن اعتقاد به مستق ،بودن بشر و کرن

در برابر خواسی

بشری بود ) (see: Taylor, 2007: 25-27در نظام م تنی بر سکولاریسم ،انسانمحوری
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به ای خدامحوری مینشپیند و ت امی مناس ات بشر پیرامون ت یت محور سامان میپذیرد
آن ه در ایت میان ات یی می یابد ،اعحای حق انتتاب به انسپپان بر م نای امیال شپپتصپپی
اسی ان ایت رو ،اومانیسیتا به لذت ،ر اه مادی ،سودمندی و رضاییمندی بشر بیشتریت
برا را می دتند ) (Edwards, 1967, V4:69-72ان سپپوی دیگر ،ان نمانی که کانی
در اسپپفۀ اخااق

رد انسپپانی را «غایی لذاته» انگاشپپی ،رد در ران بینی غرب مدرن

ایگاه وی ه ای یا ی با مقایسپپه انسپپان محوری و ردگرایی در ایت ران بینی مدرن ،در
می یپابیم کپه ایت دو بر تم منح ق انپد بپدیت معنپا کپه منظور ان انسپپپان محوری در تفکر
مدرنیسپپم ،ت ان ردگرایی اسپپی ،نه انسپپان کای یا ذات انسپپان عماکیان:1371 -1371 ،
1 )13

 .3-2-1برتری حق بر تکلیف

اصپ ،بنیادیت سپکولاریسپم ،چررۀ بشریداشتت حق اسی در سکولاریسم ،حق با خواستۀ
بشپری تعییت می شپود و به ت یت دلی ،،ترگاه منشس ایت حق ،یعنی خواستۀ مردم دگرگون
شپپود ،حق نیز تغییر میپذیرد ان ایت رو ،حق و حقیقی ت ون بسپپیاری مقولهتای دیگر
نسپپپ ی تاقی می شپپپود بدیت معنا که می تواند در تر امعه ای تعریفی متفاوت ان وامع
دیگر داشپپته باشپپد انسپپان سپپکولار ان تکای
مکای
تکالی

گریزان اسپپی و خود را محق می داند ،نه

او سپر بر رمان پیام ران سپکولاریسپم نراده و با حقدار دانسپتت خود ،رشپتۀ ت ه
را پاره کرده ،به گ ان خوی

به آنادی محاق رسیده اسی بنابرایت ،چون انسان

سپپپکولار ،خود را تا تۀ دابا ته می داند ،نبان دیت را نبان تکای

می شپپپناسپپپد و بر آن

اعتراج می کند ان نظر انسپان سکولار ،انسان سنتی یکسره حق گریز و تکای گراسی و
ترگز برای خود حقی قائ ،نیسپی او در اختیار یک ولیی صاحا اقتدار اسی که مدام به
او امر و نری میکند و حتی برای رسپیدن به اتداف خوی

انسپپانتا را با ا ار و بهاکراه

اسپپپتر پار می کند و ان آنرا اسپپپتفادۀ ابزاری می ن اید و یا حتی آنرا را اغوا می کند تا به
 1اساسا تفکر مدرن ،ذاتگرایی را به ترنحوی که باشد نفی می کند و در مورد انسان تم ،نه ذات ،باکه رد واقعی
و ت ربی او را مدی نظر دارد
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اتداف خوی
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برسپد و انسپانتا نیز چاره ای ز اتاعی ندارند نیرا ایت تکالی  ،حدود

الریاند و ت اون ان آنرا عذاب و عقاب ابدی در پی دارد عسروش)37 :1312 ،
 .4-2-1نسبیگرایی در معرفت و اخلاق

ت یعی سپکولاریسم به تیچ یک ان معیارتا ،محاق گرایی تا ،ذاتگرایی و یا کایات ابی
ای ان ندارد ،باکه تنرا به نس ییی محاق در ت امی ساحیتای و ودی انسان ت ون حونه
معر ی شپپپناسپپپی ،اخاار و اعتقاد دارد بدیت معنا که چون رم انسپپپان تا را محدود و
خحپاپپذیر می دانپد ،ارنش تپای محاق و ابی در حونه تای معر تی و ارنشپپپی را انکار
می کند و ت ۀ ادراکات انسپپپان تا را موقتی و نسپپپ ی تاقی می کند اسپپپتیس در مقاله «در
بیمعنایی معنا تسپی» مینویسد :بنیانگذاران عام دید ایدۀ غایی را بهعنوان چیزی که
ت یعی را ضپ ط و مرار میکند ،ان ت یعیشپناسپی شان حذف کردند آنان ایت گام را به
ایت دلی ،برداشپپپتند که تدف عام را ،پی بینی و ضپپپ ط و مرار رویدادتا میدانسپپپتند و
معتقد بودند ست وی غایات برای رسیدن به ایت تدف بی ایده اسی «اروپاییان پی

