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 و عقالنیت ةنظرینقد  بر تأکید با عقالنی؛ معنویت و دینی معنویت واکاوی
 ملکیان مصطفی معنویت

 ، ب ش ر، ایراناسدادیار وروف معارف داکشماف فرهنمدان   سیدسجاد جعفری
  

  ، قم، ایرانداکشج ی دکدری داکشماف ادیان و مذاهب   مهدی نعمتی

 

 چکیده

  اسلت؛ هشللد مطرح مختلفی هايدیدگاه آن پیرامون که اسللت عقالنیت با آن ارتباط دین با رابطه در مهم مباحث از یکی

ستقل  معیار عنوان به محض گراییعقل از گروهی امروزه کهچنان شخیص  م  وشر آورند،می میان به سخن  باطل و حق ت

  بررسللی از عدب اسللت. گرفته صللورت بخانهکتا منابع از اسللتفاده با اطالعات آوريجمع و بوده توصللیفی-تحلیلی تحقیق

ستگاه    قرار بحث مورد شده  عقالنی دین نواقص نهایت در و بیان مذکور موضوع  هاویژگی و مبانی شده،  عقالنی دین خا

شان  تحقیق نتایج شد.  گرفته ست،  داده ن س  و دنیاگرایی همچون هاییویژگی و مبانی بر شده  عقالنی دین ا  گرایی...انان

ست  متکی ساس  بر هک ا صی  دچار آن ا  طرح اهداف به وصول  عدم شده،  عقالنی دین تعریف وضوح  عدم جمله: از نواق

ضاد  نظریه، شده  ماهیت در ت ست  ایمان... سیاري  در که ا سان  براي ارمغانی تواندنمی تنها نه موارد از ب شد؛  مدرن ان  لکهب با

  است.شده نیز رنج و درد به منجر
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  مقدمه .1

سان  زندگی در تاثیرگذار عوامل از یکی س  عقل نباشد  قیاس قابل چیزي هیچ با شاید  که ان  در عقل ت.ا

  رینشآف جهان در جایگاه برترین از عقل اند،شده  معرفی مندانهسعادت  زندگی قوام پایه دو دین کنار

شمه    و بوده برخوردار شه  و وجود سرچ ساس  و ری سوب  ا سانس  از بعد وجود این با. شود می مح   رن

صالت » مکتب پیدایش به منجر که شد  مطرح نظریاتی و داد رخ تحوالتی  آن دفه که گردید «خرد ا

  حتی و ردیدگ معرفی زندگی بخشسازمان و معرفتی نظام تنها عقالنیت و بوده دنیا این در تصرف صرفا 

شنفکران  از برخی  نیز سالمی ا تفکر حوزه در که کنند ترویج را تفکر این که کردند یسع  داخلی رو

  این و بود نخواهد دین قلمرو در باشللد داشللته کاربرد عقل که کجا هر و بوده جدا هم از دین و عقل

 یايزوا از گرانپژوهش و است.  گرفته قرار دین با ارتباط در مهم هايچالش از یکی به امروزه موضوع 

  جزئی ائلمس  همه چند هر که اندرسیده  نتیجه این به گرانپژوهش برخی اندپرداخته سئله م این به متعدد

سائل  به گوییپاسخ  توان دین که نیست  معنا بدین این اما نیامده، دین در زندگی نیاز مورد  را زندگی م

  فقه بخش و یند بالندگی و پویایی دلیل خود عکس، به بلکه است، ناقص و ناکارآمد نتیجه در و نداشته

ست  آن سائل  به طوري که ا سائل  به پرداختن ضمن  که گفته پاسخ  و کرده نگاه زندگی م  مورد ینید م

-۱۸ :۱1۶0زاده،ابراهیم ر.ک؛) شود نمی محدود خاصی  مکان و زمان به زمان، و عصر  هر زندگی نیاز

  که چرا ارد.د باالتري و ربرت دست  دینی معنویت مدرن، و دینی معنویت تقبل در معتقدند نیز برخی (1۶

 گروانه،ناواقع ایمان پذیرش نحوي به و اسللتدالل و معرفت از ایمان تفکیک و تمایز با مدرن معنویت

  يها دیدگاه   برابر در خود معنوي باورهاي   بلکه  ایمانی  باورهاي   از منطقی دفاع  و حقانیت   به  راجع

 با پژوهش این در (.۸۹-1۸ :۱1۴۴ کلکناري، قربانی ر.ک؛) . اسلللت مواجه جدي چالش با مخالف

سی  صطفی  معنویت و عقالنیت نظریه عقالنی، معنویت و دینی معنویت برر سی ب مورد ملکیان م  قرار رر

 و گوییپاسللخ براي مناسللبی معیار تواندمی اندازه چه تا معنویت نوع این شللود روشللن تا گیردمی

 باشد. دینی معنویت جایگزینی



 1041 پاییز و زمستان | 5شماره  | 3سال |پژوهشنامه کالم تطبیقی شیعه  | 141

 پژوهش پیشینة .1-1

شی  در (،۱1۴1) هادي صادقی،  و وحید فر، سهرابی   و عقالنیت نظریه به انتقادي نگاهی» عنوان با پژوه

  عنوان به راهکاري ارائه و تجدد و دین بین سلللازگاري عدم یعنی نظریه اصللللی ادعاي دو «معنویت

 با پژوهشللی در (۱1۴۸) محمد سللید اکبریان، همچنین اند. داده قرار انتقادي بررسللی مورد را معنویت

سی  و نقد» عنوان سئله  برر صل  هدف ؛«عقالنیت و معنویت نظریه در «رنج» م ستن  که نظریه ا  و المآ کا

 رنج امتم به نسبت  نظریه این است  معتقد وي است  داده قرار نقد و بررسی  مورد را است  بشر  هاي رنج

  رفتهگ نادیده نظریه این در شود  می تعبیر مثبت هاي رنج به آن از که ها رنج برخی و ندارد جامعیت ها

 نظریه در معنویت و دین تباین درونی نقد» عنوان با دیگري پژوهش در (۱1۴۸) اکبریان اسللت. شللده

 می اسللت تمعنوی با داري دین تباین که نظریه، نتایج از یکی بررسللی به «عقالنیت و معنویت پیوند

  داراي آن درونی سلللاختار  مچنینه نظریه  در رفته  کار  به  مفاهیم  و مبانی  که  نگاه  این از و پردازد

شکاالت  شد  می متعددي ا سن  محمد یعقوبیان، دهد. می قرار نقد مورد را آن با صراوي،  و ح  مطهره ب

  نگاهی با یتمعنو و عقالنیت نظریه در معنویت مفهومی تبیین بر تاملی» عنوان با اي مقاله در نیز (،۱1۴۸)

 سیبرر هاي پژوهش تمام در اند. داده قرار نقد مورد ار نظریه این در معنویت مفهوم ،«قدسی معنویت به

سندگان  شده،  سی  و نقد مورد را آن نظریه، این ویژگی چند یا یک به نگاه با نوی  اما اند، داده قرار برر

شد  یافت پژوهشی  هیچ گرفته صورت  تتبع طبق   تأکید با را عقالنی و دینی معنویت تطبیقی نگاه با که ن

  اشد.ب می آن دار عهده پژوهش این که کاري دهد، قرار ارزیابی و مداقه مورد نملکیا مصطفی نظریه بر

 پژوهش روش .1-2

  صورت  يا کتابخانه منابع از استفاده  با اطالعات آوريجمع و بوده تحلیلی-توصیفی  پژوهش این روش

