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 1ياسالم  يت هب مثاهب منطق کنش رد علوم انسان ي عقالن 
 

 2ينصراهلل نظر

 دهيچک
است کهه از نشه     يها پرداختن به مجموعه مباحثن آنيتردارد که از مهم ياستلزامات يعلوم انسان يسازياسالم

تار مهورد  ن نوشه يه است که در ا ين مباحث عمده و اساسياز ا يکيت يبرخوردارند. عشالن يديار عمده و کليبس

ت يه آن، عشالن يشناسه شه غرب و گونهيت در اندين مفهوم عشالنيين منظور، ضمن تبيقرار گرفته است. بد يبررس

 يرين مهم که براساس روش تفسه يده است. ايآشکار گرد يت غربيآن با عشالن يهاو تفاوت يسازمفهوم ياسالم

ت يه ن عشالنيهي تب يدست آمده است که اوالً بهرا هج بين نتايمتون صورت گرفته است ا يل محتوايو تحل ياجتهاد

بها   يت ابهزار يه ارتبها  عشالن  ياً در نگهاه اسهالم  ياست؛ ثان يار ضروريبس ينيد يشناس، ارجاع به انسانياسالم

 يشهد کهه در علهوم انسهان     يتوان مهدع يها مافتهين ياست. با توجه به ا يق و ناگسستنيار وثيبس يت نظريعشالن

جهه  يخواهد بود کهه نت  ينديمطرح گردد، فرا يکه در تناظر با رفتار و کن  عامالن انسان يمانت زي، عشالنياسالم

 گردد.يم يمنته يت و رستگاريآن لزوماً به عبود

 .ياسالم يو علوم انسان يت اسالمي، عقالنيت عملي، عقالنيت نظريت، عقالنيکنش، عقالن ها:دواژهيکل

 مشدمه

ت را يعقالن يه اصليموجه از ناموجه و اعمال درست از نادرست، لب و درونما يهاشهيان انديز گذاشتن ميتما

سات،  ا افکار و رفتار انساان  يبررس يانسانم که موضوع مطالعه علوم يريبپذ يسازساده يبا اندکاگر دهد. يشکل م

خ يمال در تاار  قارار دارد. ت   يت در مرکز مباحث علوم انساان يکه بحث از عقالن شد يتوان مدعين صورت ميدر ا

ز ياز دو منظر نسبتا متماا  دارد و عمدتاً يت، سابقه طوالنيو عقالن ييدهد که بحث از عقل، عقلگرايشه نشان مياند

 ن موضوع پرداخته شده است. يبه ا

 ييص و شناساا يا به عنوان منطا  تشاخ  ت ريدارد، عقالن يشناختو روش يمنظر نخست که عمدتا صبغه فلسف

به  تياز عقالن يقت است. در تلقير حقيتفس يآن چگونگ يدغدغه اصل يريدهد و به تعبير ممد نظر قرا« قتيحق»

، ينظام تصورات و ادراکات بشر يبر آن است که اوال اثبات شود که در ورا يها، سعهيها و نظرشهياندعنوان منط  

رت دارد به کاذ  و  يمغا يرونيات بيقعذهن ما با وا يکه محتوا يا، در موارديوجود دارند، ثان يقيها و حقاتيواقع
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ذهان ماا مانعکن کنناده      يا محتوايکه نظام ادراکات و  يم و زمانيده ين تصورات رأير موجه بودن ايا غيبطالن 

از صفات  يت صفتيک منظر، عقالنين، از يم. بنابرايوجه و صادق بدانن محتوا را باور مياست ا يرونيت بين واقعيع

ت قا يت با صدق و حقين صورت عقالنيشه و تفکر صادق است و در اين اندياست که ا يطيشه و تفکر در شراياند

از  ين تلقا يا در ا يو متاردا  اسات. نکتاه اصال     يها هم معنتوان گفت که با آنيبا ميدارد و تقر يوند ناگسستنيپ

کناد و ماانا از   يما مه آلوده ف و يتحراست که ادراکات ما را  يروني، و بيو کشف عناصر ذهن ييت، شناسايعقالن

 گردد.ياد مي« يت نظريعقالن»ت تحت عنوان ين نوع عقالنياز ا شود.يم ينيقت عيفاعل شناسا به حق يابيدست

ت کاه عمادتا   يا از عقالن ن برداشات يعمل و کنش مطرح است. در ات به عنوان منط  يم، عقالندر برداشت دو

ان است و يحاصل افعال آدم ياجتماع يهادهياست که پد ين مدعياثبات ا يدغدغه اصل ،دارد يشناختصبغه جامعه

ل و سانجش خردورزاناه   يا ، دليشان مسبوق به، قصد، آگااه که فعل ين معنيبد ،هستند يعقالن يان هم فاعالنيآدم

کسره ين ياا يبوده  يناخودآگاه درون يات، ساختارهايزه، شهوت، تمنياز غر يها فرضا ناشن که عمل آنينه ا است

که خارج است  يت به مثابه منط  افکار که ناظر به هستارهايبرخال  عقالنرد. ين پذيتع يرونير الزامات بيتحت ت ث

اسات کاه بار اسااا اراده      ييهايمربوط به هستت به عنوان منط  کنش ينعقالتحق  دارند،  ياز حوزه اراده انسان

 تيا نموضوع عقال هستند، ياراد يهايهستکه  يماعاجت يهادهيو پد ياعمال انسانن، يبنابرا ابند.ييمن تکو يانسان

 ينظار  تيا نآمر و فرمانده است. در عقال يعمل تيناما عقال ش ن ناظر و تماشاگر دارد يت نظريناست. عقال يعمل

 يت نظار يا عقالن يد مطرح اسات. جاوهر اصال   يد و نبايبا يعمل تيند؛ اما در عقاليآيان ميها به مسخن از هست

ان يا اسات کاه آدم   يان در ارتباط با اغراض و اهدافيمحاسبه سود و ز يعمل تينعقاله يونماقت، اما دريکشف حق

ن معنا است که انسان عاقل در چناد  يبه ا يگرمحاسبه و سنجشکنند. يم يها را ارزشمند، مطلو  و مرجح تلقآن

ود که بر اسااا شاواهد   ريم يادله مواف  و مخالف، به راه يان و بررسيعمل، پن از سنجش سود و ز يهايراه

 ياجارا  يبرآورد، انتخاا  و طراحا   يمحاسبه حاو .شوديم يدن به هد  تلقيرس ين راه برايتر، مناسبقابل اعتنا

ن که يبسته به ا. زنديده و بعد دست به انتخا  ميکنش را سنج يامدهايگر تمام پمناسب کنش است. انسان محاسبه

 يدغدغه اصل کند.يدا ميمتفاوت پ يات و نمودهايتجل يعمل تينکنند، عقاليم يرا مطلو  تلق يچه اهداف هاانسان

ت، بر اساا يمفهوم عقالن يبندن گام، صورتيتر، در مهميعلوم انسان يساز ياسالم ين نوشتار آن است که برايا

مطرح است مشخص شه مدرن يت که در اندياز عقالن ييز آن را با معنايد و وجوه تمايرا ارائه نما ياسالم يآموزها

 سازد.

