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Abstract
In the present study, Mostafa Malekian's view on the compatibility of rationality and
traditional religiosity is examined. Hence, first the definition of rationality and its types is
expressed from his point of view, and then we explain two conceptions of religiosity from
his viewpoint: traditional religiosity and critical religiosity. Next, we discuss the
compatibility of rationality with either of these two religiosities. Realistically and
pragmatically, Malekian finds rationality incompatible with traditional religiosity, but he
proposes another kind of religiosity, which fits under "critical religiosity" and calls it
"spirituality". In his view, rationality is not only compatible with spirituality, but
essentially requires it. In Malekian's theory of "rationality and spirituality", only those
theoretical teachings of the religious scriptures are accepted which either the intellect
affirms definitively or have an epistemological preference, or although there is no
epistemological preference for their own benefit or their opposite, their acceptance has
beneficial consequences for the individual. Moreover, only that part of the practical
religious teachings is practiced, which helps to reduce one's suffering.
Keywords: Rationality, Religiosity, Traditional Religiosity, Mostafa Malekian,
Rationality and Spirituality.
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چكيده
در تحقيق حاضـر ،د يدگاه مصـطفي ملكيان درباره سازگاري عقﻼنيت و دينداري سنتي
بررسي شده است .بدين ترتيب كه نخست تعريف عقﻼنيت و اقسامش از منظر وي بيان
مي شـود ،سپس دو برداشت از دينداري ،از نگاه او را توضيح ميدهيم :دينداري سنتي و
دينداري ســنجشگرانه .پس از آن ،ســازگاري عقﻼنيت با هر يك از اين دو دينداري را
بررسي ميكنيم .ملكيان به لحاظ واقعگرايانه و عمل گرايانه ،عقﻼنيت و دينداري سنتي
را بـا هم نـاســـازگـار مي داند؛ اما نوع ديگري از دينداري را پيشـــنهاد ميكند كه ذيل
»دينداري سنجشگرانه« ميگنجد و آن را »معنويت« مينامد .به عقيده وي ،عقﻼنيت
نهتنها با معنويت سـازگار اسـت ،كه اسـاسـاً آن را اقتضا ميكند .در نظريه »عقﻼنيت و
معنويـت «ملكيـان ،فقط آن دســـتـه از آموزه هـاي نظري متون مقدس ديني پذيرفته
ميشوند كه يا عقل به طور قطعي تأييدشان ميكند يا رجحان معرفتي دارند يا گرچه نه
به سـودشـان و نه به سود نقيضشان رجحان معرفتي وجود ندارد ،باور به آنها پيامدهاي
ســـودمندي براي فرد دارد .همچنين ،فقط به آن بخش از آموزههاي عملي ديني عمل
ميشود كه عملكردن به آنها به كاهش درد و رنج فرد كمك ميكند.
كليدواژهها :عقﻼنيت ،دينداري ،دينداري سنتي ،مصطفي ملكيان ،عقﻼنيت و معنويت.
 .١برگرفته از :روحاﷲ پورمطهري ،رابطه عقﻼنيت و دينداري؛ بررسـي ديدگاههاي مصطفي ملكيان و محمد مجتهد
شـبسـتري ،رسـاله كارشـناسي ارشد ،استاد راهنما :وحيد سهرابيفر ،دانشكده فلسفه ،دانشگاه اديان و مذاهب ،قم،
ايران.١٣٩٦ ،
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مقدمه
مسئله سازگاری عقﻼنیت و دینداری ،پرسش از رابطه میان دو روش است :روشی که بر
معرفتها و علوم بشری تکیه میکند و روشی که بر آموزههای دینی مبتنی است .در این
زمینه ،چنین پرســشهایی مطرح اســت :آیا عقﻼنیتْ دینداری را تأیید میکند؟ اگر تأیید
می کند ،با توجه به گونههای مختلف دینداری ،عقﻼنیت کدامشـــان را اقتضـــا میکند؟
عقﻼنیت چگونه در دینداری به کار بسته میشود؟
در پژوهش حاضـر ،پاسخهای مصطفی ملکیان به این پرسشها بررسی و تبیین شده
اسـت .پرسـش اصـلی این اسـت که :مصطفی ملکیان چه گونه/گونههایی از رابطه میان
عقﻼنیت و دینداری را پیشـنهاد میکند .پرسشهای فرعی هم عبارتاند از . ۱ :عقﻼنیت
از منظر ملکیـان بـه چـه معنـا اســـت؟  .۲بر پـایه چه تعریف/تعریفهایی از دینداری،
عقﻼنیتِ آن را بررسـی میکند؟  .۳چه توصیفی از گونه/گونههای رابطه میان عقﻼنیت و
دینداری مطرح میکند؟ این پرســـش ها ،با نظر به ســـخنان او در این باره ،در قالب دو
مسـئله بررسی شده است :سازگاری عقﻼنیت و دینداری سنتی ،و سازگاری عقﻼنیت و
معنویت.
اهمیت این بررســـی در این اســـت که از ســـویی ،ملکیان هم در زمینه عقﻼنیت و
اقســامش ،هم درباره انواع دینداری و هم در خصــوص رابطه میان عقﻼنیت و دینداری،
بسـیار سخن گفته ،و از سال  ۱۳۷۹با مطرحکردن نظریه »عقﻼنیت و معنویت« )سهرابيفر

و صـادقي ١٣٩٢ ،الف ،(١٤٠ :در این موضـوع نظریهپردازی کرده است .برخی از مباحث او
عبارتاند از» :عقﻼنیت و معنویت پس از ده سـال« )ملكيان ١٣٩٦ ،ب(» ،دینداری در عصر
جدید« )همو» ،(٢٧-٩/١ :١٣٩٤ ،تدین متعقﻼنه« )همان (١٣٨-١٠٩ :و »دین و عقﻼنیت« )همو،