ان

گالیاه چنیت میاندیشپپپیدند که ران ان تریق ترح و تدف ضپپپ ط و مرار میشپپپود ،اما
اروپاییان پس ان گالیاه ران را کاماا بیتدف میدانسپپپتند» عاسپپپتیس )101 :1311 ،ان
ت یترو ،اسپاسپا نندگی انسان مدرن بر بنیاد استواری م تنی نیسی و در بنیاد بیمعناسی
بنپابر اسپپپفپه تپای پدیپد نیز رپان تد ی ندارد نیرا دلیای و ود ندارد که چرا ران
ایت گونه اسپی چون ترگونۀ دیگری تم بود ،بان دلیای نداشی بنابرایت« ،اعتقاد به عدم
عقاپانیپی نرپایی تر چیز ،خ یرمایۀ آن چیزی اسپپپی که نگرش دید نامیده میشپپپود»
عت ان )103 ،نتی ه بی تد ی ران ایت اسپپی که اخاار و نیز معر یب بر اتداف خدا یا
اتداف ران م تنی ن اشپد و در نتی ه ،اموری نسپ ی باشپد و به خوشپپایندتا و بدآیندتای
بشپپر بسپپتگی داشپپته باشپپد نیرا خوشپپایندتا و بدآیندتای بشپپر متغییرند عت ان) ان سپپوی
دیگر ،سپکولاریسپم که در گام نتسی ،تویتی عا ی داشی و بر عق ،بشری م تنی بود و
عام ت ربی را تنرا معیار صدر و کذب ت امی گزارهتا تاقی میکرد ،با رواج حسگرایی
و پذیرش معیار پونیتویستی ،بعدتا نه تنرا حاک یی عق ،و دیت ،باکه حاک یی و ح یی
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عام را نیز تاب نیاورد و قط به معیارتای بشپپری ان

اه خواسپپی بشپپر گردن نراد که

کاماا نس یگرایانه و گر تار در شکاکیی معر تی اسی عر ک :کرمی 10 :1311 ،به بعد)
 .5-2-1سنّتستیزی (اعم از دینی و قومی)

سپپنیتا بر اسپپا

نظام غاییشپپناختی شپپک ،گر ته اند و در واقع ،بر ارت اط میان نمیت و

آسپ ان م تنیاند ،ولی سپکولاریسپم ترگونه نظام عایی غایی شناختی را که بهمنظور ت ییت
معنا و تدف نندگی انسان در پس ت یعی و ت ربه در پی عا ،غایی باشد ،نفی می کند و
دیت را نیز در ایت میان ،نوعی سپنی تاقی می کند و نتسی به کات

نفوذ آن و سهس به

حذف تدری ی آن ان امعه و در ادامه حتی ان سپپپاحی ردی انسپپپان ت ی می گ ارد
انسپان سنتی ،برخااف انسان مت دید برای «وحی» و ت ربه تا و کش

و شرودتای عر انی

و نیز برای حک پی و رنانگی ارنش معر تی قپائ ،بود بدیت معنا که در نندگی خود به
رآوردهتای ایت سه من ع معر تی ،تم التزام نظری می ورنید و تم التزام ع ای داشی ،اما
انسان مت دید نس ی به ایت امور ،بی اعتنایی ع یقی دارد ایت امر ،تم در نوع کر و نگاه و
تم در نوع ع  ،انسپپان مدرن تغییر اسپپاسپپی ای اد کرد در واقع ،با ایت امر ،تم درتاقی
انسپان ان «حقیقی» که سپاوک نظری اسی ،و تم در تاقی او ان «خیر» که ساوک ع ای
اسی ،تفاوت اساسی ای اد کرد عماکیان)135 :1371 -1371 ،
 .6-2-1تجدّدگرایی

وترۀ اصپای نگرش ت دیدگرایی ایت اسپپی که انسپان در عصپپر مدرن در صپپدد برآمده
اسپپی تا بی

ان آنکه خودش را دگرگون کند ،ران پیرامونی اش را دگرگون سپپاند و

ایت کاماا بر خااف و عکس نظر رواقیان اسی رات رد رواقیان ایت بود که می گفتند وقتی
انسان در ران پیرامونیاش آن ه را که میخواتد و اراده میکند ،ن یبیند و آن ه را که
میبیند ن ی خواتد ،برتر اسپی که در صدد تغییر دادن خود باشد باید چشم تا را بشوید و
ور دیگر بنگرد و روحیات و احسپاسات و عوات

خود را عوج کند در واقع ،انسان

ت دیدگرا درسپی برخااف ایت توصپیه ع  ،کرد و کوشید ران بیرون

را تغییر دتد تا
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به ر اه و آسای
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بیشتر دسی یابد و در ایت راستا ،تر رون ترحی نو درانداند وقتی چنیت

نگرشی در انس ان مدرن ای اد شد ،نتستیت ا ر ایت رویکرد در گرای

رونا زون به عاوم

ت ربی برون یپا پی نیرا وی گی بارن عاوم ت ربی در مقایسپپپه با دیگر دان

تا ت ون

عاوم اسپپفی ،عر انی ،تاریتی و ایت اسپپی که تنرا ایت عاوم می توانند ران را تغییر
دتنپد و بپه ت پان صپپپورت و تیلتی کپه مپا می خواتیم درآورنپد ایت عاوم بپه ما امکان
می دتنپد کپه پدیده تای بالفع ،مشپپپرود را ت ییت کنیم ،و در مرحاۀ بعد قدرت پی

بینی

پپدیپده تای بالفع ،نامشپپپرود و سپپپهس قدرت برنامه ریزی و تراحی را پیدا کنیم دیگر
دان

تپا تنرپا توان تغییر دادن درون و باتت انسپپپان را دارند ،ولی ان تغییر بیرون و ران

پیرامونی انسپان عا زند عت ان )21 -13 ،ایت گونه تغییر نگرش تا در انسان مدرن ،او را با
پارادایم دیدی روبه رو سپپاخی که او را به ع ای متفاوت ان گذشپپته مازم می سپپاخی
(.)See: Taylor , 2007: 711-727
 .7-2-1اباحهگری و آزادی مطلق

در نظام م تنی بر سپپکولاریسپپم ،تیچ حکم ابتی  -چه در قالا احکام قری و چه باید و
ن ایدتای ارنشپی  -که تویتی الری و دینی داشپته باشپد و یا حتی بر ت یعی انسانی م تنی
باشد ،پذیر ته نیسی و صر ا احکام و مقرریاتی که صر ا چررۀ بشری یا ته اند و متناسا با
خواسپپی او قابایی تغییر دارند ،به عنوان قانون موقی بشپپری که م تنی بر نس پ یی اسپپی،
ا انۀ ورود در حیات انسپانی می یابد بنابرایت ،معیار و میزان در سپکولاریسم ،اباحه گری
و آنادانگاریِ ت ه امور در قیا

