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  بخش دوم ـ مصطفی ملکیان سیاسیـ  اجتماعی نظریهبر  مروري
  ي دوم)(پاره معنویتعقالنیت و  نظریه

  
  میثم بادامچی

  
عقالنیت متاخر به  رویکرد ملکیانو در نوشتاربعدي به نقد  می کوشم نظریه معنویت ملکیان را با جزئیات بیشتري شرح دهمنوشتار در این 

  . و معنویت بپردازم
ده که استوار ش ضبر این پیش فر ارائه می دهد، سنت و سکوالریسماي که ملکیان در کتاب بندي اولیه، الاقل در صورتمعنویت

ادي، و ش -آرامش، ب-بزرگترین هدف همه انسانها در زندگی رسیدن به رضایت باطن است، و رضایت باطن سه مولفه اصلی دارد: الف
یخی دیگر این پیش فرض با پیش فرض تار .یمرواشناسی تجربی یا عرفانی) به این سه مولفه رسیده ااز طریق دانش روانشناسی ( ما امید.-ج

آرامش، امید و =( اثباتا دخالتی در حصول یا عدم حصول رضایت باطنیا  تاریخ گواه می دهد سه چیز نفیاَمعتقد است تکمیل می شود که 
کسانی بوده اند در طول تاریخ که جز هیچ کدام از ادیان ابراهیمی نبوده اند، ولی  ملکیان می گوید) دین و مذهب خاص: 1د: نندار )شادي

) علوم طبیعی و معارف بشري: به عنوان مثال اطالع از فیزیک 2. عکسش هم صادق استصاحب آرامش، شادي و امید بوده اند، چنانکه 
ارف مع"(در اینجا عبارت  ل آرامش، امید و شادي در ما ندارداتمی، یا تئوري تکامل داروین، یا نسبیت تاثیري در حصول یا عدم حصو

) نظامات اجتماعی: تاریخ به ما نشان می دهد که افراد برغم به سر بردن در نظامات سیاسی، اقتصادي، آموزش 3. بسیار مبهم است) "بشري
ماعی در نظامهاي اجت": . ملکیان می نویسدندبه آرامش، شادي و امید دست یابو پرورشی، خانوادگی، یا حقوقی مختلفی توانسته اند 

در سنت  "2-معنویت گوهر ادیان"( "گوناگون افرادي را می یابیم که داراي این سه مولفه هستند، گرچه نظام اجتماعی شان واحد نیست.
  )309و سکوالریسم، ص. 

 ویکردر در پارادوکسی به دهیم، قرار دیگران رنج و درد به توجه لزوم موردهمان مقاله در  در ملکیان سخنان کنار در اگر را جمالت این(
 اب جز رنجش و درد کاهش که داند می ولی است، خود رنج و درد معنوي انسان دغدغه«: . او چند سطر بعد می نویسدرسیم می ملکیان
 اجتماعی مانهسا تغییر و اجتماعی زندگی در مشارکت جز اي چاره اضال معنوي انسان.[...] نیست امکانپذیر دیگر انسانهاي رنج و درد کاهش

 تحقق براساس منطق اول). 317. ص ؛2-ادیان گوهر معنویت"(».کند فراهم را رنج و درد کمترین سامانه این که اي گونه به بیند؛ نمی
معنویت مستلزم توجه به همکاري اجتماعی است که به عنوان مثال براساس دومی  لیو است، ممکن اجتماعی-سیاسی نظام هر در معنویت

  ).بیشتر خواهیم پرداخت ،ملکیان فرهنگ اصالت آموزهدر نظامهاي استبدادي دسترسی پذیر نیست. به این مسئله، در بررسی 
  

 رنج و درد عنويم انسان یک عزیمت نقطه و خواستگاه« که دارد تاکید همیشه ملکیانانسانهاست.  تقلیل مرارتخواستگاه بحث معنویت 
با اینحال او می ). 317. ص ،"2-ادیان گوهر معنویت"( »خودش رنج و درد کاهش جمله از و انسانها، مجموع رنج و درد کاهش و است

 یک مونهن عنوان به. گوید می سخن ورنج درد کاهش از تنها بنابراین و نیست بینانه واقع و ممکن جهان در رنج و درد کامل امحاي داند که
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-318صص ،"2-ادیان گوهر معنویت".(ناپذیرند اجتناب حال عین در هستند، زا ورنج درد که دندار وجود زندگی در تراژیک وجوه سلسله
317 .(  
  
را ادامه  اتبکاوش در سلسله مر. اگر در درد و رنجها خواهیم رسیدسلسله مراتبی به نظامی ر فهرستی از درد و رنجهاي بشر تهیه کنیم، گا

همه این درد و رنجهاي زیرین در حکم پدران  اوالً: هستندک سلسله دردها و رنجها برسیم که واجد دو ویژگی یبسا در نهایت به چه دهیم، 
 نظریه. دندر عرض هم هستند، یعنی زائیده یا زاینده دیگري نیستمادر همگی این درد و رنجهاي ثانیا، و مادران آن رنجهاي روئین هستند. 

