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چکيده
رویکرد معنوی گرا به دین که برخی ا روشانفکران ایاران باا عناوان «پاروةة عقالنیا و
معنوی » مطرح کردهاند ،با گوهر دین دانساتن معنویا قصاد دارد تعامال دیان باا دنیاای
مدرن را سامان بخشد و بین این دو مهربانی ایجاد کند .تلقی مذکور با اصایل دانساتن بعاد
معنوی دین و تعریفی فرادینای ا معنویا در ایجااد همزیساتی مساالم آمیاز میاان افاراد
معنوی جهان ا هر دیان و آیینای مایکوشاد و ا ساوی دیگار دیان و دیناداران را ا باه
اصطالح تنگناهای قالبی که به عم ایشان ،شریع به آنان تحمیال کارده ،رهاا کناد .ایان
رویکرد مبتنی بر نگاه کارکردگرا ،با مغفو نهادن پشتوانههای نظری دین ،خواساتار تبیاین
نوعی معنوی سا گار با مبانی فکری جدید در دنیای مدرن اس .
به نظر میرسد بهرغم آنکه مهمترین مؤلفة ادعاایی ایان رویکارد ،تعامال معنویا و
عقالنی ا بیااان شااده اس ا  ،نماایتااوان آن را رویکااردی عقالناای خوانااد؛ یاارا باار
گزارههایی مبتنی اس که ا راه تجربی اثباتپذیر نیس و انسان مادرن را در تاااد
با اصال عقل خودبنیاد به تقلید و تعبد در این حو ه فرا میخواند .افازون بار آن ،در
این رویکرد ،مؤلفهها ساا گاری و یکااارچگی ال م را ندارناد و کال ادعاا را دچاار
خودویرانگی میکنند .بعد دیگری که سبب ایجاد چالش در این رویکارد مایشاود،
ناکارآمدی نظریه در مقام عمل اس  .رنج خودفریبی و اضطراب ناشای ا ناآگااهی
ا شرایط آینده ،ا معاالتی اس که رویکرد معنوی گرا به آن دامن می ند.
مقالة حاضر بر اساس رویکردی تحلیلای  -انتقاادی بارای بررسای محتاوایی و میازان
کارآمدی ،رویکرد مذکور را در حو ة معنایی ،کارکردها ،مولفاههاای سااختاری و
غایات ،تحلیل و بررسی میکند.
واژگان كليدي :معنوی  ،عقالنی  ،دین ،تجدد ،مدرنیته ،ایمان ،تعبد.
* دانشیار گروه منط فهم دین ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي.
** مربي گروه کالم ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي (نویسنده مسئول).

مقدمه
در دهة اخیر ،رویکرد معنویتگرایي به عنوان روژهای در راستای هماهنگي میوان دیانوت و
عقالنیت از سوی برخي معاصران مطرح شده است .روژة عقالنیت و معنویت در محتووا از
فلسفة اگ یستانس و در رو

بحث از فلسفة تحلیلي توأییر ایرفتوه اسوت (ملکیوان،0001 ،

ص .)30در این رویکرد ،با اصالت بخشیدن به عقالنیوت مودرن در ارائوة قرائتوي معنووی از
دین کوشیده شده است تا بتوان عنصری جهواني و فرامنطقوهای از دیون بوه دسوت داد و بوا
هماهنگسازی دین و مدرنیته ،عقل و دین را بر سور یوک سوفره نشواند .بنوابراین رویکورد
ماکور با برشمردن شاخصههای تعارابرانگی دیون و مدرنیتوه ،بوه اصوالح سواختار دیون
رداخته و آن را با مدرنیته همسو ميکند .معنویوتگرایوي بوه لحواظ بعود معرفوتشوناختي،
رویکردی ناواقعگرا را یش گرفته و با نفي ایبات ایری گو ارههوای غیرتجربوي ،گونوهای از
ایمانگرایي غیرمبتني بر معرفت و کارکردگرا را ارائه ميدهد .بورایناسواس خوشوایند بوودن
نتایج حاصل از ایر
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معنویت ،جایگ ین بحث مطابقت با واقع شده است.

رویکوورد معنویووتگوورا بووه لحوواظ جهووانبینووي قصوود دارد بووا حوواف و بووه حووداقل
رسوواندن وویشفووراهووایي از دیوون کووه بوورای انسووان متجوودد فهمیوودني یووا ووابرفتني
نیسووتند و حوواف گوو ارههووای بووومي و غیرجهوواني بووه گوو ارههووای مشووترک ادیووان،
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رسیده و با بیان کردن وجهوي جوامع از ادیوان ،گووهر دیون یوا معنویوت را بوه انسوان
موودرن عرضووه کنوود (هموووو ،0000 ،ص .)11البتووه از نظوور ایشووان معنویووتگرایووي
صرفاً خوانشي جدیود از دیون نیسوت؛ بلکوه معنویوت را مويتووان رویکوردی مسوتقل
از دیوون دانسووت کووه در برخووي موووارد نیوو اشووتراکاتي بووا ادیووان دارد؛ ولووي منبووع
یووودایش ایووون رویکووورد ،عقووول انسووواني اسوووت .در ایووون رویکووورد ،ادعوووا شوووده
تقلیوودمحوری و تعبوودطلبووي دیوون در رویووارویي بووا اصووالت بخشوویدن بووه عقوول
خودبنیوواد و تقلیوودگری ی مدرنیتووه اسووت و در معنویووتگرایووي ،ایوون نقیصووه جبووران
موويشووود .بووه همووین خوواطر معنویووت ،زادة عقالنیووت اسووت و بایوود آن را ذیوول
عقالنیت دستهبنودی کورد« :معتقودم معنویوت زادة عقالنیوت اسوت و فرزنودی کوه در
برابوور وودر و مووادر خووود عصوویان کنوود ،هاقوول فکوور نموويکوونم در ووروژهای کووه موون
تعریف کردهام ،قابل توصیه باشد» (همو« 0001 ،الف»).

ازآنرو که نميتوان همة جنبههای معنویتگرایي ـ اعم از مباني ،خاستگاهها ،لووازم،
سازگاری و انسجام دروني و کارکردها و را در یک مورد بررسي و تحلیل کرد؛ بنوابراین
تنها به تحلیل و بررسي ابعادی خاص ماننود بررسوي یکپوارچگي و سوازگاری درونوي
مؤلفه های معنویت ،بررسي می ان کارآمدی و بررسي برخي ویژگيهای نظری و عملوي
که برای انسان معنوی ذکر شده ،رداخته خواهد شد.

الف) تعريف معنويت
تمیی معنویت از دین به نحوی که قلمروهای کامالً متمای و جدا به دست دهود ،کواری
بس دشوار است؛ زیرا معنویت ،امری دروني قلمداد ميشود که در محیط دینوي دیودار
ميشود و باید برای آن ریشوه ای دینوي در نظور گرفوت .برخوي در بحوث معناشناسوي
معنویت در اصطالح معاصر آن اعتقاد دارند تفکیک معنویت از ریشههای دیني و سونّتي
آن ،زمینه ساز ابهام و اغالق مفهومي آن شده است« :تعریف دقیو لغوت "معنویوت" در
استعمال معاصر آن ،برخي اوقات مبهم و سخت اسوت؛ بودین خواطر کوه بوه صوورت
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ف ایندهای از سنّت دیني و بهخصوص از ریشوههوایش در مسویحیت منفوک مويشوود»
معنویت از دین ميکوشند ،معترفاند معنویت در مقام تحقو در بسوتر دیون ،ظهوور و
بروز داشته است (ملکیان« 0001 ،ب» ،ص)130؛ از همین رو در بحث حاضر نی بیشتر
با رویکردی سلبي به تبیین معنویت رداخته شده و وجهة سلبي بحث از وجهة ایجوابي
آن بیشتر است .مدعي رویکرد معنویتگرا گاه با مطرح کردن تمای ات دیون و معنویوت
و گاه نی با تعیین شاخصههای انسوان معنووی و معنویوتگرایوي ،قصود تموای دیون و
معنویت و ارائة تصویری از معنویت را دارد.
به دست آوردن تصویری شفاف از معنویت از منظر ملکیان ،بر التفوات بوه دو نکتوه
توقف دارد:
 .0ازآنجاکه ایشان معنویت را نفیاً و ایباتاً استدهل ایر نميداند و از هموین رو آن را
نوعي نگر

به جهان ميداند و به گونهای نگاه راگماتیستي تمایول مويیابود و معتقود
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( .)Sheldrake, 2007, p.1بههرحال حتي افرادی کوه در تفکیوک و جداسوازی قلمورو

