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Abstract 

The basis of the theory of secularism is that as modernity progresses (a set of 

phenomena including science, technology, and rational forms of authority), the 

influence of religion gradually diminishes, but Charles Taylor argues that the 

modern world not only hasn’t destroyed religion, but also in many cases, has led to 

its growth and development. The book "The Secular Age" is a detail of his views on 

secularism. Taylor talks about situations in the past where belief in God was 

pervasive, but things developed in such a way that belief in God became an option 

among other options. He describes the process of spreading secularism in the new 

West and what has happened to religion. In this process, for the religious, "God" and 

for the non-religious, "reason" describes perfection. This article, with a brief look at 

Taylor's work, examines the movement of the West (Western Europe and North 

America) from religious societies to secular societies, and after analyzing Taylor's 

theory of secularism, critiques and summarizes his ideas. 
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 چکيده

از جملهه   هها  دهیه از پد یا )مجموعهه  تهه یاست که هر چه مدرن نیا سمیسکوالر هیاساس نظر
کاسهته   نیه از نفهو     جیبهه دهدر   کنهد،  یمه  شهرفت یاقتدار( پ یو اشکال عقالن یعلم، فناور

نشهده،   نیه رفهتن    نیمدرن نه دنها باعث از به  یایبر آن است که  ن لوریاما چارلز د شو ، یم
 لیدفصه « عصر سکوالر»آن شده است. کتاب  یموجب رشد و بالندگ  موار یاریبلکه  ر بس

 کنهد  ی ر  وران گذشته صهبتت مه   یطی رباره شرا لوریاست. د سمینظر او  ر مور  سکوالر
رفت کهه موجهب شهد بهاور بهه       شیپ یا ه گونهبو ، اما اوضاع ب ریفراگ یکه باور به خدا امر
 ر  سهم یگسهتر  سکوالر  نهد ی. او فرار یقرارگ ها نهیگز ریسا انی ر م یا نهیخدا به عنوان گز

 یبهرا  نهد، یفرا نیه .  ر اکنهد  یمه  فیرخ  ا ه اسهت را دوصه   نی  یو آنچه برا دیغرب جد
درجمهان کمهال اسهت. مقالهه ،اضهر، بها       « عقهل »  اران، نیر یغ یو برا« خداوند»  اران، نی 

( از یشهمال  یکها یو آمر یغربه  ی،رکهت غهرب )اروپها    ریسه  لهور، یبه آثار د یاجمال ینگاه
 لهور ید هیه نظر لیه کهر ه و پها از دبل   یسکوالر را بررسه  یا جامعه یبه سو ینی  یا جامعه

 .پر از  یم شانیا یها شهیاند یبند به نقد و جمع سم،یسکوالر رامونیپ
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 فرهنگ.مدرنیته، دجد ،  ا ارباوری،  ،یخداباور ن،ی  سم،یسکوالر ها: دواژهيکل

 

 . مقدمه  1

 ر برخهی مهوار ،   و  «یوی ن» ای «یجهان نیا» یبه معن نی ر زبان  الد (Secularسکوالر )واژه 
 یهها  یکهه  انسهتن   پهر از   ینکتهه مه   نیه به ا سمیاست. سکوالر «یرو،ان» ای «نی »متضا  با 

قابهل آزمهو ن    زین ای ن نیو  ر هم شوند یم افتی ییای ن یزندگ نیبه وضوح  ر هم والرسک
هها مهور     بها  ر نظهر گهرفتن ارز     یزندگ ،سمیبراساس سکوالر .(Shook,2017:10) هستند

 ،یگهر ی  یعه یماوراء طت یرویهر ن ای انیخدا ایمانند خدا  یفیرا بدون دعار ایقتول است و  ن
   .(Remond, 1999: 24)  ا  حیبهتر دوض دوان یم

(، به عنهوان  Charles Taylor(، دألیف چارلز دیلور )A Secular Age« )عصر سکوالر»کتاب 
شو .  ر ایهن کتهاب، دیلهور بها بررسهی د ییهر        یکی از آثار مبوری  ر این ،وزه شناخته می

 عصهر شرایط فکری و اجتماعی کشورهای غربی  ر قرون اخیر، به این موضوع پر اخته کهه  
 .  بو  لتمندیفض انهیم نی ر ا دوان یاست و چگونه م یسکوالر چگونه عصر

بهه   کنهد،  یمه  شهرفت یپ تهه یاز آن است که هر چهه مدرن  ی،اکسکوالریسم  هیاساس نظر
مدرن نهه دنهها    یایکه  ن پر از  یم تیواقع نیبه ا لورید ، اماشو  یکاسته م نیاز نفو    جیددر

. آن شهده اسهت   یموار  موجب رشد و بالندگ یاری ر بس هنتو ه، بلک نیرفتن   نیباعث از ب
 یرا از نظرهها  لهور یداندیشهه  اما آنچه موضوع جدیدی نیست،  تهی ر مدرن نی  گاهیجا طرح

 :پرسد یم لوریاست. د لسوفیف نیله ائطرح مس ،کند یم زیمشابه متما

 هیههنظر کیههون ، مههر   سهها ه لو،انههه  ر  رتیبیکههه  ر مسهه یطیچگونههه مهها از شههرا
شرایطی رسیدیم که مهر    ر انتاهاب بهین یکهی از  و     کر ند، به  می یزندگ یخداباور

 نهه یبه گز یاریبس یبرا یاعتقا  ی، بنیو عالوه براایمانی قرار گرفتند؛  موضع ایمان و بی
 (. Taylor, 2007: 14؟ )شد لیفرض دتد شیپ یاصل

 

 «عصر سکوالر». مروری بر کتاب 2

دبلیلی جامع و طوالنی پیرامون خاستگاه سکوالریسم  ر قرون اخیهر اسهت   « عصر سکوالر»
صفبه ددوین شده و به عنوان یک اثر شاخص  ر موضهوع سکوالریسهم دوسهط    880که  ر 
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المللهی   منتشر شهد و موفهب بهه کسهب جهوایز بهین       7662انتشارات  انشگاه هاروار   ر سال
 ستتاً طوالنی،  ر پنج فصل دنظیم شده است.  گر ید. این کتاب پا از یک مقدمه ن

 

مقدمهکتاب1.2

مقدمه شامل دوضیبادی کلی اسهت از آنچهه دیلهور قصهد بهازگوکر ن آن را  ار . او فراینهد       
. کنهد  یمه دوصهیف   است را رخ  ا ه نی  یو آنچه برا دی ر غرب جد سمیگستر  سکوالر

 یعمهوم  یبه عنوان آنچه  ر فضا نیو   افتهیگستر   تهیبا مدرن سمیسکوالر ند،یفرا نی ر ا
بهه عنهوان نهوع     ایاعتقا  و عمل که  ر قهقرا است و  یبه عنوان نوع ایو  کند یم ینینش عقب
. ر یه گ یقهرار مه   یاست، مور  بررسشکل گرفته  دیجد طیدعهد که با شرا ایاز اعتقا   یخاص
 درجمان کمال است.« عقل»  اران، نیر یغ یو برا« خداوند»  اران، نی  ی، برانتر  نی ر ا

معنای این که بگوییم  ر عصهر سهکوالر   »کند:  دیلور کتاب خو  را با این پرسش آغاز می
کنهد  ر پاسهخ بهه ایهن پرسهش،       (. او دال  میTaylor, 2007: 2« )کنیم، چیست؟ زندگی می

دبلیلی داریای از متانی فکری و اجتماعی جوامهع سهکوالر  ر اروپهای غربهی و آمریکهای      
 مالی عرضه کند.  ش

اولهین معنهای امهر سهکوالر بهه       .کنهد  بیان مهی  تهیسکوالرمتفاوت برای  معنایسه  لوردی
از ماتلهف  هها     ر  وران سهکوالر ،هوزه  ،ضور  ین  ر ،هوزه همگهانی مهردتط اسهت.     

