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  چکیده
ـ  «ة پـروژ  معاصـر ایـران   پژوهی دین عرصۀ هاي یکی از نظریه » تعقالنیـت و معنوی

ناپذیر مدرنیتـه   اجتناب هاي مؤلفه قراردادن مصطفی ملکیان است. این نظریه با محور
هـاي اصـلی    ها با ویژگی فهرود و ضمن مقایسه این مؤل نتی میبه مواجهه با دین س

کند. فهم سنتی از دیـن را   بودن می داري و مدرن م به تباین میان دیندین سنتی، حک
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  ؛اي براي اجتماع و کار جمعی . نبود برنامه6
  .  ت براي عموم مردم. شرایط سخت معنوی7
  دین، معنویت، عقالنیت، مدرنیته، ملکیان. :ها دواژهیکل

  
  مقدمه. 1

تقریبـاً از دو دهـه پـیش،    هاي ملکیان اسـت.   ترین نظریه از مهم» معنویتو  عقالنیت« ۀنظری
اي شد که بـه رشـد و گسـترش     ها و مطالعات حوزه دین در ایران وارد مرحلۀ تازه پژوهش

پژوهانی است کـه در   یکی از دین گمان بیمباحث دینی کمک شایانی کرد. مصطفی ملکیان، 
  اي داشت و دارد.  هم ویژهپژوهی در جامعه ما س پیدایش و رشد مباحث دین

توجه به درد و رنج انسان و پرداختن بـه آن نقـش محـوري در آثـار ملکیـان دارد. وي      
هاي ما یـا بـه تعبیـري     ها از دین این است که دین به درد و رنج انتظار ما انسانمعتقد است 

هـا   ه تعبیـري از آن هاي ما، ما را ب دادن به درد و رنجمعناو با  تر به زندگی ما، معنا بدهد. عام
سـت کـه در جهـان مـدرن     ا او بر این بـاور ا اوضاع و احوال مطلوب برساند. ام برهاند و به

سخن از فهمی جدید از دیـن   رفته رفتهتواند این مهم را برآورده کند و  تی نمیدیگر دینِ سن
جمـع شـود و بـه ایـن      عقالنیـت ی کـه قـرار اسـت بـا     معنویتزند.  نامد، می می معنویتکه 

  بشر پاسخ دهد.  نازدونیدردهاي  نازدودنیهاي  پرسش
اي زندگی انسان را از بین ببرد ه تواند درد و رنج حال آیا این نظریۀ پیشنهادي ملکیان می

   اشت؟توان از این نظریۀ انتظار معنابخشی به زندگی را د یا آیا می
 برکنـار از ایـن آفـت    از اوملکیان و غیر  مثلپژوهانی  که دین جا قابل توجه است در این

شناسـی، روش و   دیـن، روان  (اخالق، دین، فلسفۀ این موارد همۀدر نیستند که در آنِ واحد 
 کـه  درحالیدانند اظهار نظر کنند.  ) و موارد دیگر خود را ملزم میفکري و غیرهتحقیق، روشن

هـا   آني از این موارد گسترة وسیعی دارند که اسـتیفا  هرکدامعلمی گزینشی است و  فعالیت
  تن ممکن نیست. براي یک

  
  دین پدیدارشناسی. 2

است. اگر در جهان غرب نگاهی به تعاریف دین  تعریف مسئلۀ یکی از دشوارترین مسائل،
بینیم. تعریفـی جـامع و مـانع کـه مـورد قبـول        آوري می وضع حیرت، کنیممتفکران از دین 
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اضـالع و  از یک سـوي    دینکه  علت آن ممکن است این باشدهمگان باشد وجود ندارد و 
و از سوي دیگر در تاریخ و جوامع  داردابعاد گوناگون اعتقادي، احساسی، روانی، و رفتاري 

کـه  معتقـد اسـت    ملکیان نیز در بـاب تعریـف دیـن    .اند هاي متفاوتی پدید آمده ري دینبش
مباحـث   ویـژه دیـن، کـاري نشـدنی اسـت. وي در      هها و ب تعریف بسیاري از امور و پدیده

تعیین مراد ما از  که باید گوید و معتقد است پژوهی خود از تعیین مراد از دین سخن می دین
ـ     گفتیک وقتی در  که يطور به. شود تعریف دینجانشین دین  کـار   هوگـو تعبیـر دیـن را ب

که تعیـین  چرا .)275 :1385(ملکیان،  کنیم ص کنیم دقیقاً چه چیزي را مراد میمشخ بریم می
اخـتالف  نه  یی نخواهد برد؛جا بهراه فکري ما  دادوستدوگو و  مراد اگر صورت نپذیرد گفت

اتفاقِ نظـرِ ظـاهري دال بـر اتفـاقِ نظـرِ      ختالف نظرِ واقعی دارد و نه داللت بر ا  نظرِ ظاهري
  گیرد. صورت نمی يدادوستدوگو و  واقعی است. یعنی اصالً گفت

  کند: می مراد دین، سه چیز او از واژة
یـک، دیـنِ دو، و دیـنِ سـه تعبیـر      ها به: دیـنِ   کنم که از آن از واژة دین سه چیز را مراد می

کاست صـدق   و کم بندي عام است و بر هر دین و آیینی بدون بندي، تقسیم کنم. این تقسیم می
  .)262: 2 ج ،1394، انهم( کند می

مسیحیت یـک، مسـیحیت دو، و   طور  همین ، اسالمِ سه، داریم،یک، اسالمِ دو اسالمِمثالً 
. پس در درون هر دین و مذهبی باید سه ساحت را از هم تفکیک کرد؛ به این مسیحیت سه

  ).263 (همان: توانند یک، دو و سه داشته باشند معنا مذاهب هم مانند ادیان می
ین داران آن دی از سوي طرفاستثنا در هر دین و مذهبی، سخن شخص یا اشخاصبدون 

. مثالً در اسالم، نـزد اهـل سـنّت، سـخن پیـامبر      شود پذیرفته میچرا  و و مذهب، بدون چون
شـک ایـن    مقبـول اسـت. بـی   چـرا   و ان، سخن چهارده معصوم بدون چون(ص) و نزد شیعی

چـرا مقبـول و مسـموع اسـت، موجـوداتی       و شان بدون چـون  که سخن شخص و اشخاص
هایی جمع آمده اسـت کـه    ها و منظومه در مجموعه ها اند. مجموع سخنان و آراي آن تاریخی
چـه در ایـن    هر آن ۀشود. ملکیان تعبیر دینِ یک را بر مجموع گفته می» سهدکتب مق«به آن، 

 س اسالمِ یک، عبارت اسـت از مجموعـۀ  کند. بر این اسا اطالق می متون مقدس آمده است
س کـه  ت از کتـاب مقـد  مسیحیت یک، عبـارت اسـ  متون مقدسِ دینی و مذهبی مسلمانان؛ 

