
 ادیان و رعافن
 Adyan and Erfan  4931سال چهل و هشتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 

 Vol. 48, No. 2, Autumn and Winter 2015-2016 863ـ822صص 

 

 عقالنیت و معنویت: مبانی و اهداف
 

 3، عبدالحمید آل یمین2یمینحامد آل ، 1ابراهیم نوری
 

 (41/30/31:مقاله پذیرش تاریخ ـ 39/43/39)تاریخ دریافت مقاله:

  چکیده
گرایی غرب که بـرای پـر   ای است در ادامة معنویت، نظریه«عقالنیت و معنویت»

وجود آمده اسـت  هـدا ایـظ نظریـه     به « مدرنیزم»کردن خأل معنوی ناشی از 
کاهش درد و رنج بشر است که تنها با جمـ  میـان عقالنیـت و معنویـت کـه از      

گـردد  اصـل بـودن عقالنیـت      تلفیق مدرنیزم و دیظ ایجاد شده است، محقق می
دلیـل اساسـی بـودن آن در مـدرنیزم اسـت       گر در ایظ نظریه بهابزاریِ استدالل
ای است که از فروکاستظ شدهالنیت و یا دیظ شخصیکاربستظ عقمعنویت نیز به

از دیظِ نهادینه ناشی شده است  اصل قرار دادن مدرنیزم و نگاه حداقلی به دیـظ  
به هنگام تقابل با مدرنیزم، عالوه بر اشکاالت مبنایی، از جهات مختلـ  دیگـری   

اشـی از  نیز ایظ نظریه را دچار ضع  و ابهام کرده است  برخی از ایـظ ابهامـات ن  
نبود انسجام در بیان نظریـه  و ککـر نکـردن تمـام لـوازم و مقـدمات آن اسـت         
مشخص نبودن مخاطبان نظریه و ابهام در هدا و چگونگی کارکرد ایـظ نظریـه   
در رسیدن به هدا  خود، کارایی آن را نـامعلوم کـرده اسـت  ابهـام در میـزان و      

رد نیـز موجـض ضـع     چگونگی فروکاهی دیظ و واضح نبودن مبـانی ایـظ رویکـ   
گرفتـه، ایـظ نظریـه وضـو      هـای صـورت  نظریه شده است  امید است با بررسی

 .بیشتری یافته، تکامل یابد

 ن دیظ، عقالنیت، مدرنیزم، معنویت، مصطفی ملکیا ها:کلیدواژه
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  مقدمه
طر  عقالنیت و معنویت را اولیظ بار مصطفی ملکیان ارائه کرد که به گفتة خـود هـدا،   

و ارائة مدعیات یا دالیلی که خود مبدع آنها باشـد و یـا ایجـاد و تسسـیز حـوزۀ      نوآوری 
سازی سخنانی بود که قبل از وی بیـان  معرفتی جداگانه نبود، هدا او بیش از همه آسان

، عقالنیـت و معنویـت را در   4923سـال  در وی در یک سـخنرانی  . [2ص ،4شده است ]
، از عنـوان  4938ای در سـال  [ و در مصاحبه8ادامة پروژۀ روشنفکری دینی عنوان کرد ]

نظریه برای عقالنیت و معنویت استفاده کرد که تبدیل شدن ایظ پروژه به نظریه را نشان 
هـای جدیـد   [  زوایای پنهان ایظ نظریه در طول زمان، با طر  نقدها و پرسش9دهد ]می

افت کامـل از نظریـات   تکامل یافته است، اگرچه ارائه نشدن نظریه در کتابی مستقل، دری
 .ایشان را ناهموار کرده است

هـای سـابق جمـ  بـیظ عقالنیـت و معنویـت را       به نظـر ایشـان هیدکـدام از تمـدن    
اند و تنها جم  بـیظ ایـظ دو، راهـی را بـه     اند و همواره یکی را فدای دیگری کردهنداشته

نیـت و معنویـت     زنـدگی آرمـانی از راه عقال  [142ص ،5مقدمـه    ،1کند ]رهایی باز می
هایی ابزاری هستند که انسان را بـه زنـدگی   شود که خود نه هدا، بلکه مؤلفهحاصل می
 [ 1رسانند ]آرمانی می

معنویت وی نیازمند به عقالنیت و آوردن آن به صحنة عمل است و بدون آن نـاقص   
و ایشان معنویت را تضمینی برای عمل بـه عقالنیـت     [802ص ،4و معیوب خواهد بود ]

[  ازآنجاکـه قـوام   143ص ،5داند که از راه عقالنیـت کشـ  شـده اسـت ]    آن چیزی می
باشـد، از  مدرنیزم به عقالنیت است، در واق  نظریة وی جم  بیظ مدرنیزم و معنویت مـی 
شود نیز در ایظ رو آنده از خصوصیات عقالنیت و در باب عقالنیت در نظریة وی ارائه می

 ت و تسکید بر ایظ مقوم اسواق  ایضا  مفهوم مدرنیزم 
نظریة وی از جنبة روشی، مبنـایی و محتـوایی، قابـل نقـد و بررسـی اسـت  در نقـد        

گیـری و     بررسـی و نقـد    هـا، نمونـه  سـازی، فرضـیه  روشی، بیان مفاهیم، ابزار، شـاخص 
گرایان و یـا از  گردد  بعضی از نقدها مبنایی است  ایظ دسته از نقدها یا از جانض سنتمی
گردد  چراکـه نظریـة ایشـان بـر مـدرنیزم و عقالنیـت و       ها طر  میمدرنیزمنض پستجا

 .سکوالریزم بنا نهاده شده است و ایظ دو گروه به ایظ مبانی اشکاالت اساسی دارند
در نقد محتوایی میـزان توفیـق یـا توفیـق نداشـتظ وی، در دسـتیابی بـه اهـداا و         

شود  در بعضی موارد بـدون در  ای مدعا، نقد میشده برهای مورد نظرش و ادلة ارائهیافته
تریظ انـواع نقـد اسـت،    نگر به آن، که خود یکی از مهمنظر گرفتظ نظام نظریه و نگاه کل
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شود که ایشان برای تسیید و یا اثبات نظریـه و یـا رد نظریـة رقیـض     هایی بررسی میگزاره
 .ان را از ایظ نوع نقد دانستکنند  شاید بتوان یافتظ تناقضات درونی کالم ایشمطر  می
 

 هدف از طرح عقالنیت و معنویت و مبانی آن
دغدغة ملکیان، انسان و نجات اوست، نه اموری انتزاعی همدون تمدن و فرهنـ.  هـدا   

کمتـر شـدن درد و رنـج انسـان، و      ثانیـاَ مواجهه هر چه بیشتر انسان با حقیقت،  اوالَوی 
ی و نیکوکاری است  برای ایظ منظـور از هـر ابـزار    بیشتر شدن گرایش انسان به نیک ثالثاَ

کند، از دیظ گرفتـه تـا علـم، فلسـفه، عرفـان، هنـر، ادبیـات و همـه         مفیدی استفاده می
  [42-86ص ،5دستاوردهای بشری دیگر ]

اش تقریـر حقیقـت بـه معنـای     روشنفکر دینی، از نگاه ملکیان کسی است که وظیفه
تقلیل مرارت به معنای کاستظ از درد و رنج مـردم   آگاه کردن مردم از حقایق مکشوفه و
نماست، چون ممکظ است که در مقام عمل، کاری است  بنابرایظ روشنفکر دینی متناقض

کند که هدا وی در کاستظ از درد و رنج در دیظ نبوده، یا مخال  آن باشد، کـه در ایـظ   
 ،6کنـد ] عمـل مـی  صورت، یا دینی بودنش را انتخاب و یا به وظیفة روشـنفکری خـود   