ست.  گرفته ستگاه  بررسی  از پس پژوهش این در ا  و بیین،ت آن هاویژگی و مبانی شده،  عقالنی دین خا

 است. گرفته قرار بحث مورد شده عقالنی دین نواقص نهایت در
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  شناسيمفهوم .2

 عقالنیت .2-1

 و فکري هاينظام یعنی ،۱گراییعقل باشللد.می گراییعقل همان عقالنی از نگارش این در ما منظور

سفی  سی    و ویژه جایگاه آنها در عقل که فل سا   ،معرفتی مختلف هايحوزه و علوم در عنوان این دارد. ا

 معرفت منشأ،  و منبع که است  فلسفی  مکتبی گرایی؛عقل از منظور موارد بعضی  در دارد، متفاوتی معانی

سان  شناخت  و سّی.  تجارب نه داندمی فطري بدیهیّات و عقلی مبادي را ان سوفانی  ح   کارتد مانند فیل

  عقل معروفترین از م( ۱۸11لللل۱۸77) اسپنیوزا  باروخ و م( ۱۸۹۸ لللل۱7۱۸) نیتز الیب م( ۱۸۴۸لللل۱۸۸0)

ساب  به غرب در گرایان شد می 1گراییتجربه مقابل در گراییعقل این آیند.می ح  معتقدند، آنها که با

شأ  تنها شد می تجربه و حسّ شناخت،  و معرفت معتبر منبع و من  از پیش و فطري و عقلی بدیهیات و با

 و م( ۱۸۶۸لللل۱7۸1) باکلی جرج م(، ۱۸11لللل۱70۹) الک جان مانند اشخاصی   کنند.می انکار را تجربه

شهورترین  از هیوم دیوید سوفان  م شند. می گراتجربه فیل ضی  در با   کالم وزهح در مانند دیگر موارد بع

سفه  جدید،   حیانی،و و دینی معارف مقابل در که مکاتبی یعنی گراییعقل االهیّات، حوزه در و دین فل

 در ملکیان مصطفی  آقاي (.۸/۹۸ :۱1۶۸ شریفی،  و یوسفیان  ر.ک؛) کنندمی تأکید عقل قوّه جایگاه بر

 و فکر دهیجهت  در مهم عامل   دو عنوان به  را عقالنیت  و معنویت  که  دارد تالش عقالنیت  نظریه 

شه،  سان  گفتار و عمل اندی ست  معتقد شان ای .دهد پیوند هم با هاان صر  جهان در ا  و آرمانی زندگی معا

ست  ممکن عقالنیت و معنویت قتلفی با تنها طیبه حیات   این رحط هدف و ندارد وجود دیگري راه و ا

سان  رنج کاهش نظریه ست ان ست  مدعی وي .ها ضر  عصر  در دین ا   یسنت  و تاریخی نقش تواندنمی حا

سیر  تنها عقالنیت و معنویت لذا کند ایفا را یشخو سخ  م  امروز سان ان ضروري  نیاز برآوردن و گوییپا

ست.  صلی  مؤلّفه از یتعقالن که چرا ا ست،  هیتمدرن ا ضر  جهان در باید ناگزیر پس ا  در را عقالنیت حا

  کرد. برقرار پیوند آن بین و داد قرار معنویت کنار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ Rationalism 

1 Empiricism 
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  عقالني دین خاستگاه .3

  شده  عقالنی دین در مهمی نقش کانت و دکارت بیکن، یعنی مدرن؛ فیلسوف  سه  آراي که جاییآن از

  عقالنی یند و عقالنیت خاستگاه  با آشنایی  جهت مذکور فیلسوف  سه  گاهدید بررسی  به ذیل در دارد؛

 .پرداخت خواهیم شده

 بیکن فرانسیس .3-1

  دانستند می ائیماور و کلی احکام صدور  بوسیله  «حقیقت» کشف  را فلسفه  از هدف بیکن از قبل فالسفه 

 ) گرفت. پیش در را معرفت به رسللیدن براي تجربی علم و روش و کرد دوري روش این از کانت

Bacon,2000,p.15-16 ) لیمتعا در شک  الف. شد  غرب در جدید تفکر ایجاد باعث تصمیم  این با و  

ستفاده  ب. قدما شده  پذیرفته   مهار رد شناخت  غایت انحصار  ج. قیاسی  روش جاي به تجربی روش از ا

 او جودو از آگاهی و است  شناخت  و معرفت خاستگاه  انسان  جدید شناسی  معرفت نوع این در طبیعت.

 مبدأ به نگرش جابجایی این (.۴ :۱1۶7 پور، صللانع ر.ک؛) شللودمی کسللب متعالی مبدئ یاري بدون

 گشت. آغاز بیکن افکار بوسیله معرفت،

 دکارت رنه .3-2

  پیش تمام .۱ کرد: دنبال را هدف سله  کار این با که بود شلک  روش جدید، فلسلفه  در دکارت روش

شد  ممکن که بیابد هاییپایه .1 د،بگذار کنار را هاداوري  علت .1 گردد، بنا هاآن بر دیگري چیز هر با

  شناسیمعرفت زمینه که دکارت فکر عنصر  ترین مهم (.۹۴ :۱1۶1 اسپینوزا،  ر.ک؛) سازد  آشکار  را خطا

 ر.ک؛) شد  معرفت غرب، فلسفه  اصلی  مسأله  سوال  این با دانم؟((می من چگونه) ) بود: این شد  جدید

 را او قایدع نتواند چیزي تا بود یقین تحصیل  دنبال به شکاکیت،  کنار در دکارت (.7 :۱17۴ لستون، کاپ

سان  یقین وسطی،  قرون در کند. باطل سا  تعالیم و وحی نتیجه ان  پی در سان ان دکارت، دوره اما بود؛ کلی

سا  و دین حجّیت و مرجعیت از رهایی سان  عقل (.یعنی7 :۱17۴ پازوکی، ر.ک؛) بود آن تعالیم و کلی  ان

  کلیسایی  غیر و کلیسایی  مراجع به نیاز بدون و پیشین  فلسفی  و الهیاتی هايسنت  و مکاتب به نیاز بدون
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سفه  کلی طور به کند. اداره را خود امور تواندمی سی   معرفت و فل سانی  دکارت شنا سیس ت را جدید ان   أ

  هايیتوانای و خود عقل بر تکیه با نانسللا این و بود عالَم محور و خودکفا طبیعی، موجودي که کرد

  (.۱۴ :۱17۴ ر.ک؛کاپلستون،) دهد بهبود و توسعه را زندگی باید خویش،

 کانت ایمانوئل .3-3 

 نفسه  فی شیء  شناخت  به قائل دکارت ولی گذاشت؛  عقل عهده بر را شناخت  دکارت مانند نیز کانت

 و اسللت منفعل ذهن دکارت، نظام در کرد.می وصللل ها(فنومن) پدیدارها به را شللناخت کانت اما بود

شاء  ما فعال ست  ی ساس  و عین نتیجه در نی صلی  نقش اح س  به ذهن او، نگاه در دارند. معرفت در ا   طهوا

  ون،کاپلسلت  ر.ک؛) کندمی شلناسلایی   آوردمی وجود به ما براي احسلاس  در هاآن تأثیر که تصلوراتی 

 زمال کانت، فلسللفی نظام در پدیدار( صللورت به) ودشلل ذهن معلوم اینکه براي عین(() ) (.1۶1 :۱171

  ناممکن را نومن شناخت  پیشین،  مقوالت همین وجود و شود  ذهن پیشینی  مقوالت و مفاهیم تابع است، 