با انسان اسیعکرمی)10 :1311 ،

 .8-2-1الحاد و از خودبیگانگی

با آغان انگاره تای اومانیسپپتی که با آرمان آنادی و اسپپتقاال بشپپری قویت گر ی ،مفروم
وابسپپتگی به خدا به صپپورت تردیدی برای مدعیات ذتنیی بشپپر و در نتی ه خاسپپتگاتی
برای ان خودبیگانگی انسپان تفسپیر شد در پیِ تفکر مدرن ،ران به گونه ای درک شد و
نحوۀ ادراک بشپپپر ان آن ،چنپان تغییر یپا پی کپه می توان گفپی واقعیپی دیدی ای
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واقعیتی را که پی تر در دیت و سپنی معر ی می شپد ،گر ته اسپی امرونه انسپان معاصر
غربی که در حیات کری سکولار میاندیشد ،بهواسحۀ الحادش و به س ا بیاعتقادیاش
به خداوندی که در عیت وابسپپتگیِ و ودی اش ،به لحاظ معر ی شپپپناختی او را راموش
کرده اسپی ،به نوعی ان خود بیگانگی گر تار آمده اسپی عر ک :مسپترست ،1311 ،ص،
تشپتم) بدیت معنا که تناسپپا و ت اتنگیِ و ودی خوی
خوی

با عالم تسپپتی و خالق تسپپتیِ

را برتم نده و به مو ودی نات اتنگ با واقعیی و ودی خوی

 .1-2-1علمگرایی (علمزدگی)

درآمده اسی

2

عام ت ربی ،ذاتپا متعا ق بپه عالم ت یعی و محدود به آن اسپپپی ،ولی بشپپپر مدرن ان آن،
رانبینیای سپپاخته و پرداخته کرد که در باب ک ،ران تسپپتی داوری میکند و تااش
دارد تا مشپپاتده ،آنمای

و ت ربه را که تنرا یکی ان راه تای شپپناخی عالم واقع اسپپی،

یگانه راه شپپناخی عالم واقع قا داد کند ایت عام ندگی که موضپپعی معر

ی شپپناسپپانه 2

اسپپپی ،ا زون بر اینکه خود بی دلی ،اسپپپی ،با یک گذر روان شپپپناختی و غیرمنحقی ،به
مادی انگاری 3تم ان امیده اسپی که موضپعی تسپتی شپناسانه 4و مابعدالح یعی اسی ایت
عام ندگی و مادیانگاری ،انسان مت دد را در باب ارنشتای ذاتی و غایی ،عا ،غایی و
معناتای و ودی و کایی و کیفیی تا سپرگشپته کرده اسی عماکیان« ،اقتراح» ،نقد و نظر،
سپال پن م ،ش سپوم و چرارم ،ص  )11در حیات سکولار ،عام با ان دسی دادن حقیقی
دینی و ابعاد عقای ،تنرا در قالا گزاره تای ت ربی خااصپه می شود که ال ته باید به نحوی
قاب ،آنمون ت ربی نیز باشپد تا صپپدر آن تسیید شپود ان ایت رو ،دیگر حونهتای معر تی
ت ون دیت و نیز حونۀارنش تای اخااقی ،تنر و نی ایی شپپناسپپی که آنمون پذیر ت ربی
نیسپپتند ،مر  ،و بیمعنا تاقی می شپپوند که باید ان گردونۀ عام ،و بهت ع آن واقعیی ،کنار
نراده شپوند بدیت ترتیا ،واقعیی در ت یت محدودۀ ت یعی و ت ربی خااصه می گردد ان
1. Scientism.
2 . Epistemological.
3 . Materialism.
4. Ontological.
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ایت رو ،عام سکولار به توصی
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پدیدهتا و بیان چگونگیتا ع )Howمیپرداند و ان ت ییت

چرایی امور ع )whyگریزان اسی ع کرمی)10 :1311 ،
 .1-1حیات سکولار و معنای زندگی

سپپکولاریسپپم در مفروم آغانیت آن ،نوعی بانسپپانی اندیشپپۀ دینی متناسپپا با معیارتای
دید بشپپری بود ،ولی به تدری به شپپک ،رقی ی برای اندیشپپه و حیات دینی درآمد ایت
رویکرد در آغان به صپورتی زئی تنرا در حونۀ سیاسی خااصه می شد و سکولاریسم به
« دایی دیت ان دنیا» تعری

میشد ،ولی بهتدری و در تول دوران مدرن ،ایت نگره ت ام

سپپپاحی تای انسپپپانی را راگر ی بنا بر تعری
نندگی انسپپپان به تور خاص و نیز پرسپپپ

