
 

 سال ده از بعد معنویت و عقالنیت

الرحیملرحمنااهللبسم آقایانوهاخانمهمهمحضربهسالمعرضبا. محضرتاندركهساعتیدودر!

طرحدركهراآنچهجغرافیایوضوح،باحالعیندرامااختصاركمالباكهكردخواهمسعیهستیم،

 .كنمترسیمكنم،طرحداشتمسعیمعنویتوعقالنیت

باشدداشتهفراوانتفصیلگفتخواهممنآنچهكهباشندداشتانتظارنبایدجلسهایندردوستانبنابراین

بسیارصورتبهمنكنم،طرحرابودمبیانشمقامدرهاسالاینطولدركهراآنچهمفصلصورتبهو

ایندرمطالباینتفصیلگفت؛خواهمبگویم،خواستممیكهراآنچهمتمایزوواضحامامختصربسیار

آمدهامكردهترجمهیاامنوشتهكههاییمقالهومناظراتووگوهاگفتوهاسخنرانیوهادرسدرهاسال

 .است

بودم؛نكردهیادپروژهنامبهمعنویتوعقالنیتازوقتهیچمنكهاستاینواقعیت همیشهمن*

گفتممی ازبسیاریبابدرپروژهتعبیروفوربهامروزالبتهمعنویت؛وعقالنیتجمعیدربارهطرحی:

یپروژهیادینیروشنفكرییپروژهیاروشنفكرییپروژهشودمیگفتهمثالرود؛میكاربههااندیشه

راتعبیراینبندهخوداما.رودمیكاربهخاصرأییكبرایتعبیراینمدرنیته؛ناتمامیپروژهیامدرنیته،

موضوعاین.معنویتوعقالنیتمیانجمعگفتممیهمیشهمن.بودمنبردهكاربهمعنویتوعقالنیتبرای

بابدرراآندیگرانكهاستاینبابازبرم،میكاربهراپروژهتعبیراگربعدبهاینجاازوگفتمابتدارا

.اندبردهكاربهطرحاین

 

 دینی روشنفكری متن از برآمده ای پروژه ،«معنویت و عقالنیت»

سالدرراپروژهاینمنكهوقتی.آمدبیروندینیروشنفكریبطنومتنازمعنویتوعقالنیتیپروژه

لحاظازبندهوقتآنكردم،مطرح«نوراه»یمجلهباایمصاحبهدروكردماظهارسخنرانیدر1379

حالهربهاما.ادعابیوحقیرومایهكمروشنفكریچهاگرشدم،میمحسوبدینیروشنفكریكناظران،

آمدممیحساببهدینیروشنفكر یابگنجانیددینیروشنفكریدروندرراپروژهاینچهاالنبنابراین.

بسیارحالهربهاما.شدهمحسوبدینیروشنفكریكآنازبودایپروژهنخست،روزهایدرنگنجانید،

بودندگفتهانقالبازبعدوقبلدینیروشنفكرانآنچهازداشتفاصله كهآنچهباداشتفاصلهیعنی.

دكترسروش،دكترشبستری،دكترانقالب،ازقبلدرطالقانیمرحومبازرگان،مرحومشریعتی،دكترمرحوم

وضوحبهراسخنمناینكهخاطربهشد؛واضحزودخیلیزاویهوفاصلهاینوگفتندمیدیگرانوكدیور
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اینكهشدواضحزودخیلیلذاوگویمنمیسخنپهلوچندوپهلوسهوپهلودووقتهیچوگویممی

 .داردفاصلهگویند،میدیگرانآنچهباسخن

درهایشویژگیازبعضیبگوید،خواهدمیچهكهبگویماجماالًمنكهآنازپسپروژه،ایندرحال

زبانفارسیبخش)اسالمجهانفرهنگییحوزهچهاردردینیروشنفكرانهایپروژهبااستمتفاوت

وكمشیروبنگالدشوهندیقارهشبهوپاكستانمثل)اسالمجهانزبانانگلیسیبخش،(ایران)اسالمجهان

سخنانو(اسالمجهانزبانعرببخشدر،(تركیهمثل)اسالمجهانزبانتركبخش،(مالزیواندونزی

خواهمنمینباشد،همصوابدررویمنسخناتفاقاًاستممكنالبته.داردتفاوتسخنانآنهمهبابنده

.هستتفاوتحالهربهكهبگویمخواهممیمنتهیهست؛آندرحقانیتیكهبگویم



  معنویت و عقالنیت طرح از گزارشی

گزارشگزارش،اینوكنممیشروعاینجاازكنم،طرحراپروژهاینبخواهماگرسالدهازبعداالنحال

درمطالباینكهاستنبودهگونهاین.امداشتهذهندرسالدهایندرآنچهازهستهمواقعیبامطابق

.باشدآمدهپدیدمنبرایاخیرروزهای



 آرمانی زندگی های ویژگی

زندگی(2باشد،خوشیزندگی(1:باشدداشتهویژگیسهكهاستزندگیآرمانی،زندگیمنگمانبه

»و«خوبی»،«خوشی»صفتسهدارایمنراآرمانیزندگیهر.باشدارزشمندیزندگی(3وباشدخوبی

بایدنپذیریدیابپذیریدبخواهیدچهونپذیرید،یاوبپذیریدتوانیدمیشمارااینوكنممیتلقی«ارزشمندی

.نهیاهستزندگیچنینآرمانیزندگییكآیاكهببینیدوكنیدعرضهخودتانشهودبه



 زندگی خوشیِ :آرمانی زندگی اول ی  مؤلفه

ممكنلذتبیشترینشخصخوش،زندگییكدر.استزندگییخوشیاشویژگیاولینآرمانیزندگی

باشمداشتهزندگیچنانمناگر.استطالبخودشبرایرارنجودردكمترینوخودششخصبرایرا

رنجودردكمترینوباشمداشتهخودمشخصبرایرالذتبیشترینهست،منوسعدركهآنچهتاكه

بهزندگیخوشیِ.«خوشزندگی»شودمیگفتهصورتایندر.باشمداشتهخودممورددربازراممكن
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ببرمرارنجودردكمترینولذتبیشترینكهاستاین خوشیزندگیبایدآرمانیزندگیمنگمانبه.

زندگیبرایشمااستممكندانممیخوشخودمزندگیبرایمنكهچیزیكهنیستشكیالبته.باشد

.نبردلذتآنازاستممكنشمابرم،میلذتآنازمنكهچیزیوبدانیدناخوشخودتان

چیزیمنچراكهدراین.نكندشماعایدرنجیودرداستممكنكند،میمنعایدرنجیودردكهچیزی

 :مؤثرندعاملپنجدانید،میبخشلذترادیگریچیزشماودانممیبخشلذترا

 ژنتیكیمسأله.1

الخصوصعلیوزندگیاولسال9تربیتوتعلیممحیطخصوصبه.محیطوتربیتوتعلیمیمسأله.2

 .زندگیاولسالسهتربیتوتعلیممحیط

 ...وگركنشیاباشیمپذیركنشگرا،برونیاباشیمگرادرونیعنی:ماروانیسنخ.3

 سن.4

.آدمذهنیهایتجربهوفهمتفكر،علم،میزانیعنیآدمی،دماغیوجسمیهایتوانایی.5

لذتشماراچیزیچهوندانمیابدانمبخشلذتراچیزیچهمناینكهدرمؤثرندالبتهعاملپنجاین

ندانیدبدانیدو .كندمیمتفاوترامازندگیهایراهكهاستهمینوكندمیایجادتفاوتعواملاین.

اینخاطربهكهاینوجودباحالهربهاما.بردمیلذتبسیارشهرتازكسیواستبیزارشهرتازكسی

اینبا.شودنمیعایدشانرنجودردچیزیكازهمهوبرندنمیلذتچیزیكازهمگیهاانسانعاملپنج

باشدداشتهخوشیزندگیكهاستآرمانیزندگیدارایانسانیهمه، نظرازكهرالذتیبیشترینیعنی.

.باشدداشتهاست،رنجودرداوخودنظرازكهرارنجیودردكمترینو.باشدداشتهاست،لذتاوخود

آرمانیزندگیاساسییمؤلفهسهازیكیزندگیhappinessشناسانروانتعبیریهبازندگیخوشی

.است



  زندگی  خوبی :آرمانی زندگی دوم ی  مؤلفه

برعالوهیعنیاست«زندگیخوبی»آنوداردهمدومییویژگیخوشی،برعالوهآرمانیزندگیاما

happiness  ،goodnessكهكندزندگیچنانشخصكهاستاینبهزندگیخوبیواستالزمهم

باشد،داشتهدیگرانرنجودردازكاستندرراسعیبیشترینوبرسانددیگرانبهرارنجودردكمترین

كهكنمزندگیچنانبایدمناوالدیگرتعبیربه.بگیردنظردرراخودشلذتایذرهامرایندراینكهبدون
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تواندركهآنجاتاكهكنمزندگیچنانثانیاوشوددیگرانعایدرنجودردكمترینمنزندگییناحیهاز

 .استویژگیاینواجدكهاستزندگیخوب،زندگی.بكاهمبرندمیدیگرانكهرنجیدردازدارم

بركامالًشناختیروانلحاظبهمایتكیهزندگی،خوشیِدریعنیاولینكتهدركهكنیدمیتوجه

استمبتنیروانشناختیegoismبركامالزندگیخوشییعنیاست«خودگرایی» خودگرائیم،ما.

