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نصراهلل نظري
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چکيده
اسالمي سازي علوم انساني استلزاماتي دارد که از مهمترين آنها پرداختن به مجموعه مباحثي است کهه از نشه
بسيار عمده و کليدي برخوردارند .عشالنيت يکي از اين مباحث عمده و اساسي است که در ايهن نوشهتار مهورد
بررسي قرار گرفته است .بدين منظور ،ضمن تبيين مفهوم عشالنيت در انديشه غرب و گونهشناسهي آن ،عشالنيهت
اسالمي مفهومسازي و تفاوتهاي آن با عشالنيت غربي آشکار گرديده است .اين مهم که براساس روش تفسهيري
اجتهادي و تحليل محتواي متون صورت گرفته است اين نتايج بهدست آمده است که اوالً بهراي تبيهين عشالنيهت
اسالمي ،ارجاع به انسانشناسي ديني بسيار ضروري است؛ ثانياً در نگهاه اسهالمي ارتبها عشالنيهت ابهزاري بها
عشالنيت نظري بسيار وثيق و ناگسستني است .با توجه به اين يافتهها ميتوان مهدعي شهد کهه در علهوم انسهاني
اسالمي ،عشالنيت زماني که در تناظر با رفتار و کن

عامالن انساني مطرح گردد ،فرايندي خواهد بود کهه نتيجهه

آن لزوماً به عبوديت و رستگاري منتهي ميگردد.

کليدواژهها :کنش ،عقالنيت ،عقالنيت نظري ،عقالنيت عملي ،عقالنيت اسالمي و علوم انساني اسالمي.

مشدمه
تمايز گذاشتن ميان انديشههاي موجه از ناموجه و اعمال درست از نادرست ،لب و درونمايه اصلي عقالنيت را
شکل ميدهد .اگر با اندکي سادهسازي بپذيريم که موضوع مطالعه علوم انساني بررسي افکار و رفتار انساان اسات،
در اين صورت ميتوان مدعي شد که بحث از عقالنيت در مرکز مباحث علوم انسااني قارار دارد .ت مال در تااريخ
انديشه نشان ميدهد که بحث از عقل ،عقلگرايي و عقالنيت ،سابقه طوالني دارد و عمدتاً از دو منظر نسبتا متماايز
به اين موضوع پرداخته شده است.
منظر نخست که عمدتا صبغه فلسفي و روششناختي دارد ،عقالنيت را به عنوان منطا تشاخيص و شناساايي
«حقيقت» مد نظر قرار ميدهد و به تعبيري دغدغه اصلي آن چگونگي تفسير حقيقت است .در تلقي از عقالنيت به
عنوان منط انديشهها و نظريهها ،سعي بر آن است که اوال اثبات شود که در وراي نظام تصورات و ادراکات بشري،
واقعيتها و حقايقي وجود دارند ،ثانيا ،در مواردي که محتواي ذهن ما با واقعيات بيروني مغايرت دارد به کاذ
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بطالن يا غير موجه بودن اين تصورات رأي دهيم و زماني که نظام ادراکات و يا محتواي ذهان ماا مانعکن کنناده
عين واقعيت بيروني است اين محتوا را باور موجه و صادق بدانيم .بنابراين ،از يک منظر ،عقالنيت صفتي از صفات
انديشه و تفکر در شرايطي است که اين انديشه و تفکر صادق است و در اين صورت عقالنيت با صدق و حقيقات
پيوند ناگسستني دارد و تقريبا ميتوان گفت که با آنها هم معني و متاردا

اسات .نکتاه اصالي در ايان تلقاي از

عقالنيت ،شناسايي و کشف عناصر ذهني ،و بيروني است که ادراکات ما را تحريف و مه آلوده مايکناد و ماانا از
دستيابي فاعل شناسا به حقيقت عيني ميشود .از اين نوع عقالنيت تحت عنوان «عقالنيت نظري» ياد ميگردد.
در برداشت دوم ،عقالنيت به عنوان منط عمل و کنش مطرح است .در اين برداشات از عقالنيات کاه عمادتا
صبغه جامعهشناختي دارد ،دغدغه اصلي اثبات اين مدعي است که پديدههاي اجتماعي حاصل افعال آدميان است و
آدميان هم فاعالني عقالني هستند ،بدين معني که فعلشان مسبوق به ،قصد ،آگااهي ،دليال و سانجش خردورزاناه
است نه اين که عمل آنها فرضا ناشي از غريزه ،شهوت ،تمنيات ،ساختارهاي ناخودآگاه دروني بوده يا اين يکسره
تحت ت ثير الزامات بيروني تعين پذيرد .برخال

عقالنيت به مثابه منط افکار که ناظر به هستارهاي است که خارج

از حوزه اراده انساني تحق دارند ،عقالنيت به عنوان منط کنش مربوط به هستيهايي اسات کاه بار اسااا اراده
انساني تکون مييابند .بنابراين ،اعمال انساني و پديدههاي اجتماعي که هستيهاي ارادي هستند ،موضوع عقالنيات
عملي است .عقالنيت نظري ش ن ناظر و تماشاگر دارد اما عقالنيت عملي آمر و فرمانده است .در عقالنيات نظاري
سخن از هستها به ميان ميآيد؛ اما در عقالنيت عملي بايد و نبايد مطرح اسات .جاوهر اصالي عقالنيات نظاري
کشف حقيقت ،اما درونمايه عقالنيت عملي محاسبه سود و زيان در ارتباط با اغراض و اهدافي اسات کاه آدمياان
آنها را ارزشمند ،مطلو

و مرجح تلقي ميکنند .محاسبه و سنجشگري به اين معنا است که انسان عاقل در چناد

راهيهاي عمل ،پن از سنجش سود و زيان و بررسي ادله مواف و مخالف ،به راهي ميرود که بر اسااا شاواهد
قابل اعتنا ،مناسبترين راه براي رسيدن به هد

تلقي ميشود .محاسبه حاوي برآورد ،انتخاا

مناسب کنش است .انسان محاسبهگر تمام پيامدهاي کنش را سنجيده و بعد دست به انتخا
انسانها چه اهدافي را مطلو

و طراحاي اجاراي

ميزند .بسته به اين که

تلقي ميکنند ،عقالنيت عملي تجليات و نمودهاي متفاوت پيدا ميکند .دغدغه اصلي

اين نوشتار آن است که براي اسالمي سازي علوم انساني ،در مهمترين گام ،صورتبندي مفهوم عقالنيت ،بر اساا
آموزهاي اسالمي را ارائه نمايد و وجوه تمايز آن را با معنايي از عقالنيت که در انديشه مدرن مطرح است مشخص
سازد.
 .1چيستي عشالنيت
پرسش از هستي و چيستي عقالنيت مستلزم آن است که اين مفهوم به لحاظ واژه شناختي و کاربردهااي آن در
تلقيهاي رايج علمي مورد بررسي قرار گيرد .به لحاظ واژه شناختي ،عقالنيت از ريشه «ع.ق.ل» به معنااي «خارد»،
«دانش» و «دريافت» يا «دريافت صفات اشياء از حسن و قبح و کمال و نقصان و خير و شر» ميباشد(فرهنگ دهخدا،