 [ 933ص
نما بودن روشنفکری دینی، وی تقریر حقیقت و تقلیـل مـرارت را   با توجه به متناقض
کند که بدون توجه به دیظ مشخص و فراتر از رویکرد تجددگرایانه بـه  به نحوی بیان می

  .[9توجهی به دیظ خاص و یا سرزمیظ خاصی دنبال شده است ]دیظ باشد  ایظ راه با بی
نظریة عقالنیت و معنویت در ایـظ زمینـه سـعی در محقـق سـاختظ ایـظ        ةا ارائوی ب

تـریظ لـوازم تقریـر حقیقـت و تقلیـل      اندیشه کرده است  چراکه به نظر وی یکی از مهم
-43ص ،0ها و دردهاسـت ] شناسی رنجیابی و ریشهمرارت، عقالنیت است و دیگری علت

گـردد   رویکرد نواندیشان دینـی روشـظ مـی   تریظ مبنای ایظ نظریه با توجه به [  مهم85
دانـد  بـه نظـر وی نوانـدیش     ملکیان، اکثر نواندیشان را از جمله معتقدان به مدرنیزم می

دینی اگرچه اعتقاد به دیظ دارد، با اصل قرار دادن مدرنیزم، رویکـردی تجددگرایانـه بـه    
تجـدد را ضـروری   کند  خود وی نیز دلبستة تجدد است و نیـاز جامعـه بـه    دیظ پیدا می

داند  نقد به مدرنیزم از نگاه وی، بیشتر انتقاد از پیاده نشدن کامل آن با تمام لوازمش می
هـای جـدی در آن  وی مـدرنیزم را راهـی     است که همان عقالنیت است، نه وجود نقص

داند و نقد آن را همراه با افـزودن درد رنـج   های بشری میبرای کم کردن از دردها و رنج
 [ 136-140ص ،6کند ]ن میعنوا
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 بررسی هدف و مبانی عقالنیت و معنویت
های روست، پیش از هر چیزی به ناگفتهابهاماتی که ایظ نظریه در نگاه نخست با آن روبه

بایسـت پـز از بیـان هـدا و     گردد  ایظ نظریه میپرداز و روش طر  نظریه برمینظریه
طر  نظریه بپردازد و امتیـازات نظریـه را    ایضا  آن و بررسی نظریات رقیض و نقد آن، به

روشـنی چگـونگی کـارکرد خـود     نسبت به نظریات رقیض بیان کند  نظریه نیز بایستی به
رسد ایظ نظریه از جهات مختل  از حیـ   برای رسیدن به هدا را نشان دهد  به نظر می

برطـرا  های آن روشی و محتوایی دچار ضع  است که امید است از رهگذر نقدها، ضع 
  گردد 

مبانی و اهداا ایظ نظریه نیاز به شر  و توضیح دارد  کـاهش درد و رنـج، دغدغـه و    
هدا ملکیان برای طر  نظریة عقالنیت و معنویت است  از ایظ رو بایستی معنا و مفهـوم  
درد و رنج قبل از هر چیزی بیان شود تا معلوم گردد که هدا وی کاهش چـه نـوع درد   

ا درد و رنج فیزیکی و یا روحی و روانی اراده شده است؟ در هر بخش رنجی بوده است  آی
یابد و یا کاهش درد و رنج از نیز آیا درد و رنج ناشی از درون فرد با ایظ نظریه کاهش می

طرا دیگران نیز جزء کارکردهای نظریه است؟ ایشان درد و رنج را بـه انـواعی از حیـ     
 انـد ناشی از عواط  و بودن در جهان تقسیم کردهدرونی، اجتماعی، عاطفی و درد و رنج 

[، اما مشخص نیست که رسالت و هدا نظریة ایشان کـاهش کـدامیک از   53-54ص ،9]
  ایظ انواع است 
رسد که هدا ایشان از ایظ نظریه از بـیظ بـردن علـل بیرونـی درد و رنـج      به نظر می

  [905ص ،2رنج خـود دارد ] نباشد، بلکه، با تغییر در درون انسان سعی در کاهش درد و 
ممکظ است بتوان از هدفی که وی ارائه کرده است، مراد از رنج و درد را حدس زد  مـثالَ  

هـای اخالقـی و روانشـناختی    کسی که معنوی نیست و یا زندگی نیک نـدارد و مطلـوب  
[  امـا امکـان   800ص ،4]    همدون آرامش و شادی و امید در وی ایجاد نشـده باشـد و   

 .تواند جایگزینی برای توضیح ایشان قرار گیردس نمیایظ حد
گام دوم در ایظ مسیر، چگونگی برطرا کردن درد و رنج در ایظ نظریه است  ایشـان  
هشت نظریه در باب علل کاهش درد و رنج موجود در ادیـان سـنتی و نیـز رویکردهـای     

نه را دارای [  وی ایـظ نظـرات هشـتگا   46ص ،3] کنـد گروانه متسخر را مطـر  مـی  انسان
توان راه جدیدی تحـت عنـوان   داند که با نقد و برطرا کردن نواقص آنها مینواقصی می

از حی  روشی بایستی پـز از طـر  ایـظ      [59ص ،9عقالنیت و معنویت را ایجاد کرد ]
نظریات، نواقص آنها بیان شود تا بر مدعای وی مبنی بر یگانـه راه در رهـایی کـه همـان     



 809 و معنویت: مبانی و اهداا عقالنیت 

تاکنون نه بر نظریات هشـتگانه  . مقدمه[ ،0است، خللی ایجاد نشود ] عقالنیت و معنویت
العلل درد و رنـج  و نه بر نظریات دیگر نقدی از نگاه ایشان مشاهده نشده است  البته علت

از نگاه ایظ نظریات هشتگانه و راه بر طرا کردن آن مشخص شده است  ایشان همسو با 
و رنج را مطابقت نداشتظ باورها با واق  و یا  آییظ هندو و فرقة حکمت مسیحی منشس درد

 [ 933ص ،2کند ]خطا بودن باورها عنوان می
 رنجــی کــه ایــظ نظریــه درصــدد کــاهش آنملکیــان، تنهــا، پــز از تعریــ  درد و 

 توانـد ایـظ نظریـه را   است و نقد نظـرات رقیـض و نشـان دادن برتـری ایـظ نظریـه، مـی       
ـ  ظ نظریـه موجـض ضـع  و ابهـام آن شـده      سامان دهد که طی نشدن چنیظ راهی در ای

 .است
غایی بودن و یا نبودن، کاهش درد و رنج، برای بشر از دیگر ابهامات ایظ نظریه است  
در صورت غایی بودن کاهش درد و رنج، بایستی استدالل متقنی آورده شـود، و رابطـه و   

با غایـت   نسبت ایظ هدا با اهداا غایی مطر  در ادیان، مشخص گردد  در صورت تضاد
های غایی ادیان سنتی همدون سعادت، کمال و نجات با اسـتدالل  ادیان، بایستی مطلوب

رد گردد  با موفقیت و انکار ایظ غایات، ایظ نظریه تنها برای کسانی سودمند خواهـد بـود   
که ایظ هدا را به عنوان هدا غایی پذیرفته باشند  البته چنیظ راهی در نظریـة ایشـان   

 .طی نشده است
به نظر ملکیان هدا غـایی انسـان فـرار از درد و رنـج اسـت و پدیـد آمـدن دیـظ و          

[  استدالل ایشان 968-965ص ،2گردد ]پذیرش آن نیز همه به گریز از درد و رنج برمی
در هدا انسان، ارجاع به نتایج تحقیقات علوم تجربی است که نیـاز بـه آوردن شـواهد و    