طبعاًداریم،خودنگهچونونگهداریمخودطبعاًداریم،ذاتحبچونوخودمحوریموخوددوست

دفعخودمانازراألمورنجودردبیشترینوكنیمجلبخودمانطرفبهرالذتبیشترینخواهیممی

كنیم باعثنداریم،همگزیریوگریزآنازماازكدامهیچكهروانشناختییخودگرایانهیانگیزهاین.

داشتهوجودرنجودردكمترینولذتبیشترینآن،دركهشویمراندهیزندگیسویبهماكهشودمی

 .باشدداشتههمرا«خوبی»یعنیدومویژگیبایدخوشی،برعالوهآرمانیزندگیاماباشد،

شمارنجودردكاهشدرسعیشخصی،لذتقصدبهمناگرنیست،وخودگرویخودگراییخوبی،در

امنشدهخوبییمرحلهواردهنوزوكنممیسیرخوشییدایرهدرهمبازمناینجادردارم، خوبیدر.

لذتبیشترینخواهممیكههمانطوروكنمتلقیخودممثلراشماخواهممیهمیشهمنكهاستزندگی

مورددركهكنمتنظیمراامزندگیچنانخواهممیباشم،داشتهخودمزندگیدررارنجودردكمترینو

اینكنممیسعیبنابراینوكنمتلقیخودمواقعاًراشمایعنیشود،نائلامرهمینمنیناحیهازهم،شما

 .كندپیدامصداقهمشمامورددرلذتبیشترینورنجودردكمترین

یهمهروانیذهنی،جسمانی،ساختاروسرشتدركه«دوستینوع»ایناست،حاكم«دوستینوع»اینجادر

فعلیتبهكهكسانیدروآیددرمیفعلیتبههمكسانیدراست،موجودمستتروبالقوهصورتبهما

درامااست،«دوستینوع»نخست،نگاهدرالبتهاین.استخوبیزندگیشانزندگیكهگوییممیآید،درمی

بیشتردوستینوعازاشدایرهكسانیدرخوشبختانهوشودمیدوستینوعازكمتراشدایرهمتاسفانهكسانی

 .شودمی

استدوستینوععالی،هایانساندریعنی بهدوستینوعازهستند،عالیحدازفروتركههاییانساندر.

خودآئینهموكیشهماینكهیاودارمدوستراخودمیجامعهوملتیعنیشود،میتبدیلدوستیملت

كمتروكمتریاودارمدوستراخودمایمحلههمیاو.دارمدوستراخودمهمشهرییا.دارمدوسترا

بدارمدوستراامایهستهیخانوادهفقطشناسان،جامعهیگفتهبهكهبرسدجاییبهاستممكن.كمترو

بیروندایرهاینازهمفرزندانموهمسرحتیاستممكنو.راامبالفصلفرزندانوهمسرموخودمیعنی

«دوستینوع»ازترگشادهاتفاقاً«دوستینوع»اینهمكسانیدرالبته.شودترتنگوترتنگتواندمیوبمانند

شودمی بهمحبتبهآنازونباتاتبهمحبتبهآنازوحیواناتبهمحبتبهكمكم«دوستینوع»و
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معنیبهaltruismحقیتدر.بینیممیراaltruismیابندگیگسترشنوعیوشودمیكشیدهجمادات

.آیدمیپدید،«دوستیاستمنجزكههر»یعنی،«دوستیماسواء»اینجادرولیبوددوستینوع

داردوجودحالتاینهاانسانازادریندر خیزدبرمیچیزچهاززندگیخوبیایناما. كهطورهمان.

یخوشی»مورددركهچیزیآننهواست«عشق»آنمنشاءبنابراین.خیزدبرمیدوستینوعازكردمعرض

.گوییممی«زندگی



 زندگی ارزشمندی: آرمانی زندگی سوم ی  مؤلفه

راویژگیایناگركهباشدداشتههمدیگرییویژگیبایدخوبی،وخوشیازغیرآرمانیزندگیاما

 .نیستآرمانیزندگیآنكهرسدمینظربهباشدنداشته

همسومیعاملبایدبینیدمیكنید،میمراجعهخودتانشهودبهشماوقتییعنینیست؟آرمانیمعناچهبه

بایدزندگیكهاستاینسومویژگیآنو.بدانمآرمانیومطلوبكمالزندگیرازندگیآنمنتاباشد

اولیمؤلفهدراینكهمثلچونبیارزد؛زیستنشبهكهباشدبایدچنانمنزندگییعنی.باشدهم«ارزشمند»

ارزدمیاشزیستنبهزندگیكهبوداینبرفرضدوم،و اشزیستنبهكهزندگیحاالگفتممیمابعد.

ارزد؟میاشزیستنبهزندگیاساساآیااما.باشدخوبیوخوشیویژگیدارایبایدارزد،می

كلفت،نانیااستخوبنازكنانیاخمیر،نانیااستخوببرشتهنانآیااینكهسربروقتیشماومن

غذاییرژیمدربایدهمچنینوداردضرورتزندگیبراینانكهباشیمگرفتهفرضاولكهكنیممیبحث

چهناناینكهسربركنیممینزاعچراباشیم،نگرفتهاینبرفرضاگرگرنهوباشدداشتهوجودما

 باشد؟نداشتهویژگیچهیاوباشدداشتهویژگی

استشدهگرفتهفرضاست،زندگیخوبیكهدومیمؤلفهدرواستزندگیخوشیكهاولیمؤلفهدر

باشدبایدكهاستچیزیزندگیكه باشد،داشتهوجودبایدكهحالوباشدداشتهوجودبایدزندگی.

.باشدخوبباشد،ناخوباینكهجایبهو.باشدخوشباشد،ناخوشآنكهجایبهكهاستخوب

بهزندگیاصالًآیاباشد؟داشتهوجودزندگیبایدچرااصالكهاستاینسربربحثسومیمؤلفهدراما

.كردزندگیبایدچگونهكهبگوییمبایدوقتآنارزد،میزیستنشبهاگروقتآننه؟یاارزدمیزیستنش

چراكهبدانیمبایداول.نداردسودیزندگیچگونگیازبحثندانیم،را«زندگیچرای»تانیچه،تعبیربه

 .زیستبایدچگونهكهبگوییمبعدتازیست،باید
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كهاستزندگیآرمانی،زندگییكاماكردیممیبحثرازندگیچگونگیزندگی،خوبیوخوشیدرما

بهگردمبرمیمن.نكنیمخودكشیچرا.استشدهدادهجوابهمزندگیآنچراییزندگی،صاحبانبرای

مابهنتواندفلسفهتایعنیاستخودكشییمسأله،فلسفهیمسألهمهمترینگفتمیكهآلبركاموزندگی

اصیلاصل.استنگفتهجوابایمسألههیچبهبكنیم،خودكشینبایدیابكنیمخودكشیكهبدهد،پاسخ

كردخودكشینبایدچرایاكردخودكشیبایدچراكهبدهدجوابمابهكهاستاینفلسفهدر بهاین.

نداردزیستنارزشیاداردزیستنارزشزندگیآیاكهگرددبرمیسومیمؤلفه خودماندستمانآمدن.

بهخودنزددركهكسی.رویمنمیچراپس.استخودماندستكهمانرفتناما.استنبودهخودماندست

اشزندگیهمبازباشد،خوبیازسرشاروخوشیازسرشاراشزندگیولواست،ندادهپاسخسؤالاین

بهبایدخوبی،وخوشیبرعالوهاست،زندگیآنصاحبكهكسینظربهآرمانیزندگینیست،آرمانی

ازبیشتراشهزینهكهكردیدیقینشمااینكهمحضبهراكاریهرشماكههمانطوراالوبیارزداشزیستن

كنیدمیمتوقفاست،سودش راآنبایداست،سودشازبیشترزندگییهزینهكهكردیدیقینهماگر.

:ایمدستهدوهاانسانمابگویمبایدكهاینجاست.كنیدنمیاشمتوقفچراخبكنید،متوقف

اما.نیستسودشازبیشتراشهزینهو.استارزشمندبرایمانزندگیچونكنیمنمیمتوقفشدستهیك

نیست،ارزشمندمابرایزندگیگویندمیكههستندكسانیهستیم،آنجزءماازشماریبیكهدومیدسته

استاشهزینهازبیشترسودشكهایمنكردهاصراروقتهیچیعنی خودكشیشجاعتوجرأتاما.

.نداریم

وبزدلیجهتبهنهاست،یافتهادامهاگركهاستزندگی،آرمانیزندگیكهاستاینمنبحثحاال

همچنانامااستبودهسودشازبیشترزندگییهزینهاستفهمیدهكهبوده،زندگیآنصاحبترسویی

نداردخودكشیجرأتچوندهد،میادامهزندگیبه فالنباتجارتادامهاستفهمیدهكهتاجریمثل.

نداردبكند،راشراكتقطعپیشنهاداینكهجرأتولینیست،سودشبهشریك بهتنهانهفرداینخب.

هستهمترسوییانسانواقعدربلكهاست،نكردهعملعقالنیتمقتضای بایدآرمانیزندگیپس.

كند؛میدعوتخودگراییوشادكامیسویبهرامازندگیخوشی.باشد«ارزشمند»و«خوب»و«خوش»

زندگیهمزندگیارزشمندیو.كندمیدعوتزیستناخالقیوگراییدیگرسویبهرامازندگیخوبی

.كندمیمعناداررا

معناستبیزندگیارزش،بیزندگی حدبیشترینبهماخوددوستیآندركهخواهیممیرازندگیما.