ذيل ماده «عقل») .اين واژه در ادبيات غربي برابر با کلماههااي « »rationalityو « »reasonableو از ريشاه مااده التاين
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«»ratioميباشد که در آغاز داراي معاني همسان و ناظر به نيروي خرد انساني به کار ميرفتهاند ،امّاا در ايان اواخار
هرکدام جنبه تخصصيتري به خود گرفته(نوذري ،1386 ،ص )172و به وصف عاقل باودن انساان و برخاورداري از
عقل و فهم ،در مورد باورها و اعمال به وضعيت مقبول بودن يا عقلپذيري آنها اشاره دارد(محسني ،1390 ،ص.)107

به لحاظ مفهومي ،عقالنيت ،مفهوم پرکاربردي است .به تناسب نوع نگاه انديشامندان باه انساان ،عقالنيات باه
گونههاي متفوتي مفهومسازي شده است .آنهايي که بر عنصر تفکر انساني بيش از اراده و عمل ت کيد ميورزناد و
انسانرا حيوان ناط تعريف ميکنند ،عمدتاً عقالنيت را تعريف فلسفي کرده و بر بعد استداللي آن ت کيد کاردهاناد؛
امّا کسان ديگري که در تعريف انسان ،عنصر اراده و عمل را بيش از انديشه و تفکر مهم ميدانند و انسان را حيوان
عامل در نظر ميگيرند نه حيوان ناط  ،بر بعد عملي ت کيد کرده و از عقالنيت نيز تعريف عملگرايانه ارائه دادهاند.
در تفاوت ديگر ،بسته اينکه چگونه ميتوان نظام هستي را شاناخت و در نماود ،برداشات از عقالنيات نياز
متفاوت شده است .در يک برداشت که براساا مشر

تجربهگرايي (امپريسيسم) بناا گردياده و فالسافهاي چاون

هابز ،ال  ،جورج برکلي و ديويد هيوم به آن اشاره کردهاند ،نظام هستي به صورت مستقيم و بالواسطه قابل فهم و
شناخت است .بر اساا اين ديدگاه ،حن و تجربه منبا اصلي شناختاند و عقل نيز با تجربه برابر دانسته ميشود.
در برداشت ديگر که تفکر و انديشيدن يا استعدادهاي عقالني ذاتي و فطري منبا اصلي شاناخت تلقاي مايگاردد،
شناخت جهان و هستي به صورت غير مستقيم و با واسطه صورت ميگيرد .افرادي مثل دکاارت ،اساپينوزا ،الياب
نيتن و دکارت که در اين دسته جاي ميگيرند معتقدند که شناخت جهان و پديدهها تنها به واسطهي عقايد و افکار
فطري ،ذاتي و مادرزادي يا همان ساختارهاي ذاتي و فطري (ايدهها و مقاوالتي کاه از بادو تولاد حواور دارناد)
امکانپذير است .اين برداشت که در آن عقل در برابر تجربه قرار مايگيارد و مفهاومي مااهوي و ذاتاي باه شامار
ميرود ،برداشت غالب و رايج از عقالنيت در گفتمان غربي به حسا

ميآيد و افرادي چون افالطون ،اليب نيتن،

کانت ،هگل ،وبر ،مارکوزه و هابرماا به آن پرداختهاند(نوذري ،همان ،ص .)176باه عناوان نموناه «وبار» باه عناوان
سردمدار مباحث جامعه شناختي عقالنيت ،بحث از مفهوم عقالنيت را با مفهوم وسيعي از تکنيک آغااز مايکناد و
معتقد است که «تکنيک عقاليي[عقالني] عبارت است از انتخاا
راستاي تجربه و ادرا

ابازاري کاه آگاهاناه و باهطاور سيساتماتيک در

فرد قرار گرفته و از باالترين سطح عقالنيت ،يعني انديشه عملي نيز برخوردار باشاد»(وبرر،

 ،1384ص.)82-81
مطاب تعريف وبر ،مفهوم تکنيک هر قاعده يا نظامي از قواعد را در بر مايگيارد کاه امکاان کانش تکرارپاذير
قاعدهمند يا مرسومي را ميسر ميکنند ،به گونهاي کاه مشاارکت کننادگان در کانش مايتوانناد آنرا پايش بيناي و
مشاهدهگران ميتوانند آنرا ارزيابي و محاسبه نمايند(هابرماس ،1384 ،ج ،1ص .)254بر اين مبنا از منظر وبر براي هر
کنش قابل تصوري نظير جنگ ،موسيقي ،نيايش ،تفکر ،آموزش نحوه کنترل سياسي يا مذهبي و غياره تکنياکهااي
خاصي وجود دارد و هر کدام نيز درجات متفاوتي از عقالنيت را به خود اختصاص ميدهند .وبر در توضيح داليال
عقالني بودن کنشها ،به اين نکته اشاره ميکند که چون کنشها درجاتي متفاوتي از معنا را با خود به همراه دارناد،
به همين خاطر نيز به دو دستهي عقالني و غير عقالني دستهبندي ميشوند .او کنشهاي سنّتي و عاطفي را باه ايان
دليل غير عقالني ميداند که چون مبتني بر عادات و احوال فردياند ،لذا امکان اسناد معنا به آنها دشوار اسات .در
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برابر ،کنشهايي که به سمت هد

و يا ارزشي جهتگيري شاده باشاند ،بخااطر آنکاه متوامن داليال و معااني

ذهنياند عقالني خواهند بود.
عالوه بر وبر ،هابرماا نيز از عقلگرايي به جاي تجربهگرايي دفاع ميکند .او فراتر از مباحث رايج که بر محور
عقالنيت ابزاري انجام ميشود ،از عقالنيت ارتباطي سخن به ميان آورده و مدعي است برخال

سااير رشاتههااي

علوم اجتماعي نظير علم سياست ،حقوق و غيره که به تدريج رابطه خود را با مباحث عقالنيت قطاا کارده اسات،
جامعهشناسي نميتواند فارغ از ديدگاهي در با

عقالنيت ،به شرح حيات اجتماعي بپردازد(همان ،ص .)60-55او با

اين استدالل که نتيجه عقالنيت ابزاري تنها به کسب دانش و تطبي هوشيارانهي خود با محيط ميانجامد(همان ،ج،1