ن نیز، تنها تکرار مدعاست و استداللی بـرای آن دیـده   مؤیدات دارد و در پدید آمدن ادیا
اصال بنیانگذاران دیظ برای گریز از درد و رنج ولو از راه معنایابی برای آن، بـه  »شود  نمی

 «!سلوک کشیده شدند    در ناحیة متدینان، منشس ایمان آوردن گریز از درد و رنج اسـت 
  [961-965ص ،2]

تعـالی دیگـر و منافـات آن بـا کـاهش درد و رنـج،       اکعان ملکیان به وجـود غایـات م  
همدون داشتظ اهداا متعالی در آخرت از نگاه دینداران و یا تقریر حقیقـت بـرای یـک    

تواند از تناقضات ایظ نظریه به حسـاب آیـد  وجـود ایـظ غایـت      [ می99ص ،0] روشنفکر
ارد  ممکـظ  شود تا ایظ نظریه با وجود اهداا اهم از هدا مهم خود دسـت بـرد  باع  می
پرداز وجود ایظ هدا را در مواردی که منافات با هدا غایی نـدارد، مناسـض   است نظریه

بداند که در ایظ صورت بایستی از عهدۀ رقابت با ادیان سنتی در ایظ موضـوع برآیـد  وی   
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رغم اینکه خود به موفقیـت آنهـا در کـاهش درد و رنـج     بایستی کارایی نداشتظ آنها را به
 [ 81ص ،3ثابت و کارایی و یگانگی نظریه را به اثبات برساند ] اکعان دارد،

 
  ارتباط دین و مدرنیزم

کند که سه شرط الزم برای ورود به آن، تسـلیم،  ملکیان، دیظ را امری شخصى عنوان می
تعبد و تقلید، است  دیظ عبارت اخرای سنت و هر دیظ و تدینى سـنتى اسـت، چـرا کـه     

درپـى آدمیـان   هـاى پـى  چون و چرا مقبول نسلود، باید بىدیظ براى استمرار وجودی خ
 ،0گرایى شرط الزم پایایى و ماندگارى دیظ تاریخى اسـت ] قرار گیرد  به ایظ معنا، سنت

  [968ص
تـوان داشـت،   سنتى مىبه نظر وی بزرگتریظ نقدى که بر طرز تفکر و نحوۀ معیشت 

عبدى و طالض تسلیم و تقلیـد اسـت    ستیز و تگریز و حتى استداللایظ است که استدالل
ایظ امر در مقام نظر با عقالنیت و در مقام عمل بـا آزادى کـه دو مؤلفـة اصـلى انسـانیت      
هسند، منافات دارد و باید به حداقل ممکظ کاهش یابند  چون ایـظ طـرز تفکـر سـنتی،     
سرکوب کردن حز کنجکـاوى و تعطیـل سـیر عقالنـى شـخص متعبـد در مواجهـه بـا         

قدس و سخنى چون و چراناپذیر است  البته اگر خود تعبـد مـدلل بـه دلیـل     موجودى م
 [ 966ص ،0قاط  عقلى باشد باکى نیست، ولى در اغلض موارد چنیظ نیست ]

به نظر ملکیان، تجددگرایی همان فرهن. تمدن متجـدد غـرب اسـت و تجـددگرایی     
  وی ایظ موارد است های مهم مدرنیزم از نگاه[  مؤلفه950ص ،0گرایی است ]همان غرب

، به معنای قرار گرفتظ همه چیز به نحوی در خدمت انسان  با ایـظ  «گراییانسان»  4
ویژه ادیان نگرش سلسلة امورى مثل ابلیز، نفز و هوای نفز که در دیدگاه سنتى و به

شوند، یا باید از کانون توجه خارج شود یا اینکـه صـراحتا    ابراهیمى باع  فریض انسان مى
 رد نفى و انکار قرارگیرد مو

، به معنای واجد حق دانستظ، فرد است نه جامعه  برای همیظ، جهان «فردگرایی»  8
هاى جمعى پایبندند، بر خـالا  مدرن اقبال کمتری به ادیان و مذاهبى دارد که به هویت

 ورزند ادیانى که به هویت فردی تسکید می
عنـای تعبـدگریزی کامـل  در دیـدگاه     ، بـه م «گرایی ابزاری عقل جزئـی استدالل  »9

دارتـر  نگری مدرن هر چه از حلقة عقل بشرى فراتر رفـت واقعیـت  سنتى بر خالا جهان
  شود مى
کـه  « رو »و « نفـز »هاى متعدد وجودى انسـان همدـون  ، ساحت«مادی بودن  »1
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« کهـظ »و « جسـم و بـدن  »مورد تسکید ادیان سنتى است، امروزه جایش را بـه سـاحت   
 ت ه اسمحل داد
نگرى مدرن، پیر و مرشد و قدیز بودن ، در جهان«برابری طلبی در عالم معرفت  »5

مالک قبول ادعا نیست  بلکه بر خالا تلقی دینداران در ادیان نهادینـه، میـزان، فهـم و    
 قبول یافتظ مدعاست 

توانـد در  ، یعنـی هـیچ چیـز مقـدس نیسـت و مـى      «نگریتجربى بودن در جهان  »6
و نقد قرار گیرد  در حالى که در ادیان سنتی امور مقدسی وجود دارند کـه   معرض آزمون

  غیر قابل آزمون و تجربه هستند و باید بدون چون و چرا پذیرفته شوند 
نگـرى سـنتى و دینـى، انسـان را در     ، در مقابـل جهـان  «اعتقاد به پیشرفت بشـر   »0

یـد بـه منشـس و سرچشـمه     داند که براى شناخت وی، بافطرت خود موجودى آرمانى می
  [955-956ص ،1بازگشت ]
، بـدیظ معنـا کـه انسـان مـدرن مـالک همـة        «گرایـى گرایی یا احساساتعاطفه  »2
هایش بر اساس درد و رنج انسانهاست و همة تالشش براى رف  درد و رنج و ایجـاد  داوری

و لعنـت و  گویند که بدتریظ چیز براى انسـان، مالمـت   لذت است  در حالى که ادیان مى
دورى از قرب الهى و سعی در نزدیکی به رحمت الهی است، ولو به قیمت آنکه همـة درد  

  [ 43ها بر آنان عارض شود ]و رنج
، چرا که از نظر انسـان مـدرن، تـاریخ یـک علـم احتمـالی       «اعتمادی به تاریخبی  »3

تـاریخی   است، ولی فهم سنتی از دیظ در بسیاری موارد متوق  بر پـذیرش چنـد حادثـة   
  [ 43است ]
زدگى است  یعنـی  ، بزرگتریظ نقدی که وی بر مدرنیزم دارد، علم«گریزیسنت  »43

یگانه راه شناخت عالم منحصر در علوم تجربی گردد  عالوه بـر اینکـه دلیلـی بـرای ایـظ      
انگارى، منجر شده زدگى اقامه نشده، با یک گذر روانشناختى و غیر منطقى، به مادىعلم

هـا،  ها، معناهاى وجودى و کلـى و کیفیـت  رای همیظ انسان متجدد در باب ارزشاست  ب
گیج و از زندگى معنوى محروم شده است  ایظ زندگى معنوى، البتـه، لزومـاَ بـه معنـاى     
تعلق به یکى از ادیان نهادینه و تاریخى نیست، بلکه به معناى داشتظ نگرشى بـه عـالم و   

  [905ص ،0و امید بدهد] آدم است که به انسان آرامش، شادى
برخی نقدهای ملکیان بر مدرنیزم به ساحت ارادی انسان مدرن اختصـاص دارد، کـه   