 پده. یک هم عبارت است از متن ذَمه و آیین بوداي عهد عتیق و عهد جدید است؛ ۀمجموع
شود. گویـا متـون مقـدس     ر و تبیین میا دینِ یک در طول تاریخ نیازمند شرح و تفسیام
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ان کسانی به نام عالمـ  رو ازاینندارند و باید کسانی آن را توضیح و تبیین کنند.  وضوح کافی
ملکیـان  ها شـرح، تبیـین، و تفسـیر دیـنِ یـک بـوده اسـت.         آن ۀاند که وظیف دین پدید آمده

 راها از دینِ یک صورت گرفتـه   هایی که در طول قرن شروح، تفاسیر، و تبیین ۀهم ۀمجموع
هـا، تفسـیرها، و    شـرح  و بر این اساس، اسـالمِ دو مجموعـۀ   ).263: نامد (همان دینِ دو می

که عالمان مسلمان در طول هزار و چهارصد سال گذشته از اسالمِ یـک بـه   هایی است  تبیین
اي که در این چهارده قرن پدیـد   میراث فرهنگی ۀهم ۀمجموع دیگر عبارت بهاند.  عمل آورده

ایـن مجموعـه، در مقـام     رساند؛ زیرا همـۀ  انده است، اسالمِ دو را میآمده و براي ما باقی م
  سالمِ یک هستند.شرح، تفسیر، بیان و تبیین ا

داران ظهـور و تبلـور یافتـه     گونه که در طول تاریخ خود در زندگی عملـی دیـن   دین آن
دهد. دینِ سه، صورت عملـی و عینـی دیـن اسـت.      است، از نظر وي دینِ سه را سامان می

دهـد. دیـنِ سـه،     ، تحقّق خارجی دینِ یک و دینِ دو، دینِ سـه را شـکل مـی   دیگر عبارت به
آثار و نتایجی که  اند، به اضافۀ ل تاریخ انجام دادهی است که پیروانِ دین در طوافعال ۀمجموع

). بر ایـن  264ـ263 (همان:عینی و عملی ظهور پیدا کرده است  ۀداران در عرص از افعال دین
ۀ گذشـت  در طول تاریخ هـزار و چهارصـد سـالۀ    اساس اسالمِ سه، مجموعه افعالی است که

  ب شده است.که بر آن افعال، مترت آثار و نتایجی به عالوةمسلمانان انجام گرفته، 
گونـاگونی وجـود دارد. از اسـالم نیـز     هـاي   یکند که از هر دینی، تلقـ  می شارهملکیان ا

د. وي نـ گنج هـا در درون اسـالمِ دو مـی    آن ی که همـۀ های یگوناگونی هست، تلقهاي  یتلق
  گوید:  می

و دینِ سه فـرق   درون هر دینی، دینِ یک، دینِ دو،کنند و در  ادیان گوناگون با هم فرق می
هـاي   یدي نـداریم. در درون دیـنِ دو، تلقـ   کنند و باز در درون دیـنِ دو، دیـنِ دو واحـ    می

  ). 77ی از هر دینی وجود دارد (همان: نگوناگو

توان گفت، مثالً اگر بحث بر سر مسئلۀ دین و معناي زندگی  در توضیح سخن وي می
مراد، همۀ ادیان نباشد و فقط دین اسالم مراد باشد و مراد اسالمِ یک و باشد، حتی اگر 

اسالمِ سه هم نباشد و فقط اسالمِ دو مراد باشد، تازه باید پرسید کدام اسـالمِ دو؟ دیـن   
ها را با  اي که در اسالم وجود دارد؟ نسبت کدام یک از این عارفانه اسالم و یا دین فقیهانه

اي در   بنـدي کلـی   جاست که وي تقسیم دهید؟ در این قرار میمعناي زندگی مورد بحث 
بندي را در مورد ادیان دیگر هـم   است، البته معتقد است این تقسیم  باب اسالمِ دو کرده
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  توان کرد: می
اسالمِ دو به سه قسم قابل تقسیم است: اسالمِ دوي بنیادگرایانه، اسالمِ دوي تجددگرایانـه، و  

  ).  202: 1381(ملکیان، ...» ه گرایان اسالمِ دوي سنت

خواهید این گونـه مباحـث را    ن است که وقتی میکند ای پیشنهاد می که اول چیزي لذا او
کننـد و در   که ادیان با هم فرق مـی  توجه کنید؛ اینگانه فوق  هاي سه به تفکیک پیش بکشید،

ـ ند و در دنک درون هر دینی، دینِ یک، دینِ دو، و دینِ سه فرق می هـاي   نِ دو، تلقـی رون دی
 توان راند. ها نمی آن مختلفی وجود دارد و حکم واحدي را بر همۀ

  گوید: کند، و می چیز را مراد می ر هر صورت ملکیان از دین همان سهد
گوییم دین، مرادم یکی از این سه است. گاه بر حسـب اقتضـاي بحـث سـخنم در      وقتی می

باب دینِ یک، و دو، هر دو صادق است و گاه در باب دینِ یـک، دو، و سـه. از دیـن چیـز     
 ).  291: 1، ج 1394؛ و ملکیان، 345: 1381دیگري در ذهن من نیست (سروش و دیگران، 

 

 ت. معنوی3

ها در طول عمرشان شاهد و گواه  فردي انسان ۀتاریخی نوع بشر و تجرب ۀطور که تجرب همان
گاه از درد و رنج عاري نبوده و نیسـت. آدمـی همـواره قـرین و همنشـین       است، انسان هیچ

اند. ملکیان بر ایـن   ر و متنوعها بسیار متکث . این دردها و رنجهایی بوده و هست دردها و رنج
کارهـاي   ةلـین کـار دیـن در زمـر    ه انتظار داشته است که اوز هموارباور است که بشر از آغا

هـا را   فـع آن ها را معرفی کند و عـالوه بـر آن، راه ر   دیگرش، این است که این دردها و رنج
ا امـروز دیگـر از لحـاظ    تانسیل این کار را داشته است، امت مدیدي پنشان دهد. دین تا مد

قابـل پـذیرش نیسـت.     سنگینی که دیـن دارد ۀ بیعهایی از مابعدالط استداللی، بخش عقلی و
هـا بـه مـا     تی از دین دیگر نتواند شناختی از دردها و رنـج ه فهم سنشود ک همین موجب می

   ها را براي ما مشخص کند؛ عالج آن بدهد و راه
امروزه [که همانا دینِ یک است]، اگر مراد از دین، دین نهادینه و تاریخی جا افتاده باشد 

ي از مسائل و رفع مشکالت بشر کنونی، سخنی براي گفتن ندارد (ملکیـان،  براي حل بسیار
   ).78: 1، ج 1394

امروزه چه بخواهیم چه نخواهیم با مدرنیته مواجه هستیم و بشر در ساحت نظر، با یـک  
اریخی، نه آن ت ۀسلسله مسائل و در ساحت عمل، با مشکالتی مواجه است که با دین نهادین
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، و نه آن مشکالت عملی قابل رفع. ملکیـان دربـارة اسـالم و    هستند  لمسائل نظري قابل ح
ۀ تاریخی جاافتاده این است که اگر مراد ما از این ادیان، ادیان نهادین سایر ادیان، اعتقادش بر
بسـیاري از مسـائل نظـري     ردم به آن اعتقاد دارند، قدرت حلهاي م یا همانی باشد که توده