حالعینودرشودارضاءحدبیشترینبهزیستناخالقیراهازهممادوستینوعشود؛ارضاءخودش

.دهیمادامهزندگیاینبهكهصرفدمیكهباشیمداشتهیقینواقعاًیعنی.باشدهمارزشمندیزندگی
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 آرمانی زندگی حصول امكان

.نیستماخوددستدرآنازبخشیو.خودماستدستبهاشعمدهبخشآرمانی،زندگیاینحصول

.استمنسخندومیمقدمهاین

ازبخشییكشود،میتقسیمقسمتدوبهخوددروندربازاست،بیرونمنخوداختیارازكهبخشیآن

استچیزیآناینو.استبیرونبشركلاختیارازچوناست،بیرونمناختیارازآرمانی،زندگیحصول

كهوجوهیآنیعنیزندگیتراژیكوجوه.كنممیتعبیرزندگیتراژیكوجوهبهآنازهابحثدرمنكه

سرشتچونباشیم،داشتههمتوانیمنمیولینداریمارزشمندیوخوشوخوبزندگیماوجوه،آندر

.دهدنمیتحققاجازهآنازبیشتربهبشریزندگی

دستبهامانیستبیرونبشروسعازیعنینیست،زندگیتراژیكوجوهجزءهم(دومبخش)دیگربخش

نیستندمنیسیطرهدرنهادهااینكهاستاجتماعینهادهای نهاداقتصاد،نهادخانواده،نهادباالخره.

تكلیفتعیینمابرایزیادیحدتاهممذهبودیننهادحقوق،نهادتربیت،وتعلیمنهادسیاست،

.دارندمنفییامثبتآثارمازندگیبرنباشیم،یاباشیمآگاهونخواهیمیابخواهیموكنندمی

بخشیكامااست،بازبستهانسانیشخصدستبهآرمانیزندگیازایعمدهبخشیبندهنظربهبنابراین

یانیست،بشریتوانسانیتوسعدراساساًكهروآنازیا.نیستبازبستهانسانیشخصدستبههمآن

اجتماعینهادهایآنكهداردوابستگیاجتماعینهادهایبهولیهستبشریتوانسانیتوسعدراینكه

.نیستندمندستدرموممثلكهاستمُسلّم



 معنویت و عقالنیت ی پروژه مدعای

تواختیاردركهآرمانیزندگیازبخشیآنبهمن)كهبوداینمدعایشمعنویتوعقالنیتیپروژه

(اما.ندارمكاریاست،بیرونهاانسانیهمهاختیارازاساسایااستاجتماعینهادهایاختیاردریانیست،

بهتوانیدمیشماست،خوداختیاردركهزندگیازقسمتیآنازاستفادهباچگونهكهبدانیدخواهیدمیآیا

اختیاردركهمقدارشآنارزشمند،وخوبزندگییكدانیدمیآیا.كنیدپیدادستآرمانیزندگانییك

 آید؟میحاصلراهیچهازشماست،

بهدستیابیكهبوداینپروژهاینپاسخ.ایمشنیدهتاریخطولدرفراوانیهایجوابسؤال،اینبهپاسخدر

زندگیكههستندایمؤلفهدومعنویتوعقالنیت.شودمیحاصلمعنویتوعقالنیتراهازآرمانیزندگی

منتواندركهآنجاییتافقط.كندمیفراهمبرایماست،زندگیصاحبمنتوانِدركهآنجاتاراآرمانی
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آنیانیستزدودنیاساساًواستزندگیتراژیكوجوهجزءكهبخشیآننهاست،زندگیصاحب

 .شودمیآنبهمندستیابیمانعاجتماعینهادهایولیهست،شدنیتحصیلكهمقداری

دینیروشنفكرانازوقتی.بدهدشمابهدیگریجواببودممكنكردی،میدیگریازراسؤالهمیناگر

روشنفكركهروآنازتوكهبپرسیددینیروشنفكرازاگردهند؟میشمابهجوابیچهكنید،میراسؤالاین

رویدینبهكهكنممیپیشنهاد:گویدمیكنی،میپیشنهادراهیچهآرمانیزندگییكبرایهستی،دینی

 .كنیدروتجددگرایانهوروشنفكرانهدینبهبلكهدینی،هرنهاماكنید،

بهكهگویدمیكنی،میپیشنهادراهیچهآرمانیزندگییكبرایتوكهبپرسیددینیبنیادگرایانازاگرحال

 .فوندامنتالیستیوبنیادگرایانهدینبهبلكهمدرنیستی،وتجددگرایانهدینبهنهاماكنیدرجوعدین

بنیادگرایانهدینبهنهوتجددگرایانهدینبهنه:گویدمیكهاستاینسؤالاینبهبهپاسخدرسومحلراه

كنیدرجوعگرایانهسنتدینبهبلكهكنیدرجوع گویدمیچهارمیحلراه. دینبهكاریكلیطوربه:

.برسیدآرمانیزندگیبهتوانیدمیعقلباتنهاشما.باشیدنداشته

میتأكیدچرااست؛معنادار«معنویتوعقالنیتطرح»قالبدرسؤالاینبهدادنجواببگویمخواهممی

هیچسخناینباشد،نداشتهمخالفیهیچكهبگوییدسخنیشمااگراینكهبرایاست؟معناداراینكهبركنم

نداردسودی باشدداشتهمخالفكهاستاینسخنیكسودمندیعالمتاول. درسخنیكسانییعنی.

باهمهما.نیستشماسخنِاینباشند،موافقآنباهمهكهبگوییدسخنیشمااگروگرنه.بگویندبرابرش

استمساویدوعالوهبهدوكهدارندقبولهمهكهدلیلاینبهكیست؟رأیایناما.موافقیم«2+2=4»

.استهمهرأیونیستخاصیكسهیچرأیرأی،این.باچهار



 است وسیله بلكه نیست هدف معنویت، و عقالنیت

آرمانیزندگیبهراماكههستندایمؤلفهدومعنویتوعقالنیتچونكهاستاینسخنمبعدییمقدمه

مابنابراین.اندوسیلهدوهربلكهنیستند،هدفهیچكداممعنویت،وعقالنیتكهگیریممینتیجهرسانند،می

كنیمنگاهوسیلهچشمبهدواینبهباید «عقالنیت»ابرویوچشمعاشقما. نیستیم«معنویت»و چون.

نگاهوسیلهدوچشمبهدواینبهنیست،تحصیلقابلمعنویتوعقالنیتازجدایآرمانیزندگیبینیممی

وكرددوریهاآنازشودنمیانحاءازنحویهیچبهكهایوسیلهدو.ناپذیرگریزیوسیلهدوالبته.كنیممی

راه.هستندفردبهمنحصرهدفبهرسیدنبرایهاایندویهرالبتهورسیدآرمانیزندگیبهحالعیندر

 .ندادوجودـقولاینبهقائلنظربهالاقلـبدیلی



 و معنویت یعد از ده سالقالنیت ع

 ملکیانصطفی م

 

 

 | 9 

بابدرخواهممیهماالنومعتقدمآنبهوجودتمامباكهبودمگفتهراتعبیری(79سال)پیشهاسالمن

كنمتكرارراتعبیرهمانمعنویتوعقالنیت  راتعبیرآنكهزمانیچون. وعقالنیتلغتبودم،گفته

:كهامگفته«نوراه»بامصاحبهدرمنباشندخواندهدوستانوبیایدیادتاناگر.بودمنبردهكاربهرامعنویت

امرهیچنگراندلنهوفرهنگنگراندلنهتمدّن،نگراندلنهتجدّد،نگراندلنهسنّتم،نگراندلنهمن

.روندمیوبرندمیرنجآیند،میكههستمداریخونوگوشتهایانساننگراندلمن.قبیلاینازانتزاعی

»بودمنبردهرا«معنویتوعقالنیت»اسمآنجاحاالخب بشود،مابرایجدیدیبتنبایدهم«عقالنیت.

معنویت» بشودجدیدیبتنبایدهم« وانساناستخدامدربایدچیزیهرباشد،بتنبایدچیزیهیچ.