 تيعشالن يستي. چ1

آن در  يو کاربردهاا  ين مفهوم به لحاظ واژه شناختيت مستلزم آن است که ايعقالن يستيو چ يپرسش از هست

 ،«خارد » يبه معناا « ع.ق.ل»شه يت از ري، عقالنيرد. به لحاظ واژه شناختيقرار گ يمورد بررس يج علميرا يهايتلق

فرهنگ دهخدا، )باشديم« ر و شريقبح و کمال و نقصان و خ اء از حسن ويافت صفات اشيرد»ا ي «افتيدر»و  «دانش»

 نيالتا  شاه مااده  ير از و« reasonable» و« rationality» يهاا کلماه  با برابر يات غربين واژه در ادبي. ا(«عقل»ل ماده يذ
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«ratio»ن اواخار  يا اند، امّاا در ا رفتهيبه کار م ينخرد انسا يرويسان و ناظر به نهم يمعان يدر آغاز دارا که باشديم

 از يبرخاوردار  انساان و  باودن  عاقل وصف و به (172، ص1386، ي)نوذربه خود گرفته يتريهرکدام جنبه تخصص

 .(107ص ،1390، ي)محسندارد اشاره هاآن يريپذعقل اي بودن مقبول تيوضع به اعمال و باورها مورد در فهم، و عقل

باه  ت يا شامندان باه انساان، عقالن   ياست. به تناسب نوع نگاه اند يت، مفهوم پرکاربرديقالن، عيبه لحاظ مفهوم

 و ورزناد يم ديت ک عمل و اراده از شيب يانسان تفکر عنصر بر که ييهاشده است. آن يسازمفهوم يمتفوت يهاگونه

 اناد؛ کارده  ديت ک آن ياستدالل بعد رب و کرده يفلسف فيتعر را تيعقالن عمدتاً کنند،يم فيتعر ناط  وانيح راانسان

 وانيح را انسان و داننديم مهم تفکر و شهياند از شيب را عمل و اراده عنصر انسان، فيتعر در که يگريکسان د امّا

 اند. داده ارائه انهيگراعمل فيتعر زين تيعقالن از و کرده ديت ک يعمل بعد بر ناط ، وانيح نه رنديگيم نظر در عامل

ز يا ت نيا را شاناخت و در  نماود، برداشات از عقالن    يتوان نظام هستيکه چگونه منيگر، بسته اياوت ددر تف

چاون   ياده و فالسافه يا سم( بناا گرد يسي)امپر ييگراک برداشت که براساا مشر  تجربهيمتفاوت شده است. در 

م و بالواسطه قابل فهم و يرت مستقبه صو ياند، نظام هستوم به آن اشاره کردهيد هيويو د يهابز، ال ، جورج برکل

شود. يز با تجربه برابر دانسته مياند و عقل نشناخت يدگاه، حن و تجربه منبا اصلين ديشناخت است. بر اساا ا

گاردد،  يما  يشاناخت تلقا   يمنبا اصل يو فطر يذات يعقالن يا استعدادهايدن يشيگر که تفکر و انديدر برداشت د

ب يا نوزا، اليمثل دکاارت، اساپ   يرد. افراديگيم و با واسطه صورت مير مستقيغ به صورت يشناخت جهان و هست

د و افکار يعقا يها تنها به واسطهدهيرند معتقدند که شناخت جهان و پديگيم ين دسته جايتن و دکارت که در اين

ولاد حواور دارناد(    کاه از بادو ت   يها و مقاوالت دهي)ا يو فطر يذات يا همان ساختارهاي يو مادرزاد ي، ذاتيفطر

باه شامار    يو ذاتا  يمااهو  يرد و مفهاوم يا گين برداشت که در آن عقل در برابر تجربه قرار ما ير است. ايپذامکان

تن، يب نيچون افالطون، ال يد و افراديآيبه حسا  م يت در گفتمان غربيج از عقالنيرود، برداشت غالب و رايم

باه عناوان   « وبار ». باه عناوان نموناه    (176، همان، صي)نوذراندرداختهکانت، هگل، وبر، مارکوزه و هابرماا به آن پ

کناد و  يک آغااز ما  ياز تکن يعيت را با مفهوم وسيت، بحث از مفهوم عقالنيعقالن يسردمدار مباحث جامعه شناخت

ک در يساتمات يطاور س کاه آگاهاناه و باه    ي[ عبارت است از انتخاا  ابازار  ي]عقالنييک عقاليتکن»معتقد است که 

)وبرر،  «ز برخوردار باشاد ين يشه عملياند يعنيت، ين سطح عقالنيتجربه و ادرا  فرد قرار گرفته و از باالتر يستارا

 .(82-81ص ،1384

ر يرد کاه امکاان کانش تکرارپاذ    يا گياز قواعد را در بر ما  يا نظاميک هر قاعده يف وبر، مفهوم تکنيمطاب  تعر

و  ينا يش بيرا پا توانناد آن يکاه مشاارکت کننادگان در کانش ما      ياهکنند، به گونيسر ميرا م يا مرسوميمند قاعده

هر  ين مبنا از منظر وبر براي. بر ا(254، ص1، ج1384)هابرماس، نديو محاسبه نما يابيرا ارزتوانند آنيگران ممشاهده

 يهاا کيا ره تکنيا و غ يا مذهبي ياسيش، تفکر، آموزش نحوه کنترل سياي، نيقير جنگ، موسينظ يکنش قابل تصور