سپپپکولاریسپپپم ،در نرایی باید در مورد

تای مر ی ت ون تدف ان تسپپپتی ،تولد و

مرگ سکوت کنیم ان ایت رو ،قدان تکیه گاه تای مناسا برای نندگی انسان پیامدتایی
مپاننپد نسپپپ یپی اخااقی و تردید در آنادی ارادۀ انسپپپان را در پی دارد چون اصپپپول و
تن ارتای اخااقی در یک ران بیتدف ،تابع خوشایندتا و بدآیندتای انسانتا میشود
و نظپام تپای اخاپاقی اعت ار خود را ان آنرا می گیرند ان ت یت رو ،در چنیت ضپپپایی تنرا
نظامتای اخااقی لذتگرا تو یه مناسا مییابند عبیات )37 - 31 :1310 ،که ال ته نقدتای
اسپاسی بر ت یت رویکردتا وارد اسی که پرداختت بدانرا م الی دیگر میتا د در واقع،
سکولاریسم نه تنرا در ن ه تای ا ت اعیِ نندگی ،دیت را ان حکومی دا می ساند ،باکه
ت ام ارنشتای انسانی را نیز ان ت ام ن هتای ع ومی نندگی و در نرایی دیت و ارنشتا
را ان ت ام ن هتای خصپوصی نندگی دا میساند و بهتدری به حذف آن میپرداند و
ت یت امر به بیم نایی و سهس بیمعنایی حیات انسانی میان امد
اگر محابق آن ه در ران بینی سپپکولار ت ایم می شپپپود گسپپپترۀ واقعیی را در ت یت
ران ت ربه محدود بدانیم ،در تااش برای معنابتشی کام ،به نندگی انسانتا با مشکاات
دی موا ه خواتیم شد نیرا رم عر ی ،اسفی و یا عا ی بشر ،ت گی بر خصای واقعا
اتفاقی ،آسپپیا پذیر و م کت نظام ارنش تای اخااقی و شپپتصپپی م تنی اند ،در حالی که
انسپپپان برای یا تت معنای نندگی خوی

باید گسپپپترۀ واقعیی را بسپپپیار راتر ان نندگی
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ایت رپانی بپدانپد و ذتنیپی خوی

را راسپپپوی دایرۀ مپادیات و حقایق ماورای ت یعی

بکشپپاند ویتگنشپپتایت که در اسپپفه متقدم اش م تنی بر معیارتای معناداری پونیتویسپپپم

عا ی ،حونه تپای دیت ،اخاار و تنر را بی معنا تاقی می کرد ،در ت ان رسپپپالۀ منحقی -
اسفی می گوید تصدیق واقعیی بنیادیت در باب معنا و ارنش ،ن ی تواند به تور مناس ی بر
با ی ایت رانی واقعیی و امکان صرف نراده شود:
معنای ران باید بیرون ران باشپپد در ران ت هچیز آن چنان اسپپی که تسپپی و
ترچیز آن چنان روی می دتد که در واقع روی می دتد در ران ارنشپپی و ود ندارد و
اگر و ود می داشپی ،ارنشپی نداشی اگر ارنشی و ود داشته باشد که ارنش ند باشد،
باید بیرون ت ۀ روی دادن تا و چنیت – بودن تا 1باشپپپد نیرا ت ۀ روی دادن تا و چنیت –
بودنتا عرضپپی تسپپتند آن ه آن را غیر عرضپپی می سپپاند ،ن یتواند درون ران باشپپد
چراکپپه در غیر ایت صپپپورت ،آن نیز عرضپپپی می بود پس بپپایپپد بیرون رپپان بپپاشپپپپد
(.)Wittgenstein, , EBOOK May 2004, 6. 41: 37

حیات دنیایی اگر ینفسه لحاظ شود ،ارنیابیتای متعارضی ان معنا و ارنش خود را
ن ایان میساند برای مرال ،وقتی انسان در اع ال خود آنادانه بر واقعیی اعاای ارنشتای
شتصی مانند حقیقی ،آنادی ،عدالی و عشق اقرار می ورند ،در واقع بر شرتی ضروری
برای اتاار واقعی یا و ودشپپناختی ایت ارنش تا تسکید کرده اسپپی که کاماا شپپتصپپی
اسپی ،و ان آن ا که ایت ارنش تای ذاتا شپتصی تنرا تنگامی می توانند کارامد باشند که
ان یک اصپپ ،ذاتا شپپتصپپی سپپرچش پ ه گر ته باشپپند ،تصپپدیق اینکه آنرا واقعا محاقاند،
مسپتازم ایت اسپی که ایت اص ،تم واقعا محاق باشد ،اما اگر ایت اص ،تم در واقع ،اساسا
عارضپی ،محدود و م کت باشپد ،ن ی تواند واقعا یا به لحاظ و ودشناختی محاق باشد در
ایت صپپپورت ،ادعای محاق بودن واقعی یا ادعای و ود شپپپناختی ارنش تای شپپپتصپپپی
ناپذیر تنی خواتد بود و تنرا با رج یک اصپ ،شتصی ای که ایت ارنش تا نرایتا در آن
ریشپه دارند ،می توان ان ایت نتی ه پرتیز کرد واقعیی چنیت اصپ ،قاب ،اتکایی در تصدیق
واقعییِ شتصی استعااییِ خداوند ،به عنوان حقیقی محاق ،آنادی محاق ،عدالی محاق و
1. what happens and is the case.
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عشق محاق و نامحدود م سم شده اسی عمسترست)133 -131 :1311 ،
بنابر محالا پی گفته ،انسپپپان سپپپکولار با تو ه به درک اسپپپتقاالی اش ان خود و
انتتپاب و ع پ ،کردن بر م نپای عقپ ،خودبنیاد ،ان سپپپویی تعردی دیی به دیت الری و
قوانیت آن ندارد و در مقاب ،اراده و خواسپپپی بشپپپری ،دیگر رضپپپای الری برای

محرح

نیسپی و ان سوی دیگر ،ن ی تواند بنیان امور ارنشی را به نحو مناس ی درون خود یا درون
ران ت یعی بیابد بنابرایت ،ترگز ن ی تواند به معنایی محص ،ان نندگی خود دسی یابد
و ان ایت رو ،اگر بهواقع در پیِ معنایی برای نیسپپپتت در دنیای مادی باشپپپد ،ر امی ز
بحران نیسیانگاری ،پوچی و بیمعنایی ندارد
.3-1