ص ،)14روي توانش ارتباطي انسان انگشت ميگاذارد و متناساب باا آن ،عقالنيات ارتبااطي را مطارح مايساازد؛
عقالنيتي که به نهادينه شدن سازوکارهاي انتقاد و دفاع آزاد اشاره دارد و صورت جااماتار و بنيااديتار عقالنيات
شمرده ميشود(همان.)158-157 ،
حال با آگاهي نسبي از معاني گوناگون و کاربردهاي متفاوت عقالنيت ،که باالجمال مورد توجاه قارار گرفات؛
تذکر اين نکته نيز ضروري است که عقالنيت غربي لوازم و آثاري را نيز به همراه داشته که تبيين آن باراي تفااوت
عقالنيت اسالمي با غربي ضروري است .مهمترين اين آثار که به نفي مرجعيت سنّتي و ايمان انجامياد و موجباات
جمودگرايي مذهبي و خرافه پرستي را فراهم آورد؛ مورد توجه ايان باربور قرار گرفته است .او با استناد باه فرايناد
عقالنيت غربي ،به اين نکته توجه ميدهد که اعتماد بيش اندازه به عقل ،عالوه بر آنکه زمينههاي طرد «ايمانگرايي»
را پديد آورد ،باعث شد که اوالً به توانايي عقل در همهي شئون زندگي اعم از دين ،علم و غياره اطميناان حاصال
گردد؛ ثانياً نسبت به سرشت انساني نگاه خوشبينانهاي به وجود آيد و به دنبا آن عقيده سنّتي مسيحيت درباره گناه
فطري انسان و اعتقاد به اينکه شرارت اخالقي ناشي از وضعيت نامطلو

جامعه و جهل بشر است؛ مردود شمرده

شود؛ ثالثاً اعتقاد به اينکه علم و پيشرفت مادّي به خودي خود مايه خوشبختي و فويلت انسان ميشود ،امر حتمي
و انکارناپذيري تلقي گردد؛رابعاً آموزههاي ديني نظير معاد ،حيات اخروي ،بهشت و سعادت ابدي در سراي ديگار
به صورت مادّي و دنيوي تفسير و آخرت انديشي نيز به صورت دنياپرستانه ارائه گردد؛ و باالخره به جاي ايانکاه
قواوت و نظارت الهي مال و معيار فعاليتهاي انساني باشند ،آينده تاريخ و قواوتهاي تاريخي مقياا و ميزان
اعمال بشر تعيين گردد(باربور ،1374 ،صص.)79-78
 .2انواع عشالنيت
اگرچه پيش از اين به برداشتهاي رايج از عقالنيت اشاره گرديد اما در خصاوص ايانکاه چاه چيازي دقيقااً
عقالني است و چگونه ميتوان عقالنيت رفتارها را مورد سنجش قرار دارد ،پرسش بسيار مهمّي است که پاساخ آن
ميتواند گونههاي متفاوت عقالنيت را بازگو نمايد .اگر چنانچه پرسيده شود که آيا باورهاي ما عقالني است يا خير
با اين سئوال که رفتارهاي عقالني کدامند و يا کداميک از ارزشهاي ما ارزشهاي معقولياند ،پاسخهااي متفااوتي
خواهند يافت .به تبا همين تفاوت ،عقالنيت نيز متفاوت ميشود و در زمينههاي گوناگوني به کار ميرود(قائمينيرا،
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 ،1383ش ،17ص .)4اگر متعل عقل ارزيابي باورها باشد ،از تعبير «عقالنيت ناظري» 1اساتفاده مايکنناد .عقالنيات
نظري به اين امر مربوط ميشود که به چه ا ماوري باايد باور داشته باشيم .در مقابل« ،عقالنيت عملي» 2باه حاوز
رفتارها مربوط ميشود و با اين امر سر و کاار دارد کاه چاه رفتارهايي را بايد انجام دهايم .و بااالخره« ،عقالنيات
ارزش شناختي» 3به اين مساله ميپردازد کاه باه چاه چيزهايي بايد ارزش قايل شويم(.قائمينيا ،عليرضا ،همران ،ص.)4
نظر به اينکه از منظر برخي انديشمندان ،طرح مسائل ناظر به ارزشها خارج از حاوزه عقالنيات اسات(هماان)؛ در
ادامه تنها به توضيح اجمالي عقالنيت نظري و عملي بسنده خواهيم کرد:
 .2/1عشالنيت نظري
عقالنيت نظري به «تناسب ميان دليل و مدعا»(فناي ،1384 ،ص ،)35تبعيت کامال از اساتدالل صاحيح»(ملکيران،

 ،1380ص )265يا «هدايت شدن استدالل صحيح»(کوهن ارغنون(عقالنيت) ،ش ،15ص )204تعريف شده و در توضايح
آن گفته شده است که مراد مراد از عقالنيت نظري آن دساته از عاقالنيتهايي است کاه باه عقاياد ناظرناد ،يعناي
عقيده و عقايد به وصف عقالنيت متصف ميشود(فصيحي ،1384 ،ص .)261بر اساا اين تعريف ،هر عقياده زمااني
عقالني است که شخص معتقد به آن بتواند استداللهايي «له» آن ارائه نموده و از آمادگي الزم براي ارزيابي مجادد
آن در سايهي بحث و استدالل «عليه» آن برخوردار باشد(نوذري حسين علي ،بازخواني هابرماس ،ص.)179
 .2/2عشالنيت عملي
عقالنيت عملي عبارت است از توانايي اداره و تنظيم مسائل و عمل براساا عقل(همان ،ص .)179به بيان ديگر،
عقالنيت عملي چيزي جز «مطابقت يا تبعيت از احکام عقل عملي» نيست که از راه «محاسبه سود و زيان و انتخا
بهترين هد

ومناسبترين وسيله» به دست ميآيد .براساا ايان تعرياف ،عقالنيات عملاي ،عقالنيتاي نااظر باه

تصميمگيري و عمل است و تصميمگيري و عمل نيز يا مربوط به انتخا

اهدا

اسات و ياا مرباوط باه انتخاا

وسايل رسيدن به آن اهدا  .بنابراين عقالنيت عملي خود به دو دسته «عقالنيت ناظر به اهدا » و «عقالنيت نااظر
به وسايل» تقسيم ميشود(فنايي ابوالقاسم ،همان ،ص.)37
اينکه اهدا

و غايات انسان و حيات اجتماعي کدام است و آيا اين اهدا

عقالني تلقي مايشاوند ياا خيار،

بحث مهمّي است که در ذيل عقالنيت عملي ناظر به اهدا  ،مورد بحث قرار ميگيرد .در عقالنيت عملي نااظر باه
وسايل که بيشتر تحت عنوان «عقالنيت ابزاري» 4شناخته ميشود ،مباحث عمادتاً در رابطاه باا چگاونگي انتخاا
عقالني وسايل ،مطرح ميگردد .بنابراين عقالنيت ابزاري چيزي جز «سازگاري وسايل با اهادا » و «دسات ياافتن
روشمند به هد

مشخص و عملي به ياري محاسبه و ابزارهاي مناسب» نخواهد بود(وبر ماکس ،دين ،قررر ،،جامعر،،

ص .)332بر همين اساا ،هر کنشي تنها زماني عقالني است که با هدفي که در ذهن ترسيم شاده باه لحااظ عيناي
. theoretical rationality