 عبارتند از:
قدرت فزایندۀ انسان مدرن نسبت به انسان سنتی در انجام امور متنوع و گسـترده    4
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که بسیاری از آنها نامطلوب هسند، در حالی که او مرتکـض آن شـده اسـت  معنویـت در     
هـای خطرسـاز و غیـر انسـانی اهمیتـی      عنوان عاملی بازدارنده در برابـر انتخـاب  ینجا بها

 یابد العاده میفوق
شمار، باع  نارضایتی وی در استفادۀ مطلـوب،  مندی انسان مدرن از لذات بیبهره  8

هـای  تواند نارضـایتی بخش از هر کدام از ایظ لذایذ شده است  معنویت میکامل و آرامش
  های او را تسکیظ دهها و ناخرسندیرا کاهش و ناکامی بشری
هـای خصوصـی     گسترش وسایل ارتباط جمعی و اطالعات، با از میان بردن حـریم 9

پـذیری انسـان   پذیری فردی را بیشتر کرده است  معنویت هم آسـیض انسان مدرن آسیض
 [ 2ان است ]رساندن به دیگر دهد و هم بازدارندۀ وی از آسیضامروز را کاهش می

هـاى مـدرنیزم،   اى با حفـ  تمـام ویژگـى   به نظر ملکیان، ممکظ نیست فرد یا جامعه
و « مـدرنیزم »هـاى تفکـر دینـى باشـد  ناسـازگاری      دیندار با تمام مشخصات و شـاخص 

به خاطر ایظ است که، قوام دینداری به تعبد و قداست قائل شـدن بـرای برخـی    « دیظ»
عقالنیت و تاب  استدالل بودن است و برای رد و قبـول هـر    افراد است و قوام مدرنیزم به

 [ 48کند ]باوری تنها به مجموعة ادراکات خود توجه می
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بایست راه رسـیدن بـه ایـظ هـدا را     نظریة عقالنیت و معنویت پز از تعییظ هدا، می
نهایی قادر به محقـق سـاختظ   تنشان دهد  دو جریان متناقض دیظ و تجدد از نظر وی به

ایظ هدا نیست و راهی خارج از ایظ دو جریان نیز برای ایظ هدا وجـود نـدارد  تـالش    
وی برطرا کردن نواقص با اصالحاتی در هر یک از ایظ دو، و ایجاد راهی در میانـة ایـظ   

 تر است  به نظر می رسد که ایظ راه میانه سـعی در نقصدو جریان است که به نظر او کم
 !کنار گذاشتظ تناقضات دیظ و مدرنیزم دارد که از نگاه وی ماهیتاَ قابل جم  نیستند

های ایظ نظریه در نشان دادن راه میانه، مشخص نبودن مخاطبان و یا بسـیار  از ضع 
هـای غیـر متـدیظ در کـل     رغم اکعان وی به اندک بودن انسـان محدود بودن آنهاست  به

ن سنتی که دیظ درد و رنج او را کاهش داده، بلکـه بـرای   جهان، ایظ نظریه نه برای انسا
 ،2] توانـد همدـون انسـان سـنتی باشـد     اش از دیـظ نمـی  انسان مدرنی است که تلقـی 

خواهد معنویـت را  [  انسان معنوی ملکیان همان انسان مدرنی است که می862-863ص
باشد  بـا توجـه بـه    خواهد مدرنیزم را نیز داشته از دست ندهد، نه انسان متدینی که می

هـای آن را  اینکه مخاطض وی انسان مدرن است، ایشان در مباح  خود مدرنیزم و مؤلفه
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انـد و از ایـظ رو بـه اثبـات آن     شده در مباحـ  تلقـی کـرده   عنوان یک مبنای پذیرفتهبه
 نپرداخته است 

ی هـا کنند و دارای برخی از مؤلفهمتعهدان به ادیان که به سمت مدرنیزم حرکت می
از ایـظ    [862ص ،2مدرنیزم هم هستند، به ادعای وی از مخاطبان ایظ نظریـه هسـتند ]  

شوند که به نظـر ایـظ مـدعا    منظر حوزۀ وسیعی به اندازۀ بشریت مخاطض ایظ نظریه می
نادرست است! چرا که اتصاا دینداران به مدرن شدن با حف  هویت دینی، نه به خـاطر  

های مدرنیزم در ادیان واسطة وجود برخی از مؤلفهه بهدست برداشتظ از عقاید سنتی بلک
سنتی است که منافاتی با ادیان ندارد  با توجه به ناسازگاری هویت و ماهیـت مـدرنیزم و   

توان همزمان با حف  ماهیت متص  به هر دو شد  ادعای ناسازگاری تعبـد  دینداری، نمی
درنیزم بـا مـدعای جمـ  ایـظ دو     عنوان هویت اصلی مـ عنوان جوهر دیظ و عقالنیت بهبه

هـای  های مدرن و یا دیندار کـه برخـی از مؤلفـه   متناقض است  بنابرایظ هر یک از انسان
واسطة تنافی نداشتظ آنها با گوهر دینـداری و یـا   اند، بهدینداری و یا مدرنیزم را برگزیده

  مدرنیزم است که قابل جم  با یکدیگر هستند 
فراد مردد در انتخاب میان دیظ و مدرنیزم هستند، عـالوه  ایظ احتمال که مخاطبان، ا
تواند نظریة مناسبی برای ایظ دسته از افراد باشد  چرا که بر اینکه نیاز به بیان دارد، نمی

ایظ دسته با توجه به تناقض میان مدرنیزم و دینداری بایسـتی در نهایـت بـه یـک مبنـا      
مبنا و یا با حف  هر دو مبنا باقی بمانند  ایظ توانند در ایظ بیظ بدون ملتزم گردند و نمی

رسـد اصـالت قائـل شـدن بـرای      نظریه بعد از مشخص کردن مبانی خود که به نظر مـی 
مدرنیزم است، در واق  به چنیظ اشخاص مرددی توصیه به فروکـاهی دیـظ بـه معنویـت     

 .کندمی
استدالل رهـا   البته ایظ ادعای ملکیان در حرکت انسان سنتی به سوی مدرنیزم بدون

شده است و توصیة انسان سنتی، برای پذیرش نظریه بـه ابهـام و ضـع  بیشـتر نظریـه      
افزوده است  پاسخ وی به ایظ پرسش که چرا انسان سنتی کـه نیـاز بـالفعلی بـه چنـیظ      

ای ندارد باید از فهم سنتی خود از دیظ دست بردارد؟ ادعایی بدون دلیل است  بـه  نظریه
از دیظ اگرچه در گذشته کارکردهای مثبتی داشته است، امـا امـروزه   نظر او، فهم سنتی 

ها( قابل دفاع است و نه بـرای کسـانی   نه برای کسانی که دغدغة حقیقت دارند )رئالیست
مدعای حقانیت مـدرنیزم در آثـار     [863ص ،2ها( ]که دغدغة نجات دارند )پراگماتیست

مدعا که بـرای اثبـات مـدعای دیگـری      منتشرشده وی یافت نشد   هیچ استداللی بر ایظ
پاسخ گذاشته اسـت  چـرا فهـم    است، آورده نشده و سؤاالت و ابهامات متعددی را نیز بی
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ها قابل دفاع نیست؟ آیا کسانی که در ها و پراگماتیستسنتی برای ایظ دو گروه رئالیست
انـد و نـه   هاند، نـه دغدغـة حقیقـت را داشـت    طول تاریخ با فهم سنتی با دیظ مواجه شده

های اساسی مدرنیزم و دینداری، در نجات؟ ملکیان در ایظ نظریه با تلفیق برخی از مؤلفه
دهد، چرا که واق  امکان فراخواندن دینداران و انسان مدرن را به نظریة خود از دست می

نما با حف  هویت دیظ و مدرنیزم خالا عقالنیت است! نه انسان ای متناقضایجاد نظریه
هـای اساسـی دیـظ و یـا     توانند مؤلفهو نه انسان دیندار با توجه به مبانی خود نمی مدرن