مذهبتان،درتان،دیندر،تانتمدنوفرهنگدراینكتهشمااگرحاال.باشدآدمیهایرنجودردازكاستن

ادبیاتودرهنرتان،انسانیتجربیعلمدرتان،طبیعیتجربیعلمدرتانالهیاتدرعرفانتان،درتان،فلسفهدر

وپوستوگوشتانساناینرنجودردازكاستندردبهكهچیزیهرجادرهرتان،تاریخیعلومو

 .كنیممیأخذراآنماخورد،دارخون

نهایسمی،نه،راآیینینهرا،مذهبینهوراكیشینهودارمرادینییدغدغهنهمناینكهعیندربنابراین

دلیلبهكنم؛نمیپشتهااینازكدامهیچبهحال،عیندرولیرا؛تمدنینهورافرهنگینهرا،مكتبی

موادهامؤلفهآنأخذازكنیم،میاخذراهامؤلفهآنوقتیكهدارندوجودهاییمؤلفههااینیهمهدراینكه

مرهمی،كنیم؛میدرستبشررنجودردبرایرامانمعجونومرهمخام،موادآنازكهكندمیبروزخامی

هااینیهمهدلازكنیم،درستبشررنجودردازكاستنبرایازخواهیممیكهضمادیپمادی،معجونی،

وادبیاتوفلسفهوتجربیعلموعرفانومرامومشربآیین،كیش،فرهنگ،دین،دلازكنیم،میفراهم

 .كنیممیاخذهنر

موردسهبرآوریم،میفراهمرامعجونومرهمآنخامموادماكههاخاستگاهومنابعاینیهمهمیاناز

 .كنیممیاستفادهمادیگرمنابعهمهازاما.ادبیاتیكیوروانشناسییكی،فلسفهیكی:دارمفراوانتأكید

هیچانسانرنجودردوانسانجز.كنیممیتكرارهممعنویتوعقالنیتبابدرراسخنهمینبنابراین

.مسألهنهونماستمسألهنظرمنبهچیزدیگریهرباشد؛مانظرمطمحنبایدچیزی



 ارزد می تاریخی بناهای همه به انسان یك جان

یكیواقعاًكهكردند،منفجررابوداشكوهمندوتاریخیوعظیمیمجسمهآنطالبانوقتیكهآیدمییادم

واكنشآنبههمجهانیانعمومیافكاروكردشدمیكهاستكارهاییترینغیراخالقیوترینوحشیانهاز
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تكرارراجملهآنبازاالنوشدهمتعبیرسوءالبتهوگفتمراایجملهجاییدرمندادند،نشانمنفی

.كنممی

.نداردتأسفجایافغانییكشدنكشتهیاندازهبهبودایمجمسهكردننابودنمننظربهكهبودمگفته

ازانسانیكجانارزش.هاافغانشدنكشتهوشكنجهسالبیستاینكهنه؛افغانییككشتنیاندازهبه

كلیاشود،كشتهانسانیكاینكهبینبشوددایرامرروزیاگربنابرایناست؛بیشترتاریخیبناهایتمامی

دادنجاتبایدراانسانیكاینجانكهگویممیمناند،تمدنیوفرهنگیمفاخركهبشرتاریخیبناهای

ندارند،راانسانارزشتاریخیآثاراینكهدلیلبهچرا؟.شودنابودبشرتاریخیآثارتماماینكهقیمتبهولو

.باشدبایدانسانبرایچیزهمه

حاصلاوالً،مجسمهآنكهاستایندلیلبهبازمتأسفیم،هممجسمهآنرفتنمیانازبرایمااگربنابراین

راجهانبوداییانعواطفواحساساتدوماًوشداعتناییبیهاآنبهانهدام،اینباكهبودهاییانسانكار

تأسفبنابراینجنبه؛اینازبودیمقائلقبحینبایدمابازشدند،نمیسآزردهجهانبودائیاناگریعنی.آزرد

.استشدهدارجریحهعواطفشانواحساساتضرورت،بدونكههاییانسانبهگرددبرمیبازماناراحتیو

درفلزوسنگوگرنهآزردیم،راجهانبودایینیمومیلیاردیكعواطفواحساساتضرورت،بدونما

.باشدداشتهتواندمیوقعیچهانسانمقابل

دهیم،مینشانواكنششدیداًماشود،میاعتناییبیتاریخیاثریكبهوقتیكهخورممیتأسفهمیشهمن

نشانواكنشمقدارآنها،آنبهاعتناییبیودارخونوپوستوگوشتهایانساننابودیمقابلدرولی

.دهیمنمی

.دارندارزشانسانرنجودردازكاستنمسیردرایوسیلهتنهامعنویتوعقالنیتپس



 چیست؟ «عقالنیت» از مراد حاال

عملازراگفتاراگر.)شودمیتقسیم«گفتاریعقالنیت»و«عملیعقالنیت»،«نظریعقالنیت»بهعقالنیت

.كنممیعرضاختصاربهاینجاامدادهتوضیحراایندیگرجاهایدرچون.(بكنیمجدا
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 نظری عقالنیت: الف

آنكهقرائنیوشواهدقوّتمیزانباراعقیدهیكبهمانپایبندیمیزانمااینكهیعنی«نظریعقالنیت»

شوند،میبیشتركندمیتأییدراعقیدهیككهشواهدیوقرائنچههر.كنیممتناسبكند،میتأییدراعقیده

كههربراستوواضحیمطلبمطلب،اینالبته.شودكمتربایدعقیدهآنبهماپایبندیودلبستگیمیزان

شعریكدرمعرّیابوالعلیتعبیربهو.كنیممیعملاینخالفتقریباماعملدراما.پذیردمیشودعرضه

اماگویم،میسخنگونهزمزمهوآهستهزبانباگویممیدلیلیباسخنكهوقتی:»گفتمیكهعالیبسیار

كشممیفریادشودمیدلیلبیسخنموقتی سخنانیآنبهمعطوفغیرتمانوحمیتزندگیدرنیزما.«

.داردوجودسودشانبهقرائنوشواهدمیزانكمترینكهاست

مثالبرای.نداریمحمیتیهیچدارد،وجودهاآنمورددرقرائنوشواهدبیشترینكهعقایدیبهنسبتاما

است،چهارشنبهامروزكهگفتاست،شنبهسهروزالواقعفیكهامروزكهكرداظهاراینجادراالنكسیاگر

حقیقتاینكهبابورزید،حمیتیوغیرتشماازكدامهیچكنمنمیگمانمناست،دوشنبهامروزیا

كهچیزیخالفبربرزخ،عالمهایپیچازپنجمپیچدركهشودگفتهاگراما.استكردهانكارراصریحی

.ورزیدمیحمیتوغیرتشماگاهآناست،ایستادهدیگریكسواستنایستادهفالنیاند،گفتهبرخی

جایفرشتهچندسوزنیكسررویبراینكهبابدرآمدپیشبحثیمسیحیانبینپاسكالزماندر

گیردمی جایسوزنیكسربرتوانندمیجهانفرشتگانیهمهبودندمعتقدمسیحیمتألهانازبعضی.

انتخابرادیگریقولبعضیو.گیردنمیجاسوزنسربرهمفرشتهیكحتیگفتندمیبعضی.بگیرند

آگوستكتاببهكنندمراجعهدوستان.استگرفتهصورتفراوانیكشتارهایموضوعاینحول.كردندمی

اینسربرگرفتصورتفراوانیكشتارها.استشدهترجمههمفارسیزبانبهپیشهاسالكهواالنس

جایایفرشتههیچكهایگفتهیاگیرد،میجایسوزنسربرفرشتهیككهایگفتهتوچراكهنكته

درهمپاسكالكهاستجالبو.گیرندمیجایسوزنسربرعالمفرشتگانیهمهكهایگفتهیاگیردنمی

 .گرفترانزاعاطرافازیكیوكردشركتمنازعهاین

دركشتاریهیچسه،بااستمساوییاپنج،بااستمساویدویبعالوهدو:بگویدعالمدركسیاگرحال

غیرتیوحمیتهیچماولیاست،كردهانكارراصریحیحقیقتفرداینكهباگیرد؟میصورتعالم

یفاصلهدوزخعالمبابرزخعالمخیر،نه:بگویدكسیكهورزیممیوقتیراغیرتوحمیتاما.ورزیمنمی

دلبستگیمیزان....واستاینقدربهشتعرضاست،فالنجهنمبابهشتیفاصلهواستفالناشزمانی

.كنندمیتأییدراباورهااینكهاستقرائنیوشواهدقوتمیزانعكسكامالباورهااینبهمانپایبندیو

ببینیدوكنیدفهرستخودتانبرایراعقایدتانیكباریعنی.داریدكهعقایدیبهبرگردانیدرااینشماحال
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یاداردتناسبدارد،وجودباورهایتانسودبهكهقرائنیوشواهدمیزانباتاندلبستگیوپایبندیمیزان

 .نداردتناسب

[:نیوزمیزانازنقلبهملكیاناستادسخنرانیمتنادامه]

 

 : عملی عقالنیت( ب

بیشترهرچهساختنمتناسبیعنیعملیعقالنیت.استعملیعقالنیتآنوداردنیزدومیشقعقالنیت،

مثالكهگفتیماگر.ایمكردهعملترعقالنییعنیباشد،بیشترتناسباینچههر.اهدافیاهدفباوسایل

نظربهحرفاینگویندهكنند،رعایتبیشترراحجابشانهاخانمبایدشودگرفتهزلزلهجلویاینكهبرای

استنداشتهعملیعقالنیتازتصوریاصالكهرسدمی ایناشوسیلههدف،آنكهداندنمیگوینده.

حجاب.رسیدآنبهایوسیلههرباتواننمیراهدفیهرونیستهدفیهربرایایوسیلههر.نیست

داشت؛اگرچونندارد،هیچمعجزهوقوعبرایامادارد،دیگرجهتیكدرباشدداشتهسودیاگرزنان،

ندادیدخبربشریتبهوداشتیدخبرامر،اینازكهسال1400ازپسكهایدكردهراخیانتبزرگترینشما

تناسبوسایلمانواهدافبینیعنیعملی،عقالنیتشود،میگفتهوقتیپس.ندهدرخزلزلههمهاینكه

راخودخاصوسیلهنیزهدفیهرویافتدستهدفیهربهتواننمیایوسیلههربا.باشدداشتهوجود

.داردالزم

 

 گفتاری عقالنیت( ج

معموالهمهاینبااما.استكردارنوعیكماگفتارو.هستندماهایگفتهواقوالما،اعمالازقسمیك

.باشندمتناسببایدوسایلواهدافكهگفتیمعملیعقالنیتدر.شودمیمطرحجداگانهگفتاری،عقالنیت

آدمیالضمیرفیماتفهیمگفتارهدف.باشدمتناسبوسایلباباید(اهداف)هدفنیز،گفتاریعقالنیتدر

دركهراآنچهخواهیممیگفتاردرماهدف،اینبا.كنیممتناسبهدفاینباراوسایلمانبایدپساست،

كنیمتفهیممخاطبمانبهراآنمیگذرد،جانمانودلدرضمیرمان،وذهن گفتاردروسایلیبایدپس.

