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  »رنج«نقد و بررس� مسئله 
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ـايى از آن، 

ــان  خــى ادي

ايى از رنـج 

ى در حـوزه 

 حكمـت و 

اد مصـطفى 

خـود اعـالم 

گى، مسـئله 

رنج است و 

واه از ناحيـه 

ی، تنهــا راه 

ان امـروز و 

(.  

 در گذشـته 

ى امروزه از 

قابـل اثبـات 

يى كـرده و 

ف اصـلى و 

ويت اسـت 

دارد كـه بـا 

مبتنـى بـود، 

. )283: د1381 

مع آنهـا نيـز 

ـت مـدرن، 

ن راهـى بـرای رهـ

دف اصــلى در برخ

(Narasu,1993: .رهـا

شناسـى حـث انسان

الهى، مانند عدل، 

اسـتا. )193-194: 13

را هـدف اصـلى خ

ها در زنـدگ  انسـان

 آنها نيز گريز از ر

خـو گـذاران و ان

بــه بــاور وی. )365و 

آالم بشـر در جهـا

)7: الف1381همو، ( ت

الم پديـد آمـده و 

، ولى)314: ج1381و، 

ای اسـت كـه ق عـه

ای بشر را شناسـاي

هـدف ايـنسـاختن 

 و آن راه تنها معنو

بليـت را د، ايـن قا

كـه ديـن بـر آن م

همـو، (ردار اسـت 

ـه كـه وجـه جـامع

ه مهـم كـه عقالنيـ

دادن  بشـر و نشـان

ـوده اســت و هــد

(39 بوده است » ج

 و افـزون بـر مباح

 بحث از صفات ا

376پالنتينجـا، (سـت 

مين مسـئله ر نيز ه

ست مشكل اصلى 

 و غايت قصوای 

خواه از ناحيـه بنيا 

و 362: د1381همــو، ( 

ز رنج يا كـاهش آ

ت و معنويت است

هـدف كـاهش آال

همـو(برآوده سازد 

ى بـر مابعـد الطبيع

ا اصلى و پايههای 

 بـرای بـرآورده س

 دين سنتى برآييم 

 بـر خـالف ديـن،

لطبيعـه سـنگينى ك

يار سـبك برخـور

های مدرنيتـ مؤلّفـه

 توجه به اين نكته

وه ناگوار زندگى 

ــ  در تفكــر بشــر ب

رنج« نيز رهايى از 

گاه خاصـى دارد

و در» شر« مسئله 

ورد توجـه بـوده اس

النيت و معنويت 

، زيرا معتقد اس)79

و هدف اصلى )28

) الهى(ن تاريخى 

 بــوده اســت» رنــج

 راه رهايى بشر از

دادن ميان عقالنيت

سـنتى گرچـه بـا هـ

رای پيروان خود ب

 است، زيرا مبتنـى

ه تواند رنج ين نمى

بنـابراين، . ئه دهد

هكار ديگری جز 

، زيرا معنويت )79

عنويت بـر مابعـد ا

ای بسي ابعد الطبيعه

سـان مـدرن و بـا م

، سازگار است؛ با

 

انسان از وجو» نج

 مســائل اساســى 

ور، مانند بوديسم

نيز جايگ  ابراهيمى 

سى و در ارتباط با

هى خداوند نيز مو

در طرح نظريه عقال

9: 1389ملكيـان، (ست 

89: ج1381همو، (نج 

ستگاه اصلى اديان

گريــز از ر«آنهــا، 

ن اين هدف و تنها

ان معاصر، پيوند د

است ديـن س عتقد

ت اين هدف را بر

ن اين هدف عاجز

همچنين دي. نيست

ی درمان آنها ارائ

شر، بايد در پى راه

9: 1389؛ همو، 343، 3

مع.  سازگار باشد

ى ندارد، بلكه از ما

های انس  با ويژگى

،)293: همان(  است

  

  

 

  مقدمه

ر«مسئله 

يكــى از

محو انسان

در اديان

خداشناس

خيرخواه

ملكيان د

داشته است

درد و رنج

حتى خاس

پيــروان آ

برآوردن

برای انسا

مع او

توانست مى

برآوردن

عقالنى ن

راهى برا

نهايى بش

315: همان(

عقالنيت

وابستگى

همچنين 

نيتعقال
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ها كـم و بـيش  اما از آنجـا كـه همـه مـا انسـان. )373: الف1381همو، (عقالنيت ابزاری است 

، برای رسيدن به آرامش واقعى و كاهش آالم، بايد از دين )268: د1381همـو، ( مدرن هستيم

سخگوی نياز اصلى و درمان دردهای اصلى بشر باشد، رها شـويم و تواند پا سنتى كه نمى

  .به معنويت روی آوريم

كردن درد  رويكردهای انسان جديد به معنويت غالباً با هدف حل معمای شّر و آسـان

» عقالنيـت«و » معنويت«و از نظر ملكيان نيز  )280-273: 1377هميلتون، (های خود است  و رنج

تنهـا بـا آن دو حاصـل » و آالم بشـر جرنكاهش «ا زندگى آرمانى و اند، زير هر دو وسيله

به همين دليل، اگر پيوند ميان عقالنيت و معنويت از دليل كافى . )79: 1389ملكيان، ( شود مى

و مستدل هم برخوردار باشند، ولى اين پروژه نتواند هدف مورد نظر را برآورده سازد، از 

. )70: همـان(گونه تعلقـى بـه آن نخواهـد داشـت  هيچ پرداز ارزش خود ساقط شده و نظريه

ای است كه حتى در آغاز طـرح  گونه گذاری اين هدف برای معنويت در نظريه به ارزش

توان معنويـت را شـناخت و بـر  معتقد است تنها از طريق همين فرآورده مى ايشان نظريه،

فراينـدی اسـت كـه معنويـت «دارد كـه  اساس آن در تعريف و شناسايى معنويت بيان مى

  با اين همه، پرسش ايـن اسـت كـه اگـر. )372: د1381همو، ( »فرآورده آن كاهش رنج است

  را فاقد قابليـت الزم بـرای شناسـايى دردهـای بشـر و درمـان آنهـا دانسـته» دين سنتى«او 

را » هـدف«رو آن را كنار نهاده است، آيا توانسته است همين  و از همين )313: ج1381همو، (

ها و مـدعيات نظريـه،  پوشى از مؤلفه ظريه خود برآورده سازد؟ تحقيق حاضر با چشمدر ن

هايى كه بر اين نظريه و مبانى آن وارد است،  داليل، مبانى و چگونگى تبيين آن و اشكال

كوشد نشان دهد كه حتى اگر اصل نظريه و داليل آن نيز پذيرفته شود و معنويت  تنها مى

درسـتى هـدف اصـلى  تواند به يت پيوند يابد، نظريه مورد نظر نمىسكوالر بتواند با عقالن

های متعددی مواجه است؛ بنابراين نوشـتار حاضـر  را برآورده سازد، زيرا با اشكال ايشان

  . دهد مىنظريه را تنها از ناحيه هدف آن مورد نقد و بررسى قرار 

  »رنج«بيان ناتمام ماهيت 

و كاهش آالم بشـری در نظريـه معنويـت، انتظـار آن  »رنج«بودن مسئله  با توجه به اساسى



سـايى دقيـق 

ای  در مقالـه

شـناختى،  ت

هـا از منظـر 

مغفـول  شـان

 در سـاحت 

ا دور افتـد، 

13(.  