 .مدرنیزم را کنار گذارند و به نظریة وی ملتزم شوند
تابـد، مخاطـض   از تناقضات ایظ نظریه ایظ است که انسان مدرنی را که دیظ را برنمـی 

دینـدار بـرای کـاهش دادن     دهد، توصیه به انسـان داند، اما راهکاری که ارائه میخود می
عنوان کتـاب قـانون   توجه به دیظ است  وی به انسان مدرن در دست برداشتظ از دیظ به

گونه از دیظ و معنویت سکوالر خـارج از  دهد و او را حداقل به داشتظ تلقی نسخهحق می
ابق [  لزومی ندارد که بر دینداری خود بماند و یا اینکه فهم او مط1کند ]دیظ توصیه می

توان به جـای واژۀ دیـظ از معنویـت اسـتفاده     با فهم سنتی از دیظ باشد، تا جا یی که می
  [863ص ،2کرد ]

های ادیان سنتی همدون وجود خدا، فرضمدرنیزم مبانی خود را بر اساس انکار پیش
شناختى تجارب عرفانى و مبتنی بودن جهان هسـتی بـر نظـامی نیکـو و     حجیّت معرفت
 توان با ایظ مبانی به دیظ ملتزم شد!؟[  چگونه می85ص ،3کرد ] اخالقى، بنیان

تواند دیظ را مانند انسان سنتی درک کنـد و بپـذیرد    از نگاه ایشان، انسان مدرن نمی
پز یا باید دست از دیظ بکشد یا روایت جدیـدی از دیـظ عرضـه کنـد کـه بـا مدرنیتـه        

ـ    نیسـت و آثـار    دگی بشـر صـال   سازگار باشد  دست برداشتظ از دیـظ و حـذا آن از زن
هـای مثبـت فـردی و    زیانباری دارد  چرا که دیظ، با هر معنـا و تعریفـی، شـامل ویژگـی    

اجتماعی است  ادیان در طول تاریخ همواره نقش بسـیار مهـم و تسثیرگـذاری در کـاهش     
اند  به همیظ آالم بشری و دست یافتظ آدمیان به سه گوهر آرامش و شادی و امید داشته

منظر پراگماتیستی، دیظ، قابل صرا نظر کردن نیست  روایـت جدیـد و   دلیل، حداقل از 
هـای  سازگار بـا مـدرنیزم از دیـظ، مسـتلزم تعـارض نداشـتظ فهـم از دیـظ، بـا ویژگـی          

پـذیر حـق آن اسـت  ایـظ درک و فهـم جدیـد از دیـظ        ناپذیر مدرنیته و اجتناباجتناب
 [ 2است ]« معنویت»

، «اسـتداللی بـودن  »های مدرنیزم همدون مؤلفهها و به زعم ملکیان، برخی از ویژگی
هـای جـام    فروشکنی مابعدالطبیعه»، «اینجایی ـ اکنونی بودن »، «اعتمادی به تاریخبی»



 803 و معنویت: مبانی و اهداا عقالنیت 

نفی محلـى و مقطعـى بـودن و اعتقـاد بـه جهـانی       »، «زداییقداست»، «و گسترده قدیم
گیـری از آنهـا یـا    پذیر بر حق هسـتند، کـه کنـاره   ناپذیرند و یا اجتناب، یا اجتناب«بودن

بنـابرایظ بایسـتی ایـظ      [862ص ،2امکان ندارد و یا ممکظ است ولی مطلـوب نیسـت ]  
  حذا عامل تعبد از دیظ تا حد امکـان  یعنـی بـرای    4ها به ایظ موارد منجر شود: مؤلفه

ای، حد نصابی از عقالنیت و استدالل وجود داشته باشد  انجام هر عمل عبادی و اعتقادی
گرایی ادیـان    حذا دیدگاه آخرت9اتکای ادیان به وقای  تاریخی تا حد امکان     حذا8

تا حد امکان  یعنی انسان معنوی باید تسثیر عمل خویش را اکنون و اینجـا در خـود و بـر    
خود احساس کند، نه اینکه عملی را صرفا  به ایظ دلیل انجام دهد کـه قـرار اسـت روزی،    

های حجیم و صلض قرار گرفته در پـز  حدا مابعدالطبیعه  1جایی، چیزی به او بدهند  
  حـذا  6  حذا قداست شخصی از حـوزۀ ادیـان تـا حـد امکـان       5ادیان تا حد امکان  

 [ 2های محلی و مقطعی ادیان تا حد امکان ]ویژگی
ناپـذیری در کـالم وی   هـای وی نـه منظـور از اجتنـاب    در میان مکتوبات و مصـاحبه 

ناپـذیری در مقـام   بر آن اقامه شده است  اگـر منظـور اجتنـاب    مشخص است و نه دلیلی
هـا  عمل است، بسیاری از کسانی که اعتقادی به مدرنیزم ندارند و یا دارند، به ایظ ویژگی

ناپذیری آن محل تردید اسـت )ادل الشـی علـی امکـان     نیز ملتزم نیستند و عمالَ اجتناب
هـا تسکیـد   دن و درست بودن ایظ مؤلفـه الشی وقوعه(  قسم دوم ایظ تقسیم که به حق بو

ها بایستی پذیرفتـه  کند، نیازمند دلیل است که بر چه اساسی، بر حق بودن ایظ مؤلفهمی
های ککرشده چنانده با معتقدات ادیان منافات دارد که از نظر ملکیان چنیظ شود  مؤلفه

ثالی بسنده گـردد   است، در گام اول بایستی ایظ منافات مستدل شود، نه اینکه به ککر م
تبعیت از استدالل بایستی حداقل صاحض نظریه را ملتزم به آوردن استدالل خویش کند 

 .تا عقالنیت حداکثری در پذیرش ایظ نظریه برقرار گردد
تریظ مؤلفه از نگاه وی که قوام مـدرنیزم بـه آن اسـت، اسـتداللی بـودن      اولیظ و مهم

ه یک رکظ نظریة وی اسـت  مـراد ملکیـان از    است  تبلور ایظ ویژگی در عقالنیت است ک
عقالنیت، تبعیت کامل از استدالل صحیح اسـت  عقالنیـت حـاف  مـدرنیزم و منشـس آن      
است و ارزش عقالنیت از نگاه ملکیان به حدی است که بزرگتریظ نقـد مـدرنیزم پایبنـد    

 [ 141ص ،6نبودن به عقالنیت وسی  و عمیق است ]
عنوان مقوم مدرنیزم، آن را در مقابل مقوم دیـظ کـه تعبـد    ایشان با ککر ایظ مؤلفه به

شود، حذا عامل تعبد از دیظ تـا  ای که از ایظ مؤلفه گرفته میدهد  نتیجهاست، قرار می
کنـد کـه   های متعددی را ایجاد میغایت مبهم، پرسشاست  ایظ توصیه به« حد امکان»
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های پرابهـام  از واژه« حد امکان»ز کند  منظور امجال عمل به ایظ توصیه از آن سلض می
« حـد امکـان  »چیست؟ معیاری برای تشـخیص  « حد امکان»ایظ توصیه است  منظور از 

مشخص شده اسـت؟ بـر چـه اساسـی     « حد امکان»وجود دارد؟ چه معیاری برای تعییظ 
کنـد؟  را چـه کسـی تعیـیظ مـی    « حـد امکـان  »ایـظ   انـد؟ ایظ معیارهـا مشـخص شـده   

    شوند؟ ور چه اساسی مشخص میکنندگان معیار بوض 
رسد که حذا عامل تعبد نیز، از نگاه ملکیان تبییظ شده است  امـا  اگرچه به نظر می