عقالنیتنامبهشودمیپیداسومیعقالنیتكهاینجاستوبرساندهدفاینبهبهترراماكهكنیمانتخاب

هرابهام،كمترچههرماسخنكهاستاینكنیمرعایتبایدكهچیزیتمامگفتاریعقالنیتدر.گفتاری

ماكهشوندمیمانعغموضوایهاموابهامكهچراباشد،داشتهغموضكمترچههروایهامكمترچه

مرادشق،سهاین.كندپیداانتقالشماذهنبهداردخلجانمنضمیردركهگونههماندرستمنالضمیرفی

 .استعقالنیتازمن
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 چیست؟ معنویت( 2

گفتهبارها.كنمبیاننیزمعنویتازرامرادمبایدكنم،جمعمعنویتباراعقالنیتخواهممیگویممیوقتی

منافاتدینبالزوماگویممیمنكهمعنویتیكهنیستاینمرادماما.نیستدینمعنویت،ازمنمرادكهام

وبرادرهركهنیستاینمعنایشایناما.نیستشكیایندرنیست؛منخواهرمن،رادبر.داردتضادیا

هستندنزاعدرهمباهمیشهخواهری تضادیعنیمغایرتیهركهكنیمفكرنبایدما. بندهكهمعنویتی.

هماینالبته.استمتدینغیرلزومامعنویانسانهركه،آیدنمیبرحرف،اینازاما.نیستدینگویم،می

همدیگربرخینیستند،متدینامااندمعنویانسانهابرخی.استمعنویلزومادینی،انسانهركهآیدنمیبر

نهواندمعنوینهبرخیونیستندمعنویولیهستندمتدیندیگری،گروهدار،دینهمواندمعنوی

 .باشمقائلذیلگزارهسهبهكهاینیعنیگویم،میمنكهمعنویتی.داردین

فیزیك،قوانینبهمنحصرجهانكهباشممعتقدباید(بندهنظراز)باشممعنویانسانكهاینبرای(لفا

لحاظبهمعنوی،انسان.استشناختیوجودلحاظبهاین.نیستگوییدمیشماكهشناسیزیستوشیمی

شناسیزیستوشیمیفیزیك،بزرگعلمسهبهمنحصرجهانكهاستمعتقد(ontology)وجودشناختی

شناختدراماكنند،میكمكجهانشناختدرمنبهشناسیزیستوشیمیفیزیك،دیگر،تعبیربه.نیست

جهانهمهنهوجهانازبخشی كهاستآنازتروسیعبسیاربسیارآنتولوژیكی،لحاظبههستیجهان.

 .كنندمیعرضهمابرشناسیزیستوشیمیفیزیك،قوانین

هرچهدرمنحصرجهانكهاستمعتقدمعنویانسان،(epistemology)شناسیمعرفتلحاظبه(ب

عقلازفراتر.)استبیرونآدمیعقلحدودازكههستجهاندرچیزهایی.نیستگویند،میآدمیانعقول

استآدمی بشرعقلكهاستهمانهستی،جهانكهباشیممعتقداگرشناسیمعرفتلحاظبهیعنی(.

معنویانسانندارد،وجودرازیواستبیرونوجودازافتادبیرونبشرعقلازچیزیاگرونمایاندمی

رازكههستندچیزهایییعنی.هستیعالمدررازوجودبهشدنقائلیعنیاپیستمولوژیك،معنویت.نیستیم

همومنخودهمامادانم،نمیراچیزیمنمسئلهدر.استمعماومسئلهازغیرراز.مسئلهمعماونهواند

یعنیمسئله.نیستشدنندانستهبهمحكوم،(Problem)مسئله.داردرادانستنشتواناییبالقوهبشر،نوع

نیزوفلسفهمختلفهایشاخهدرمنطق،ریاضیات،در.هستدانستنبهشدنشتبدیلامكانكهندانستنی

دیگریچیزیك.داردوجودمسئله...ومذهبودیندرانسانی،وطبیعیتجربیعلوممختلفهایشاخه

معما.ستنمامسئلهبلكهنیستمسئلهبگویم،سادهزبانبهبخواهماگررامعمامعما،نامبهداردوجود

معلومبود،شدهعرضهدرستاگر.استمسئلهكنیممیگمانماكهاستشدهعرضهچنانكهاستچیزی

استكسیمعنویانسان.استشدهمسئلهمابرایكهاستبودهطوریآنبیانطرز.نیستمسئلهكهبود
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كهزمانیتاودانیمنمیكهاستچیزیرازو.داردوجودرازنامبهچیزیاینها،ازفراترداردقبولكه

وآثارباشیم،معتقدرازوجودبهاگر.نداریمراآندانستنتواناییمایعنی.دانستتوانیمنمیهمانسانیم

داردماروانبرفراوانینتایج ویكهكنیدرجوعمارسلگابریلآثاربهكهكنممیتاكیدمخصوصامن.

 .استمعنویانسانمارسل،گابریلمعنا،اینبه.كردمیرازوجودبرراتاكیدبیشترین

روانمن،روانكهاستمعتقدمعنویانسانشناختی،روانلحاظبه.داردهمسومیشقمعنویت،اما(ج

نیستمطلوب بكوشمروانآنحصولسویبهبایدمنكهاستروانیمطلوب،روان. معنویتدر.

ارتقایككهباشممعتقدونباشمراضیخودمروانیموجودوضعبهمنكهاستاینمرادشناختی،روان

استپذیرامكانروحانی،تعالیومعنوی شودترواضحتامنظورمبزنممثالیك. كههستندكسانی.

حلراه.كنندمیاستفادهادكلن،وعطرازنیازارد،رادیگرانبدنشانبویاینكهبرایوكنندنمیاستحمام

چسبندمیراسختحلراهوكنندمیرهاراساده استاستحمامدرستشحلراهبدنبوی. كسانیاما.

هستندكسانیكهزنممیجهتاینازرامثالاینمن.كنندمیاستفادهعطرازاستحمامجایبهكههستند

شودعوضبیرونشانولینشودعوضدرونشان،خواهندمیكه هیچدرونشاندرخواهندمییعنی.

وباشندداشتهرادرونیوضعهمانو.نیایدپدیدهیجاناتشانوعواطف،واحساساتعقاید،دردگرگونی

درونماندراینكهبااما!هستیمهمینماگویندمیواقعدر.شودعوضبیرونشانخواهندمیحالهماندر

وضعبهراهانارضایتیتمامولیهستیمراضیخوددرونیوضعازانگارودهیمنمیراهراتغییریهیچ

شناختی،روانلحاظاز.استمعنویغیرشناختیرواندیدیكمن،نظربهاین.كنیممیمربوطخودبیرونی

ودارندوجوداوعقایدازبهترعقایدكهداندمیوداردخوددرونیدرارتقاسعیكهانسانیمعنوی،انسان

نیزشناختیروحمعنویتاین،بهكه.كندحركتهیجاناتواحساساتعقاید،آنكسبسمتبهباید

گویندمی نهاددرمناسباتشانخواهندمیولیهستیمكههستهمیندرونماندرگویندمیكهكسانی.

نظرازمننظربهانسانیچنینشود،بهترمذهبودینحقوق،سیاست،اقتصاد،نهادهایدرخانواده،

استماتریالیستانسانیاجتماعی بهوكندتغییرنیزدرونشبایدكهاستپذیرفتهمعنوی،انسانولی.

برودشدنبهترسمت داردالزمخودشازبیروندربهبودبرایهمدرونیرشدیكیعنی. دورندرما.

و(emotive)هیجانی-عاطفیساحت،(cognitive)عقیدتی-معرفتیساحتداریم،ساحتسهخود

خودازودادهقرارساحتسهاینرویرااشبینذرههمیشهمعنویانسانخواستی،-ارادیساحتسوم

هایخواستهوعواطف،واحساساتعقاید،ازبهترهای؛خواستهوعواطف،واحساساتعقاید،پرسدمی

بایستنآندروندركهتوانستی.كندمیحركتاینهابهبودسمتبهواست؟حصولشامكانچگونهمن؛

 .است
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باشدقائلایدهسهاینبهكهاستكسیمعنوی،انسانازمنمراد عرفانراهازكسانیرامعنویتاین.