بـا  رنـج  ت 

ايـن . رساند ى

 شـّر اسـت؟ 

را در  يشـان

هايى  د؛ رنج

انـد  مل كرده

تنها شـّر  ، نـه

ن تنها شـامل 

اه عـارف و 

سـت، بلكـه 

لـوب بـرای 

منفـى » رنـج

ثبـت اسـت 

suf ( چيـزی

suf ( چيـزی

در  اوى كـه 

بيـين شـده و شناس

د ايشـان. شـود مى

ى، زيستشـناخت ان

، ولـى ايشـان تنه)3

شی ديگـر در آثار

سـم و بـدن و چـه 

گيـرد و يـا از آنهـا

3: ب1381همو، (» ود

نـد، شـناخت نسـبت

 را نيز به انجام نمى

ر ايشان مساوی بـا 

ا توانسـت موضـع ى

روشن ساز )10: 138

 متعالى آن را تحم

در نگـاه عـارف،« 

  .)31: 1375ی، 

شد؟ تعريف ايشان

كـه از نگـا حالى در

ضـعيت مطلـوب نيس

رنـج وضـعيتى مطل

ر«توانـد بـر  هـا مى

و مث» ـج وجـودی

ffering from( از 

ffering for(ـرای 

رنجـى. )29: 1393ى، 

خوبى تبي در آن بـه

نظريـه بـرآورده نم

رو( چهـار منظـر 

33: الـف1387همـو، ( 

های  و بيـان جنبـه

ـه در سـاحت جس

 نامطلوب قـرار گ

شو تعبير به رنج مى

دانـ ت رنج الزم مى

ايى اين نسبت شناس

در نظر» رنج«ه آيا 

 به اين پرسش مى

88بابايى، (نسته شده 

ی اهدافى مقدس و

ت و رنـج محبـت 

يری؛ هجو171: 1، ج 1

هايى باش  چنين رنج

 مطلـوب اسـت، د

 دور افتـادن از وض

يا حتى خود ايـن ر

دهـد، تنه رائـه مى

رنـ«رديم، از نـوع 

 اشاره دارد، رنج 

 و عارفـان رنـج بـ

بابـايى( بوده اسـت 

د» ماهيت رنـج«ف 

ن انتظاری در اين ن

تـوان از  ـج را مى

ناسـايى قـرار داد 

دهـد آن ارائـه مى

چـه«شناختى   روان

 در يك وضعيت 

دهد كه از آن ت ى

ن در شناخت ماهيت

، ولى او ش)33: 1387

دو اهميت دارد كه

شود؟ پاسخ قى مى

دا» های متعالى رنج

 جامعه بشری برای

اند يا رنج رياضـت ه

363مستملى، (» ست

تواند شامل  ج مى

فتادن از وضـعيت 

ضعيتى نامطلوب يا 

ت مطلوب است ي

ار» رنج«ملكيان از 

هايى كه برشمر نج

آن كه تعريف به 

مانند رنج پيامبران 

ب و با اختيار آنان 

های مختلف ه جنبه

، ولى چنين پذيرد

دارد كه درد و رنـ

مورد شن) و مذهبى

ختى تعريفـى از آ

بر اساس تعريف  

تى انسان فس، وق

ى به انسان دست مى

د ديگری كه ايشان

7همو، الف(است » ر

در نسبت ميان اين د

شّر تلق» رنجى« هر 

ر«ها كه  عى از رنج

گران  ران و هدايت

ندانسته» شرّ «آن را 

و عزت اس كه خير

عريف ايشان از رنج

 نامطلوب يا دور اف

ی متعالى چنين وض

سيدن به وضعيتی ر

را كه م تعريفى. ت

كه رن شود، درحالى

هايى  رنج. )10: 138

كه رنجى م حالى ر

نين رنجى مطلوب

  

  

 

است كه

صورت 

د بيان مى

فلسفى و

شناخ روان

. ماند مى

روان و نف

احساسى

مورد

شر«مسئله 

پرسش د

يعنى آيا 

مورد نوع

كه پيامبر

و هرگز آ

نيست، بلك

آيا تع

وضعيت 

های انسان

رنج برای

آنان است

منطبق شو

88بابايى، (

است، در

چن. است
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كند تا راهى برای رهـايى از  نظر دارد و نظريه معنويت خود را بر اساس آن پى ريزی مى

. ، تنها نگاه به رنج منفعـل و منفـى دارد)317: ج1381همو، (و كاهش آالم بشری بيابد » رنج«

، منظور )362: د1381همو، (داند  مى» گريز از رنج«كه غايت قصوای بشر را  همچنين هنگامى

ندارند؛ ها را  ين ويژگىهای متعالى ا كه رنج حالى تواند همين نوع رنج باشد؛ در او تنها مى

و نه منفعل و انتخاب آنها بـه اختيـار و آزادانـه بـوده  )27: 1393بابايى، (اند  هايى فعال چنين رنج

  .جامعيت الزم را ندارد» رنج«پرداز و نگاه او به  بنابراين، تعريف نظريه. )29: همان(است 

وی بر . ود اذعان داردبرای فرزند خ» رنج مادر«ملكيان به وجود چنين رنجى در مثال 

آن است كه مادر برای حفظ سالمت فرزند در عين حال كه در رنـج اسـت، ولـى از آن 

پـس مـادر بـا توجـه بـه . )17: ب1381ملكيـان، (در درجه دوم احساس لذت و رضـايت دارد 

كند، خواهان گريز از رنج نيست، بلكه برای او  لذتى كه از آن در درجه دوم احساس مى

  .تواند شامل چنين مواردی باشد استنى است و تعريف نمىمطلوب و خو

  ها ناپذيری برخى رنج توجيه

  تـوجهى نـدارد و قابليـت توجيـه آنهـا را» رنج عرفـانى«و » رنج متعالى«نظريه معنويت به 

  اگر غايت قصوای بشر، حتـى از ناحيـه آورنـدگان ديـن، گريـز از رنـج اسـت. نيز ندارد

هايى همچـون پيـامبران بـه اسـتقبال رنـج رفتـه و از آن  انسـان، پس چـرا )365: د1381همو، (

  اند؟ گريزان نبوده

گونه توجيه كند كه هدف قصوای آنها نيـز كـاهش  تواند اين پرداز در اينجا مى نظريه

آالم بوده است، ولى نه كاهش آالم خود، بلكه كاهش آالم ديگران و به همـين دليـل از 

ها با رضـايت  شدن رنج ايشان برای تبيين قابليت جمع .اند رنج خود، رضايت باطنى داشته

گيـرد و بـر آن  و يـارانش بهـره مى 7و شادی درون از الگوهايى دينى مانند امام حسين

كردند و رضايت باطنى و  است كه آنان اگرچه رنج و درد داشتند، ولى درد را حس نمى

ــان، (اند  شــادی در درون داشــته ــز  )43: 1391ملكي ــا رنجو معنويــت ني ــر آن اســت ت ــا را  ب ه

چنين سخنى گرچه موجه . پذير ساخته و رضايت باطنى و شادی در درون ايجاد كند تحمل

نه بر اساس مبنای سكوالريته كه معنويت اين نظريه بـر آن مبتنـى اسـت و بـر  است، ولى



 .)317-316: ج

جهـانى،  اين

ل رنـج نـزد 

گرايـى و  ت

 كـه دنيـا را 

: ج1381 همو، 

ی در درون 

وت اسـت و 

را شـاهد يـا 

ـدرن بـرای 

 كـه انسـان 

دغه اصـلى 

ـر اينكـه بـا 

ه رفتارهـای 

ناسـانى كـه 

بـر  .ی نـدارد

اننـد ايثـار، م

فع خـود راه 

ری، انسـان 

ت عـاطفى وا 

داشـته باشـيد و 

رسـاند  ـگى مى

ج1381همـو، (دانـد  ى

ل پاداش و كيفـر ا

كـه تحمـل حالى در

ه بـر مبنـای آخرت

الريته ايـن نظريـه 

؛ 38: همان(ى ندارد 

يت بـاطن و شـادی

 آن اسـت، متفـاو

ن رضايت باطنى ر

  .ت

كه معيـار انسـان مـ

شـود س معتقـد مى

جويد و دغد  را مى

يـن ادعـا افـزون بـ

 و الـم بـرای همـه

شن  اسـتدالل روان

سـازگاری) همـان

معنويـت دينـى، م

وی ديگران بر منافع

عقالنيت ابـزا«د و 

شـى از اشـتراكات

صـبر و بردبـاری د! گان

 بهشت پهناور و هميشـ

انسـان معنـوی مى

به دنبال«انديشد،  ى

د ،)41: 1391لكيـان، 

سكوالريسم، بلكه

سكوالمعنويت ، ن

 در اديان همخوانى

و يارانش به رضـاي

در پـى اثبـات  ان

سازی كرد و آن به

ت سكوالر دانست

داند ك ه را آن مى

و بر همين اسـاس 

كاهش رنج خود 

اي. )362: د1381مـو، 

بودن لذت  رد معيا

و بـا  )33: 1394مى، 

ه(انـد  ثبـات كرده

صـوالً بـه مفـاهيم م

 و تقدم منافع دنيو

كند ری استوار مى

پوش ده و بـه چشم

زادگ ای شـريف: ن بـود

 سختى عبور داده و به 

نها كانون توجـه ا

 چون سكوالر مى

مل( اسـت» شـخص

نه بر مبنای س 7ن
ايشان و به اذعان 1

گرايى  ، با آخرت

و 7ه امام حسين

ايشـا سكوالری كه

د دانست و يا مشاب

باطن برای معنويت

 از ويژگى مدرنيته

)295: ج1381همو، ( 

های ديگران، ك نج

؛ هم317: همـان(سـت 

اند كه نشان دادهى 

صـائم(تبيـين باشـد 

ها اثب  را در انسـان

رايى سـكوالر اص

 و شادی ديگران 

ا بر عقالنيت ابزار

شخصى سـوق دا

1-129( .  

