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Abstract 

Modernity, which represents newness, breaking from the past and entering an 

emerging future, has influenced all aspects of life, including religion, and is in 

conflict with the role of divine religions, including the role of religions in giving 

meaning to life, and is looking for a new meaning. It is from life. For this reason, the 

present research, by examining the role of modern spirituality in the meaning of life, 

seeks to answer the question, how does modern spirituality give meaning to life and 

what are its strengths and weaknesses? The method of descriptive-analytical 

research and data collection has been done using library resources. The results of the 

research have shown that modern spirituality also considers human life as having 

meaning and purpose, and having advantages such as emphasizing modern 

rationality, considering the conditions of modern man, reducing the pain of modern 

man... in the first place, in order to create the meaning of an attractive, reasonable 

life. And it seems efficient; However, due to being human-centered, the foundation 

only uses its own rationality to understand spirituality, and this initial image of 

modern spirituality is lost; Therefore, modern spirituality is limited to the minimum 

in the meaning of life and has a more pragmatist approach, which is a soothing and 

sedative method for humans. 
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  چكيده
اي در حـال ظهـور اسـت، بـر      مدرنيته كه بيانگر تازگي، گسست از گذشته و ورود به آينده

بوده است و در تضاد با نقش اديان الهي از هاي زندگي از جمله دين تأثيرگذار  تمامي جنبه
جمله نقش اديان در معنا بخشيدن به زندگي قرار گرفتـه  و بـه دنبـال معنـاي جديـدي از      
زندگي است. به همين جهت پژوهش حاضر با بررسـي نقـش معنويـت مـدرن در معنـاي      

داده و زندگي به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه معنويت مدرن چگونه به زنـدگي معنـا   
آوري  تحليلـي و جمـع  - داراي چه نقاط قوت و ضـعفي اسـت؟ روش پـژوهش توصـيفي    

اي صورت گرفته است. نتايج تحقيـق بيـانگر آن بـوده    اطالعات با استفاده از منابع كتابخانه
داند و با داشتن امتيازاتي  است كه معنويت مدرن نيز زندگي انسان را داراي معنا و هدف مي

النيت مدرن، مالحظه شرايط انسان مدرن، كاهش درد انسـان مـدرن... در   مانند تأكيد بر عق
رسد؛ ولي به خاطر وهله اول جهت ايجاد معناي زندگي جذاب، معقول و كارآمد به نظر مي

كنـد و ايـن    محور بودن تنها از عقالنيت خود بنياد براي شناخت معنويت استفاده مـي  انسان
رود؛ بنابراين معنويت مدرن در معناي زنـدگي بـه   مي تصوير اوليه از معنويت مدرن از بين

ها اكتفا كرده و بيشتر رويكردي پراگماتيستي دارد كه روشـي تسـكيني و تخـديري    حداقل
 باشد.براي انسان مي
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  . مقدمه1
هدفي و پوچي بـه شـدت گريـزان اسـت، و زنـده       گرا است كه از بي انسان موجودي كمال

ماندنش زماني داراي ارزش است كه زندگي برايش داراي معنا و هدف باشد، در غيـر ايـن   
صورت دچار ناكامي شده و از زندگي احساس رضايت نخواهد داشت، به همين جهت در 

انديشمندان همواره پيدا كردن معنـايي بـراي    رد نظرترين مباحث مو طول تاريخ يكي از مهم
دانست كـه   ،  انسان ميگوي معناي زندگي بودند تا زماني كه اديان پاسخزندگي بوده است. 

كند و سرانجام به كجا خواهد رفـت، بـا تغييراتـي كـه در      چرا به دنيا آمده، چرا زندگي مي
زنـدگي انسـان از جملـه معنويـت و     هـاي   دنياي مدرن به وجود آمد به تبع آن تمـام جنبـه  

چنان كـه دنيـاي مـادي     رسيد هم برداشت از دين نيز دچار تحول شد. جهاني كه به نظر مي
تواند دنياي روحي انسان را نيز تغييـر داده و انسـان را بـه سـاحل      انسان را متحول كرده مي

نشسـته و  معنـايي بـر زنـدگي آدميـان      احساس بيآرامش برساند، زمان زيادي نگذشت كه 
جا سايه گستراند، بـه همـين جهـت ضـرورت انكارناپـذير       انگاري در همه اضطراب و پوچ

ازپيش، خود را نشان داد و آتش پرسش از معناي  وجو و واكاوي معناي زندگي بيش جست
ازپيش و ناگزيرتر از هميشه و هـرروز   زندگي و خاستگاه معنا بخشي به حيات بشري، بيش

هـاي بنيـادين    يد و مسئله معناي زندگي به عنوان يكـي از پرسـش  در وجود آدمي شعله كش
انديشـمندان مـدرن ـ از جملـه عبـدالكريم سـروش و        براي بشر امروزي مطـرح گرديـد و  

مصطفي ملكيان؛ كه پژوهش حاضر بيشتر ناظر بر آراء اين دو تن بعنوان طرفداران معنويت 
ه با تغييـرات جديـدي كـه بشـر     مدرن مي باشد ـ سعي نمودند معناي جديدي از زندگي ك 

كند هماهنگ باشد به زندگي بشر عرضه نماينـد. بـه همـين جهـت در پـژوهش       تجربه مي
حاضر با بررسي نقش معنويت مدرن در معنابخشي زندگي به دنبال پاسـخ بـه ايـن سـؤال     

اندازه توانسته است به معناي قابل  خواهيم بود كه معنويت مدرن در معنابخشي زندگي تا چه
بولي كه انسان امروزي را از تشويش و نگراني نجات بدهد موفـق باشـد؟ نقـاط قـوت و     ق

ضعف معنويت مدرن كدامند؟ تا با بيان نقاط ضـعف و قـدرت چنـين معنـويتي، ارزيـابي      
ها صورت بپذيرد و معنويت كارآمدتر در معنـا   عادالنه در مورد معنا بخشي به زندگي انسان

  ، معرفي شود.هاي امروزي بخشي زندگي انسان
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  شناسي و تعريف معنويت مدرن . مفهوم2
را بدين صورت معنا كرده است: معنوي بودن؛ مصدر جعلي معنـوي  » معنويت«دهخدا واژه 

و معنوي يعني با معنا، منسوب به معنا، مربوط به معنا؛ مقابل لفظي، مادي، صوري و ظاهري 
حاني و نيز معنايي كه فقط بوسـيله  و معادل راست، حقيقي، اصلي، ذاتي مطلق، باطني و رو

) در اصطالح 14/160: 1377اي نيست. (دهخدا، شود و زبان را در آن بهرهقلب شناخته مي
اي مواجهه با عالم پيرامون كه در آن برخورد، فـرد  نحوه« نيز تعريف مختار در اين پژوهش

». اضطراب نشود به صورت كلي، با رضايت باطن زندگي كند... و دچار استرس، نوميدي و
باشـد. بزرگتـرين   مـي  ها در دنيـا يعني جرياني است كه نتايج آن كم كردن درد و رنج انسان

در دنيا اين است كه به رضايت باطني برسد، اين رضايت سه مؤلفه اصلي دارد:  هدف انسان
 اي متكـي اسـت  معنويت مدرن بر مباني )319: 1381(ملكيان، . اميد. 3.شادي، 2. آرامش، 1

كه به خاطر گسترده بودن و عدم امكان گنجاندن همه آنها در پـژوهش حاضـر و از طرفـي    
هاي انجام گرفته، از تكرار آنها خودداري نمـوده و   تكراري بودن آنها در بسياري از پژوهش

صرفا جهت يادآوري به صورت خالصه به اين مباني اشاره خواهيم كرد. در يك بررسي و 
. 1ا اينطـور نـام بـرد:    ر هاي معنويت دوران مدرن ني، اصول و ويژگيتوان مبا جمع بندي مي