.(٢٧٨-٢٦٥ :١٣٨١
از سوی دیگر ،اوﻻً توضیح و تبیین دقیق دیدگاههای نو درباره دینداری ،میتواند در
رفع پیشداوریها دربارهشـان و سـوءبرداشـتها از آنها مؤثر باشد و در نتیجه ،موجب
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همدلی بیشتر دیدگاههای سنتی با آنها میشود .بنابراین ،تبیین دقیق به شکل گیری تعامل
و تفـاهم میـان دیـدگـاههـای ســـنتی و دیـدگاههای نو کمک میکند .ثانیاً ،مطرحکردن
دیدگاه های نو درباره رابطه میان عقﻼنیت و دینداری زمینهســاز اندیشــهورزی بیشــتر و
شـکلگیری نظریههای کامل تر در این عرصه است .ثالثاً ،توضیح و تبیین دیدگاههای نو،
زمینه نقد روشمندتر و دقیقترشان را فراهم میکند.
تحقیق حاضر صرفاً با هدف تبیین دیدگاه مصطفی ملکیان درباره سازگاری عقﻼنیت
و دینداری انجام میشـود .از اینرو ،در این مقاله درباره صحت و سقم سخنانش داوری
نمیشود.
عقﻼنيت
از نظر مصـطفی ملکیان» ،عقﻼنیت« یعنی پیروی کامل از اسـتدﻻل درست )همان .(٢٦٥ :در
مقابلِ عقﻼنیت» ،تعبد« قرار دارد و آن این اســت که گزارهای را فقط به این دلیل باور کنیم
که دیگری میگوید .مثﻼً ،اگر باور داشـته باشـیم که »الف ب است« ،چون »الف ج است«
و »ج ب اســـت« ،اســـتـدﻻل ورزیدهایم؛ اما اگر بگوییم که »الف ب اســـت« ،چون »ج«
میگوید» :الف ب است« ،تعبد ورزیدهایم )همو ٦١/١ :١٣٩٤ ،و  .(٦٢البته اگر منظور از »تعبد«
آن باشـد که »الف ب اسـت« صـادق است ،چون »ج« میگوید و »ج« چنان است که همه
سـخنان یا آن دسـته از سـخنانش که از جنس »الف ب اسـت« ،صـادق است ،این تعبد با
عقﻼنیت ناسازگار نیست و خود گونهای از عقﻼنیت است )همان١١ :؛ همو.(٢٧٧ :١٣٨١ ،
اقسام عقﻼنيت
ملکیـان از دو نوع عقﻼنیت نام برده اســـت :عقﻼنیت نظری و عقﻼنیت عملی )همو١٣٩٦ ،

ب(.
»عقﻼنیت نظری« یعنی دلبستگی )در مقام نظر( و پایبندی )در مقام عمل( به باوری،
به میزان تأیید آن باور به وسیله دﻻیل و شواهد )همو٣٣٢/١ :١٣٩٤ ،؛ همو .(١٩ :١٣٨١ ،نکته
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مهم تعریف این اســت که باید فقط به اندازهای به باوری ملتزم بود که شــواهد تأییدش
میکنند؛ یعنی اگر فردی به گزارهای که ادلهای قوی بر صـــدقش وجود دارد و گزارهای
که ادلهای ضــعیفتر به ســودش اســت ،به یک اندازه باور داشــته باشــد ،در این زمینه
عقﻼنیت ندارد )همو.(٦١-٥٩/١ :١٣٩٤ ،
»عقﻼنیت عملی« متناسـبکردن ابزارها و افعال با اهداف است )همو ١٩ :١٣٨١ ،و .(٢٠
عقﻼنیـت عملی در این اســـت کـه . ۱ :نیرویی کـه برای رســـیدن به هدفِ عمل خرج
میشـود ،از سـود رسیدن به آن هدف بیشتر نباشد .به سخن دیگر ،ارزش هدف بیش از
هزینهای باشد که برای آن پرداخت میشود )همو ،(١٦٣-١٦١/١ :١٣٩٤ ،و  .۲وسیله رسیدن
به هدف ،نســـبت به دیگر وســـایل ،زودتر ،مطمئنتر و با پیامدهای منفی کمتر ما را به
هدف برساند )همان.(١٦٣ :
اقسام دينداري
ملکیان از دو نوع دینداری سخن گفته است :دینداری سنتی و دینداری سنجشگرانه.
»دینداری ســنتی« عبارت اســت از تعبد )همو (٢٧٧ :١٣٨١ ،یا »التزام همهجانبه« )همان:

 (٢٨١به متون مقدس دینی و پیشفرضهای معرفت شناختی و وجودشناختی و لوازم آن
گزارهها )همان .(٢٥٢ :مراد از »التزام همهجانبه« یا »تعبد« این اســـت که فرد هم در مقام
نظر و هم در مقام عمل ،به آموزههای دین چشم دوزد و بیچونوچرا از آنها پیروی کند
)همو.(٨٩/١ :١٣٩٤ ،
»دینداری سنجشگرانه« مقابل دینداری سنتی است و در آن آموزههای دینی سنجیده
و فقط در صورت درستی ،پذیرفته میشوند )همو .(٢٧٧ :١٣٨١ ،ملکیان از این دینداری با
عبارتهایی چون »دیانت خردورزانه« )همو» ،(١١٠/١ :١٣٩٤ ،تدین متعقﻼنه« )همان (١٠٩ :و
»دیانت عقﻼنیشده« )همان (١١٠ :یاد کرده است.
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سازگاري عقﻼنيت و دينداري سنتي
ملکیان عقﻼنیت دینداری سـنتی را با دو رویکرد واقعگرایانه و عملگرایانه بررسی کرده
و نتیجه گرفته است که نه به لحاظ مطابقت با واقع ،می توان از عقﻼنیتش دفاع کرد و نه
از دید عملگرایانه به مصــلحت انســان متجدد یا مدرن به نظر میآید .تبیین وی در این
زمینه در ادامه میآید.
ناسازگاري از نگاه واقعگرايانه
چنـانکـه گذشـــت ،ملکیان عقﻼنیت را اســـتدﻻلگرایی معنا میکند و مقابلش را تعبد
می داند .همچنین ،به باور وی ،تعبد ﻻزمه دینداری ســـنتی اســـت .او از این دو مقدمه
نتیجه میگیرد که دینداری ســنتی با عقﻼنیت ناســازگار اســت؛ زیرا عقﻼنیت مبتنی بر
مطالبه دلیل است و دینداری سنتی بر مطالبهنکردن دلیل تکیه دارد )همو ٨٩ :١٣٩٤ ،و .(٩٠
برخی به این اســتدﻻلِ ملکیان اشــکال کردهاند که او میان تعبدِ بدون دلیل و تعبدِ از
روی دلیل ،تفاوت قائل نشــده اســت؛ حال آنکه تعبدِ از روی دلیل با عقﻼنیت ســازگار
اسـت .طبق این دیدگاه ،هرچند حقانیتِ بسیاری از گزارههای نظری و عملی دین اثبات
نشــده اســت ،التزام به آنها با توجه به اثبات مبانیشــان ،نظیر وجود خدا و ضــرورت و
عصمت نبوت ،از روی دلیل است )سهرابيفر و صادقي ١٣٩٢ ،ب ١٨٣ :و ١٨٤؛ محمدي:١٣٩٠ ،