است و مدرنیتـه  زیرا بشر امروز، بشرِ مدرن  امروز را ندارد؛ کالت عملی انسانِجدید و مش
توان نسبت به  هاي زیادي بین بشر امروز و بشر پیشامدرنیته ایجاد کرده است که نمی تفاوت
کنـد و معتقـد    ت را مطـرح مـی  جاست که وي معنوی اعتنا بود و از آن غفلت کرد. این آن بی

  گوید: بزنیم. او می تتر دم از معنوی است امروزه باید بیش
را لٌب لٌباب دین تلقی کنیم و چه بگوییم معنویـت یـک پدیـده اسـت و دیـن       معنویتچه 

تـوان حـل    گشایی داشـته باشـد و از آن مـی    تواند مشکل پدیدة دیگري، چیزي که امروز می
  ).79است (همان:  معنویتمسئله را انتظار داشت 

ت حال این معنویداري سنتی.  ت است نه دینچه با مدرنیته سازگار است، معنوی پس آن
 وي مشکالت بشر امروزي باشد چیست؟ گ تواند جواب که ملکیان معتقد است می

). ملکیان به گـوهر دیـن بـه معنـاي     79(همان:  ادیان است معنویت لب و گوهر همۀ ـ
ـ   «گوید:  ل نیست، و میادیان، قائوجه اشتراك تمامی  ـ ان من به این معنا، بـه گـوهرِ ادی  لقائ

کنـد   . او وقتی از گوهر دین بحث می)295همان: » (ل نیستمنیستم، چراکه اساساً به ذات قائ
چـه   ن اسـت؛ یعنـی آن  و گوهرِ تدین، همان کمال مطلـوبِ تـدی   ن است.مرادش گوهر تدی

  خواهیم.   ورزي خود می ندرنهایت از دی
دش یک دین ت نوعی دین شخصی است که فرد بر اساس فهم و تشخیص خومعنوی ـ

  .)33: 1386(ملکیان،  را قابل دفاع بداند
ت نوعی خودسازي و به وضـعِ موجـود خـود رضـا نـدادن و در طلـبِ وضـعِ        معنوی ـ

  .)85: 1 ، ج1394 (همان، مطلوبِ درونی بودن است
ـ   عبارت معنویت جز دیانت عقالنی و تدین متعقالنه نیست. به ـ ت فهمـی  دیگـر، معنوی

  .)110(همان: عقالنی است
هـایی   اي از پرسش خواهیم به پاره که از دین می درد و رنج، و این ۀفتأکید ملکیان بر مؤل
وي  پاسخ دهـد، از مفـاهیم محـوري آثـار وي اسـت.      شود پاسخ داد که در جاي دیگر نمی

ـ ایـد  در نـازدودنی را هـاي   یـا درد و رنـج   نـازدودنی هاي  به این پرسشپاسخ  ت و ة عقالنی
ـ    . و پاسخ این سنخ از پرسـش نددا خود می معنویت ریخی سـراغ  تـا  ۀهـا را از ادیـان نهادین
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ت جمع شود و گوید که قرار است با عقالنی ی میترفته سخن از معنوی گیرد. ملکیان رفته نمی
مـراد او از  ، پاسـخ دهـد.   هـاي نـازدودنی   یا بگوییم درد و رنج نازدودنیهاي  به این پرسش

  ).264: 1380صحیح است (همان، ت کامل از استدالل تبعیت، عقالنی
  

  مدرنیته هاي مؤلفه. 4
هـاي   ناپـذیر و مؤلفـه   هـاي اجتنـاب   دانـد: مؤلفـه   هاي مدرنیتـه را دو نـوع مـی    ملکیان مؤلفه

و بایـد تسـلیم    کاري کـرد توان  ناپذیر مدرنیته نمی جتنابهاي ا فهپذیر. در مقابل مؤل اجتناب
هـا را بایـد    پذیر نیز ممکن اسـت خـوب و بـد باشـند؛ خـوب      هاي اجتناب ها شد. مؤلفه آن

اري مدرنیته را تعـارض دیـن بـا    توان حذف کرد. ملکیان علل ناسازگ پذیرفت و بدها را می
 ۀروایـت خـود، شـش مؤلفـ     کردن براي روشنداند. وي  ناپذیر مدرنیته می هاي اجتناب فهمؤل

  شمارد. می برضمیر انسان امروزي نشسته است  که در ذهن و را اپذیرِ مدرنیتهن اجتناب
آن  بـودن  ترین ویژگی مدرنیته که مقوم مدرنیتـه اسـت، اسـتداللی    مهم بودن: . استداللی1

 بودنِ فهمِ سنّتی از دینِ تاریخی سازگار نیست. ديبودن با تعب است. به نظر ملکیان استداللی
اسـتدالل  دانـد و معتقـد اسـت ایـن بـا       مـی  دلیل  بدون پذیرش سخنِ را به معنیتعبد وي 
گوید الـف، ب اسـت. و    د آن است که بگوییم، الف، ب است چون فالنی میسازد. تعب نمی

دگرایی به این معنا را خالف عقل سلیم و فطـرت پـاك   تعب د است. وياین فرمِ صوري تعب
ـ   ر است کهوي بر این باو ). 82: 1 ، ج1394همان، (داند  می فرمـا   د، دیگرفرمـان انسـانِ متعب

فرماست. یعنی خود فـرد در مملکـت وجـودي خـود      ا انسانِ استداللی، خودفرمان. اماست
  کند.  روایی می فرمان

اعتمادي نسبت به تاریخ: بر اساس مدرنیزم تاریخ علمی احتمالی است نـه قطعـی.    . بی2
این است که انسانِ مدرن باور کرده است کـه  اعتمادي به تاریخ  نویسد، معناي بی ملکیان می

اعتمادي به تاریخ بدین معناست کـه تـاریخ    توان گفت. بی در باب تاریخ، سخن قطعی نمی
تاریخی که  ۀبا پذیرش چند حادث تاریخیاین عدم قطعیت  یک علم احتمالی است نه قطعی.

در آیـین   اسـت کـه   ایـن کنـد   مثالی که وي ذکر می .دین بر آن استوار است ناسازگار است
شـدن   مصـلوب  بودن مبتنی است بر پذیرش حوادثی از قبیـل شـام آخـر،    ت، مسیحیمسیحی
 باشد،  بنابر آیین مسیحیت کسی که وقوع این سه حادثه را نپذیرفته مجدد او.  و ظهور  عیسی

ت حوادث تـاریخی رکـنِ   در معنوی. ملکیان بر این اعتقاد است که شود نمی  قلمداد  مسیحی
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ـ  اندیشۀ دینی و سلوك دینی نیستند. پس  تـرین   ت کـم اتکاي به حوادث تـاریخی در معنوی
  نقش را دارد. 