راههایكهدیگریراههایازكسانیخاصی،شریعتودینبهتشرعراهازكسانیكنند،میحاصل

قائلدارداهمیتآنچه.نداریمكاریآنبهشود،میحاصلمعنویتاینچگونهكهاین.استسكوالرتری

 .استباالیایدهسهبهبودن

ذكركهشقیسهآنباعقالنیتوداردكهشقیسهاینبامعنویتیعنیعقالنیت،ومعنویتگویممیوقتی

میحاصلرااستمنعهدهدرآوردنشبدستكهآرمانیزندگیازبخشیآنشود،جمعمندرشد؛

روشنفكرانبامتفاوتكهاستحلیراهاین.داردتفاوتالبتهدینیروشنفكرپروژهباالبتهپروژهاین.كند

.استشدهعرضه،(زبانعربوزبانفارسیزبان،تركزبان،انگلیسیجهان)اسالمجهاندینی

 

 نكته پنج عقالنیت؛ و معنویت

زندگیعقالنیتومعنویتمیانجمعكهاستاینعقالنیت،ومعنویتپروژهمدعایگذشتچنانكه

در.داردبنیادینهایتفاوتدینیروشنفكریپروژهباپروژهاینهمچنین.كندمیحاصلمابرایراآرمانی

راداردتاكیدآنبرعقالنیتومعنویتپروژهكهاینكتهچندتكمیلی،نكاتازپسگفتار،اینآخربخش

اینتفصیلیپاسخكهكنممیذكروارفهرستصورتبهراپروژهبرواردانتقاداتنیزپایاندر.شمارممیبر

شود،میمنتشرزودیبهوگذراند،میرانگارشپایانیمراحلكه«معنویتوعقالنیت»كتابدرانتقادات

.آمدخواهد

 

:تكمیلی نكات( الف 

بایدبدانیم،روشنفكریپروژهیكرا،عقالنیتومعنویتپروژهبخواهیماگركهاستایناولنكته(1

گیردنمیجایروشنفكریفرانسویسنتدرپروژهاینكهكنیمدقت وقتیفرانسویروشنفكریسنت.

یكمشكلیگانهیاجامعه،یكمشكلبزرگترینكهاستاینآناساسیاصلكهسنتییعنیشودمیگفته

استجامعهآنبرحاكمسیاسیرژیمجامعه، خالصهنكتهایندراشفرانسویسنتدرروشنفكری.

روشنفكرانچهودینیروشنفكرانچه)ایرانیروشنفكران.اوازبعددیگرانتاگرفتهزوالامیلاز.شودمی

مشكالتالعللعلتوبزرگترینكهاستاینبراعتقادشانیعنی.دارندفرانسویمشربعموما(سكوالر

استحاكمسیاسیرژیمما،جامعه هستندمنداندولتومدارانقدرتمخاطبشانهمیشه،بنابراین. آنچه.

یگانهیاجامعه،یكمشكلبزرگترینكهمعتقدممن.استعكسدقیقاگویم،میعقالنیتومعنویتدرمن

آنبرحاكمسیاسیرژیمنهواستجامعهفرهنگ،جامعهیكمشكالتالعللعلتیاوجامعهیكمشكل



 و معنویت یعد از ده سالقالنیت ع

 ملکیانصطفی م

 

 

 | 16 

فرهنگ.كندمیرشدجامعهیكفرهنگدرختبركهاستایمیوهجامعه،برحاكمسیاسیرژیم.جامعه

منحطسیاسیرژیمیككند،میرشدفرهنگایندرختبركهایمیوهاست،منحطوقتیجامعه،یك

گفتمبارها.استآدمیاندرونفرهنگ،ازمنمراد.استجامعهیكفرهنگاساس،واصلبنابراین،.است

عالوهبهما،هیجاناتواحساساتوعواطفعالوهبهماعقایدیعنیفرهنگ،گویممیوقتیمنكه

ماهایخواسته سازدمیرافرهنگجزء،سهاین. بركهاستناسالمایمیوهاست،نابساماناقتصاداگر.

استروییدهفرهنگناسالمدرخت ودیننهادحقوق،نهادسیاست،نهادخانواده،نهادترتیبهمینبه.

ومذهب باوناسالمدرختهایمیوهبایدرااینهادارند،اگرعیبیوگندیوفسادهراینها،همه،...

فرهنگگذاریممیرااسمشكهدانستایگندیدههایریشه فرانسویروشنفكرانبرخالفمنبنابراین.

نیستجامعهبرحاكمسیاسیرژیمنزاعمطرفمشرب، رارژیماینكههستندمردمیبلكه. خاطربه

اندآوردهوجودبهدارند،كههاییخواستهوهیجاناتوعواطفواحساساتعقاید، باالبتهاینكه.

قدرتنقدبهاستمعطوفهمیشهواستزوالییامیلروشنفكریكهجامعهدرمرسومروشنفكری

مردممجیزخواننظراینازكنند،میراسیاسیقدرتویژهبهوقدرتنقدكهروشنفكرانی.استمتفاوت

مردممجیزهیچماگویم،میمن.زنممیراحرفاینعكسدرستمن.كنندمیرامردمچابلوسیوهستند

كنیدرجوعدرونتانبهاست،نامطلوبوبینیدمیبیروندرچههركهبگوییممردمبهباید.بگوییمنبایدرا

احساساتعقاید،وكنیدرجوعخوددرونبه.استكردهپیداظهوربیروندرچیزیچنینچراكهببنیدو

فساد،سیاسی،استبدادبیروندرچراكهبفهمیدتوانیدمیوقتآنكنید،بازبینیراخودهایخواستهو

وتكبردروغ،فروشی،كمرشوه، داریم... روشنفكریكهبودمگفتهتفصیلبهدیگریجایدرمن.

سیاسیرژیمبرابردرمردمنمایندهنبایدروشنفكر.استمردمبهنسبتكردنداورینیست،مردمنمایندگی

بهالبتهاینوشماستخوددرونازهستهرچهمردم،بگویدوباشدمردمداوربایدبلكه.باشدحاكم،

 .نیستایسیاسیرژیمهیچتطهیرمعنای

یكعقالنیت،ومعنویتپروژهاینكهآنوآیدمیدراولنكتهدلازكنم،اشارهآنبهبایدكهدومینكته(2

گرایانهجمعتااستفردگرایانهپروژه بندهمنتقدینازبعضیكهگرایانهنخبهگویمنمیوقتهیچمن.

یااجتماعینهادیاجامعهنامبهموهومیچیزسراغنهورودمیافرادتكتكسراغپروژه،این.گویندمی

 .اقتصادوسیاستنهاد

3 استسكوالریستیپروژهیكپروژه،این( مبنایاست،ممكنكهآنجاتااینكهمعنایبه.

داندنمیدینیمبنایمختلف،هایساحتدرراجمعیهایگیریتصمیم ازبایدماكهنیستمعتقدیعنی.

.داشتدینازتوانمیتلقیسهكهامگفتهتفصیلبهدیگرجایدرمن.باشیمداشتهقانونكتابتلقیدین

ونقشهتلقیاما.استدفاعیقابلتلقیدین،ازنسخهتلقی.قانونكتابتلقیونقشهتلقینسخه،تلقی
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نسخهعنوانبهرادینمااینكهیعنیواقعدرسكوالریسمواستنادرستیتلقیدین،ازقانونكتاب

گروهمذهبیودینیعقایدگیری،تصمیممبنایسكوالرها،.پذیریمنمیقانونكتابعنوانبهاماپذیریممی

دینبهبایدحالهربهاست،دینیكهرمقداهمانبهدینی،روشنفكری.دهندنمیقرارراجامعهدرخاصی

گیرممیفاصلهدینیروشنفكرانبادارمجاهمینبندهكهبدهدبهاجمعی،هایگیریتصمیمدر بنابراین.

بهنسبتدینیروشنفكریكهالبته.باشدسكوالرمعناتمامبهتواندنمیاست،سكوالراگردینیروشنفكر

سكوالركلمه،واقعیمعنایبهتواندنمیامااست،سكوالرگرا،سنتوبنیادگرایشناسانهاسالمجریانات

 .باشد

.سیاسیوشناختیجامعهجنبهنهودارداخالقیوشناختیروانجنبهبیشترعقالنیت،ومعنویتپروژه(4

هایپروژهبخواهنداگرمختلفهایپروژه.كنمتاكیدبازاینجادرخواهممیوبودمگفتههمقبالرااین

هستكهاستهمینانسان.دهندقرارمغفولراانسانوجودازابعادیتوانندنمیوقتهیچباشند،موفقی

میاندركهگفتشودمی.كرداالهمفیواهمتوانمیاماكرد،انكارشودنمیراچیزشهیچانساناینو

هیچ.استبعدآنازاهمیتكمبعدآنواستبعدآنازترمهمبعد،ایندارد،زندگیدركهمختلفیابعاد

نسبیاهمیتدرجهمدرجایناساسبركهكرددرستمدرجیشودمیامافراموشاندتواننمیرابعدی

استاخالقی–شناختیروانپروژهیكپروژه،این.شودمعلوممقایسهدراهمیتدرجهیعنی تمامیعنی.

ازاینكهعیندربنابراین.نیستسیاستوشناسیجامعهبرتاكیدش.استاخالقوشناسیروانبرتاكیدش

 .داردبیشتریتاكیداخالقیوشناختیروانابعادبرامانیست،غافلسیاسیوشناختیجامعهابعاد

وجهگویم،میمنكهمعناییآنبامعنویتكهاستاینبگویمجاایندرخواهممیكهدیگرینكته(5

استجهانادیانهمهاشتراك خوانندهبهوامنكردهاثباتشوقتهیچاما،امگفتهبارهامنراادعااین.