 ر عهوض،   شهد.  یاز هر ارجاعى به خدا عهار عمومی ،وزه به مرور و  متمایز شده  گریکدی
مهالالً  ر   منطتب بها خهو  ایجها  کهر ؛     خو  را بر اساس اصولاختصاصی منطب  یا هر ،وزه

 «،داکالر رفاه برا  بیشهترین دعهدا  از افهرا    » ر ،وزه سیاست و  «نهیشیسو  ب»،وزه اقتصا  
اصول و هنجارهها  خهو  را   که مسیبیت ،اکمیت با  وران  تیاین وضع .ایجا  شده است

امهر  معنهای   نی ومه  کهامالً متفهاوت اسهت.    ، کر  یم یعمل تیبا قاطع ،،کم شرعبر اساس 
اشاره  ار .  ر  وران سهکوالر، ،ضهور افهرا   ر     ینیسکوالر به ایمان و شرکت  ر مراسم  

رغم اشارات نما ین ،کومهت بهه امهور مهذهتى  ر فضها        و به ابد،ی یکاهش م ینیمراسم  
 سهه یبها مقا  دیلهور . رونهد  یسکوالر به شمار مه  ندهیهمگانى، جوامع اروپا  غربى به طور فزا

مریکا و پاکستان به کاستى این بر اشت از مفهو  امهر  آ ر  ینیشرکت افرا   ر مراسم   زانیم
 ینه یو پاکسهتان  ر مراسهم     کها یکهه  ر آمر  یهر چند  رصد کسهان ». کند یسکوالر اشاره م

زه انهدا  کیه  و جامعهه بهه    نیه گفهت ا  دهوان  یامها نمه   ،است کسانی تاًیدقر کنند، یشرکت م
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انتاهاب   کیه  مهان یا نکهه یبهه ا  تیه جوامع، با عنا نیمن آشکار است  ر ا یبرا»، «سکوالرند
 جوامهع و آنچهه  ر   "آنچه مقرر شده بدان معتقد باشند" نیوجو   ار  ب یا یاست، دفاوت ز

معنهای   نیسهوم  .«هنهوز نهه( بهدان معتقدنهد     دی( و نه مسهلمان )شها  یبیپسا مس ای) یبیمس
معناسهت کهه از    نیه بهه سهکوالر بهو ن بهه ا     رییه . د گر   یاعتقا  بازم طیبه شرا یتیسکوالر
 کیه اعتقها  بهه خهدا    »کهه   یا به جامعه ،«دوان به خدا اعتقا  نداشت نمی»که  ر آن  یا جامعه

 .(Taylor, 2007: 3، د ییر کند )«متعد  است یها انتااب انیانتااب  ر م

عهد  اعتقها    که  1066 های سال نیب یرادییچه د »پرسد  یم ،سو با دمرکز بر معنای  لورید
از  یکهه ر آن اعتقهها  بههه خههدا دنههها یکههه  7666و اسههت قابههل دصههور ریغ ر آن بههه خههدا 
کهر  و چگونهه    رییه کهه چگونهه اوضهاع د     میبفهمه  دیما با« رخ  ا ه است؟!، هاست انتااب
 (. Taylor, 2007: 25)شدند؟  یقابل بررس گری  یها نهیگز

را به سه مور  کهه ،ضهور خهدا     اند ولی از این میان   الیل این د ییر را متعد  می لور،ید
 :   ار اشاره ، کر ند یانکار م رقابلیغ

مبصول ههدف و عمهل    کر ند، یم ی ر آن زندگهای آن روز،  انسانکه  یعی. جهان طت1
و  یزی،اصهلا  ایه طهاعون و   ،یطوفهان، خشکسهال   ریه نظ یعه یادفاقهات طت  یبهو . ،ته   یاله

   .شد یارا ه و عملکر  خداوند مبسوب م جهینت یهمگ ،ییشکوفا

ههر   ایه  سها ی، کلی، پا شهاه ،اکمیتنه به عنوان التته  ،بو  لی. خدا  ر وجو  جامعه  خ7
 لیهها، اصهناف و ... را دشهک    ، باهش سهاها یکه جامعه، کل یماتلفبلکه نها های . یگری  زیچ
 .  نده بو شد نیو عتا ت عج ، مناسکنیی ا ند، با آ می

ی ایه شهده،  ن  افسهون  یایه . منظهور از  ن کر نهد  یم یشده زندگ افسون یمر    ر جهان. 0
 .کر نهد  مهی  یمها  ر آن زنهدگ   اکهان یاست کهه ن  یاخالق یروهایو ن نیاطیارواح، ش اهریمنی
نهوع جههان    نیه کهه  ر ا  ی ههد، افهرا    ینشان م «کافر»شمار  یطور که وجو  جوامع ب همان
عقایهد  اما  ر . اعتقا  ندارند ی،میابراه ی ا یانبه خدا ، خصوصاًلزوماً به خدا ،کنند یم یزندگ

،هداقل   ایه  ریه خ یینهها  یروزیه پ نیدضم یبیمس یخدا ،1066 ر سال نیز  یی هقانان اروپا
   شرّ بو . یروهایمقابله با ن

 دیه   دهوان  یدصور است. به وضوح م رقابلیغ تاًیدقر ،یژگیسه و نیبا ا ییای ر  ن ینی  یب
 داریه و پا ایجوامهع را دأسه   کنهد،  یخدا ،اضر است،  ر جهان عمل مه  ییای ن نیکه  ر چن
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 نیه از پاسهخ بهه پرسهش ا    یباشه  جهه ی.  ر نتایستد میو به عنوان سنگر  ر برابر شر  کند یم
 ؛ اما این دما  پاسخ نیست.  رفته است نیاکنون از ب یژگیسه و نیاست که ا

 

فصلاول:اصالحات2.2

بهر اسهاس نظهم    جامعهه  گیهری   شکلباور،  طی ر شرا ریید  های؛ به موضوعول کتاب فصل ا
   .پر از  یمهای  ینی  ناتگان و عامه مر   از آموزه می، انفکاک عظمبور جدید انسان

 ی( زنهدگ Enchantedافسهون شهده )    نیهای  کیه  ر گذشهته، مهر    ر   گویهد؛   دیلور می
که  ر آن نیروههای خیهر )خهدا، فرشهتگان و ارواح     شده  نیایی است   نیای افسون. کر ند یم

نیکان( و نیروهای شر )شیاطین، جا وگران و اهریمن( ،ضور  اشتند و زندگی نیاکهان مها را   
 اران نداشهت، بلکهه     ا ند. این نوع اعتقا ، اختصاص به خداباوران یا  ین دبت دأثیر قرار می

 ,Taylorبه گریتهان بو نهد )   ه باورها  ستگون های فکری و اعتقا ی به نوعی با این همه گروه

 یهی ز ا افسهون هها شهروع بهه     (. با د ییر شهرایط بهاور  ر  نیهای مهدرن، انسهان     25-26 :2007
(Disenchantment )ز ایی، اعتقا  به مؤثر بو ن نیروهای خیر و شر  ر جههان   کر ند. با افسون

شهدن   یبه سمت عقالنه  ندهایو فراها جای اعتقا  را گرفت  از بین رفت و  رک علمی پدیده
(Rationalizationهدایت ) ی، نظیهر  روانه  ههای  یمهار یب ،گذشهته  ر بهه عنهوان مالهال؛     .شدند

نفهو   به  م،یکر  یم یبند طتقه یشیپر که ما آنها را به عنوان رفتار روان سو از گی یا مالیاولیا،
 نیه ا یارائه شده برا یها از عالج یکی .شد یبر انسان نستت  ا ه مو جنّیان  نیاطیدسلط شو 
بها ایهن کهار، بهه خیهال خو شهان، شهرایط را بهرای         بو .  ماریضرب و شتم ب ها، یماریبنوع 

کر ند و او ناچهار بهه دهرک جسهم بیمهار       اهریمنی که بر انسان مسلط شده بو ، نامساعد می
 بهدن شماسهت، گرسهنه    یمیفقط ش نیا که شو  یگفته مبیمار به شد. اما  ر جهان مدرن،  می
ی و  رمهان را بها  اروههایی انجها      گهر ی  زیهر چ ایوجو   ار ،  یاختالل هورمون ای، دیهست
   .(Taylor, 2007: 35-37) کند یبالفاصله، او ا،ساس آرامش م  هند و می

و  )،ضور موجو ات غیرمها ی(  شدن جهان گذشته دیاز ناپداست  عتارت ،ییز ا افسون
اسهت کهه    یزیهمان چ ،یکه  ر آن دنها منتع افکار، ا،ساسات، روح معنو یجهان ینیگزیجا

 ،و افکهار بو ه مبدو  که  هن انسان است  هان،ی. دنها  هن موجو   ر کمینام یم « هن»آن را 
 یبها امکهان خو آگهاه    « رون» یفضا نیا آن واقع شده است.«  رون»ا،ساسات و...  ر 

 ییدوانها   رون، ر  زیکه همه چ ستین معنا نبدا نیا شده است. لینگرانه دشک  رون
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 « ر  ههن » زهها یچ یا،تمال وجو   ار  کهه برخه   نیرا  ار . ا یآگاه نیانتقال به ا
آنها را به ا راک  میتواننپنهان )سرکوب شده( باشند که ما هرگز  دیو شا بیآنقدر عم

کهه   ییزهها یو بهه شهکل  ا ن چ   دعلهب  ارنهد   ی رونه  یفضا نیبه ا نهایاما ا .میآور
  .(Taylor, 2007: 30)کنند  ، کمک میمینگرانه  رک کن به صورت  رون میدوان یم

. اگهر  سهتند یمعنا  ر  هن، خصوصاً  ر  هن انسهان، ن  نیبه ا میشده، مفاه افسون یای ر  ن
آنهها   مینیبت میدوان یم م،یندازیب ینگاه شیسال پ 066 -ناتگان  ی،ت - یمر   عا  یبه زندگ
است، اما  ر کنهار او،   طانی. موار  بد شامل شکر ند یم یارواح )خوب و بد( زندگ یای ر  ن

و ارواح  نیاطیشه نظیهر   کر نهد؛  یمه  ددیه بو  که از هر طهرف ده  نیاطیجهان مملوّ از انتوه ش
 دیه روزمهره مهر   را دهد   یوجهو   اشهت کهه زنهدگ     یموار  نی. همچنو...  ابانیجنگل و ب