است معنویت ماکور را باید به لحاظ آیار عملي متوقع از آن ،موورد شناسوایي قورار داد
(همو« 0001 ،الف»).
 . 1شالودة بحث معنویت بر ل وم تطاب دین با مدرنیته ریختوه شوده و بورایناسواس
عقالنیت مدرن ،امری اصیل نداشته مي شود و معنویت به لحاظ نظری ،ویژگيهوایي را
در بر دارد که هیچ گونه تضاد و تعارضي با اینگونوه عقالنیوت نداشوته باشود (هموان)؛
درنتیجوه معنویوت ،امووری اسوت سوکوهر و دنیووایي (هموو ،0001 ،ص ،)00متافی یووک
یشامدرن و عنصر تقلید در آن بوه حوداقل رسویده (هموووان ،ص )01- 00و بور عقول
خودبنیاد مبتني است (همان ،ص .)11در حوزة عمول نیو قورار اسوت دربردارنودة سوه
ویژگي رواني «آرامش ،شادی و امید» در انسان باشد کوه بوه «رضوایت بواطن و معنوای
زندگي» خواهد انجامید( .همان) .معنویت ماکور در موردی گوهر ادیان نهادینة تاریخي
قلمداد شده (ر.ک :هموووو« 0001 ،ب» ،ص )101 -131و بوه بیوان دیگور تنهوا قرائوت
ممکن از دین در دنیای مدرن دانسته ميشود .البته در موردی دیگر نظریوه ورداز تمایول
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دارد معنویت را برخاسته از فهمي عقالني و دیدهای در عرا ادیان سنّتي معرفي کنود
که با ادیان اشتراکات غایي دارد (ملکیان ،0001 ،ص )13که این نگاه را ميتوان تلقيای
متمای به عنوان بدیل دین در دنیای مدرن ،صورتبندی کرد.
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نقد و بررسی
همانگونه که گفته شد ،ميتوان دو تلقي از معنویت داشت؛ نخست آنکه قرائتي از دیون
به شمار آید و دیگر آنکه امری همعرا ادیوان موجوود قلموداد شوود .معنوای موراد از
معنویت در هر دو صورت دارای اشکاهتي بدین قرار است:
معنويت ،قرائتی نامعتبر از دين
یکي از نقاط مبهم بحث معنویتگرایي که ميتواند موورد مداقوه گیورد ،ایون اسوت کوه
بههرحال تعریف معنویتگرایي چیست و چه رابطهای را ميتوان میان دیون و معنویوت
در مقام تصور ،نشان داد .گرچه تعواریف بسویاری از دیون صوورت گرفتوه و تعواریف

گوناگون ،رویکردهای متفاوتي دارند؛ ولي قدر متویقن ایون اسوت کوه برخوي مصوادی
همچون ادیان ابراهیمي ،بي گمان دین قلمداد ميشوند .از سووی دیگور نگواه غالوب در
تبیین معنویتگرایي ،قرائتي مدرن از دین است که با مؤلفههای مدرنیتوه سوازگار باشود.
درنتیجووه رسووش از چیسووتي معنویووت را موويتوووان بووه ایوون سوؤال برگردانوود کووه آیووا
معنویتگرایي مورد نظر را ميتوان همچون قرائتي معتبر از دین ایرفت؟ درواقع ایشان
مدعي است که تنها قرائت ممکن و سازگار با دنیای مودرن ،تحویول دیون بوه معنویوت
است .ولي نگاه رقیب ،معنویتگرایي را نگاهي صرفاً تفهمي دربارة دین نميداند؛ بلکوه
آن را حاصل نگاه مسلط و قاهرانه به دین ميشمارد .نگاه انسان مدرن بهدین به گونهای
است که مؤلفه های سازگار با تفکر خود را آزادانه برگ یند و آنچه را باب میلش نیسوت
رها کند؛ درنتیجه عامترین اشکال بر چنین قرائتي ،وجود نگرشي غیرهمدهنه یا ناهماف
است .درواقع این نگر  ،موتن دیون را از اسواس و مصودر الهوي خوویش خلوع و بوه
دیداری بيهدف مبدل ميکند (حمیدیه.)0000 ،
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حذف يا كمرنگكردن نقش خدا در دين

است .باز گااشتن دست انسوان بورای گو ینش آزادانوة بخوشهوایي از دیون و حواف
بخش های دیگر ،متضمن حضور حداکثری بشر و تصمیم و اختیار او ،در عوین حضوور
حداقلي خداوند است؛ درحاليکه توجه بوه دیون بوه عنووان ابو اری اطمینوانبخوش در
راستای سعادت انسان ،متضمن حضور حداکثری خداوند است؛ زیرا تنها خداست که با
علم مطل خویش ،راه سعادت بشر را در قالب دین فرو فرسوتاده اسوت (هموان) .ایون
تعارا با دین ،زماني به اوج ميرسد که ذات خدا به عنووان مبودأ دیون و معواد موورد
بحث قرار گیرد؛ زیرا شخ

مدرن معنوی ،ملو م بوه وایر

هویچ گو ارة متوافی یکي

نیست و بر فرا انکار اساسيترین گ ارة محوری دیون ،دیگور نمويتووان معنویوت را
گوهر دین یا حتي قرائتي معتبر از دین دانست.
نتیجه آنکه اشارات دین بوه مبواحثي همچوون معنویوت یوا معنوای زنودگي و ارائوة
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اشکال دیگری که هزمة اشکال قبلي است ،آنکه در این قرائت ،گونهای تناقن ،آشوکار

راهکارهایي در این زمینه و نی عدم اقبال ارائهکنندة بحث ،به تصویر ایجابي و روشن از
معنویت گرایي ،زمینة توهم اینکه معنویت گرایي سکوهر به نحوی ،قرائت مدرن از دیون
دانسته شود را یش ميآورد؛ درحاليکه به دهیل یشگفتوه نمويتووان ایون رویکورد را
قرائتي معتبر از دین برشمرد.
لزوم رجوع به دين در تعيين غايات دينی
در معنویتگرایي اگر تنها به تبیین معنویت رداخته شود و دغدغة بیوان ربوط و نسوبت
معنویت و دین در کار نباشد ،به مباحث دروندیني نیازی نیست؛ ولي زماني کوه بحوث
از غایات مشترک دین و معنویت به میان ميآید یا اینکه ادعا ميشوود معنویوت ،گووهر
همة ادیان است ،باید با نگاهي دروندیني ابتدا غایات تکتک ادیان از نگاه خوود ادیوان
به صورت جامع به دست آید و آن گواه بوه بررسوي و مقایسوة غایوت معنویوت و دیون
رداخته شود .ملکیان در مواردی نگاه آخرتمحور و آبجکتیوو از دیون ارائوه مويدهود
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(ملکیان« 0001 ،ب» ،ص)031 -031؛ درحالي که در بحث رابطة دین و معنویت ،غایت
دین را به امری سابجکتیو و دنیایي ميکاهد و آن را به مؤلفههای آرامش رواني منحصور
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ميکند (ر.ک :همان ،مقالة «معنویت و محبت ،چکیدة همة ادیان است») .حال بر فرا
تحق آرامش (آرامشي که از ادیان انتظار ميرود) در معنویت غیردیني و که البته چنوین
امری نیازمند ایبات است و در تحلیل کارکردهای معنویت اشاره خواهد شد که آراموش
مورد ادعای معنویت گرایي سوکوهر بسویار زودگوار اسوت و بوه مورور ،سوبب ایجواد
اضطراب و ایجاد دغدغههای جدید خواهد شد و آیا ادیان و بهویوژه ادیوان ابراهیموي و
آرامشي را که از غیر طری توحیدی و یمایش مسیر الهي باشد ،امضا کردهانود و بوه آن
راضي هستند؟ آیا ميتوان کسي را که منکر مبدأ یا معواد اسوت و درعوینحوال آراموش
دروني دارد ،واجد گوهر دین و دیندار دانست؟ آیا چنین فردی از منظور دینوي ،فوردی
دیندار دانسته ميشود؟
اشکال مورد نظر در مقام این نیست که رقیب را به در یش گرفتن شیوة دروندینوي
وادارد .ایشان مختارند روشي کامالً غیردیني و سکوهر بورای معنووی زیسوتن طراحوي

کنند .بحث بر سر آن است که تعیین غایات و اهداف دین ،تنها از طری فهم جامع دین
امکان ایر است و نمي توان با صرف دریافتن کارکردی مشترک میان یک نظریه و دیون،
تمام کارکردهای دین را در آن کارکرد مشترک منحصر کرد و دین را به کارکرد مواکور
تحویل برد؛ وگرنه نمي توان هیچ کسي را یافت که منکر کارکرد آراموشبخشوي دنیوایي
دین باشد؛ ولي نباید دین و غایاتش را در این یک کوارکرد خواص تعریوف کورد .بیوان
دیگر بحث حاضر ،گرفتوار ویشداوری در بواب کارکردهوای دیون شوده و توقعوات و
انتظارات خویش را در قالب تعیین غایت بر دین تحمیل ميکند .زماني کوه قورار اسوت
غایاتي خاص به دین نسبت داده شود ،باید غایات ماکور ابتدا به دیون عرضوه شووند و
اگر این غایات و اهداف از سوی دین ایرفته شد ،آنگاه امور مواکور را بوا ارجواع بوه
همان دین ،در رابطهای طولي سنجید و غایات میاني را از غایوت اصولي تفکیوک کورد.
نتیجه آنکه اگر خدا را غایتالغایات دین و هدف اصیلي بدانیم که اهداف دیگر ،غایوات
میاني نسبت به آن قلمداد ميشوند ،هر غایتي که به دین نسبت داده شود ،اموا درنهایوت
به خدای متعال منتهي نشود را نميتوان غایتي دیني دانست.
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ب) معنويت مبتنی بر كاركردگرايی
رضایت باطن و معنای زندگي» (همو ،0001 ،ص )11کوه البتوه سوه مؤلفوة اول ،سوبب
ایجاد رضایت باطن ميشود و در صورتي که فرد رضایت دروني داشوته باشود ،زنودگي
معناداری خواهد داشت .به بیان دیگر میان سه مؤلفة ابتودایي و رضوایت بواطن ،رابطوة
طولي برقرار است و رضایت باطن ،بیانگر معناداری در زندگي خواهد بود.
در روژة عقالنیت و معنویت ،شاهد رویگرداني از رویارویي معرفتي با شتوانههوای
فکری معنویتگرایي و در عوا گرایش به رویکرد کوارکردگرایي هسوتیم .علوت ایون
رویگرداني را ميتوان افتادن در ورطة ناواقعگرایوي معرفتوي دانسوت کوه در ایون حوال
چارهای ج ارجاع به رویکرد عمل گرا و راگماتیک وجود ندارد .مدعي معنویتگرایوي
س از ناامیدی از ساختن چارچوبي نظری برای یکجهان بیني ،زماني که بین دو گو ارة