 ١٢٣و  .(١٢٤بـه بـاور آنهـا ،عقﻼنیـتِ بـاور و عمـل به گزارههای دینی ،از باب عمل به
گفتههای متخصــص اســت .همانگونه که عمل به توصــیههای پزشــکِ معتبر ،با وجود
اثباتنشـدن حقانیت سخنانش ،عقﻼنیت دارد ،تعبد به گزارههای دینی هم عقﻼنی است
)سهرابيفر و صادقي ١٣٩٢ ،ب.(١٨٤ :
ملکیان می پذیرد که تعبد ،اگر از روی اسـتدﻻل باشـد ،با عقﻼنیت ناســازگار نیست.
اتفاقاً چنین تعبدی را گونهای از عقﻼنیت و اســتدﻻلی بر پایه صــورت اول قیاس منطقی
میداند )ملكيان١١/١ :١٣٩٤ ،؛ همو(٢٧٧ :١٣٨١ ،؛ اما سـخنش این است که تعبدِ به آموزههای
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دینی از روی دلیل نیست .بنابراین ،با کبرای استدﻻل منتقدانش ،یعنی اینکه تعبدِ از روی
دلیل با عقﻼنیت ناســازگار نیســت ،مشــکلی ندارد؛ اما صــغرایش را که میگوید تعبد به
دین ،تعبدِ از روی دلیل است ،نمیپذیرد )همو ٣٠٠/١ :١٣٩٤ ،و .(٣٠١
او میگوید در صـورتی میتوان تعبد به دین را از روی دلیل دانست که یکم حجیت
معرفتشـــناختی وحی ،دوم خطاناپذیری شـــخص دریافتکننده وحی در ســـه مرحله
دریافت ،نگهداری و رســـاندن وحی ،ســـوم وثاقت تاریخی متون مقدس دینی و چهارم
اعتبار هرمنوتیکی فهم ما از متون مقدس دینی اثبات شود )همو.(١٢٥-١٢٢ :١٣٨٩ ،
به عبارت دیگر ،نخســت باید پدیده وحی به عنوان یکی از منابع شــناخت پذیرفته
شـود .دوم اثبات شود که شخص دریافتکننده وحی ،آن را دقیقاً همان گونه که دریافت
میکنـد ،انتقـال میدهـد؛ یعنی مثﻼً از روی نـادانی یـا بـهعمـد خطا نمیکند .ســـوم با
روشهای معتبر در روششـــناســـی تاریخ ،معلوم شـــود فرآوردههای وحی ،بیزیاده و
نقصان ،از طریق متون مقدس دینی به دست ما رسیده است؛ چراکه ممکن است از روی
اشــتباه یا بهعمد ،تغییر و تحریفی در متون مقدس روی داده باشــد .چهارم اعتبار روش
تفسـیریای که با آن ،به فهمی از متون مقدس رســیدهایم ،اثب ات شود؛ زیرا ممکن است
کسـی در فهمی که از متون دینی به دست آوردهایم ،تشکیک کند )همو١٢٥-١٢٢ :١٣٨٩ ،؛

همو ٣٠٠/١ :١٣٩٤ ،و .(٣٠١

١

به عقیده ملکیان ،در دانش معرفتشــناســی درباره حجیت معرفتشــناختی وحی،
وفاقی نیسـت .معرفتشــناســان تقریباً اجماع دارند که حس ،حافظه ،دروننگری و عقل
منـابع معرفـت انـد؛ امـا در خصـــوص تجربه دینی و وحی توافق نکردهاند )همو:١٣٩٤ ،

 .(٣٠٠/١اگر حجیت معرفتشــناختی وحی ،به طریقی که در زمینه دیگر منابع شــناخت
وجود دارد ،اثبـات نشـــود ،یگـانـه راه ،رجوع بـه دیگر منـابع معرفـت و اثبـات اعتبار
معرفتشناختی آن ،از طریق آنها است )همان(٣٠١ :؛ اما این راه هم آسان نیست .برای این
کار ،هشت گزاره زیر باید اثبات شود:
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 .١جهان هستی منحصر در عالم طبیعت و ماده نیست.
 .٢موجودی مجرد ورای عالم طبیعت وجود دارد که ادیان از آن به »خدا« تعبیر میکنند.
 .٣خدا دارای علم مطلق است.
 .٤خدا قدرت مطلق دارد.
 .٥خدا خیرخواه مطلق است.
 .٦خدا می خواهد در امور مربوط به انسـان ،دخالت تشــریعی داشته باشد )چون امکان
دارد خداوند بخواهد انسان را نیز همچون حیوانات به صورت تکوینی هدایت کند(.
 .٧دخالت تشریعی خداوند فقط از راه وحی و نبوت ممکن است )چون میتوان فرض
کرد هدایت تشریعی خدا از طریق الهام صورت بگیرد(.
 .٨برخی از انسانها قابلیت دریافت وحی خداوند را دارند.
پس از اثبات حجیت معرفتشـــناختی وحی هم تازه نوبت به اثبات چهار مســـئله
دیگر میرسد:
 .١پیامبران در سه مقامِ دریافت ،نگهداری و رساندن وحی خطا نمیکنند.
 .٢بنیانگذار دین مد نظر ما پیامبر خدا است )نبوت خاصه(.
 .٣در ســـخنان آن پیامبر یا به عبارت دیگر ،در متون مقدس دینی ،تحریفی روی نداده
است )همو٥-٣ :١٣٧٤ ،؛ همو ١٣٩٦ ،الف(.