                     
ش در شب عاشورا چنين

ت كه شما را از رنج و 

ن، اين جهان را تن

نوی به نظر ايشان

 كامًال معـين و مش

 و ياران امام حسين

خروی بوده است

دهد، وجه قرار مى

راين، معنويتى كه

ودند با معنويت س

 اين دو را همانند

بر اثبات رضايت ب

چنين ملكيان يكى 

لم استز لذت و ا

ز طريق كاهش رن

ش رنج خـودش اس

ىختشنا روانهای  

تواند بهتـرين ت مى

های ديگرخواهانه

گر ذيرش، معنويت

دن برای آرامش 

ايشان معنويت را 

گرايى و منفعت ش

128: 1391ميديه، ح( 

                        

به يارانش 7ام حسين

كه مرگ پلى بيش نيست

).154: 6، ج 1403ى، 

  

  

 

اساس آن

انسان معن

طبيعى و

پيامبران 

پاداش اُخ

كانون تو

بنابر. )279

رسيده بو

توان نمى

تأييدی بر

همچ

همه چيز

معنوی از

او كاهش

آزمايش

انسان، نم

ه گرايش

فرض پذ

كشيد رنج

.يابد نمى

را به فرد

»دارد مى

             

سخن اما. 1

بدانيد ك

مجلسى(
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هـای عارفانـه اسـت كـه  يابـد، رنج نوعى ديگـر از رنـج كـه در ايـن نظريـه توجيـه نمى

اصل اين طائفـه آن اسـت كـه «: اند برخى گفته. است» امر قدسى«ترين آن، دوری از  اصلى

اگـر . نعمت و راحـت ايشـان جـز حـق نيسـت. هرچه جز حق است، همه محنت و بال دانند

 .)1185: 3، ج 1363، یبخـار ىمستمل(» ن وقت ندارد، آن نيكوتر كه اين دعوی نكندكسى قوت اي

اين معنا مستلزم آن . يابد چنين رنجى جز با وصال حضرت حق و آن امر قدسى التيام نمى

انديشد و التيـام رنـج خـود را در  است كه اول، عارف به حقيقتى فراتر از وجود خود مى

اين دو معنـا، هـر دو بـا مبنـای . آنكه به امر قدسى باور داردبيند و دوم  وصال ديگری مى

در واقـع نگـاه . اومانيستى معنويت مدرن و مفهوم معنويت در اين نظريه ناسـازگار اسـت

های مدرنيته، جزئى از آن اسـت  اين معنويت به انديشه انسان مدرن است و مبانى و مؤلفه

هـای انسـان بـا  اين نظريه، تنها پاسخى بر رنجبنابراين، معنويت در . )285-274: ج1381همـو، (

جهانى است و كسى كه به پارادايم جهان مدرن و لوازم آن پـای بنـد  تفكر مدرنيته و اين

  .گوی آنها باشد های آنان و پاسخ كننده رنج تواند توجيه نباشد، اين معنويت نمى

  معنايى رنج در نظريه معنويت بى

كاهش آالم انسان مدرن كه آنها را هـدف اصـلى خـود رسد نظريه معنويت در  نظر مى به

ناپـذير و  هـای اجنتاب هـای بشـر را بـه رنج رنج ايشـان. قرار داده نيز كامًال كامياب نباشد

تـوان  قابـل رفـع نيسـتند، امـا مىناپـذير  ابناجتهـای  رنج. پذير تقسيم كرده است اجتناب

پـذير را نيـز  و دردهـای عالج معنايى به زندگى داد تا آن درد و رنـج قابـل تحمـل شـود

ناپذير  های عالج داركردن زندگى كه رنج ترديد معنا بى. )297: همـان(توان برطرف كرد  مى

شـود و اصـوالً  هـا در زنـدگى ميسـر نمى داركردن رنج سازد، بدون معنا را قابل تحمل مى

نظريــه توانــد باشــد، ولــى آيــا  داركردن آن نمى هــا، جــز از طريــق معنــا كردن رنج تحمــل

  ناپذير را معنادار سازد؟ های عالج معنويت و عقالنيت توانسته است رنج

» رنج«بودِن  داشتن آن بستگى دارد و معنادار بودن و دليل داری يك چيز، به موجه معنا

در جهـت » رنـج«پـس بايـد . ارتباط داشتن آن با اهـدافى اسـت كـه خـارج از آن اسـت

كـه در نظريـه  حالى ؛ در(Silver, 2006: 66) شـوددار  بـرآوردن هـدف خاصـى باشـد تـا معنـا



نسان دانسته 

ايى از ديـن 

الشـى بـرای 

ـد و غايـت 

دگى انسـان 

جـود دارد و 

ل آن هـدف 

» رنـج«اری 

ت كه نظريـه 

» رنـج«جود 

ه ديـن را از 

ران ديــن يــا 

م خاسـتگاه 

ی آن چنـين 

 تـا فقـط از 

در زنـدگى 

دين تنها اين 

يند تـا الزم 

ناقضى اين ت

  .زد

شـود،  ن مى

سـان اسـت، 

ست كه رنج 

جب كاهش 

نج، هدف نهايى ان

كه هدف نهـا گامى

هرگونـه تال سـت،

م هدف نهايى باشـ

در زند» رنج«خود 

د كه چرا رنج وج

بـه دليـل» رنـج«ه 

رنج است و معنـاد

ين در حالى است

تنها وج عقالنيت نه

خاسـتگاه ايشـان .

گــذار بنيان. )365: د

رت، خداونـد هـم

گاه ديـن و معنـای

وجود آورد  را بـه

دن رنج درا قرار دا

گر هدف نهايى د

نيافررا نج و آالم 

ا. را برطرف سازد

اثر سا ا نابود يا بى

دعوت آنها نمايـان

كاسـتن از رنـج انس

عوت به خدايى اس

تنها موج خدايى نه

شود و رهايى از رنج

يابد، زيرا هنگا مى

ج يـا زدودن آن اس

وقتى كاهش آالم

دفى برای وجود خ

دهد ش پاسخ نمى

چيسـت كـه» رنـج

و از علت غايى ر

وابسته است و ا» ج

 نظريه معنويت و ع

.رسـاند نـاقض مى

د1381ملكيــان، (انــد 

شد، در اين صـور

ـت و هـم خاسـتگ

ريد و سپس دين 

ر تضاد دارند، زير

اگ. اند هم ناسازگار

توانست اين رن مى 

ز طريق آن آالم ر

ن هدف كه آن ر

ضاد و تناقض در د

بـه او بـا هـدف ك

 ايمان در واقع دع

ايمان به چنين خ. ت

ش كشيدن بيان نمى

خود رنج معنايى نم

نسان، كاهش رنج

شود، اما و دار مى نا

است، هيچ هد» ج

عنويت به اين پرسش

ر«راتر و خارج از 

وجو د رنج، جست

رنج« غايى وجود 

  .پردازد ى

كه در چارچوب 

جود آن ما را به تن

دا كــاهش رنــج مى

اوند بااگر خد. ند

ر وجود انسـان اسـ

ج را در انسان آفر

 فرض، با يكديگر

ستن از اثر آن، با ه

خدا هد، از آغاز 

سان قرار دهد تا از

يزی را بسازد با اين

 پيامبران باشند، تض

خداوند و ايمـان بـ

شان دعوت بهض اي

وجود آورده است

ك  هدفى برای رنج

بنابراين، وجود خ 

ت و تمام تالش انس

يا كاهش آالم معن

گريز از رنج«انسان 

نظريه مع. شود مى

برای چيست؟ فرن 

رد؟ چرايى وجود

گويى از علت  سخ

 به بحث از آن نمى

ان گفت كتو الً مى

يابد، بلكه وج  نمى

گــذاران آن ك يان

 هستند و يا خداون

در) ناپذير ج عالج

ود كه خداوند رنج

اين دو . ن بكاهد

 زدودن آن يا كاس

 رنج را كاهش ده

برای انس) دين(هى 

ست كه كسى چيز

گذاران دين  بنيان

سوی خ وت آنها به

كه بر اساس فرض

 دليل و هدف به و

  