 اریبسه  زیه ن یعوامهل رو،هان  از سهوی  یگهر،    .شده بو ندو موجب و،شت مر    کر ند یم
و  ر  کر نهد  ی رگهاه او کهه مهر   بهه  رگاهشهان  عها مه        نیبو ند. نه فقط خدا، بلکه مقهرب 

آن  عها   یکه قتالً بهرا  ی رمان ایبابت ،اجت  یسپاسگزار یبرا ای یبهتو  دیها به ام مناستت
گرفتار شهدن   ریخطر، نظ   ر موار ایو  رفتند یآنها م یها ،ر  ارتیاند و اعطا شده، به ز کر ه

 .   شدند یو...، به آنان متوسل م ای ر طوفان  ر  ر

و  یامهور انسهان   نیمهرز به   و دنه وجهو   ار  روهایاز ن یعیوس فی، طشده  ر  نیای افسون
 ر جههان  کنهیم کهه    مشاهده مهی  نیبنابرااست. به وضوح مشاص نشده  یفراانسان یروهاین

 ر انهواع ماتلهف    ایه ، ایدواننهد  ر اشه   ی، بلکهه مه  سهتند یفقهط  ر  ههن ن   یمدرن، معان ماقتل
 ر جههان   ر ،هالی کهه    .وجو   اشهته باشهند   ی،هانیاما  رون ک ،موضوعات خارج از انسان

مرزهها   ،بهرخالف جههان افسهون شهده    (، mind) « هن»و ( Buffered self)« نفو ناپذیرخو  »
 .کامالً مشاص است

شهده   یهی ز ا را  ر  و جههان افسهون شهده و جههان افسهون     ( Self)« خو » و نوع  لورید
کنهد و   شهده زنهدگی مهی     ر جهان افسونکه ( Porous self)« رینفو پذ خو . »کند یمدوصیف 

 ریامکان نفهو  بهه آن و دبهت دهأث     یرما یاست که موجو ات غ ییها ها و روزنه ،فره ی ارا
موجهو ات  یگهر بهر    دسهلط  نفو  و از یالی خاز درس  ینفو  ناش نیقرار  ا ن آن را  ارند. ا

کنهد و   شده زندگی می ز ایی  ر جهان افسونکه  (Buffered self) «ریخو  نفو ناپذ»انسان بو . 
ههای   و راه کهر ه ایجها    یرمها  یموجهو ات غ و خو  ،ائلی میان  ،ی و  هنیبا انسجا   رون

 .ورو  موجو ات غیرما ی به  رون انسان را مسدو  کر ه است
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دیلور، با برشمر ن  الیل متعد ی که منجر د ییر  ر شرایط باور شهده اسهت، سهه  لیهل     
را بهه عنهوان    یعه یادفاقهات طت  گهر یمر     (1کند:  عمده را به عنوان مهمترین عوامل  کر می

افعهال انسهان شهکل     ری(  ر  وران سهکوالر، جامعهه دبهت دهأث    7. کنند یقلمدا  نم یفعل اله
ی رمها  یموجهو ات غ  ری(، که دبت دهأث Porous self)با خو  نفو پذیر  رگی( مر    0. ر یگ یم

( که نشهأت گرفتهه   Buffered selfنفو ناپذیر )با خو  آنها اکنون بلکه  ،کنند ینمزیست است، 
 .کنند یم یهاست، زندگ انسان ی رون یرویاز ن

متقابهل رفتهار    منافعپایه هستند که بر  یو اجتماع یها عناصر عقالن انسان نیای مدرن  ر 
نگر  نه از جهنا   نی. اگیر  میشکل  عتیبه طت دینگر  جد ینوعبا این  یدگاه، . کنند یم

 منضهتط  یا ظهور جامعهساز  و زمینهخو  مر   بو   ارا ه هیارجاع به خواست خدا، بلکه بر پا
(Disciplinary Society )گر ید.   

خشهن   یای ن کی، مر   از همهفدهم و هجد قرن یاست که ط یا جامعه، جامعه منضتط
بلکه از نظهر   ی،گذشته نه دنها از نظر قانون یشدند که رفتارها یوار  اجتماع اته،یو افسارگس
 .دشهکیل شهد  مهنظم و قانونمنهد    یا جامعه جهیهم مور  انزجار قرار گرفت و  ر نت یاجتماع

همهه افهرا  وضهع     یبهرا  کنواخهت یرا بهه طهور    یکد اخالق کیاست که نه دنها  یقانون نیا
ههای ماتلهف     ر ،هوزه از اقنهاع و زور   یته یکند آن را با درک یم یکند، بلکه  ر واقع سع یم

 یاقتصها   دیه دول وهینظم و انضتاط  ر کهل شه  به عنوان مالال؛  ر ،وزه اقتصا ،  دبقب باشد.
 ر ههر زمهان آنجها     ای ر هر زمان  ر مبل کار ،اضر شوند  ستندیاست. مر   ماتار ن لی خ
 ایه که به طور مستقل ثرودمند  یافتد و هرکس یبرنامه ادفاق م کیبر اساس  نیا درک کنند. ار

 موظف است خو  را با آن برنامه دطتیب  هد.   ،ستین ریکامالً فق

 اسهت.  ینه یاز  استان دبول  مهمی باش  (Disciplinary revolution« )یانقالب انضتاط»
جامعه سهکوالر مهدرن    یابزار یژگیو یریگ شکل به «کوشاو  آگاهانهمنظم،  یآموز  زندگ»

.  ر نتیجه، این یک دجربه از سوی ناتگان  ر دبصیل نظمهی بهو    آن کمک کر  یور و بهره
، انقهالب  نیه عهالوه بهر ا  (.  Taylor, 2007: 228کر نهد )  که آنها به خو  و جامعهه ارائهه مهی   

هها  ر فرهنهگ    هها و ارز   تیاز ،ساس یدیانواع جد جا یای و ساز با روند دمدن ی،انضتاط
گذاران بهه رویکر ههای اخالقهی     ، موجب کاهش خشونت و همچنین گرایش قانونسکوالر

 جدید شد.  
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شهد   یجامعهه انضهتاط   جا یمنجر به ا ،موفب و منضتط« خو ِ» غیاصال،ات و دتل تیموفق
اشهراف   رآور نیه کنترل فقر، به ز کر . یاتگیو افسارگس یانضتاط یب هیکه شروع به اقدا  عل

 ییهها  شهد کهه  روازه   ییگرا انسان بیپروژه باعث دشواین  تیموار  است. موفق نیاز جمله ا
نظهم و  براساس قواعهد ایهن    .(Taylor, 2007: 130) خدا باز کر  یبگرایی  نوعی انسان یرا برا
 ,Taylor) اسهت، ،اصهل شهد    سهته یشا یهدف یکه  ارا ی«خو »از  دیجد ای دجربه ،انضتاط

بهه انهدازه    یفهر   یکه دقهوا ایجا  شد ،ا روزافزون  نیا ر نتیجه این فرایند،  .(138 :2007
 یسهه ،هوزه خو آگهاه   .  ر ایهن اجتمهاع   اصالح شهو   دیجامعه با ، بلکهستیخوب ن یکاف

( 0 (،Public sphereی )عمهوم  ی( فضها 7، (Economic) ( اقتصها  1: شو  دعریف می یاجتماع
بهه   ی،عمهوم  یاقتصا  و فضا ر نظر و عمل. ( Democratic self-ruleساالرانه ) مر   ینیخو آئ

ی رهها شهدن    و  ر نتیجهه  انهد  شده فیدعر یاسیمستقل از قدرت سعنوان  و نها  اجتماعی، 
 ,Taylor) کنهد  جها  یا یاقتصها   ییشکوفا موفب شدجامعه مستقالً اقتصا  از قدرت سیاسی، 

 این د ییرات منجر به ایجا  صور زندگی اجتماعی نوینی  ر جامعه گر ید.  . (176-178 :2007

( مجموعه مفاهیمی است کهه دوسهط عمهو     Social Imaginariesصور زندگی اجتماعی )
دوانهد شهامل؛ باورههای اجتمهاعی، افکهار       افرا  یک جامعه مور  پذیر  قهرار گرفتهه و مهی   

از  یا مجموعهه ، دایالت و... باشد. به طور کلهی،  ها المالل ها، ضرب ها، افسانه عمومی،  استان
صهور   .شهو   مهی  میکل اجتماع درسه  ، آنها بیو نما هاست که از طر نیها، نها ها، قوان ارز 
آن  بیه کهه از طر بعهدی   ،اسهت  یجههان اجتمهاع   نیعد خالقانهه و نمها   بُ ی،اجتماعزندگی 
 .(Thompson, 1984: 6) کنند یم جا یمشترک خو  را ا یزندگ یها وهیها ش انسان

است که به صهورت   یشامل انتظارادو   ر هر زمان، متفاوت است یاجتماعصور زندگی 
 سهاز   یرا قا ر مافرا  که است  رک مشترک  ینوعاین صور، .  ارند گریکدیاز مر   معمول 
 یشهامل برخه   نیه ا . هنهد انجها     هنهد،  یمه  لیرا دشک یاجتماع یکه زندگ یجمعکارهای 
   .میکن یمشترک با هم هماهنگ م یکه همه ما  ر انجا  کارها شو  یم یمیمفاه