هاي گوناگون سياسي، اجتماعي و ...)،   سكوالريسم (دنياگرايي و كنار گذاشتن دين از عرصه
. ليبراليسـم  4. راسيوناليسم(عقل گرايي يـا اسـتدالل گرايـي)،    3. اومانيسم (انسان گرايي)، 2

. 7. پراگماتيسم (اصالت عمل)، 6عقل گرايي يا علم زدگي)، . ساينتيسم (5(آزادي خواهي)، 
. individualism، 10.(فرد گرايي) 9. پلوراليسم (كثرت گرايي)، 8ماترياليسم (مادي گرايي)، 

. Traditionalism ،12 . (سـنت سـتيزي)  Egalitarianism، 11(برابرگرايـي يـا برابـر طلبـي)     
  .)538: 1389(بيات، (احساس گرايي) 

  
  هاي معنويت مدرن ويژگي. 3

هايي است كه با تاكيـد بـر آراء سـروش و ملكيـان بـه عنـوان        معنويت مدرن داراي ويژگي
  طرفداران معنويت مدرن به صورت اجمالي مورد بررسي قرار خواهيم داد.
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  عقل گرايي 3.1
ه و هاي فكري و فلسفي كه عقل در آنها جايگـاه ويـژ    يعني نظام )،rationalism(عقل گرايي 
معنويـت مـدرن، طبـق اظهـارات طراحـان آن،       ترين مؤلفهمهم ترين و اصلي اساسي دارد.

). انسـان معنـوي معتقـد اسـت كـه      47: 1385ملكيـان،   ( باشـد.  گرايي مـي عقالنيت يا عقل
توان به نفع يـا ضـرر آنهـا دليـل عقالنـي آورد؛ لـذا        هاي ديني اديان بخاطر اينكه نمي  آموزه

) عقالنيت معنويـت مـدرن بـا ايـن     139: 1389د عقالني ندارد. (ملكيان، ظرفيت اثبات يا ر
رسد كه تدين در هر زماني متضمن محتواي خاصي اسـت كـه طبـق    محتوا به اين نقطه مي

داري در هر زمـاني بـا زمـان ديگـر فـرق دارد.      شرايط آن زمان، بوجود آمده است، لذا دين
جديد با توجه به شرايط زمـان خـودش بـه     ). بنابراين انسان مدرن و309: 1377(سروش، 
  باشد.  هاي جديد تدين مي  دنبال روش

  
  ابن الوقت بودن 3.2

باشد. اين معنا، معناي سلبي دارد يعنـي   ابن الوقت بودن يعني فرزند اينجا و اكنون بودن مي
همـين  در بند گذشته و آينده نبودن و اينكه بايد در بند اين بودن كه اكنون در همين زمان و 

ي مكان چه بايد كرد؟ انسان معنوي با توجه به اين خصوصيت براي قبول هـر نـوع نسـخه   
هاي سنجش اين دنيايي استفاده   تر، از راهكاربردي و علمي در جهت زندگي و حيات خوب

). شخص معنوي مدرن حيات بعد از مرگ و نيز عدم توجه به 276: 1381كند. (ملكيان، مي
اش در امور مختلف، سود كند، اما تنها دغدغه . بعد از مرگ را انكار نميوعده و وعيدها و ..

باشد و معتقد است كه ميدان و مكان و زمان سنجش درسـتي يـا نادرسـتي    بردن دنيوي مي
دهـد.  باشد و اهميتـي بـراي سـنجش اخـروي نمـي     راهكارهاي مذهبي و ديني، در دنيا مي

خواهد حتي خدا و آخـرت  وي با اين ايده مي). به طور كلي انسان معن101: 1383(وست، 
خواهد بهشت اخروي را در دنيا بسازد تا جايي را به محك آزمون در اين دنيا بياورد. او مي

  ).174: 1379داند. (مجتهدشبستري، كه هدف و آرمان دين را فقط عشق به زندگي مي
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  ايمان گرايي 3.3
يست، بلكه هميشه در حال تبـدل و تحـول   در معنويت مدرن، واقعيت داراي ثبات و قرار ن

است. از طرف ديگر عنصر ايمان در معنويت وجود دارد؛ اما به معناي طلب واقعيت بيقـرار  
داند؛ باشد ولي خود را صاحب حقيقت نمي است. شخص معنوي هميشه بدنبال حقيقت مي

باشـد. (ملكيـان،    زيرا معتقد است كه حقيقت و واقعيت هميشه در حال سيالن و تغيير مـي 
هـاي دينـي را بـه هـر      ). به طور كلي از منظر انسان معنوي، افرادي كـه آمـوزه  142: 1389

دانند، اين نوع ايمان سطحي داراي وثاقت الزم نبوده و بايد ايماني را سراغ  صورت كامل مي
اي هـ   گرفت كه خرقه يقين را كنار گذاشته همواره با سيالن و شك همراه باشد؛ زيرا گـزاره 

ديني و مذهبي قابل اثبات عقالني نبوده و صرفا يك الگو اعتقادات قابل اثبات هستند كه آن 
باشد و اين قابل توجيه است كه شخص معنـوي در همـه    هم اعتقادات رياضي ـ منطقي مي 

  ).54آنها شك كند؛ ولي متدين نيز باشد. (سروش، ايمان و اميد، كيان: 
 
  طرد متافيزيك اديان 3.4

ايل قرن هيجدهم، تعداد زيادي از پژوهشگران علوم انساني، به صورت مستمر از مردم از او
اي مانند وجود خدا، حجيت معرفت شناسي تجارب عرفـاني و  خواهند كه امور كودكانهمي

). زيـرا ديـن سـنتي    31: 1385وجود نظام اخالقي نيكو در عالم را كنار بگذارند. (ملكيـان،  
قادات بوده و اعتقادات نيز اغلب مبتني بر مجهـوالت اسـت و در   غالب مردم به صورت اعت
ها از زندگي و دنيا بيشتر شده است، اين اعتقادات كـه در واقـع   اين دوران كه آگاهي انسان

). بـه طـور كلـي    1379:90مجهوالت هستند بيشتر در هم شكسته است. (مجتهد شبستري، 
با متافيزيـك اديـان كـه داراي متافيزيـك      معنويت مدرن معتقد هستند كه ذائقه انسان مدرن

باشـد سـازگار    بسيار پرحجم و متصلّب هستند و براي انسان امروزه كودكانه و نامعقول مي
  ).281: 1381نيست. (ملكيان، 

  
  تأكيد بر امور عام البلوي و عدم قطعيت تاريخ 3.5

هـاي محلـي     هاي دوران مدرن) ويژگي  معنويت مدرن با توجه به مباني خود (مباني و مؤلفه
و همـه  ) universal(سنتي را كنار گذاشته و بر مسـائل عـام البلـوي، همگـاني     ) local(اديان 

كند. زيرا معتقد است هر دين سنتي در يك زمان خاص آمده است و جايي تأكيد فراوان مي
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ع و احوال عرفي و فرهنگي آن زمان و مكان، تعاليم و احكام بيان و عمـل  هماهنگ با اوضا
هاي بومي و محلي اديان بـراي انسـان مـدرن نـه مناسـب و نـه         شده است؛ لذا اين ويژگي

). آنان درصدد هسـتند  286: 1381پذيرفتني است در نتيجه بايد كنار گذاشته شود. (ملكيان، 
چنين  ). هم239: 1379دين را رها كنند. (مجتهد شبستري، پيام دين را بيابند و قالب و شكل 

كند تا وابستگي خود را به وقايع تاريخي به كمتـرين حـد برسـاند    معنويت مدرن تالش مي
: 1381زيرا انسان مدرن در باب تاريخ معتقد است كه سخن قطعي وجود نـدارد .(ملكيـان:   

276 .(  
 
  قداست زدايي از اشخاص و طرد تعبد 3.6

ها بايد بطور يكسان در نظر گرفته شوند و اگر نظريـه  يان مدرن معتقدند كه تمام انسانمعنو
اندازه و ارزش داليلي است كه براي اثبات صحبت خـود    يا طرحي دارند ميزان اعتبار آن به