نقد و بررسي معنویتگرایي

نج مؤلفة دروني برای معنویت بیوان شوده کوه عبوارتانود از« :آراموش ،شوادی ،امیود،

متناقن مردد ميشود ،گ ینهای را بر ميگ یند که زنودگي بور فورا وایر

آن ،آیوار

رواني مثبتتری داشته باشد .وی ميگوید:
به دلیل مشکالت معرفتشناختي جدی ای که اکنون در راه طلب صدق و کاب منطقي
و ح و بطالن منطقي وجود دارد ،در مقام مقایسة جهانبینيهوای مختلوف – ازجملوه
جهانبیني سنّتي و جهانبیني مدرن  -باید بیشتر به آیار و نتایج عملي این جهانبینيهوا
رجوع کنیم .باید ببینیم  ...آیار رواني مثبتتری بر این اعتقاد مترتب ميشود یا بر اعتقاد
به نقین این گ ارهها و یا بر عدم اعتماد بر این گ ارهها؟ (همو« 0001 ،ب» ،ص.)001

ایشان همین رو

را عیناً در مقولة ایمان و معنویت یگیری ميکند؛ یعني در بحوث

معنویت با یشفرا گرفتن برخي گ ارههای متافی یکي ادیان  -بدون ورود به بحث از
درستي یا نادرستي آنها  -در متقاعد کوردن انسوان مودرن مويکوشود کوه وایر
گ ارهها ،بیش از انکارشان به سود انسان است و انسوان بوا وایر

ایون

اینگونوه گو ارههوا

راحتتر و بهتر ميتواند زندگي کند.
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نقد و بررسی
راهکار عمل گرای ارائه شده از دو دیدگاه درخور تأمل و بررسي است :دیدگاه اول بُعود
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معرفتشناختي این راهکار است که قائل را در زمرة ناواقعگرایان قرار ميدهد و دیدگاه
دیگر نی بررسي می ان موفقیت این راهکار در مقام عمل است .صرفنظور از مخودو
بودن مبنای معرفتي عملگرایي ماکور ،این رویکرد به لحاظ نتوایج و آیوار نیو کوارایي
هزم را ندارد؛ زیرا اوهً آرامشبخش نیست و یانیاً خردمندانه نیست و نمويتوانود موورد
ایر

و عملکرد انسان مدرن قرار گیرد.

لزوم تبيين منابع ايجادكنندة رضايت خاطر
در این رویکرد ،برخورداری از معنویت ،ضامن زندگي سالم و بهنجوار خوانوده شوده و
معنویت مورد ادعا نی بر سه ایة «امید ،آراموش و شوادی» بنوا شوده اسوت .حوال ایون
رسش مطرح ميشود که شتوانة سه مفهوم کلیدی معنویت چیست؟ به بیان دیگر امید،

و آرامش و شادی انسان معنوی از چه منبعي توأمین مويشوود .ایون سوه حالوت کوه از
مؤلفه های انسان معنوی هستند ،چرا فقط برای برخي حاصول مويشووند؟ آنچوه مسولّم
است اینکه نميتوان این حالتها را هزمة معنوی بوودن افورادی خواص دانسوت؛ زیورا
خود ،مؤلفة معنویت قلمداد شده اند و تلقي هزم و مل وم از این سه امر دربارة معنویت،
موجب یدایش دور ميشود.
رنج خودفريبی در تعارض با رضايت توهمی
لوازم شکلگیری شتوانههایي که خود هیچ تکیهگاه آگاهانهای ندارند و فقط بور اسواس
خوشایند انسان و به هدف دلگرمي دادن به وی از میان دو گ ارة متنواقن کوه تسواوی
ایباتي و نقضي دارند ،انتخاب شدهاند ،چی ی ج اف ایش حیرت و سوردرگمي نخواهود
بود .آیا فردی که به چنین گ ینشي دست ميزند ،دچار رنج خوودفریبي نخواهود شود؟
آیا نميتوان فرا کرد که حقایقي مخالف ،خوشایند موا باشوند؟ در ایون صوورت اگور
گ ینشي که ما برای رویارویي با جهان به نحو دلپایرتر انتخاب کردیم ،مخوالف حقوای
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طبیعي جهان بود ،آیا سبب ایجاد سختيهای روحي بیشوتر بور ایور عمول خوالف طبوع
قراردادی نیستند و انسان معنوی قائل به ایر طبیعي و اسخ گویي اخالقي جهوان نسوبت
به عملکرد انسان در زندگي خویش است ،حال چگونه و از چه راهي اطمینان یابیم کوه
گ ینش این راه و بدون شتوانة نظری و حاصل نیکوي در سواخت روحوي ماسوت؟ آیوا
راهي به حقیقت وجود دارد که رو

سلوک بر اساس آن را بیابیم ،یوا اینکوه بوه رو

آزمون و خطا باید امور مواف و مخالف طبع خویش را دریابیم؟ آیا مويتووان آزموون و
خطا را در چنین مسیر خطیری که ممکن است هیچگاه جبورانشودني نباشود وایرفت؟
هیچکس – به ویژه کسي همچون آقای ملکیان که قائل به حقیقوي بوودن رابطوة عمول و
ج است  -نميتواند مدعي آن باشد که چون من چنان نگاهي به جهان دارم ،جهان نیو
اینگونه خواهد بود .درنتیجه نگاه خو بینانة ماکور اندکاندک از بین خواهد رفوت و
چنین امیدی ،زماني که در برابر چند حادیة تلخ در زندگي آزموده شوود ،نورمنرموک بوه

نقد و بررسي معنویتگرایي

طبیعي جهان نخواهد بود؟ به ویژه که در این رویکرد ،ادعا شده قووانین انسوان معنووی،

ناهنجاری روانوي و تووهم تبودیل خواهود شود( .یقینوي ،0000 ،ص .)03جالوب آنکوه
صاحب رویکرد ماکور در این تلقي که ایمان را به امید تحویل مويبورد ،زوال ایموان را
در مصاف با آزمونهای ناموف

یشبیني ميکند (ملکیان« 0001 ،ب» ،ص)033؛ ولي به

نظر مي رسد امیدی که در معنویت و جهت رسیدن بوه رضوایت خواطر بودون هرگونوه
شتوانة نظری یشنهاد شده ،چهبسا بیش از ایمان در معرا چنین زوالي باشد.
تعارض تعبد معنوي با روحية مدرن
اشکال دیگر – که در نقد و بررسيهای بعدی با تفصیل بیشتر بیان خواهود شود  -ایون
است که این نظریه چگونه انسان مدرن را مل م خواهد کرد گ ارههای متوافی یکيا

را

بپایرد .اگر انسان مدرن از متافی یک یشامدرن رویگردان است به این نظریه نیو اقبوالي
نخواهد داشت و اگر ایرای این یشفراهاست ،چرا دین بوه خواطر دربرداشوتن بور
مباني متافی یکي یشامدرن فاقد صالحیت ورود به دنیای مدرن دانسته شده است.
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ج) تمايز غايتشناختی معنويت از دين
سال بیستم  /بهار 0031

ازآن رو که شاخصههای معنویت سکوهر برای زندگي دنیایي انسوان تعریوف شودهانود،
درنتیجه از نگاه صاحب این نظریه ،معنویت به لحاظ غایتشناختي تفاوتهایي با دیون
یدا مي کند .این تمای ات در ذیل سوه عنووان« :انتظوارات اخوروی یوا دنیووی داشوتن»،
«قراردادی یا حقیقي دانستن ادا ها» و «طالب بهشت یا آرامش بودن» آمده اسوت کوه
در ادامه ،تمای ات مورد ادعا را نقل و تحلیل و بررسي ميکنیم:
 .1انتظارات دنيوي معنوي در برابر انتظارات اخروي متدين
در این نگاه ،تفاوت اول میان فرد دیندار و فرد معنویتگرا به لحاظ غایتشناختي ،ایون
است که گرچه نميتوان انسان معنوی را منکر قیامت برشمرد؛ اما انسوان معنووی ،اهول
نسیهکاری نیست و ميخواهد نتایج اعمالش در زنودگي ایونجهواني حاصول شوود؛ بور

خالف معتقدان به دین نهادینه و تاریخي که معتقدند نتوایج اعموال و چوه مثبوت و چوه
منفي و س از مرگ حاصل ميشود( .همو ،0001 ،ص.)00
نقد و بررسی
نویسندة محترم بدون استناد به دهیل مقتضي ،به نفي کارکردهای دنیوی دین رداختوه و
همة غایات مورد توقع دین را به آخرت ارجاع مي دهد .همچنین در نگاه مواکور بورای
دو طرف مقایسه ،شرایط یکساني در نظر گرفته نشوده اسوت؛ بوه صوورتي کوه در یوک
جانب (معنویت) فرد ایدئال در نظور گرفتوه شوده و در جانوب دیگور (دیون) بوه افوراد
موجود ،آن هم جامعه و فرد ادعایي بدون ارجاع به آمار مستند ،اشاره شده است.
 .1-1تغافل به غايت اصلی معنويت
رسش اصلي که رویکرد معنویتگرا باید اسخگو باشد ،این است که شوادی ،رضوایت
خاطر و امید ،سه حالت رواني هستند که متعل ميخواهنود و خودبوهخوود بوه وجوود
نمي آیند .امید به چه؟ شادی برای چه امری؟ و رضایت باطن از کجا حاصول مويآیود؟
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اینها رسشهایي است که از نقاط مجهول این رویکرد به شمار ميآید و نشان مويدهود
دهد .لکن نویسنده به جای رداختن به دغدغة اصلي معنویت گرایي سوکوهر کوه آن را
بهتمامي از هویت مياندازد ،در ي کشف تمای ات غایتشناختي دین و معنویت برآمده
و به بیان م ایای رویکرد معنوی بر دین از این حیث مي ردازد.
 .1-2كاركردهاي سابجکتيو دنيايی دين بر فرض انتظار نتايج آبجکتيو اخروي
بر فرا انحصار آیار و نتایج اعمال دینداران در آخرت – که فرا درستي نیست و در
ادامه نقد و بررسي خواهد شد – آرامش حاصله از این تفکر (منحصردانستن ایور عمول
به سرای آخرت) را مي توان در زندگي دنیایي و فعلي شخ

دید .اگر ایشان به مبنوای

خویش که تلقي سابجکتیو از آرامش در جهان است ایبند باشند ،دیگر از ایشان انتظار
نمي رود که نتایج آبجکتیو اخروی را با نتوایج سوابجکتیو و ذهنوي دنیوایي خلوط کننود.