افزاید  ایشـان تعبـد را بـه معنـای قبـول      های وی بر ابهام بیشتر نظریه مینگاه به تبییظ
با ایظ وصـ    دانند داند و تقلید فقهی را از ایظ معنا دور میکالم شخصی بدون دلیل می

منظور وی از تعبد مشخص نیست تا بتوان به کاهش یا حذا آن اقدام کرد  ممکظ است 
پذیرش کالم بنیان گذران دیظ و پیامبران امری متعبدانـه فـرض شـده اسـت کـه بیـان       

خصـوص در  صریحی از ایشان در ایظ مورد نیست  با فرض بر ایـظ مطلـض، دینـداران بـه    
انـد و ایـظ پـذیرش را بـا     بر و حجیت آن دلیل اقامه کردهاسالم برای پذیرش سخظ پیام

اند، اگرچه ایظ دالیل برای ایشان توجه به دالیلی که ایشان را قان  ساخته است، پذیرفته
توان آنها را متهم به پذیرش سخنی بدون دلیـل کـرد    و برخی قابل قبول نباشد، اما نمی

 !قشه در دلیل فاصلة بسیاری داردپذیرش بدون دلیل سخظ و تعبد کورکورانه با منا
ناپذیر کـرده اسـت    اینجایی و اکنونی بودن چه معنا و حقیقتی دارد که آن را اجتناب

اینجایی و اکنونی بودن را ایشان به معنای سعی در دریافت نتیجة عمل در ایظ دنیـا بـه   
سطة رسـیدن  وااند  همان طور که در دنیا کامالَ معقول است که بهجای آخرت معنا کرده

تـوان  به امری مطلوب در آینده از برخی از امور خوشایند در زمان حال چشم پوشید، می
به خاطر کسض مطلوب ابدی از برخی از امور گذشت و ایظ امری عقالنی و عقالیی است  

 .عنوان یک مرحله از مراحل حیات بشری مورد پذیرش باشدالبته اگر آخرت به
ه انسـان مـدرن مخاطـض نظریـه باشـد، بیـان وی نظیـر        با توجه به فرض مسئله کـ  

به ملحدان است، کـه فرمودنـد: چناندـه آخرتـی باشـد شـما        السالمعلیهفرمایش امام صادق
ملحدان بسیار ضرر خواهید کرد و ما متدینان ضرری نخواهیم کـرد و در صـورت نبـودن    

بـه انسـان مـدرن    [، ایظ مسـیر راهـی را   05، ص40ایم ]آن نیز باز چیزی از دست نداده
هـای آخرتـی در   دهد که هم در ایظ دنیا از لذت نقد محروم نگردد و هم از بهرهنشان می

 السـالم علیـه صورت وجود! البته ایظ راه در نهایت به مقصد نخواهد رسید  چرا که امام صادق
دهد و برای غیر معتقدان به دیـظ سرنوشـتی   های متدیظ نشان میایظ راه را برای انسان

 کنند م را معرفی میشو
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تواند با دوری از نواهی دیظ و درک نادرستی اعمالی که دیـظ  اگرچه انسان مدرن می
ناپسند شمرده، از عقاب آخرت برهد و یا با عمل بر اساس حکم عقل و اخـالق از برخـی   

عنوان کتاب قـانون و عمـل بـه    مند گردد، اما بدون التزام به دیظ بهاز نتایج اعمالش بهره
مندی از سعادت و لذت آنجایی را بـرای  توان بهرهخصوص در بخش عبادات، نمیامر بهاو

 وی از نگاه اسالم تضمیظ کرد 
رویکــرد ایشــان در نشــان دادن راه میانــه، در حــذا  یــا کــاهش برخــی از اصــول و 

گرایی و    ، از مهمتریظ نقـاط ضـع  نظریـه اسـت  ایـظ      های دیظ، همدون آخرتمؤلفه
نه برای انسان سنتی که اعتقاد به ایظ اصـول دارد،  « تا حد امکان»وه بر ابهام رویکرد عال

رسـد  قابل استفاده است و نه برای انسان مدرن که به ایظ امور اعتقادی ندارد  به نظر می
روشنی در رد یا اثبات برخـی از  که همانگونه که دیظ و مدرنیزم مبانی و اصول خود را به

رده است  ایشان بایستی بـه اثبـات  یـا رد هـر یـک از ایـظ مـوارد        ها تبییظ کایظ مؤلفه
بپردازد و یا در صورت نبود امکان اثبات عقالنی از نگاه ایشان، موض  خـود را نسـبت بـه    

 آن با هر روشی مشخص کنند و دیگران را به تبعیت از ایظ موض  توصیه نمایند 
رسـد کـه   ز رنج است  به نظـر مـی  از دیگر ابهامات ایظ نظریه نشان ندادن راه رهایی ا

ایشان، با مطر  کردن راه میانه دیظ و مدرنیزم، از هدا اصلی نظریه کـه کـاهش درد و   
اند  توجه به مـدرنیزم و اصـالت دادن بـه آن در کـاهش درد و رنـج      رنج است، دور افتاده

در  هـا سبض ایظ نظریه و عمل به ایظ توصـیه معلوم نیست و چگونه و چه درد و رنجی به
 یابد؟حد امکان! کاهش می

 
 عقالنیت

تبعیت از استدالل و کوتـاه نیامـدن از آن در هـیچ سـاحتی از     « عقالنیت»تعری  وی از 
های زندگی است  بخش معنویت نظریة وی نیز در واقـ  ریشـه در عقالنیـت دارد    ساحت

مـل  شده بـرای شـخص در مقـام ع   چرا که معنویت در نگاه وی التزام به عقالنیت حاصل
هـای نظـری یـا    هـا بـه عقالنیـت   بندی کلـی عقالنیـت  [  در یک دسته142ص ،6است ]
های ناظر بـه اعمـال   های عملی یا عقالنیتهایی که ناظر به عقایداند، و عقالنیتعقالنیت
 [ 1شوند ]تقسیم می

 
 عقالنیت نظری و رابطة آن با دیظ  4

 [:44ای از عقالنیت نظری برخوردار است که]عقیده
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بدیهى باشد یا با یـک سـیر اسـتداللى معتبـر از بـدیهیات اسـتنتاج شـده باشـد،           4
 بنابرایظ هیچ کدام از عقاید دینى ادیان و مذاهض، ایظ مؤلفه را ندارند و عقالنى نیستند 

بستگی و پایبندی به عقیده متناسض با میزان و قوت و ضـع  شـواهد و   میزان دل  8
 [ 1قرایظ باشد ]

اکثریت قاط  سایر عقاید آدمى سازگار باشد  اگر چه عقاید دینـی بـرای   با همه یا   9
انسان سنتی بر خالا انسان مدرن با دیگر عقایدش سازگار است و از ایظ جهت عقالنـی  

 است، اما ایظ عقالنیت به معنای صدق عقاید او و مطابقت با واق  نیست 
جیحات بالدلیل ایجـاد نشـود    ها و تر  به حکم احساسات یا ایمان و تعبد یا گزینش1

اند، اگرچه ممکظ است صادق باشـند، در اکثریـت مـوارد، غیـر     عقاید دینی چون اینگونه
 اند عقالنى
  کافی بودن تحقیقـات بـه نظـر صـاحِض عقیـده، بـدون توجـه و یـا بـا توجـه بـه            5

یـا   توانند عقالنى باشـند و معیارهایش تسیید شده باشد که در ایظ صورت عقاید دینی مى
با معیارهای همگانی، تسیید شده باشـد کـه در ایـظ صـورت، هیدکـدام از عقایـد دینـی        