). به طور كلي در معنويت مدرن، اعمال و رفتار معنوي بـه  275: 1381مي آورند . (ملكيان، 
باشد نه مانند اديان كه پيروان آنها، متعبد به فرامين پيامبر، راهنما، امام  ر ميشكل درون محو

و.. هستند، بلكه بدون حضور حجت و منبع بيروني، بر اساس دليل عقل و استدالل، حرفي 
لذا نظر و حكم هيچ فردي براي ديگري، وجوبي و الزامي  ).Manony :14را پذيرا مي باشند (
كند بر اساس و مطـابق دليـل عقلـي يـا     شخصي كه حكم ديني بيان مي ندارد مگر اينكه آن

  )284: 1381قانون عمومي يا...صادر كرده باشد. (ملكيان و ديگران، 
 

  . معناي زندگي در معنويت مدرن4
  »معناي زندگي«معنا شناسي مفهوم  4.1

ر بـه معنـاي   بيشـت » معنـاي زنـدگي  «نظريه پردازان و حتّي در بين عرف، ، در ميان فيلسوفان
ها بدون واسطه يا با واسـطه بـه   باشد و ديگر نظريهزندگي مي» كاركرد«و » ارزش«، »هدف«

  يكي از اين سه معنا بازگشت دارند.

  هدف زندگي 4.1.1
بر اساس معناي هدف زندگي از معناي زندگي » معناي زندگي«هاي   بخش عظيمي از نظريه

بايد بين هدف براي زندگي هـر فـرد انسـاني و    بيان شده است. پل ادواردز معتقد است كه 
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كساني كه معتقد به وجود خداونـد   )Edwards1967 :472 هدف در زندگي وي فرق گذاشت.
توان براي كل زندگي آنان هدف يا اهدافي مشـخص كـرد ولـي ديگـران فقـط       هستند، مي

ن زندگي توانند از هدف در زندگي سخن گويند.الزم به ذكر است به محض هدفمند بود مي
شود آن را معنادار دانست، بلكه بايد هدف يـا اهـدافي باشـند كـه داراي ارزش مثبـت       نمي

باشند. نظريه پردازان معناي زندگي مبتني بر هدف هر شخص، سعي مي كنند تا بيـان كننـد   
كه چه اهدافي داراي ارزش مثبت هستند تا به زندگي آنها معنا دهد. در مقابل نظريه پردازان 

زندگي مبتني بر هدف يا اهداف خداوند متعال، بر اين باورند كه چون خداوند خيـر  معناي 
محض است، اهداف او نيز داراي ارزش مثبت مـي باشـند. در نتيجـه االهـي دانـان اديـان       
ابراهيمي سعي مي كنند با توسل به طرح هدفمندي آفرينش، درباره معنـاي زنـدگي نظريـه    

ر فرد انساني با كمك به تحقق اهداف خداونـد تعـالي در   پردازي كنند و معتقد هستند كه ه
تواند به زندگي خويش معنـا دهـد. در مقابـل كسـاني كـه معتقـد بـه نظريـه          اين جهان مي

) و Nielsen. 2000: 240-293)، نيلسـن ( Ayer،232-219 :2000گرا هستند مثـل آيـر، (   طبيعت
باشند كه تنها از نظريه مبتني بـر هـدف   ) بر اين باور مي Hepburn: 2000: 292-293هپبورن (

  توان دفاع كرد. هر شخص انساني مي

  ارزش زندگي  4.1.2
هاي در سال )75- 64: 1382(ملكيان،  است.» ارزش«، »معناي زندگي«يكي از معاني اساسي 

هاي موجـود در    اخير فيلسوفان بيشتر از اين نظريه دفاع كردند، زيرا معتقد هستند كه ارزش
باشـد لـذا بـا تمييـز      ر شخص انساني با ديگـران فـرق دارد و در يـك حـد نمـي     زندگي ه
هاي متناسب با يك زندگي اخالقي و يك زندكي توأم با خوشبختي و يـك زنـدگي     ارزش

» مفهوم يك زندگي معنـا دار «معنا دار، قائل به رده بندي هستند. متز در مقاله خودش به نام 
)Metz. 2002: 781-819 (در آثار و » زندگي معنادار«يا » معناي زندگي«اور است كه بر اين ب

فرا رفـتن از  «و » احساس احترام و افتخار عظيم«، »هدف«هاي فيلسوفان به سه معناي   نوشته
  بكار رفته است.» هاي زندگي  حد و مرز

  كاركرد زندگي 4.1.3
بـه ذكراسـت كـه    اسـت. الزم  » معناي زنـدگي «يكي ديگر از انواع معاني » كاركرد زندگي«

اند و شايد دليل ايـن امـر ايـن باشـد كـه آنـان معنـاي        فيلسوفان خيلي به اين معنا نپرداخته
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اند كه بصورت مستقل مطرح شود.  قرار داده و الزم ندانسته» هدف«را ذيل معناي » كاركرد«
ر تحقّق هاي گوناگوني از نقش و تأثير هر فرد انساني د  هاي كاركرد زندگي تفسير  زيرا نظريه

  اند. هاي هدف زندگي آنها را مشخص كرده  هدف يا اهدافي است كه نظريه
قابـل  » پروژه عقالنيـت و معنويـت  «الي مباحث معناي زندگي در معنويت مدرن از البه

چه گمان حيات طيبه (زنـدگي پـاك) داراي مصـداقي باشـد،      باشد؛ يعني چنان استخراج مي
جمـع و تلفيـق شـده اسـت.     » معنويت«و » عقالنيت«مصداقش حياتي است كه در آن ميان 

باشد كه معنـاي   ) اولين بحث در معناي زندگي مدرن بيان اين نكته مي229: 1381(ملكيان، 
توان  زندگي آيا به معناي هدف زندگي است؟ يا ارزش زندگي؟ يا كاركرد زندگي؟ و يا مي

بايد گفت؛ اگر معنـاي زنـدگي    ي اينها از جهات گوناگون باشد. در اين رابطهبه معناي همه
به معناي هدف زندگي باشد گاه اين هدف به موجودي كه داراي علم و اراده است، نسبت 

شود. اگر قسـم   شود و گاهي به موجودي كه فاقد علم و اراده است، نسبت داده مي داده مي
ند. اگـر  نامشود و اگر قسم دوم باشد هدف خارجي مي اول باشد هدف خود بنياد ناميده مي

توان اين هدف را به خود حيات و زنـدگي   مراد از هدف زندگي، هدف خودبنياد باشد نمي
نسبت داد زيرا زندگي داراي علم و اراده نيسـت و اگـر بگـوييم حيـات و زنـدگي هـدف       
خارجي دارد به معناي اين است كه موجودي يا شيء اي كه خارج از عالم و هستي است با 

باشـد امـا ايـن قسـم اخيـر بـا مبـاني و         راي هدفي خود بنياد ميساخت و حيات زندگي دا
هاي معنويت مدرن سازگاري ندارد زيرا انسان معنوي انسـاني سـكوالر، اينجـايي و      ويژگي

باشد او با مباحث متافيزيك رابطـه خـوبي نـدارد لـذا مـورد نظـر و اهميـت آن         اكنوني مي
ز هدف زندگي براي انسان مدرن باقي مي ). تنها تصوري كه ا27: 1381باشد. (ملكيان،  نمي

باشد. اين هدف خود بنياد منِ به عنوان زيسـت كننـده، نـه     ماند هدف خود بنياد انساني مي
هدف خود بنياد كسي كه اين زيست را در اختيار مـن نهـاده و بـه مـن عطـا كـرده اسـت.        