نقد و بررسي معنویتگرایي

معنویت سکوهر هنوز نتوانسته غایت اصیلي که اهداف میانه را معنوادار مويکنود نشوان

مؤمنان ازآنجاکه به حصول نتایج اعمال نیک خویش در آخرت ایمان دارنود ،در هموین
دنیا به لحواظ روانوي و سوابجکتیو گرفتوار دغدغوة ذهنوي و اضوطراب در برخوورد بوا
مشکالت نخواهند شد .درعینحال نباید از دلنگرانوي و اضوطراب معنویوتگرایوي کوه
خود را برای رویارویي با جهان س از مرگ آماده نکرده و دغدغة اصلي او مرگ اسوت
غافل بود .به همین خاطر بر فرا ایر

انحصوار نگواه برخوي مؤمنوان بوه وادا

و

ج ای اخروی ،باز هم کارکرد دنیوی نگاه آخرتمحور قابلیوت رقابوت بوا کارکردهوای
رویکرد سکوهر را خواهد داشت.
 .1-3تغافل به كاركردهاي دنيوي دين
ایر

اینکه رویکرد معنویت گرا ،توجهش به زندگي دنیایي معطوف اسوت و در برابور

آخرت ،حالت تعلی دارد بر مخاطب بحث ،گران نیست؛ زیرا ارائهدهنودة بحوث بوه آن
تصریح دارد« :بنابراین انسان معنوی هم به دنبال ادا
این جهاني ،طبیعي و کامالً معیّن و مشخ
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و کیفر است؛ اما ادا

و کیفور

» (همووووووان ،ص .)10ولوي متقابول نشوان

دادن دین و معنویت در این زمینه و انحصار نگاه دین به آخرت ،اندکي دشوار مينماید.
در بحث حاضر به سبب آنکه بدون مستند ،نگاه غایي مترتب بر عمل دیني فقط آخرت
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دانسته شده ،نویسنده را در معرا این اتهام قرار ميدهد که در بحثي دروندیني صرف
ادعا را کافي دانسته و از رو

هزم که ارائة مستندات دیني کافي در ایون زمینوه باشود،

یروی نکرده است .اف ون بر آن ،ایشان در مواضعي دیگر هنگامي که به ارزیابي کارنامة
دین در طول تاریخ مي ردازد ،به رغم ناموف ارزیابي کردن کارکردهای آفاقي دین ،تأییر
ایمان دیني را به لحاظ انفسي کامالً موف دانسته و اصليترین دلیول مانودگاری دیون را
نی همین موفقیت ميداند (همو« 0001 ،ب» ،ص.)001
 .1-4مقايسة فرد ايدئال معنوي و فرد موجود دينی
به نظر مي رسد در این مقایسه ،فرد معنوی و فرد دیندار دو سوی قیاس قرار دارنود؛ نوه
دین به عنوان مجموعة آموزهها و گ اره ها و معنویت به عنوان رویکرد .اگر چنین باشد،
دو اشکال بر چنین مقایسهای وارد است :یکي آنکوه ادعوای مواکور بوه جامعوة آمواری

مستند نیست؛ یعني جامعة ادعایي دینداران موجود – بدون ارجاع به هیچ جامعة آمواری

 با فرد ایدئال معنویت گرایي در کنار یکدیگر قرار گرفته و مقایسه مويشووند و دیگورآنکه جهتگیری بحث ایشان در ارائة مدل معنویتگرایي ،فرد ایدئال است؛ لکن طورف
مقایسة معنویت گرایي ،دیندار ایدئال در نظر گرفته نشده و جامعه و فرد دیندار موجوود،
طرف مقایسه واقع شده است؛ درحاليکه ایشان خود در بحثي دیگر (ناسازگاری تحقو
دینداری و مدرنیته در یک شخ

) به ل وم تفکیک فورد ایودئال از فورد موجوود اشواره

کرده و عدم تفکیک این دو را سبب مغالطه ميداند (همو« 0001 ،الف»).
 .2حقيقی ديدن پاداشها و كيفرها
تفاوت دوم فرد معنویتگرا با دیندار در این نظریه ،این است که نگاه انسوان دینودار بوه
دین تاریخي است و ادا
انسان معنوی ،ادا

و کیفرها غالباً جنبوة قوراردادی دارد؛ درحواليکوه از لحواظ

و کیفرها مطلقاً قراردادی نیست (همو ،0001 ،ص.)03

نقد و بررسی
از دو جهت به تمای دوم غایتشناختي دیندار و معنویگرا اشکال وارد است؛ اول آنکه
حقیقي دانستن ادا
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و کیفر با مؤلفههای دیگر معنویت ناسازگار اسوت و دیگور آنکوه

قراردادی قلمداد شده است.
 .2-1خودشکنی حقيقی دانستن پاداش و كيفر و اعتباري دانستن قوانين معنوي
ملکیووان اصوورار دارد کووه انسووان معنوووی ،بووه جهووان بووه صووورت قووراردادی نظوواره
نميکند؛ بلکه کونشهوا و واکونش هوای واقعوي بورای جهوان قائول اسوت و وادا

و

عقاب را حاصل طبیعي عمول بور موي شومارد .لکون اگور انسوان معنووی ،میوان اعموال
خویش و نتایج آن ،یوند واقعوي ببینود ،ابتودا بایود دغدغوة کشوف رابطوه میوان نحووة
سوولوک و نتووایجش را داشووته باشوود .قووراردادی دانسووتن رابطووة میووان عموول و نتیجووه،
لوووازمي دارد کووه بایوود بوودان ایبنوود بووود؛ ازجملووه اینکووه در ایوون بوواور نموويتوووان
الت امووات و بایوودهووا و نبایوودهای انسووان معنوووی را قووراردادی و وضووعي انگاشووت؛

نقد و بررسي معنویتگرایي

بدون ارائة هیچگونوه مسوتند دروندینوي ،وادا

و جو ا در دیون بوه صوورت غوالبي،

درحاليکه ایشان در مقام تبیین خاستگاه ال امات انسان معنوی ميگوید:
آرامش انسان در گرو رعایت الو ام هوایي اسوت کوه خودموان بورای خودموان تعریوف
ميکنیم .اگر من بوا خوودم شورط کورده باشوم کوه در هویچ وضوع و حوالتي دسوت از
حقیقتطلبي یا خیرخواهي و عش ورزی برندارم؛ ولي یک بار احساس کنم که خوالف
حقیقت و خیر و عش و عدالت رفتار کردهام ،این موي توانود آراموش را از بوین ببورد.
بنابراین به نظر من آرامش در بیرون به دست نميآید .آرامش در این است که شوما در
درون خودتان نسبت به تعهداتتان ملت م بمانید (همان ،ص.)03

 .2-2تعارض نگاه سابجکتيو به جهان و حقيقی دانستن پاداش و جزا
همچنین نگاه طبیعي و واقعي به عمل و ج ا ،مستل م نگواه آبجکتیوو بوه جهوان اسوت؛
درحاليکه ایشان مبلّ نگاه سابجکتیو هستند و انسان را به درون فورا مويخواننود .نگواه
آبجکتیو به دین و معنویت نی با لورالیسم دیني در تضواد اسوت؛ زیورا بور هور عمول،
بهناچار ج ا و مکافاتي خاص و فارغ از اینکه ما دوست داشته باشیم یوا خیور و مترتوب
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است .درنتیجه نمي توان قائل شد که دو فرد با دو عمل کامالً متضاد نتیجة یکساني برده،
هر دو بر ح هستند و این خوالف فورا نگواه طبیعوي بوه مقولوة عمول و ج اسوت؛
درحاليکه در بحث لورالیسم دیني برآمده از معنویوتگرایوي ،بوا نفوي عینیوت دیون و
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دروني قلمداد کردن آن ،گونه ای لورالیسم راگماتیستي نتیجه گرفته شده است( .هموو،
« 0001ب»)101 ،؛ ازاینرو نگاه سابجکتیو داشتن و وضوعي دانسوتن ال اموات معنووی،
نافي رابطة عیني و طبیعي میان عمل و ج ا قلمداد ميشود.
 .2-3ادعاي بدون دليل قرارداديدانستن پاداش و جزا در دين
ازآنجاکه قراردادی دانستن غالب ادا

و کیفرهای دیني ،یک ادعای دینوي اسوت و بوه

دین نسبتي را ميدهد ،نیازمند ایبات با دهیل مناسب خویش است؛ درحاليکه مسوتندی
برای این حرف ذکر نشده است؛ مگر آنکه در اینجا به تصور عامیانة مردم از دین و خدا
تکیه شده باشد و در مقام توصیف دینداری عموم مردم باشند که این نیو و هموانگونوه
که گفته شد و به خلط میان انسان ایدئال دیني و انسان موجود دیني ارجاع دارد.
دراینباره مي توان گفت که بیانات قرآني ،در غالب موارد به گونهای است که رابطوة