ویژگیهای حیات دینی

2

انسپپان ان منظر ادیان توحیدی ،مو ودی الری اسپپی که ق  ،ان تر چیز متاور و آ ریده
خداوند عال یان اسپپپی و اوسپپپی که بر و ود انسپپپان مالکیی تام دارد عر ک :وادی
آمای ،1311،ص  )153 -137در قرآن کریم ،معنپاداری نندگی با دو معیار «حیات پس
ان مرگ» ،و «مفروم خدا» ارت اط مسپپتقی ی داردَ َ « :ح َِس پ ُتْمُ َنیَ َا خَاَقُنَاکْمُ عَ َرا وَ َنیَکْمُ لِلَیُنَا
لَا تْرُ َعْونَ» عمؤمنون )115 :خداوند به انسپپان نع ی عق ،و آنادی و اختیار داده اسپپی تا
خود حق و بات ،و راه درسپپی را ان نادرسپپی تشپپتیو دتد و با آراسپپتگی به س پ ایای
اخااقی و عام و ع  ،،و ود خوی

را تکام ،بتشپپپد و به سپپپ ی خدایی شپپپدن و مقام

خایفپه الاری گام بردارد تا ان ایت تریق به اودانگی در مقام قرب الری باریابد برای ایت
منظور ،خداوند به انسپان حقوقی اعحا کرده و در مقاب ،،او را به وفایفی نیز مکا

کرده

اسی تا با رعایی آنرا ،تم به حقور خود دسی یابد و تم حقور دیگران را ضایع نساند:
«انیا تدیناه الس ی ،اما شاکرا و امیا کفورا» عدتر)1 :
برخاپاف رویکردتای سپپپکولاریسپپپتی به حیات انسپپپانی که در آنرا دیت ماتیی و

 1منظور ان دیت و حیات دینی در ایت نوشتار ،دیت اساام و حیات دینی اساامی اسی ت نیت رویکردتا و تعاری
متتافی ان دیت و ود دارد که در ایت نوشتار با رویکرد الوتی و متناسا با ادیان توحیدی بدان نگریستهایم
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کارکردی بشپپری مشپپابه دیگر عناصپپر رتنگی مییابد و در چارچوب منا ع انسپپانی رم
میشپود عا تتاری ،1313 ،ص  ،)10-3در گفت ان قدسپی ،انسپان در بسپتر و ضای دیت
معنا می شپود در ایت گفت ان ،دیت در نسپ ی آسپ ان با انسان معنا می یابد و ان ت یت رو،
نمینی دیت ،به ان میان ر تت دیت و سپپپکولارشپپپدن

حپذف عنصپپپر ماورایی یا بانتعری

می ان پامپپد برخی ان مرم تریت وی گی تپپای حیپپات دینی را می توان در مؤلفپه تپپای نیر
خااصه کرد:
 .2-3-1خدامحوری و اصالت توحید

در حیات دینی ،خداوند متعال به عنوان تستی بت

عالم و آدم ،مالک حقیقی انسان تا و

ولیی آنراسپپی در نظام توحیدی ،ت ام مناس پ ات ردی و ا ت اعی بر م نای خداپرسپپتی و
متناسپپپا با سپپپاختارتا و آمونه تای دینی سپپپامان می یابد خداوند متعال به دلی ،قواعدی
ت ون لح  ،اقتپدار ،قپدرت محاق ،عام محاق ،عپال بودن و در ت ام ذرات تسپپپتی
حضپپور عال و راگیر دارد و ت ه نمان تا و مکان تا به نوعی سپپرشپپار ان حضپپور ارادۀ
الاه تعالی اسپپپی بر م نای حک ی الری ،میان م کنات ان
الو ود که یاج و تسپپپتی بت

اه انسپپپان با خداوند وا ا

محاق اسپپپی ،ربحی و ودشپپپناختی حاکم اسپپپی که

یک ترف و ود اسپپتقاالی و ترف مقاب ،،و ودی وابسپپته دارد و در واقع ،به اصپپحااحِ
حک ی متعالیه صدرایی ،و ود انسان عیت الربط به خداوند متعال اسی با چنیت انگاره ای
در حیات دینی ،انسپپپان مؤمت خداوند را یگانه حقیقی مقدسپپپی می داند که انسپپپان تا با
سرسهردگی به آن امر قدسی و پرست

او ،میتوانند به نندگی خوی

معنا بتشند

.1-3-1عقلگرایی مبتنی بر وحی

دیت اسپاام و به وی ه مذتا تشپیع ،بالاتریت ات یی را به عنصر عق ،داده اسی تا آن ا که
عق ،را در کنار کتاب و سنی ،ان منابع اصی ،دیت برش رده اسی عق ،در اندیشه اساامی
بر دو قسپم عق ،نظری و عق ،ع ای اسپی عق ،نظری راتن ای اندیشه بشر اسی و عق،
ع ای رات ر انگیزۀ او عق ،نظری نیرویی اسی که با آن تسی و نیسیتا و باید و ن ایدتا
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درک میشپود و عق ،ع ای نیرویی اسی که با آن ع  ،میشود ت نانکه امام صادر
عع) رمودهاند :با چنیت عقای خداوند ع ادت می شپپود و برشپپی الری به دسپپی می آید:
«العق ،ما ع د به الرح ت واکتسا به ال نان» عکاینی ،1201 ،ج :1ص )11
ال تپه ان منظر دینی ،عقپ ،بپه تنرپایی کپارایی لپانم را نپدارد نیرا عقپ ،تنرا مْدرک
کایات اسپپپی و ان درک زئیات نندگی انسپپپان عا ز اسپپپی برای ن ونه ،عق ،درک
می کند که شپپکر نع ی بر انسپپان وا ا اسپپی ،ولی چگونگی و روش شپپکرگزاری را
ن ی داند او می داند که فام ،ق یح و عدل ،حَسپت اسی ،ولی ن ی داند که ر تار خاصی ان
او مراپا ق پار یپا رباخواری که اموری زئی اند ،چه حک ی دارد و ایت چیزی اسپپپی که
وحی و آمونه تپپای وحیپپانی در اختیپپار او می گپپذارد ع وادی آمای)51-22 ،1311 ،
بنابریت ،در حیات دینی اسپپاام ،نوعی تاانم میان عق ،و شپپرع برقرار اس پی آن ه را عق،
بدان حکم کند ،شپرع نیز بدان پای بند اسپی و ترآن ه را شرع بدان حکم کند ،عق ،نیز
ت ان را حکم می کند در واقع ،در اسپاام تضادی و ستیزی میان عق ،و دیت و ود ندارد و
ایت دو ،نپه معپارج ،باکپه مک یپ ،یکپدیگرنپد ان ت یت رو ،برخی قواعد قری مانند «ما
حکم به العق ،،حکم به الشرع ،و ما حکم به الشرع ،حکم به العق »،بنا به ات یی ایت تاانم
میان عق ،و شرع تسسیس شده اسی عمظفر1373 ،ش 1215/ر ،ص )117
.3-3-1