1

. practical rationality

2

. axiological rationality

3

. instrumental rationality

5

4

سازگاري و تطاب مناسبي داشته باشد .سازگاري و انطباق کامل ميان اهدا

و وسايل به معناي انتخاا

بهتارين و

مناسبترين ابزار و وسيله است و بهترين و مناسبترين وسايل همانهايي هستند که انسان را زودتر ،مطمائنتار و
بدون عواقب سوء (يا عواقب کمتر) به هد
وسايلي را انتخا

کند که وي را از هد

برسانند؛ بنابراين اگر کسي باراي رسايدن باه هاد
دور ميکنند يا درجه اطمينان رسيدن به هد

وجود نيل به هد  ،بعداً عواقب ساوئي باه هماراه خواهناد داشات ،انتخاا

ماورد نظارش،

در آنها کام اسات ياا باا

چناين وسايلهاي عقالناي نخواهاد

بود(محسني ،1390 ،ص.)115

ب .عشالنيت در انديشه اسالمي
براي بررسي مفهوم عقالنيت در انديشه اسالمي ،آنهم با استناد به آيات قرآن کريم ،به لحاظ روشي نمايتاوان
تنها با ارجاع با کليدواژههاي مرتبط با مفهوم عقالنيت بسنده نمود ،زيرا داللتهاي واژه شاناختي ايان مفهاوم کاه
بييشتر در دو حوزه معنايي «منا» و «ربط» به کار ميرود ،ناتوان از طراحي يک منظومه کامال و فراگيار اسات کاه
بتواند همه ابعاد مباحث مرتبط با عقالنيت با يکديگر پيوند دهد .با اين حال ،ناگفته پيداست کاه صاحبت از علاوم
انساني اسالمي بدون ارجاع به متون ديني و آموزههاي وحياني گام لرزاني خواهد بود که ممکان اسات کاه سار از
مباحث رايج در انديشه غربي در آورد .به منظور پيشگيري از اين آسيب و قبل از ورود به مباحاث اساساي مقالاه،
مفهوم عقالنيت با تکيه بر مستندات ديني مورد بررسي قرار ميگيرد:
 .1هستي شناسي عشالنيت اسالمي
 .1-1عشالنيت به مثابه شناخت آيات الهي
مفهوم سازي عقالنيت براساا آيات قرآن کريم مستلزم آن است که کليدواژههاي ناظر به قوه فکر و انديشه و
در مجموع ادرا انسان در بسترهايي که مورد استفاده قرار گرفتهاند ،مورد مطالعه قرار گيرند .به عبارت ديگر فراتر
از مباحث لغت شناسي ،بايد به مجموعه مفاهيمي که به صورت همعرض و همنشين در اين زمينه بهکار رفتاهاناد،
نگريسته شود .در چنين رويکردي بهخوبي آشکار ميشود که يکي از مفاهيمي که بهصورت هامنشاين  13باار باا
«عقل» 9 ،بار با «فکّر» 8 ،بار با علم 2 ،بار با «فقه» 2 ،بار با «اولي النهي» و يک بار با «اولوااللبا » ،به کاار رفتاه و
نقش مؤثري در مفهوم سازي عقالنيت دارد؛ مفهوم «آيه» است .اين مفهوم در آيات ماورد نظار داراي ساه کااربرد
است :يکي «آيه» به معني «آيات تکويني» ،ديگري «آيه» به معني «آيات تشريعي» و همچنين «آيه» باه معناي «مَثَال،
نماد و نشانه».
وقتي در قرآن کريم از نحوهي آفرينش آسمان و زمين ،اختال

شاب و روز(بقرر ،)164 ::تساخير خورشايد و

ماه(نحل ،)12 :گرفتن روزي حالل از ميوههاي درختان(رعر 4 :و نحل ،)67:مرگ و زندگي(مؤمنون ،)80 :نزول بااران و
احياي زمين مرده(عنکبو ،)63 :،سرنوشت امّتهاي گذشته(حجّ 45 :و  )46و امثالهم به عنوان آيات الهي ذکر ميشود
به دو نکتهي بسيار مهم توجه نشان داده ميشود يکي معرفي دالهايي که به عنوان آيات تکويني الهي مطارحاناد و
ديگري نيروي عقل که با تکيه بر نيروي در خويش به مداليل دالهاي مذکور پي ببرد.
6

به عالوه در آيات ديگري از قرآن کريم ،تعقل نسبت به مواردي سفارش گرديده که به عناوان آياات تشاريعي
مطرحاند .در اين سفارش که تعقل با الفاظ «کتا »(انبياء« ،)10 :قرآن»(زخرف« ،)3 :کاالم ال»(بقرر )75 ::و «ماا نازّل
ال»(ملک 9 :و  )10همنشين گرديده و به کلّيت وحي و تشريعات الهي اشاره دارد ،دالهاي ديگري معرّفي ميشاود
که براساا آنها عقالنيت به اين معني است که عامالن به درستي بتوانند مداليل «آيات» ماورد نظار را شناساايي و
ارتباط آن با سرنوشت تکاملي انسان را به دست آورد.
همچنين آيات ديگري وجود دارد که اگرچه به صورت مصرح «آيه» به عنوان همنشين عقل به کار نرفته است،
امّا مصادي و معاني عام آن که به عنوان «مَثَل و نشانه» مطرحاند مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان نمونه وقتي
ت الت ْو َرئةُ َو ْاْلن ِجي ُل إِْل ِمن بَ ْْن ِه ِ أَفَ َنا تَ ُُِِْْنون)(آل عمرران:
ب لِ َم ت َُح ُّ
فى إِ ْب َرا ِهي َم َو َما أُن ِزلَ ِ
در قرآن کريم ميفرمايد( :يَأ َ ْه َل ا ْل ِكتَا ِ
اجونَ ِ

 )65در واقا از محاجه يهود و نصارا در مورد دين حورت ابراهيم(ع) خبر ميدهد .قرآن کاريم باا باازگويي ايان
محاجه ،نزول پسيني تورات و انجيل نسبت به نبوّت حورت ابراهيم را «نشانه»اي بار خطااي احتجااج قلماداد و
توبيخ مينمايد که چرا در اين «نشانه» از ظرفيت عقل بهره نميگيريد .و يا در نمونهاي ديگر که

مايفرماياد( َو تِ ُْن ََ

س َو َما يَ ُُِِْْ َها إِْل ا ْل َُِْ ُمنون)(عنکبو )43 :،خانهي کساني که به غير از خدا ولي و سرپرست برگزيدهاناد
ْاْلَ ْمثَ ُل نَ ْ
ض ِربُ َها لُِنا ِ
به خانه عنکبوت تمثيل گرديده ،به اين مورد گوشزد شده است که فقط عالمان هستند که نسبت به اين امثال تعقل
مينمايند و به رفتارهايي که ناشي از عقالنيت آنهاست مبادرت ميورزند.
حال باتوجه به «دال»هايي که به عنوان «آيه» در کاربردهاي فوق مورد توجه قرار گرفتهاند ،ايان پرساش پدياد
ميآيد که مداليل مورد نظر براي اين دالها کدامند .بدون شک ،شناخت مداليل که با تکيه بر موقعيت مکاني آياات
و نيز ارجاع به ديدگاههاي تفسيري امکانپذير است ،عملي است که تنها از عهدهي نيروي عقل و انديشه بر ميآيد.
اينکه نيروي عقل با استناد به آيات مجاور و ديگر آيات تفسيري ،مدلول دالهاي آيات تکويني را توحياد ،معااد و
نبوت ميداند و براي آيات تشريعي شناخت بطن آيات در لوح محفوظ و کتا