دهد. نشان بآنها را حتی المقدور نیا، راه دفع ثا ؛بدست دهد د و رنجهانظامی سلسله مراتبی از دراوالً  در جستجوي آنست که معنویت
  )313. صص سکوالریسم، و سنت در "2-ادیان گوهر معنویت"(

دین  مديآشده است. اولی ناکار از نیمه دوم قرن نوزدهم بدین سو ضرورت بحث معنویتموجب پساانقالب صنعتی دو عامل در دوران 
  است. جدید کاهش درد و رنج انسانهاي در سنتی 
 عرفیم را مادر رنجهاي و درد که باشد این کارش اولین دیگرش، کارهاي زمره در دین که است داشته انتظار همواره در طول تاریخ بشر
 معرفی ما به را اول رتبه و روئین رنجهاي و درد که است نبوده این دین از بشر انتظار« :بدهد نشان را رنجها و درد این رفع راه ثانیا و کند،
 را اراینک پتانسیل مدیدي مدت تا دین. نداریم دین به احتیاجی آنها شناخت در و شویم می متوجه خود ما را رنجها و درد این چون کند،
 راگ البته ولی داده؛ می انجام را کار این احوال و اوضاع و زمانها و مکانها همه در متدینان همه براي دین بگویم خواهم نمی. است داشته

 الطبیعه مابعد ،تاریخی دین که است این پاسخ داشت؟ را پاسخگویی چنین توان دین چرا اما [...]. کرد می را اینکار دین خواستند می کسانی
 از. ترف سئوال زیر] مدرن دوران در[ آهسته آهسته متافیزیک، آن اما. بود معقول آنزمان انسان براي آن پذیرش که کرد می عرضه را اي

 می موجب که است همین. نیست پذیرش قابل دیگر امروز دارد، دین که گرانی و سنگین متافیزیک از بخشهایی استداللی و عقلی لحاظ
 اولین این .کند مشخص ما براي را آنها رفع و عالج راه بدهد، ما به زیرین رنجهاي و دردها آن از شناختی نتواند دیگر دین از سنتی فهم شود
 گوهر معنویت"( ».دهیم ارائه را دین از سنتی فهم از غیر دیگري چیز امروز مجبوریم ما چرا اینکه و معنویت، بحث طرح براي است دلیل
  . ستنی دین ضد ولی است، دین از سنتی فهم از غیر معنویت تاکید می کند کهمعنویت در ادامه این فراز  )314-315. صص ،"2-ادیان

آنست که در دوران پساانقالب صنعتی قدرت تخریب سامان اجتماعی توسط بشر بسیار عامل دومی باعث ضرورت طرح بحث معنویت 
حال آنکه  .هم بدهیمم انجام یم انجام دهیمی توانهرکاري که  کهما انسانها همواره مستعد آن هستیم  در نظر ملکیانبیش از گذشته است. 

ه دایره نسبت ب انسانها عنویت براي کوچک کردن دایره ماذونات. مباشد دایره مقدورهاي انسان غیر از ماذونهاي او اخالق حکم می کند که
ند. کارها را می تواند بکند، ولی نباید بکانسان معنوي می داند خیلی الزم است.  ایشان، به عنوان سازوکاري درونی براي کنترل، مقدورات

اگر بشر گذشته می خواست قدرت خود را براي انجام هرکاري که می تواند انجام دهد بکار می برد، قدرت کمی داشت، ولی اگر انسان 
 ظرمعنویت از این نپس زد. سامان اجتماعی را به هم خواهد  رشد تکنولوژي و علمامروز بخواهد از این نیروي خود استفاده کند، به خاطر 

 اجتماعی امور مورد در ملکیان دغدغه نمودهاي از یکی خود نکته این به توجه .)315-316، صص "2-ادیان گوهر معنویت"( الزم است هم
   .است
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(یا  یوملکیان درد و رنج امري سابجکت درنظر کنیمدر اینجا الزم است اضافه . انسانهاست رنج و درد کاهش معنویت خواستگاهم یگفت
ی رئوس نیست. درد و رنج مثل قند نیست که بشود آنرا در بیرون عل(یا عینی یا آفاقی) کتیو جاست و آب ذهنی یا به تعبیر دیگري انفسی)

درون یزي در ، چمنناامیدي ، مثل من، مثل خستگی منمثل عشق  منورنج  االشهاد نشان داد. درد و رنج حتی اینترسابجکتیو هم نیست. درد
اورها و ب درد و رنج می شودعوامل درونی و سابجکتیو در مورد جکتیواند و هم سابجکتیو. بورنج هم آ . اما منشا یا منشاهاي دردمن هستند
ونت خشو عدم آزادي، ، نظم، عدالت، دردو رنج عواملی مانند وجود امنیتعوامل بیرونی و آبجکتیو  و در مورد، افراد را مثال زدانتظارات 
می انسان معنوي . وقتی )373-374. صص ،1381انتشارات صراط،  ،سکوالریسم و سنت در "معنویت پیرامون پرسشهایی"( در جامعه.