اعتقاد به معاد و جاودانگی انسان

اعتقپاد بپه معپاد و رسپپپتپاخیز انسپپپان در رون قیامی برای محاسپپپ ۀ اع ال دنیایی اش ،ان
اسپاسیتریت آمونه تای دینی اسی که بر اسا

آن ،انسان به سعادت اویدان یا شقاوت

ابدی دچار میگردد بنابر حیات دینی ،انسان با مرگ ،به پایان نندگیاش ن یرسد ،باکه
پس ان مرگ نندگانی انسپان به کام ،تریت شک ،م کت ادامه می یابد درسی اسی که با
مرگ ،سپپپم آدمی در خاک می پوسپپپد و ان میان می رود ،ولی روح و ان آدمی در
ماکوت الری بپپاقی اسپپپی و ترگز نوال و نپپابودی بپپدان راه نپپدارد تپپا اینکپپه خپپداونپدِ
تسپتی بت  ،دوباره به انسان تستی و نندگانی بتشد در آن ا و در آن تنگام ،انسان تر
بذری که در دار دنیایی اش کاشپته اسی ،ت ان را برداشی خواتد کرد که پیام ر رح ی
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رمود« :الدیْنُیَا مَزُرَعَۀْ الُآخِرَۀِ» عابت بی

رور ،1205 ،ج )137 :1در رانبینی دینی ،دنیا

و آخرت پیوسپپتگی تام دارند و مک  ،یکدیگرند ع وادی آمای )157 :1311،به گونه ای
کپه ترکپدام ان دنیپا و آخرت بپدون دیگری بی معنپاسپپپی آن په به و ود انسپپپان معنا
می بتشپپد ،تااش در ری تکام ،و ودی در دار دنیا ،و برره مندی اش ان و ود متکام،
خود در دار آخرت اسپپی که به اودانگی ابدی و سپپعادت مندی او در مقام قرب الری
می ان امد ان ت یت رو ،انسپپپان به دلی ،برخورداری ان وی گی اودانگی و ابدیی ،مظرر
حیات خداوند و ت ایی «تو الحیی الذی لای وت» ع رقان )51 :اسی عت ان)
.4-3-1

موازنه حق و تکلیف

در حیات دینی ،حق و تکای

دو روی یک سپکه اند انسان برای آنکه به سعادت برسد،

باید تم محق باشپپد و تم مکای
مکای

ابزار تکای  ،عق ،و آنادی اسپپی انسپپان به ایت دلی،

اسپی که عاق ،اسی و انسان اقد تکای  ،در ساحی حیوانی قرار دارد برخااف

پنداشپپی برخی ،تکای  ،توتیت به انسپپان نیسپپی ،باکه تکریم اوسپپی نیرا لانمۀ عق ،و
آنادی انسان تکای داشتت اوسی
ان سپوی دیگر ،انسان اگر محق ن اشد ،بی ارنش اسی اکرر تکالی

در نمینه و بستر

محقبودن انسپپان تراحی شپپده اند و تیچ تکایفی ز در نمینه و بر م نای حق ع ،نشپپده
اسپی اگر حقی ن اشد ،تکای

تم بات ،اسی در حیات دینی ،حق و تکای

تم و ود دارنپپد و حتی در گپپامی راتر ،می توان تکای

به موانات

را تپپابع حق دانسپپپپی نیرا

ت نانکه چر و محور با تم اند ،ولی ت واره گردش چر تابع محور اسی ان ایت رو،
تا حقی ن اشپد ،تکایفی نیز بر م نای آن شپک ،نتواتد گر ی عبرشتی )52-11 :1375 ،با
ایت نگاه ،انسپان در پناه ارت اط با خداوند ،معنا و حقیقی خود را بانیا ته و به عنوان نشانه
و خایفه الری اعت ار مییابد
 .4-1حیات دینی و معنای زندگی

گفتیم که تیاور ،با بی معنا دانسپپپتت نندگی تکراری سپپپیسپپپیفو  ،نندگی ای را معنادار
می داند که در آن ،انسان با خااقیی ،یعنی با عام به نتی ه ع  ،،آنادی اراده و متناسا با
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تنظیم شپپپده ر تار کند ع )Tayl or, 1987, p. 679-681بر ایت

اسپپپا « ،خااقیی» ،معیار نندگی معنادار اسپپپی و ان ت یترو ،بسپپپیاری ان مردم که اقد
چنیت وی گیای در نندگی تسپپتند ،نندگی بیمعنایی را سپپهری میکنند تیاور در نظریۀ
خود تعریفی برای خاپپاقیپپی ارائپپه ن یدتپپد ،ولی وی گیتپپایی ان