  

 

معنويت 

. شود مى

و معنويت

زدودن يا

قصوای ا

تصوير نم

بردن رنج

وجود دا

نيز به پاس

معنويت 

اصوال

توجيهى 

ناحيــه بني

پيامبران 

رنج(رنج 

خواهد بو

رنج انسا

با هدف 

باشد كه 

باشد راه

آشكار اس

اگر ب

زيرا دعو

ك حالى در

را بدون 
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تواند با ايمان به خدايى كـه  كسى نمى. انسان بيافزايد» رنج«بسا بر  شود، بلكه چه رنج نمى

خود بكاهـد، جـز اينكـه بـاور بـه  بى هدف و دليل موجب رنج انسان شده است، از رنج

را برای رسيدن انسان به هـدفى آفريـده باشـد و » رنج«خدای خيرخواهى داشته باشد كه 

در ايـن صـورت، رنـج معنـادار و قابـل . به آن هدف دست يابند» كشيدن رنج«ها با  انسان

بنابراين، فرض وجود تضاد در صـورتى اسـت كـه هـدف از ايمـان . تر خواهد بود تحمل

آنكه هدفى برای وجود آالم بشر در  نى يا هدف نهايى دين، تنها كاهش آالم باشد، بىدي

  .نظر گيرد

باور به خـدا را  ايشاناشكال يادشده بر نظريه معنويت از اين جهت نيز وارد است كه 

؛ ضـمن )16: ب1385همـو، (داند  به جهت ايجاد آرامش و بهداشت روانى، باوری معنوی مى

  .)397: د1381همو، (و معنويت در نظر ايشان يكسان است  آنكه ايمان دينى

وار شخصـى يـا خـدای  شايد تصور شود كه اشكال يادشده بـر فـرض خـدای انسـان

، ولى حتى )56-55: 1391همو، ( به آن باور نداردايشان  وار وارد است كه متشخص غيرانسان

ا را هسـتى محـض وار غيرمتشخص كه به آن معتقـد اسـت و خـد با فرض خدای نا انسان

ماند، زيرا در اين فـرض، بـا نظـام  نيز اين اشكال باقى مى )56: همان(داند  بدون تشخص مى

چيزی در هستى يا جزئـى . مواجه هستيم كه در تضاد و نزاع با درون خود است ای هستى

رفـتن يـا  بـين از ۀارادجز اينكه هستى و وجـود، ندارد از اين هستى است كه معنا و غايتى 

ش آثار آن باشد؛ يعنى هدف از وجود يك چيز آن است كه نباشد؛ در اين صورت كاه

اگر وجـود رنـج را تنهـا بـا ايـن هـدف كـه . معنا خواهد بود وجود آن در نظام هستى بى

بايست از آن كاسته شود و يا بايد تحمل شـود، بـدون هـيچ هـدف و معنـای ديگـری  مى

  . ايم ر تضاد با وجود آن فرض كردهخارج از آن فرض كنيم، هدف از وجود آن را د

ــرای روشن ــه ب ــالى كــه نظري ــای خــدای  ترشــدن اشــكال، از مث ــان معن ــرای بي پرداز ب

خدای نامتشخص همانند درختى اسـت بـا . كنيم نامتشخص بهره گرفته است، استفاده مى

كه هيچ وجودی خارج از آن نيست و هـيچ تعـاملى بـا ... مجموعه شكوفه، برگ، ساقه و

در اين صورت، هر يك از موجودات هستى، جزئى از اين درخـت . خود ندارد خارج از

را نيز جزئى از ايـن درخـت » رنج انسان«؛ حال اگر )59-57: همان( است و خارج آن نيست



تنهـا زدودن 

 آن، يا عدم 

داشته باشيم 

شمند اسـت 

جـود آن در 

ا بـه فعليـت 

جيـه از نظـام 

طور خـاص 

وار   و انسـان

يـن نظـام را 

فرضـى كـه 

 اسـت و بـه 

ــه دردهــای 

يـزی اسـت 

دهـد كـه  ى

ه دهـد و در 

بايـد منتظـر 

رسـى علـت 

كه چهار نظر 

ايـان تعيـين 

ف از وجـود آن، ت

ك چيز، تنها عدم 

گونه باور د تى اين

دفى است كه ارزش

د؛ هـدفى كـه وج

هـا آن را مـل رنج

اين توج. شود  مى

ط ر ديـن اسـالم بـه

خداوند شخصـى 

ن صـورت، تنهـا اي

ايم؛ ف رده فرض ك

فى آفريـده شـده 

ا راهــى اســت كــ

و اين چي )297: ج13

جانشين آن قرار مى

و زيرين بشر ارائـه

نظريـه معنويـت، ب

  .باشيم

بـه برر»  از كجـا؟

شمارد كه وع بر مى

داند، ولى در پا مى

ت بدانيم كه هدف

دف از وجود يكه

  .ناقض است

به وجود نظام هست

وجود آن برای هد

يابـد مند دسـت مى

ت و انسـان بـا تحم

دار  ظام هستى معنا

طور عام و در ى به

ز به فرض وجود خ

در ايـن. گار اسـت

عنادار و حكيمانه 

 چـون بـرای هـدف

در زنــدگى، تنهــا

381همـو، (سازد  مى

ده و معنويت را ج

ز دردهای اصلى و

در نبنـابراين، . )31

ت راه عالج آنها با

رد از كجـا؟ رنـج 

ی را در اين موضوع

گروانه معاصر م ن

ز مثًال ميوه درخت

در اين صورت، ه

معنا و هم متن هم بى

توانيم ب رمندی، مى

ن نظام است كه و

 آن هدف ارزشم

 بلكه بـالقوه اسـت

 وجود رنج در نظ

سنتىدر اديان » ها ج

رضى، ما حتى نياز

نظريـه نيـز سـازگ

كنند، مع ى بيان مى

يابد،  معنا مى» نج

دن وجــود رنــج د

ير را قابل تحمل م

  . نشده است

  ردن هدف

سنتى روی گرداند

تواند شناختى از ى

14: همـان(ها نـدارد 

های بشر و شناخت

در«ای با عنـوان  ه

دازد و هشت رأی

 ديگر را رأی انسا

 وجود، يا جزئى ا

ش آثار آن باشد، د

 است و اين امر هم

قابل اين نوع باور

انسان جزئى از اين

ها به تحمل رنجبا 

تى بالفعل نيست، 

در اين صورت. د

رنج«شدن   معنادار

در چنين فر. شود ى

يم و اين با مبنای ن

های سنتى  كه دين

ر«صورت، وجود 

شــد ، معناداريشــان

ناپذي ذير و اجتناب

رآورده ن نظريه ب

ر چگونگى برآور

رو از دين س از آن 

ست دين سنتى نمى

ى برای عالج آنه

ه اصلى رنج   علت

حب نظريه در مقاله

پرد های بشر مى ج

ر سنتى و چهار نظ

  

  

 

هستى و 

يا كاهش

تأثير آن 

در مق

كه رنج ا

و انسان ب

نظام هست

رساند مى

هستى با 

تبيين مى

هم نداري

گونه  آن

در اين ص

اي اذعــان

ناپذ عالج

كه در اين

ابهام در

 ملكيان  

معتقد اس

واقع راهى

شناسايى

صاح

اصلى رنج

را رأی س
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طور كامـل و  يك از آنها در نظر او پذيرفته است، زيرا هيچ يـك را بـه كند كه كدام نمى

كند كه شايد بتوان چنـد  حتى در ادامه اين نظر را طرح مى. داند تمام عيار قابل دفاع نمى

به دست آورد، ولى همچنان از رأی نهـم در اينجـا  رأی را با هم تلفيق كرد و رأی نهمى

وی در جـای  .)70-69: ب1383همو، (گذارد  آورد و آن را رها شده وامى سخنى به ميان نمى