ل يا ح داليدهند. وبر در توضيت را به خود اختصاص مياز عقالن يز درجات متفاوتيوجود دارد و هر کدام ن يخاص

از معنا را با خود به همراه دارناد،   يمتفاوت يها درجاتکند که چون کنشين نکته اشاره ميها، به ابودن کنش يعقالن

ن يا را باه ا  يو عاطف يسنّت يهاشوند. او کنشيم يبنددسته يعقالنر يو غ يعقالن يز به دو دستهين خاطر نيبه هم

ها دشوار اسات. در  اند، لذا امکان اسناد معنا به آنيبر عادات و احوال فرد يداند که چون مبتنيم ير عقالنيل غيدل
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 يعاان ل و ميا شاده باشاند، بخااطر آنکاه متوامن دال      يريگجهت يا ارزشيکه به سمت هد  و  ييهابرابر، کنش

 خواهند بود. ياند عقالنيذهن

ج که بر محور يکند. او فراتر از مباحث رايدفاع م ييگراتجربه يبه جا ييگراز از عقليعالوه بر وبر، هابرماا ن

 يهاا ر رشاته ياست برخال  ساا  يان آورده و مدعيسخن به م يت ارتباطيشود، از عقالنيانجام م يت ابزاريعقالن

ت قطاا کارده اسات،    يج رابطه خود را با مباحث عقالنيره که به تدرياست، حقوق و غيم سر علينظ يعلوم اجتماع

. او با (60-55)همان، صبپردازد يات اجتماعيت، به شرح حيدر با  عقالن يدگاهيتواند فارغ از دينم يشناسجامعه

، 1)همان، جانجامديط ميبا مح خود يارانهي  هوشيتنها به کسب دانش و تطب يت ابزاريجه عقالنين استدالل که نتيا

ساازد؛  يرا مطارح ما   يت ارتبااط يا گاذارد و متناساب باا آن، عقالن   يانسان انگشت م يتوانش ارتباط ي، رو(14ص

ت يا تار عقالن ياديا تار و بن انتقاد و دفاع آزاد اشاره دارد و صورت جااما  ينه شدن سازوکارهايکه به نهاد يتيعقالن

 . (158-157)همان، شوديشمرده م

ت، که باالجمال مورد توجاه قارار گرفات؛    يمتفاوت عقالن يگوناگون و کاربردها ياز معان ينسب يحال با آگاه

تفااوت   ين آن بارا ييتبز به همراه داشته که يرا ن يلوازم و آثار يت غربياست که عقالن يز ضرورين نکته نيتذکر ا

د و موجباات  يا مان انجاميو ا يت سنّتيمرجع ينف به ن آثار کهين ايترمهماست.  يضرور يبا غرب يت اسالميعقالن

ناد  يان باربور قرار گرفته است. او با استناد باه فرا يرا فراهم آورد؛ مورد توجه ا يو خرافه پرست يمذهب ييجمودگرا

« ييگرامانيا»طرد  يهانهيکه زمش اندازه به عقل، عالوه بر آنيدهد که اعتماد بين نکته توجه مي، به ايت غربيعقالن

ناان حاصال   يره اطميا غ و علم ن،يد از اعم يزندگ شئون يهمه در عقل ييد آورد، باعث شد که اوالً به توانايرا پد

 گناه درباره تيحيمس يسنّت دهيعق به دنبا آن د ويبه وجود آ يانانهيبنگاه خوش يانسان سرشت اً نسبت بهيگردد؛ ثان

است؛ مردود شمرده  بشر جهل و جامعه نامطلو  تيوضع از يناش ياخالق شرارت کهنيا به اعتقاد و انسان يفطر

 يشود، امر حتميم انسان لتيفو و يخوشبخت هيما خود يخود به يمادّ شرفتيپ و علم کهنيا به شود؛ ثالثاً اعتقاد

 گار يد يسرا در يابد سعادت و بهشت ،ياخرو اتيح ر معاد،ينظ ينيد يهاآموزه رابعاًگردد؛ يتلق يريو انکارناپذ

 کاه نيا ا يجا به اپرستانه ارائه گردد؛ و باالخرهيز به صورت دنين يشياند ر و آخرتيتفس يويو دن يبه صورت مادّ

 زانيم و اايمق يخيتار يهاقواوت و خيتار ندهيآ باشند، يانسان يهاتيفعال اريمع و مال  ياله نظارت و قواوت

 .(79-78، صص1374)باربور، ن گرددييتع بشر اعمال

 تي. انواع عشالن2

قااً  يدق يزيا کاه چاه چ  نيا د اما در خصاوص ا يت اشاره گرديج از عقالنيرا يهان به برداشتيش از اياگرچه پ

است که پاساخ آن   يار مهمّيت رفتارها را مورد سنجش قرار دارد، پرسش بسيتوان عقالنياست و چگونه م يعقالن

ر يا خياست  يما عقالن يا باورهايده شود که آيچنانچه پرس د. اگريت را بازگو نمايمتفاوت عقالن يهاتواند گونهيم

 يمتفااوت  يهاا اند، پاسخيمعقول يهاما ارزش يهاک از ارزشيا کداميکدامند و  يعقالن ين سئوال که رفتارهايبا ا

ا، ير ني)قائمروديمبه کار  يگوناگون يهانهيشود و در زميز متفاوت ميت نين تفاوت، عقالنيافت. به تبا هميخواهند 
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 تيا عقالن .کنناد يما اساتفاده 1«يناظر تيعقالن» ريتعب از باشد، باورها يابيارز . اگر متعل  عقل(4، ص17، ش1383

 حاوز   باه  2«يعمل تيعقالن» مقابل، در. ميباش داشته باور ديباا يماور ا چه به که شوديم مربوط امر نيا به ينظر

 تيا عقالن» بااالخره،  و. ميدها  انجام ديبا را ييرفتارها چاه کاه دارد کاار و سر امر نيا با و شوديم مربوط رفتارها

 .(4رضا، همران، ص يا، عليني)قائم.ميشو ليقا ارزش ديبا ييزهايچ چاه باه کاه پردازديم مساله نيا به 3«يشناختارزش

؛ در (هماان )ت اسات يا ها خارج از حاوزه عقالن شمندان، طرح مسائل ناظر به ارزشياند يکه از منظر برخنينظر به ا