جایی و اکنـونی را یکـی از معـانی سـکوالریزم      بودن: ملکیان این جایی و اکنونی  . این3
شود، در همین دنیا نـوعی   ی که بر ما عرضه میحل عنی باید بتوانیم در مورد هر راهداند. ی می

گرایی ادیان و دیـدگاهی کـه ادیـان     زمون به عمل آوریم. این ویژگی سکوالریزم با آخرتآ
  گوید: خواند. وي می نسبت به آخرت دارند، نمی

جـا آثـار و    گوید باید ایـن  گوید زندگی پس از مرگ وجود ندارد، بلکه می انسانِ مدرن نمی
ائل و مشـکالت خـود را ببیـنم    هاي پیشنهادي ادیان و مذاهب براي حل و رفع مس نتایجِ راه
  ).236(همان: 

گرایی دینی است. به این معنا که، باید در  ت یک نوع تجربهبنابراین، از نظر ملکیان معنوی
همین دنیا تجربه کنیم. اگر در این دنیا چشم ما باز نشود، در جاي دیگر بـاز نخواهـد شـد.    

  .بودن و اکنونی جایی اثري را دید. این است معناي این جا همینباید در 
 شـدن  ة قدیم: ملکیان براي روشـن هاي جامع و گسترد یعه. فروشکنی و تزلزل مابعدالطب4

ها بسیار جامع  آنکه،  این شمارد. نخست هاي کالسیک را برمی سخن دو ویژگی مابعدالطبیعه
کـه، ایـن    م ایـن شـد. دو  هـا تفسـیر مـی    دمیـزاد در آن یعنی از شـیر مـرغ تـا جـان آ     بودند؛

کردنـد. وي   اي بودند. یعنی از این سه، تغذیه می ها، عقالنی، شهودي، و اسطوره بیعهمابعدالط
 انـد. و  ریختـه انـد و فرو  مدرن تزلزل پیدا کـرده ها در دید انسانِ  بیعهمابعدالطمعتقد است این 

کند که بـارِ   ت را نوعی دیانت معرفی میدرمقابل، معنوی ست.نیبراي انسان مدرن قابل قبول 
  ).240ـ238 همان:ممکن رسیده است ( ترین حد متافیزیکی آن به کم

هـاي مدرنیتـه را    طلبی): ملکیان یکی از ویژگی(برابر زدایی از اشخاص . نوعی قداست5
. اي دارد معرفتـی برابرطلبانـه  هـا نگـاه    انسـان  ۀداند. به نظر او مدرنیته بـه همـ   برابرطلبی می

خواهـد بزنـد    به همه. یعنی، هر کسی هر حرفی می برابرطلبی یعنی به یک چشم نگاه کردن
سخن چه کسی باشد. اگـر بـراي حـرف     ةکه گویند باید براي آن دلیل اقامه کند فارق از این

زدایی  خود دلیل داشت از او قبول کنید و اگر دلیل نداشت قبول نکنید. این به معناي قداست
شود و سـخنان و   تلقی نمی کس مقدس در معنویت هیچاز اشخاص است. وي معتقد است 

کنیم و این رجوع بـه   ت به استاد رجوع میدر معنوی شود. دي پذیرفته نمیادعاها به نحو تعب
چون مراجعه به طبیب  س تلقی کنیم. این مراجعه، هماد غیر از این است که کسی را مقداست
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  ).241ـ240: همان(است 
هـاي   عبـور از وابسـتگی  اسـت از   ته از منظر ملکیـان عبـارت  مدرنی ۀا آخرین مؤلف. ام6

. او بر این باور است که در هـر  است تاریخی که در ادیانِ تاریخی از آن سخن به میان آمده
ها وجـود دارد،   چه در آن یابید که بسیاري از آن میاي که سیر کنید، در مذهب تاریخی دین و

ی شـود حوریـان بهشـت    که در قرآن گفته مـی  مشخصی بوده است. مثالً این ۀدر زمینه و زمان
دارند، به دلیل زیباشناسی عربِ آن زمان است.  یسیاه هستند و چشمان درشت» حور عین«

کرد، بسیاري از چیزهاي آن هم متفاوت بود. کما  لذا اگر این دین در جاي دیگري ظهور می
چشـم خـروس    ةگوید، چشم معشوق من به انـداز  که یک شاعر ژاپنی به رقیب خود می این

ا چشم معشوق تو درشت اسـت. پـس طبـق زیباشناسـی ژاپنـی آن زمـان، چشـم        ام است،
ن باشد، زشت اسـت. ملکیـان   تر از آ چشم خروس باشد و اگر بزرگ ةمعشوق باید به انداز

دن هـر دینـی اسـت از آن    چه را مربوط بـه محلـی بـو    ت به این است که آنمعنوی گوید می
   ریزید.فرو

. قداست اشخاص 2 ؛بودن ادیان . تعبدي1مدرنیته و دین را در توان تعارض  می بنابراین
بودن  . مقطعی6؛ و گرایی ادیان . آخرت5 ؛. متافیزیک ادیان4 ؛بودن ادیان . تاریخی3؛ در ادیان

 ادیان، دانست. 
ت متناسـب  معنوی، . به بیان ملکیانتواند با مدرنیته سازگار شود ها نمی دین با این ویژگی

تی اسـت  تنسیقِ معنـوی تی. همۀ این شش ویژگی در مقام تقریر و نه دین سن مدرنیته است با
تی نشیند و به نـوعی بـدیل و جانشـین دیـنِ سـن      یتی ماز منظر ملکیان، به جاي دینِ سن که
  شود.  می

  
  )عقالنین (تدی تمعنوی هاي مؤلفه. 5

  کنیم. هایی ذکر کرده است، که به طور خالصه بیان می ویژگی معنویتملکیان براي 
حیات جامع، فراگیر، و کـامالً   ۀل از دین یک فلسفمتدین متعقل این است که ۀ اومؤلف ـ
بخشد. یـا بـه عبـارتی     میترین حرکات ما معنا  ن عقالنی به کوچکتدیطلبد.  گستر می دامن

زنـدگی مـا در    بخشد؛ به این معنا که کل حرکات و سکنات ما معنا می ۀبه هم دینِ عقالنی
  ف است.یک هد جهت
النه دارند، دیانت خـود را بـه معنـاي    دوم این است که متدینانی که دیانت متعق ۀمؤلفـ 
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یعنی عقایـد و   دانند. می» طالبِ حقیقت بودن«دانند، بلکه به معناي  نمی» بودن مالک حقیقی«
طلبی دارد. ملکیان معتقد است وقتی خـود را   هاي معنوي فقط میل به حقیقت نسانباورهاي ا

مـدارایی نسـبت    ب، جزم و جمود، بینیم این امر باعث خودشیفتگی، تعصمالک حقیقت بدا
    ).250ـ243 :2 همان، ج(شود  به دیگران، در ما می