٢

 .٤فهمی که از متون مقدس دینی پیدا کردهایم و مبنای تعبد قرار گرفته اســت ،به لحاظ
هرمنوتیکی درست است )همو.(٣٠١/١ :١٣٩٤ ،
بنـابراین ،بـه عقیـده ملکیـان ،در مجموع برای اثبـات از روی دلیلبودن تعبد دینی،
دوازده گزاره باید اثبات شـود؛ اما مشـکل اینجا است که از میان این گزارهها ،گزارههای
یک تا ده ،هســتیشــناختی اســت و به گفته او ،از نیمه دوم قرن نوزدهم میﻼدی ،معلوم
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شـده اسـت که مبانی هسـتیشناختی ادیان و مذاهب ،نهتنها اثبات نشده است ،که اساساً
اثباتشدنی نیست )همان.(٣٠٩ :
مثﻼً ،تا کنون هیچ دلیلِ خدشـهناپذیری بر وجود خدا )گزاره دو( مطرح نشـده است
)همو .(٢٥٦ :١٣٨٨ ،همچنین ،معجزه ،که دلیل اصــلی بر صــدق ادعای نبوت )گزاره ده(
دانســته میشــود ،نمیتواند دلیل درســتی بر این مدعا باشــد؛ زیرا همانگونه که در عالم
واقع ،باید گونهای از سنخیت میان علت و معلول وجود داشته باشد ،در عالم معرفت نیز
باید میان دلیل و مدعا گونهای از تناســب باشــد؛ حال آنکه هیچ تناســبی میان معجزه و
صدق ادعای پیامبری نیست؛ همانطور که کسی با جابهجاکردن کوه دماوند نمیتواند بر
این مطلب دلیل بیاورد که مجموع زاویههای مثلث ،برابر با  ۱۸۰درجه است )همان.(١٠٣ :
گزاره یازده )نبود تحریف در متون مقدس دینی( نیز چون گزارهای تاریخی اســـت،
گمانی اســـت و قطعیت ندارد )همو ،(٢٣٤/١ :١٣٩٤ ،بهویژه چون چنین گزارهای از تنوع
گزارش کنندگان برخوردار نیســـت ،یعنی آن را فقط پیروان هر دین درباره متون مقدس
خود گزارش میکنند ،بیاعتمادی به آن بیشتر است )همان.(٢٣٥ :
با توجه به این توضــیحات ،میتوان اســتدﻻل ملکیان در زمینه ناســازگاری دینداری
سنتی و عقﻼنیت را به شکل زیر صورتبندی کرد:
 .١دینداری سنتی بر تعبد به گزارههای دینی استوار است.
 .٢تعبــد بــه گزاره هــای دینی ،بــه لحــاظ معرفتی ،مبتنی بر صـــدق برخی گزارههــای
معرفتشناختی ،وجودشناختی و تاریخی است.
 .٣صدق گزارههایی که تعبد بر آنها مبتنی است ،اثبات نشده است.
 .٤بنابراین ،تعبد به گزارههای دینی ،تعبدِ از روی دلیل نیست.
 .٥عقﻼنیت بر استدﻻلگرایی تکیه دارد.
 .٦در نتیجه ،عقﻼنیت با دینداری سنتی ناسازگار است.
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ناسازگاري از نگاه عملگرايانه
به باور ملکیان ،هرچند دینداری سنتی با عقﻼنیت سازگار نیست ،در گذشته ،کارکردهای
مثبتی برای دینداران آن زمان داشـــته اســـت )همو(٢٢٨/١ :١٣٩٤ ،؛ اما این روشِ دینداری
برای انســان متجدد آن کارکردها را هم ندارد )همان .(٢٢٩ :از اینرو به لحاظ عملگرایانه
هم عقﻼنی نیســـت )همان ٢٢٩ :و  .(٢٣٠علت آن اســـت که تجدّد یا مدرنیته ویژگیهای
اجتنـابنـاپـذیری دارد کـه با ویژگیهای دینداری ســـنتی در تعارض اســـت و چون
دستبرداشتن از ویژگیهای تجدد ممکن نیست ،امکان جمعش با دینداری سنتی وجود
ندارد )همان ٢٢٩ :و .(٢٣٠
از دیدگاه ملکیان ،شـش ویژگی اجتنابناپذیر تجدد عبارت است از :استدﻻلیبودن،
بیاعتمـادی به تاریخ ،اینجایی و اکنونیبودن ،بیاعتمادی به مابعدالطبیعههای گســـترده،
قداسـتزدایی از اشخاص و رویکرد جهانی .این ویژگیها بهترتیب با این شش ویژگی
دینـداری ســـنتی ناســـازگار اســـت :تعبدی بودن ،پذیرش برخی رویدادهای تاریخی،
آخرتگرایی ،تکیه بر مابعدالطبیعههای گسترده ،تقدسبخشی به اشخاص و مقطعیبودن
)همان:(٢٤٣-٢٣٢ :
 .١مهمترین ویژگی تجدد ،اســتدﻻلیبودن آن اســت که با تعبدیبودن دینداری ســنتی
ناســازگاری دارد )همان .(٢٣٢ :انســان متجدد شــکل اســتدﻻل موجود در تعبد را که
میگوید» :الف ب اســـت« ،چون »ج« میگوید» :الف ب اســـت« ،مغالطهای بزرگ
میداند )همان ٢٣٢ :و .(٢٣٣
 .٢دینـداری ســـنتی بر پـذیرش برخی رویدادهای تاریخی تکیه دارد که حقانیت ادیان
نهادینه و تاریخی مبتنی بر آنها اســت )همان ٢٣٤ :و  .(٢٣٥تجدد ،بهویژه از زمان هیوم
بـه بعـد ،هیچگونه قطعیتی را درباره گزارههای تاریخی نمیپذیرد )همان ٢٣٤ :و .(٢٣٥
این بیاعتمـادی در زمینـه حوادث تاریخیای که مبنای حقانیت ادیان قرار میگیرند،
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بیشتر است؛ چراکه آنها را فقط پیروان آن ادیان نقل کرده اند و آن دسته از گزارههای
تاریخی که ناقﻼن متنوعی ندارند ،کمتر در خور اعتمادند )همان.(٢٣٥ :
 .٣اینجایی و اکنونیبودن تجدد به این معنا اســت که به نســیه دل خوش نمیکند؛ یعنی در
حل هر مســـئله و رفع هر مشـــکل ،به دنبال راهی اســـت که نتیجهاش را در همین دنیا
مشـــاهـده کنـد .بنابراین ،هر باور ،عمل ،دین و مکتبی را در همین دنیا میآزماید )همـان:

 .(٢٣٦البته انســان متجدد لزوماً منکر صــدق و درســتی باورها و اعمالِ ادیان و مذاهب،
همچون زنـدگی پس از مرگ و نمـاز و روزه نیســـت؛ بلکه انتظار دارد آثار و نتایج این
باورها و اعمال را در حل مسـائل و رفع مشـکﻼتی چون نبود آرامش ،شادی و امید ببیند
)همان .(٢٣٦ :این رویکرد و روشِ تجدد با آخرتگراییِ دینداری ســنتی که در آن ،پاداش
باورها و اعمال دینی در جهان دیگری داده میشود ،در تعارض است )همان.(٢٣٧ :
 .٤دیانت ســنتی مبتنی بر متافیزیک گســتردهای اســت که درباره هر پدیدهای در جهان
هســـتی ،چون زمان ،مکان و زندگی پس از مرگ ،زندگی پیش از مرگ ،عالم برزخ،
جبر و اختیـار ،حیوانـات ،نبـاتـات و جمادات ســـخنی دارد )همان .(٢٣٨ :تجددْ این
متافیزیک ســنگین را نمیپذیرد و به دین ،به چشــم نســخهای نگاه میکند که بدون
اعتقاد به آورنده آن و باورهای او نیز باید درمانگری داشته باشد؛ همانگونه که برای
درمان بیماری ،به دانسـتن مدرک ،دانشـگاه محل تحصـیل و شاگردان پزشک نیازی
نیست )همان ٢٣٨ :و .(٢٣٩
 .٥در ادیان سنتی ،اشخاصی قداست یافتهاند و سخنشان بدون دلیل پذیرفته میشود؛ اما
در تجـدد ،از بزرگان دینی قداســـتزدایی می شـــود و همه به لحاظ معرفتی با هم
برابرند .از اینرو سـخنان هیچ کس بدون دلیل پذیرفته نمیشود )همان .(٢٤٠ :البته به
اسـتاد مراجعه میشود ،اما سخنان او آزمایش میشود و این مراجعه صرفاً از باب راه
میانبر اســـت؛ چنان که برای درمان بیماری ،امکان آزمایش همه داروها وجود ندارد؛
بلکه باید با مراجعه به پزشک ،فقط داروهای پیشنهادی را آزمایش کرد )همان.(٢٤١ :
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 .٦ادیان تاریخی و نهادینه از اوضـــاع و احوال تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی خاصـــی
رنگ و بو گرفتهاند .این مسئله هم در اعتقادات و هم در احکام آن ادیان دیده میشود.
مثﻼً ،علت آنکه زنان بهشـتی ،در قرآن» ،حور العین« توصـیف شدهاند ،یعنی کسانی که
چشمان درشت و سیاه دارند ،سلیقه زیباییشناختی فرهنگ اعراب آن زمان بوده است.
اگر دین اسﻼم در میان ژاپنیها ظهور میکرد که با توجه به اشعار قدیمیشان ،چشمان
ریز را میپســندیدند ،این توصــیف به گونهای دیگر بود )همان ..(٢٤٢ :انســان متجدد به
جهت دید تاریخیاش به ادیان ،دریافته اسـت که بسیاری از باورها و اعمال دینی ادیان
در اوضاع و احوال زمانی ،مکانی و فرهنگی پیدایش آنها ریشه دارند و مقطعیاند .پس
نقشی در سعادت و شقاوت انسان ندارند )همان ٢٤٢ :و .(٢٤٣
سازگاري عقﻼنيت و معنويت
گفتیم که ملکیان افزون بر دینداری سنتی ،از نوعی دینداری سخن گفته است که در آن،
آموزههای دینی سـنجش میشـوند .او درباره این نوع دیندا ری ،پیشنهادی داده ،و آن را
»دینـداری معنوی« )همو (٧٩/١ :١٣٩٤ ،یا »معنویت« )همو ١٣٩٦ ،ب؛ همو ١٣٩٧ ،ب( نامیده
اســت .به باور او ،این دینداری با عقﻼنیت ســازگار اســت .نظریه وی در این باره با نام
»عقﻼنیت و معنویت« )سهرابيفر و صادقي ١٣٩٢ ،الف (١٤٠ :شناخته میشود.
معناي »معنويت«
مراد ملکیان از »معنویت« نگرش خاصی در زندگی است که محصولش کاهش درد و رنج
انسـان اسـت )ملكيان» .(٣١٣-٣١١ :١٣٩٤ ،یک نوع رویکرد به جهان است ،عموماً و به پدیده
دین خصـوصـاً« )همان (٢٤٧ :که انسان با آن ،با رضایت باطن بیشتری زندگی میکند )همو،

 .(٢٧٦ :١٣٩١در توضـیحش میگوید بیشـتر انسـانها در سـراسـر زندگیشـان ،از مشکﻼت
روحی/روانیای همچون اضـطراب ،اندوه ،ناامیدی ،احســاس پوچی و احساس بیمعنایی
رنج میبرند .معنویت گونهای از مواجهه با هسـتی است که تا حد امکان ،اجازه پدیدآمدن
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چنین حالتهایی را در انســان نمیدهد و در صــورت پدیدآمدن ،آنها را از بین میبرد .در
نتیجه ،درد و رنج انسان را از میان برمیدارد یا آن را کاهش میدهد )همان.(٢٧٦ :
معنویت به این معنا ،مکتب نیســت که اصــول ثابت و مشــترکی میان اهل معنویت
داشـته باشد؛ بلکه مانند اگزیستانسیالیسم فقط رویکردی است و میتواند از نظرگاههای
مختلف ،محتواهایی متفاوت داشــته باشــد )همو .(٢٤٧/١ :١٣٩٤ ،همچنین ،معنویت چیزی
غیر از دین اســت؛ اما چنین نیســت که لزوماً با ادیان نهادینه و تاریخی ناســازگار باشــد
)همو ٢٧٦/١ :١٣٩١ ،و  . (٢٧٧مثﻼً ،معنویـت هم بـا باور به وجود جهان دیگرِ پس از مرگ
سازگا ر است و هم با باور به اینکه زندگی منحصر به این دنیا است )همان.(٢٧٦ :
دليل عقﻼنيت معنويت
چنانکه گفتیم ،مصـطفی ملکیان به ناسـازگاری دینداری سنتی با عقﻼنیت حکم میکند.
بنابراین ،نباید از او انتظار داشـــت که التزام نظری و عملی به آموزههای دینی را عقﻼنی
بداند .او تصـــریح میکند که باور به گزارههای دینی ،به صـــرف آنکه در دین خاصـــی
آمدهاند ،با عقﻼنیت نظری ناســازگار اســت و میگوید اگر عقیدهای را عقﻼنی بدانیم که
یا بدیهی باشـــد یا از بدیهیات گرفته شـــده باشـــد ،باورهای هیچ یک از ادیان عقﻼنی
نیسـت؛ زیرا نه بدیهی اسـت و نه از بدیهیات گرفته شده است )ملكيان .(٢٦٦ :١٣٨١ ،وی
همچنین عمل به دســـتورهای عبادی ادیان را به علت آنکه پیشفرضهای اثباتنشـــده
فراوان دارد ،فقط در صـورتی دارای عقﻼنیت عملی می داند که برایشان اهدافی عقﻼنی،
مانند رسـیدن به فضـایل اخﻼقی اثبات شـود و همچنین اثبات شود که این افعال عبادی
یگانه راه ،یا بهترین راه برای رسیدن به آن اهدافاند )همان.(٢٧٢ :
با این همه ،او به برکناری کامل دین از زندگی انسان حکم نمیکند .وی معتقد است
دین کارکردهای مثبتی در درون انســان داشــته اســت و حذفش از زندگی ،انســان را با
کمبودهای روحی/روانی روبهرو میکند .از اینرو نباید یکســره از آن دســت برداشــت
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)همو ٢٢٨/١ :١٣٩٤ ،و  .(٢٢٩به باور او ،انســان به آرامش ،شــادی ،امید ،زندگی معنادار و
رضـــایـت باطن نیاز دارد )همان ١٧ :و  (٦٥و هدف اصـــلی دینداری تأمین این نیازها و
خواستهها است )همان.(٢٩٨ :
در دیدگاه وی ،اسـاسـاً هدف دین این نبوده است که تمام مسائل و مشکﻼت انسان
را حل و رفع کند .دین فقط با این هدف شکل گرفته است که درد و رنج بشر را بکاهد
و روان انسان را بهبود بخشد و این با آرامش و شادی و امید به دست میآید )همان٢٤٩ :