کتیو باید سراغ عوامل سابژبلکه ، د، نباید فقط سراغ خواستگاههاي بیرونی درد و رنج برودهددرد و رنج خود یا دیگران را کاهش  هدخوا
در اولویت  درد و رنج زایل کردن عوامل بیرونی نسبت به. زایل کردن خواستگاههاي درونی درد و رنج حتی ددرد و رنج زا هم برو

هیچ دلیلی نداریم که روزگاري وضعی در هیچ دلیلی براي امحاي کلی خواستگاههاي آبجکتیو دردها و رنجهاي جهان نداریم. «:هستند
زي در بیرون منشا دردورنج نباشد. از این لحاظ رواقیون به نظر من برحق تر بودند که می گفتند حال که اینطور عالم پدید بیاید که هیچ چی

ا عوامل آنها می گفتند عوامل سابجکتیو درد و رنج بیشتر در اختیار ما هستند ت است، به سراغ آن عواملی برویم که بیشتر در اختیار ما هستند.
خواهیم دید این رویکرد به نوبه خود راه را بر  مقاالت بعديچنانکه در ) 375. ص ، "معنویت پیرامون سشهاییپر"( »آبجکتیو درد و رنج

   سیاست گریزي، یا فقدان وجود فلسفه سیاسی در نظام فکري ملکیان، می گشاید.
  

  معنوي روشنفکرانتقریر حقیقت، تقلیل مرارت؛ دو وظیفه اخالقی پایه 
فصیل در تمعنوي می داند و این نکته را به  روشنفکرانالنظر  بادي اخالق اجتماعی فی وظیفه تقریر مرارت را دوتقریر حقیقت و  ملکیان

 است ثاريآ مهمترین از یکی اثر فوق( شرح داده است"تقریر حقیقت و تقلیل مرارت؛ وجه اخالقی و تراژیک زندگی روشنفکري"مقاله 
 نگاه ،رهایی به راهی در "مرارت تقریر و حقیقت تقلیل"نگا.  .نیست مصاحبه یا سخنرانی یک برگردان و نگاشتهمستقیم  آنرا ملکیان که

نظریه وظایف اخالقی فی بادي النظر در  بر مبتنیهاي پایه و ارتباط آنها با هم مورد این وظیفه در او تقریر )9-33. صص، 1381 معاصر،
سقراط است و جامعه آرمانی او باهمستانی سقراطی است در این مقاله معنوي ملکیان  روشنفکريالگوي  1.است راس دیوید اخالق فلسفه

یفه بجا آوردن دو وظ که در آن افراد باورهاي درست تري دارند و براي تقلیل درد و رنج سایر افراد جامعه و خصوصا محرومان می کوشند.
   .و معنویت النیتعق عبارتند از فضایلن فضیلت هایی در خود است که پایه اخالقی تقریر حقیقت و تقلیل مرات مستلزم ایجاد یا کاشت

  
 شک« نويوشنفکرمعر دوم ویژگی. است روشنفکر معنوياول  ویژگیاستدالل گرایی و متناسب ساختن وسائل و اهداف بر این اساس 

 نادرست یا درست را آن کسان همه یا کسانی یا کسی که کاري یا باور هر نادرستی یا درستی در شک به اقدام و جرات یعنی« است، »ورزي
 کس هیچ یعنی«است،  »نقادي« ویژگی چهارم. )20. ص، 1381، نگاه معاصر، راهی به رهاییدر  "تقریر حقیقت، تقلیل مرارت"(»دانند می
 کردن دلیل مطالبه هرکسی ازو » وانزدن دلیل بی یا نپذیرفتن دلیل بی را کاري یا باور هیچبنابراین  و ،ندانستن باطل مجسمه یا حق تجسم را
 می ارائه آن تصح یا صدق بر که اي ادله یا دلیل قوت با متناسب عملی و عقیده هر به و نکردن تلقی سئوال دون یا سئوال فوق را کسی و

                                                             
نوشتار "مبانی اخالقی  سروش دباغ از دیگر اھالی نظر است کھ بھ فلسفھ اخالق دیوید راس در مورد وظایف اخالقی فی بادی نظر توجھ داشتھ و بھ عنوان مثال در دو١ 