جعلي و قراردادی را به ذهن مي آورد؛ مانند آیاتي که مشتمل بر تعبیر اجور و ج اسوت؛
ولي از آیات دیگری مي توان استفاده کرد که رابطة بین اعمال انسوان و یوواب و عقواب
اخروی ،بیش از یک رابطة قراردادی است (بقره /001 :نسوا  /01 :آل عموران /01 :نبوأ:
 /11نمل /31 :زل ال .)0 - 3 :بنابراین ميتوان گفت تعبیرات دستة اول برای آساني فهوم
و رعایت حال بیشتر مردم است که ذهنشان با اینگونه مفاهیم آشناتر است.
 .3ديندار طالب بهشت و معنوي طالب آرامش
تفاوت سوم غایتشناختي در رویکرد ماکور ،این است که انسوان معنووی ،امووری ماننود
ورود به بهشت و وارد نشدن به جهنم را به عنوان نتیجة اعمالش طلب نميکند؛ بلکوه وی
از نتیجة اعمال خود آرامش ميطلبد ،شادی و رضایت باطن ميطلبد ،مويخواهود زنودگي
امیدوارانه و قرین رضایت باطن داشته باشد و معتقد است اگر آخرتوي نیو وجوود داشوته
باشد ،بهشت ،چی ی ج تحق آرامش همین جا نیست (ملکیان ،0001 ،ص.)10 - 00
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نقد و بررسی
سخنگفتن از جانب دين بدون دليل درون دينی
بهشت ،چی ی ج تحق آرامش همین جا نیست» ،چگونوه و بوا اسوتناد بوه چوه دلیول
دروندیني حاصل شده است؟ اگر ایون دعواوی ،یافتوههوای قدسوي و تجربوي شوخ
گوینده است که به گونهای شاعرانه نی القا شده است ،نباید به دین منتسب شود .کسوي
که در شک کامل و بيیقیني به سر ميبرد ،چگونه به چنین اعتقادات و یقینهایي بهویژه
در حوزة متافی یک مي رسد؟ با چه رو

و متد غیردیني و با کودام عقالنیوت مويتووان

گ ارة ماکور را تبیین کرد .درنتیجه این گ اره نی همانند موارد دیگری که در مقاله ذکور
شده است ،ادعایي دیني و نیازمند دلیل و برهان دروندیني است و بایود بتوانود تبیینگور
رابطة دنیا و آخرت باشد که این نی بيگمان ج از عهدة دین بر نخواهد آمد.

نقد و بررسي معنویتگرایي

این ج م و فرآوردة یقیني که گفته شده« :معتقد است اگر آخرتي نی وجود داشته باشد،

د) ويژگیهاي انسان معنوي
از مطالعة موارد گوناگون که در این نظر به ویژگي های انسان معنوی و همچنین متودین
متعقل* رداخته شده ،درمجموع  11ویژگي قابول اصوطیاد اسوت **.ایون ویژگويهوا را
بهطورکلي ميتوان در دو حوزة عمل و نظر جای داد .ویژگيهای مربوط به حوزة نظور،
خود به سه قسم :تفکر عقالني ،چگونگي نگریستن به خویشتن و چگوونگي نگریسوتن
به جهان منقسم ميشود .در حوزة عمل نی این دو قسم ویژگي برای انسان معنوی بیوان
شده است :چگونگي تعامل با خویشتن و چگونگي تعامل با جامعه.
البتووه توجووه بووه ایوون نکتووه هزم اسووت کووه ووروژة موواکور ،هنوووز در مقووام عموول،
تربیت شدگان بالفعلي ندارد که بتوان با نگواهي نواظر بوه واقعیوت موجوود نتوایج آن را
بررسووي کوورد و امووور ذکرشووده تنهووا در مقووام تصووور انسووان معنوووی ایوودئال و تبیووین
بایستگي های اوست؛ بدین سبب با التفات به اینکه برخي از این ویژگيها ممکن اسوت
در مقام واقع ،موجود نشوند یا حتي با یکدیگر تهافت داشته باشند ،به بررسي و تحلیول
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دروني صفات ماکور مي ردازیم.
نکتة دیگر آنکه ویژگوي هوای انسوان معنووی مربووط بوه حووزة عمول ،همگوي در
انسان دیندار ایودئال نیو یوافتني اسوت و ازایونرو آنهوا را هموان ویژگويهوای انسوان
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دیندار دانسته ،نیوازی بوه بررسوي ایون ویژگويهوا دیوده نشود و تنهوا در موواردی کوه
یکووي از ایوون ویژگوويهووا بووا مبوواني فکووری اتخاذشووده در معنویووتگرایووي در تهافووت
باشوود (هماننوود اصوول تحفووظ بوور اصووول و حوو طلبووي) بوورای نشوواندادن تنووافي
مؤلفه های ماکور ،موورد بررسوي قورار خواهنود گرفوت .از میوان ویژگويهوای نظوری
نی به دو قسم عقلگرایي و نحوة نگریستن به جهان رداخته شده است.
* ملکیان در سخنراني در کوانون توحیود در تواریخ  00آذر  ،0001دوازده ویژگوي متودین متعقول را برشومرده و
ازآنجاکه در همان سخنراني ،معنویت را به معنای «تدین متعقالنه» ميداند ،در این مقاله این ویژگويهوا ازجملوه
ویژگيهای انسان معنوی قلمداد شده است.
** این ویژگيها در سه محل بحث شدهاند :سخنراني در کانون توحیود در سوال  0001کوه در ایون مقالوه از سوایت
نیلوفر آدرس داده شده است (دوازده ویژگي)؛ مقالة «معنویت و محبت چکیدة همة ادیان است» در کتواب مشطت ق
ا م جوتی (هفت ویژگي)؛ مقالة «معنویت و عقالنیت» در کتاب دین ا معنویت ا تاشناكری (هفت ویژگي).

 .1پايبندي به عقالنيت
اساسيترین اصل رویکرد معنویتگرا ،ابندی به عقالنیت مدرن است .آبشوخور و خاسوتگاه
اصلي یدایش این رویکرد از منظر نظریه رداز محترم را ميتوان در ت احم و تعارا عقول و
دین و چارهجویي برای زنده نگهداشتن دین در دنیای عقالني جدید قلمداد کورد .تأکیود بور
عقالنیت در این رویکرد ،بوه حودی اسوت کوه معنویوت ،زادة عقالنیوت خوانوده مويشوود
(ملکیان«0001 ،الف» .عقالنیت مورد نظر ،عقالنیتي صرفاً اب اری است کوه توانوایي شوناخت
واقع را ندارد و صرفاً به صورتبندی استدهل مي ردازد .این عقالنیت کامالً زمینوي و موادی
تعریف شده و هیچ امری را فرای آن نمي وایرد .در ایون رویکورد ،تأکیود بور آن اسوت کوه
عقالنیت در تقابل با دیانت نشان داده شود  -ازآنجاکه قوام دیانت به تعبود بووده و تعبود بوا
عقالنیت متعارا است  -و در مقام ارائة راهکار ،به معنویت ارجاع داده ميشود« ،با بشوری
که استدهلگرایي را از ارز های اخالقي ميداند ،نميتوان دائمواً دم از تعبود زد .اینجاسوت
که فرق معنویت با دین روشن ميشود .بنابراین معنویوت ،عقالنويتور از هور کودام از ادیوان
نهادینة تاریخي است» (ملکیان ،0000 ،ص .)11درنتیجوه ازآنجاکوه معنویوت ،زادة عقالنیوت
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است و عقالنیت نی در تباین با دین دانسته ميشود ،نسبت میان معنویت و دیانت نی تبواین
است .انسان معنوی ،ملت م است فرایندی ا یستمولوژیک را در جهت اعتقوادی خوویش طوي

نقد و بررسی
دعاوی ماکور را باید در دو جهت بررسي کرد .اول آنکه رابطوة دیانوت و عقالنیوت را
بررسي کرد و تعارا ادعایي را آزمود و دیگر آنکه میو ان همواهنگي میوان معنویوت و
عقالنیت را بررسي کرد.
 .1-1رابطة دين و عقالنيت
برای بررسي رابطة میان دین و عقالنیت ،رداختن به دو امور هزم اسوت :یکوي تحلیول
تعبد است و دیگری حوزة امور تعبدی و گ اره هایي است که دیون اسوالم ،تعبود را در
آنها هزم دانسته است.

نقد و بررسي معنویتگرایي

کند و فرایند اعتقادی انسان متدین ،تعبد و تسلیم است (همو« 0001 ،الف»).

 تحلیل تعبد ادعا شده است که قوام دینداری به تعبد و قوام مدرنیته به عقالنیوتاست و این دو با یکدیگر جمعشدني نیستند .وجه اسوتدهل ،چنوین اسوت کوه دیون از
انسان ،تعبد ،یعني ایر

بيچونوچرا در گ ارههای دیني را ميطلبود؛ درحواليکوه در

طرف مقابل ،قوام مدرنیته به عقالنیت است و عقالنیت یعني میو ان هرگونوه رد ،قبوول،
انکار و تأیید را به خود شخ

مستند کتیم و این ترازو دروني باشد (همان).