 یبررسه  یبرا( Modern social imaginary) «مدرن یاجتماعصور زندگی »از مفهو   لورید
طلتانهه و   یبرابهر صور به  یشامدرنیپ یاجتماعصور  یسلسله مرادت یگذار غرب از هنجارها

 سهتم یس کیه مدرن شامل  یاجتماعبه نظر او، صور زندگی  کند. یاستفا ه م تهیمدرن یاجتماع
 یاسه یاقتصها  س  ،یافکار عموم ،یاز جمله، قرار ا  اجتماع ؛است وستهیبه هم پ یها از ،وزه

 گهر ی  دیه جد ینظهم اخالقه   .و...  هنجهار  کیه شهروندان  ر جامعه به عنوان  یو خو گر ان
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دوسهط یهک ر س   کهه  نیسهت   (Mediated access« )ای ههای واسهطه    سترسهی » ریدبت دهأث 
نظها    کیه از  یباورهها، جامعهه غربه    رییه د  یجهی ر نت .شد یاعمال م (انیرو،ان یا،اکمان )

 Impersonal) غیرعامهل  و وار  نظهم  افهت ینجات  (Hierarchical orderی )طتقاد یمرادت سلسله

order ) ای )از بهاال بهه    های واسهطه   سترسیبا  یجهان به صورت عمو  نکهیا یبه جا وشد
 :Taylor, 2007)مهدیریت شهد   مهر     میمسهتق خهو آئینی  با  یا اره شو ، با ،الت افقپایین( 

209). 

 

فصلدوم:نقطهعطف3.2

( و نظهم غیرعامهل   Providential Deism) گرایانهه   ا اربهاوری مشهیت  با  و باهش  فصل  و  
(Impersonal order به ) ینقطه عطفعنوان (Turning Point )و  ینه یعتور از جامعه   ندی ر فرا

 دبقب جامعه سکوالر پر اخته است.  

نهوعی    نهامیم،  مهی «  ا اربهاوری »( که  ر این مقالهه آن را  Deismناباورانه ) خداباوری  ین
و  ا ار، عامهل   ننهده یخدا وجو   ار  و بهه عنهوان آفر  » :دیگو یمخداشناسی طتیعی است که 

 شهتر یب ا اربهاوران  «. نهدار   ر عملکهر  جههان    میمداخلهه مسهتق  ، امها  اسهت  زیخلب همه چ
و بهاور  ارنهد کهه خهدا  ر      کننهد  یرا ر  مه  ییگهو  شیمانند معجزه و پ یعیفراطت یدا هایرو

 یههها نیآئهه ر آنچههه  ا اربههاوران . کنههد یمداخلههه نمهه یعههیطت نیههها و قههوان انسههان یزنههدگ
اشهااص   یهها  و بر اشهت  رهایدفس شو  را ده مینامی یو کتاب آسمان یو، شده، یسازمانده

بلکهه   ست،ین نی،   ا ه استکه خدا به انسان  یا هیهد نیدر بزرگاین افرا ، باور  ه. ب انند یم
   است. یریگ جهیاستنتاج و نت ،قدرت  رک

 یمیمفهاه  دوانسهتند  یکهه نمه   یانیبیمسه  انی ر م ژهیو به روشنگری،  وره  ر ی ا ارباور
را قتهول   یعصمت و، ایها  نوشته ییخطا ی، بزهمعج ح،یبو ن مس یخدا، اله یگانگ مانند سه
« گرایانهه   ا اربهاوری مشهیت  »دیلور این را  . اشتند، رواج یافتاعتقا   کتای یاما به خدا ،کنند
(Providential deismمی )  اننهد و معتقدنهد    مر و  مهی هرگونه و،ى الهى را نامد.  ا ارباوران 

خواههد   یمه او  ی، بلکهه ویه  نریغ ایه  یمتعالصورت خواهد، اما نه به  یما م یرا برا ریخدا خ
 .  الهی  ر پیروی انسان از قوانین طتیعت نهفته است و مشیت شکوفا شوند یمعمول یها انسان

 ر  شهو .  یمه  یباور به خدا و عصر سهکوالر مهدرن دلقه   ای میانی بین   ا ارباوری،  وره
هها و مداخلهه  ر دهاریخ معرفهی      ن عامل دعامل بها انسهان  های مسیبی، خداوند به عنوا آموزه
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شو  که جههان را بها قهوانین     می شو . اما  ر  نیای مدرن خداوند به عنوان معماری شناخته می
د ییرناپذیری آفریده و انسان باید خو  را بها آن قهوانین مطابقهت  ههد و  ر صهورت عهد        

(. دیلهور ایهن   Taylor, 2007: 270شهو  )  رعایت این قوانین، ناچار است عواقب آن را متبمهل 
 Impersonal« )نظهم غیرعامهل  »گرایانه است،  های  ا ارباوری مشیت آموزه را که یکی از جنته

orderنامد.   ( می 

درجمهه  « نظهم غیرشاصهی  »( را Impersonal order ر برخی کتب معها ل فارسهی واژه )  
بهرای بیهان عهد   خالهت خداونهد  ر      « Impersonal»اند. اما از آنجایی که دیلور از واژه  کر ه

 ایم.   را برای آن برگزیده« غیرعامل»جهان استفا ه کر ه،  ر این مقاله، معا ل فارسی 

کنهد    ر نظم غیرعامل، خداوند جهان را آفریده است ولی  ر مدیریت جهان  خالت نمهی 
آرا   وردهر،   اریبسای  ای  ر داریخ بشریت ندار . خدا غایب نیست، بلکه  ر فاصله و مداخله
 ی از جامعه ،ضور  ار .  و جدا

 ی، خداوند بها برقهرار  میگمراه نشو یغلط و خراف میاگر ما با مفاهنظم غیرعامل یعنی که 
آنهها را   یاخالقه  سرشت میتوانب یکند که به را،ت یبا ما اردتاط برقرار م زهایاز چ ینظم خاص
کنیم،  ر واقع  ر ،ال اطاعهت   دتعیت میهای اخالقی  زمانی که ما از این سرشت. می رک کن

 ریافهت عقالنهی از    بیه دنها از طر نی (. با این دوصیف، Taylor, 2007: 221از خدا هستیم )
بهتهر   یا جامعهه  جها  ی، ایمشارکت  ر جامعهه مهدن  .  ر این  یدگاه، قابل  رک استطتیعت، 

خهدا   ی، بهرا تها ی ع شهرکت  ر مراسهم   ایه از خواندن سهرو ها   شتری، بگرانیخو  و   یبرا
فهر    تی، وضهع لتیفقط با دال  و فض یعدالت و خداپرست ر نتیجه،  خواهد بو . ندیخوشا
 .  باشد یبهتو  م یرا  ر زندگ گرانیو  

 

فصلسوم:تأثیرنواختر4.2

(، پردگهاه داریهک   The Malaises of Modernityهای مدرنیته ) های: ماللت فصل سو  به باش
 The Expandingی )مهان یا یجههان  ر ،هال گسهتر  به    (، The Dark Abyss of Timeزمان )

Universe of Unbelief( و خط سیر قرن نوز هم )Nineteenth-Century Trajectories  دقسهیم )
 شده است.  

 انیه سه مر،له از اثر نهواختر را ب دیلور ظهور سکوالریسم را به یک نو اختر دشتیه کر ه و 
 مهان یا یمنبصهر بهه فهر  بهرا     ینیگزیجها  کیه بها   سمیسکوالر ینآغازمر،له . اول، کند یم
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برنامه  ر قهرن نهوز هم همهراه بها      نی.  و ، ا امه ا)عصر روشنگری(  ر قرن هجد  یبیمس
 ر نیمهه  و   سهرانجا   سهو ،  و منافع متقابل.  یآزا ( Humanism) ییگرا با انسان چهیظهور ن

و  افتهه یطتقهات اجتمهاع گسهتر      ریناتگان به سا، نواختر منفجر شده و از طتقه قرن بیستم
را ( Expressive individualismگهر )  بیهان  یهی فر گرا ایه  (Authenticity) فرهنهگ اصهالت   کی
 کر ه است. جا یا

 ریسها  ایه  یاسهت کهه بهدون خهداباور     یفلسهفه زنهدگ   ی( نوعHumanism) ییگرا انسان
بها فهراهم    ی،اخالقه  ی اشتن زندگ یبراانسان را  تیو مسئول ییدوانا ،یعیاعتقا ات ماوراءطت

و  ازهها ینگرایهان،   از نظهر انسهان   .کنهد  یرا اثتات م یاعل ریوصول به کمال و خ طیکر ن شرا
   است. ی و اعتقا ینی  یانسان مهمتر از باورها یها ارز 

 

شدنسکوالراتیروافصلچهارم:3.2

 ر باش چهار  مور  بررسهی قهرار   ( Narratives of Secularizationهای سکوالریسم ) روایت
« وضهعیت  یهن  ر زمهان ،اضهر    »و « عصهر اصهالت  »و « عصر بسیج»گرفته و به سه باش 
 دقسیم شده است.