ست  معتقد (.کانت۹00للللل1۴۴ :۱1۸1 کانت، ر.ک؛) کندمی ست  چیزي آن واقعیت که ا  و ذهن که ا

سان  بنیادي فاهمه سیم   می طبیعت در را چیزي همان ما» سازد. می را آن ان   .«نهیممی آن در خود که شنا

 واگذار ولی کرد؛ کم را مدرن عقالنیت جزمیت از مقداري کانت، شللناسللی معرفت (.نوع1۱ همان:)

سانی،  عقل به پدیدارها به معرفت کردن سانی  عقل مجدداً ان ستع  سوژه  ایجاد به و شد  متعالی ان   الییا

سفه  مدرن، دوران گفت باید کلی طور (.به۸7-1۸ :۱1۴0 خانی، عزیز ر.ک؛) کرد شایانی  کمک  را فل

شت.  متعالی را آدمی عقل مقام و آورد زمین به اوج نقطه از سم  گذا   ردبرخو نوع دو عقالنیت با مدرنی

 لاصلل مبانی بتوان شللاید کرد. ترفیع راآن جایگاه دیگر طرف از و کرد جدا ماوراء از را او اوال کرد

  برد: نام صورت بدین را مدرن یشناسمعرفت و فلسفی

سی   معرفت مبدأ شک،  الف. شري،  یقین ب. مدرن، شنا سی   معرفت غایت ب ستقراء  ج. مدرن، شنا  و ا

  وسللیله اسللتداللی(،) بشللري عقل د. مدرن، شللناسللیمعرفت روش ریاضللی(، و تجربی روش) اسللتدالل

 و فهانیاص زادهکرباسی ؛ر.ک) مدرن شناسیمعرفت قلمرو کمیت، و کیفیت هللل. مدرن، شناسیمعرفت

 (.۱۱1-۴7 :۱1۶۶ حیدریان،
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  عقالني دین مباني .0

سی  شکل  بس کاري شده  عقالنی دین مبانی همه برر سترده  و م ست،  گ  به ست د مختلفی مبانی زیرا ا

  این در لذا است،  خارج نوشتار  این حوصله  و ظرفیت از و بگیرد شکل  عقالنی دین تا اندداده هم دست 

 در تا نیمکمی اکتفا تحقیق، این مباحث در تردخیل و ترمهم مبانی از مختصللري توضللیح به قسللمت

 گیرند. قرار استشهاد مورد آینده مباحث

 ...( و اجتماعی سیاسی، گوناگون هايعرصه از دین گذاشتن کنار و گراییدنیا) سکوالریسم .۹-۱

 (charton 1631-1619) است رفته کار به دینی بی و قرن() سده  جهانی، این دنیا، معناي به ۱سیکولوم 

  شود اندهر حاشیه به و باشد  نداشته  منزلتی اجتماعی نظام در دین آن، در که دانست  جریانی را آن باید و

 در طبیعی و نیعقال هايتبیین و توضللیحات از فراطبیعی و متافیزیکی هايتبیین از اسللتفاده جاي به و

ستفاده  جاري مسائل   آن ملع میدان و گرددنمی منحصر  جامعه قلمرو در تنها مبانی رتغیی این شود. می ا

  دنیوي امور جداسازي (.1۱1 :۱1۶۴ یوسفیان، ر.ک؛) شودمی کشیده دین خود نیز و فردي هايحوزه به

  دهد؛می قرار هدف نیز را دین خود بعضللی در و نبوده محدود قلمرو و دامنه داراي و مقدس امور از

  شللیعی فقه شللدن سللکوالر از برخی امروزه چهچنان1کرد 1زدایی اسللطوره باید ،دین از که معنا بدین

  آورند.می میان به صحبت

 گرایي(انسان) اومانیسم .0-2

  (.۹۸ :۱1۶0 آشوري،  ر.ک؛) باشد می دارا ...را و باوري انسان  گرایی،انسان  بشر،  اصالت  معانی اومانیسم 

  برخی (.و.(J. Gill,V,10,9, p.443;J.Gاست  شده  عجم گراییدین و خداباوري با مکتب این گاهی

 شده  منجر (.ee: Gertrud lenzer (ed), pp.381-389,448) تعالی خداوند انکار و نهی به هازمان

ست.  سم  کلی طور به ا سان  طبیعی نیروهاي و هاقابلیت بر اومانی سیار  ان   جوهر» واقع در و کندمی تأکید ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱saeculum 

1Demy thiligization 

1Tom F. Driver," Drama; modern western theater" in: mircea eliade ced.the Encyclopedia of 

religion,V.4,p.475. 
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  «.است  الهیاتی مقدرات از جدا و معقول موجودي عنوان به انسان  شأن  از مهمی و تازه دریافت اومانیسم 

 جدید سانان» کندمی بیان که بومی روشنفکران میان در اومانیستی نگاه از اينمونه (.1۱ :۱17۹ دیویس،)

 براي اما... ی؛بندگ تکلیف نه بندگی حق گوییممی که کنید توجه اسللت، قائل بندگی حق خود براي

 سیار ب دستاورد  این و نیست  قائل حکومت و سیاست   عرصه  در خصوصاً   کردن خدایی قح کس هیچ

 (.۱0 :۱17۹ سروش،) «.است... نیکویی

 1گرایي(عقل) راسیونالیسم .0-3

 زندگی ئونش  همه در انسان  هدایت براي آن بسندگی  و عقل برتري و تفوق به اعتقاد یعنی راسیونالیسم  

شري  صاً    ب صو سد: می دین و علم کتاب سنده نوی اجتماعی. امور خ   همه رد عقل توانایی به اعتقاد» نوی

سته  آن حتی زندگی شئون    اینکه هب اعتقاد شد،  می شمرده  دین به مربوط این از پیش که شئونی  از د

 هب اعتقاد باشللد، دین آور سللعادت عوامل براي خوبی جانشللین تواندمی مادي پیشللرفت و علم رشللد

  هايقضللاوت ارزشللمداري به اعتقاد معاد، آموزه حتی دینی هايوزهآم همه دنیوي تفسللیر ضللرورت

  باربور، ر.ک؛) «انسللانی افعال براي الهی هايمالک ارزشللمداري جاي به انسللانی افعال براي تاریخی

  تفکرانم شد.  خواهد معنوي مرجعیت نوع هر انکار مانند نتایجی به منجر راسیونالیسم   (.فرایند۶0 :۱1۸1

 سانیک علمی مسائل و امور توضیح در را خداوند عدم و وجود گراییعقل به اعتماد با روشنگري دوران

 گرفتند.