  [865ص ،0عقالنی نیستند  یعنی قابلیت اثبات عقالنی و اثبات صدق و کذب را ندارند ]
  4های عقالنیت نظری در مقام اتخـاک ریی، عقیـده و بـاور، ایـظ مـوارد اسـت:       مؤلفه

  قواعد ریاضـیات و حسـاب احتمـاالت در عقایـد معتبـر      8عقیده به تناقض منجر نشود  
  به استقراء اهمیت داده شود، چـرا کـه آخـریظ دسـتاوردهای بشـری در علـوم       9باشد  

رغم داشتظ نقص   همواره بهتریظ نظریه )بهتریظ تبییظ( به1اند  تجربی طبیعی و انسانی
ن علـم قطعـی یافتـه،      آندـه را در نتیجـة بررسـی خـویش، بـدا     5و عیض پذیرفته شود  

 [ 48گویند، رها نکند ]سبض چیزهایی که دیگران میبه
 
 عقالنیت عملی و رابطة آن با دیظ  8

ــت ــی عقالنی ــی را م ــل و    عمل ــام عم ــت در مق ــتظ عقالنی ــاس داش ــای پ ــه معن ــوان ب ت
 :های عقالنیت عملی به نظر وی عبارتند ازها دانست  مؤلفهگیریتصمیم
، به معنی انتخاب اهدافی که سود ناشـی از رسـیدن بـه آن    عقالنیت در باب هدا  4

 ها باشد اهداا بیش از هزینه
ها، متناسض با هدا که زودتـر،  عقالنیت در باب وسایل به معنی استفاده از وسیله  8
 [ 1تر و بدون عواقض به هدا برسانند ]مطمئظ

نمـادیظ تلقـى شـوند     اند که اعمالى به نظر وی، افعال عبادى تنها در صورتى عقالنی
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اى را تعلیم، القا و در کهـظ و ضـمیر فاعـل ترسـیخ     ایظ اعمال در صورتی فضایل اخالقى
کنند که انجامشان با اطالع تفصیلى از ایـظ کـه هـر جزئشـان نمـاد و حـاکى از چـه        می

واقعیتى است، باشد  در صورت اثبات یگانه یا بهتریظ راه بودن انجام شعائر و مناسـک در  
ه اهداا، عقالنیت ناظر به غایات که مهمتریظ و یگانه مصـداق عقالنیـت ابـزارى    وصول ب

 [ 865ص ،0شود ]است، رعایت می
بر خالا عقالنیت افعال عبادی، عقالنیت افعال اخالقى مورد توصیه یا الـزام ادیـان و   

و  کنند تا از چونمذاهض، براى هیچ نژاد و ملت و قومى غیر معهود و نامتعارا جلوه نمى
چرایى آنها پرسیده و احیانا  در مقام ردشان برآیند  چرا که افعـال اخالقـی در قیـاس بـا     

 افعال عبادی:
  با جدا شدن از شبکه و بافت دینى و مذهبى خودشان، باز آثار و نتایج مترتـض بـر   4

 ت خود را خواهند داش
است نه بشـر  هاى مابعدالطبیعى که تنها مورد فهم و قبول انسان سنتى فرضپیش  8

 متجدد، در آنها کمتر است 
شمولى بیشتر و محلى و مقطعى بـودن کمتـری دارنـد، چـرا کـه وابسـتگی         جهان9

 [ 44کمتری به مکان، زمان خاصى دارند ]
 

 معنویت
نگـری،  داند  یعنـی همـة آندـه از جهـان    شده می«دیظ شخصی»ملکیان معنویت را یک 

بر آن کـه در دیـظ هسـت، انسـان معنـوی نیـز        های مبتنیالعملشناسی و دستورانسان
دارای آن است  از ایظ رو معنویـت در حـد احساسـات و عواطـ  شخصـی ولـو متعـالی        

 [ 49شود ]فروکاسته نمی
 
 معنویت و دیظ  4

هـای  تفاوت دینداری سنتی، و معنویت همات تفاوت دینـداری و مـدرنیزم اسـت  مؤلفـه    
  عـدم  4[: 46شود ]در ایظ موارد خالصه می معنویت که در مقابل دینداری سنتی است،

  حف  عقالنیت و به حداقل رسـاندن تقلیـد بـه    8تعبد حتی در مقابل بنیانگذاران دیظ  
  نبـود  9ام  گوید، نه چون خودم یافتهمی «x» ایظ معنا که گفته شود ال ، ب است چون

ها و اگر سـلوکی بـا   ده  مهم بودن فرایندها نه فراور1ای  امکان وجود معنویت شناسنامه
جدیت و صداقت که دو اصل در معنویت هستند، انجام شد، دیگر فـراورده مهـم نیسـت،    



 4931، سال چهل و هشتم، شماره دوم، پاییز و زمستان ادیان و عرفان 821

  طبیعی و تکوینی بودن پاداش و کیفرها نه قـراردادی بـودن   5حتی اگر نبود خدا باشد  
الوصـول بـودن     وجود حق و باطل در درون انسان و سهل6[  45برخالا دیظ تاریخی ]

ها با توجه به مـاورای  خالا دیظ نهادینه و تاریخی که بسیاری از حق و باطلحقانیت بر 
شود و در عالم طبیعت مـالک و  عالم طبیعت و بسیاری دیگر هم پز از مرگ معلوم می

  [821ص ،6میزانی برای حق و باطل وجود ندارد ]
 
 انسان معنوی  8

هـا، جهـان و   ، دیگـر انسـان  معنویت برای انسان معنوی معیارهایی را در رابطـه بـا خـود   
 .کندخداوند ترسیم می

  هایی دارد:انسان معنوی از نگاه ملکیان چنیظ ویژگی
دوست داشتظ شدید خود و برتر ندانستظ خود از دیگران  اکتفا نکـردن بـه وضـ       4

 ،6مندی بـه سرنوشـت خـود و مسـئول دانسـتظ خـود در سرنوشـتش ]       موجود و عالقه
  [824ص
د با دیگران و رقابت با خود که نتیجـة آن تواضـ  و احسـان اسـت     فهم تفاوت خو  8
[49 ] 

دلبستگی نداشتظ به هیچ چیز حتی عقاید و احساسات خود و به تبـ  آن واهمـه     9
تر  در کنندهنداشتظ از مواجهه با عقاید دیگران و پذیرفتظ آن در صورت داشتظ ادلة قان 

هـا و اصـال    یظ خواهد رفت و توجه به بودنها از بنتیجه، اضطراب از دست دادن داشته
  ها را خواهد گرفت خود جای توجه به داشتظ

  اعتقاد به آزادی و آزادگی، فقط تسلیم شدن در برابر حقی مجاز است کـه اگرچـه   1
تسـلیم  ، [839-933ص ،4از محدودۀ انسانی فراتر، اما در درون انسان و یگانه با اوست ]

هـای  دیگری که خدا نیستند در عـیظ محتـرم شـمردن آزادی    هاینشدن در برابر انسان
  [838ص ،4اجتماعی ]

های اخالقی ماننـد عـدالت، احسـان،      داشتظ زندگی نیک، به معنای تحقق مطلوب5
هـای روانشـناختی ماننـد آرامـش، شـادی، و      عشق و شفقت در وی و نیز داشتظ مطلوب

 [ 800ص ،4ود ]رضایت از خود و نیز ارزش قائل شدن برای زندگی خ
عمل کردن بر اساس فهم و تشخیص و عقل و وجـدان خـود و نـه دیگـران  پـز        6

، تسثیرپذیری از هیجانات عمومی، تعبدهای بالدلیـل و    در  تقلید، تبعیت از افکار عمومی
  [ 49او نیست ]
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  داشتظ کمتریظ مصرا و بیشتریظ تولید و تـسثیر نپـذیرفتظ از درد و رنـج جهـان     0
رغـم درد  که در نتیجه رضایت به کل جهان هستی بـه  [869ص ،5ر هدا خاص ]خاطبه