و  .(٢٥٠او این آیه قرآن را شـاهد میگیرد که علت اصـلی روکردن انسان به دین ،وجود
مشکﻼت روحی/روانی او و کارکرد مثبت دین در حل آنها است )همان ٢٣٦ :و » :(٢٣٧فَإِذا
رَکبُوا فِی الْفُلْک دَعَوُا اللﱠهَ مُخْلِصـــینَ لَهُ الدﱢینَ فَلَمﱠا نَجﱠاهُمْ إِلَی الْبَرﱢ إِذا هُمْ یشـــْرِکونَ؛ و
هنگامی که به کشـتی سـوار میشوند ،خالصانه خدا را می خوانند؛ اما زمانی که خدا آنها
را به خشکی میرساند و نجاتشان میدهد ،یکباره مشرک میشوند« )عنكبوت.(٦٥ :
به عقیده او ،مهم ترین مسائل بشر این نیست که از کجا آمده است ،در کجا است ،به
کجا می رود ،خدایی هســت یا نه ،جهان هدفمند اســت یا خیر و ) ...ملكيان ٢٤٥ :١٣٨١ ،و

(٢٤٦؛ بلکه »جدیترین و گزندهترین سـؤال بشـر این است که چگونه باید زندگی کنیم؛
یـا به تعبیر بهتر ،چه باید کرد؛ یا به تعبیری باز هم بهتر و دقیقتر ،چه باید بکنم« )همان:

 .(٢٤٦آن مسـائل اگر اهمیتی دارند ،برای آن اسـت که امکان دارد مقدمهای برای رسیدن
به این پرسش باشند و به میزان تأثیرشان برای حل آن مسئله اهمیت مییابند.
او از این مســئله نتیجه میگیرد که انســان باید تمام نیرویش را برای ســلوک دینی و
تﻼش برای یافتن راهی نزدیکتر ،آســـانتر و مطمئنتر به قله صـــرف کند ،نه برای اثبات
حقـانیـت دین )همـان ٢٤٨ :و  .(٢٤٩بـاید به اندازه توان ،از آموزههای ســـودمند همه ادیان
استفاده کرد و برای این »چه باید کرد؟« خود را از هیچ دینی بیبهره نساخت )همان.(٢٤٦ :
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این مطالب ضرورت و عقﻼنیتِ اصل دینداری و به تعبیر دیگر ،عقﻼنیتِ معنویت را
از منظر ملکیان نشــان میدهد که وی با نامهای »دیانت خردورزانه« )همو،(١١٠/١ :١٣٩٤ ،
»تدین متعقﻼنه« )همان (١٠٩ :و »دیانت عقﻼنیشده« )همان (١١٠ :هم از آن یاد کرده است.
فلسـفه معنویت در مشـکﻼت روحی/روانی انسـان ،چون اضطراب ،اندوه ،ناامیدی،
احسـاس پوچی و احساس بیمعنایی )همو (٢٧٦ :١٣٩١ ،و نیازش به آرامش ،شادی ،امید،
رضــایت باطن و زندگیِ معنادار ریشــه دارد )همو ١٧/١ :١٣٩٤ ،و ٦٥؛ همو ١٣٩٧ ،الف( .به
گفته ملکیان ،هر انسـانی به آرامش نیاز دارد و هدف نهایی زندگی انسانها این است که
در ساحتهای بدن ،ذهن و روان یا جان ،آرامش داشته باشند؛ یعنی به دور از اضطراب
و نگرانی زندگی کنند .این مســئله اقتضــا میکند که در زندگی ،رویکرد و روشــی را در
پیش بگیرند که این خواسته مهم را تأمین کند )همو ١٣٩٧ ،ب(.
بنـابراین ،از منظر ملکیـان ،نـه تنها عقﻼنیت با معنویت ناســـازگاری ندارد ،که برای
معنویبودن به چیزی جز عقﻼنیت نیاز نیســت .به باور او» ،عقﻼنیت همهجانبه و عمیق
به معنویت میانجامد« )همو .(٢٧٨ :١٣٨٩ ،عقﻼنیت همهجانبه و عمیق عقﻼنیتی اســت که
اوﻻً انسـان را ماشـین نمی انگارد ،بلکه ساحت احساسات و عواطف و هیجانات و جنبه
ارادی او را نیز در نظر میگیرد )همان .(٢٧٨ :ثانیاً به دلیل ناتوانی معرفتشناختی در تبیین
برخی از امور ،آنها را از هســـتی حذف نمی کند؛ یعنی واقعیات را فقط به ســـبب آنکه
دلیلی برایشــان ســراغ ندارد ،انکار نمیکند )همان .(٢٧٨ :ثالثاً میان واقعیت و ارزش پیوند
میبیند )همان .(٢٧٨ :او معتقد اســت عقﻼنیتی که با معنویت ناســازگار اســت ،عقﻼنیت
کامل نیســت و معنویتی که با عقﻼنیت ناســازگار اســت ،خالی از عیب و نقص نیســت
)همان .(٢٧٨ :او جمع میان عقﻼنیت و معنویت را »راه رهایی و نجات از وضـــع موجودِ
نامطلوب« میداند )همو.(١١٨/٢ :١٣٩٤ ،
ملکیان مهمترین اشــکال تجددگرایی را علمزدگی میبیند و آن را اینگونه توضــیح
میدهد که این نگاه میکوشــد با علوم تجربی که دانشــی متعلق به جهان طبیعت اســت،
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کل هســـتی را تبیین کند )همو .(٣٧٥ :١٣٨١ ،به گفته وی ،تجددگرایی حس را که یکی از
راههای شـناخت هســتی اسـت ،بدون دلیل ،یگانه راه شــناخت آن میپندارد و باز بدون
دلیل ،از آن ،به مادیانگاری )ماتریالیسـم( میرسـد؛ یعنی هستی را منحصر در عالم ماده
میبیند )همان ٣٧٥ :و .(٣٧٦
از نظر او ،علمزدگی و مادیانگاری اوﻻً موجب شــده اســت انســان متجدد درکی از
»ارزشهای ذاتی و غایی ،علل غایی ،معناهای وجودی و کلی و کیفیتها« نداشـته باشد
و از »زندگی ســرشــار و رنگارنگ معنوی« محروم شــود )همان .(٣٧٦ :ثانیاً چون هر نظام
اخﻼقیای بر مبانی هســتیشــناختیای تکیه دارد ،عاطفهگروی شــدید اخﻼقی را نتیجه
داده اســت که ریشــه افعال اخﻼقی و داور خوبی و بدی اخﻼقی را درد و لذت میداند
)همان .(٣٧٦ :بنابراین ،اخﻼق را به روانشـناسی محدود میکند و سبب میشود انسان به
حفظ وضـعیت موجود روانی خود قانع باشد )همان ٣٧٦ :و  .(٣٧٧به عقیده او ،این دیدگاه
هیچ انسان عمیقی را قانع نمیکند )همان.(٣٧٧ :
منابع معنويت
چنانکه گذشــت ،از منظر ملکیان ،فلســفۀ معنویت ،نیاز انســان به آرامش اســت .از این
ســخن ،هدف معنویت نیز به دســت میآید :رســیدن به آرامش .او از هدف معنویت با
تعبیرهای مختلفی یاد کرده اســـت .در جاهایی ،از پنج خواســـته آرامش ،شـــادی ،امید،
رضــایت باطن و زندگی معنادار ســخن گفته اســت )ملكيان ١٧/١ :١٣٩٤ ،و ٦٥؛ همو١٣٩٧ ،
الف( و در جای دیگری ،هدف معنویت را رضایت باطن معرفی کرده )همو(٤٠٠/١ :١٣٩٤ ،