اپپه «نمپانمنپپدی و

تپاری داشپپپتت» «عام و آگاتی»« ،آنادی ع  »،و «داشپپپتت ترح کای» را برای خااقیی
برمیش ارد که رد انسانی بهواسحۀ آن میتواند عالی تریت تصویر ان نندگی معنادار را به
دسی دتد ع)i bi d, p. 681
در بررسپی ایت نظریه باید گفی دیت خداباورانه ،معنای خاصپی به نندگی میبتشد
کپه رپان بینی تای غیر دینی اقد چنان معنایی تسپپپتند ان ایت رو ،مفروم خااقیی را نیز
میتوان ان ایت منظر بررسپی کرد ان نگاه تیاور ،خااقیی در انسپانتا مستازم عام ،آنادی
ع  ،و داشپتت ترح کای اسپی ،ولی ان آن ا که او متفکری سپکولار و ت یعیگراسی،
نظریه او نیز در دایرۀ بسپتۀ ت یعی محدود اسی و ان آن ا که انسان در منحق سکولاریسم
مو ودی خودبنیاد و خودآییت اسی ،ترگز امکان راروی ان خود و تعالی و ودی راتر
ان ت یعپی نپدارد و بنپابریت ،ترگونپه تپد ی که برای نندگیاش برگزیند ،باید در ت ان
دایرۀ بسپته ت یعی تعری

شود بدیت معنا که  -ت نان که گذشی  -ت ق ادعای تیاور

بهمنظور تحقق نندگی معنادار برای انسان ،و ود خااقیی با سه وی گیِ عام ،آنادی اراده
و ترح کای برای بشپر لانم اسی حال آنکه تحقق ایت سه شرط بهتور کام ،در ت ی عی
برای انسان مقدور نیسی ،نیرا در حیات ت یعی و سکولار ترگونه معر ی و عام انسان به
قا رو ماده و ت یعی محدود اسی و راتر ان آن را شام ،ن ی شود ،درحالیکه ایت قا رو
تنرا یکی ان قا روتای تسپپپتی اسپپپی و محدودکردن دایرۀ و ودیِ انسپپپان و بهت ع آن
محدودۀ شپ ول آگاتی انسان به ت یعی عاقاانه نیسی عام معیار در حیات سکولار ،عام
ت ربی و پونیتویسپپپتی اسپپپی و آگاتیتای راتر ان آن بیمعنا و مر  ،تاقی میشپپپود و
حتی و ود انسپپان نیز در ت یت دایره تنگ سپپن یده شپپده و با او نیز بسپپان شپپیلی مادی و
ت یعی نگریسپته می شود ان ت یت رو ،در دایرۀ بستۀ ت یعی انسان ترگز به ر ام و نتی ۀ
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ع پ ،خوی  ،آگپاتی کام ،و راگیری نتواتد داشپپپی ت نیت در حیات سپپپکولار،
آنادی اراده و ع  ،انسپان به ابزارتای مادی و ت یعی وابسته اسی و آنادی ع  ،او مقید
به محدودۀ ت یعی اسی و ایتگونه آنادی ،آنادی کامای نیسی ،در حالیکه چون انسان
در حیات دینی تنرا بندۀ خداسپپی ،ان بندگی تای غیر او رتاسپپی و ایت ت ان آنادی در
حیات دینی اسی که به آنادگی انسان میان امد
نکته دی گر اینکه برخااف رم اغاا متفکران سپپپکولار ،تیچ گاه اسپپپتقاال انسپپپان با
ای پان دینی کپات

ن ی یپابد بدیت معنا که خداباوری ما را ان ترگونه آنادی ای که در

نظامتای غیرخداباورانه تسپی ،محروم ن یکند خدا و ود داشپته باشد یا نه ،ما ت نان
در انتتپپاب خیر و شپپپری آنادیم پس دنیپپای انسپپپپان خپپدابپپاور برای مپپا بسپپپیپپار برتر و
رضپاییبت تر ان دنیایی اسپی که در آن خدا و ود نداشپپته باشپپد عتاپ واکر،1311 ،
ص  )312-371یا در حاشپپیه و ودی بی خاصپپیی داشپپته باشپپد بر اسپپا

ایت ت ییت ان

معناداری نندگی انسپپان در حیات دینی ،نظریهتایی که معتقدند میتوان بدون دیت نیز به
نندگی معنادار برای انسپان قائ ،شد بیم نا خواتند شد نیرا تنرا نظام معر تی که به آغان
و ان امی برای نندگی انسان ،پی