دهـد.   د معنـا مـي  ). يعني انسان معنوي با اراده و علم، به زنـدگي خـو  221: 1389(ملكيان، 
معنويان مدرن بواسطه تبعيت از افكار اشخاصي مانند ويكتـور فرانكـل، هـدف خـود بنيـاد      
انساني را به سه قسم تقسيم مي كنند، گروه اول كسـاني كـه زنـدگي خـود را يـك پـروژه       

بخشـند،  دانند و با الزام خود به وجود آوردن فالن اثر يا پديده به حيات خود معنـي مـي   مي
وم بر خالف گروه اول كه جنبه فعاالنه دارند رويه منفعالنه دارند و به زندگي خود با گروه د

پيدا كردن تجارب خاص معنا مي بخشند و گروه سوم اشخاصي هستند كه با روبرو شدن و 
هاي اجتناب ناپذير زندگي، به حيات خود معنا و مفهوم مـي بخشـند.     برخورد با درد و رنج
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در فلسفه و الهيات مسائل بنيادين و مهم عبارتند از اينكه مثالً: حقيقت  ).22: 1381(ملكيان، 
دنيا چيست؟ آيا جهان هستي هدفدار است يا نه؟ آيا زندگي معنا دارد يا نه؟ آيا خدا وجود 
دارد يا نه؟ و ... اما انسان معنوي اين مسائل برايش مهم نيست بلكه مسأله مهـم و اصـل او   

) يكـي از اهـداف   213: 1381اسـت. (ملكيـان و ديگـران،    » ه بكنم؟چ«يا » چه بايد بكنم؟«
باشـد در مقابـل زنـدگي اصـيل، زنـدگي       زندگي خود بنياد انسان معنوي زندگي اصيل مـي 

هاي مهم حيات عـاريتي عبارتنـد از: تقليـد مـي كنـيم، تعبـد         گيرد. شاخصهعاريتي قرار مي
پذيريم و ديگران نيز ان را بي دليل ميهاي ديگر  گوييم، صحبتدليل سخن ميورزيم، بي مي

كنيم، با همه وفا داريم مگر با خودمان، با همه صداقت داريم همچنين، بر سر هيچ هياهو مي
هاي مهم زندگي اصيل   مگر با خودمان، با همه يكرنگ هستيم جز با خودمان، همچنين مؤلفه

در التزام خود حركـت  «يعني  عبارتند از: حياتي كه در آن انسان فقط با خودش وفاداراست
وفاداري به خود يعني تنها بـر مبنـاي درك و فهـم خـود     » در معيت خود زيستن«و » كردن

باشد. معنويان معتقدند انسان  هاي عملي قرار دادن مي  اقدام كردن و آنرا مبناي تصميم گيري
: پيروي آداب نبايد درك، شعور و فهم خود را تعطيل كند و مصداق تعطيلي فهم عبارتند از

و سنن نيازموده، پيروي از اذهان عمومي، همراه شدن با جماعت، تعبد و ... كساني زنـدگي  
كنند، تقليد و تعبد ندارند، بدنبال اصيل دارند كه از باورهاي آزموده و درك كرده پيروي مي

بـا  توان گفت فرق بين زندگي اصيل  كسب محبوبيت در ميان مردم به هر قيمتي نيستند. مي
زندگي غير اصيل (عاريتي) در فرايند تحصيل عقايـد اسـت نـه در نفـس عقايـد. طراحـان       

انـد.   معنوي مدرن براي تأييد نظريه زندگي اصيل به مواردي از قرآن كريم نيز متمسك شده
  )246: 1381(مليكان، 

معنويان مدرن براي انسان معاصر عالوه بر هدف خود بنياد زندگي اصيل، اهدافي ديگر 
يز بيان مي كنند مانند رضايت باطني كه داراي سه پايه آرامش، اميد و شادي است. (همان: ن

  ). و نيز كاهش درد و رنج انساني317
من فقط دل نگران انسان هستم،... من نه دل نگران سنتم، نه دل نگـران تجـدد، نـه دل    

شـت و خـون   هـاي گو   نگران تمدن، نه دل نگران فرهنگ ... من فقط دل نگران انسـان 
  )119: 1389. (ملكيان، روندبرند و ميآيند، رنج ميمي داري هستم كه

و نيز زندگي آرماني كه داراي سه ويژگي خوش بودن، خـوب بـودن، ارزشـمند بـودن     
توان به اين نتيجـه رسـيد كـه     ) با توجه به مطالب گفته شده مي5: 1389باشد. (صادقي،  مي
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است از ايجاد زندگي اصيل و آرمـاني و نيـز كـاهش    هدف در معناي زندگي مدرن عبارت 
درد و رنج آدمي. اين اهداف توسط هر انسان بايد پيگيري شود تا بارسيدن به ايـن اهـداف   
به حيات و زندگي خود معنا دهد. حال بعد از بيان هدف از زندگي در معنويت مـدرن آيـا   

يا خير؟ همانطور كـه قـبالً    امكان بيان ارزش از زندگي در معناي زندگي مدرن وجود دارد
كوشد تا در  بيان شد ارزش زندگي يعني اينكه هر فرد انساني همواره در زندگي خويش مي

تدين «دهد. انسان معنوي هر قدر به  پرتو ارتباط با امور ارزشمند به زندگي خويش معنا مي
خواهـد بـود.    نزديكتر شود، داراي زندگي ارزشـمندتري » فهم عقالني از دين«يا » متعقالنه

توان براي معنويت مدرن قائل شد؛ زيرا پرسش از كاركرد يك معناي كاركرد زندگي را نمي
اي است كه آن چيز در تحقق هـدف و برنامـه   چيز به معناي سؤال از نقش، جايگاه و فايده

يك مجموعه بزرگتر از خويش، برعهده دارد لذا در مرتبه اول بايد يك چيـز را بـا كـل يـا     
بزرگتر از خود آن سنجيد تا بتوان از كاركرد آن پرسيد در نتيجه با توجه به مباني و  هاي كل

معنـا  هاي معنويت مدرن، معناي كاركرد زندگي در معناي زندگي معنويت مدرن بـي ويژگي
با دو رهيافت متفاوت، يعني توصـيفي و هنجـاري قابـل    » معناي زندگي«باشد. بحث از مي

به آثار طراحان معنويت مدرن، عمدتاً حاكي از رهيافت هنجـاري   باشد كه با توجهطرح مي
باشد بدين صورت كه معنويت مدرن بدنبال بيان شرايط الزم و كافي براي يـك زنـدگي   مي

هاي خود و نيز ايجاد زندگي آرمـاني و اصـيل بـه    باشد. معنويت مدرن با ويژگيمعنادار مي
كر و عمل كنند و اين به معناي بيـان هنجـار و   كند كه چطور فهاي امروزه توصيه مي  انسان

دارد زيـرا  » كشف معنا«و نه » جعل معنا«باشد. معنويت مدرن بيشتر ميل به دستورالعمل مي
كند اين مطلب را حتي از عنـوان يكـي از   ها را دعوت به خود فرمانروايي و تعقل ميانسان

» زنـدگي خـويش معنـا ببخشـد    هركس خود بايد به «مقاالت طراحان معنويت مدرن به نام 
توان برداشت نمود. معنويت مدرن (معناي زندگي) را بيشتر مربـوط بـه فلسـفه اخـالق      مي
اعتقاد من بر اين است كه پرداختن به مسـأله معنـاي   «داند تا فلسفه دين و روان شناسي  مي

 تر از فلسفه دين اسـت، چـون اساسـاً اخـالق، علـم     زندگي در فلسفه اخالق، حتي مناسب
) معنويت مدرن در معناي زندگي فرآورده برايش 22: 1379(ملكيان، » معناي زندگي است.