 م کرد:يبسنده خواه يو عمل يت نظريعقالن يح اجماليادامه تنها به توض

 يت نظري. عشالن1/2

ان، ير )ملک«حيت کامال از اساتدالل صاح   ي، تبع(35، ص1384، ي)فنا«ل و مدعايان دليتناسب م»به  يت نظريعقالن

ح يف شده و در توضا يتعر (204، ص15ت(، شيکوهن ارغنون)عقالن)«حيت شدن استدالل صحيهدا»ا ي (265، ص1380

 يعنا ي ناظرناد،  ديا عقا باه  کاه  است ييهاتيعاقالن از دساته آن ينظر تيعقالن از آن گفته شده است که مراد مراد

 يده زماان يا هر عق ف،ين تعريبر اساا ا .(261، ص1384، يحي)فصشوديم متصف تيعقالن وصف به ديعقا و دهيعق

مجادد   يابيارز يالزم برا يآن ارائه نموده و از آمادگ« له» ييهااست که شخص معتقد به آن بتواند استدالل ينعقال

 .(179هابرماس، ص ي، بازخوانين عليحس ي)نوذرآن برخوردار باشد« هيعل»بحث و استدالل  يهيآن در سا

 يت عملي. عشالن2/2

گر، يان دي. به ب(179)همان، صم مسائل و عمل براساا عقليظاداره و تن ييعبارت است از توانا يت عمليعقالن

ان و انتخا  يمحاسبه سود و ز»ست که از راه ين« يت از احکام عقل عمليا تبعيمطابقت »جز  يزيچ يت عمليعقالن

نااظر باه    يتا ي، عقالنيت عملا يا ف، عقالنيا ن تعريا د. براساا ايآيبه دست م« لهين وسيترن هد  ومناسبيبهتر

ا مرباوط باه انتخاا     يا ا مربوط به انتخا  اهدا  اسات و  يز يو عمل ن يريگميو عمل است و تصم يريگميتصم

ت نااظر  يعقالن»و « ت ناظر به اهدا يعقالن»خود به دو دسته  يت عملين عقالنيدن به آن اهدا . بنابرايل رسيوسا

 .(37ص ،ابوالقاسم، همان يي)فناشوديم ميتقس« ليبه وسا

ر، يا ا خيا شاوند  يما  يتلق ين اهدا  عقالنيا ايکدام است و آ يات اجتماعيات انسان و حياکه اهدا  و غنيا

نااظر باه    يت عمليرد. در عقالنيگيناظر به اهدا ، مورد بحث قرار م يت عمليل عقالنياست که در ذ يبحث مهمّ

انتخاا    يه باا چگاونگ  شود، مباحث عمادتاً در رابطا  يشناخته م 4«يت ابزاريعقالن»شتر تحت عنوان يل که بيوسا

افتن يا  دسات »و « ل با اهادا  يوسا يسازگار»جز  يزيچ يت ابزارين عقالنيگردد. بنابرايل، مطرح ميوسا يعقالن

جامعر،،   ن، قررر،، ي)وبر ماکس، دنخواهد بود« مناسب يمحاسبه و ابزارها ياريبه  يروشمند به هد  مشخص و عمل

 ينا يم شاده باه لحااظ ع   يکه در ذهن ترس ياست که با هدف يعقالن يتنها زمان ين اساا، هر کنشي. بر هم(332ص
                                                      

1 . theoretical rationality 
2 . practical rationality 

3 . axiological rationality 
4 . instrumental rationality  
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ن و يانتخاا  بهتار   يل به معنايان اهدا  و وسايو انطباق کامل م يداشته باشد. سازگار يو تطاب  مناسب يسازگار

ر و تا هستند که انسان را زودتر، مطمائن  ييهال همانين وسايترن و مناسبيله است و بهترين ابزار و وسيترمناسب

دن باه هاد  ماورد نظارش،     يرسا  يبارا  ين اگر کسيا عواقب کمتر( به هد  برسانند؛ بنابرايبدون عواقب سوء )

ا باا  يا ها کام اسات   دن به هد  در آنينان رسيا درجه اطميکنند يرا از هد  دور م يرا انتخا  کند که و يليوسا

نخواهاد   يعقالنا  يالهين وسا يخاا  چنا  باه هماراه خواهناد داشات، انت     يل به هد ، بعداً عواقب ساوئ يوجود ن

 .(115، ص1390، ي)محسنبود

 يشه اسالميت در انديب. عشالن

تاوان  ينما  يم، به لحاظ روشيات قرآن کريهم با استناد به آ، آنيشه اسالميت در انديمفهوم عقالن يبررس يبرا

ن مفهاوم کاه   يا ا يواژه شاناخت  يهالترا داليت بسنده نمود، زيمرتبط با مفهوم عقالن يهادواژهيتنها با ارجاع با کل

ر اسات کاه   يا ک منظومه کامال و فراگ ي يناتوان از طراح، روديمبه کار « ربط»و « منا» ييدو حوزه معناشتر در ييب

داست کاه صاحبت از علاوم    ين حال، ناگفته پيوند دهد. با ايگر پيکديت با يبتواند همه ابعاد مباحث مرتبط با عقالن

خواهد بود که ممکان اسات کاه سار از      يگام لرزان يانيوح يهاو آموزه ينيارجاع به متون دبدون  ياسالم يانسان

مقالاه،   يب و قبل از ورود به مباحاث اساسا  ين آسياز ا يريشگيدر آورد. به منظور پ يشه غربيج در انديمباحث را

 رد:يگيقرار م يمورد بررس ينيه بر مستندات ديت با تکيمفهوم عقالن

 يت اسالميعشالن يشناس ي. هست1

 يات الهيت به مثابه شناخت آي. عشالن1-1

شه و يناظر به قوه فکر و اند يهادواژهيم مستلزم آن است که کليات قرآن کريت براساا آيعقالن يمفهوم ساز

راتر گر فيرند. به عبارت دياند، مورد مطالعه قرار گکه مورد استفاده قرار گرفته ييدر مجموع ادرا  انسان در بسترها

اناد،  کار رفتاه نه بهين زمين در اينشعرض و همکه به صورت هم يميد به مجموعه مفاهي، باياز مباحث لغت شناس

باار باا    13ن ينشا صورت هام که به يمياز مفاه يکيشود که يآشکار م يخوببه يکردين رويسته شود. در چنينگر