و پس ان ایت دنیا قائ ،اسی و برای آن برنامهای مدوین

دارد ،نظپام معر تی م تنی بر دیت اسپپپی دیگر نظپامتای معر تی ان

اه نظام سپپپکولار

ترچند در چارچوب نندگی بسپته دنیایی بتوانند پاسپپتی به چرایی نندگی داشپته باشپپد،
ولی خارج ان ایت چارچوب تنگ ،نندگی انسان را بی ر ام میپندارند
ت نیت به واسپپحۀ آنکه انسپپان در حیات سپپکولار و ت یعی ،به حیات پس ان مرگ
اعتقادی ندارد ،ترح و برنامۀ امعی نیز برای نندگیاش ندارد و ترحتای او به محدودۀ
نندگی موقی دنیایی محدود اسپپپی ،حال آنکه بنا به بیان تیاور برای داشپپپتت خااقیی در
نندگی ،داشپپتت ترح کای شپپرط لانم اسپپی بنابریت ،در چنان بسپپتری خااقیی به معنای
ناقو آن تحقق مییابد ،نه به تور کام ،و اسپپپاسپپپا خااقیی در حیات سپپپکولار با چنان
وی گیتایی که تیاور ان آن یاد میکند ،تحققیا تنی نیسپپپی ان ت یت رو ،نی ،به خااقیی
تنرا در پرتو و ود مر عی عالی تر برای نندگی انسپان ،یعنی خداوند م کت اسی انسان
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وقتی می توانپد ت پام ننپدگی اش را درک کند و بدان نائ ،گردد که به اصپپپ ،و منشپپپس
و ودیاش معحوف باشد و آغان و ان ام نندگیاش را بشناسد
خاپاقیی در حیات دینی ،در راسپپپتای تد ی اسپپپی که انسپپپان دیت دار برای خود
برمی گزیند که ت ان خداگونه شپپدن اسپپی خداوند مو ود خااقی اسپپی که انسپپان را
ت انند خود ساخته و خواسته اسی که او نیز با محققساختت استعدادتای درونیاش مانند
خداوند خاار باشد بنابر آمونهتای دینی ،تم خداوند و تم انسان خااراند ،ولی خداوند
خاار ی نفسپه اسپی و انسپان به واسپحۀ او خااقیی دارد تا خود را و استعدادتا و خزائت
و ودی خود را شپکو ا سپاند خااقیی برای انسپان یک استعداد و قابایی اسی و معنای
نندگی نیز در نی ،به آن اسپپپی در واقع ،دیت با ارائه برنامه تای

می کوشپپپد با مدیریی

ننپدگی بشپپپر او را بپه معنپای ننپدگی اش ،یعنی خااقیی و تحقق اسپپپتعدادتا در ری
خداگونه شپپدن برسپپاند و در ایت راسپپتا ،نتد و تقوا و مناسپپک ع ای ،ت گی عوامای در
رپی برون خاپاقیپی در انسپپپان اند و قدان خااقیی در نندگی انسپپپان ،با رن  ،یس

و

دلسردی ت راه خواتد بود عمردوی آنادبنی )70-32 :1331 ،بنابریت تنرا در حیات دینی
اسپپی که انسپپان به واسپپحه خااقیتی که در پرتو عام رانش پ ول وحیانی ،آنادی ع  ،و
اختیاری که خداوند به انسپپان عحا میکند و نیز در پی داشپپتت ترح کای برای آینده که
برنامهای الری اسپپی ،می تواند به نندگی خوی

معنا بتشپپد ،ولی ان آن ا که انسپپان در

حیات سپپکولار به نوعی در تکرار و رونمرگی پیوسپپته در ر تارتای

گر تار اسپپی و به

تیچ گونپه اتاپاع پامعی ان و ود خوی  ،یپا ترح کای و برنپامپه آیندهای برای پس ان
حیپات دنیپاییاش نپدارد ،بپه رغم ابتکپارتپا و نوآوری تپای عا ی و مادییاش در حیات
ت یعی ،وی گی تای ادعاییِ تیاور برای مفروم خااقیی برای انسپان سکولار تحقق ن ی یابد
و شپپکو اییِ قابایی تای و ودی اش ان

اه اسپپتعدادتای معنوی در ری خداگونگی

برای او متصپور نیسپی و ان ت یت رو ،نندگی او در یک دور بستۀ ت یعی گر تار اس ی و
ترگز ن یتواند معنادار باشد
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نتیجهگیری

در ایت نوشپتار کوشیدیم دو گونه معیار نندگیِ بی معنا –تکرار بی پایان و بدون نتی ه -و
معیپار نندگی معنادار  -خااقیی -در نظریه تیاور را بر دو گونه حیات سپپپکولار و حیات
دینی تح یق دتیم برای ایت منظور نتسپپپی مؤلفه تای حیات دینی ان

اه خدامحوری،

عقاانیی م تنی بر وحی و باورمندی به پیوسپتگی دنیا و آخرت و را برش ردیم و بر ایت
اسپا  ،نندگی دینی را معنادار دانسپتیم در مقاب ،با برش ردن مؤلفه تای حیات سکولار،
ان

اه اومانیسپپپم و خودبنیادی ،الحاد و ان خود بیگانگی انسپپپان ،عام ندگی و  ،تااش

کردیم ننپدگی سپپپکولپار را ننپدگی ای بپدانیم که به دلی ،ابتنا بر دایرۀ بسپپپتۀ ت یعی و
محصپپپور بودن در دایرۀ تنپگ ت ربه گرایی ،به رغم خاار بودن انسپپپان در آن ،ت نان
بیمعناسپپی که نه آغانی الری برای انسپپان قائ ،اسپپی و نه ر امی مشپپتو برای او در
نظر می گیرد در ایت مقپالپپه تاپپاش گردیپد بپا نقپد ادعپای ری پپارد تیاور در ارائپپه معیپپار
«خااقیی» برای معناداری نندگی سپپکولار ،ا ات شپپود خااقیی ادعایی وی نه در حیات
ت یعی و سکولار ،باکه تنرا در حیات دینی قاب ،دسییابی اسی نیرا مؤلفهتایی که او بر
مفروم خااقیی برمیشپپ ارد ،تنرا در ضپپای حیات دینی تحقق می پذیرد بر ایت اسپپا ،
خااقیی برای انسپان یک استعداد و قابایی اسی و نندگی تنرا در نی ،بدان معنا مییابد و
خااقیی مستازم عام ،آنادی و تدفداری اسی و تحقق ایت قاباییتا برای بشر مستق ،ان
خداوند و اعتقاد به اودانگی مقدور ن ی باشپپد آمار راوان خودکشپپی در کشپپورتای
غربی به دلی ،احسپا

پوچی و بی معنایی و ش ار رونا زون م تاایان به بی اری تای روانی

و مؤید ایت محاا میتواند باشد
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