تعبد دیني در نظر خود ملکیان به دو شکل تصویر شده است؛ در حالت اول صورت
استدهلي چنین است« :الف ،ب است»؛ چون «س» مي گوید و حالت دوم بدین صورت:
«الف ،ب است»؛ چون «س» گفته و «س» چنان است که هموة سوخنانش یوا دسوتکوم
دستهای از سخنانش که از جهتي همسنخ «الف ،ب است» مطاب با واقع اسوت .در ایون
صورت بندی فقط قسم اول تعبد ،مخوالف عقالنیوت دانسوته شوده و بور فورا ایبوات
مطابقت با واقع سخنان «س» چنین تعبدی چون مالک عقالنوي دارد ،خوالف عقالنیوت
شمرده نشده است (ملکیان ،0033 ،ص.)31
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 حوزة اموت تعبدی هموان گونوه کوه گفتوه شود ،بحوث دیگوری کوه هزم اسوتبوورای فهووم میوو ان عقالنووي بووودن تعبوود بررسووي شووود ،حوووزة امووور تعبوودی و
گ اره هایي است کوه بایود تعبوداً ایرفتوه شووند .دیون  -بوهخصووص دیون اسوالم -
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تعبد در چوه سونخ گو ارههوایي را هزم دانسوته اسوت؟ در یوک تقسویمبنودی فرضوي،
گ اره های دیني ،قابل تقسویم بوه سوه قسوم خرد وایر ،خردگریو و خردسوتی دانسوته
شووده اسووت .در صووورتي کووه خواسووتة دیوون ،تعبوود بووه گو ارههووایي خردسووتی باشوود،
بيگموان چنوان خواسوته ای مقبوول عقول نخواهود بوود؛ زیورا موالک تعبود را رسویدن
به واقع دانستیم و گ ارة خردسوتی  ،بوه گو ارهای گفتوه مويشوود کوه بوه لحواظ عقلوي
بطالنووش آشووکار بوووده و واقووعنمووا نباشوود .در صووورتي هووم کووه دیوون گوو ارهای
خرد ووایر را بووه انسووان عرضووه کنوود ،بووه همووان حکووم عقلووي ارشوواد کوورده و ال و ام
ووایر

آن وویش از دینووي بووودن عقلووي اسووت .درنتیجووه تعبوود ،تنهووا در قسووم

گ اره های خردگری مطرح اسوت .در ایون قسوم گو ارههوا نیو اگور حقانیوت سوخنان
دین با موالک هوای عقلوي موورد تأییود قورار گرفوت ،وایر
امری غیرعقالني نخواهد بود.

گو ارههوای خردگریو ،

بررسي سخنان مدعي رویکرد معنویت گرا نشان مي دهد که ایشان یک قسم از تعبود
را عقالني ميدانند و از سوی دیگر گ ارههای دیني را از سنخ گ ارههوای خردگریو بور
ميشمارند؛ نه خردستی (ملکیان )0001 ،و بر هموین اسواس ،وایر

قورآن و سوخنان

معصومان  جملگي بر مبنای عقل است و عقالني به شمار ميرود .حوال جوای ایون
رسش است که چرا در مواضع مختلف به صورت مطل به نفي تعبد مي ردازنود؟ ایون
تصور که ایر

گ اره های خردگریو چوون وا را از حووزة عقول فراتور مويگاارنود،

نمي تواند موجه قلمداد شود نی مردود است؛ زیرا اوهً در این صورت تعبد بوه صوورت
کلي بيمعنا خواهد شد؛ درحاليکه به گفتة ایشان ،امکان تعبد عقالني وجوود دارد .یانیواً
معنویت مورد ادعا نی بر گ ارههای خردگری استوار شدهاند و این امر سبب همواهنگي
معنویت و عقالنیت دانسته شده است (همو ،0000 ،ص.)10
اعتووراا بووه صوواحب رویکوورد معنویووتگوورا در بوواب غیرعقالنووي بووودن دیوون ،در
رویارویي با چگونگي ایبوات عقالنوي بوودن معنویوت ،شودت مويگیورد؛ زیورا ایشوان
خود معترف بوه خردگریو ی گو اره هوای معنووی اسوت و تنهوا بررسوي معنویوت بور
دیوون در ایوون زمینووه را کوواهش تعووداد گ و ارههووای خردگری و رویکوورد معنویووتگوورا
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نسووبت بووه دیوون موويدانوود (همووو ،0001 ،ص .)01نقوود وارد بوور چنووین ادعووایي ،ایوون
ندارد؛ زیرا اگر ایر

خردگری هوا عقالنوي اسوت ،بوه هور تعوداد کوه باشود عقالنوي

اسووت و اگوور غیرعقالنووي اسووت ،حتووي ووایر

یووک گوو اره ازایووندسووت ،کوواری

غیرعقالنووي و دون شووأن انسووان موودرن اسووت .جالووب آنکووه ادعووا شووده در معنویووت
کامالً اس عقالنیت داشته ميشود (همان ،ص.)01
 .1-2ارجاع به عقل خودبنياد ،سبب فروپاشی جامعه
ازآنجاکه در رویکرد معنویت گرا ،اصالت عقل مطرح است ،این امر به معنای ارجواع بوه
عقل خودبنیاد و مالک نهوایي قورار دادن آن اسوت؛ ولوي مرجوع نهوایي دانسوتن عقول
خودبنیاد ،نتیجه ای ج فرو اشي جامعه نخواهد داشت .این امری است که البتوه از دیود

نقد و بررسي معنویتگرایي

است که می ان کمّوي گ اره هوای خردگریو  ،هویچ توأییری بور عقالنیوت ایون رویکورد

ایشان دور نمانده و برای رفع این اشکال ،چنین توجیهي ميآورد:
من نميگویم کسي فقط بر اساس فهم و تشخی

خود

عمل کنود؛ بلکوه مويگوویم

عالوه بور عمول بور اسواس فهوم خوود ،واجود احسوان و تواضوع و حقیقوتطلبوي و
عدالتطلبي و عش ورزی هم هست .به تعبیر دیگر اگر شوما ایون ویژگوي را از دیگور
ویژگي ها منت ع کنیود ،البتوه انسواني کوه تنهوا آن ویژگوي را دارد در بافوت و سواختار
اجتماعي جا نميگیرد و یک آنارشیست کامل ميشود (همان ،ص.)13

کالم ایشان در اینکه باید اموری اخالقي به تحدید عقل بپردازند ،کامالً صحیح اسوت؛
ولي زماني که اصالت را به عقل خودبنیاد بخشیده و هر کس به تورازوی درونوي خوویش
فرا خوانده ميشود (همو« 0001 ،الف») و عقالنیت ،حتي سونجة معنویوت شومرده شوده،
معنویت ،زادة عقالنیت قلمداد ميشود (همان) ،چگونه از عقل اصیل ،طلب عش ورزی یا
اینکه از وی خواسته ميشود جهان را اخالقي ببیند و واجد احسان و تواضع باشود؟ اگور
اموری مافوق عقل خودبنیاد ،قلمداد و رأی آنها حاکم بور عقول دانسوته شوود ،بوه معنوای
عدول از مبنای اولیه است و باید بر ایون مودعای جدیود دلیول آورده شوود .اگور نیو بوا
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مفروا دانستن اصالت عقل خودبنیاد و بر اساس آن معنویت ي ریختوه مويشوود ،بایود
اسخگوی لوازم مؤلفههای معنویت ادعایي و تنافي آنها با یکدیگر بود.
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 .1-3تنافی معنويت با «زندگی اصيل» و «خودفرمانروايی»
بر اساس اصالت دادن بوه عقالنیوت در ایون وروژه ،انسوان معنووی بایود بتوانود هموة
ویژگي های ذکرشده را بر اساس عقول و فهوم شخصوي خوود ،بپوایرد و همچنوین بوه
صورت شخصي تجربه کند؛ در غیر این صورت زندگي وی اصیل نخواهد بود و تحوت
فرمانروایي دیگران اداره ميشود (همو ،0001 ،ص .)11درنتیجه اگر معنویت یشونهادی
قرار است بهتمامي مطاب با عقل خودبنیاد باشد که اصل بنیوادی ایون نظریوه بوه شومار
ميرود و همانگونه که ایشان خود اذعان دارند و راهي غیر از فرو اشي اجتمواع را طوي
نخواهد کرد (همان ،ص )13و اگر هم قرار است از منبعي مافوق عقل استمداد بطلبویم،
یعني دست به دامان یک سلسله گ ارههای خردگری شویم ،بوهناچوار از زنودگي اصویل
دور خواهیم شد؛ زیورا بنوا بور چنوین فرضوي ،انسوان معنووی تحوت ارادة موجوود یوا

یشفراهایي که برای خود قابل فهم نبوده ،اداره ميشود و این امر ،طب ادعای ایشان
به معنای زندگي غیراصیل (همان ،ص )11و قرار گرفتن تحت فرمانروایي دیگران است
(همو .)0001 ،درنتیجه بنا بر یشفرا نویسنده ،تنها دین نیست که با اصوالت زنودگي
تغایر دارد؛ بلکه رویکرد معنوی نی گرفتار این معضل خواهد بود.
حال فرا کنیم که فردی میان معنویت مورد نظر و دین ارائهشوده از سووی یوامبر

اسالم مردد بماند .هردو شخ

در ارائوة طریو خوویش از گو ارههوای خردگریو

استفاده کردهاند .بنا بر فرا معنویت گرا که هیچ راهي برای ایبات گ ارههای خردگریو

وجود ندارد ،معنویت و دین یامبر اسالم حالت تساوی معرفتوي خواهنود داشوت و

ازآنجاکه از یشفرا های یشامدرن و فرامادی استفاده مي کنند ،موضعي یکسان دارند.
حال رویکرد معنوی چه اولویتي دارد که شخ

