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آخرين اثر انديشمند ارجمنـد معاصـر، مـصطفي ملكيـان مـاه گذشـته            " منديويث آرز دح"
هاي اصلي ملكيان طـي ده سـال          یاز دلمشغول " عقالنيت و معنويت  "ايده  . منتشر شده است    

 خـويش بـر ضـرورت    یهـا  هـا و كتـاب    سـخنراني ، در مقاالتايشان به تفاريق  . گشته است 
م با معنا تأكيد كرده أوتتلفيق اين دو مقوله براي فراچنگ آوردن زيستن اصيل و اخالقي و 

 بـر همـين   .عقالنيت را بايد فداي معنويت كرد و نـه معنويـت را فـداي عقالنيـت            نه   . است
 نويـسنده اسـت، متـشكل از دو         كه مشتمل بر مجموعه مقاالت    " منديوحديث آرز "سياق،  

يــت فلــسفه بــر واول"از ) عقالنيــت(در بخــش نخـست  . عقالنيــت و معنويــت: بخـش اســت 
سخن به ميان آمده و درباره حدود و ثغور مرزهاي فلـسفه ديـن مطـالبي چنـد               " دموكراسي

وضـع نقـد و     "و  " هـاي اسـالمي كـردن علـوم         پـيش فـرض   "عالوه بر اين    . مطرح شده است  
كه متضمن مباحث ) معنويت(در بخش دوم . به بحث گذاشته شده است" پژوهش در ايران

و " جايگــاه آيــريس مــرداك در اخــالق شناســي روزگــار مــا "اخالقــي و عرفــاني اســت؛ 
عقالنيت، "ستار  جعالوه بر اين،. حث گذاشته شده است به ب " مون وي يمسيحيت از منظرس  "

 و ايــضاح نــسبت ميــان پــروژه عقالنيــت و متكفــل تبيــين"  آزادي ومعنويـت، روشــنفكري 
تـوان بـه    انگيـز كتـاب مـي    هـاي دل  از بخش.  معنويت با مفاهيم روشنفكري و آزادي است   

اين نوشته محققانه كه عنوانش از سخنان بـايزد  . اشاره كرد" چراغ روشن  خاموشي"جستار  
 از فلـسفه  بسطامي برگرفته شده و به استاد گرامـي، دكتـر محمـدعلي موحـد تقـديم شـده،       

گيرد و با استشهادات فراوان، حدود و ثغور سكوت عرفاني را  سكوت در مثنوي پرده برمي
  . گذارد در اين منظومه معنوي  به بحث مي

زينـد و در محـصوالت معرفتـي     خواندن اين كتابي براي كسانيكه در دل جهان مـدرن مـي          
هـا و   زيـر و زبـر شـدن   نگرنـد و در عـين حـال دلمـشغول          جهان جديد به ديده عنايـت مـي       

هاي اگزيستانسي خويش در جهان راز زدائي شده هـستند، بـصيرت افـزا، رهگـشا و              تالطم
 . آموز است حكمت