 .شودو رنج و شرور ایظ جهان ایجاد می

 
 نقد و بررسی عقالنیت و معنویت

های عقالنیت و معنویت ملکیان در دینـداری سـنتی نیـز وجـود     موارد متعددی از مؤلفه
  ارائة معیارهایی برای عقالنیـت  دارد که اختالفی در آنها نبوده و نقدی متوجه آن نیست

گـویی، تعقیـد و نیـز    سخظ از جمله ایظ موارد است که در آن نبود ابهـام، ایهـام، مطلـق   
صحبت در موضوع و به اندازۀ الزم و از منظر خود بدون ادعای علم به همه چیـز، جزئـی   

رخـی از  [  البته ایظ نبود اختالا با تسامح نسبت بـه ب 48از عقالنیت شمرده شده است ]
شدۀ ایشان است  فاقد عقالنیت دانستظ، ربط بدحجابی زنـان بـرای وقـوع    های ارائهمثال

[  اسـتدالل  1خاطر نبود تناسض میان هدا و وسیله از ایظ گونه اسـت ] سیل و زلزله، به
های کسض معرفت همدون وحی اسـت،  دینداران که مبتنی بر قبول حجیت برخی از راه

قالنیت را موجه کند و اختالا بر سر مبانی است و نه اصل پذیرش تواند ایظ نوع از عمی
  تناسض هدا و وسیله 

هـایی بـرای انسـان معنـوی اسـت کـه از       از موارد ابهام و ضع  نظریـه، ککـر مؤلفـه   
خصوصیات انسان مدرن و مادی است که نه تنها ارتباط آن بـا معنویـت معلـوم نیسـت،     

عنویت ترجیح دارد  طلض پاداش و کیفر نقـد و ایـظ   ها با مبلکه نسبت نداشتظ ایظ مؤلفه
هاست  توجه به جهانی بودن، بدون توجه به وجود آخرت و نتیجة آن، از جملة ایظ مؤلفه

[، نیز ارتباطش با معنویت معلوم نیست  چرا 49« ]چه باید بکنم؟»اصل قرار دادن اینکه 
 توجه دارد  که هر انسان مادی بدون توجه به معنویت نیز به ایظ سؤال

عنوان یک اصطال ، بایستی ارتبـاطی بـا معنـای اصـلی داشـته      استفاده از معنویت به
ها توجه به عـالم  باشد که نوعی ارتباط با عالم غیر مادی است، در حالی که در ایظ مؤلفه

مادی از مصادیق معنویت شمرده شده است که جعل اصطال  ایشان را در معرض سـؤال  
شمرد، مشخص نیسـت کـه راه   هایی که وی برای انسان معنوی برمیهدهد  مؤلفقرار می

ها نتیجة معنویـت  رسیدن به معنویت است یا نتیجة معنویت؟ چرا که در برخی از مؤلفه
 .و در برخی دیگر راه رسیدن به آن است

ای که نظریة وی به آن مبتالست، یکی بودن راه و هدا در ایظ نظریه اسـت   مغالطه
کند، یکـی  ای که برای رسیدن به آن میمعنویت و انتظار او از آن، و توصیه تعری  وی از
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است  به نظر وی آنده باع  رسیدن به شـادی، امیـد و آرامـش شـود، معنویـت نامیـده       
معنویـت یـک نحـوه      [806ص  ،6شود و انسانها همیشه در پی ایظ اهداا هسـتند ] می

ـ     ا رضـایت بـاطظ و امیـد و بـدون     مواجه با جهان هستی است کـه در آن شـخص کـالَ ب
ایظ تعری  به اکعان ایشان در واقـ     [932-943ص ،2کند ]اضطراب و دلهره زندگی می

[  چـرا کـه از   806ص ،6نوعی تعری  به نتیجه، فراورده و کارکرد معنویت درونی است ]
 های روانشناختی مانند آرامش، شادی، و رضایتهای انسان معنوی، داشتظ مطلوبمؤلفه

  [800ص ،4از خود، و نیز ارزش قائل شدن برای زندگی خود است ]
های انسان معنوی در نگاه وی، اعتقاد به منحصر نبودن جهان در عـالم مـاده   از مؤلفه

[   ایظ امـور خردگریزنـد و   6و وجود رازهایی در عالم است که فراتر از عقل آدمی است ]
گفت  اموری همدون زندگی پز از مرگ، و قضا توان نفیاَ و اثباتاَ سخظ در مورد آن نمی

[   ایـظ مؤلفـه اگرچـه بـه عـالم غیـر مـادی اشـاره         43تواند از ایظ امور باشد ]و قدر می
کند، اما چگونگی تـسثیر ایـظ اعتقـاد در کـاهش درد و رنـج، واضـح نیسـت  بـه نظـر          می
دارد  امـا   رسد، ایظ مؤلفه سعی در فاصله گرفتظ از معتقـدات انسـان مـدرن و مـادی    می
واسطة مشـخص نبـودن محتـوای آن، بـه جـای آن کـه از درد و رنـج بکاهـد، بـر آن          به
افزاید  اعتقاد و مواجهه با امری کامالَ مبهم، بـیش از ایجـاد آرامـش، تـرس و هـراس      می

العملی در برابـر او دارد یـا نـه؟ و در    داند که ایظ راز آیا عکزکند  چرا که نمیایجاد می
العمل در جهت موفقیت اوست و یا در جهت نابودی او؟ و او بایستی عکزصورت داشتظ 

چه موضعی در برابر ایظ موجود ناشناخته و مبهم داشته باشد؟ ایـظ دسـت از سـؤاالت و    
 .ابهامات باع  دور شدن نظریه از هدفش خواهد شد

 
 نتیجه

شـده اسـت و    نظریة عقالنیت و معنویت، بر دو مفهوم عقالنیت و معنویـت بنیـان نهـاده   
جم  ایظ دو مفهوم با هدا کاهش درد و رنـج بشـر صـورت گرفتـه اسـت  اصـل بـودن        
مدرنیزم، عقالنیت به معنای تبعیت از استدالل را که از مقومات آن است، پایة اصلی ایظ 

گونـه از دیـظ اسـت، نیـز     نظریه قرار داده است  معنویـت کـه دریـافتی نـاقص و نسـخه     
شـده از آن نـوعی جعـل    گرفته و تعری  معنویت و مفهوم ارائهالشعاع عقالنیت قرار تحت

اصطال  است که فاصلة زیادی با معنای اصلی معنویـت دارد  نقطـة قـوت و امتیـاز ایـظ      
پرداز جم  عقالنیت و معنویت و یا جم  میـان مـدرنیزم و دیـظ    نظریه که از نگاه نظریه

است  چرا که دینداران سنتی  رسد که به نقطه ضع  نظریه تبدیل شدهاست  به نظر می
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تواننـد  دارنـد، نمـی  و انسان مدرن که هر یک مبانی مشخصی دارند و از آن دست برنمی
حـد  »مخاطض ایظ نظریه باشند  چگونگی ایظ تلفیق در ایـظ نظریـه فروکـاهی دیـظ تـا      

پاسخ ایظ نظریه چگـونگی تـسثیر   است که از جمله ابهامات نظریه است  سؤال بی« امکان
عنـوان هـدفی غـایی اسـت  البتـه ایـظ نظریـه        نظریه بر نیل به کاهش درد و رنج بهایظ 
تواند به دور از مباح  علمی و با حف  مبانی دینی، رویکرد عقالنی را در دینـداران و  می

 .با حف  مبانی مدرنیزم، رویکرد معنوی را برای انسان مدرن تقویت کند
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