مکنون به عنوان مدلول مورد نظار

معرّفي ميشود(براي مطالع ،بيشتر ر.ک :کرماني ،1391 ،ص)45؛ درواقا به نحوي به شاخصههاي عقالنيت اساالمي نياز
اشاره مينمايد .عقالنيتي که ضمن اشاره به چگونگي تعامل انسان با محيط ،نظام هستي را به عنوان کلّيتاي تصاوير
مينمايد که اوالً رگههايي از توحيد در تمامي اجزاي آن جاري است و ثانياً انسان نه به عنوان تافته جدا بافته بلکاه
جزئي از اين کلّيت در نظر گرفته ميشود .بنابراين ،عقالنيت در انديشه اسالمي ناوعي از انديشاهورزي اسات کاه
براساا آن ايجاد ارتباط معنيدار بين دالها و مداليل آيات الهي فراهم مايگاردد و باه تباا آن راههااي هادايت،
سعادت و کمال نيز مشخص ميگردد .بديهي است طب اين برداشت ،عقالنيت اسالمي نه تنها انسان را باه عناوان
موجود خود بنياد و بينياز از ارشادات ماورايي لحاظ مينمايد بلکه با استناد به آيات مذکور ،سعادت حقيقي انسان
را در گرو برخورداري از دو نيروي عقل و وحي ميداند .مطاب اين برداشت ،مرجا تمام کنشهاي انسان فراتار از
بايدهاي و نبايدهاي که توسط احکام عقل تعيين ميشود ،به وحي و آموزههاي ديني نيز نسبت داده ميشاود(برراي

مطالع ،بيشتر ر.ک :طباطبايي ،ترجم ،الميزان ،ج ،2ص.)223
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 .2-1عشالنيت به مثابه تجلّي عبوديت
در انديشه اسالمي انسان به عنوان موجودي تصوير ميشود که امکان تکامل و پيشارفت دارد .در ايان انديشاه
انسان موجودي نيست که بسان لوح نانوشته و مومي منعطف در بستر اجتماع رشد و نمو يابد؛ بلکه موجودي است
برخوردار از گرايشهاي ذاتي و تمايالت بنيادين که حرکت و سير او را بهسوي کمال مطل جهت ميدهد .در اين
ديدگاه ،رسالت عقل و تجلي عقالنيت به گونهاي لحاظ ميشود که انسانها بتوانند از طري بهارهگياري از نياروي
عقل استعدادهاي ذاتي خود را شکوفا و به گرايشات دروني خويش پاسخ مناساب بدهناد و در نتيجاه زميناههااي
دستيابي به کمال و پيشرفت را فراهم سازند .يکي از مهمترين اين گرايشات ،گرايش به عبوديت و پرستش است.
براساا اين تحليل عقالنيت اسالمي ،عقالنيتي است که در ضمن آن انسان باه مرحلاه عبوديات و خدوانادگاري
ميرسد و از توان الزم براي دستيابي به پيشرفت برخوردار است .اينکه در روايات آمده است« :شخصيت انساان
عقل است . ...عقل ،انسان را کامل ميکند ...و بهواسطة عقل انسان درمييابد که چگوناه ،چارا و در کجاسات ،...و
چون آن را شناخت ،روش زندگى و پيوند و جدايي خويش را ميشناسد و در يگانگى خدا و اعترا

باه فرماانش

مخلص ميشود و چون چنين کند ،ازدسترفته را جبران کرده ،بر آينده مسلط ميگردد و ميداناد در چاه وضاعى
است و براى چه در اينجاست و از کجا آمده و به کجا ميرود؟»(ر.ک :در بحار االنوار ج ،1ص )80در واقاا بياانگر آن
است که عقالنيت اسالمي شاخصههاي خاص خود را داراست که تجلّي عبوديت از مهمترين آنها اسات .باديهي
است وقتي عقالنيت اينگونه شد ،به جاي آنکه به محاسبه و شاناخت راههااي کامهزيناه باراي نيال باه اهادا
ازپيشبرگزيدهشده ،يا انتخا شده برپاية طبيعت حيواني بپردازد ،موظاف اسات تاا گمراهاي و هادايت انساان را
شناسايي و راههاي دستيابي به آنرا مشخص سازد .اينکه در روايت ديگري آمده است :قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا
عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَاكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ قَالَ قُلْتُ فَالَّذِي كَانَ فِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ تِلْكَ النَّكْرَاءُ تِلْكَ الشَّيْطَنَةُ وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْعَقْللِ

وَلَيْسَتْ بِالْعَقْل(».کلينى 1407 ،ق .ج 1؛ ص )11ناظر به همين معنا از عقالنيت است.
در تفسير حديث فوق ميتوان گفت که عقالنيت توأم با تدبير است ،تدبيري که از مبدأ تا معااد را باهصاورت
توأمان در بر ميگيرد به اين ترتيب که انسان را از يکسو به ستايش ح ميکشاند و از سوي ديگر با سلو صراط
مستقيم ،سرانجام او را در بهشت برين ميداند .اين مدعا در روايت ديگري از امام علي(ع) اينگونه مورد ت ييد قرار
گرفته است که تدبير مؤثر در پيشرفت کارهاي دنيا و حفظ منافا مادي عقل نيست؛ زيرا رهباري باه مبادأ و معااد
ندارد و معاويهها که همهچيز را به دنيا فروختهاند خردمند و عاقل نيستند ،بلکه نيرناگبااز و شايطاناناد؛ چنانچاه
مردمي که حن دوستي ح را دارند و از مظاهر آن شاد ميشوند ،ولي در تشخيص آنها کوتاه است و نميتوانند
بر جا بمانند و درمورد سختي دچار تزلزل ميشوند ،درجة تعقل کافي ندارند ،و مسئوليت در حادود هماان حان
ح دوستي آنهاست(همان ،ص.)25
براساا برداشت فوق از عقالنيت ،اساساً چشمانداز و تعريف انسان از سود و زيان ،لاذت و رناج ،ساعادت و
شقاوت ،تعالي و سقوط ،و معنا و مفهوم زندگي ،با عقالنيت ابزاري و تکنولوژيک به کلّي متفاوت است .عقالنيات
اسالمي از طري ارائه فرمول «جاما دنيا و آخرت» رستگاري و پيشرفت انسان را در عبوديت ميداند که نتيجاه آن
به تدبير همزمان «معاش» و «معاد» بينجامد(رحيمپور .1389 ،ص .)28به بيان ديگر عقالنيت اساالمي ضامن رساميت
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دادن به لذائذ و منافا آدمي به نوعي تعادل در مالحظات ناظر به «دنيا-آخرت» دعوت ماينماياد .بار ايان اسااا،
دستگاه «هزينه-سود» که در عقالنيت غربي مطرح است ،همچنان به قوت خود باقي است با اين تفاوت که دقي تر،
کالنتر و جاماتر ميگردد ،زيرا «سود و ضرر» يک «موجود جاودانه» کاه داراي روح الهاي و اختياار و مسائوليت
باشد با سود و ضرر يک «فنومن» مادي و بدن طبيعي که کليه محاسباتاش را بايد معطو