نكردن بين عقالنيـت و  جمع«های بشری، آن را  ديگری نيز با پرداختن به علت اصلى رنج

رفته شـود، بايـد گفـت چنـين حال اگر اين سخن پذي. )53: 1392همـو، (شناسد  مى» معنويت

توانـد چنـين ادعـايى داشـته باشـد؛  ادعايى نوعى مصادره به مطلوب است و هر كسى مى

هـای  تواند ادعا كند كه در دين سـنتى نيـز علـت اصـلى رنج دار مى برای مثال انسان دين

. اسـت» نبود باور و ايمان دينى«يا » دوری از دين«بشری شناسايى شده است و آن علت، 

برای آنكه ادعای نظريه معنويت و عقالنيت مصادره به مطلوب نباشد، بايد علتى غير  پس

هـا و  خواهـد رنج عنوان خاستگاه رنج بشری بشناسد، زيرا بـا ايـن نظريـه مى از خود را به

گونه كه هر كسـى دربـاره ديـن انتظـار دارد كـه غيـر از  آالم بشری را چاره سازد؛ همان

كنـد،  عنوان علـت معرفـى مى شناساند يا اگـر خـودش را بـهخودش را علت رنج بشری ب

  .دليلى بر آن اقامه كند

ايـن گـام نيـز . )288: ج1381همـو، (گام بعدِی ضروری، شناسايى راه عـالج دردهاسـت 

در برخـى . ها در نظريه معنويت با مشكل مواجه است همانند شناسايى علت دردها و رنج

های معنويت يـا انسـان  منسجم، رابطه برخى ويژگىبه صورت پراكنده و غير  ايشانآثار 

بـودن  معنوی با نتايج آن در نظريه بيان شده است؛ برای مثـال ويژگـى اينجـايى و اكنونى

. و ويژگى پذيرندگى خود و عفو و گذشت انسان معنوی) سكوالريته معنويت(معنويت 

خود غمگين نباشد  شود كه بشر برای گذشته و آينده بودن موجب مى جايى و اكنونى اين

شود كه خود را از گذشتۀ بد خـود و  و آرامش داشته باشد و پذيرش خود نيز موجب مى

بـر همـين اسـاس، . دهـد های ناشى از آن رها سازد و همين احساس آرامش بـه او مى غم

كوشـد گذشـته  پذيرد، آسايش روان ندارد، زيرا يـا مى كسى كه خود را نمى«: گويد مى

  ).همان(» ند يا گذشته ديگران را ناچيز جلوه دهد و تحقير كندخودش را پنهان ك

طور ضمنى بيان شده  همانند آنچه بيان شد، ممكن است موارد ديگر در آثار ايشان به



ت با آرامش 

سـتدالل بـر 

يرش خـود 

ن گذشـته و 

احسـاس . د

دی خود را 

ـين كلـى از 

. اشـدها ب اق

نيـت پيونـد 

شته و آينـده 

ی ناشـى از 

خم و دردی 

 يـا كـاهش 

، بـا تصـوير 

فتن آينـده، 

 يا در خـود 

د و آرامـش 

شته بد خـود 

ت، هم بشر 

و هيچ نيازی 

شـته اسـت، 

رور نخواهد 

دگى آينـده 

بيين رابطه معنويت

ست؛ نه تبيين يـا اس

ت؛ بـرای مثـال پـذ

بـا در نظـر آوردن

كنـدران آن تالش 

زيرا واقعيت وجو

نـد جـايگزين تبيـي

م مـوارد و مصـدا

 سـكوالر بـا عقالن

ه تنها از رنج گذش

هـا ستند، مانند رنج

رسد يا زخ ه ما مى

بـودن التيـام  كنونى

مـان حـال داريـم،

ونى و در نظرنگـر

  .شود نج مى

 در معنويت دينى 

ا بپذيردته، خود ر

 با يادآوری گذش

ورد؛ در اين صورت

كند و ا جبران مى

ه گذشته بـدی داش

بيند، مغر ر آن مى

شته خود برای زند

رسش از كيفيت تب

رد تنها بيان ادعاس

 نيـز مواجـه اسـت

كه انسـان ب حالى ر

تواند برای جبر مى

يدار خواهد بود، ز

توان  معنويـت نمى

در تمـا) هـا ش رنج

ه وقتـى معنويـت 

يابد، نه اينكه ش مى

جايى و اكنونى هس

كه در زمان حال به

گـى اينجـايى و اك

ـه اكنـون و در زم

 اين جايى و اكنو

ع از كاهش آن ر

تواند  ی از آن مى

 با فراموشى گذشت

خشنده و مهربان،

رامش به دست آو

هم گذشته خود ر

بيند كه  انسانى مى

نايت خدا را نيز د

ورت حتى از گذش

گوی پر واند پاسخ

گونه موا اوالً، اين

ات با اشـكاالتى 

شته خود است؛ د

دی نامطلوب نيز م

كند پاي حاصل مى

هايى از  ى و نمونـه

كاهش(ف اصلى 

ن كند كه چگونه

های بشری كاهش

هايى كه اينجا رنج

 يا درد و رنجى ك

ن داريـم، بـا ويژگ

هـايى كـ سـت رنج

ورلتيام يابد و تص

دهد، بلكه مانع نمى

و شايد تبيين بهتری

ثال به جای آنكه 

مان به خداوندی بخ

 پاك ساخته و آر

كند و ه نكار نمى

زيرا وقتى خود را 

آمده و لطف و عن

در اين صو. ردازد

تو  اين موارد نمى

ش رنج باشد، زيرا ا

ن آنكه اين مدعيا

گرفتن گذش  ناديده

اين واقعيت وجود

 كه از اين طريق ح

  .گرفته است

 بيان موارد جزئى

طه معنويت با هدف

داز بايد بتواند تبيين

ه  تمام آالم و رنج

، زيرا بسياری از ر

روزمره زندگىت 

ن در جسم و جان

حتى ممكـن اسـ. 

تر ال  بهتر و روشن

ر اين مورد پاسخ ن

 همانند اين ادعا و

بيان شود؛ برای مث

توان با ايم كند، مى

ى از آن، خود را 

وجودی خود را ا

يگران ندارد، ز د

صدد بازسازی برآ

 تحقير ديگران بپر

  

  

 

باشد، اما

و كاهش

ضمن. آن

معنای  به

پذيرش ا

آرامشى 

ناديده نگ

ثانياً،

تبيين رابط

پرد نظريه

يابد،  مى

رها شود

مشكالت

كه اكنون

يابند نمى

ای آينده

تنها در نه

ثالثاً،

دين نيز ب

كسب ك

و پشيمانى

حقيقت و

به تحقير

ولى در ص

شد تا به 
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بنابراين، ايـن ادعـا كـه ديـن . ها و گناهان دچار نشودگيرد تا دوباره به آن خطا درس مى

تواند امروز همانند گذشته در ايجاد آرامش نقش داشته باشد يا راهى برای آن ارائـه  نمى

است و بـديل و ) كاهش آالم(يابى به اين هدف  و معنويت تنها راه دست )314: همان(دهد 

توجـه بـه نقـش و روشـى كـه ديـن در ، بـا )79: 1389همو، ( جانشينى برای آن وجود ندارد

  . دهد، نقض خواهد شد كاهش آالم و احساس آرامش ارائه مى

. در تعريـف معنويـت اسـت» كـاهش رنـج«اشكال ديگر در اينجا برخاسته از عبارت 

فرايندی است كه فراورده آن، كمترين درد و رنـج ممكـن «معنويت  ايشان  بنابر تعريف

در تبيـين  او. ن تعريف، نتيجه در خود آن اخـذ شـده اسـتدر اي. )372: د1381همو، (» است

معنويـت جـايى بـه ميـدان كـه گويـد  رابطه معنويت با عقالنيت عملى يـا ابـزاری نيـز مى

اگر در چنين مواردی برای انسان بهداشت . گريز باشند ها و باورها عقل آيد كه گزاره مى

همـو، (همان معنويت خواهد بود  روانى و آرامش ايجاد كنند، در آن صورت باور به آنها،

بنابراين، احساس آرامش جزئى از تعريف معنويت يا معيار تعيين باور معنوی . )16: ب1385