، به کاار رفتاه و   «اولوااللبا »ک بار با يو « يالنه ياول»بار با  2 ،«فقه»بار با  2بار با علم،  8، «فکّر»بار با  9، «عقل»

ساه کااربرد    يات ماورد نظار دارا  ين مفهوم در آياست. ا« هيآ»ت دارد؛ مفهوم يعقالن يدر مفهوم ساز ينقش مؤثر

مَثَال،  » يباه معنا  « هيآ»ن يچنو هم« يعيات تشريآ» يبه معن« هيآ» يگري، د«ينيات تکويآ» يبه معن« هيآ» يکياست: 

 «.نماد و نشانه

د و ير خورشا ي، تساخ (164)بقرر::  اختال  شاب و روز  ن،ينش آسمان و زميآفر يم از نحوهيدر قرآن کر يوقت

، نزول بااران و  (80 :)مؤمنوني، مرگ و زندگ(67و نحل: 4)رعر: درختان يهاوهيحالل از م ي، گرفتن روز(12)نحل: ماه

شود يذکر م يات الهيو امثالهم به عنوان آ (46و  45 :)حجّگذشته يهاوشت امّت، سرن(63 :)عنکبو،ن مردهيزم ياياح

اناد و  مطارح  ياله ينيات تکويکه به عنوان آ ييهادال يمعرف يکيشود يار مهم توجه نشان داده ميبس يبه دو نکته

 ببرد. يمذکور پ يهال داليش به مداليدر  خو يرويه بر نيعقل که با تک يروين يگريد
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 يعيات تشار يا ده که به عناوان آ يسفارش گرد يم، تعقل نسبت به مواردياز قرآن کر يگريات ديه عالوه در آب

ماا نازّل   »و  (75)بقرر::  «کاالم ال »، (3)زخرف: «قرآن»، (10: ءاي)انب«کتا »ن سفارش که تعقل با الفاظ ياند. در امطرح

شاود  يم يمعرّف يگريد يهااشاره دارد، دال يعات الهيتشرو  يت وحيده و به کلّين گردينشهم (10و  9)ملک: «ال

و  ييماورد نظار را شناساا   « اتيآ»ل يبتوانند مدال ياست که عامالن به درست ين معنيت به ايها عقالنکه براساا آن

 انسان را به دست آورد. يارتباط آن با سرنوشت تکامل

ن عقل به کار نرفته است، ينشبه عنوان هم« هيآ»وجود دارد که اگرچه به صورت مصرح  يگريات دين آيچنهم

 ياند مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه وقتمطرح« مَثَل و نشانه»عام آن که به عنوان  ي  و معانيامّا مصاد

وَن فِى إِْبَراِهيَم َو َما أُنِزلَِت الت  )د: يفرمايم ميدر قرآن کر نِه ِ يَأَْهَل اْلِكتَاِب لَِم تَُحاجُّ ْْ ُُِِنون ْوَرئةُ َو اْْلنِجيُل إِْل  ِمن  بَ ْْ )آل عمرران:  (أَفَنَا تَ

ن يا ا ييم باا باازگو  يدهد. قرآن کار يم)ع( خبر مين حورت ابراهيهود و نصارا در مورد ديدر واقا از محاجه ( 65

اج قلماداد و  احتجا  يبار خطاا   يا«نشانه»م را يل نسبت به نبوّت حورت ابراهيتورات و انج ينيمحاجه، نزول پس

ََ )ديا فرمايگر که ما يد ياا در نمونهيد. و يريگيت عقل بهره نمياز ظرف« نشانه»ن يد که چرا در اينمايخ ميتوب ُْن َو تِ

َُُِْمنون اْْلَْمثَُل نَْضِربَُها لُِن اسِ  َُُِِها إِْل  اْل ْْ اناد  دهيو سرپرست برگز ير از خدا وليکه به غ يکسان يخانه (43)عنکبو،: (َو َما يَ

ن امثال تعقل يزد شده است که فقط عالمان هستند که نسبت به ان مورد گوشيده، به ايل گرديبه خانه عنکبوت تمث

 ورزند.يهاست مبادرت مت آنياز عقالن يکه ناش ييند و به رفتارهاينمايم

د يا ن پرساش پد يا اند، افتهفوق مورد توجه قرار گر يدر کاربردها« هيآ»که به عنوان  ييها«دال»حال باتوجه به 

ات يا آ يت مکانيه بر موقعيل که با تکيها کدامند. بدون شک، شناخت مدالن داليا يل مورد نظر برايد که مداليآيم

د. يآيشه بر ميعقل و اند يروين ياست که تنها از عهده ير است، عمليپذامکان يريتفس يهادگاهيز ارجاع به ديو ن

د، معااد و  يا را توح ينيات تکويآ يها، مدلول داليريات تفسيگر آيات مجاور و ديناد به آعقل با است يرويکه ننيا

ات در لوح محفوظ و کتا  مکنون به عنوان مدلول مورد نظار  يشناخت بطن آ يعيات تشريآ يداند و براينبوت م

ز يا ن يت اساالم يعقالن يهاصهبه شاخ ي؛ درواقا به نحو(45، ص1391، يشتر ر.ک: کرمانيمطالع، ب ي)براشوديم يمعرّف

ر يتصاو  يتا يرا به عنوان کلّ يط، نظام هستيتعامل انسان با مح يکه ضمن اشاره به چگونگ يتيد. عقالنينماياشاره م

اً انسان نه به عنوان تافته جدا بافته بلکاه  ياست و ثان يآن جار ياجزا يد در تمامياز توح ييهاد که اوالً رگهينمايم

اسات کاه    يورزشاه ياز اند يناوع  يشه اسالميت در اندين، عقالنيشود. بنابرايت در نظر گرفته مين کلّياز ا يجزئ

ت، يهادا  يهاا گاردد و باه تباا آن راه   يفراهم ما  يات الهيل آيها و مدالن داليدار بيجاد ارتباط معنيبراساا آن ا

نه تنها انسان را باه عناوان    يالمت اسين برداشت، عقالنياست طب  ا يهيگردد. بديز مشخص ميسعادت و کمال ن

انسان  يقيات مذکور، سعادت حقيد بلکه با استناد به آينمايلحاظ م يياز از ارشادات ماوراينياد و بيموجود خود بن