اگركهآیدمینظرمبهوجود،اینبااما(.كنماثباتراادعااینخودكهاستضروریالبته)كردمواگذار

متشخصخدایبركهابراهیمیادیانچه،زندهادیانچهمرده،ادیانچهرا،جهانیمذاهبوادیانتمام

لباگردارد،بیشتریتاكیدمتشخصغیرخدایبركهابراهیمیغیرادیانچهوكنندمیتاكیدوارانسان

.رسیممیدادمتوضیحرابعدشسهكهمعنویتیآنبهمننظربهبگیریم،بخواهیمراادیاناینهمهلباب

بگذریم،كهنكتهسهایناز.استمشتركادیانهمهدركردم،ذكرمنمعنویتبرایكهبعدیسهآنیعنی

اختالفدیگریمذهبودینهیچبامذهبیودینهیچنكتهسهایندرنظرمبه.شودمیشروعاختالفات

ومعتقدندمعادبهابراهیمیادیان.شودمیشروعاختالفاتشویم،جزییاتواردآنكهمحضبهاماندارد

قائلخدااینبهشرقیادیانولیاندقائلوارانسانمتشخصخدایبهابراهیمیادیان.تناسخبهشرقیادیان

.شویممیجزییاتواردكهنمایدمیرخوقتیاختالفاتیعنی،...ونیستند
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 عقالنیت و معنویت پروژه موکدات( ب

:كنممیاشارهآنبهتنهامنكهداردتاكیدنكتهچهاربرپروژهاین

بودناستداللیعقالنیت،شاخصهترینمهموداردتاكیدعقالنیتبرپروژهچونكهاستایناولنكته(1

است استاستداللبرتاكیدتمامبنابراین. گویدمیصورتترینبلیغبهكهقرآنیتعبیربهحاال. هاتوا»

(نیستمنظورارسطوییمعنایبهبرهان)بیاوریدرابرهانتانصادقید،اگریعنی«صادقینكنتمانبرهانكم،

روشندلیلواضح،دلیلیعنیقرآنیتعبیربهبرهان بایدبپذیریمراسخنشخواهیممیكهكسهراز.

دلیلمطالبهبایدپذیرفتنبرایوباشددلیلبابایدباشد،نظرمدحرفیكردنقبولاگر.كندعرضهرادلیلش

 .استپروژهاینتاكیدموردسختبودن،استداللی.كرد

وفهماساسبرزندگییعنیاصیلزندگی.استاصیلزندگیمسئلهپروژه،اینتاكیدمورددومنكته(2

فكریمدهایوعمومیافكارازتبعیتالقاپذیری،تعبد،وتقلیدآندركهایزندگییعنی.خودتشخیص

وفهماساسبركهحرفاینالبته.بكنمعملبایدخودمتشخیصوفهماساسبرمن.نداردجاییزمانه،

بنااگراندگفتهوكردهنقدمنبرمنتقدینبعضی.استگرفتهقرارسوءتفاهمموردكردن،عملخودتشخیص

وبارهاشود؟میچهنداریمماكهعلومیهمهاینپسبكنیمعملخودتشخیصوفهماساسبركهاست

دارید،شماكهعلومیبهكهنیستاینمعنایبهكردنعملخودتشخیصوفهماساسبركهامگفتهبارها

بهدارند،رامنازغیربهدیگرهایانسانهمهكهتواناییچهارهرمنكهاستاینمعنایش.كنمنمیرجوع

.ندارممنكهداریدهاییتجربهوهافهمتفكر،قدرتندارم،منكهداریدهاییعلمشما.كنممیرجوعآنها

ازخود،مراتبحسببرزمین،رویانسانمیلیاردششهمهنشده؛منحصرمندرتواناییچهاراین

ندارممنكهبرخوردارندمراتبی آخرینازبایدبزنمخواهممیكهكاریهربهدستمنبنابراین.

استاینسربرسخنتماماما.كنماستفادهشماتجربهوشمافهمشما،تفكرقدرتشما،علمدستاوردهای

مسئلهبرایحلراهشماازشماتجربهوتفكرقدرتفهم،علم،اساسبروكنممیرجوعشمابهوقتیكه

كنم؟رجوعكدامبهبایدنظردهاینمیانازرسیدم،نظر10بهشمابهرجوعبااگرحال.طلبممیخودم،

.كنمرجوعخوددرونبه.كنمعرضهخودمدرونبهراپیشنهاددهآناینكهجزندارمایچارهكهاینجاست

خودماخالقیوجدانوعقلبهیعنی استمندروندرترازوبنابراین. تمامازكهحالعیندر.

تفكر،قدرتعلم،ایناگرولیكنم،میاستفادهتجربهوفهمتفكر،قدرتعلم،ناحیهدربشردستاوردهای

بهراهاحلراهآنتمامبایدانجامید،مشكلمرفعیااممسئلهحلبرایمختلفیپیشنهادهایبهتجربهوفهم

بازبنابراین.كنندداوریهاحلراهاینمیانآنهاوكنمعرضه-خوداخالقیوجدانوعقل–خوددرون

استمنخوددروندرترازو كنمنمیاعتمادبیرونیترازویهیچبهمن. تعبد،تقلید،هرگونهبنابراین.

استمردودطرحواندیشهایندرزمانهمدهایوافكارازتبعیتالقاپذیری، تعبدبامنكهاینجاست.
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لحاظاینازواستتعبدبهنهادینهوتاریخیدینداریوتاریخیونهادینهدینقوامكهامگفتهومخالفم

بایعنیگفتم،كهطورهماناصیل،زندگی.داردمنافاتاصیلزندگیباكهمعتقدمچون.مخالفمآنبامن

درونیسرمایهدواین.استمناخالقیوجدانوعقلآن،ترازویكهكردنعملخودتشخیصوفهم

واستصداقتیكی.كردرجوعآنبهاخالقیفضیلتدوباتوانمیفقطرااخالقیوجدانوعقلیعنی

هرچهصداقتیكیویژگی،دوبااماكنمرجوعاماخالقیوجدانوعقلبهبایدمنیعنی.جدیتدیگری

دكوراسیونجزءنبایدمناخالقیوجدانوعقلاینكهیعنیجدیت.تمامترچههرجدیتدیگریوتمامتر

باشدمنزندگیبرایاكسیژنمثلبایدبلكهباشد،منزندگیتجمالتو همهكهباشدنبایدگونهاین.

سراماجتماعیحیثیتومحبوبیتوقدرتباشد،جایشسرشهوتمباشد،سرجایشتفریحمبكنم،كاری

كنمتفكروكنممطالعههماوقاتگاهیباشد،خودشجای بادائمتر،تمامچههرجدیتبابایدبلكه.

دواینبهبایددائم.باشندمنمشاوردواینبایددائم.باشممشورتطرفدراماخالقیوجدانوعقل

كنمرجوع بپرسمرااماخالقیوجدانوعقلاحوالباریكوقتچندهراینكهنه. زندگیهماناین.

اجتنابآنازراماسقراطكهاینیازمودهزندگیكهامگفتهبارها.كنممیتاكیدآنبرمنكهاستنیازموده

ازراقدمانوطولچشمرنگكهطورهمینمااینكهیعنینیازمودهزندگی.اصیلغیرزندگییعنیداد،می

آنهاازنیزراهایمانخواستهوهیجاناتمانوعواطفواحساساتعقایدمان،بریم،میارثبهمادرمانوپدر

كسیبنابراین.داردمنافاتاصیلزندگیبااین.ایمنیازمودهراعقایداینهیچگاهخودمانوببریمارثبه

.نیستتعبدوتقلیدمعنایبهمتخصصبهرجوع.كنیدمیاستثناشمارامتخصصبهرجوعچراكهنگوید

بهترقلبمناراحتیواستالمللیبیندانشگاه50پزشكیبردعضوكهمتخصصفالنپیشرفتممناگر

بامایجامعهدركنیدباوراما!!ماست؟بدقلققلبتقصیراینوماستازخطااینبگویمتوانممینشد،

كهگویندمیبعدكنند؛نمیحلرامشكلیهیچكنند،نمیحلراایمسئلههیچكنیم،میازشانكهتقلیدی

دریااستمشكلیتانلقمهیاایدبردهدستفطرتتاندریادارید،مشكلییكشماها.هستیدقلقبدشما

اینبرتاكیدوبپذیرمتوانمنمیصورتهیچبهراتعبدوتقلیدبنده.داریدمشكلشماهاباالخرهوخونتان

 .دارمنكته

.استهاواقعیتخودبهرجوعمعنایبهگراییواقع.استگراییواقعدارد،پروژهاینكهسومیتاكید(3

معناآنو.رئالیستنهوآلیستیمایدهماكنم،میمرادمنكهدیگریمعناییكبهكهامگفتهبارهاوبارهامن

هاواقعیتبانهوسنجیممیعقایدباراعقایدماكهاستاین بانهوسنجیممیهاایدهباراعقایدیعنی.

هاواقعیت آلیستیمایدهمابنابراین. عرضهباراعقایدسقموصحتیعنیگراییم،عقیدهیعنی،آلیستیمایده.

سنجیممیدیگرعقایدیكباعقایدآنكردن نه،یاداریقبولآیاگویممیوزنممیشمابهحرفیمن.

خواندنمیكانتسخنبااینكهیاخواند،نمیعیسیحضرتسخنباسخناینآخرگوییمی خوب.