به دورهاي حاداکثر باه

مقدار چند دهه کند ،لزوما و همواره يکي نيست بلکه احتماال متواد نيز خواهند بود(رحيمپور ،1388 ،ص.)92
اينکه در روايات متعدد پيوند معاد و معاش مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم تقدير معاش ت کياد شاده اسات
نتيجه چنين برداشتي از عقالنيت است .در روايت شريفي آمده است« :أَفْضَلُ النَّاسِ عَقْلًا أَحْسَنُهُمْ تَقْلدِيراً لِمَعَاشِلهِ وَ

أَشَدُّهُمُ اهْتِمَاماً بِإِصْلَاحِ مَعَادِهِ؛ برترين افراد به لحاظ عقالنيت ،بهترين آنها در اندازهگيري صحيح معاش و اهتماام
به اصالح معاد است»(ليثى واسطى ،1376 ،ص.).114
در نمونهاي ديگر ،امام صادق(ع) فالح و رستگاري را نتيجه عقالنيت دانساته و ياادآوري شادهاناد کاه بادون
برخورداري از نيروي عقل امکان برخورداري از سعادت و رستگاري نااممکن اسات« :يَلا مََُضَّللُ لَلا يَُْلِلَُ مَلنْ لَلا

يَعْقِللُ»(کليني ،همان ،ص  )26همچنين در روايت ديگري عقالء به لحاظ رفتاري به اين ترتيب معرّفاي شادهاناد کاه
وقتي به سفر ميروند ،اهدا

آنان به نحوي تعريف ميشود که همراه با منافا ماادّي و معناوي و نااظر باه دنياا و

آخرت است« :إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَكُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِي تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ طَلَبِ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَلرَّ ٍ»(برقى 1371 ،ق.
ج2؛ ص)345

مطاب روايات فوق و ديگر روايات پر شماري که در اين زمينه وجود دارد ،عقالنيت مد نظر اسالم در صدد آن
است تا از طري ايجاد امکان سنجشگري و در نظر داشت اهدا
التزام به آنها زمينههاي انتخا

تعالي جويانه ،آموزههايي را معرفاي نماياد کاه

بهينه و اقدام مناسب براي پيشرفت را مهيا سازد .به عنوان نمونه اگر چنانچه توجاه

به رفاه اقتصادي با الزام رعايت عدالت توأم گردد ،در آنصورت الگوهاي اقتصادي نه بر مصار
بلکه بار تاوليد بايشتر و اناديشه آبااداني و صارفه جويي در مصر

و عدم اسرا

افساار گسايخته،

مبتني خواهد شد .مواا

بار

اينکه شيوه ساماندهي مناسبات اقتصادي واجتماعي نيز به گونهاي است که در آن انسان به رشاد و تعاالي معناوي
دست مييابد و فقر معنوي و اخالقي او نيز از بين ميرود(قائمينيک ،1386 ،ص)209

 .2تفاوتهاي عشالنيت اسالمي و غربي
با آنکه در توضيح چيستي عقالنيت اسالمي تاحدودي به تفاوتهاي آن با عقالنيت غربي اشاره شاد ،باا ايان
حال به منظور توضيح دقي تر تفاوتهاي موجود ،به ذکر نکات ذيل ميپردازيم:
 .1بر خال

عقالنيت غربي که انسان را به عنوان يک پديده مستقل در کنار ديگار پديادههااي طبيعاي تصاور

مينمايد و معتقد است که انسان براي ساخت قواعد رفتاري و نظامات عقالناي خاويش هايچ نياازي باه الهاام از
طبيعت و مرجعيت بيروني ندارد(ر.ک :هابرماس ،1384 ،ص ،)113در عقالنيت اسالمي نگاه به انسان به نحوي اسات
که او را به عنوان جزئي از کليت يک منظومه در نظر بگيرد .بديهي است اين نوع نگاه به انسان ،با آنکاه او را گال
سر سبد آفرينش ميبيند ،امّا هيچگاه او را بريده از اين منظومه نميبيند ،بر همين اساا ،خلقت انسان نيز به نحوي
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تبيين ميگردد که منش آن هرگز تصاد

و ناشي از فعل و انفعاالت ژنيتکي نباشد ،بلکاه براباري در خلقات ،او را

همرديف ديگر مخلوقات هستي قرار ميدهد و در مجموع نظام آفرينش و به تباا آن آفارينش انساان تاابا منطا
خاصي خواهد بود که از يک کلّيت و نظام واحد پيروي مينمايد« .ارجحيت انسان به سااير مخلوقاات باه خااطر
جهش نيست ،بلکه «اعطائي» است .يعني خداوند انسان را موجود «عاقل» و «ذيشعور» خل کرده است .ايان ناوع
نگرش به خلقت انسان ،دو پيامد اساسي دارد .اول اينکه ،انسان پديدهاي همانند ساير پديدهها نيست ،بلکاه باراي
هدفي خل شده است .به عبارت فني ،عقالنيت مطمح نظر «عقالنيت وحياني» ،نه از ناوع پدياداري ،بلکاه از ناوع
وجودي است و در تحليل انسان ،بايد مفهوم «سعادت» را دخيل کرد .دوم اينکه ،انسان در تنظايم اماور فرهنگاي،
بدون «مرجا» و مستقل نيست ،بلکه ،طبيعت براي انسان فرهنگي مرجعيت داشته و منبا الهاام اسات .باه عباارت
ديگر ،طبيعت در اين نگرش ،براي انسانها «کتا » است و به خوانش نياز دارد .قرآن نيز ترجماان هماين طبيعات
است .يعني؛ عالم داراي قانونمندي ضروري است ،که سااير حيواناات ،بالواروره ،بار طبا آن قانونمنادي عمال
ميکنند ،زيرا اختيار ندارند .اما ،از آنجا که انسانها اختيار دارند ،موجود فرهنگاي محساو
ميتوانند آن قانونمنديها را نقص نموده و برخال
محسو

مايشاوند .بناابراين

سير حرکت طبيعاي ،حرکات نمايناد .از ايان روي ،فرهنگاي

ميشوند .در اين رويکرد ،سعادت انسان در گرو چگونگي دخالت در طبيعات اسات .باه عناوان نموناه،