ماکور به ایون رویکورد بویش از دیون

یامبر اسالم برای طي طری سعادت اعتماد کنود؟ هور دو طریو  ،غیرعقالنوي و بور

طری تعبد ایه ری ی شده است و اگر فردی حتي یک گو اره را متعبوداً بپوایرد ،دیگور
اطالق انسان مدرن به وی روا نیست .س انسان مدرن ،نه مويتوانود دینوي باشود و نوه
معنوی و فقط باید زندگي عقالني در چارچوب مادی و دنیایي داشوته باشود کوه بتووان
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زندگي وی را اصیل و بر معیار عقالنیت ارزیابي کرد؛ به بیان دیگر اصالت دادن به عقل
امری غیر از عقل ،اعم از معنویتگرایي یا دین ،یا ل وماً زیرمجموعة عقل قرار گیورد یوا
غیرعقالني قلمداد خواهد شد.
 .2اخالقی ديدن نظام جهان
یکي از ویژگي های انسان معنوی این است که نظام جهان را نظوامي اخالقوي مويدانود.
اخالقي دانستن نظام جهان به این معناست که «ما معتقد باشیم که حتي ذرهای خووبي و
بدی هم در جهان گمشدني نیست  ...یعني هم نسبت به خوبي و بودی اخالقوي شوعور
دارد و هم واکنش متناسب نسبت به خوبي و بدی اخالقوي نشوان مويدهود» (هموووان،
ص  .)11درنتیجه برای جهان دو مؤلفة ادراک و اراده در نظر گرفته مويشوود توا بتووان

نقد و بررسي معنویتگرایي

مدرن به شیوهای که در رویکرد معنویتگرا صورت ایرفته است ،سوبب مويشوود هور

اخالقي بودن جهان را تبیین کرد (همان) .این یشفرا متوافی یکي ،نقشوي اساسوي در
رویکرد معنویتگرایانة ماکور دارد؛ تا آنجا که ميتوان مدعي شد اساسيترین گو ارهای
است که جهانبیني انسان معنوی را ميسازد.
نقد و بررسی
اخالقي دیدن جهان ،گ اره ای است که انسان مدرن ،با التو ام بوه مودرن بوودن خوویش
نميتواند ج به شکل سابجکتیو بدان ابند باشد .این فرا نی اسخگوی جهانبیني که
بر اساس آن تصویر شده نیست.
فرضهاي قابل تصور در نسبت دادن ادراک به جهان
در تحلیل نسبت عملکرد اخالقي به جهان ،این فراها را ميتوان تصور کرد .0 :جهان
مادی شعور دارد و واکنش نشان ميدهد .1 .موجودی متافی یکي در این جهوان واکونش
نشان میدهد . 0 .جهاني غیرمادی وجود دارد و در آنجا واکنش اخالقي صورت ميگیرد.
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 .1هر کس خود

در درون خود از انجام کار بد شیمان ميشود و این واکنش درونوي

به جهان نسبت داده ميشود.
همة این فراها غیر از مورد چهارم ،به متافی یک یشامدرن مربوط اسوت و جهوان
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جدید که خواستار معنویتي سکوهر و اینجهاني است ،آن را بر نميتابد .فرا اول کوه
فرضي لغو و بیهوده است و چگونه ميتوان به نظام مادی ،علم و اراده را منتسوب کورد.
ایر

فرا دوم نی اگر صرفاً از باب حدس باشد ،زمینة هرگونه خرافهگرایوي را بواز

ميکند .آیا فرا دوم سر از فتیشیسم و آنیمیسم بر نميآورد؟ اگر راه اسوتدهلي عقلوي
بر جهان بسته باشد ،چه تفاوتي میان روح نیاکان و بادهوا و طوفوانهوا و خودای یگانوة
ادیان است؟ چگونه مي تووان انسوان مودرن را متقاعود کورد کوه بوه دوران جاهلیوت و
خرافه گرایي عقب گرد نکرده است؟ فرا سوم نی بنا بر رویکرد اتخاذشده ،بههیچروی
برای انسان مدرن و از طری عقالنیت جدید ایباتشودني نیسوت و هموة دهیول ایبواتي
معاد و رستاخی نسبت به طرف نقین خود به لحواظ تجربوي سواکت هسوتند و خوود
مدعي معنویت گرایي نی در موارد گوناگون ميکوشند معنوویتي ایونجهواني و فوارغ از
وجود یا عدم جهاني دیگر ترسیم کنند (ملکیان ،0001 ،ص .)10تنها چهوارمین فورا،

یعني تقابل دروني شخ

با خود و نسبت دادن آن به جهان ،از دیودگاه انسوان مودرن،

ایرفتني است که آن هم اخالقي بودن جهان را ایبات نميکند .آنچه وی در ي ایبواتش
است ،رابطهای عیني میان انسان معنوی و جهان یرامون است و فرا چهارم ،نشوان از
درگیری دروني شخ

معنوی دارد و بیشتر به خیال ردازی ميماند تا رابطهای عیني.

تعبد معنوي ،خالف عقالنيت مدرن
بههرحال اگر ایر

نظام اخالقي جهان مبتني بر ایر

موجودات متافی یکي ناظر بور

امر جهان باشد یا در صدد ایبات جهاني غیرمادی باشد و ازآنجاکه هویچ موالک تجربوي
برای ایبات این دو فرا نیست و نميتوان انسان مدرن را به آنها متعبد کرد و بر فرا
که برخي از انسان های مدرن تعبداً ایرفته باشند ،بیانگر آن است که به عقالنیت مودرن
ایبند نبودهاند؛ وگرنه تعبد و عقالنیت و بنا بر فرا آقای ملکیوان ن ماّنعةالجمُ هسوتند.
نسبت دادن ادراک و اراده به جهان مادی محن نی به مراتب سوخیفتور از دو فورا
یشین است .درنتیجه رکن رکین جهانشناسي معنویت گرایوي تعبودی اسوت و کوارایي
خویش را برای جامعة مدرن از دست ميدهد.

از ویژگيهای ادعایي انسان معنوی ،این است که انسان معنوی بهرغم مخالفوتهوایي کوه
ممکن است با اصول وی صورت ایرد ،اصول خویش را حفظ ميکند (ملکیان.)0001 ،
نقد و بررسی
همان گونه که در آغاز بحث تاکر داده شد ،ویژگيهایي کوه بیوانگر مؤلفوههوای عملوي
انسان معنوی هستند ،همگي در انسان دیندار ایدئال نی یافت ميشود و ل وماً بور مبنوای
فکری رویکرد معنوی ابتنا ندارد و از این نظر ميتوان مدعي معنویتگرایي را موتهم بوه
مصادرة این ویژگيها برای انسان معنوی و ادعای ترتب آنها بر یشفراهوای فکوری
خاص کرد؛ ولي فارق از اشکال یادشده برخي از ویژگيهای ادعایي همچون تحفظ بور
اصول و چنانکه خواهد آمد و با مؤلفههای دیگر این رویکرد در تهافت است.

نقد و بررسي معنویتگرایي

 .3تحفظ بر اصول ،باوجود مخالفتهاي ممکن
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 .3-1تهافت محافظت از اصول با زندگی در بیيقينی
ویژگي محافظت از اصول ،ستودني است؛ ولي انساني که در بويیقینوي محون زنودگي
ميکند (همو )0001 ،بر چه اصلي ميخواهد ایبند باشود کوه در عوین مخالفوتهوای
احتمالي ،آن را حفظ کند .اصول در کالم مدعي معنویتگرایوي بوه چوه معناسوت؟ آیوا
متعل ایمان را مي توان اصول برشمرد؟ اگور چنوین باشود ،بوا حالوت انسوان موؤمن در
ارادایم ادعایي که شک مطل نسبت به این متعل هاست (هموو« 0001 ،ب» ،ص،)010
در تعارا است .اگر هم اصول به معنای رو

زندگي و آداب و رسوم است ،اگر ایون

آداب و رسوم ،شتوانة اعتقادی را همراه ندارند ،محافظت از یک سری آداب و رسومي
که ساختة دست خود یا فرهنگ اجتماعي است ،چه ل ومي دارد؟
 .3-2فرآوردهمحوري معنويت ،الزمة محافظت از اصول
یکي از فارقهای مهم معنویت از دین ،اصل صداقت و جدیت دانسته شده است .بنا بور
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این اصل همة سخن در معنویت بر سر این است که انسان در زندگي ،جودی و صوادق
باشد و نتیجه مهم نیست .به بیان دیگر «فرایند سلوک تو باید فرایندی همراه بوا جودیت
و صداقت باشد؛ اما اینکه وقتي این فرایند طوي شود بوه چوه فوراوردهای مويرسویم در
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معنویت ،محل توجه نیسوت» (هموو ،0001 ،ص .)01اشوکاهت فراینودمحوری در ایون
بررسي مورد اهتمام نیست و در اینجا فقط قصد داریوم میو ان همواهنگي ویژگويهوای
گوناگون انسان معنوی را بررسي کنیم .حفظ اصول به معنای محافظت از فراورده است؛
حالآنکه انسان معنوی س از طي فرایند و رسیدن به فوراورده کوه نهایوت سولوک وی
قلمداد ميشود ،از جرگة معنویان خارج مي شود؛ زیرا رسیدن به فراورده و حفظ آن ،بوا
فرایندمحوری و طالب حقیقت بودن در تضاد اسوت .تحفوظ بور اصوول ،زمواني مطورح
ميشود که فردی خود را مالک حقیقت بداند؛ درحاليکه انسان معنوی ،طالوب حقیقوت
دانسته ميشود؛ نه مالک آن و حقیقت نی دستنایافتني اسوت( .هموو )0001 ،درنتیجوه
ایشان باید از عهدة هماهنگي میان اصول «تحفوظ بور اصوول خوویش» و اصول «طالوب
حقیقت بودن نه مالک آن» برآید؛ زیرا تحفظ نسبت بوه چیو ی کوه بوه مالکیوت انسوان
درآمده ،قابل تصور است؛ نه آن چی ی که در ي آن در حرکت است.