پیشگی به این معنا  ادانه همراه است. دیانتدیانت متعقالنه با تفکر نق که م اینسو ۀمؤلفـ 
ر واقع، ده از باورها را بپذیریم. درسلسل نیست که کورکورانه تسلیم شویم و بدون دلیل یک

ادي به معناي انتقاد نیست، نقاز نظر ملکیان دینِ خود باید کامالً حالت نقادي را حفظ کنیم. 
اند نظر  اي که به نام دین و مذهب، به ما تحویل داده بلکه به این معناست که باید به مجموعه

تـري وجـود داشـته     عمیق ۀمرحلباید  داشته باشدکنیم. اگر در این مجموعه تعارضی وجود 
  نویسد: از بین بروند. ملکیان میدر آن باشد که این تعارضات 

هایی اسـت   هاي ظاهري و گزاره که پر از تعارض اي نیست الّا این هیچ کتابِ دینی و مذهبی
هاي ظـاهري متـون مقـدس     که تعارض براي این دیگر ناسازگارند. که به حسب ظاهر با یک

هبی رفع شود و عالوه بر آن با علوم و معارف بشري ناسـازگاري نیابـد و بتوانـد    دینی و مذ
هـاي گونـاگون کارآمـدي خـود را حفـظ کنـد،        ها، و وضع و حـال  ها و مکان در همۀ زمان

بـه عمـق رجـوع     که آناي جز این نیست که به عمقِ متون مقدس رجوع کنیم. و براي  چاره
م. لذا دیانت متعقالنه، دیانتی است که با تفکر نقادانه همـراه  کنیم باید تفکر نقادانه داشته باشی

  ).121ـ 118: 1است (همان، ج 

النه دارد، جهان را داراي نظام اخالقـی  چهارم آن است که کسی که دیانت متعق ۀمؤلفـ 
ره شـدنی نیسـت و یـک ذ    به این معنا که معتقد است یک ذره خوبی در جهان گـم  داند. می

  شدنی نیست. گمبدي هم در جهان 
یـا  » ضـبط نفـس  «آن است که متدینِ متعقل، کامالً بـه   النهداري متعق پنجمِ دین ۀمؤلفـ 

هـاي فـوري و    معتقد است. مراد ملکیان از ضبط نفـس، تسـلیمِ خواسـته   » شخصی انضباط«
  فوتی نشدن است؛

هـاي زودگـذر یـا بـه تعبیـري،       ها، و گرایش متدینِ متعقل کسی نیست که به منافع، خواسته
شخصی بر وي حـاکم   انضباطفوري و فوتی خود تسلیم شود. بلکه یک نوع ضبط نفس و 

  ).139: 1است (همان، ج 

بایـد بـه      کـم  کمالنه داري متعق در دین متدین ششم از نظر ملکیان این است که ۀمؤلفـ 
یگرفرمـانروایی. هـیچ شـکی نیسـت تـدین، در      د ۀخودفرمانروایی برسد نه به مرحلحلۀ مر
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شود، از کسی بـه   ن میدیگرفرمانروایی است. در مرحله اول هر کس متدیل خود، مرحلۀ او
دي، همـین فـرد بایـد    برد. مسلماً در مراحل بع نام خداوند و از کسی به نام شارع فرمان می

آهسـته بـه ایـن     هم دینی عمیقی پیدا کند که آهسـته عمقِ دینی و ف رفته چنان بکوشد تا رفته
  گفت، همین درست بود. نتیجه برسد که اگر خدا هم این مطلب را نمی

کند. به  یقینی زندگی می ل در بیکند این است که متدین متعق ن میهفتمی که بیا ۀمؤلف ـ
ن ارائه شود، حتی به سـود یـک   نی و مذهبی، برهاعیات دیین معنا که اگر بنا باشد براي مدا

د. ملکیان بر این باور است که مدعیات دینی عاي دینی و مذهبی، برهان عقلی وجود ندارمد
درسـتی یـا    توانـد  تنهـایی نمـی   اي اسـت کـه عقـل بـه     خردگریز، گزاره ةردگریزند. گزارخ

 ه بر درسـتی یـا  اند. به این معنا ک خهاي دینی از این سن گزاره ۀاثبات کند. هم اش را نادرستی
  .لی اقامه کردتوان استدالل عق ها نمی نادرستی آن

 رو ازآننـوع را فقـط    دوستانه به هم ل، خدمت نوعۀ هشتم آن است که متدین متعقمؤلف ـ
، دیانـت و ...  ه از هیچ جهت دیگري از قبیل قومیـت، ملیـت  نوع یک انسان است و ن که هم

یـا  » رحمۀ للمسلمین«فرماید  است، نمی» مۀ للعالمینرح«پیامبر فرماید  دهد. قرآن می انجام می
گوید انسان از آن حیث که انسـان اسـت    النه دارد میمتعق کسی که تدین». رحمۀ للمومنین«

  باید به او خدمت کنم.
است. انسان باید عزمش را جزم کند و تصـمیم  » چه کنم؟« ۀت، مسئلۀ نهم معنویمؤلفـ 

بـه  ها، در مقام عمل، زنـدگیِ او را متفـاوت کنـد و     آن حلگیرد که دنبال مسائلی برود که ب
نداشـته باشـند. بـه    ثیري دنبال مسائلی نرود که وقتی حل شدند، در زندگی عملی او هیچ تأ

ترین پرسـش بـراي    ترین و بنیادي انسان معنوي این است که مهم ۀلین شاخصتعبیر دیگر، او
» چـه کـنم؟  « مسئلۀزندگی،  مسئلۀترین  بزرگ .ی دیگراست نه پرسش» چه کنم؟«او، پرسشِ 

ام بـه کجـا    هایی نظیر از کجـا آمـده   ملکیان پرسش ةبه عقیداي دیگر.  مسئلهو نه هیچ  است
خواهم رفت؟ در کجا هستم؟، هدف خلقت چیست؟، حتی معناي زندگی چیست؟، جهـان  

فلسـفی   ۀهـایی کـه صـبغ    متناهی است یا نامتناهی؟، خداوند وجود دارد یا ندارد؟ و پرسش
ت ندارد. مهم ایـن اسـت کـه    براي انسان معنوي چندان اهمیاند،  دارند و در جاي خود مهم

کند. بیش و پـیش از   دانیم یا قرار است بدانیم، با چه کنمِ من، چه نسبتی برقرار می چه می آن
بـرایش اهمیـت و   » چـه کـنم؟  «ان معنـوي،  هر چیز باید بدانیم چه باید انجـام دهـیم. انسـ   

  ).319 :1381و سروش و دیگران،  ؛123ـ122: 2 همان، ج(ارد ت دمحوری

ت از نظر ملکیان این است که یک انسانِ معنوي، زندگی اصیل دارد، ۀ دهم معنویفمؤلـ 
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هـاي   که بر اساسِ فهـم و دریافـت   داند اي می نه زندگی عاریتی. او زندگی اصیل را زندگی
اي داشته باشید که  اگر بتوانید زندگیچیز دیگري. یعنی  است، نه بر اساس هیچ خود شخص