( معرفهی  Age of Mobilization) جیرا به عنهوان عصهر بسه    1606دا  1866از ،دو   لورید
و اشهکال   ندشهو  یفرسهو ه  چهار زوال مه    یهها  میاز نوع رژ یکه  ر آن اشکال مذهتکند  می
 سهاها ی. کلشهوند  مهی  جیبسه  ی سازماندهی وریچشمگ اسیمتناسب زمان خو ،  ر مق ،دیجد
کهه   یبهه طهور   گرفتند، یمالها   دیشد یکر ه و از وفا ار یخو  را سازمانده یاعضا یزندگ

 پر ازنهد  یو... مه  حیورز ، دفهر  ل،یدبصه بهه   نهان ی  ههم  انی ر م یانبصارصورت  مر   به
(Taylor, 2007: 471-472). هداقل  ر غهرب    جی، عصر بسه 1606 هه  یاما با انقالب فرهنگ،

اطلها   انوسی ر دمدن اق یانقالب فرهنگ کیقرن گذشته شاهد  می.  ر ندیرس انیمدرن به پا
 .  (Taylor, 2007: 473-475) نامد یم «اصالت»را  هنگفر نیا لوری. دمیا بو ه یشمال

بوه جدایی و کاهش ،ضور خدا  ر این سه جنتهه  کند که ن  ر اینجا ،کایادی را آغاز می
دوانهد بهه قطهب عینهی آرزوی      را بازگو کند، و دوضیح  هد چگونه چیزی غیهر از خهدا مهی   

 دتدیل شو .  « کمال»اخالقی یا معنوی 

ایهن  . شو  یم داریخو  به خو  پد قتی،ق م،یاشتتاه را پاک کنگمراهی و که غتار  یهنگام
 گهر ی  یزهها یچ ایه  یی،ذف خرافات، جهل، اقتدارگرا جهینت ر است کاری که سکوالریسم 
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 Subtraction« )،کایهات جهدایی  »انجا   ا ه است. دیلور این پاکسهازی را  مارب  ای ربط یب

storiesیاعتقها ات مهذهت   ییجهدا  را صهرفاً  یسهم سکوالر ،ییجهدا ههای   ،کایهت  .نامد ( می 
وقتی خرافهات از   خرافات است.،  ر ،الی که مبور سکوالریسم، پرهیز از کنند یم فیدوص

 یزیه بهه چ  سهم یسکوالرماند، سکوالر اسهت. بها ایهن جهدایی،      ،قیقت جدا شو ، آنچه می
 یخاصه  یموشهکاف  ایه  حیمال،ظه، دوضه  چیبه ه ازیو ن شو  یبدل م یو دجرب یهیبد ،یعیطت

 از ا نیه که با امت شو  یم ا آوری لوریاست، اما د ییبه طور ،تم شامل جدا سمیسکوالر ندار .
آن مهور  غفلهت واقهع    و ساختارشهکنانه، عناصهر مالتهت و سهازنده      یبه عناصر منف هیرو یب

   .شوند می

به این دردیهب کهه   .  هد ینستت م «ییز ا افسون»را به  زیهمه چ ییجدایکی از ،کایات 
خهدا   نیگزیجها  یاز جهان ارائه کر  و سهپا بهه جسهتجو    انهیگرا عتیطت یفیعلم دوص ابتدا

بلکهه   کهر ،  ینمه  دیه لتته عملکر  علم  ر قرن هفدهم ضرورداً ،ضور خهدا را دهد پر اخت. ا
سهکوالر قهرار    تیجامعهه  ر وضهع   ،پاسه . بر  یسؤال م ریرا ز ییز ه و جا و جهان افسون

   .شدبرپا  اسیکل هیشور  عل نیو  ر موار  خاص، اکر ند . مر   انقالب گرفت

 (Porous self) «نفو پهذیر  خهو ِ »افسون شهده بهه عنهوان     یایرا  ر  ن یسوبژه انسان لورید
کننهده بهاز    افسهون  ایه  یبشر عوامل فوقبر روی که  تهیویاز سوبژکت ی. دصورکند یم فیدوص

، بهه  افسون بسهته اسهت   یخو  را به رو یکه مرزها یاو از خو  مدرن ،است.  ر نقطه مقابل
 یایههن  ر  نفو پههذیر،. خههو  یههدگو ( سههان مههیBuffered self« )خههو  نفو ناپههذیر»عنههوان 
، لذا برای مسهیبی قهرون   کر  یا،ساس خطر م یبشر فوق یطانیشده دوسط عوامل ش افسون

و از آثهار  شهده  متوسهل   ییجا و لیمبافظت از خو  به وسا یبراوسطی غیرمعمول نتو  که 
 استفا ه کند.   یریشگیپ لیبه عنوان وساسبر خو  عامل  ی،ت ای یمذهت

بهه   یبهه طهور کله    و  ر کهار اصهال،ات  ار    یاساسه  یو جا و نقشه سوء ظن به سبر 
 یماتلهف زنهدگ   یهها  مهار اعمال فاسد مربهوط بهه جنتهه    .کند یشدن کمک مز ایی  افسون
 طیکر ن افراط و دفهر  کن شهیمالال؛ ر یبرا .سوء ظن بو  نیمالتت ا یامدهایاز پ یکی ،یمعنو
   .بارز آن است یها از نمونه یکی

متمرکهز   نامهد،  یمه « اصهالح »آنچه او کار بر کند،  انیب خواهد یم لوریدکه  یگری  تیروا
و  انیه رو،ان نیبه  یاز نظها  طتقهاد   بیه عم یتینارضا جهیاصال،ات، نت»گوید:  می لورید است.
از نظر دیلور،  ر آن زمان،  و نوع اصهال،ات وجهو    . (Taylor, 2007: 61« )بو  انیررو،انیغ
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: بها   reformبزرگ(؛ ب( اصال،ات / درمیم ) "R"با ،رف : Reform اشته: الف( اصال،ات )
 کوچک (.   "r"،رف 

،هاکم بهر    یسلسهله مرادته   طیاز شرا بیعم یتیابراز نارضا یبه معن( Reform)اصال،ات 
های جدید زنهدگی   دتیین شیوه یال  افرا  فداکار براو داقشار  ریو سا انیرو،ان انیجامعه م
( به معنی انجها  د ییهرات ظهاهری بها ،فه       reformاست. درمیم ) بیدشو و غیبا دتلعا النه، 
بها انجها  د ییهرات     گر درمیم یها جنتشهای اصلی دفکرات گذشته است. ممکن است  هسته

ولهی  د، نشهو  یمهال  تی،ما ای افتهیسازمان کلیسا  یدوسط سلسله مرادب رسم ی،تسطبی، 
اصهال،ات  »کنهد جنهتش    دأکیهد مهی   دیلهور  باشهد.  ر آنها وجو  نداشته  «اصالح»مقدار  نیا
(Reform ») با«( درمیمreform »)  .متفاوت است 

مهر   قهرون    یبهو  کهه دقهوا    یعهامل  نیجامعهه، قدردمنهددر   فیمعتقد است دضع لورید
مهر   بهه سهمت شهکل کهامالً       یهها  اکنهون دهو ه  »گوید:  دیلور می کر . بیدار ار ییوسطا
اند کهه  ر آن مقدسهات کهامالً     کر ه دایپ شیگرا ییسایکل یو زندگ یاز مراسم مذهت یمتفاود
از جامعهه   سها یو کلشهده  و  ر کتاب مقهدس مبهدو    از بین رفته  سایاست. اقتدار کل نینما 
ز ایهی   افسونکه اصال،ات به  گونه همان .(Taylor, 2007: 74« )شده است زیکامالً متما یواقع
جنهتش بها    نیه ا شهدند.  فیدعرازبکه مقدسات  دیرس ییبه جا د،یباش یعمب م تیبیاز مس

   . ور استفاسد  یسایمردتط با کل تندهیاز مقدسات فر ن،یمقدسات کامالً نما 

 

فصلپنجم:شرایطباور7.2

و چههارچوب  افتهههیاختصههاص ( Conditions of Belief) بههاور طیشههرابههه  فصههل پههنجم
. کنهد  یمه  فیدوصه ( ،اصل از دبوالت پنج قرن گذشهته را  Immanent Frame) ماندگار  رون

را  ،اصل شهده  تهیگستر  مدرن جهیکه  ر نت معضالدیفشار مضاعف و   ر این فصل، دیلور
 شیپه  ندهیجنتش  ر آ نیکه ارا  خطرادی ته،ی ر مدرن ییگرا بر شمر ه و ضمن انتقا  از افراط

 .  شو  یمتذکر م ،خواهد  اشت رو

یا اختصاص  ا ه شده بهه   ،مربوط به خدا ایکه شو   گفته می ییزهایچبه  یاله ای تیالوه
« دعههالی» ر اردتههاط بهها ایههن موضههوع،  و آمههوزه   هسههتند.خههدا و یهها نشههأت گرفتههه از او 

(Transcendenceو  رون ) ( ماندگاریImmanence)، یکهدیگر  ،  ر دضا  با اتی ر فلسفه و اله
 روند.   به کار می
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اسهت  « ی انسانکیزیف ای یعیدجربه طت فرادر از مبدو ه»(، به معنی Transcendenceدعالی)
اشاره  ار  کهه کهامالً مسهتقل از جههان      الهیو قدرت  عتیاز طت یا به جنته یدعالگوید  و می
، ینه ی ر دجربهه    اسهت. و خارج از مبدو ه عقل بشهر   یکیزیف نیفرادر از همه قوان ی وما 
غلتهه کهر ه و بهر اسهاس      یکیزیوجو  ف یها تیاست که بر مبدو  یاز هست ی،الت «یدعال»

 شههو   مراقتهه و  ر  عها،   ،بهه طهور معمهول    نیه ا از آن مستقل شهده اسهت.   فیدعار یبرخ
 ر ،هدو  دجربهه   »بهه معنهی    (،Immanenceمانهدگاری )   رون شو . یآشکار م یعیماوراءالطت

بها  ،ضهور  ار  و   یجههان مها   گوید الوهیت  ر  رون  است و می« طتیعی یا فیزیکی انسان
 کنهد  یمه ماندگاری بیهان   آموزه  رون موجو ات قابل  سترس است. یگوناگون برا یها وهیش

 یاست،  ر ،هال  ی ر هنجارها و منابع جامعه و فرهنگ بشر ای ی ر ،دو  عقل بشرالوهیت 
طتیعهت  جههان  و فرادر از  ر خارج الوهیت مطلب را انکار کر ه و معتقد است  نیادعالی که 

   است.