 خواهي(آزادی) لیبرالیسم .0-0

سم  صطالحی  لیبرالی ست  ا شه  که ا ست.  آزادي مفهوم به Liber التینی واژه آن ری  شامل  آزادي این ا

سی    و سنتی  طبقاتی، مذهبی، و دینی سیطرة  از شخص  آزادي   :۱1۸۴ بابایی، علی ر.ک؛) شود می سیا

  اعی،اجتم حوزه از شخصی قلمرو کردن جدا با که مذهبی ل  سیاسی باشدمی مکتبی خواهی (.آزادي۸۸

 را یدین و مذهبی حکومت جامعه، مقابل در فرد به دادن اصالت  و شخصی   قلمرو در دین کردن انحصار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ rationalism 
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 شاري پاف دین و حکومت تفکیک بر هالیبرال کلی طور به (.1/۸7 :۱17۶ بشیریه،  ر.ک؛) باشد نمی پذیرا

 پروردگار. و فرد میان خصوصی است ايمسئله دین که معتقدند و کنندمی

 1گرایي(کثرت) پلورالیسم .0-5

 ريفراگی جمع، چندگانگی، کثرت، به تمایل مفهوم و معنا به plural التینی واژه از پلورالیسم  اصطالح 

  دینی تکثرگرایی و تعدد را خود بناي و ریشه  که است  اياندیشه  لیسم، پلورا .1است  شده  گرفته تعدد، و

 آنها تمام و داند می معتبر را مختلف ادیان دیدگاه، (.این۱۶۸ :۱1۶1 آملی، جوادي ر.ک؛) کندمی تلقی

  .۱ مانند: هادل به خود دیدگاه اثبات براي گرایان کثرت داند.می واقعیت و حقیقت سمت  به طریقی را،

  .۹ مولوي، اشللعار از اسللتفاده .1 دینی، هايمعرفت برخی بودن تجربی .1 دینی، متون فهم در نسللبیت

 تمایل هايانگیزه و اندجسته  تمسک  ... و عالم امور ناخالصی  .۸ الهی، گسترده  هدایت صفت  از استفاده 

  دینی ستیزهاي  و هاگجن از رهایی .1 روانی و عاطفی انگیزه .۱ برد: نام توانمی اینطور را پلورالیسم  به

  (.۹00 :۱1۴۱ شیروانی،) مذهبی و

  عقالني دین هایویژگي .5

 ذکر به الزم پردازیم.می نظریه این هايویژگی بیان به اینک عقالنی معنویت مبانی اجمالی بررسی بعداز

 بر اظرن حاضر  پژوهش که آنجا از اما دارد وجود نظریه این مورد در متعددي هايدیدگاه چند هر است 

 شود.می داختهپر ایشان دیدگاه تحلیل و بررسی به تنها باشدمی ملکیان آقاي معنویت و عقالنیت پروؤه

 گرایيعقل .5-1

  راییگعقل یا عقالنیت ملکیان، آقاي اظهارات طبق عقالنی، دین هايویژگی تریناصلللی و ترینمهم

شد می سان  معنویت با رابطه در (.۹7 :۱1۶۸ ملکیان، ر.ک؛) با ست  اعتقاداتی داراي معنوي ان  اوالً که ا

  معتقد معنوي انسان  (.۱1۴ و 1۴۸ همان،) باشد  داشته  باور آن به خودش استدالل  با ثانیاً باشد،  پذیر خرد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ Pluralism 

1 Routledge, encyclopedia if philosophy,"pluralism",V,p.469. 
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  ظرفیت الذ آورد عقالنی دلیل آنها ضرر  یا نفع به تواننمی اینکه بخاطر ادیان دینی هايآموزه که است 

  طبق هک است  خاصی  محتواي متضمن  زمانی هر در تدین است  معتقد ایشان  رد.ندا عقالنی رد یا اثبات

ست  آمده بوجود زمان، آن شرایط  سان  بنابراین دارد. فرق دیگر زمان با زمانی هر در داري دین لذا ا  ان

سبت  که دیدگاهی خودش، زمان شرایط  به توجه با جدید و مدرن  به دارد، سعادت  و آدم عالم، به ن

 (.۱1۴ :۱1۶۴ همان، ر.ک؛) باشدمی تدین جدید ايهروش دنبال

 بودن الوقتابن .5-2

ستن  اکنونی و اینجایی معناي به وقت ابن شد. می زی سان  با  و ینجاییا عقالنی دین به معتقد و معنوي ان

ست  اکنونی سان  معناي همان این و ا شد.  می سکوالر  ان سان  با  رايب خصوصیت   این به توجه با مدرن ان

  یدنیای این سنجش  هايراه از تر،خوب حیات و زندگی جهت در علمی و کاربردي نسخة  عنو هر قبول

ستفاده   عدم ضمن  شده(  عقالنی دین) و مدرن معنوي شخص  (.1۱۸ :۱1۶۱ ملکیان، ر.ک؛) کندمی ا

 از بعد ... و وعیدها و وعده اتفاقات، و حوادث به توجه عدم نیز و مرگ از بعد حیات به باور انکار

شد می دنیوي بردن سود  مختلف، امور در اشدغدغه تنها مرگ، ست  معتقد و با  و مکان و میدان که ا

ستی  سنجش  زمان ستی  یا در شد می دنیا در دینی، و مذهبی کارهايراه نادر  و سی برر براي اهمیتی و با

  بهشللت خواهدمی معنوي انسللان کلی طور به (.۱0۱ :۱1۶1 وسللت، ر.ک؛) دهدنمی اخروي سللنجش

 سازد. محقق دنیا همین در را دین آرمان و هدف و وياخر

 گرایيایمان .5-3

 و تثاب معرفتی هايمؤلفه داراي نیز ایمان و نیسللت قرار و ثبات داراي واقعیت شللده، عقالنی دین در

شخص  ست  م شد. می تبدل و تغییر حال در دائما بلکه نی سان  عقالنی دین در پس با شه ه معنوي ان  در می

 ایمان عقالنی دین در (.۱۶7 :۱17۴ مجتهدشللبسللتري، ر.ک؛) باشللدمی نوسللانات و نکرد خطر حالت

 آن معناي به این و باشللد می قبول و نظر مورد مُتَعَلِّقَش، لحاظ بدون ایمان معناي به که گرانه، ناواقع

 یمانا زمانی دیگر تعبیر به ندارد وجود آن محتواي عنوان به و ایمان پشلللت واقعیتی هیچ که اسلللت
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 بدنبال آنها يورا در و دارند نگاه ثابت دینی مفاهیم و هاگزاره بگیرند تصمیم افراد که شودمی نابخردانه

شند.  واقعیت   کنار را یقین خرقه که گرفت سراغ  را ایمانی باید جهت همین به (.11 تا:بی کیوبیت،) با

 باشد. همراه شک و سیالن با همواره گذاشته

 ادیان متافیزیک طرد .5-0

 و مدرن نانسلللا ذائقه که هسلللتند معتقد زیرا حداقلی؛ متافیزیک با اسلللت دیانتی بدنبال عقالنی دین

  داراي ابراهیمی ادیان خصوصاً   گذشته،  ادیان نیست.  سازگار  ادیان متافیزیک با مدرن دوران هايمؤلفه

سیار  متافیزیک صلّب  و حجم پر ب ستند  مت سان  براي و ه ش می نامعقول و کودکانه امروزه ان  ر.ک؛) دبا

صاف  بودن دارا خدا، وجود هايگزاره بنابراین (.1۶۱ :۱1۶۱ ملکیان،  و ارزش داراي ... و خدا براي او

 نیستند. نهایی اعتبار

 تاریخ قطعیت عدم و البلویعام امور بر تأکید .5-5

  را سنتی  ۱دیانا محلی هايویژگی مدرن( دوران هايمؤلفه و مبانی) خود مبانی به توجه با عقالنی دین

شته  کنار سائل  بر و گذا ست  معتقد زیرا کند.می فراوان تأکید جایی همه و 1همگانی البلوي، عام م  هر ا

ست  آمده خا  زمان یک در سنتی  دین ضاع  با هماهنگ و ا  و زمان آن فرهنگی و عرفی احوال و او

 درنم انسان  براي ادیان محلی و بومی هايویژگی این لذا است،  شده  عمل و بیان احکام و تعالیم مکان،

  دین (.1۶۸ :۱1۶۱ ملکیان، ر.ک؛) شللود گذاشللته کنار باید نتیجه در اسللت پذیرفتنی نه و مناسللب نه

  «وحیديت سلوک » این و داندمی ناپذیر تغییر داند،می متعالی حقیقت که را دینداري باطن شده  عقالنی