در آن حرکــت و ســکنت، ســکوت و ســخن، و شــادي و انــدوه شــما بــر اســاس فهــم و 
 ۀزندگی اصیل آن است کـه در آن همـ  «تان اصیل است.  هاي خودتان باشد، زندگی دریافت

). در زنـدگی غیـر اصـیل و    275 :1 (همـان، ج » اعمالِ ما فقط بر اساس فهم خودمان باشـد 
گیري در زندگی خود مـا   میمها نیستیم. وقتی مبناي تص گیري خودمان مبناي تصمیم ،ریتیعا

  ورزیم. کنیم و نسبت به کسی تعبد می تقلید میکه است  نیستیم روشن
دانـد. منتهـا نـه بـه      مـی  ت را ملکیان تواضع و احسـان ۀ یازدهم و دوازدهم معنویفمؤلـ 

نه به آن معنایی که امروزه از آن به فروتنی تعبیر ي تواضع و احسان؛ یعنی تواضع معناي عاد
کنیم. بلکه تواضع  کنیم و باز احسان نه به آن معنایی که امروز از آن به نیکوکاري تعبیر می می
ایـن معنـا کـه بـه     و احسان به  مکه گویی دیگري هستی این معنا که به خود چنان بنگریمبه 

  .دیگران چنان بنگریم که گویی خود ماییم
هـاي معنـوي صـداقت     ت از نظر ملکیان، صداقت اسـت. انسـان  نویسیزدهم مع ۀفمؤلـ 

هـاي صـداقت    هر و نمونـه گفتن یکی از مظـا  گفتن؛ راست راست فقط به معناي دارند. اما نه
هـا   هاي وجـودي آن  هاي معنوي به این معناست که تمام ساحت داشتنِ انسان است. صداقت

شـان   بگذرد و بر زبـان چیزي  یرشانبر ذهن و ضمیست که چنین ندیگر انطباق دارد.  بر یک
ها  آن. ي دیگرگذرد و بر کردارشان چیزشان چیزي ب و چنین نیست که بر زبان؛ چیزي دیگر

  هاي وجودي خود را بر یکدیگر منطبق کنند. توانند تمام ساحت می

    
  معنویتو  عقالنیتجمع . 6

ـ  ونـدي مسـتحکم بـین عقال   هاي ملکیان ایجاد پی ترین دغدغه یکی از اصلی ت نیـت و معنوی
اند. وي این پیوند را به  هاي گذشته از آن غفلت کرده است. پیوندي که از نظر او تمام تمدن

  داند: میانسان امروز  یگانه راه رهایی
ت جمع و تلفیق کنـیم  ایی ما در این است که بین عقالنیت و معنویبه گمان بنده، راه ره

نه عقالنیت را فداي معنویت کنیم و نه معنویت را فداي عقالنیت  م وو سازگاري پدید آوری
  ).79: 1 همان، ج(

اند. چراکه بعضی  در این پروژه نبوده هاي سابق کدام از تمدن اور است که هیچاو بر این ب
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ـ   اند، مانند تمد ها عقالنیت را فداي معنویت کرده از آن ت را قربـانی  ن هنـد؛ و بعضـی معنوی
  مثل تمدن جدید غرب. ندا عقالنیت کرده

ت کامل از استدالل تر گفته شد به معناي تبعی که پیشطور  ت از منظر ملکیان همانعقالنی
معنویت در است و  معنویتمقدم بر  عقالنیتصحیح است. وي معتقد است در این پروژه، 

عا بایـد بـه سـیري کـه     براي فهم ایـن مـد  ). 47: 1385، ملکیاناست ( عقالنیت واقع زاییدة
هاي بشري را به سـه دسـته تقسـیم     گزاره طورکلی بهکند توجه کنیم. ملکیان  ملکیان ارائه می

هـایی هسـتند کـه بـراي      هاي خردپذیر گزاره کند: خردپذیر، خردستیز و خردگریز. گزاره می
ا پـذیرفت.  توان با تکیه بر آن دالیل قطعی، مدعا ر ها دالیل قطعی وجود دارد و می اثبات آن

ها را احراز کرده اسـت. و بـا دلیـل     هایی هستند که عقل بطالن آن هاي خردستیز گزاره گزاره
 کند. ها می و حکم به عدم صحت آناست ها را رد کرده  معتبر آن

هـایی   کند: حالـت نخسـت گـزاره    بیان میرا هاي خردگریز دو حالت  وي در باب گزاره
جود ندارد، ولی یکی از جوانب قضیه رجحـان معرفتـی   ها دالیل قطعی و هستند که براي آن

تري از دیگري دارد. همـین قـدرت دالیـل بـراي آن      ها دالیل قوي دارد. مثالً یکی از گزاره
هایی که جانب موافق و مخالف قضیه،  م گزارهکند. حالت دو ان معرفتی ایجاد میگزاره رجح

الـف ب  «ین معنا کـه دالیـل موجـود    هر دو یکسان، و از لحاظ معرفتی مساوي هستند. به ا
بـار معرفتـی یکسـانی دارد. در ایـن شـرایط      » الف ب نیست«با دالیل موجود براي » است

کـه کـدام گـزاره پـذیرفتنی      این است که براي تعیین این معنویتو  عقالنیتپیشنهاد پروژه 
دو گـزاره   ، وقتی ایـن دیگر عبارت بهاست، باید به مالك سودمندي در مقام عمل روي آورد. 

کنیم که براي ما در مقام عمـل سـودمند    اي را اخذ می از لحاظ معرفتی یکسان هستند، گزاره
دهی بـه زنـدگی یـا امـور دیگـر      رضایت بـاطن، و معنـا   باشد و به کاهش درد و رنج بشر،

  ).48ـ  47: همان(منجر شود  دست ازاین
بـا   رو یرد عقالنی و ازایـن گ فرد شکل میبا پیروي از چنین رویکردي باورهایی که براي 

اصلی ملکیان کاهش درد  ۀهاي انسانِ مدرن سازگار خواهد بود. این مسئله که دغدغ ویژگی
 دهـد،  بسیار مهم است. وي با رویکـردي کـه ارائـه مـی    وي نظریه در فهم و رنج بشر است 
پیـروي از  پی آن است تا با  رود و در هاي بشري می ی یافتههاي ادیان و حت سراغ تمام آموزه

اي دست یابد که از سـوي انسـانِ مـدرن پذیرفتـه      رویکرد فوق به مجموع باورهاي عقالنی
  شود.  هاي بشر نیز می ب کاهش درد و رنجشده و موج

نگران فرهنـگ، و نـه    نگران تمدن، نه دل نگران تجدد، نه دل نگران سنتم، نه دل من نه دل
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داري  هاي گوشت و خـون  نگران انسان . من دلنگران هیچ امر انتزاعی دیگري از این قبیل دل
  ).419: 1385روند (همان،  برند و می آیند، رنج می هستم که می