گرا، مهم است نه فرايند، نتيجه برايش مهم است نه وظيفه، از ميان سه رويكرد عمده طبيعت
توان معنويت مدرن را بيشـتر رويكـردي   گرا در معناي زندگي، ميگرا و ناطبيعت فرا طبيعت
ها لمداد كرد زيرا در اين رويكرد براي كسب معناي زندگي نه نيازي به قابليتگرا قناطبيعت

و امكانات اين جهان مادي است و نه حاجتي به عالمي ماوراي عالم مادي است، بلكـه بـه   
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تـوان   هاي صرفاً عقلي، مانند اصول اوليه اخالق، مـي فرضكمك يك سلسله اصول يا پيش
) Existential meaningfulness(نظريه معناداري وجودي  به يك زندگي معنادار دست يافت.

باشـد بـر ايـن بـاور اسـت كـه        گرا ميهاي رويكرد ناطبيعت  رابرت اودي كه يكي از نظريه
انديشه يا كـردار   در حيات انسان ها، خواه از مقوله فكرو )goodness( هرگونه نيكي و خوبي

هـاي اصـيل هـم داراي سرشـتي       ارزشاسـت و  ) intrinsic(و رفتار، داراي ارزشـي اصـيل   
غيرطبيعي و غيرمادي است و قابليت دارد كه حيـات و زنـدگي را معنـادار كنـد. لـذا يـك       

اي معنـادار اسـت. كمـك بـه خوشـبختي      هاي نيك و خوب، زندگيزندگي همراه باارزش
هـاي اصـلي ايـن    ديگران، خالقيت و توجه به ديگران خصوصاً در روابط عاطفي از مؤلفـه 

باشد. در اين نظريه هر عملي كه بتواند بـراي زنـدگي خـود فـرد يـا       گرا مييه ناطبيعتنظر
كنـد.  ديگران ثمر بخش و مفيد باشد، ارزشمند است و زندگي هر فرد انساني را معنادار مي

معنويت مدرن نيز با تأكيد و اتكا بر موضوعاتي مانند زندگي اصيل، عقالنيت، نيكي به خود 
درد و رنج خود و ديگران، رضايت باطن و... نه حاجتي به عالمي ماوراي و ديگران، كاهش 

عالم مادي دارد و نه به اين جهان مادي بلكه بوسيله اين سلسله اصول اشاره شده به زندگي 
دهد. در معنويت مدرن خوب بودن، خوش بودن و ارزشـمند بـودن از مبـاني    خود معنا مي

رشتي مادي و طبيعي است و نه به امور ماوراء طبيعت باشد و نه داراي سزندگي آرماني مي
باشـد كـه    ارتباط دارد. در معنويت مدرن يك سلسله اصولِ عقلي و اخالقي مورد تأييد مـي 

  آنها نظريه معنويت مدرن را به طرف رويكرد ناطبيعت گرايي سوق مي دهند.
  
    . نقاط قوت معنويت مدرن در معنابخشي زندگي5

شده با توجه به آنچه تا كنون ذكر گرديد، نقاط قوت معنويت مدرن در در اين قسمت سعي 
  معناي زندگي بررسي شود.

  
  معنادار بودن زندگي 5.1

معنايي و معناداري زندگي، دو رويكرد كامالً متفاوت ميان پژوهشگران در يك نگاه كلي، بي
هايي هستند ظريه). يك دسته ن19: 1390باشد. (بيات،  معاصر در موضوع معناي زندگي مي

هايي هستند كه دانند و دسته ديگر، نظريهكه معناي زندگي در اين جهان را دست يافتني مي
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معناي زندگي را دست نايافتني دانسته و در پي ارائه راهكارهايي براي مواجهه با آن هستند. 
  شند.هايي قرار دارد كه قائل به معنادار بودن زندگي مي بامعنويت مدرن جزء نظريه

 
  هدف دار بودن زندگي 5.2

رو اگر توان قائل شده، از اينمي» معناي زندگي«يكي از معاني است كه براي » هدف«معناي 
هرفـرد  «معناي زندگي را به معناي هدف زندگي بگيريم، پرسش اساسي اين خواهد بود كه 

توانـد بـه زنـدگي    تواند يا بايد در زندگي داشته باشد تا به مدد آن بچه هدف يا اهدافي مي
دهيم، نظريـه معنـاي   در واقع، در ظلّ نوع پاسخي كه به اين پرسش مي» خويش معنا دهد؟
گيرد. همانطور كه قبالً بيان شد معنويت مدرن در زندگي داراي هـدف يـا   زندگي شكل مي

اهدافي است. يعني معنويت مدرن مانند معنويت ديني اديان توحيدي كه با تمسك به آموزه 
دي آفرينش، قائل هستند كه اگرچه هر فرد انساني نقشي در تعيين هدف يـا اهـداف   هدفمن

تواند با كمك به تحقق اهداف خداونـد در ايـن    خداوند براي جهان آفرينش ندارد، ولي مي
). در معنويـت مـدرن نيـز    152: 1389جهان به زندگي خويش معنا دهد. (رحمـاني اصـل،   

» معناي زندگي«رماني، زندگي خود بنياد و ... به عنوان اهدافي مانند زندگي اصيل، زندگي آ
 اتخاذ شده است.

  
  ارزشمند بودن زندگي 5.3

اسـت.  » معناي زندگي«در تركيب اضافي » معنا«ارزش، اعتبار و اهميت، يكي از معاني مهم 
اشخاص و اشياي مقدس، طبيعت، آثار هنري مكتوب و غير مكتوب، سنت ها، فرهنگ ها، 

هاي علمي و حتـي وسـايل فنـي از زمـره امـور ارزشـمندي         ديگر، نهادها، نظريههاي   انسان
تواند به زندگي خويش ارزش بخشد. طبق نظر  هستند كه هر فرد انساني با ارتباط با آنها مي

) چـه بايـد بكنـيم؟    1379:22طراحان معنويت مدرن اموري مانند تدين متعقالنه، (ملكيان، 
دهد. در معنويت ديني نيز موارد  ه زندگي انسان معاصر ارزش ميوفادار بودن به خود و ... ب

دهد مانند، تقـرب بـه خـداي تعـالي،      شود كه به زندگي مؤمن ارزش مي متعددي يافت مي
نزديكي به اولياء خدا، خدمت به خلق خدا و ... لذا در هر دو نوع معنويت معنـاي زنـدگي   

  تواند به معناي ارزش زندگي باشد. مي
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  اري بودن معناي زندگيهنج 5.4
در تقرير هنجاري از پرسش از معناي زندگي، از شـرايط الزم و كـافي بـراي يـك زنـدگي      

هاي هنجاري در معناي زندگي نيز در مقام ارائـه شـرايط   شود و لذا، نظريه معنادار سؤال مي
ز شـرايطي  الزم و كافي براي يك زندگي معنادارند و توفيق آنها نيز بسته به توان دفاع آنها ا

كنند. در معنويت مدرن براي ايجاد معنويـت و  است كه براي يك زندگي معنادار عرضه مي
معناي زندگي، بر شرايطي مانند تجميع عقالنيت و معنويت، خوش بـودن زنـدگي، خـوب    

  شود.رضايت باطني و ... تأكيد ميبودن زندگي، ارزشمند بودن زندگي، 
 

 ابخشي زندگينقاط ضعف معنويت مدرن در معن .6

در اين بخش نيز تالش شده طبق معناي زندگي، نقاط ضـعف معنويـت مـدرن در معنـاي     
  زندگي مورد بررسي قرار گيرد.

  
  نوع هدف زندگي  6.1

برخي ميان هدف در زندگي و هدف براي زندگي هر فرد انسـاني، تفكيـك و تمـايز قائـل     
زيرا اگر مانند خداوند بتوان بر كل زندگي نوع انسـان يـا هـر فـرد      Edward:472)اند، (شده

توان براي كل زندگي آنان هدف يا اهدافي را تعيين كـرد و گرنـه    انساني اشراف داشت، مي
توان از هدف در زندگي صحبت كرد. از آنجايي كـه بـرخالف معنويـت دينـي كـه       تنها مي

توان گفت كه در  كند پس ميف گذاري ميخداوند است كه براي تمام زندگي انسان ها هد
باشد، اما در معنويت مدرن كه هركس بايد خود بـه   اين نوع معنويت هدف براي زندگي مي

  زندگي اش معنا دهد در نتيجه هدف در زندگي معنا خواهد داشت.
  