شخصسخنبانهوبخواندواقعیتبابایدسخنبخواند؟دیگریسخنباسخنكهبناستمگر!نخواند



 و معنویت یعد از ده سالقالنیت ع

 ملکیانصطفی م

 

 

 | 20 

بهرجوعیعنیمعتقدم،نگریواقعوگراییواقعبهمعناتمامبهمن.آلیستیمایدههمهمامعنااینبه.دیگری

كنارراهااتوریتهكهگفتندوآمدندكهشدشروعروزیازمننظربهغربیتمدنوفرهنگرشد.واقعیت

بگذاریم بخوردمحكهاواقعیتبهرجوعبابایدسخنیهر. وافراداززداییاتوریتهجا،یكهمیناز.

برابرندهمهیعنیگرایی؛برابرینوعیكوگرفتصورتهاشخصیت همهكهمعنااینبهمعنا؟چهبه.

برابرندهمه.كنندمیقبولهمداشتدلیلاگروكنندنمیقبولآنهاازبوددلیلبیسخنشاناگركهبرابرند

 .پذیریمنمیبود،مستدلغیرسخنشاناگروپذیریممیبودمدللشانسخناگركهحیثایناز

چه؟منبهحكمتگویممیآنبهمنكهاستچیزیاست،پروژهاینتاكیدموردكهاینكتهآخرین(4

بهحكمت»بهبایدكامالواقعدرماكهكنممیاشارهاینجافقطوبودم،كردهتاكیدمطلباینرویهمقبال

باشیمقائلزندگیدر«چهمن كهمعناستاینبه،«چهمنبه».استعقالنیت،ومعنویتاقتضایاین.

نكنیمتلفراوقتمانندارد،ربطیمابهكهچیزهاییبرای بایدهمراایننشود،سوءتفاهماینكهبرای.

دیگرانبارسرنبایدوباشدداشتهمستقلزندگیبایدبكند،زندگیاخالقیاینكهبرایهركسیكهبگویم

باشد باشدداشتهایحرفهوشغلبایدباشدداشتهدرآمداینكهبرایوباشدداشتهدرآمدبایدلذا. برای.

تخصصیكبایدماازهركدامبنابراین،.باشدداشتهتخصصای،رشتهیكدربایدباشد،داشتهشغلاینكه

استقاللیزیستن،اخالقیاقتضای.امنكردهنفیوقتهیچمنرااین.باشیمداشتهزندگیماندرایحرفهو

استزیستن علمیچهسربرراعمرمانبقیهگذشتیم،كهعلمیرشتهآنازكهاستاینسربربحث.

بایدچراندارد،ربطمنبهاگر.داردربطمابهكهبكنیمهاییدانستنیصرفبایدراعمرمانبقیهبگذرانیم؟

بكنمصرفشانعمرمن برویم،نافععلمدنبالكهكردندمیتاكیدمذاهبوادیانعرفا،همهایناینكه.

نشانراواقعیتیولی.هستعلمهمنافع،غیرعلمبلكه.نیستعلمنافع،غیرعلمكهنیستاینمعنایش

علمنیست،جهلنافع،غیرعلم.نداردتوزندگیبرتاثیریهیچشود،نمایانتوزندگیدروقتیكهدهدمی

میكهچیزهاییاكثرببینیدكنید،رجوعزندگیتانبه.نداردمنزندگیبرتاثیریامااست؛نماواقعواست

ومعنویتپروژهاقتضایچه،منبهحكمت.كنندنمیدوادردهایتانازدردیهیچكهاندمقوالتیازدانید،

استعقالنیت هاییدانشهم،هادانشایندارد،سودیمابرایكهرفتهاییدانشسراغبهبایدفقط.

ذهن،دركهآنازبعدبابشودطرحشماذهنبراینكهازقبلكهسواالتیدارند،ویژگیسهكههستند

راجوابشكهآنازبعدبابكنیدپیدابرایشجوابیاینكهازقبلكهسواالتیبشود،زندگیتاندرفرقباعث

دركند،پیدارا«ب»جوابیاكندپیدارا«الف»جوابكهسواالتیوكندایجادتفاوتزندگیتاندریافتید

وجوددرعالمجواببیهایسوالكلمه،دقیقمعنایبهریاضینهایتبینهاگرو.كندایجادفرقتانزندگی

.نیستنهایتبیواستمحدودماعمرامادارد،
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 انتقادات( ج

 :نمكمیتقسیمدستهسهبهراانتقاداتاینمن.استشدهفراوانیانتقاداتپروژهاینبه

1 عالمطالبانهمهوطالبانداریدین)بنیادگرایانهگراییدینموضعازانتقادات( گرایانهسنتو( رنه)

 (شوآنواكهارتنصر،حسینسیدگنون،

 (دینیروشنفكران)دینیتجددگرایان(2

 مدرنپستمتفكران(3

گرایانسنتوبنیادگرایانانتقادات دینداراصالاست،اینحرفتانشمااگركهاستایناولدستهانتقاد:

ایدشدهخارجدیندایرهازونیستید دلازكهمعنویتیواشعقالنیتعناصرباعقالنیت،ومعنویت.

.دینازخروجیعنیآوریدمیبیرونعقالنیت

دینیروشنفكرانانتقادات بهشماكهگویندمیامااید،شدهخارجدیندایرهازشماگویندنمیدستهاین:

استداللدیگروگرایانهعملاستداللیكی.دارندنیزاستداللنوعدواینها.دهیدنمیبهادینبهبایستهاندازه

نظرگرایانه متدینآنهااكثریتكهاستایجامعهشمامخاطبكهوقتیگویندمیگرایانه،عملبعداز.

مخاطبتانچونشود،دادهبهابیشتردینبهكهاستاینمصلحت)بدهیدبهابیشتردینبهبایدهستند،

بهبتوانیدتاكنیداستفادهدینهمینازبایدبگویید،سخنمخاطباینباخواهیدمیوقتیاست،دیندار

شماكهمسائلیازبعضیكهگویندمینظرگرایانه،نگاهاز(بداریدبازكاریازیانماییدامرراویكاری

بحثدیگراینجا.استناسازگاراست،آمدهدینبزرگانلسانیاوقرآندركهحقیسخنانباگوییدمی

 .دارداشكالجایكهاستحقسخنانآنبابندهسخنبودنخالفبلكهنیست،مخاطبان

جدیتاملجاینكتهدوهرمن،نظربهواستنكتهدوبرنقدشانبیشترینآنها:هامدرنپستانتقادات

.ماندنمیمعنویتبرایجاییدیگرشد،گرفتهجدیگوییمیتوكهعقالنیتیاگرگویندمیاینكهیكی.دارد

گذاردنمیمعنویتبرایجاییجدیعقالنیتكنی،میعملپارادوكسیكالكهانگار بهاگرراعقالنیت.

.نداردوجودمعنویتیآندردیگركهرسیممیارزشیگراییپوچنوعیكبهباشیم،ملتزملوازمشجمیع

فرامكانی،فرازمانی،عقالنیتگوییگویی،میسخنچنانعقالنیتازتوكه،استاینگروهایندومانتقاد

داردوجودحالیوفراوضعوفراتمدنیفراتاریخی، آدمیانهمهكهداردوجودترازویییكگویایعنی.

تمدنیوفرهنگچهدروزمانیچهدرومكانیچهدركهاینازفارغكنندرجوعترازوآنبهتوانندمی

عریانولختعقالنیتواست...وتمدنحال،ووضعزمان،مكان،بهوابستهعقالنیتاما.كنندمیزندگی
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نداردوجود یاپیشامدرن،یااست،مدرنیاعقالنیتندارد،وجودهماسمبدونعقالنیتعبارتی،به.

...ودینیغیریاواستدینییاپسامدرن،

وعقالنیتكتابدرقاصرم،عقلاندازهبهراگروهسههرانتقاداتجوابشد،ذكرمقدمهدركهگونههمان

 .امدادهگذراند،میرانگارشپایانیمراحلكهمعنویت

كهكنمفكركردیدحملهآنبهشمااگركهزنمنمیگرهنظریهیكباراخودمشخصیتوقتیهیچمناما

هماندربایدخواستممیگونهایناگركه.بكنمدفاعآنازقیمتیهربهبخواهمواستشدهحملهمنبه

سپاسبایدراهستیوراخدابایدكهمعتقدمبرخیبرخالفمن.ماندممیباقیسالگیهجدههفدهافكار

كهداردامكانهمبازوامكردهپیدافكریتحولمنبنابراین.كنیممیپیدافكریتحولماكهاینازگفت

بكنمپیدافكریتحول روزیاگردارم،نظریهاینبهنسبتغیرتیوحمیتكهنكنندفكردوستان.

خودقولازوگردممیبرآنازصریحاًوسریعاًمندارد؛خطایینظریه،اینكهبدهدنشانهااستدالل

 .امكردهاشتباهكهگفتخواهموبرگشتخواهم

------ 

1389اردیبهشت28تاریخبه،«سالدهازبعدمعنویتوعقالنیت»نشستدرملكیاناستادسخنرانیمتن*

 تهراندانشگاهسیاسیعلوموحقوقدانشكدهانصاریشیختاالردر

آندركهاستبرنامهدرمجریسخنبهمرتبطاینجا،درملكیاناستادتوضیح* یپروژه»عبارتاز

پروژهكهشودیادآوررانكتهاینملكیاناستادتاشدایبهانهسخنآنكرد؛استفاده«معنویتوعقالنیت

 .استبودهدیگرانسویازابتدادرمدعایشنامیدن

نیلوفرفرهنگیسایت:منبع