  
  بررسی و نقد. 7

  بندي دین ابهام در تقسیم 1.7
دینِ یک، دینِ دو، و دینِ سـه.   کند: یان شد ملکیان از دین سه معنا را مراد میطور که ب همان

  اسالم صادق است. ازجملهبندي براي هر دینی  که این تقسیم
بندي جاي تأمل دارد. دینِ یک کـه ملکیـان آن را مجمـوع متـون مقـدس       ا این تقسیمام

؟ خوانـد  دین را آن توان می که متنی مقدس است صرف اینبه آیا ابهام دارد. کند،  معرفی می
؟ بـر آن نهـاد  توان نـام دیـن را    چه در آن آمده فهم نشود می مطالعه نشود و آنآیا تا آن متن 

چـه در آن   توان متن مقدس را دین نامید که آن . در صورتی میپیداست که پاسخ منفی است
 کند.  آمده فهمیده شده باشد و این همان دینِ دو است که ملکیان بیان می

هایی در مقـام تأسـیس    استقرار. دین ویژگیمقام تأسیس و مقام  دو مقام در دین هست:
ها در فهـم   این مۀآید. ه شود علوم، معارف، فرهنگ و تمدن پدید می دارد و وقتی مستقر می

ایم از طریق این علوم، معارف، فرهنگ و تمدن  ثر است. چون ما از دین فاصله گرفتهدین مؤ
توانیم فرهنـگ اسـالمی را    ما نمی ها را حذف کنیم توانیم این گیریم. ما نمی با دین تماس می

 ال کنیم نظر شما در مورد فـالن مسـئله چیسـت؟   یم و مستقیماً برویم از پیغمبر سؤحذف کن
   فهم متون دینی لزوماً منوط به شرح و تفسیر است. پس

  
 عدول از مبنا   2.7

 کنـد  دینِ دو و دینِ سه تقسیم مـی  ، ملکیان دین را به دینِ یک،طور که قبالً گفته شده همان
بندي قائل نیست و دلیـل آن را هـم ایـن     کند چنین تقسیم ی که پیشنهاد میمعنویتولی براي 

مناسـب  چیزي وجود ندارد. چنین  معنویتس است ولی در اراي متن مقدداند که دین د می
 ت و بـر تجربـۀ  اسـ » تجربۀ دینـی «ان بدان باور دارد، از سنخ ی که ملکیمعنویتاست بگوییم 

  .)275-245 :1362باربور،  (ر.كدینی نقدهاي فراوانی وارد شده است 
هـاي   فـه أمل کرد. درست است که یکی از مؤل، در این نظرِ ملکیان باید تدهنظر نگارن به
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تواند از مبناي خـود عـدول    زدایی از اشخاص و متون است ولی ملکیان نمی تقدس معنویت
یعنـی فهـم    معنویـت گانه بدانـد. اگـر گفتـیم     بندي سه از تقسیما معنویت خود را مبرکند و 

. بنـابراین  معنویـت شود  پس موضوعی به نام دین وجود دارد که فهم آن می عقالنی از دین،
هاي مـا از   شود همین فهم دو می معنویتو  ،شود همان دین یا موضوع فهم یک می معنویت

طـور   زند. پـس همـان   همین فهم از ما سر می ۀشود رفتاري که بر پای سه می معنویتو  ،دین
  بندي است.  هم قابل تقسیم معنویتبندي است،  که دین قابل تقسیم

 
   عقالنیتد و تعب 3.7

سـنتی از    ست که قوام دین تاریخی و فهـم طور که قبالً بیان شد ملکیان بر این عقیده ا همان
ـ   اسـت و   عقالنیـت ه تیکه گوهر مدرن دین به تعبد است و نیز این از   تعقالنیـت یعنـی تبعی

  بنـدي وي از  ورتو صـ   ا تعریفاست. ام  ملکیان   وان گفت حق بات جا می استدالل، تا به این
نظـر   تعبد، نادرسـت بـه    ۀ انواع و اقسامت از استدالل و ناسازگاري آن با همو تبعی  استدالل

بـا اسـتدالل و     لنه. تعبد نوع اوخردمندا  تعبد  و د کورکورانهرسد. تعبد دو نوع است: تعب می
م خود نوعی اسـتدالل اسـت کـه اگـر بـا شـرایط       بد نوع دوتع  اسازد، ام یی نمیگرا استدالل

شـود.    چون انـواع دیگـر اسـتدالل معتبـر و موجـه قلمـداد       تواند هم خاصی جمع شود، می
یـن  گویـد. امـا ا   مـی  xاسـت، چـون     ب د چنـین اسـت: الـف،   از تعب  ملکیان   بندي صورت
توانـد   شود، زیرا شخص می مید را شامل هر دو نوعِ مذکور از تعب  و  است بندي عام صورت

خاصـی    هـاي  را به خاطر ویژگی  او  عايمد  تواند بپذیرد و می  ورکورانهرا به نحو ک xعايمد
  . با داشتن ادله یا شواهد کافی بپذیردکه در او و سخن و گفتار اوست و 

تعبـد و   بـاز هـم میـان    داري به تعبد اسـت  بپذیریم که قوام دینی اگر دقیق باشیم و حت
 توانـد عقالنـی نیـز باشـد.     داً پذیرفته شود میچه تعب ل، تعارض و منافاتی نیست. هر آنتعق

هاي اصـلی   عقالنی پایه ۀکه اگر بتوان با ادل است اي به این فرض نداشته شارهملکیان اصالً ا
د نیسـت.  عبـ و ت عقالنیتگاه منافاتی میان  ، آنعبد را مستدلت کرد و لزوم تداري را اثبا دین

ت وحی، و سـخن پیـامبر را   حجی تالش علماي اسالم این بوده که وجود خدا، بعثت پیامبر،
عقالنـی دارد.   ها پشـتوانۀ  نند، سپس نسبت به کتاب و سنت تعبد بورزند، تعبد آنمستدل ک

و عصمت انبیا و امامان، دیگر جایی براي و علم   امامت ،و حجیت وحی  نبوت پس از اثبات
پـیش    چرا مربوط به و ماند. استدالل و چون نمی  اسالم احکام و دستورهاي ةچرا دربار و چون
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درستی تبیین شود و پایه و اساس صحیح و محکمـی داشـته    د به. پس اگر تعب از اثبات است
  دفاع و پذیرفتنی است.  قابل  ، کامالً باشد

رسید و  ه در دیار اهل سنت به پایانفلسف زالی در اهل سنت از فلسفه کرده غبا نقدي ک
سـینا و بعـد شـیخ اشـراق و بعـد       ولی در شیعه تفکر عقالنـی بـا ابـن    رشد ختم شد. به ابن

جاسـت کـه در مسـائل     کاربرد عقل در حوزة معارف شـیعی تـا آن   مالصدرا ادامه پیدا کرد.
د با قدرت استدالل همراه باشد و در حـوزة عملـی و   هاي مربوط به آن بای اعتقادي و گزاره

   فرعی و فقهی عقل از منابع استنباط و اجتهاد قلمداد شده است.
  