  نوع ارزش زندگي  6.2

يكـي از آنهـا    باشـد كـه  معناي زندگي به معناي ارزش زندگي، داراي مصاديق متعددي مي
» ارزش«) ارزش مبنـايي يكـي از معـاني خـاص     58: 1390باشد. (بيات،  مي» ارزش مبنايي«

است. ارزشي كه هر فرد با تكيه بر آن بتواند درباره خوبي يا بدي امور ديگر زندگي خويش 
تصميم بگيرد، ارزش مبنايي است و از چنان اهميتي برخورددار است كه زنـدگي بـدون آن   
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، پرسش از معناي زندگي، »ارزش«دهد. طبق اين معنا از  ودي خود را از دست ميفلسفه وج
بدين معنا است كه آيا در اين جهان چنين ارزشي وجود دارد تا به زندگي انسـان هـا معنـا    

نوعي كيفيت در زندگي است كه اگـر  » ارزش«دهد و اگر وجود دارد چيست؟ معناي ديگر 
بد، به زندگي وي ارزش مي بخشد. روشن است كه ايـن  در زندگي هر فرد انساني تحقق يا

معنا از ارزش، ناظر به نتيجه عمل است؛ زيرا كيفيت، نتيجه يك عمل است. بر مبنـاي ايـن   
تواند  پرسشي از معناي زندگي بدين معنا است كه چه كيفيتي در زندگي مي» ارزش«معنا از 

ارزش «مختصـر هـر دو نـوع ارزش     زندگي هر فرد انساني را معنا دار كند. بعد از توضـيح 
تـوان گفـت در معنويـت مـدرن كـه بـر عقالنيـت و         مي» مبنايي و نوعي كيفيت در زندگي

شود، اگر محقق شود به زندگي شخص معنوي مدرن ارزش  هاي آن تأكيد بسيار مي  ويژگي
اسـت و آن  » نـوعي كيفيـت در زنـدگي   « مي بخشد؛ لذا ارزش در معنويت مدرن به معناي 

هـا بـه   باشد. نكته ديگر آن كه در يك تقسـيم بنـدي كلـي، ارزش    تدين متعقالنه مي كيفيت
هاي ذاتـي و ابـزاري     هاي همگاني نيز به ارزش  شود و ارزششخصي و همگاني تقسيم مي

هايي تنها براي فرد خاص ارزش و اهميت داشته باشـد،    شود. اگر ارزش يا ارزش تقسيم مي
هـايي    ها داراي ارزش شخصي است. اما اگر ارزش يـا ارزش در حقيقت آن ارزش يا ارزش

مانند تقرب به خداوند در بين مسلمانان يا رهايي از چرخه سمسره و رسيدن به مقام نيروانه 
ها ارزش داشته باشد در نزد بوداييان، نه تنها براي يك فرد خاص، بلكه نزد بسياري از انسان

ن هم توصيه كرد، از ارزش همگاني برخوردار اسـت. در  اي كه بتوان آن را به ديگرابه گونه
ها مانند آرامـش درونـي، اصـيل و ذاتـي اسـت و      هاي همگاني نيز برخي ارزش  ميان ارزش

هاي همگاني، وسيله و ابزاري براي رسيدن به ارزش باالتر است، مانند   برخي ديگر از ارزش
دهد. در معنويت مدرن با توجه  مي اعمالي كه يك مؤمن براي رسيدن به تقرب به خدا انجام

به اينكه هركس خودش بايد به زندگي خويش معنا دهد، ارزش هـا بـه صـورت شخصـي     
  باشد. مي
  
  نوع كاركرد  6.3

اي است كه آن چيز در تحقـق  پرسش از كاركرد يك چيز به معناي پرسش از نقش و فايده
لذا ابتدا بايد يك چيز را با كل هدف و برنامه يك مجموعه بزرگتر از خويش، بر عهده دارد؛ 

هـاي آن پرسـيد و     هاي بزرگتر از خود آن سنجيد تا بتوان از كاركرد و حتـي كـاركرد    يا كل
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مجموعه بزرگتر را داراي هدف يا اهدافي بدانيم تا بتوان از كاركرد زير مجموعه آن پرسيد. 
د كه زيـر مجموعـه چيـز    ) در نتيجه امكان ندارد از كاركرد چيزي پرسي19: 1382(ملكيان، 

اي قرار گرفته است كه فاقد هدف يا اهـداف اسـت يـا    بزرگتري قرار نگرفته يا در مجموعه
نقشي براي زير مجموعه آن تعريف نشده است. در معنويت ديني قائـل شـدن بـه كـاركرد     

باشد؛ زيرا انسان در اين نظـام زيـر مجموعـه عـالم هسـتي يـا       معناي زندگي قابل قبول مي
گيرد، اما در معنويت مدرن بحث پروردگـار و مـاوراء طبيعـت مـورد نظـر      د قرار ميخداون
ماند و عالم هستي، از طرف ديگر معنويان قائل به هـدف يـا اهـدافي    باشد و انسان مينمي

براي عالم هستي نيستند؛ لذا انسان در معنويت مدرن داراي كاركرد بـه معنـاي اصـطالحي    
معنويت مدرن با توجه به معناي اومانيسـمي كـه وجـود دارد،     باشد مضاف بر اينكه درنمي

همه چيز براي انسان است و انسان براي خودش، لذا معنا ندارد كه انسان براي اهداف شيء 
توان اي بزرگتر از انسان نميديگر كاركردي داشته باشد. بنابراين در معنويت مدرن مجموعه

، آنها داراي علم و اراده و هـدف نيسـتند و اگـر    يافت و اگر هم وجود داشته باشد كه دارد
  داراي هدف باشند، انسان معاصر بدنبال تحقق اهداف آنها نيست.

  
  جعلي بودن معناي زندگي 6.4

در واقع، جعل و كشف معناي زندگي دو نوع نگاه كامالً متفاوت به معناي زندگي است. در 
خويشتن مي آفريند، ولي در نظريه كشف نظريه جعل، هر فرد انساني معناي زندگي را براي 

دارد و به طرق گونـاگون آن را كشـف   وي پرده از معنا يا معناي زندگي در عالم واقع برمي
باشد؛ زيرا اگر معناي زندگي را بـه   كند. در معنويت مدرن معناي زندگي جعل كردني ميمي

تعيـين هـدف يـا     معناي هدف هر فرد انساني در زندگي خويش بگيـريم، در واقـع وي بـا   
كند و در معنويـت مـدرن همـانطور كـه گفتـيم      اهدافي در زندگي خويش آنها را جعل مي

اش معنا دهد؛ زيرا در اين نوع معنويت هدف را بـه معنـاي   هركسي خودش بايد به زندگي
گيرند، زيرا خداوند هـدف   هدف يا اهداف خداوند براي زندگي هر فرد انساني در نظر نمي

  براي هر فرد انساني جعل نكرده است. يا اهدافي را
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  نوع رويكرد 6.5
هر نظريه معناي زندگي نوعي پاسخ به پرسش از معناي زندگي است و ارائه هر گونه نظريه 
درباره معناي زندگي بر نوعي رويكرد استوار است كه يك نظريه پرداز در معناي زندگي از 

هـاي    گـرا از رويكـرد  گرا و فـرا طبيعـت  تكند. سه رويكرد طبيعت گرا، نا طبيعآن دفاع مي
كوشد تا به  اساسي است كه هر نظريه پرداز با تكيه بر آنها نظريه خويش را سامان داده و مي

) معنويـت مـدرن رويكـردي نـا     81: 1390پرسش از معناي زنـدگي پاسـخ دهـد. (بيـات،     
بـه قابليـت هـا و     گرا دارد؛ زيرا در اين رويكرد براي كسب معناي زندگي نه نيـازي  طبيعت