  که نددا می کامل را دینی ویژگی، این گفت انتومی کند. هماهنگ را خود تواند می زندگی نوع هر با

 شه اندی به را ... و اقتصادي  سیاسی،   اجتماعی، مسائل  و آورد روي کلی هايارزش و عام احکام به فقط

  «شتر» به اشاره کثرت به توانمی نمونه باب از (.۱۶و۱0۸ :۱17۸ همان، ر.ک؛) کند واگذار انسان عقل و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ local 

1 universal 
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شت  نظر کریم قرآن در سبتی  حیوان ینا زیرا دا ستقیم  ن شته د حجاز بیابانگرد عرب حیات با م ست  ا  و ا

  ايمبن اسللت. داشللته واال و باال جایگاهی جاهلی، عرب شللناختی زیبا سللیسللتم در «عین حور» همچنین

سان  تاریخی ست  داده یاد او به مدرن ان صی    ها،ویژگی این از خیلی که ا صا  انمک و زمان یک به اخت

شخص  ست  بوده م شته  تامی کاربرد هامکان و هازمان مابقی براي واندتنمی و ا شد.  دا   یند چنینهم با

 مدرن انسان  یراز برساند؛  حد کمترین به تاریخی وقایع به را خود وابستگی  تا کندمی تالش شده  عقالنی

  احتمالی کهبل نیست قطعی دانش یک تاریخ زیرا ندارد وجود قطعی سخن که است معتقد تاریخ باب در

  کند بنا احتمالی تاریخی حادثه چند از سللاخته بر را خود دین خواهدنمی شللده( عقالنی دین) اسللت

س  تاریخی واقعه چندین قبول بر مبتنی سنتی  دین که جاییآن از و (.1۶۸ :۱1۶۱ ملکیان، ر.ک؛)  با تا

  شد. ایمان مدعی تاریخی واقعه چند با تواننمی و است ناسازگار تاریخ در قطعیت عدم صفت

 تعبد طرد و اشخا  از زداییقداست .۸-۸

سان  تمام که معتقدند مدرن معنویان و عقالنی دین طرفداران سان  طورهب باید هاان   گرفته نظر در یک

  صحبت اثبات براي که است دالیلی ارزش و اندازه به آن اعتبار میزان دارند طرحی یا نظریه اگر و شوند

 و باراعت تنها آن پذیرش دلیل که بپذیرید را مطلبی شللما که انیزم هر گویندمی آنها آورند.می خود

 فردي وي،معن انسان اید. شده تعبد فرایند وارد شما عقالنیت، و استدالل نه و است گوینده شخص لحاظ

ستداللی  ست  ا  فردي هیچ حکم و نظر لذا (.1۶1 و 17۸ :۱1۶۱ ملکیان، ر.ک؛) ندارد را تعبد تاب که ا

 و سللاسا بر کندمی بیان دینی حکم که شللخصللی آن اینکه مگر ندارد الزامی و یوجوب دیگري، براي

شد  کرده صادر  ... یا عمومی قانون یا عقلی دلیل مطابق  یا پیامبر حتی (.۱1۹ :۱1۶۸ سروش،  ر.ک؛) با

ست؛  معنوي پذیرش مورد جایگاهش تقدس علت به او صحبت  پذیرش نیز امام  و تعلیل لبدلی بلکه نی

 شد  بیان که مطالبی بر مضاف  شده  عقالنی دین (.1۶۹ :۱1۶۱ ملکیان، ر.ک؛) است  آن يآور استدالل 

 و عاطفی هايویژگی رفتاري، للللل ارادي هايویژگی مانند دیگري هايویژگی و هامؤلفه مبانی، داراي

  افکار نیز و باشللدمی دارا ... و معرفت انتقال و کسللب هايروش انواع روشللی، هايویژگی نفسللانی،

  الم،ک اطاله از جلوگیري جهت نگارش این در که باشد می زیادي ابعاد بر مشتمل  عقالنی دین احانطر

 شود.می خودداري آن توضیح و بیان از



 1041 پاییز و زمستان | 5شماره  | 3سال |پژوهشنامه کالم تطبیقی شیعه  | 111

 عقالني دین معایب و نواقص .6

 قطعاً هک باشد می متعددي و مختلف مبانی و اضالع  ابعاد، داراي عقالنی دین شد  ذکر قبالً که طورهمان

سی  ست  خارج نگارش این ظرفیت از آنها کامل لیلتح و برر ستیم  صدد  در ما لذا ا سم  این در ه  تق

شتر    فرعی طالبم بیان از و بپردازیم چالش، مورد طرفی از و تر مهم و برجسته  هايویژگی و مبانی به بی

   کنیم.می خودداري جزئی و

 آن اصلي عناصر و شده عقالني دین تعریف وضوح عدم .6-1

 ظریةن که زمان هر . کنند ارائه معنویت از مانع و جامع تعریفی اندنتوانسللته شللده قالنیع دین طراحان

شتبه  از جلوگیري و طرح ثغور و حدود تعیین براي گرددمی ارائه نو و جدید  و دیلب نظرات با شدن  م

 آن داتمفر و نظریه اصل  باید لفظی نزاع از جلوگیري و رقیب نظرات به نسبت  آن ارزشیابی  امکان نیز

شن  صورت  به  شده  یانب گرایانه کارکرد تعاریفی نهایتاً عقالنی دین در ولی شود؛ می بیان کامل و رو

  عنویتم چیستی  از وقتی نمونه باب از باشد. می عقالنی دین چیستی  در اجمال و ابهام موجب که ۱است 

سخ  شود می سوال  ستی  جهان با ايمواجهه خود معنویت که دهندمی پا   هم روي شخص  آن، در که ه

ست  این من سؤال  کند.می زندگی باطن رضایت  با رفته  و ساز  و مفاد چه داراي مواجهه نحوه آن که ا

  اينحوه معنویت شودمی بیان ادامه در یا شودمی زندگی براي باطن رضایت آن نتیجه که باشدمی کاري

ستی  جهان با مواجهه از ست  این اشفرآورده که ه  سوال  ما باز . (.17۸ :۱1۶۴ لکیان،م ر.ک؛) ... که ا

  نطورای را معنویت دیگر جاي در یا اسللت؟ چگونه مواجهه نحوه آن کیفیت و چگونگی که کنیممی

  یند طراحان بنابراین دارد؟ سللازگاري مدرنیته با که اسللت دین از جدید فهمی که، اندکرده تعریف

 انندم طرح این مفردات در ابهام این و هنمود بیان را معنویت کارکرد و نتایج بیشلللتر شلللده عقالنی

  است. کرده سرایت ... و رنج و درد اصیل، زندگی زندگی، معناي عقالنیت، معنویت،

 عقالني دین نظریه طرح اهداف به وصول عدم .6-2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 معنویت مدرن ۱1ل۱ول، بحث مفاهیم، بخش براي مطالعه تعاریف رجوع شود به فصل ا ۱
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 ظرن از است.  دردها کاهش براي راهکاري یافتن و دین و عقل میان جمع مذکور، نظریه طراحان انگیزه

 با هک باشللیم داشللته دین از جدیدي قرائت باید باشللیم، متدین جدید دنیاي در کنیم اراده اگر آنان

شته  سازگاري  مدرن، ناپذیراجتناب هايمؤلفه شد،  دا سخ  صدد  در عقالنی دین یعنی این با   رابطه هب پا

 نست.دا تجدد و سنت تجمیع براي راهی توانمی را مدرن معنویت تسامح مقداري با یا است دین و عقل