انسان ميتواند از انگور دو نوع محصول استحصال نماياد ،کاه ياک ناوع آن «مساکر» و ناوع ديگار ،غيار مساکر
است»(خانمحمري،1391 ،ص 45و .)46
 .2پرسش از سئواالت اساسي در عقالنيت غربي غايب است .اينکه آغاز و انجام انسان چيست و صيرورت او
در اين فرايند چگونه است ،حداقل در عقالنيت مدرن مغفول واقا شده است حال آنکه در بحاث عقالنيات ابتادا
بايد سئواالت اساسيتر پرسيده ميشود تا پن از آن بتوان با ترتيب منطقاي باه کانش عقالناي در ساطح باازار ياا
سياست رسيد .پيش از آنکه نوبت بررسي «نحوه وصول سرياتر» به هد

يا چگاونگي مهندساي ابازار و وساائل

«مناسب با هد » برسد ،مطلقاً بايد از خود «عامل» و از «هد » پرسيد .عقالنيت در صورتي شامل و جااما اسات
که ابتدا در برابر پرسش از «هستي» و راز آن و جايگاه آدمي در آن بپرسد و تنها وقتي که به تفسير مجا

کننده (با

کمک «وحي») از هستي جهان و آدمي نائل شد ،وارد بررسي جزئيات يک کنش منطقي شاود(رحريمپرور ،1388 ،ص

.)86
عقل ابزاري در طول عقل بنيادين است و به نحو اعالم شاده ياا اعاالم نشاده ،از محتوياات نظاري آن تغذياه
ميکند .بدون يک تفسير معقول و روشن از «زندگي» و فلسفة آن نمايتاوان منطقاي زيسات .در توساعه و تمادن
اسالمي ،عقالنيت ابزاري ،مسبوق و مصبوغ به «عقالنيت بنيادين» است و کليه تصميمها و کنشهاي آدمي باياد باه
نحوي در عقالنيت بنيادين نيز توجيه شود(همان) .زيرا «عقل ابزاري هنگامي که زير پوشش مراتب برتر عقال قارار
ميگيرد ،از حقيقت بهره ميبرند و هويتي عقلي و معرفتي پيدا ميکنند اما وقتي که ارتباط خود را با آن مراتب قطا
ميکنند ،چيزي جز يک اقتدار کور نميباشند ،و باطن محتواي اقتدار کور ،نيهليسم و هيچانگااري اسات»(پارسرانيا،

 ،1381ص.)15
انبياي الهي در نخستين اقدام براي موجه و مشروع سازي کنشهاي عاامالن ،مايکوشايد تاا مبنااي تعاامالت
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اجتماعي و حيات انساني را بر پايهي عقالنيت و انديشهورزي بنيانگذاري نمايند و آنان را به سوي بان ماياههااي
وجودي شان که در فطرتشان به وديعت نهاده شده ،راهنمايي نمايند .اماام علاي(ع) در ايان زميناه مايفرمايناد:
«خداوند متعال پيامبران خود را برانگيخت و رسوالن خود را پياپي به سوي مردم فرستاد تا از آناان بخواهاد ،عهاد
فطرت الهي را ادا کنند و … تا دفينههاي عقلهاي آنان را برانگيزانند»(شريف الرضى1414 ،ق ،ص.)43

ج .عشالنيت به مثابه منطق کن
متناسب با آنچه در خصوص عقالنيت اسالمي توضيح داده شد ،بايد عنوان نمود که از منظر اسالم ،بهرهمنادي
از عقالنيت اگرچه شرط الزم براي کنشگري عامالن اجتماعي است و منط تعامالت آنها را تعيين مينمايد ،امّا با
اين حال شرط کافي نيز نخواهد بود؛ زيرا عقل به تنهايي کفايت الزم باراي رهنماوني انساان در مساير ساعادت و
تنظيم صحيح کنشهاي او نيست .مرحوم عالمه با استناد به اينکه افعال خير و شر انسانها بر مبناي منط محاسبه
سود و زيان انجام ميشود و حتي رفتارهاي قانون شکنانه برخي از عامالن اجتماعي که ناشي از فعاليات جهاازات
عقالني آنها است ،همگي حاکي از اين واقعيتاند که منط کنش انسانها براساا عقالنيت رقم ميخاورد ،لکان
در عقالنيت اسالمي که مورد توجه علوم انساني اسالمي قرار دارد ،اين منط به نحوي اسات کاه در آن عقالنيات
هيچگاه بهصورت خود بسنده و بريده از وحي مورد توجه قرار ندارد(ترجم ،الميزان ،ج ،2ص.)223 ،
عالوه براين ،در توضيح عقالنيت به مثابه عبوديت به اين حديث شريف استناد گرديد« :قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْللُ قَلالَ

مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَاكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَلانُ»(کلينى1407 ،ق ،ج ،1ص .)11مطااب مفااد حاديث ماذکور ،رسايدن باه مقاام
عبوديت و رضوان الهي نيازمند ابزارها و وسايلي است که از آن به عنوان عقل ياد شده است .طب اين حديث ،اگر
چنانچه عبوديت به عنوان غايت کنش انسان در نظر گرفته شود ،در علوم انساني اسالمي ،سمت و سوي کنشهاي
انسان کامال معلوم و ناظر به هد

خاصي خواهد بود که به منط آن معناي ويژهاي ميدهد و درواقا شاالودههااي

آنرا فراتر از بايدها و نبايدهاي عرفي ،در آموزههاي وحياني قرار ميدهد.
حال با آگاهي از تفاوت عقالنيت در علوم انساني با علوم انساني اساالمي ،باه صاورت ماوردي تا ثيرات ايان
تفاوت در تبيين تغيير و تکامل جواما انساني مورد بررسي قرار ميگيرد.
در مطالعات علوم انساني ،تغير رو به رشد جواما ذيل عنوان مفهوم «توسعه» و در علوم انسااني اساالمي ايان
مقوله با مفهوم «پيشرفت» صورت بندي ميشود .صر

از نظر از چيستي مفاهيم ماذکور و ايانکاه علاوم انسااني

اسالمي چرا به جاي توسعه از پيشرفت سخن ميراند ،پرسش اساسي آن است که کنشگري عاقالنه انسان کاه باه
توسعه يا پيشرفت منتهي ميشود ،از دو منظر علوم انساني اسالمي و غير اسالمي چگوناه قابال تحليال و ارزياابي
است؟
مطاب آنچه در علوم انساني غير اسالمي گزارش شده است ،فرايندهاي عقالني شادن جواماا غرباي باه ايان
ترتيب صورت گرفته است که عقالنيت ذاتي به عنوان مرجا ارزشي-هنجاري به تفسيري از «تقديرگرايي» پرداخت
که نتيجه آن به زهد اخالقي انجاميد .زهدي که براي فرد مؤمن به آدا

پروتستانتيزم ،کاار و رياضاتکشاي را باه

عنوان وظايف مقدّا ترسيم مينمود .اين عقالنيت تنبلي و بطالت را از گناهان کبيره محسو
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مينمود و در برابار