شود و مـالك داوری در  بودن با همين احساس آرامش تعيين مى شود و اصوالً معنوی مى

در نقد اين  ).همان(بودن يا نبودن باور به چيزی، همين نتيجه عملى آن است   مورد معنوی

ديدگاه نيز بايد گفت در اينجا نيز مصادره به مطلوب صورت گرفته است، چـون هـدفى 

پرداز بايــد بتوانــد پــس از تعريــف نظريــه، تبيــين آن و ارائــه راهكارهــا بــرای  كــه نظريــه

تواند  يابى به آن ارائه دهد، در آغاز در همان تعريف اخذ شده است و هركسى مى دست

: تـوان گفـت چنين ادعايى داشته باشد؛ برای مثـال در تعريـف ديـن مىبرای اعتقاد خود 

و سـپس ادعـا » دين، فرايندی است كه فرآورده آن، كمترين درد و رنـج ممكـن اسـت«

در اينجـا نيـز بـرای آنكـه . ای دارد كرد كه دين سنتى يا باورهای دينى نيز چنين ويژگـى

پس از تبيين معنويت مـورد نظـر و بيـان  پرداز بايد بتواند مصادره به مطلوب نباشد، نظريه

شناختى و وجودشناختى آن، تبيين كند كه چگونه ايـن معنويـت  ماهيت و عناصر معرفت

توان در تعريف  بنابراين، نتيجه را نمى. انجامد ها به آرامش و كاهش آالم مى با اين مؤلفه

ويـت مـورد نظـر و يا در مقام تبيين آن اخذ كرد؛ چيزی كه قرار است پس از اثبـات معن

تواند در همان هنگام  ، نمى)يعنى آرامش روانى و كاهش آالم(عقالنيت آن حاصل شود 



رمـان آنهـا، 

گر نيز ملـزم 

ت نارسـا و 

اقص اثـری 

. )288: همان( 

ان معنويـت 

هـای  رائه راه

آن هسـتيم؛ 

ـكل و حـل 

ايـن شـكال 

شـده اسـت؛ 

 از آن تهـى 

نظريه بـرای 

ونـه طرحـى 

الزم )  آالم

حـل  يـن راه

نتى را ارائـه 

پـس ). مـان

يـه نتوانسـته 

ـه اينكـه بـه 

ن انسـان بـه 

  . خذ شود

ه درصلى آنها و را

داشتن دو گام ديگ

نخسـت بـه صـور

حتى به صـورت نـا

مشكل بشری است

 بتوانـد رابطـه ميـا

همچنان نيازمند ار

 آگاهى از موانع آ

سيدن به رفـع مشـ

براين، كمتـرين اش

آن بيـان نشری در 

معنويت سـكوالر 

ى خاصى در اين ن

ورت آن در هرگو

رامـش و كـاهش

شكل رنج بشر با اي

خـود چنـين ضـمان

هم(ى اذعـان دارد 

در واقـع ايـن نظري

كند تا چه رسد بـ

 كـه بـرای رسـيدن

اخ) اصل نظريه(ت 

  هدف

ی زيرين، علت اص

به برد) ش آالم بشر

سى شد كـه گـام ن

 از دو گام آخر ح

 عملى برای رفع مش

ا همه نواقص آن 

 بيان كند، باز ما ه

دن به آن هدف و

طرق عملى رس«كه 

بنـا. )همان(»  است

ش آالم و رنج بشر

نى آمده است و م

ص و راهكار عملى

ى به لزوم و ضـرو

آر(يابى به هدف  ت

طمئن باشد كه مش

ظريـه معنويـت خ

ت در اديان سـنتى

قرار داده است؟ د

عبور ك) علت العلل

ای  مرحلـه ن پـنج

ابطه آن با عقالنيت

 برای برآوردن ه

های  يعنى فهم رنج

كاهش(مين هدف 

تر بررسى پيش. )289

ن شده است، ولى 

، ارائه راهكارهای

ت در اين نظريه با

های بشری را  رنج

برای رسيد ها ن راه

عان داشته است ك

شكل و رفع مسئله

عملى برای كاهش

اب و مناسك دينى

ستورعمل مشخص

ده است، در حالى

  .ذعان دارد

برای دست ايشان 

ت؛ اينكه انسان مط

، امـا نظ)289: همان( 

جود ضمانت نجات

گزين دين سنتى ق

بيان ع(مرحله اول 

كه تمام ايـن حالى 

معنويت يا تبيين ر

هكارهای عملى 

 سه گام نخست، 

عنويت را برای تأم

9-287: ج1381همو، (

ر آثار ملكيان بيان

گام چهارم،. نيست

ض شود كه معنويت

ر خود با كاهش ر

پيمودن آن  چگونه

 كه خود او نيز اذع

غير از خود حل مش

ن است كه طرق ع

واردی كه در آدا

گونه د ر واقع هيچ

آالم بشر تعيين نشد

اذبشری  مآالهش 

 ای كه  مين مرحله

ضمانت نجات است

طرف خواهد شد

به وجكه  حالى ، در

و معنويت را جايگ

وشن و كامل از م

ر رسيده باشد؛ در

  

  

 

تعريف م

نبود راه

افزون بر

ايشان معن

(داند  مى

ناقص در

در ميان ني

اگر فرض

مورد نظر

عملى و 

گونه  آن

مسئله، غ

نظريه اين

همانند مو

در. است

كاهش آ

برای كاه

پنجم

دانسته، ض

عملى بر

دهد نمى

چگونه او

طور رو به

گام آخر
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، در ديـن سـنتى بـرآورده شـده )289-287: همـان(دانـد  آرامش و كاهش آالم ضروری مى

  .است

  ناتوانى در برآوردن هدف

سـازی معنويـت از عقـل ابـزاری  به منظور پيونددادن عقالنيت و معنويت و عقالنى ايشان

زندگى مـدرن و متجددانـه سـازگار كنـد گيرد، زيرا بر آن است تا معنويت را با  بهره مى

 318: الـف1385؛ همو، 293: همان(داند  ترين مؤلفه مدرنيته را عقالنيت مى و مهم )272-267: همان(

عقالنيت متجددانـه چيـزی بـيش از «كه البته منظور او عقالنيت ابزاری است، زيرا  )418و 

همـو، (» هيم و خـوش داريـمخوا گونه كه مى دادن به جهان آن يك ابزار نيست برای شكل

اصوالً بر اين اساس، عقالنيت نظری در اين نوع معنويت كاربردی ندارد و . )373: الف1381

كـامًال ) نظـری(باشند و عقل » گريز عقل«شوند كه  باورهای معنوی در آن قلمروی وارد مى

در ايـن . )8 :1393؛ 16: ب1385؛ 397: د1381همـو، (باشـد  طور مطلق در مـورد آنهـا سـاكت و به

باشد و بـرای انسـان آرامـش روانـى داشـته » گريز عقل«صورت، اگر گزاره و باوری كه 

راه اثبـات بهداشـت و . )419-418: الـف1385؛ 16: ب1385همو، (باشد، باور معنوی خواهند بود 

تـك تـك «تـوان نشـان داد كـه  مطلوبيت روانى، عقل ابزاری است و با عقل ابـزاری مى

و از ايـن  )16: ب1385همـو، (» كننـد ريز، چه كمكى به بهداشت روانى مىهای خردگ گزاره

  .شوند طريق نظام باورهای معنوی ساخته مى

پرداز در عين حال كه مطلوبيـت روانـى را بـرای تعيـين باورهـای معنـوی مهـم  نظريه

ــت مى ــه حقيق ــد، ب ــد دارد  دان ــز تأكي ــوی ني ــان معن ــو، (طلبى انس ــف1383هم ــى )9: ال ، ول

هـای  بودن انسان معنوی، نه لزوماً وفـاداری بـه حقيقـت، بلكـه برداشـتن گام بطل حقيقت

رسـيدن » فرايند«رو در معنويت اين نظريه،  از همين. درست برای رسيدن به حقيقت است

اينكـه ايـن فراينـد مـا را بـه «، اما )35: 1391همو، (آن » فرآورده«به حقيقت اهميت دارد، نه 