 ردنک محدود گرایی،نسللبی شللکاکیت، مانند عقالنی دین هايویژگی وجود با گفت باید جواب در

  که دپیچی نسخی امروزه، و مدرن انسان به توانمی چگونه .... و گراییآخرت و معاد ترک دین، جایگاه

شکالت  سکین  را آن روانی و روحی م شتباه  یک دچار معنویان دهد. ت ستراتژیک  ا   این آن و نداشده  ا

  رعایت و وجود خاطر به این آیا است؟ شده عدیده مشکالت این دچار مدرن انسان چرا اصوالً که است

 را درنیتهم ناپذیر اجتناب هايمؤلفه ایدکرده سعی  شما  است  طور این اگر باشد؟ نمی مدرن مبانی کردن

  بانیم و سللاختار با عقالنی یند که اسللت معقول انتظار این آیا کنید لحاظ و رعایت عقالنی دین در

سان،  براي مدرن، دوران سکین  و آرامش ارمغان ان صداق  این آیا بیاورد؟ دردها ت   نهم فَرَّنا ما عَلَینا کَرَّ م

 سللت؟نی الجمع مانعه دردها تسللکین و آرامش با مدرنیته ناپذیر اجتناب هايمؤلفه رابطه آیا نیسللت.

سم  به فقط دین کارآمدي ست  آن ا شد می آن هايمؤلفه و مبانی انجام و رعایت اب بلکه نی   دین در اما با

ست،  نمانده بیش نامی تدین و دین از عقالنی شد  همچنان اگر معنویت طراحان انتظارات آن لذا ا   که با

 رسد.می نظر به بعید عقالنی دین مانند ايپروژه با آنها به دسترسی گویند،می

 عقالني دین در ایمان ماهیّت .6-3

صر  عقالنی دین در شت  و تعاریف داراي ایمان عن ضاً  و مختلف هايبردا ضاد  بع شد. می مت   از کیی مثالً با

  صلیا ماهیت که عملی داند،می عمل نوعی تیلیش، پل آراء از پیروي به را ایمان ماهیت نظریه این طراحان

  عنصللر با و گیردمیفرا را ایمانی شللخص وجود تمام که خداسللت با مجذوبانه رویارویی و مواجهه آن،

  ماهیت نهایت در او (.17 :۱17۴ مجتهدشبستري،   ر.ک؛) است  همراه امید و امنیت احساس  عشق،  اعتماد،

  هايداده که اسللت معتقد او (.۹01 :۱17۸ همو، ر.ک؛) کندمی تلقی دینی تجربه را داريدین و ایمان

  میان از یشان ا کنند. بیان اندبوده که گونههمان را واقعیات تواندنمی و است  سمبلیک  عنصر  داراي تاریخی
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صر  سه   یا .۱دانکرده قلمداد دینی تجربه را ایمان نهایت در و اندداده ارزش اعتماد مؤلفه به تنها ایمان عن

  ؛ر.ک) نداریم دلیلی آن براي که داندمی ايگزاره به نظري و عملی التزام را ایمان آنها از دیگري فرد

  کننده اورب در روانی مثبت نتایج آن به باور که ايگزاره به آوردن باور یعنی ایمان یا (.1۱7 :۱1۶۱ ملکیان،

  اطمینانی،بی عین در معنوي انسللان رو این از و اسللت عقالنی محمل داراي ایمانی چنین و کندمی ایجاد

ستی پر رویکردي با عقالنی، دین طراحان (.بنابراین1۸۱ تا:بی همو، ر.ک؛) دارد طمأنینه   ارکردک و اگماتی

 با را خارج و عواق با تطابق دینی، ایمان معنویت و آبژکتیو حقانیت گذاشللتن کنار و دین درباره گرایانه

  پیام و دفص  بدنبال خود زعم به آنها گذاشتند.  کنار خود شناسی  معرفت و دینی ایمان از مختلف ادبیات

  دادن داوندخ اصلی هدف اند.گذاشته کنار را دین حقیقت به معرفتی و منطقی نتایج دین، و خداوند اصلی

سان  به زندگی شجاعت  و امید شد. می هاان شد می پوچی و ناامیدي کردن دور او حکمت با سان  تا با  با ان

  ر.ک؛) دکن تحمل بتواند را بودن و زندگی رنج خود درونی و روانی حیات براي مطمئن بستر  یک ایجاد

  ايمعن ایجاد در تنها دین کاربرد و کارکرد یعنی کارکردگرایانه قاداعت (.1۸0 :۱17۸ مجتهدشللبسللتري، 

شد می زندگی شی  دینی، اعتقادات حقانیت جاي به و با   یمان،ا عوض در و دین به کاربردي و علمی نگر

ستفاده  مورد معنویت  یک تنها معنویت و ایمان روند، این با (.1۱۶ تا:بی کیوپیت، ر.ک؛) گیردمی قرار ا

  درد کاهش پی در عقالنی دین (.1۱7 :۱1۶۱ ملکیان، ر.ک؛) باشد می روانی بهداشت  براي انیرو سیستم  

سان  رنج و شد، می ان سبت  تعهدي که گروانهناواقع ایمان اما با   خود دارد،ن واقعیت و حقیقت با تطابق به ن

  :۱1۶1 ریسایدز، ک ر.ک؛) شود  رنج و درد ریشه  دارد، که روانی و روحی اوصاف  با انسان  براي تواندمی

  محنت و رنج دچار او روانی و روحی تعادل خوردگی، فریب احساس  با برخورد در مدرن انسان  یا (.1۴۱

  آرامش باعث نهات نه باشد  داشته  واقعیت و حقیقت با تطابق نیست  ملزم که ایمانی رسد می نظر به شود. نمی

  هک خیاالت و توهم اثر در کند درد و رنج دایجا تواندمی خود بلکه باشد، نمی آدمی درد و رنج کاهش و

  دتردی و شک  از عناصري  داراي بودن، گروانه ناواقع بر عالوه عقالنی دین ایمان شود.  دچار است  ممکن

سان  به تواندمی باشد  تردید و شک  با همراه که ایمان آیا باشد. می   ینا از هدف دهد. طمأنینه و آرامش ان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .70ل۸0براي آشنایی بیشتر ر.ک: عقل و دین، دکتر محمد جعفري،    ۱
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  ررسی ب گویندمی معنویان و عقالنی دین اند.کرده بازگو ایمان و معنویت نزیری اعماق به رسیدن  را رویه

  ندارد؛ زاحمت نقادي و صیرورت  با تصوراً  و تصدیقاً  باور و ایمان و ندارد ایمان اصل  با منافاتی ایمان کردن

  ر.ک؛) باشللدمی شللدن زیاد و کم حال در مدام که باشللدمی الحصللول تدریجی فرایند یک ایمان زیرا

ست  این ایمان فرایند به نگاه این نتیجه (.۸1 :۱171 سروش،  ستند  معتقد معنویان که ا   در داريدین که ه

شد نمی یکسان  مختلف هايزمان سب  و خا  نتایج و شکل  داراي اي،دوره هر در داريدین و با  آن منا

 ن،آ تغییر و مختلف اعصار  در داريدین شدن  نسبی  مسأله  بر عالوه (.107 :۱177 همو، ر.ک؛) است  دوره

  دینداري زا شکلی چه عصري هر براي بگوید که دارد را آن توان نیرویی و منبع چه که است این مهم نکته

  ست ا این سوال  حال بنیاد. خود عقل و عقالنیت که دهندمی پاسخ  معنویان صورت  این در است.  مناسب 