امكانات اين جهان مادي است و نه حاجتي به عالم ماوراي عالم ماده است، بلكه به كمـك  
توان به يـك   هاي صرفاً عقلي، مانند اصول اوليه اخالق، مي  يك سلسله اصول يا پيش فرض

زندگي معنادار دست يافت همچنين در معنويت مدرن براي رسيدن بـه معنـاي زنـدگي نـه     
ه عالم ماوراء بيان شده است و نه نيازي به امكانات اين جهان مـادي بلكـه بـا يـك     نيازي ب

هاي عقلي و اخالقي مانند زندگي اصيل، زنـدگي آرمـاني، عقالنيـت و ...      سري پيش فرض
  توان معناي زندگي را كسب كرد.مي
  
  عدم جامعيت 6.6

؛ بدين بيـان كـه انسـان    شودجايي كه معناي زندگي شامل حوزه فردي و اجتماعي مي از آن
باشد و شايد قسمت بيشتر زمان زندگي خود را در اجتماع و جامعـه  موجودي اجتماعي مي

اي بـراي اجتمـاع و كـار    كند. در معنويت مدرن شايد بتوان گفت هيچ نوع برنامهسپري مي
جمعي در نظر گرفته نشده است. معنويت مدرن حداكثر شايد معنـاي زنـدگي حـداقلي را    

فرد مشخص كند، اما در خصوص بعد اجتماعي انسان سخني به ميان نيـاورده اسـت.   براي 
به گفته خود طراحان معنويت مدرن، دغدغه ايشان فرد است نه جامعه؛ جامعه يك موجود 
خيالي بيش نيست و اگر هم قرار بر اصالح، هدايت و برنامه ريزي باشد، بايد از طريق تك 

حال سؤال اين است كه آيا واقعا اين چنين است؟ آيا واقعا تك افراد جامعه صورت بپذيرد، 
جامعه هيچ هويتي جداي از افرادش ندارد؟ اين صحبت بسيار ترديد آميز است. در تركيب 

تـوان بـه   آيد كه حاصل جمع تك تك افراد نيست. مانند اينكـه مـي  جمعي چيزي پديد مي
هـاي    جمع فشار تك تـك مولكـول  فشار گاز در محفظه بسته اشاره كرد. اين فشار، حاصل 

توانـد  آيد كه مـي گاز نيست، زيرا آنها چنين فشاري ندارند. بر اثر تراكم آنها حالتي پديد مي
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اشياي سنگين را جا به جا كند يا انفجاري بزرگ پديد آورد. انرژي حاصل از اين كـار، بـه   
ولكـولي  اي است كـه تـك تـك اجـزاي ايـن جمـع م      مراتب بيشتر از حاصل جمع انرژي

شـود و  توانستند توليد كنند. لذا براي جمع و اجتماع، هويت و آثاري مستقل فرض مـي  مي
بايد برنامه و احكام خاص آن را نيز ارائـه كـرد. يـك نظريـه جـامع بـراي معنـاي زنـدگي         

هايي به منظور اين وجه از زندگي بي تفاوت باشـد. بـه بيـان      تواند در مورد ارائه برنامه نمي
نظريه درباره معناي زندگي بايد تمام جوانب زندگي شـخص را پوشـش دهـد و    ديگر يك 

آنها را معنا دار و منسجم ارائه دهد؛ اما اين مهم در معنويت مدرن ناديده گرفته شده اسـت  
  شود. كه نقص بزرگي براي اين پروژه محسوب مي

 
  عدم شموليت 6.7

ه شده و يا پاسخي مناسب به آنها در معنويت مدرن گرايشات فطري و روحي يا ناديده گرفت
ها ميل به جاودانگي دارند و اين غير قابـل انكـار   داده نشده است. از باب نمونه تمام انسان

باشد و اين يعني اينكه هر نظريه درباره معناي زندگي بايد پاسخگوي اين گرايش شديد  مي
راهكاري بـراي بـرآوردن    االسف معنويت مدرن هيچ بيان وها باشد؛ اما معو همگاني انسان

اين ميل و گرايش ندارد. از طرف ديگر، معنويت مدرن سعي در ايجاد يك زندگي همراه با 
خوشي و كاهش درد و رنج انسان دارد اما بدون بيان عاقبت و آخرت انسان. در نتيجـه بـه   

 خواهد زندگي خوش پايدار براي انسان مدرن ارائه دهد و يا چه صورت معنويت مدرن مي
باشـد و   ترين مصاديق درد و رنـج انسـان عـدم جـاودانگي او مـي     اينكه اساساً يكي از مهم

معنويت مدرن هيچ گونه پاسخي براي اين ميـل شـديد انسـان نـدارد. نمونـه دوم گـرايش       
باشد. همانطور كه تاريخ به  ها حس پرستش و مجذوب بودن زيبايي مطلق ميدروني انسان
انـد و ايـن نشـان از نيـاز      ميشه به عبادت و پرسـتش روي آورده ها هدهد انسان ما نشان مي

اي براي ارضاي اين نيـاز  فطري و گرايش ذاتي انسان است. اما معنويت مدرن نه تنها برنامه
باشـد. يكـي ديگـر از     شديد انسان ندارد بلكه به شدت مخـالف پرسـتش و تعبـد نيـز مـي     

ت كه در معنويت ديني داراي ساز و گرايشات هميشگي انسان ميل به رسيدن به حقيقت اس
باشد اما در معنويت مدرن جـاي بـس تعجـب اسـت كـه از طرفـي        كار و مراتب خود مي

داند و از طرف مقابل قائل به نظريه تقرب به حقيقت حقيقت و واقعيت را نسبي و متغير مي
د و در ظل ايـن  باش) انسان ذاتاً به دنبال رسيدن به حقايق اشياء مي14تا: هست. (ملكيان، بي
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شود امـا در نظريـه    گرايش، معناي زندگي واقعي و نه خيالي و تخديري، برايش حاصل مي
معنويت مدرن اين ارتباط انسان با حقيقت بـه كلـي قطـع شـده اسـت كـه مطمئنـاً باعـث         

اي كه بـراي تمـايالت   شود. حال سؤال اين است نظريه سرخوردگي و درد و رنج انسان مي
خواهد معناي زندگي كامل را براي  اي ندارد به چه صورت ميسان برنامهقوي و هميشگي ان

 انسان مدرن ارائه كند؟ 

  
  عدم بيان بعد محتوايي و معرفتي 6.8

طراحان معنويت مدرن در ارائـه نظريـه خـود بيشـتر رويكـردي سـلبي دارنـد. (جعفـري،         
و صـرفاً ابـزاري   ) نه ايجابي؛ به همين جهت معنويت مدرن كه از حقيقت تهـي  1390:313

باشـد. شـايد    باشد به يك نوع خأل معرفتـي و محتـواي دچـار مـي    براي آسايش دنيايي مي
معنويت مدرن براي انساني كه هنوز در آستانه انتخاب راه زندگي و مشـرب فكـري خـود    
است، روش عقالني در فهم و گزينش و سلوك معنوي ارائه دهد اما از اينجا به بعد، ديگـر  

باشد كـه بـه مكتـب اخالقـي      گويد. اين اشكال شبيه اشكالي مييزي به ما نمياين پروژه چ
گويد و تنها سخنش اند و آن اينكه اين نظريه به لحاظ محتوايي چيزي به ما نمي كانت گرفته

در شكل زندگي آرماني است در حالي كه يك نظريه جامع براي معناي زنـدگي عـالوه بـر    
اي را وانهاده است و بيان كند كه معنويت مدرن چنين وظيفهساختار بايد محتواي آن را نيز 

يا اينكه آينده به آن خواهد رسيد. شايد ريشه اين اشكال در نسبي دانستن حقيقت و ايمـان  
  در معنويت مدرن باشد.