 بودن دین تاریخی 4.7

دین همیشه بـر  . کند بودن دین بیان می معنویت را تاریخیهاي دین و  ملکیان یکی از تفاوت
ـ  کند کـه   هاي تاریخی خاص تکیه می یک سلسله واقعیت هـاي تـاریخی    تاگـر از آن واقعی

تـرین اتکـایی بـر حـوادث      کـم  معنویـت  نظر کنیم، دین، دیگر دین نیست. درمقابل، صرف
هاي تـاریخی خـاص    که دین بر یک سلسله واقعیت به نظر نگارندة مقاله، این تاریخی ندارد.

هـاي   کند اگـر از ایـن واقعیـت    که ملکیان ادعا می استوار است، سخن درستی است ولی این
. تاریخی صرف نظر کنیم دین دیگر دین نیست، سخن قابل دفاعی نیست و جاي تأمل دارد

رود. مثالً من به عنـوان یـک فـرد     گاه از بین نمی بودن دین هیچ توان استدالل کرد که دین می
شیعه اگر از واقعه غدیر خم و امامت امام علی (ع) صرف نظر کنم و آن را قبول نکنم شیعه 

ـ    نخواهم  ن سـخن ملکیـان را   بود ولی مذهب تشیع جاي خودش بـاقی اسـت. بنـابراین ای
  .سادگی پذیرفت توان به نمی

هـاي تـاریخی اسـت و ایـن      اساس ادیان بر برخـی واقعیـت   است که  مطلب دیگر این
کنـیم اگـر    ال میکنند. از ملکیان سؤ هم متمایز می هاي تاریخی هستند که ادیان را از واقعیت

   ماند؟ یخی إتکا نکنیم چه تفاوتی میان ادیان با باقی میبه حوادث تار

 

 عقالنیتو  معنویتتمایز میان  ابهام در نقطۀ 5.7

 ۀاسـت؛ مسـئل   معنویـت و  عقالنیـت عاي اصلی این پروژه، جمع میـان  که گفته شد اد چنان
  اند.  هاي گذشته از آن غفلت کرده مهمی که از نگاه ملکیان، تمام تمدن

که حرف ملکیان ایـن اسـت    ل اینم قابل توجه است. اوعا چند نکته مهدر مورد این مد
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ها نیـاز دارد   گوید انسانِ مدرن به هر دوي این متفاوت است بعد می عقالنیتبا  معنویتکه 
اسـت   عقالنیـت  معنویت زاییـدة است. اگر  عقالنیت معنویت زاییدةگوید  می حال نیدرعو 

کردن میان این دو هست.  ه جمعنیست. بنابراین چه حاجت ب عقالنیتپس چیزي جداي از 
تمـایز میـان    نوي هم هست. در سخنان ملکیان نقطـۀ هر کسی عاقل است مع دیگر عبارت به

بـا یکـدیگر در ایـن نظریـه      معنویـت و  عقالنیـت مبهم است. نسـبت   عقالنیتو  معنویت
نـدارد، ایـن همـه     قالنیـت عاي بـا   است و هیچ زاویه عقالنیت معنویت زاییدةچیست؟ اگر 

برخاسـته و کـامالً    معنویتاگر  دیگر عبارت بهدغدغه براي جمع میان این دو براي چیست؟ 
معنویـت نیسـت و درواقـع تعبیـر     و  عقالنیتاست، نیازي به آشتی بین  عقالنیتسازگار با 

   ندارد. میان آن دو وجهی» کردن جمع«
اند و همگی یـا   اي گذشته دچار اشتباه شدهه تمام تمدن که نیاکردن به  که حکم دوم این

تـاریخی   یی است که نیازمنـد تحقیقـات گسـتردة   را، ادعا معنویترا فدا کردند یا  عقالنیت
کـم اسـالم    دسـت آن سخن گفت و چنین ادعایی کرد.  ةتوان دربار است و به نحو کلی نمی

توانـد   نمـی  معنویتو  عقالنیت ةتوان گفت پروژ پس می. شیعی چنین اشتباهی نکرده است
  راه رهایی باشد. یگانه
  
   اي براي اجتماع و کار جمعی نبود برنامه 6.7

و کار اي براي اجتماع  شاید بتوان گفت هیچ نوع برنامه معنویتو  با بررسی نظریۀ عقالنیت
دگی حداقلی را شاید معناي زن معنویتنظر گرفته نشده است. جمعی در نظریۀ پیشنهادي در

انسان سخنی به میـان نیـاورده اسـت.     ا در خصوص بعد اجتماعیخص کند امبراي فرد مش
بعـد   بـراي ایـن  هـایی   برنامه ۀتواند در مورد ارائ زندگی نمیۀ جامع دربارة معناي یک نظری

معناي زندگی باید تمام  ةیک نظریه دربار دیگر بیان بهتفاوت باشد.  زندگی (بعد اجتماعی) بی
ا ایـن مهـم   ا را معنادار و منسجم ارائه دهد. امه ش دهد و آنجوانب زندگی شخص را پوش

 نادیده گرفته شده است. معنویتو  عقالنیت ةدر پروژ
  
  براي عموم مردم معنویتشرایط سخت  7.7

یا دین عقالنی بیان  معنویتتوان گفت این است که شرایطی که براي  مطلب دیگري که می
آینـد و عمـوم مـردم     مـی  ة آن بـر ر از عهـد چنان سخت است که افـرادي نـاد   آن است شده
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و تأکید بـر خودفرمـانروایی،    ،د و تقلیدرا رعایت کنند. با نفی تعبتوانند چنین شرایطی  نمی
 عقالنیتکارگیري  ههاي نخبگان استفاده کنند و باید خود با ب آحاد جامعه حق ندارند از یافته

آدمیـان توانـایی عقالنـی کـافی در      ۀهمـ  کـه  درحـالی مدرن به معناي زندگی دست یابنـد.  
  .تشخیص زندگی اصیل را ندارند

  
  گیري نتیجه. 8

 شـمول  خواهـد دینـی جهـان    رسـد مـی   نظر می معنویت بهو  عقالنیتملکیان با طرح نظریۀ 
دسـت   معنـاداري پیروي کنند به زنـدگی مطلـوب و    ند که اگر همۀ جهانیان از آنمعرفی ک

داراي ارزش یکسـانی   البتـه  کـه انـد   طرح شدهین نظریه ا علیهخواهند یافت. ولی نقدهایی 
 عالوه بر این نقدها، .نداند و بعضی نقدها وارد نیست و سزاوارِ تأمل بعضی نقدها وارد ؛ندنیست

بر ایـن   حال این دانیم. با می بر پروژة ملکیان واردها را  که آن ایم مطرح کردهنقدهایی خود نیز 
د ولـی نقـدهایی هسـتند کـه سـزاوار      نباشـ  ویرانگـري هاي م که این نقـدها نقـد  یباور نیست

  اند. ورزي اندیشه
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