انسان فراتار از   يهان برداشت، مرجا تمام کنشي. مطاب  ادانديم يعقل و وح يروياز دو ن يرا در گرو برخوردار

 ي)بررا شاود يز نسبت داده مين ينيد يهاو آموزه يشود، به وحين مييکه توسط احکام عقل تع يادهيو نبا يدهايبا

 .(223ص ،2ج الميزان، ، ترجم،ييشتر ر.ک: طباطبايمطالع، ب
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 تيعبود يت به مثابه تجلّي. عشالن1-2

شاه  ين انديا در ا شارفت دارد. يشود که امکان تکامل و پير ميتصو يانسان به عنوان موجود يشه اسالميدر اند

است  يابد؛ بلکه موجوديمنعطف در بستر اجتماع رشد و نمو  يست که بسان لوح نانوشته و مومين يانسان موجود

ن يدر ا. دهدمي جهت مطل  کمال يسوبه را او سير و حرکت ن کهياديالت بنيو تما يذات يهاشيبرخوردار از گرا

 يرويا از ن يريا گ  بهاره يها بتوانند از طرشود که انسانيلحاظ م ياگونه ت بهيعقالن يدگاه، رسالت عقل و تجليد

 يهاا ناه يجاه زم يش پاسخ مناساب بدهناد و در نت  يخو يشات درونيخود را شکوفا و به گرا يذات يعقل استعدادها

پرستش است.  ت ويش به عبوديشات، گراين گراين ايتراز مهم يکيشرفت را فراهم سازند. يبه کمال و پ يابيدست

 يت و خدوانادگار يا است که در ضمن آن انسان باه مرحلاه عبود   يتي، عقالنيت اسالميل عقالنين تحليبراساا ا

 انساان  شخصيت»ات آمده است: يکه در روانيشرفت برخوردار است. ايبه پ يابيدست يرسد و از توان الزم برايم

 و ،...کجاسات  در و چارا  چگوناه،  که يابددرمي عقل انسان اسطةوبه و... کندمي کامل را انسان عقل،... . است عقل

 فرماانش  باه  اعترا  و خدا يگانگى در و شناسدمي را خويش جدايي و پيوند و زندگى روش شناخت، را آن چون

 وضاعى  چاه  در داناد مي و گرددمي مسلط آينده بر کرده، جبران را رفتهازدست کند، چنين چون و شودمي مخلص

انگر آن يا در واقاا ب  (80، ص1)ر.ک: در بحار االنوار ج«رود؟مي کجا به و آمده کجا از و اينجاست در چه اىبر و است

 يهيها اسات. باد  ن آنيترت از مهميعبود يخاص خود را داراست که تجلّ يهاشاخصه يت اسالمياست که عقالن

 اهادا   باه  نيال  باراي  هزيناه کام  هااي هرا که به محاسبه و شاناخت آن يگونه شد، به جانيت ايعقالن ياست وقت

 را انساان  هادايت  و گمراهاي  تاا  اسات  موظاف  بپردازد، حيواني طبيعت ةيبرپا شدهانتخا  يا شده،برگزيدهازپيش

 مَا قَالَ الْعَقْلُ مَا لَهُ قُلْتُ آمده است: يگريت ديکه در روانيا. سازد را مشخصبه آن يابيدست يهاو راه ييشناسا

 بِالْعَقْللِ  شَبِيهَةٌ وَهِيَ الشَّيْطَنَةُ تِلْكَ النَّكْرَاءُ تِلْكَ فَقَالَ مُعَاوِيَةَ فِي كَانَ فَالَّذِي قُلْتُ قَالَ الْجِنَانُ بِهِ وَاكْتُسِبَ الرَّحْمَنُ بِهِ عُبِدَ

 ت است.ين معنا از عقالنيناظر به هم (11؛ ص 1ق. ج 1407)کلينى، «.بِالْعَقْل وَلَيْسَتْ

صاورت  باه  را معااد  تا مبدأ که از يرير است، تدبيت توأم با تدبيتوان گفت که عقالنيث فوق مير حديدر تفس

 صراط سلو  با گريد يکشاند و از سويش ح  ميسو به ستاکيب که انسان را از ين ترتيرد به ايگيتوأمان در بر م

د قرار ييگونه مورد ت ني)ع( اياز امام عل يگريدت ين مدعا در روايا. داندين ميبر بهشت در را او سرانجام مستقيم،

 معااد  و مبادأ  باه  رهباري  زيرا نيست؛ عقل مادي منافا حفظ و دنيا کارهاي پيشرفت در مؤثر گرفته است که تدبير

 چنانچاه  اناد؛ شايطان  و بااز نيرناگ  بلکه نيستند، عاقل و خردمند اندفروخته دنيا به را چيزهمه که هامعاويه و ندارد

 توانندنمي و است کوتاه آنها تشخيص در  ولي شوند،مي شاد آن مظاهر از و دارند را ح  دوستي حن که دميمر

 حان  هماان  حادود  در مسئوليت و ندارند، کافي تعقل درجة شوند،مي تزلزل دچار سختي درمورد و بمانند جا بر

 .(25)همان، صآنهاست دوستيح 

 و ساعادت  رناج،  و لاذت  زيان، و سود از انسان تعريف و اندازچشم ت، اساساًيبراساا برداشت فوق از عقالن

ت يا عقالن. است متفاوت يبه کلّ تکنولوژيک و ابزاري عقالنيت با زندگي، مفهوم و معنا و سقوط، و تعالي شقاوت،

جاه آن  يداند که نتيت ميشرفت انسان را در عبوديو پ يرستگار« ا و آخرتيجاما دن»  ارائه فرمول ياز طر ياسالم

ت يضامن رسام   يت اساالم يگر عقالنيان دي. به ب(28. ص1389پور، مي)رحنجامديب« معاد»و « معاش»زمان ر هميبه تدب
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ن اسااا،  يا د. بار ا يا نمايدعوت ما « آخرت-ايدن»تعادل در مالحظات ناظر به  يبه نوع يدادن به لذائذ و منافا آدم

تر،  ين تفاوت که دقياست با ا يچنان به قوت خود باقهممطرح است،  يت غربيکه در عقالن« سود-نهيهز»دستگاه 