صف  رزیابیا و ناقد تواندمی خود، مالزمات با بنیاد خود عقل آیا که   اداتاعتق و ایمان سنجش  براي من

صري  هر در دینی شد؟  ع   تلقی و تفهم بودن قاطع و کارآمد مانند هاییفرض پیش داراي که عقالنیتی با

  :۱1۶۱ ملکیان، ر.ک؛) باشد می دین مانند دیگر هايحوزه از استمداد  بدون انسان  و جهان با رابطه در خود

  اعتراف مدرن عقالنیت بودن محور هوس و غرور بر مواردي در نیز دخو شده،  عقالنی دین طراحان (.7۶

  دین پروژه در که گشت  معلوم شد  بیان ایمان تعاریف در که طورهمان (.107 :۱1۶۱ همو، ر.ک؛) دارند

صی    و فردي نوع از ایمان عقالنی شد می نظر مد شخ ستري،    مجتهد ر.ک؛) با  بعد ولی (.۱7۸ :۱17۴ شب

ست  شده  واقع غفلت مورد نایما و دین اجتماعی   یند تعالیم از زیادي هايقسمت  طرد مانند نتایجی که ا

 رب کدام هر و باشللدمی طرفه دو رابطه داراي اجتماع و فرد دیگر طرف از باشللد.می اجتماعی عرصللة در

  شاید  که است گرفته قرار غفلت مورد شده  عقالنی دین ایمان در که داشت  خواهد مستقیم  تأثیر دیگري

 بر عقالنی، یند اگزیسللتانسللیالیسللتی رویکرد و سللکوالریسللم مانند مبانی به ایمان به نگاه نوع این یشللهر

 (.۹/1۸ :۱17۸ ملکیان، ر.ک؛) وجود اصالت منش در «ماندگاري درون اصل» یعنی این و گرددمی

  زدایيقداست و گریزیتعبد .6-0

  تناباج هايمؤلفه از یکی مقابل در و باشللدمی تعبد دین قوام و مایة خمیر که معتقدند مدرن معنویان

 نظریه، این ویژگی یک (.1۹ :۱1۶۴ صللادقی، ر.ک؛) باشللدمی عقالنیت و عقل موضللوع مدرن ناپدیر
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ست  گراییمعنویت نوعی شترکی  وجوه که ا ست،  دین دارد، دین با م ست،  هم آن مخالف نی   همه ماا نی

  ارانک  ادعا  دو با  را تعبد  یعنی دین، وجه  ترینمهم ی(،عقالن دین ) نظریه  این پذیرد. نمی آنرا وجوه

ست  آن ذاتیات جزء تعبد الهی ادیان در اینکه یکی کند:می ستدالل  و ا   گاهیجای آنها در عقالنیت و ا

 نوع به نسبت  گذراند.می را خود زندگی عقالنیت و استدالل  با دائماً مدرن انسان  اینکه دیگري و ندارد؛

  جوهره که ندکنمی بیان معنویان یافت. توانمی ايعدیده اشکاالت  دین در تعبد ایگاهج به معنویان نگاه

 به دین وامق که دریافت توانمی اسلالم  دین به تر دقیق نگاه با اما اسلت،  گریزياسلتدالل  و تعبد دین،

شد می آن اعتقادات بخش سمت  این و با سائل  به مربوط دین از ق ست  و واقع م ست  و ه شد می نی  و با

  که دینی هايآموزه در وقت آن اسللت. شللده گذاشللته برهان و اسللتدالل مبناي بر هاگزاره این اسللاس

ستند  احکام بخش به مربوط شند، می خردگریز امر بدو در که ه   عاجز نهاآ اثبات و نفی از عقل زیرا با

ش  بتوان شاید  باشند. می درک قابل و موجه مالحظات این با نیز هاآموزه آن است،   ودنب گریز خرد هری

  که یانب بدین آنها، بودن تعبدي از نه و دانست  عقل ظرفیت محدودیت در را دینی هايآموزه از بعضی 

 هر به ،ادیان در احکام بخش مانند جزئی مباحث نه و باشد می کلی مسائل  در تنها عقل وجودي ظرفیت

شد می تعبد و تدین ادیان، جوهره اینکه به بودن معتقد صورت  شکاالت  ارايد با شد. بمی ايعدیده ا  ا

ست  و تعبدي نگرشی  همچنین سالم( علیهم) ائمه و انبیاء به گونه قدا ساس  بر ال   معرفتی و یعقالن مبانی ا

ست.  شده  بنا محکمی ضی  در ا ستقل  طور به عقل دینی هايآموزه از بع ستقیم  و م  ولی ندارد بیانی م

 غیر عملی آنها طرد و ردّ و باشد می عقالنی و موجه ن،آ استدالل  و مبانی به توجه با آن قبول و پذیرش

  دارند. قبول را مطلب این ضمنی بصورت معنویان از بعضی که طورهمان شودمی حساب عقالنی

  تواندمی آنها از تفصلللیلی اطالع بدون خود، توجیهی و معرفتی مبانی با دین عادي افعال بنابراین

 شده عریفت استدالل و برهان از ترگسترده بسیار معقولیت، میدان ،مدرن عقالنیت در زیرا باشد؛ عقالنی

  (.10 :۱1۶7 شمس، ر.ک؛) باشدمی معقولیت داراي نیز معرفتی رجحان با عملی و نظریه حتی زیرا است

سان   ايبر شریعت  و دین ممنوعه حدود از عبور اول باشد می متضاد  چیز دو دنبال همزمان که مدرنی ان

 و معنوي وجدان داشللتن نگاه آرام دیگري و (.۶۸-۶۶ تا:بی ویکفیلد، ر.ک؛) دنیوي لذات به رسللیدن

 درنم انسلان  و مدرنیته اینکه بر مبنی معنویان دوم ادعاي آن. هايخطاب و عتاب برابر در خود فطرت
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 یا درنم کامالً انسان  روشنفکران  خود اعتراف طبق زیرا باشد، می خور دم عقالنیت و استدالل  با همواره

 با هاحوزه بعضللی  در متجدد هايانسللان  (.و1۹ :۱1۶۸ ملکیان، ر.ک؛) ندارد وجود آرمانی( سللنخ )

  این ردیگ نکته دهند.می ادامه خود حیات به عقلی غیر مبناهاي با دیگر بعضللی در و عقلی معیارهاي

ست  سان  آیا که ا شد؟ می معرفتی و عقلی شأن  و قوه داراي فقط ان سان  آیا با صر ع داراي ان  و یعاطف نا

سی    سا شد؟ نمی زندگی مختلف مراحل در ... و اح سان  عقالنی دین با ستگاه  یک به تبدیل را ان   فقط د

 است. غافل انسان قواي سایر از و کندمی عقالنی

 معرفت و عقالنیت نسبیت .6-5

 و موضللوعات همه در علمی و فلسللفی یقین و قطعیت که معتقدند معنویان و عقالنی دین طرفداران

 است.  شته گ چیره مدرن انسان  زندگی بر عیار تمام شکاکیت  نوع یک و باشد نمی حصول  قابل هازمینه

شکن  قاعده و سخن  این خود که معتقدیم ما سیکال  و خود شد، می پارادوک   سب ک واقع در اگر زیرا با

ست  ممکن غیر هاحوزه تمام در جازمیت و یقین   ینا کلی صورت به و قاطعیت با صورت  چه به شما  ا

  قضیه،  و گزاره همین تنها اگر است.  ناپذیرخدشه  شما  قاعده این که معتقدید و کنیدمی اعالم را گزاره

  گفتار و فرمول بر نقضی  قاعده این خود لذا شود، نمی شما  کلی حکم آن مشمول  باشد،  یقینی و قطعی

  شکل  رنیتهمد مبانی اساس بر که هستند  عقالنیتی طرفدار شده  عقالنی دین نظریه طراحان است.  خودتان

صر  داراي و شده(  سکوالریزه  عقل) یافته شد. می جدید شکاکیت  از مهمی عنا سان ا کلی طور به با  ن

  طالب فقط نه) جهان تغییر طالب سنتی(،  منقاد و آرام انسان  برابر در) معترض و منتقد است  انسانی  مدرن

سیر    یقین( طالب نه) دغدغه و شک  به قانع فعل(،من نه) فعال اصالح(،  فقط نه) انقالب طالب جهان(، تف

 نو و تغییر حال در را مؤمن ایمان مدرن معنویان و عقالنی دین طرفداران (.۸ :۱17۸ سروش،  ر.ک؛) ....