به این دردیب با  و دعریف جداگانه روبرو هسهتیم. الهف( جههانی کهه  ر آن الوهیهت و      
طتیعت از یکدیگر جدا هستند و انسان با ابزارهای ما ی طتیعهی امکهان  سترسهی بهه عهالم      
متعال را ندار . ب( جهانی که الوهیت و طتیعت از یکهدیگر جهدا نیسهتند بلکهه الوهیهت  ر      

دوانهد بهدان  سترسهی  اشهته باشهد.       گیری از عقل می نسان با بهره رون طتیعت قرار  ار  و ا
کهارکر    دهوان  یبو  که مه  عتی ر طتماندگار   رون ینظم اختراع بزرگ غرب،گوید:  دیلور می

 فیه دعر ،نیبنهابرا .  ا  حیخاص خو  دوضه  طیو آن را با شرااصولی  رک کر  آن را به طور 
 یطرا،ه مهدرن  فرهنهگ   یاست که بهرا  ی، ،رکتیدعال /ماندگاری  رون زیبر اساس دما نی 

 .(Taylor, 2007: 15-16) شده است

 رو . یمه  شیفر  پ یزندگ یو معنا «کمال» یوجو  ای ینظر مسئله اخالقماز  لوریببث د
، ی)مانند خدا، ارا ه خو ماتهار کهانت   «یمنتع اخالق»را به مفهو    مسئلهاین  یاز نظر فلسف یو
ونهد  خدا ی ارا یاخالقه  یانهدازها  است که همهه چشهم   نیاپنداشت   هد. یم وندی( پعتیطت

اخهالق از آن سرچشهمه    ایه  یکیکه ن یمنتع ؛هستند( Implicit God-analogue) یضمنمتشابه 
خیر، برای اینکه خدایان یها خهدایگان آن را   »گویند:  میکه  ییها دگاهی  پنداشت نیا .ر یگ می

« ا خدایگان آن را  وست  ارنهد، زیهرا خیهر اسهت     وست  ارند، خیر نیست، بلکه خدایان ی
 ایه   اری، معنها گرایهی  های کمال دجربهکه معتقدند  ییهادگاهی  نیمدافعان چنگیر .  نا یده می
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او نقطهه کلیهدی ایهن دبهوالت را د ییهر  ر       مهم هستند. یامور انسان حی ر دوض مندیارزش
 ( بیان کر ه است.  Fullness« )کمال»مفهو   

از  نقطهه آغهاز   ر  ،با کهافران  یو جستجوگران معنو ینیمؤمنان  امروزه  لور،ید ری ر دصو
عنصهر   ایه  یامر متعال کیمؤمنان فقط برند، با این دفاوت که  یک چارچوب مشترک بهره می

 کنند.   این چارچوب مشترک اضافه میبه  یعیطت فوق

 

 . امتيازات کتاب  3

بع برای  رک بهتهری از ،قیقهت سکوالریسهم    کتاب جالب دوجه دیلور، یکی از مهمترین منا
است. این اثر، به طور خاص،  یدگاه یک فیلسوف اسهت، بنهابراین بسهیار بهتهر از فرهنهگ      

 ر های ناتگان فکهری را انجها   ا ه و    پسند یا ساختار اجتماعی، دجزیه و دبلیل نوشته عامه
 . ار نیز  یجالب و ابتکار یزهایچ ،کیمور  هر 

فرهنگ سکوالر بها   کیبلکه خاص، به طور  سمیسکوالراز نگاه نه دنها را  پیشرفت لورید
مفههو  را   نیه ، ایانبصهار گرایی  انسانظهور  ،به عنوان مالال کند. یم یابیرا ر ویژه  یمبتوا

بهه سهمت آن معطهوف شهو ،      دیه را که انسهان با  یجامع ریانسان، خ یی ر بر ار  که شکوفا
انسان به چالش بکشهد، امها    ییشکوفا یبراخیر را  تیدو دواند مب یم لورید. کند یم فیدعر
نهوع ماالفهت   از سهوی  یگهر،    کند. یر  نم ،به وجو  آور  گرایی انسانکه را  ییها شرفتیپ

 میدرسه  یرهتهران مهذهت   یکه امروزه دوسهط برخه   «سکوالرگرایی  انسان»با  نی لو،انه  سا ه
ههدف  گوینهد نهه دنهها     میسف است که أد هیماو گمراه کننده  اریبس لوریشده است، از نظر د

آن بها  دعامهل  رها کنیم، بلکه به جای بهتو   ین، دال  کنهیم کهه جلهوی    انسان را  ییشکوفا
  نیای سکوالر را بگیریم.  

 طیشهرا  ر  رییه ، بلکه د ستین ینیعمل   ایفقط کاهش اعتقا   سمیسکوالراز نظر دیلور، 
کند و معتقد اسهت سکوالریسهم  ر برخهی     جه نمیدیلور دنها به نقاط منفی دو است. یاعتقا 
 اسهت. ( Belief)« بهاور »د ییر  ر شرایط  لورید یمنظور واقعکند؛  در می ها ایمان را راسخ زمینه

مانند مفههو    ؛میآنها ارز  قائل شو یبرا دیوجو  آمده که با هب یرادیی ر کنار د  سمیسکوالر
گرچهه امکهان  ار    ، نیه عهالوه بهر ا   برابر. یو نظم اجتماع ی هن آزا یاز خو  و  یدر بیعم

را  نیه   خواهد یاو نم مشکل باشد، اما معنا ار بو ن آن ممکن است. دیجد یها از راهاعتقا  
امر متمرکز بر اعتقها    نیا .ندیبت یشته قوم یها و سنت یاز اعمال عتا  یفقط به عنوان شمار
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 مهان یاسهت کهه ا   یویانسان  ن نیا ییابهتر از شکوف دیدر و شا بزرگ یزی،داقل چ ایبه خدا 
   کند. می فیرا دعر ینی 

باشند و چهه   یکاف یایچه از نظر دار ،آل منتسب به مرا،ل ماتلف  ر گذشته دهی رک ا
 تیه روااز ایهن منظهر،    ما کمهک کنهد.   ی رک فعل تیروشن ساختن ماهبه دواند  یم نتاشند،
 یهها  زهیه ها  ربهاره انگ  یزن ها و گمانه آل دهیاست، اگرچه سرشار از ا ایکامالً گو لورید یایدار

کنهد، و   یرا مطهرح مه   یایبهزرگ دهار   هیفرض کی لوریدگفت بتوان  دیشا است. ریافرا   رگ
 ،نیطهرف  یفرضه  یهها  زهیه شده با دوجه به انگ ییشناسا یها کند که چگونه انتقال استدالل می

 هیکند از فرضه  یانجا   هد دا سع یایدار یجد بیدبق کیواقعاً  نکهینه ا ؛کند می دایپ یمعن
   کند. یتانیپشت یبه  رست

 یهها  دهیه ا ریید  یها  رباره راه یطوالن یها ببث لوریکتاب د یها باش نیاز بهتر یبرخ
بها   یاقتصا  یهاتیو فعال ی، رفاه ما یو دعهدات اخالق ی، روابط اجتماعیو  هن یتیشاص

 ههد و )ب( کهاهش  ر    هرکدا  را شکل می نی که  ییها  ر رو د ییر الف( ) ؛رییهر  و د 
 .، استکی هربه  نی  هی  شکلوسعت  زانیم

شو  و  ر برخی مهوار  نیهز    ای کتاب زیا  طوالنی می اگرچه گاهی اوقات مطالب ،اشیه
دهر و   ههای دیلهور کامهل     هد، اما نستت به  یگر کتهاب  الشعاع قرار می موضوع اصلی را دبت

بهرای  بهتر  یریگ ،ال و جهت خیاز دار ی رک دجرببرای ذاب و ج یاز اکتشافات غنسرشار 
   .(Calhoun, Craig, 2008: 461) است ندهی ر آ اصولیموضوعات 

 

 های کتاب   . کاستی4

« صهور زنهدگی اجتمهاعی مهدرن    »مطالهب کتهاب    ؛بهه عنهوان مالهال    .است،جیم کتاب  نیا
(Modern Social Imaginaries ،که  ر این اثر بازنویسی شده )فصهل   سهت یفقط سه فصل از ب