ت يار و مسائول يا و اخت يروح الها  يکاه دارا « موجود جاودانه»ک ي «سود و ضرر»را يگردد، زيتر متر و جاماکالن

حاداکثر باه    ياد معطو  به دورهياش را باه محاسباتيکه کل يعيو بدن طب يماد« فنومن»ک يباشد با سود و ضرر 

 .(92، ص1388پور، ميرح)ز خواهند بوديست بلکه احتماال متواد نين يکيار چند دهه کند، لزوما و همواره مقد

د شاده اسات   يا ر معاش ت کيوند معاد و معاش مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم تقديات متعدد پيکه در روانيا

عَقْلًا أَحْسَنُهُمْ تَقْلدِيراً لِمَعَاشِلهِ وَ    النَّاسِ فْضَلُأَ»آمده است:  يفيت شريت است. در رواياز عقالن ين برداشتيجه چنينت

ح معاش و اهتماام  يصح يريگها در اندازهن آنيت، بهترين افراد به لحاظ عقالني؛ برترأَشَدُّهُمُ اهْتِمَاماً بِإِصْلَاحِ مَعَادِهِ

 ..(114، ص1376)ليثى واسطى، «به اصالح معاد است

اناد کاه بادون    شاده  يادآوريا ت دانساته و  يجه عقالنيرا نت يصادق)ع( فالح و رستگار گر، اماميد يادر نمونه

يَلا مََُضَّللُ لَلا يَُْلِلَُ مَلنْ لَلا       »نااممکن اسات:    ياز سعادت و رستگار يعقل امکان برخوردار يروياز ن يبرخوردار

اناد کاه   شاده  يب معرّفا ين ترتيه اب يعقالء به لحاظ رفتار يگريت دين در روايچنهم (26)کليني، همان، ص «يَعْقِللُ 

ا و يا و نااظر باه دن   يو معناو  يشود که همراه با منافا ماادّ يف ميتعر يروند، اهدا  آنان به نحويبه سفر م يوقت

ق.  1371)برقى، «ةٍ فِي غَيْرِ مُحَلرَّ ٍ أَوْ طَلَبِ لَذَّ لَا يَكُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِي تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ إِنَّ الْعَاقِلَ»آخرت است: 

 (345؛ ص2ج
ت مد نظر اسالم در صدد آن ينه وجود دارد، عقالنين زميکه در ا يات پر شماريگر روايات فوق و ديروا مطاب 

د کاه  يا نما يرا معرفا  ييهاانه، آموزهيجو يو در نظر داشت اهدا  تعال يگرجاد امکان سنجشي  اياست تا از طر

به عنوان نمونه اگر چنانچه توجاه  . ا سازديشرفت را مهيپ ينه و اقدام مناسب برايانتخا  به يهانهيها زمآن التزام به

 خته،يگسا  افساار  مصار   بر نه ياقتصاد يالگوها صورتت عدالت توأم گردد، در آنيبا الزام رعا يبه رفاه اقتصاد

مواا  بار   . خواهد شد يمبتن اسرا  عدم و مصر  در ييجو صارفه و يآباادان شهياناد و شتريبا ديتاول بار بلکه

 يمعناو  يتعاال  و رشاد  به انسان آن در که است ياگونه ز بهين يواجتماع ياقتصاد مناسبات يسامانده وهيکه شنيا

  (209، ص1386، کينيقائم)رودين مياز ب زين او ياخالق و يمعنو ابد و فقرييم دست

 يغرب و يت اسالميعشالن يها. تفاوت2

ن يا اشاره شاد، باا ا   يت غربيآن با عقالن يهابه تفاوت يتاحدود يت اسالميعقالن يستيح چيکه در توضبا آن

 م:يپردازيل ميموجود، به ذکر نکات ذ يهاتر تفاوت يح دقيحال به منظور توض

تصاور   يعا يطب يهاا دهيا گار پد يده مستقل در کنار ديک پديکه انسان را به عنوان  يت غربي. بر خال  عقالن1

باه الهاام از    يازيا چ نيش ها يخاو  يو نظامات عقالنا  يساخت قواعد رفتار يد و معتقد است که انسان براينمايم

اسات   يبه نحو انساننگاه به  يت اسالميعقالن ، در(113، ص1384)ر.ک: هابرماس، ندارد يرونيت بيمرجععت و يطب

کاه او را گال   ن نوع نگاه به انسان، با آنياست ا يهيرد. بديگک منظومه در نظر بيت ياز کل يکه او را به عنوان جزئ

 يز به نحوين اساا، خلقت انسان نيند، بر هميبين منظومه نميده از ايگاه او را برچيند، امّا هيبينش ميسر سبد آفر
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خلقات، او را  در  ينباشد، بلکاه برابار   يتکياز فعل و انفعاالت ژن يو ناش گردد که منش  آن هرگز تصاد ين مييتب

نش انساان تاابا منطا     ينش و به تباا آن آفار  يدهد و در مجموع نظام آفريقرار م يگر مخلوقات هستيف ديردهم

خااطر   باه  مخلوقاات  سااير  به انسان ارجحيت»د. ينمايم يرويت و نظام واحد پيک کلّيخواهد بود که از  يخاص

 ناوع  ايان . کرده است خل  «شعورذي» و «عاقل» جودمو را انسان خداوند يعني. است «اعطائي» بلکه نيست، جهش

 باراي  بلکاه  نيست، هاپديده ساير اي همانندپديده انسان که،اين اول. دارد اساسي پيامد دو انسان، خلقت به نگرش

 ناوع  از بلکاه  پدياداري،  ناوع  از نه ،«وحياني عقالنيت» مطمح نظر عقالنيت فني، عبارت به. است شده خل  هدفي

 فرهنگاي،  اماور  تنظايم  در انسان که،اين دوم. کرد دخيل را «سعادت» مفهوم انسان، بايد تحليل در و تاس وجودي

عباارت   باه . اسات  الهاام  منبا و داشته مرجعيت فرهنگي انسان براي طبيعت بلکه، نيست، مستقل و «مرجا» بدون

 طبيعات  هماين  نيز ترجماان  قرآن. رددا نياز خوانش به و است «کتا » هاانسان براي نگرش، اين در طبيعت ديگر،

 عمال  قانونمنادي  آن طبا   بالواروره، بار   حيواناات،  سااير  که است، ضروري قانونمندي يدارا عالم يعني؛. است