و آرامش و شادی و امید را مؤلفههایش دانسته است )همان.(٤٩ :
به باور او ،این خواستهها را فقط میتوان در روانشناسی جُست؛ البته روانشناسی به
معنای وسیعش ،نه فقط روانشناسی تجربی )همو ١٣٩٧ ،ب( .روانشناسی به معنای وسیع
کلمه هر چیزی را درباره روان انسـان شامل میشود )همان( .از آن جمله است آموزههای
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روانشــناختیِ روانشــناســان ،فیلســوفان ،عارفان ،معنویان ،اخﻼقیان و ادیان و مذاهب
)همان(.
اکنون یگانه مســئله باقیمانده چگونگی کاربســت عقﻼنیت در معنویت اســت .این
مسـئله را می توان به این شکل هم مطرح کرد :دینداری مد نظر ملکیان چه ساز و کاری
دارد که وی آن را با عقﻼنیت جمعشدنی میداند؟
ساز و كار معنويت
تبیین ملکیان از عقﻼنیتِ معنویت ،فقط عقﻼنیت اصـــل دینداری را نشـــان میدهد؛ اما
برای اثبات سازگاری عقﻼنیت و دینداری پیشنهاد او کافی نیست؛ زیرا او ،عﻼوه بر این،
باید نشــان دهد که فرآیند دینداری پیشــنهادیاش چگونه اســت که در آن ،عقﻼنیت و
دینداری در تعارض با هم قرار نمیگیرند.
ساز و کار معنویت در مواجهه با منابع معنویت ،به شکل زیر است:
 .١در ســاحت باورها ،گزارههای هیچ دین و آیین و مکتبی ،به صــورت کامل پذیرفته
نمیشـــود؛ بلکـه گزارههـا یکانیکان آزمون میشـــوند :هر گزارهای که اســـتدﻻل
خدشــهناپذیری به ســودش وجود داشــته باشــد ،پذیرفته میشــود .هر گزارهای که
اسـتدﻻل خدشـهناپذیری به زیانش وجود داشته باشد ،رد میشود .هر گزارهای که با
اســتدﻻل خدشــهناپذیری تأیید نمیشــود ،اما ادله و شــواهد به او رجحان معرفتی
میدهند ،یعنی احتمال صدقش بیش از احتمال صدق نقیضش است ،پذیرفته میشود.
هر گزارهای که نقیضـش رجحان معرفتی داشته باشد ،رد میشود .گزارههایی هم که
هیچگونه رجحان معرفتی ،نه به سـودشـان و نه به سـود نقیضـشان وجود ندارد ،در
مقـام عمـل آزمون میشـــونـد و هر یک که پیامدهای روحی/روانی مثبتی برای فرد
داشته باشد ،پذیرفته میشود )ملكيان.(٣٣٣-٣٣٠/١ :١٣٩٤ ،
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به عقیده ملکیان ،عقﻼنیت نه تنها با این روش منافات ندارد ،که عقﻼنیت ،بر پایه تعریفی
که از آن مطرح شــد ،همین اســت .عقﻼنیت این نبود که فقط گزارههایی را بپذیریم
که با اســتدﻻلی خدشــهناپذیر اثبات شــده باشــند؛ بلکه این بود که به میزان قوت و
ضعف ادله و شواهد ،به مدعا التزام داشته باشیم )همان.(٣٣٢ :
 .٢در ســـاحـت عمـل ،به جهت آنکه آزمایش تمام راههای احتمالی برای رســـیدن به
معنویت ،از جمله به علت زمان بســیاری که میطلبد ،عقﻼنیت عملی ندارد ،فقط به
تجربههای موفق نظر میشـــود .در این زمینه ،اوﻻً گزارههایی که تجربه نشـــان داده
اســت افراد با عمل به آنها ،درد و رنج کمتری احســاس کردهاند ،انتخاب میشــوند
)همان .(٣١٢ :ثانیاً چون به علت نیازها و ســنخهای روانی مختلف ،اعمالْ آثار متفاوتی
بر افراد متفاوت دارند )همو ٢٣٨ :١٣٨١ ،و  ،(٢٣٩این گزارهها به صــورت شــخصــی
آزمایش میشوند و فقط در صورتی به آنها عمل میشود که خود فرد با عمل به آنها،
درد و رنج کمتری احساس کند )همو.(٣١٢/١ :١٣٩٤ ،
نتيجه
مصــطفی ملکیان عقﻼنیت را پیروی از اســتدﻻل درســت تعریف میکند و در دو قســم
توضیح می دهد :عقﻼنیت نظری و عقﻼنیت عملی .عقﻼنیت نظری دلبستگی و پایبندی
به باوری به میزان تأیید آن باور به وسیله شواهد است .عقﻼنیت عملی این است که اوﻻً
ارزش هدفی که عمل به قصد رسیدن به آن انجام می شود ،از خود آن عمل بیشتر باشد،
و ثانیاً وسیله رسیدن به آن هدف ،نسبت به دیگر وسایل ،زودتر ،مطمئنتر و با پیامدهای
منفی کمتر به هدف برساند.
او دو برداشــت از دینداری را مطرح میکند :دینداری ســنتی که روش آن »تعبد« یا