دانى ندارد و آنچه مهم است همـان طـى مسـير اسـت كـه كجا خواهد رساند، اهميت چن

ممكن است كسى بگويد خدا وجـود دارد «؛ به همين سبب )همـان(» مورد تأييد عقل باشد

و ديگری بگويد خدا وجود ندارد و هر دو انسان معنوی باشند كه طى يك فرايند بـه دو 



طريـق عقـل 

يـن نظريـه، 

. شـود ت مى

آن باشد كه 

ـل نظـری و 

پرداز بـر  ريه

الً در نظريـه 

ـات كنـد و 

ـى و اثبـات 

ـه گويـا آن 

پوشـى  چشم

توجـه خـود 

با واقع طابق 

 عدم اعتقاد 

ز عقالنيـت 

. )16: ب1385 

 و بهداشـت 

اور حقيقـى 

» گريز عقـل

ها به  ى خرافه

سـى دانسـته 

در اينجـا نيـز از ط

سـان معنـوی در اي

عقـل عملـى اثبـات

نوع فايده عملى آ

كـه از طريـق عقـ

شد، زيرا مبنای نظر

اصـوال. )53-50: ب1

ی نتوانـد آن را اثبـ

 كنـيم و دليـل نفـ

كنيم كـ  رفتار مى

  ف

رهای معنوی، بـا چ

ف نظريـه را نيـز متو

 با باورهای غير مط

با )  فرض واقعيت

اسـتفاده ا( ايشـان  

همـو، (ـش دارنـد 

و ايجـاد آرامـش 

ر تنها بر اسـاس بـا

«هـای معنـوی را 

يابى ت، امكان راه

معنـوی كسه انسان 

درسـيدن  نتيجه ن به

رد انتظـار بـرای انس

ت كه از طريـق ع

ز بايد حقيقت از ن

ـت، نـه حقيقتـى ك

طابق با واقعيت باش

1387همـو، ( د است

ت كه عقل نظـری

شتن آن را اثبات 

 به آن باور، چنان 

ريه با تأمين هدف

ى برای اثبات باور

عطـوف بـه هـدف

ی مطابق با واقع را 

بر (به وجود خدا 

 صـحيح از نگـاه 

ى در ايجـاد آرامـ

حساسات روانـى و

آرامش پايدار«ن 

چـون باوره يشـان

ن آنها فراهم نيست

گر، در اين نظريه

گمـان بى. )16: ب13

 زيـرا نتيجـه مـور

و كاهش آالم است

ر در اين نظريه نيز

يـه در پـى آن اسـ

 يا حقيقتى كه مط

ی تفكر پساتجدد

در جايى استيت 

 نتوانيم واقعيت دا

اشد، بلكه نسبت 

(.  

شناختى نظر فت

ی با عقل استداللى

يرادهای اساسى مع

ين نظريه باورهای

اعتقاد ب. داند ن مى

 كه با يك فراينـد

ند، نقـش يكسـانى

ها در اح ش واقعيت

كه به اذعان ايشا ى

 :129(.  

ا شود كه مايان مى

بودن يا نبود واقعى

از سوی ديگ. شود ى

385همـو، (» اند سيده

گيـرد، صورت مى

، آرامش روانى و

 حقيقت مورد نظر

نوی در ايـن نظري

شود و  ى ثابت مى

رايى است كه مبنا

 و عقالنيت، معنوي

باشد و هرگز » يز

حد تساوی مطلق با

)8: 1393همو، ( دارد

ری مبنای معرف

شدن عقل ابزاری ن

الت مبنايى آن، اير

؛ از جمله اينكه اي

ردن هدف يكسان

 خدا، در صورتى 

حاصل شـده باشـن

يه به نقش اين نظر

حالى ور ندارد؛ در

1395همو، (» گيرد ى

تر وقتى نم ال مهم

امكان ارزيابى وو 

 معنوی فراهم مى

  

  

 

نتيجه رس

ابزاری ص

بهداشت

بنابراين، 

ن معنانسا

استداللى

گر ناواقع

معنويت 

گر عقل«

آن در ح

واقعيت د

ناسازگا

جايگزين

از اشكاال

سازد؛ مى

در برآور

به وجود 

ح )ابزاری

بنابراين، 

روانى باو

شكل مى

اشكا

داند و مى

باورهای
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او را بـه كجـا  شود كه فرايند رسيدن به حقيقت برای او مهم است، اما اينكه اين فراينـد مى

چنـين مبنـايى نيـز . )35: 1391همـو، (آن چيست، برای او اهميتى ندارد  رساند و فرآورده مى

 ايشـان بينجامـد و بـه اذعـان   غيـر واقعـى و خرافـه) هـای فرآورده( یتواند به باورهـا مى

توانند موجـب آرامـش شـوند، زيـرا ايشـان ايـن سـخن  نمى  باورهای غير واقعى و خرافه

: همان(» ما از باورهای غير مطابق با واقع ماستهای  غالب رنج«كند كه  هندوها را قبول مى

شـناختى خـود و در مقابـل بـا اعتقـاد بـه  به همين دليل، بدون توجه به مبانى معرفت. )390

كند كـه انسـان معنـوی بايـد در پـى  توصيه مى )8: 1393همو، (بودن انسان معنوی  گرا ناواقع

انسـان بـا واقـع مطابقـت نداشـت،  وقتى باور«، زيرا )391: د1381همو، ( كشف حقيقت باشد

  .)391: همان(» شود خاستگاه درد و رنج مى

ها كاهش يابد، بايد در پى باورهای  گراييم تا درد و رنج اگر به معنويت مى«بنابراين، 

رو، بايد ببينيم كدام باور، باور مطابق با واقع است و كدام باور  از اين. مطابق با واقع باشيم

نه اينكه تنها دلخوش باشيم كـه از فراينـد صـحيح بـه نتيجـه . )همـان(» تمطابق با واقع نيس

ايم و واقعيت داشتن و نداشتن آن باور برای مـا مهـم نباشـد، مگـر نـه اينكـه خـود  رسيده

انسان معنوی به دنبال آرامش پايدار است و آرامش پايدار تنها بر اسـاس «اذعان دارد كه 

پس چگونه بر اسـاس فراينـد محـوری بـاور . )129: 1395همو، (» گيرد باور حقيقى شكل مى

غير مطابق با واقع را كه از فرايند صحيح در نظر او حاصل شده، موجـب آرامـش انسـان 

خواهـد درد و  انسـان معنـوی در عـين اينكـه مى«كنـد كـه  او اذعـان مى. دانـد معنوی مى

تـرين  ل، بزرگهايش كاهش يابد، ولى باالخره او هم انسـان اسـت و بـه همـين دليـ رنج

رو،  از ايـن... خوردگى اسـت زنـد احسـاس فريـب چيزی كه تعادل روانى او را به هم مى

خواهد درد و رنجش در حالى كاهش بيابد كـه باورهـای واقعـى داشـته  انسان معنوی مى

توانـد بـا بـاور بـه معنـويتى  ای هرگـز نمى كه چنين هـدف و نتيجـه حالى در. )همـان(» باشد

  .)8: 1393همو، (» آيد بودن به كار نمى گرايانه آن ديگر واقع در«حاصل شود كه 

در واقع اذعان به لزوم وصول بـه حقيقـت، اسـاس و بنيـان نظريـه معنويـت را كـه بـر 

سـازد و روشـن  گرايى استوار است، با چالش جـدی مواجـه مى عقالنيت ابزاری و ناواقع

تواند هدف اصلى نظريـه  وی نمىكند كه معنويت مبتنى بر عقالنيت ابزاری، به هيچ ر مى



ت، بـرآورده 

وی بـا عقـل 

ش كـه آرامـ

يقـت ميسـر 

گرايى و  قـع

كل اساسـى 

صـر مـدرن 

ز باورهـايى 

گرايـى  خرت

ـكوالريته و 

بر . )349: ج13

نى اسـت و 

 ايـن نظريـه 

، )41: 1391ـو،

هــا و  س، رنج

پـذير  تحمل

يى، آنچه را 

هـای   و رنج

ظريـه، يعنـى 

ــامل بيشــتر 

كـه موجـب 

 آن وابسـته اسـت

ت باورهـای معنـو

ك حالى  اسـت، در

يابى بـه حقي دسـت

اللى و بـاور بـه واق

در جامعـه بـا مشـك

ها حتـى در عص سـان

و يكى از )268: ج13

شـمارد، آخر ـر مى

كـه بـر اسـاس سـ

381همو، (داند   مى

جهـا اين  آرامـش

نسـان معنـوی در 

همـ(اسـت » شخص

ــر همــين اســاس  ب

در جهـان ديگـر ت

گراي رت و آخرت

ی اُخـروی، آالم 

هدف كاربردی نظ

معــه دينــى كــه شـ

 يا باورهـايى را ك

 ارزش نظريـه بـه

نبـودن اثبـات ممكن

استوار) ت ابزاری

پرداز تنهـا بـا د ريه

تنها با عقل اسـتدال

   