آن از کار و تالش به منزله مشارکت الزم و مثبت انساان در تجلاي عظمات و جاالل خداوناد و رياضاتکشاي و
بيبهرهگي از رفاه مادّي نيز به عنوان آموزهي مکمل آن ياد ميشد(ر.ک :گيروش ،1391 ،،صرص .)75-72مطااب ايان
تحليل« ،سرمايهداري» غر

که ناشي از زهد و رياضتکشي است ،فرايندي دانسته ميشود که حاکي از شاکوفايي

عقالنيت انساني است .منتها عقالنيتي که با «افسون زدايي» شروع و به «قفن آهناين» مايانجاماد .در ايان تحليال
اگرچه در آغاز کار به عنوان يک وظيفه «روح» الزم را در پيکرهي سرمايهداري دميد ،و به منزلهي رسالت مذهبي و
اطاعت از ارادهي خداوند قلمداد ميشد .اما به تدريج جبنهاي ثانوي و در واقا غير ضروري پيدا کرد ،باه طوريکاه
امروزه کسب حداکثر سود براي انساان غرباي ،صارفا الازام سيساتماتيک اقتصااد مادرن اسات و افاول عقالنيات
ارزششناختي ،و جايگزيني تقريبا تمام و کمال ،محاسبهاي وسيله براي «به حاداکثر رسااندن فاياده» ياا عقالنيات
معطو

به هد  ،روح سرمايهداري تشديد شده معاصر را تشکيل ميدهد(لسناف ،1378 ،ص.)15

با اتکاء به تجار

غربي و با در نظر داشت اين نکته که عقالنيت غربي از «افسون زداياي» باه «قفان آهناين»

انجاميد ،ميتوان از عقالنيتي سخن به ميان آورد که از گرفتاري در دام آهنين رهيده و به پيشرفت و تکامل بينجامد.
اين عقالنيت بخوبي متومن اين حقيقت است که فرايندهاي عقالني شدن جواما غربي دو بعدي است که يک بعد
آن «حرص سرمايهداري» و «اصالت دنيا» است و بعد دوم آن بعاد «محاسابهگاري عقالنيات اقتصاادي» اسات کاه
هرگونه بطالت و ندانمکاري و بينظمي و تنبلي را نفي و طرد مينمايد(رحيمپور .1389 ،ص.)26
برخال

انديشه غربي در علوم انساني اسالمي نه تنها داشتن دنيا و افزايش مال به هيچ وجه اصالت ندارد بلکه

بهرهمندي از آن تنها زماني مجاز است که بتواند زمينههااي تعاالي معناوي و عبوديات را فاراهم آورد؛ بناابر ايان
برخال

رويکرد غربي که با دوري از «ارزشمداري» در اهدا

کمّي ،مادّي و تجربي وشيوهي سود محورانه ،و در

مجموع «حداکثر رساندن سود و لذّت» منحصر شده است(رحيم پور ،1389 ،ص ،).28در علوم انساني اسالمي ،دنيا و
آخرت پيوند ناگسستني دارد و به عنوان مکمل يکديگر معناي جديدي از توسعه ارائه ميدهد و بجاي آن از مفهوم
پيشرفت استفاده مينمايد .به عبارت ديگر ،در علوم انساني اسالمي ،جهتگيريهاي کنشي انسان به ترتيبي هسات
که سعادت مادّي و معنوي را بهصورت توأمان هد گذاري مينمايد .بديهي است اين نوع جهتگيري تنها تحات
ضوابط عقالني امکانپذير نيست ،بلکه افزون بر آن به موضوعات ديگاري نيااز اسات کاه از طريا رهنمودهاا و
دستورالعملهاي ديني و وحياني ت مين ميگردد.
اينکه گفته ميشود که علوم انساني غربي ،مت ثر از دستورالعملهاي عقالني ،مجموعاه ضاوابطي را در مرحلاه
اول معرّفي و سپن از طري سنجش مکانيسمهايي زمينههاي التزام را فراهم ساخته و در نتيجه توسعه را به عناوان
نتيجه کنش عقالني انسان به بار آورده است؛ امر قابل قبولي است امّا نبايد از ياد برد که اين دستآوردهاي عقالني
انسان که از قواء مورد توجه وحي هم قرار گرفته زماني ميتواند مثمر ثمر واقا گاردد کاه بتواناد گاامي فراتار از
حيات مادّي و اين جهاني انسان بردارد.

نتيجهگيري
در علوم انساني اسالمي از دو منظر ميتوان در رابطه با عقالنيت گفتوگو نمود .در نگاه نخسات کاه دغدغاه
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اصلي چگونگي تفسير حقيقت است؛ عقالنيت به عنوان منط انديشهها و افکار در صدد آن است تا عالوه بر اثبات
واقعيتها و حقايقي که در وراي نظام تصورات و ادراکات بشري وجود دارناد ،موضاا ماا را در هنگاام تغااير و
احتماالً تواد محتواي ذهني و واقعيات بيروني ،مشخص سازد .در نگاه ديگر ،که عقالنيت به عنوان منطا عمال و
کنش مطرح است؛ دغدغه اصلي اثبات اين مدعا است که پديدههاي اجتماعي حاصل افعال آدميان اسات و آدمياان
هم فاعالني عقالني هستند ،بدين معني که فعلشان مسبوق به ،قصد ،آگاهي ،دليل و سنجش خردورزانه اسات ناه
اين که عمل آنها فرضا ناشي از غريزه ،شهوت ،تمنيات ،ساختارهاي ناخودآگاه دروني بوده يا ايان يکساره تحات
ت ثير الزامات بيروني تعين پذيرد .آنچه فراروي شما قرار گرفت ،تبيين عقالنيت به مثابه منط کنش بود .مطاب اين
تبيين ،عقالنيت اسالمي در پرتو آموزههاي وحياني معنا و کنشهاي انسان را به نحوي جهت ميدهد که در نهايات
به عبوديت و رستگاري منتهي گردد .در اين تبيين عقالنيت فرايندي تصوير ميشود که نتيجه آن از يکسو بايد باه
«ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان» بينجامد و از سوي ديگر بتواند از طري ايجااد ارتبااط باا دالهاا و ماداليل
«آيه»هاي الهي به کنه هستي و ربوبيت الهي پي ببرد و در مجموع نظام هستي را به صاورت ياک مجموعاه مانظم
تصوير نمايد و منط کنش انسان را در ارتباط با آيات الهي توضيح دهد .بديهي است در چناين تصاويري آغااز و
انجام انسان و صيرورت او در يک فرايند معنادار موضوعيت پيادا مايکناد و در بحاث عقالنيات ابتادا سائواالت
اساسيتر پرسيده مي شود تا پن از آن امکان توضيح منط کنش عقالني انسان در سطوح تعامالت اجتماعي فراهم
گردد .به بيان ديگر در عقالنيت اسالمي ،پرسش از «عامل» و «هد » بر بررسي مقدمات الزم براي نحوهي وصاول
سرياتر به هد

اولويت مييابد و عقالنيت عملي در طول عقل نظري و بنيادين قرار ميگيرد.
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