»التزام همهجانبه« به متون مقدس دینی اســـت ،و دینداری معنوی یا معنویت که ویژگی
مهمش سنجش آموزههای دینی است .به باور ملکیان ،دینداری سنتی نه پشتوانه معرفتی
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دارد و نه در عمل ،به کار انســـان امروزِ متجدد میآید .بنابراین ،نه به لحاظ واقعگرایانه،
با عقﻼنیت سازگار است ،نه به لحاظ عملگرایانه.
اسـتدﻻل او در خصوص ناسازگاریِ دینداری سنتی با عقﻼنیت به لحاظ واقعگرایانه،
چنین است:
 .١دینداری سنتی بر تعبد به گزارههای دینی استوار است.
 .٢تعبــد بــه گزاره هــای دینی ،بــه لحــاظ معرفتی ،مبتنی بر صـــدق برخی گزارههــای
معرفتشناختی ،وجودشناختی و تاریخی است.
 .٣صدق گزارههایی که تعبد بر آنها مبتنی است ،اثبات نشده است.
 .٤بنابراین ،تعبد به گزارههای دینی ،تعبدِ از روی دلیل نیست.
 .٥عقﻼنیت بر استدﻻلگرایی ابتنا دارد.
 .٦در نتیجه دینداری سنتی با عقﻼنیت منافات دارد.
دلیل ناسـازگاری دینداری سنتی و عقﻼنیت از نگاه عملگرایا نه هم این است که هر
یـک از تجـدد و دینـداری ســـنتی ،ویژگیهـای اجتنابناپذیری دارد که با ویژگیهای
اجتناب ناپذیر دیگری ناسـازگار است .شش ویژگی اجتنابناپذیر تجدد عبارت است از:
اســـتــدﻻلی بودن ،بی اعتمــادی بــه تــاریخ ،اینجــایی و اکنونی بودن ،بی اعتمــادی بــه
مابعدالطبیعههای گســترده ،قداســتزدایی از اشــخاص و رویکرد جهانی .این ویژگیها
بهترتیب با این شش مؤلفه دینداری سنتی ناسازگار است :تعبدیبودن ،پذیرش برخی از
رویدادهای تاریخی ،آخرتگرایی ،تکیه بر مابعدالطبیعههای گســترده ،تقدسبخشــی به
اشخاص و مقطعیبودن.
با این همه ،به باور وی ،چون انسان نیازهای روحی/روانیای همچون نیاز به آرامش،
شـــادی ،امید و زندگی معنادار دارد و دین میتواند در تأمین آنها به انســـان کمک کند،
میتوان گونهای دیگر از دینداری را برگزید که با عقﻼنیت جمعشدنی باشد .او دینداری
معنوی یا معنویت را پیشــنهاد میکند و آن را نهتنها با عقﻼنیت جمعشــدنی میداند ،که
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مقتضـای عقﻼنیت میبیند؛ زیرا عقل حکم میکند که انسان به دلیل نیازهای درونیاش،
به ادیان رو کند و از آموزههای سودمندشان بهرهمند شود.
در نظریه ملکیان ،عقﻼنیت و معنویت اینگونه با هم جمع میشوند:
در ساحت باورها ،گزارههای هیچ دین و آیین و مکتبی بدون دلیل پذیرفته نمیشود.
هر گزارهای که اسـتدﻻل خدشهناپذیری به سودش وجود داشته باشد یا ادله و شواهد به
آن رجحان معرفتی بدهند ،پذیرفته میشــود .هر گزارهای که اســتدﻻل خدشــهناپذیری به
زیانش وجود داشــته باشـــد یا ادله و شــواهد به نقیضـــش رجحان معرفتی بدهند ،رد
میشــود .هر گزارهای که نه به ســودش و نه به ســود نقیضــش ،رجحان معرفتی وجود
نداشـته باشـد ،در مقام عمل آزمون میشـود و فقط در صورتی که باور به آن ،پیامدهای
سودمندی برای شخص داشته باشد ،پذیرفته میشود.
در ســـاحـت اعمـال ،بـه علـت آنکـه نمی توان همـه راه های ممکن را آزمود ،فقط
گزارههایی در نظر گرفته میشوند که به گواهی تجربه ،عمل به آنها به کاهش درد و رنج
افراد ،کمک کرده باشد .آنگاه با توجه به اینکه انسانها نیازها و سنخهای روانی متفاوتی
دارند ،هر یک از راهها که تجربه شــخصــی فرد نشــان دهد به کاهش درد و رنج کمک
میکند ،مبنای عمل قرار میگیرد.
پينوشتها
 .١مسئله سوم ،یعنی خطاناپذیری دریافتکننده وحی ،در کتاب
فقط در کتاب

نیامده و

ذکر شده است.

 .٢ملکیان در »عقﻼنیت باور به دعاوی دینی« ،این گزارهها را در قالب هشت گزاره مطرح کرده است؛
اما در سخنرانی »تلقیهای مختلف از دین« ،گزارههای مرکبِ آن هشت گزاره را تجزیه کرده و به این
شکل آورده است )نک :.ملکیان ۱۳۹۶ ،الف(.
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