هش آالم بشـری د

ن داشته، بيشتر انس

381همو، (ى هستند 

خـاص بـر طور بـه 

او معنويت را ك. )1

گرايى اديان خرت

ر نظريه او در پى 

ان. )41،38: 1391؛ 317

و كامًال معين و مش

ش اُخــروی دارد و 

ـروی و آرامـش د

ض محوريت آخر

هـای رت بـه پاداش

بنابراين هد. سازد ى

تنها در جام الم، نــه

گردد ا افزوده مى

  .سازد

را كه تمـام)  آالم

م(گرايى  ر نـاواقع

ت روانى با عقالنيت

آالم به اذعان نظر

وصول به آن نيز تن

. شود  حاصل مى

  رآوردن هدف

نيز برای كاهشردی 

ونه كه خود اذعان

هد به اديان تاريخى

    و اديان ابراهيمى

71: الف1385؛ همو، 3

ت، در تقابل با آخ

ه، انسان معنوی در

7-316: ج1381همـو، 

جهانى، طبيعى و ن

ــاداش ، دغدغــه پ

ـد بـه پـاداش اُخـ

ريه معنويت با نقض

د و از طريق بشـار

مىبا تهديد مواجه 

هــا و آال هش رنج

شود، بلكه بر آنها 

س تهديد مواجه مى

 روانى و كاهش آ

يرا بنيان نظريـه بـر

ى و اثبات بهداشت

 واقعى و كاهش آ

و فهم حقيقت و و

يى عقل استداللى

دی نظريه در بر

يه از جهت كاربر

گو ست، زيرا همان

دار و متعهد ش دين

ای معتقدان دينى 

349: د1381همو، (ت 

بودن استوار است ى

سكوالريتهعنويت 

ه( آخرت نـدارد 

 پاداش و كيفر اين

كــه انســان دينــى،

ی خـود را بـا اميـ

در اين حال، نظر. 

ن به آن اميد دارند

دهند، ب كاهش مى

ت و عقالنيــت كــاه

ست برآورده نمى

شوند، با ت آالم مى

  

  

 

آرامش(

سازد، زي

استداللى

پايدار و 

شود و مى

واقع نماي

ناكارآمد

اين نظري 

مواجه اس

كم و بيش

كه او برا

آنان است

جهانى اين

معاساس 

كاری به

دنبال  به«

ك حالى در

ها سختى

.سازد مى

داران دين

خود را ك

معنويــت

هاس انسان

كاهش آ
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  گيری نتيجه

هـدف اصـلى و تمـام ارزش نظريـه خـود را كـاهش آالم و » عنويت و عقالنيتم«نظريه 

تواند آن را برآورده سـازد  های بشر دانسته است؛ هدفى كه ادعا دارد دين سنتى نمى رنج

شـود،  كند، ولى معنويـت سـكوالر كـه در ايـن نظريـه تبيـين مى و تنها معنويت چنين مى

بـرای بـرآوردن ايـن هـدف، گـام  ملكيـان .تواند هدف اصلى خود را برآورده سازد نمى

رسد در سه مرحله اول  كه به نظر مى حالى داند، در برداشتن در پنج مرحله را ضروری مى

اند يا نه و از دو گام ديگر نيز  ها برداشته شده درستى گام ابهام جّدی وجود دارد كه آيا به

هـای  توانـد رنج ظريـه نمىهمچنـين ايـن ن. سخنى به ميان نيامده استايشان های  در بحث

. پـذير سـازد ناپذير را معنادار و توجيه كنـد تـا از طريـق آن بتوانـد آنهـا را تحمل اجتناب

كه از آن بـه   ها های بشری ندارد و برخى از رنج افزون بر آن، جامعيتى نسبت به تمام رنج

ترين اينكه  مهم .شوند شود، در اين نظريه ناديده گرفته مى های متعالى و مثبت ياد مى رنج

گرايى و عقالنيـت ابـزاری اسـتوار اسـت، تنهـا در پـى اثبـات  مبنای نظريه كـه بـر نـاواقع

گــاه  رو، هيچ از همــين. بهداشــت روانــى باورهــای معنــوی اســت، نــه اثبــات عقالنــى آن

تواند آرامش و رضايت درونـى پايـدار بـه ارمغـان آورد، بلكـه خـود چنـين مبنـايى  نمى

  .شود ای بيشتری برای بشر مىه موجب آالم و رنج

  



  .54ش 

  .ى ـ فرهنگى

: مهر، قــم دی

محمـد : ـحح

سـنت و ران، 

ش و ديگـران، 

: ، در»كگـور

 .ى

.  

.  

296. 

، سال نهم، ت

  .32، ش مه

، شنقد و نظر، »تعالى

كت انتشاراتى علمى

ترجمــه محمدسـعيد

  .2، شکتاب

، محقق و مصـح ـوف

  .راث العربى

 .صر، چاپ دوم

1. 

يم سـروش و ديگـر

عبدالكريم سـروش

لـوی و سـورن كرك

جهاد دانشگاهى: ان

  . 7، ش ن

 .اصر

.835، ش شرقنامه 

پايان، چاپ سوم: ن

62، ش ایرانوزنامه 

  .24، ش آسمان

  .3، ش مهر هنامه

ت حکمت و معرفت

مهرنامه، »)كيان پنجم

بخش ياد رنج متع يى

شرك: ، تهرانتماعی

ت ، ّردا، اختیــار و شـ

نقد ک» ر باد است؟
عرف لمذهب التصـ

اء التردار إحي:  لبنان

نگاه معاص: ، تهرانی

139، ش آبان، »مان

عبـدالكري: ، در»يان

. 

ع: ، در»ون معنويت

 .ى صراط

ی بشری در نگاه مول

، تهراست بوت او برد

آیین، نشريه »سا تجدد
نگاه معا: ، تهرانری

، روزن»ت و مدرنيته

، تهراننفکری دینی

نامۀ ر ، ويژه معنوی

هفت آس» ج از كجا؟
ماه ،»نيت و معنويت

اطالعات، » عقالنيت

ملك(فكران، ديدار، 

كاركرهای رهاي«، 

ج عرفانی و شور اجت
خـد: فلســفه دیـن، )

كدام الله در رهگذا

شرح التع، )1363(ل 

، بحار األنوار،  )ق1

راهی به رهایی، )لف
رنج، آرامش و ايم« 

معنويت، گوهر ادي«

گى صراطسه فرهن

هايى پيرامو پرسش« 

مؤسسه فرهنگى: ان

های درد و رنج«، )ف

هرکه را دردستن، 
سنت، تجدد، پس«، 

مشتاقی و مهجور، )ف
سازگاری معنويت«، 

ین، معنویت و روشن
های انسان نشانه، )ف

درد از كجا؟ رنج«، 

در جستجوی عقالن

مصاحبه معنويت و 

گو با روشنف و گفت

 ه

)1388(، حبيب اّهللاٰ 

رنج، )1393(ــــــــ 
1376(جـا، آلـوين 

  .سه طه

ك«، )1394(ى، امير 

، اسماعيل یبخار ى

  .اساطير: ن، تهران

403(باقر  ، محمدى

ال1381(ن، مصطفى 

، )ب1381(ــــــــ 

«، )ج1381(ــــــــ 

مؤسس: ، تهرانالریسم

، )د1381(ــــــــــ 

، تهراو سکوالریسم

الف1387(ــــــــــ 

فى گرجى و ديگرا

،)ب1387(ــــــــــ 

الف1385(ــــــــــ 

،)ب1385(ــــــــــ 

دی، )1391(ــــــــــ 
الف1383(ــــــــــ 

،)ب1383(ــــــــــ 

د«، )1389(ــــــــــ 

م«، )1393(ــــــــــ 

  

گ«، )1392(ــــــــــ 
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