قابهل   یبهه را،ته   اشتنی کهر ه و   این اثر را  وست لورید یا ستک مباوره.  هد را پوشش می
اسهت   شیرایه و بهدون و  ینوشهته دکهرار    سهت  کیه جاها ماننهد   یاما  ر بعض رک است، 

شهده و   شیرایه و یکمه  مهدرن  یاجتمهاع صهور زنهدگی   از متن که  ر  ییها قسمت سهی)مقا
 .  (Laitinen, 2010: 355کند( ) میآشکار این موضوع را است،  رد خواندن آن آسان

مشکالت  رونی، نواقص و خألهایی را برای دفسهیرهای متفهاوت  ار .   « عصر سکوالر»
 و   شهوار  مور   یریگیخواهد کر ، پ انیکه  و نکته را ب لوریبعد از اعال  د ر برخی موار ، 
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 نیو  ومه  نیاز اوله  یشمار یشوند، و دعدا  ب صفبه از هم جدا میها   هاوقات  یبعض .است
از  سهت  ویهرایش آن  ، فرصت این اثربالقوه  تیبا دوجه به اهم وجو   ار . نیب نینکته  ر ا
« عصر سهکوالر »شد، لذا  ر ،ال ،اضر  است که بهتر بو  این کتاب با ویرایش ارائه میرفته 

  ار . اجیا،تاستاری ویربه شدت به برای دجدید چاپ 

 ی: بررسه یهی گرا تیه معنو یبهرا  تهیمدرن یامدهایپ»(  ر مقاله 1060فر و  ارابی ) سهرابی
وجهو   ار    دیلهور  یها دگاهیو   اتی ر نظر یابهاماد»گویند:  می« لوریچارلز د دگاهی  یانتقا 
 "سهت؟ یچ ینه ی  یاو از به  فیدعر" نکهیاز جمله ا ؛او مطرح است یفکر نهی ر زم یاالدؤو س
و  نیه از   تیه معنو کیعد  امکان دفک. "ست؟یچ یاجتماع ی ر زندگ نی  ریثأد" ینظر و از
 هیه را  ر برابهر نظر  یمهمه  یهها  چهالش  ی، ر چارچوب ما  یاله تیناممکن بو ن معنو زین
را از  نیه است کهه بتوانهد     ینظر ییمتنا ازمندین ن،یاز   تیمعنو کی. دفک هد یقرار م لورید

 نیکهه چنه   شهو   یمشهاص مه   نه،یزم نیارائه شده  ر ا فیدعار ی. با بررسندجدا ک تیمعنو
خهو    لیبا دوجه به دبل لورید گر،ی  یوجو  ندار . از سو« عصر سکوالر» ر  یا ینظر یمتنا

غهرب را   ی ر  رون چهارچوب مها    یالهه  تیه معنو شنها یمدرن، پ یایباور  ر  ن طیاز شرا
 دیه مشکل از آنجها پد  نی. استین ر یقابل پذ ،یو یکه با دوجه به متان یمرا کند، یمطرح م

 چیبسهته اسهت کهه هه     کهامالً  یچهارچوب  لور،ید فیبر اساس دعر یکه چارچوب ما  دیآ یم
. مانهد  ینمه  ی ر آن بهاق  ینه ی  تیه معنو یبهرا  ییرو فضا نیبه ماوراء ندار  و از هم یارجاع

   .(787: 1060 ،ی اراب یفر، طالت یسهراب)

دواند مور  پذیر  باشد، ولی با مطالعهه   اگرچه  ر نگاه اولیه نظرات نویسندگان مقاله می
باشد. به عنهوان   یابیم دیلور به این ایرا ات پر اخته و نقد مذکور وار  نمی در کتاب  ر می  قیب

کنهد،   مهیال ی اشهاره مهی    1066مالال  ر فصل اول کتاب، آنجایی که به نقش  ین  ر جامعه 
 یهن  »کتاب با عنوان  060 ین  ر زندگی اجتماعی  ر گذشته را بیان کر ه و  ر صفبه  دأثیر

( وضعیت  ین  ر  نیای کنونی را به دفصل مهور  بررسهی   Religion today« ) ر زمان ،اضر
(، Theismقرار  ا ه اسهت. همچنهین  ر دعریهف  یهن، جامعهه را بهه سهه گهروه خهداباور )         

( دقسیم کر ه و ،دو  اعتقا  ههر یهک را متناسهب    Deism ا ارباور )( و Atheismخداناباور )
 با متا،ث کتاب دشریح نمو ه است.  

اگرچهه  ر   ن،یه   بیه رق میمفهاه  رامهون یپ یهها  کنار گذاشهتن ببهث   یبرا لورید میدصم
هنگهامی کهه   قابل  رک و  فهاع اسهت، امها    « عصر سکوالر» یچارچوب دمرکز منبصراً غرب
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دهوان آن را   نمهی  رسهد،  یمه غیرغربهی   ر جههان   تهیوقوع سکوالر نییو دت یینوبت به شناسا
 کیه که از  کند یمدرسیم را  یخاصدصویر « عصر سکوالر» یکیهرمنود تیروا گرفت. دهینا 

بهزرگ جههان    انیا  ریسابا  گری  یو از سواست  یغرب تیبیمساصالت با  شو  یسو ا عا م
فقهدان دسهاهل  ر برابهر آنچهه     نتیجه اصال،ات،  یبه سو،رکت  ،مالال یبرا اشتراکی ندار .

بهها همههه اشههکال  بیههت عمینامههد، و ضههد یمهه (Complementarity) «تیههمکمل»آن را  لههورید
 یها، بقها  موار   ر طول قرن نیا لور،یاز نظر د .(Taylor, 2007: 512ی است )سنتز گی  افسون
مهدرن   یگهرا  مهان یاشکال ا ییو شکوفا فیرا دضع ییباورها و اعمال استعال د،یعقا یفرهنگ
را  ی(رغربه یغ) «یگری »او  رباره  یضمن دگاهی  اند. کر ه جیخو  درو یرا  ر جا تهیسکوالر

خواند کهه بهه موجهب آن، منهاطب جههان فرادهر از        یغرب ییاز اصرار او بر استالناگرا دوان یم
 یواقعه   ر واقهع، ،ضهور   .شهوند  یاز غهرب ظهاهر مه    یعکاس وینگاد یا گونه غرب لزوماً به

باهش  بایسهتی   رنهد، یگ یمنشأ مه  امپریالیستی یکه از غرب  ر پشت برخور ها ییها یژگیو
 .  دن ه  لیاز مطالعات را دشک یمهم

و  یغربهه یغههرب )اروپهها ییایههرا  ر مبههدو ه ج راف سههمیدههال  کههر ه سکوالر لههورید
 ر  میسه همچهون سکوالر  یبزرگه  یهها  دهیه کهه پد  ی ر ،هال  دکن فی( دعریشمال یکایآمر

متعهد    یهها  کشهورها و فرهنهگ   یو دأثرهها  ریشوند و ،اصهل دهأث   یم جا یا یجهانبستری 
فرادهر از جههان    یبزرگه  ییایه ج راف  ه ر مبهدو  زیه ن سهم یسکوالر راتییه د لهذا  . باشند یم

و  یاقتصها   ،یاجتمهاع  ،یاسه یس ،یفرهنگه  یهها  و ،اصل دتا لظهور یافته  یشمال کیآدالنت
 ه،یه هنهد، پاکسهتان، درک   ،یانهدونز  ران،یا ه،یژاپن، روس ن،یجهان همچون چ یکشورها ینی 

 که التته نمو  آن  ر کشورهای غربی نمایان شده است.   استو... مصر، مراکش 

 شهتر یب، از طریهب فراینهدهای اسهتعماری     رازمدت ندیفرآ کیبه عنوان  ونیزاسیسکوالر
 سهتم یس ،ی ار هیسرما یگستر  جهانبرگرفته و ایدئولوژی سکوالریسم با نقاط جهان را  ر 

 لیه غهرب از دبم  ریدأث یها وهیشلذا  شد. یجهان ،علم مدرن یی واروپااستعماری  یها  ولت
 ی گرگههون یههها دهها پههروژهامپریالیسههت )نظیههر؛ هنههد( اربابههان  یسههر کیههدوسههط  میمسههتق
)نظیهر؛ ایهران    اند اداا  شده یغرب یها از مدل دیبه دقل یکه دوسط ناتگان بوم یستیسکوالر
 ربغه  یدبهت رهتهر   یمهذهت  یآزا  یهها  به مهدل  یتندیپا یفشارها براهمچنین  ،و درکیه(

 یا ار یهها  سهتم یو س ی،قوق نیقوان یریبه کارگ ای و (  ی)مالالً  ر ژاپن پا از جنگ جهان
   .و قابل بررسی استمتفاوت  اریبس مراکش(نظیر؛ ) یغرب
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و  «تهیسهکوالر »از ههر  و اصهطالح    - گریکهد ی یبهه جها   مییاگهر نگهو   -آزا انهه   لورید
. دفهاوت  کنهد  یاسهتفا ه مه   شی ر کتاب خو «یغرب تهیسکوالر» فیدوص یبرا «سمیسکوالر»
سهکوالر   تیوضهع  هتیاست که سکوالر نی ر ابه عنوان اسم،  ،سمیو سکوالر تهیسکوالر نیب