 ، تھران: کتابامر اخالقی و امر متعالیدباغ،  دموکراسی" و "اندرباب سیاست و اخالق" کوشیده میان نظریھ راس و دفاع اخالقی از لیبرال دموکراسی جمع کند. نگا. سروش
 .۶٧-٩۶، صص. ١٣٨٧پارسھ، 
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عدم تعلق به «روشنفکر معنوي پنجم  ویژگی .در مواجهه با افراد می شود طلبی برابريی نوعپایبندي به نقادي موجب  .ورزیدن التزام شود،
لف و رشته هاي علمی مخت» سعی کردن در کاهش آثار منفی تخصص گرایی«یا جهان بینی جزمی است. ویژگی ششم » یک ایدئولوژي

له مراتب توجه به سلس«، »تمیز مسائل از مسئله نماها«، »استفاده از گفتار عاري از ابهام، ایهام، و غموض«دیسیپلینها در دنیاي مدرن است. 
ه محافظه ر تدریجی و پرهیز از هرگونیس«(که قبلتر در توضیح معنویت شرحشان رفت)، » علت یابی و ریشه شناسی درد و رنجها«و » نیازها

آمادگی براي تحمل هر گونه محرومیت و درد و «و در نهایت  ،دیگران» انصاف در مقام نقد و داوري«، »صداقت«، »کاري و انقالبی گري
 . )19-27(همان، صص.  ویژگیهاي دیگري هستند که ملکیان براي روشنفکران معنوي بر می شمرد» رنج

  
مطابق نظریه اخالق راس اگر میان یک وظیفه فی بادي نظر با وظیفه فی بادي نظر دیگري تعارض پیش نیاید، باید وظیفه مذکور را مطلقا 

جه تراژیک ووظیفه فی بادي نظر تعارض ایجاد شود، باید وظیفه مهمتر را انجام داد. و بدون هیچ قید و شرطی بجا آورد. منتهی اگر میان دو 
 روشنفکرانخالقی افی بادي نظر تقریر حقیقت و تقلیل مرارت دو وظیفه در نظر او آنست که در تقریر ملکیان زندگی روشنفکرانه معنوي 

و مجبور باشیم یکی را بر دیگري ترجیح دهیم. چنانکه از اصطالح ممکن است در مواردي با یکدیگر متعارض باشند، که  هستند معنوي
بیان حقیقت اخالقی  دو وظیفه میان در مواردياگر تراژدي که ملکیان بکار می برد پیداست، چنین وضعیتهایی بسیار دشوار هستند. با اینحال 

 تقریراوالً  ،بود، چرا کهبیان حقیقت خواهد  ترجیح ملکیان تنها یکی را انتخاب کنیمکشمکش رخ دهد و قرار باشد  و کاهش درد و رنج
 است ندي راس،در تقسیم ب )شخص خود قبلی افعال از ناشی( نگرگذشته النظرباديفی وظایف از یعنی ها،وعده به التزام مصادیق از حقیقت

 وظایف انجام رب استثنایی، مواردي در جز نگر،گذشته وظایف انجام که رسدمی نظر به و نگرآینده النظرباديفی وظایف از مرارت تقلیل و
 و درد شتربی و زارنج و درد کمتر بودن اوهام و اباطیل گرفتار با قیاس در حقایق، دانستن رفته هم روي، ثانیا .دارد اولویت نگرآینده

 احساس زا اندداده فریبشان و اندکرده کتمان آنان از را یحقیقت کسانی که دریابند روزي اگر بیخبران و غافالن ،ثالثا .زداسترنج
 معاف شتحمل از بیخبري و غفلت حین در که رنجی و درد از بیش بمراتب شوندمی رنجی و درد دستخوشاحتماالً  خود خوردگیفریب
 حقایق از یبعض گاهی ندهند، افزایش را شهروندان رنج و درد اینکه براي ولو روشنفکران، که بدهند احتمال شهروندان اگر ،رابعاً اند.بوده

 موقتاً، و بیدرنگ حقایق، از بسیاري بر اطالع که است درست« . و خامساًدهندمی دست از آنان به را خود اعتماد کنندمی کتمان آنان از را
 ايبر راههایی یعنی دهد، انطباق جدید معرفتی وضع با را خود بیش، یا کم و زود یا دیر تواند،می همواره انسان اما زاید،می رنج و درد

  )30-33. صص ،"مرارت تقریر و حقیقت تقلیل"( ».بیابد اطالع این از ناشی هايرنج و درد زدودن
اینکه استدالهاي ملکیان در زمینه تقریر حقیقت بر تقلیل مرارت چقدر اقناع کننده است، مسئله اي است که در نوشتار بعدي تا حدي 
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