 .4حقطلبی
ح طلبي یکي از ویژگوي هوای انسوان معنووی قلموداد شوده اسوت .صواحب رویکورد
معنویتگرایي در عبارتهای گوناگوني ،حقیقوت را گونوهای فراینود موينامود و بودین
صورت ،حقیقتطلبي را به معنای همیشه ناخنک زدن برای یک گام ن دیکترشودن بوه
حقیقت تفسیر کرده و نتیجه ميگیرد« :من به آرماني به نام حقیقتطلبي دل بستهام .مون
درواقع به هیچ گ ارة واحودی دل نبسوتهام» (همووو ،0001 ،ص .)10نتیجوة ایون نگواه،
داوری مساوی در موورد کسواني اسوت کوه بوا فراینودی یکسوان (حقیقوتطلبانوه) بوه
فراوردههای متفاوت برسند:
از دید یک انسان معنوی ،ممکن است یکي از ما که معتقدیم خودا وجوود دارد برحو
باشیم و دو تن دیگر بااینکه ميگوییم خدا وجود دارد برح نباشند .چون از دید انسان
معنوی ،این فراوردة «خدا وجود دارد» نیست که اولویت دارد؛ مهم ایون اسوت کوه موا
چگونه به این گ اره رسیده ایم  ...اگر شما با کموال صوداقت و جودیت مشوي کنیود و
برسید به اینکه خدا وجود ندارد ،از لحاظ دین نهادینوه ،محکووم و مطورود و منفوور و
کافر و ملحد محسوب ميشوید؛ اما از دید یک انسان معنوی چون فرایند ،فرایند کوامالً
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مطلوبي بوده ،هیچ مشکلي ندارد (همان ،ص.)01

ح طلبي یکي از ویژگيهای کلیدی انساني است که در رویکرد معنویتگرایي نی سهم
مهمي بدان اختصاص داده شده است؛ نحوة ورود به بحث مواکور و نتوایجي کوه از آن
گرفته ميشود ،اشکاهتي دارد که در ي مي آید .اف ون بر آنکه حتي بر مبنای خود ایشان
چنین معنایي از ح طلبي ایرفتني نیست.
 .4-1نفی حقيقتِ فراوردهاي ،در عين اثبات

در بحث فرایندمحوری خلط های بسیاری صورت گرفته اسوت؛ ازجملوه آنکوه در ایون
رویکرد (حتي در یک جمله) حقیقت ،هم به معنای فرایند به کار ميرود و هم فراورده.
«اگر حقیقت را فرایند ببینیم ،یعني حقیقتطلبي را به معنای همیشه ناخنوک زدن بورای
یک گام ن دیکتر شدن بوه حقیقوت بودانیم» (هموووووان ،ص« ،)11حقیقوت» در آغواز

نقد و بررسي معنویتگرایي

نقد و بررسی

جمله ،همان گونه که مورد تصریح واقع شده ،بوه معنوای فراینود اسوت؛ ولوي در ایوان
جمله ،غایت و فراوردة این فرایند دانسته شده است .به بیوان دیگور ،ایشوان حقیقوت را
برای رسیدن به حقیقت ميخواهد.
 .4-2خلط مقام داوري معرفتی و داوري انگيزشی

همین اشتباه و خلط مفهومي میان فراینود و فوراورده را مويتووان در مقوام داوری معرفتوي نیو
مشاهده کرد .ميتوان از مدعي فرایندمحوری رسید که اگر کسي با کموال صوداقت و جودیت
به این نتیجه رسید که باید کسي را به قتل برساند ،آیا صرف اینکه وی با طي فراینودی مطلووب
به چنین نتیجهای رسیده ،از نظر شما هیچ مشکلي ندارد و نباید دسوتکوم دهیول تفکور وی را
جویا شد؟ و آیا مي توان انسان مظلوومي را بودون چوون و چورا تسولیم چنوین فورد صوادق و
باجدیتي کرد؟ اگر کالم شما از دهان دینداران صادر شود ،آیوا آن را تئووری ه کوردن خشوونت
قلمداد نخواهند کرد؟ (رشاد ،0000 ،ص .)10 - 11بيگمان اگر کسي با طي فرایند صوادقانه و
از راه اصول فکری منطقي به یقین رسید که خدا وجوود نودارد ،بوه خواطر معوار بوودن قطوع
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حاصلآمده برای وی ،ميتوان او را در یشگاه خدا معاور دانست؛ ولي تا زماني که وی نتوانود
بر معتقدات خویش استدهل قانعکننده بیاورد ،نميتوان او را برح دانست.
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 .4-3تعارض حقگروي با نفی احتمال وصول به حق

نکتة دیگر آنکه ایشان در باب گ اره های دیني ،به امکان نداشتن ایبات یا نفي گ ارههای
دیني و متافی یکي معتقد است و یکي از نشانههای انسان معنوی را نی بيیقیني قلموداد
مي کند( .مکلیان .)0001 ،حال جای این رسش است که در صورتي که به نرسویدن بوه
نتیجة مطلوب اطمینان داریم ،چرا و چگونه و با چه معیاری دنبال حو بورویم .نواتواني
انسان در رسیدن به ح در امر دین را چگونه ميتوان بوا نظریوة «تقورب بوه حقیقوت»
(همووو ،0003 ،ص )01جمع کرد؟ به دنبال ح رفتن به معنای حرکت به کدام سومت
و سوست؟ با چه می ان و سنجهای قرب و بعد ما به ح مشوخ

مويشوود؟ بوه بیوان

دیگر شکاکیت مطل با ح طلبي منافات دارد .شما با چه مقیاسي ميتوانید دو گو اره را
بسنجید که کدام یک به ح ن دیکتر است؟ آیا اگر اصل ح دستیافتني نباشد ،ميتوان
از ن دیکي یا دوری به آن سخن گفت؟ آیا ميتوان حقي را که به ملک نیاید طلب کرد؟

نتيجهگيري
ارزیابي می ان صدق و بهرهمندی از ح این نظریه ،نیازمند سنجهای است کوه خوود بوه
لحاظ معرفتي موجه باشد .بدین لحاظ از دیدگاه نگارنده ،سنجة معیار ،ارزیابي مطابقوت
با واقع گ ارههای بنیادین این رویکرد است؛ ولي به لحاظ اینکه مدعي نظریه وردازی بوا
تلقي ناتواني انسان از دسترسي بوه واقوع ،در سوابجکتیو کوردن جهوان یراموون انسوان
ميکوشد ،هاقل بر اسواس مبنوای خوویش بایود بتوانود انسوجام درونوي و کارکردهوای
چشمگیری برای این رویکرد در برابور دیون نشوان دهود .تحلیول مؤلفوههوای سوازندة
معنویتگرایي ماکور نشان مي دهد که اوهً ربط و تناسبي میان بعد نظری و بعود عملوي
این نظریه وجود ندارد و یانیاً خودویرانگر است و اج ای آن یکدیگر را نفوي مويکننود.
هم چنین در بعد کارکردی به عکس آنچوه موورد انتظوار اسوت ،انسوان را گرفتوار رنوج
خودفریبي کرده و حتي اسخگوی این رسش نیست که غایت اصلي زندگي چیسوت و
وی را در اهداف میانه سردرگم مي کند .به همین لحاظ کوارایي هزم بورای انسوانهوای
هوشمند و رسشگر از غایت اساسي زندگي را ندارد.
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دغدغة اصلي رویگرداني از دین و رویآوردن به معنویت ،ناسازگاری میوان دیون و
مدرنیته یا تعبد و عقالنیت بیان شده است .حالآنکه معنویت بوه مراتوب بیشوتر گرفتوار
هست؛ ولي در مواردی که معنویت ،خواستار تعبود اسوت ،بوه خواطر نداشوتن شوتوانة
نظری و عدم ابتنا بر ساختاری منطقي از یک سو و بشری بوودن از سووی دیگور ،هویچ
توجیهي برای تعبدمحوری در هیچیک از گ اره های خود نودارد .بودین لحواظ یکوي از
آمال رویکرد معنویتگرایي که جمع میان عقالنیت و معنویت است ،بر باد رفته است.
معنویت را نمي توان گوهر دین برشمرد؛ چراکه اوهً تنها یا مهومتورین غایوت دیون،
آرامش بخشي دنیایي نیست و یانیاً معنویت مورد ادعا ،همان کارکرد دیني را نی نودارد و
بیش از آنکه آرامش بخش باشد ،اضطراب فرد را دربوارة رنوج خوودفریبي و بويهودفي
اف ایش ميدهد .همچنین معنویت نميتواند بدیلي برای دین قلمداد شود؛ زیورا در بعود
عملي ،کارکردهای دیني را به نام خود مصادره کرده و در بعد نظری نی بور یوک سوری
گ ارة خردگری استوار است که آنها را نی از ادیان به عاریت گرفته است.

نقد و بررسي معنویتگرایي

این نقیصه است .اگر دین در مواردی تعبد ميطلبد ،توجیهگر عقالنیت تعبد ماکور نیو

بر اساس یشفرا اتخاذشده در رویکرد معنویتگرا که اصالتبخشي به عقالنیوت
انتقادی است ،معنویت را فقط مي توان ذیل عقالنیت تعریوف کورد؛ زیورا عقول مودرن،
الت امي به ایر

گ ارههای فراعقلي ندارد؛ وگرنه از دین گری ان نبود .در صوورتي کوه

معنویت ذیل عقالنیت خودبنیاد تعریف شود و به اذعان مدعي معنویتگرایي و نتیجهای
ج آنارشیسم و فرو اشي اجتماع نخواهد نداشت.
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