 
  دست نايافتني و آرماني بودن 6.9

دسـت  » آرمانيزندگي «و » تدين متعقالنه«در معنويت مدرن با بيان شرايط متعدد و سخت 
شود.  يافتن حداقلي به معناي زندگي براي بسياري از آحاد جامعه سخت و يا غير ممكن مي

همانطور كه پيشتر بيان شد يك نظريه جامع درباره معناي زندگي بايد راهنماي عملي داشته 
باشد و ظاهراً طراحان معنويت مدرن ايـن مسـئوليت سـنگين را بـر عهـده عقـل هـر فـرد         

د. نكته اينجاست كه همه آدميان توانايي عقالنـي كـافي در تشـخيص راه زنـدگي     ان گذاشته
شوند؛ زيرا خـود آنهـا   آرماني را ندارند و با نبود الگوي آماده، به يقين آنها دچار مشكل مي

توانند طي طريق كرده و راه را بيابند. در معنويت مدرن، الگو سازي براي زندگي آرماني  نمي
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گرايـي  باشد و شايد به همين علت به نظريه معنويت مدرن اشكال نخبه يبر عهده نخبگان م
هاي طراحان معنويت مدرن به اين امر اشـاره شـد، كـه      الي صحبتاند. در البه را وارد كرده

آيند؛ زيـرا  اين نظريه خطابش به همه مردم است؛ اما تنها نخبگان از عهده چنين كاري برمي
ين عقالني شده آن چنان سخت است كه افرادي نادر از عهـده  شرايط معنويت متعقالنه يا د

توانند چنين شرايطي را رعايت كنند و با لحاظ نفي تعبد و  آن بر مي آيند و عموم مردم نمي
هاي نخبگان استفاده كنند   آحاد جامعه حق ندارند از يافته» خود فرمانروايي«تقليد و تأكيد بر 

توان حتـي   مدرن به معناي زندگي آرماني دست يابند. مي و بايد خود با بكارگيري عقالنيت
تر رفت و گفت كه نخبگان نيز، توانايي عرضه الگـوي زنـدگي آرمـاني بـي     از اين هم پيش

هاي ساخت بشر نظري بيفكنيم، متوجه خـواهيم شـد     عيب و نقص را ندارند. اگر به مكتب
توان انتظار داشت كه  لذا چگونه مياندازه عيب و نقص و تضاد در آنها وجود دارد  كه تا چه

همه مردم بتوانند خودشان راه و رسم و معناي زندگي آرماني را پيدا كنند. يك نظريه جامع 
كند، بايد به لحـاظ  بايد همانطور كه به لحاظ ساختاري و شكل راهنمايي عقالني عرضه مي

  اهنمايي كامل و كافي داشته باشد.محتوايي نيز ر
 
  ي و ايجاد معناي زندگي حداقلينگاه سطح 6.10

هاي زندگي آرماني مانند خوش بودن، خوب بودن و ارزشـمند    معنويت مدرن با بيان مؤلفه
بودن، معناي زندگي را براي شهروندان تقليل داده است و به اهداف متعـالي انسـان توجـه    

از دنيـاي   دهد. معنويت مدرن با داشتن مباني مطرح شـده و متـأثر بـودن   چنداني نشان نمي
- هاي معاصـر مـي    غرب، بيشتر به فكر ايجاد يك نوع آرامش و آسايش سطحي براي انسان

باشد و انحصار توجه به بعد فيزيكي و باشد اما خلقت انسان داراي ابعاد متعدد و متنوع مي
تواند معناي زندگي جامعي براي او ترسيم كند. از باب نمونه شايد مسـأله  اين دنياي او نمي

ي و سرور در معنويت ديني و معنويت مدرن هر دو مدنظر و مهم باشد و بـراي ايجـاد   شاد
معناي زندگي خوش الزم باشد اما شادي و سرور سطحي معنويت مدرن كجا؟ و شـادي و  
سرور معنويت ديني كه در طي تقرب به خداي تعالي و سـعادت و حقيقـت عـالَم، كجـا؟     

پايدار براي انسان پيـرو و در ظـل منـابع دينـي و     بسياري از انواع و مراحل شادي و سرور 
شود؛ اما معنويت مدرن با كنـار گذاشـتن و يـا بـي     اجراي آنها براي انسان دست يافتني مي

) 34: 1389توجه به اديان الهي، انسان را از آن همه مواهب، محروم كرده اسـت. (صـادقي،   
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راحل زندگي و شرايط مختلف به اي است كه در تمام مانسان معاصر به دنبال معناي زندگي
او كمك و ياري برساند. خيلي از مشكالت انسان معاصر، ديگـر مسـائل مـادي و دغدغـه     
آسايش نيست بلكه انسان معاصر از درون و گرايشات فطـري خـود بـه دنبـال معنويـت و      

باشد؛ لذا معنويت مدرن با اين نگاه حداقلي به زنـدگي و  معناي زندگي جامع و صحيح مي
  تواند انسان را حقيقتاً راضي و آسوده كند.ناي آن و ارائه راهكار منحصراً عقلي نميمع
 

  گيري نتيجه .7
در پژوهش حاضر نقاط قوت و ضعف معنويت مدرن در معناي زندگي مورد بررسي قـرار  
گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه در معنويت مدرن زندگي داراي معنـا بـوده و از هـدف و    

جايي كه در اين نوع معنويت مانند معنويت دينـي وجـود    است؛ ولي از آنارزش برخوردار 
دهد؛ بنابراين همه چيز نسبي بوده و اين خود انسان  مطلقي مانند خداوند به زندگي معنا نمي

كنـد؛ بنـابراين معنويـت مـدرن داراي      است كه نوع هدف يـا ارزش زنـدگي را تعيـين مـي    
به طور كلي؛ طحي به زندگي، عدم شموليت...است. هايي مانند: عدم جامعيت، نگاه س ضعف

معنويت مدرن يا پروژه عقالنيت و معنويت، با داشتن امتيـازاتي ماننـد تأكيـد بـر عقالنيـت      
مدرن، مالحظه شرايط انسان مدرن، دغدغه كاهش درد و رنج انسان مدرن، طراحـي ايجـاد   

همراه با فهم و تشخيص  زندگي همراه با خوشي، خوبي و ارزشمندي، الزم دانستن زندگي
هر فرد، برابري طلبي، پرهيز از جزم گرايي و ... در وهله اول جهت ايجـاد معنـاي زنـدگي    
جذاب، معقول و كارآمد به نظر مي رسد؛ اما با تأمل و بررسي دقيق لوازم پـروژه و روشـن   

رود؛ ها و نقاط ضعف اساسي آن، اين تصوير اوليه از معنويت مدرن از بين مـي شدن چالش
هـا اكتفـا كـرده اسـت و بيشـتر      بنابراين معنويت مدرن در بحث معناي زندگي بـه حـداقل  

باشـد.  رويكردي پراگماتيستي دارد كه نوعاً روشي تسـكيني و تخـديري بـراي انسـان مـي     
تواند براي انسـان شـادي، آرامـش و اميـد پايـدار و      معنويت مدرن با اين ساختار قطعاً نمي

تواند باعث كاهش درد و رنج انسان شود مغان آورد. اين معنويت نميحقيقي و سازنده به ار
  و چه بسا ممكن است با محتواي خود، درد و رنج و سردرگمي انسان را بيشتر كند.

 

  نامه كتاب
 .33مجله راهبرد، ش  ،»مقاله جستارهايي در نظريه معنويت«)، 1383ابك، حميد رضا (
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  انديشه و فرهنگ ديني. قم: مؤسسه فرهنگ واژه ها،)، 1389بيات، عبدالرسول (
  ، قم: انتشارات اديان و مذاهب.دين و معناي زندگي در فلسفه تحليلي)، 1390بيات، محمد رضا (

  .2و1نقد و نظر، شماره  ،»معنويت دين و بهداشت«)، 1383تورسن، كارل اي. و ديگران (
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