 باشد. می خطر و نوسان  شکل،  تغییر حال در ایمان معرفتی محتواي معتقدند؛که لذا دانندمی دائمی شدن 

 در دکنمی حرکت تاریک و آلود ابر شرایطی  در او و رودمی جهت کدام به داندنمی دقیقاً مؤمن انسان 

شد نمی ممکن واقعیت و حقیقت درک نتیجه ستري،    مجتهد ر.ک؛) با  نظریه طراحان (.۱۸۴ :۱17۴ شب

  عقالنیت از نباید که است  روشن  دانندمی حقیقت و صدق  مالک را واقع با تطابق اگر شده  عقالنی دین
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سبی  بدیهیات و شخص  باید و زنند دم ن سم  نوع کدام از که کنند م ستند  رئالی   معیار و مالک اگر و ه

  که نداشللده گرفتار جدید شللکاکیت از نوعی به آنها مسلللماً دانندمی دیگري چیز را حقیقت و صللدق

  ادله و براهین به زیادي اشللکاالت نیز، دارند.می بر گام دوم راه در آنها دهدمی نشللان قرائن و شللواهد

 و است  شته گذ دینی هاياندیشه  قاطع اثبات دوران اینکه مانند نتایجی به آنها لذا کردند وارد خدا اتاثب

  ارک به امروزه دیگر گذشللتگان ادله نتیجه در کند؛می پیدا مضللمونی عصللري هر در تدین صللورت

 تلمذ آن معرفت و عقل برابر در زندگی، ابعاد همه در هاانسان که است  آنجا تعجب اند،رسیده  آید؛نمی

  نیست؟ کارآمد و دقیق ابزار، و منبع این ایمان، و دین درباره اما دارند، پذیرش و

 گیرینتیجه و بحث

 داد نشان حقیقت نتایج شد. پرداخته عقالنی معنویت و دینی معنویت تطبیقی بررسی به حاضر پژوهش در

  خاطر به و داشلته  تأکید محض قالنیتع بر که اسلت  متکی مبانی بر شلده  عقالنی دین که جاییآن از

ست  کنونی، زمان و بودن وقت ابن به توجه مانند هاییویژگی شخا   از زداییقدا  دمع تعبد، طرد و ا

  انسان  گیزند در که بوده متفاوت زمانی هر در که دانسته  نسبی  امري را دینی هايتاریخ...گزاره قطعیت

  نادرسللتی یا درسللتی سللنجش هسللتند، قائل دین يبرا که ارزشللی نهایت و نداشللته جایگاهی مدرن

شد می دنیا در دینی، و مذهبی راهکارهاي   کريتف چنین نتیجه و گیردبرنمی در را آخرت محدوده و با

صی  ست  نواق شته  پی در که ا ست  دا ض  تعریف در دینی عقالنیت طراحان خود اینکه جمله از ا   وعمو

سته  و بوده ابهام دچار مذکور   کاهش نیدی عقالنیت از هدف اینکه یا بدهند ارائه جامع تعریفی اندنتوان

سان  از درد و رنج ست  شده  بیان مدرن ان صري  هیچ در شاید  که صورتی  در ا صر  اندازه به ع  مدرن ع

سان  ست. نبوده رنج در ان   یند با رابطه در و ندارد وجود قطعی امر هیچ که هستند  مدعی آنان چنینهم ا

  بحث ارهدرب که حالی در دهد، قرار نقد مورد را آن هايگزاراه که باشد  هداشت  وجود شکاکیتی  باید نیز

 نیرویی ترینباارزش عقل چند هر که گفت باید کلی طور به کنند.می صحبت قطعیت با عقالنیت گزاره

ست  سان  وجود در خداوند که ا ست  نهاده ودیعه به ان  زاراب از یکی عقل و ندارد نیز دین با تعارضی  و ا

سوب  دین شناخت  سترده  ولی شود، می مح سبت  تواننمی متعددي موارد در و بوده محدود آن گ  هب ن
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سته  ایدش  نموده ارائه دین از که جدیدي تعریف با دینی عقالنیت بنابراین کرد. پیدا شناختی  دین   توان
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 نو. طرح تهران: . آزادي و یمانا (.۱17۴) ._____________

 نو. طرح تهران: .سنت و کتاب هرمنوتیک (.۱17۴) ._____________

یان،  ته،    (.۱1۶۱) .مصلللطفی ملک نت    و روشلللنفکري مدرنی یا یافتی ) د جدد  بر ره نت   گرایی،ت  و گراییسللل
 .رضوي اسالمی علوم دانشگاه .پساتجددگرایی(

 دانشگاه. و حوزه پژوهشگاه قم، چهارم. ج .غرب فلسفه تاریخ (۱177) .____________

 معاصر. نگاه تهران، .مهجوري و مشتاقی (.۱1۶۴) .____________

 پاییز. و تابستان .۱۸ و ۱۸ متین،ش پژوهشنامه .دلیل مطالبه و اصیل زندگی مقاله (.۱1۶۱) .___________



 115    |    جعفری و نعمتی

 

 معاصر. تهران: .گارماند مهر (.۱1۶۸) .__________

 .معاصر نگاه :تهران .رهایی به راهی تا(.بی) .__________

 .۱۴-7 صص ،11ش اندیشه. بازتاب ما. امروز نیاز ،عقالنیت و معنویت (.۱1۶0) .__________

 و سللنت مقاالت مجموعه «.معنویت پیرامون هاییپرسللش» «ادیان گوهر معنویت،» (.۱1۶۱) ._________

 صراط. هران:ت سکوالریسم.

 .۸1-۹۸ صص .77 شماره اندیشه. بازتاب مجله .مدرنیته و معنویت سازگاري (.۱1۶۸) ________

 «.نمدر معنویت و دینی معنویت در ایمان عقالنیت انتقادي-تطبیقی بررسللی» (.۱1۴۴) علی. ،کلکناري قربانی
 .۸۹-1۸ صص معرفت. انور

 د.رش : تهران شیرافکن، علی سلطان و شهیدي شهریار دکتر ترجمه .معنویت و درمانی روان (.۱1۶1) ویلیام. وست،

 .۴1-۸1 صص ،۱۸ش آسمان. هفت «.عبادت و معنویت « (.۱1۶۱) اس. گوردن ویکفیلد،

 ویتمعن و عقالنیت نظریه در معنویت مفهومی تبیین بر تاملی (.۱1۴۸) مطهره بصراوي،  و حسن  محمد یعقوبیان،
 .۱۹۹-۱1۴   .۹۸ ش دینی. نوین اندیشه .قدسی معنویت به نگاهی با

 سمت. تهران: .1چ .جدید کالم (.۱1۶۴) حسن. یوسفیان،
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