بهر   دیه نتا یاعتقها  مهذهت  گویهد   دفکری است کهه مهی   سمیکه سکوالر ی ر ،ال ،بو ن است
 بگذار . ریدأث یو  ولت یعموم ماتیدصم

 یشهمال  کیه نهوع سهو   ر جههان آدالنت    تهیکه بر ظههور سهکوالر   یوجو  دما  موار  با
 راتییه مههم  ر مهور  د    یاز ا عاها یعصر سکوالر که شامل شمار کیمتمرکز شده است، 
رو،  از ایهن ر .  ر غهرب اسهت، وجهو   ا    ریه اخپانصدسال  ر  ،نوع اول تهیعمده  ر سکوالر

 راتییه کمتهر بهر د    اریببهث او بسه   ،یایمقاطع ،سهاس دهار   نیبه ا یاشاره دصا ف رغمیعل
عصهر  »آغهاز   شهتر  یو نقهش آنهها  ر پ   دا هایه متمرکز بو  که  ر پها آن رو  یاسیس-ینها 

به عنهوان   ،«سمیسکوالر»قابل دوجه است که کلمه  تیواقع کی نیا رخ  ا . یکنون« سکوالر
 رامهون یمناقشات پ. خور ه است وندیپ نوع اول تهیبا سکوالر دهیچیپ اریبس یاسیپروژه س کی

نسهتت بهه    یدهر  برجسهته  اریبسه  گاهی( جایعموم یاز زندگ نی  هی)دال نوع اول تهیسکوالر
بهه  نهوع اول،   سهم یسکوالر رامونیگونه مناقشات پ نیاو   ار  یبیاز غرب مس لورید تیروا
 21 ر  ایه مهتن   یصفبه اصل 220به ندرت  ر ، اما مشهو  است یهو  ر جهان اسال  و  ژهیو

 دیه نتا  ر ،هالی کهه  ولهت    .به آن پر اخته شده اسهت « عصر سکوالر» یها ا  اشتیصفبه 
 ر متهارزات   – آن از فرادهر  و غهرب   ر – ولهت  بلکهه   ،شهو   دهیه  اداً سهکوالر    ایلزوماً 

دها   ی،ته  شهو ،  یظاهر مه  گریباز کی عنوان به ی،عموم ی ر زندگ نینقش   رامونیماتلف پ
کهه   نیه . فهرض ا کنهد  یالقها مه   یعمهوم  یشدن خو  را  ر زندگ از مقدس یکه  رجاد ی،د

 یسهاز  مقهدس  ایه  و ونیزاسیخو  از سکوالر نیو بنابرا -سکوالر است  فی ولت بنا به دعر
 برخهی  ر  ایبعد  کیچه  ر امتدا   ،ها  ولت .است یبند  سته یمستلز  خطا -مصون است 

کهه  مسهئله   نیه ا.  ر نظهر گرفتهه شهوند    یمهذهت  شیسکوالر و کم و ب شیکم و ب دیبا، ابعا 
 ایه  قهت ی،ق یکهه ا عاهها   یا اره کنند،  ر ،هال  امبدو  یرا  انیا  دوانند یها م چگونه  ولت
که ظاهراً  ر هر زمهان و   یمشکل .است ، سؤال برانگیزکنند یخو  را انکار نم ی،قوق اجتماع

خهو    لیه دبلوجهو   ار .   ،باالدر هستند ی،کمران یفضا جا یکه ،کا  به  نتال ا ییهر جا
را کهه   یایدار یندهایاز فرآ یا که مجموعه تهیسکوالر یمفهوم یبا دمرکز بر دتارشناس لورید

کنهد،   یمه  فیدوصه  ،جهان( هسهتند  یاز کشورها یبرخ یمشاصه عصر مدرن )،داقل برا
  هد.   یم جلوه تیمعضل  ولت را کم اهم نیا
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 گيری   . نتيجه5

شهمار  کهه    بلکه  و ستک زندگى مهى  ، اند یناسازگار نم نهیرا  و گز یمانیا یایمان و ب لورید
 انهد   . به عتارت  یگر، او این  و گزینه را  و انتااب متفاوت مىدن ه یافرا  معنا م یبه زندگ

مهؤمنین   زندگى معنو / اخالقهى خهو  را انتاهاب کننهد.     ری هد مس ها اجازه مى که به انسان
،اصهل   یی، شهکوفا آنهان . بهه نظهر   ندیجو یدوجه به خدا مو  یما  یزندگ یکمال را  ر ورا

اسهت   (ا،سهان یی )بهو ا  (Karunaی )کارونا ای (عشب انسان به خدای )بیمس (Agape) آگاپه
اسهت.   ی رونه  یامهر  ىیشهکوفا  ن،یرمؤمنی. اما به نظر غساز  یکه خو ِ مبدو  را نامبدو  م

دواند قواعد رفتهار    خر مند مى یانسان به عنوان عامل» گوید: که می کانت دهینمونه، عق یبرا
 نیه درجمهان کامهل ا   «کمهال » از قوانین طتیعى اسهت. بهه نظهر او   فرادر ، بسیار «را دعیین کند

   ندار . ازین یرونیب یزی رونى است که به چ ىیدوانا

 ییاز شهکوفا خیهر اعلهی    کیه : میرو می «فرادر»کند که  ر آن ما  می انیرا ب عدسه بُ لورید
 ایه )مانند خدا(، و طول عمهر ) اعلی قدرت  کی(، (Agapeه )آگاپ یانسان )مانند عشب به معنا

، لهور یاز نظهر د .  (Taylor, 2007: 20)دولد و مرگ  نیبی عیطت ( فرادر از مبدو ه«یزندگ» ی،ت
 دیه مفههو  جد  نیه وجههه ا  نیمهمتر. جهان است نیفرادر از ا ییمنابع معنا «دعالی»منظور از 

گذشهته   یلو،انهه بهه ظهاهر متعهال     سها ه  یبر باورهها  یخط بطالن سمیاست که سکوالر نیا
و  زیه چ کیه  انیپا یبه معن انیپا نیقرار  ا ه است. اما ا ییشکوفا ریو انسان را  ر مس دهیکش
ر دبهوالت  یه نظ سهت؛ یلو،انه گذشته ن سا ه دیرفتن عقا نیبدون از ب گری  یزیچ ینیگزیجا
 ر  تیبیمسه  یشدن اسهال  بهه جها    نیگزی)همچون جا افتا  یکه  ر گذشته ادفاق م یا ینی 
و  ر  سهت ین ر یقابل پهذ  کا چیه یبرا گری  یلو، سا ه. ها( پا از غلته درک انهیم یایآس
   .(Taylor,  21: 2007) تندهس هیشت گریکدیمفهو  خداباوران و خداناباوران با  نیا

 یبهرا  یدنهها راهه   ، ههد  یخو  جهت م مانیکه به ا میابراهی  هد که خدا نشان می لورید
 ر اصهطالح   یبالقوه برابر  رک متعال های ارز  یو نیبنابرا است. یمتعال تیواقع نی رک ا
اشهاره بهه    ،از گنجانهدن مسهلمانان   یممکن اسهت منظهور و  التته )پذیر   اسال  را میهندو و 

را  «خهدا »اصهطالح   یگر   که معنا یبازم یدیجد اتیاو به اله باشد(. میابراه یبه خدا مانیا
مر سهاالرانه خهالص    ایه انسان ساالرانه  یها ینیب شیکند آن را از پ ی هد و دال  م یم ریید 
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وجهو    عهت یاز طتفرادهر  بر آنچه  لوریرسد د یبه نظر م. (ستین ستهچندان برج ،کند یمبیان 
   متمرکز شده است. ، ار 

سهکوالر، بهر خهالف     ینیب که اصوالً جهان اند یمدع لوریاز  انشمندان از جمله د یاریبس
نشهد، بلکهه بهه     ر ا دانیه م نی،ذف و کنار ز ن مذهب و  ر ماالفت با   لیبه  ل ج،یباور را

و  یاسهت )نهور   نیه بر   یمتتن ینیب فرزند خلف و برآمده از جهانسکوالر  ینیب عکا جهان
و  «ییتها یز»، «معنها »و جههان اسهت کهه بها      یدجربهه از زنهدگ   کی نیالذا  (1066 ان،ی،مدا
کمهال بهه   اسهت کهه  ر آن    یدجربه  هنه  کی نیمهمتر از همه، ا شده است. نیعج «اردتاط»

مها ممکهن    یمواضع  هن .ی باشدنگر   هن جهیفقط نتاینکه نه شو ؛   رک می ینیعصورت 
بها ایهن    .ستین ی،الت  اخل کیصرفاً  نیبدهد، اما ابهتری به کمال  ابیشتر ی یاست  سترس
اگهر   العها ه باشهد.   دواند فوق یم دیجد یها اما از راه ،در است سات کمالبه  یابی ستنگر ، 
آن را بهه   میدهوان  ی، مه  اشهته باشهیم   ی ر دعهال  یا،ساس زندگ ،ماتلفهای  رو از  میبتوان
 .میدجربه کن یدر یغنهای  شکل
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