 بناابراين . شاوند ماي  محساو   فرهنگاي  موجود اختيار دارند، هاانسان که جاآن از اما،. ندارند اختيار زيرا کنند،مي

 فرهنگاي  روي، ايان  از. نمايناد  حرکات  طبيعاي،  حرکت سير برخال  نموده و نقص را هاقانونمندي آن توانندمي

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

 مساکر  غيار  ديگار،  ناوع  و «مساکر » آن ناوع  ياک  کاه  نماياد،  استحصال محصول نوع دو از انگور تواندمي انسان

 .(46و  45،ص1391، يمحمر)خان«است

رورت او يست و صيکه آغاز و انجام انسان چنيب است. ايغا يت غربيدر عقالن ي. پرسش از سئواالت اساس2

ت ابتادا  يا که در بحاث عقالن ت مدرن مغفول واقا شده است حال آنيند چگونه است، حداقل در عقالنين فرايدر ا

ا يا در ساطح باازار    يباه کانش عقالنا    يب منطقا يود تا پن از آن بتوان با ترتشيده ميتر پرسيد سئواالت اساسيبا

ابازار و وساائل    يمهندسا  يا چگاونگ يبه هد  « تراينحوه وصول سر» يکه نوبت بررسش از آنيد. پياست رسيس

ت شامل و جااما اسا   يت در صورتيد. عقالنيپرس« هد »و از « عامل»د از خود يبرسد، مطلقاً با« مناسب با هد »

ر مجا  کننده )با يکه به تفس يدر آن بپرسد و تنها وقت يگاه آدميو راز آن و جا« يهست»که ابتدا در برابر پرسش از 

، ص 1388، پرور ميرحر )شاود  يک کنش منطقيات يجزئ ينائل شد، وارد بررس يجهان و آدم ياز هست«( يوح»کمک 

86).  

ه يا آن تغذ يات نظار يا ا اعاالم نشاده، از محتو  يا شاده   ن است و به نحو اعالمياديدر طول عقل بن يعقل ابزار

سات. در توساعه و تمادن    يز يتاوان منطقا  يو فلسفة آن نما « يزندگ»ر معقول و روشن از يک تفسيکند. بدون يم

د باه  يا با يآدم يهاها و کنشميه تصمياست و کل« نياديت بنيعقالن»، مسبوق و مصبوغ به يت ابزاري، عقالنياسالم

 قارار  عقال  برتر مراتب پوشش ريز که يهنگام يابزار عقل»را ي. ز)همان(ه شوديز توجين نياديبن تيدر عقالن ينحو

 قطا مراتب آن با را خود ارتباط که يوقت اما کننديم دايپ يمعرفت و يعقل يتيهو و برنديم بهره قتيحق از رد،يگيم

ا، ي)پارسران «اسات  يانگاار چيه و سميهلين کور، اقتدار يمحتوا باطن و باشند،ينم کور اقتدار کي جز يزيچ کنند،يم

 .(15، ص1381

تعاامالت   يد تاا مبناا  يکوشا يعاامالن، ما   يهاکنش يموجه و مشروع ساز ياقدام برا نينخست در ياله يايانب
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 يهاا هيا بان ما  يسو به را آنان ند وينما يگذارانيبن يورزشهيت و انديعقالن يهيرا بر پا يات انسانيو ح ياجتماع

: ناد يفرمايما  ناه يزم نيا ا در )ع(يند. اماام علا  ينما ييراهنما شده، نهاده عتيود به شانشان که در فطرت يوجود

 عهاد  بخواهاد،  آناان  از تا فرستاد مردم يسو به ياپيپ را خود رسوالن و ختيبرانگ را خود امبرانيپ متعال خداوند»

 .(43ق، ص1414)شريف الرضى، «زانندينگبرا را آنان يهاعقل يهانهيدف تا … و کنند ادا را ياله فطرت

 ت به مثابه منطق کن يج. عشالن

 يمناد د عنوان نمود که از منظر اسالم، بهرهيح داده شد، بايتوض يت اسالميچه در خصوص عقالنمتناسب با آن

د، امّا با ينماين مييها را تعاست و منط  تعامالت آن يعامالن اجتماع يگرکنش يت اگرچه شرط الزم براياز عقالن

ر ساعادت و  يانساان در مسا   يرهنماون  يت الزم بارا يکفا ييرا عقل به تنهايز نخواهد بود؛ زين ين حال شرط کافيا

منط  محاسبه  يها بر مبنار و شر انسانيکه افعال خنيست. مرحوم عالمه با استناد به اياو ن يهاح کنشيم صحيتنظ

ت جهاازات  يا از فعال يکه ناش ياز عامالن اجتماع ين شکنانه برخنوقا يرفتارها يشود و حتيان انجام ميسود و ز

خاورد، لکان   يت رقم ميها براساا عقالنانسان اند که منط  کنشتين واقعياز ا يحاک يها است، همگآن يعقالن

ت يا اسات کاه در آن عقالن   ين منط  به نحويقرار دارد، ا ياسالم يکه مورد توجه علوم انسان يت اسالميدر عقالن

 .(223 ص، ،2ج الميزان، )ترجم،مورد توجه قرار ندارد يده از وحيصورت خود بسنده و برگاه بهچيه

 قَلالَ  الْعَقْللُ  مَا لَهُ قُلْتُ»د: يف استناد گرديث شرين حديت به ايت به مثابه عبوديح عقالنين، در توضيعالوه برا

دن باه مقاام   يث ماذکور، رسا  يمطااب  مفااد حاد    .(11، ص1ق، ج1407)کلينى، «انُالْجِنَل  بِهِ وَاكْتُسِبَ الرَّحْمَنُ بِهِ عُبِدَ مَا

ث، اگر ين حدياد شده است. طب  اياست که از آن به عنوان عقل  يليازمند ابزارها و وساين يت و رضوان الهيعبود

 يهاکنش ي، سمت و سوياسالم يت کنش انسان در نظر گرفته شود، در علوم انسانيت به عنوان غايچنانچه عبود

 يهاا دهد و درواقا شاالوده يم ياژهيو يخواهد بود که به منط  آن معنا يانسان کامال معلوم و ناظر به هد  خاص

 دهد.يقرار م يانيوح يها، در آموزهيعرف يدهايدها و نبايرا فراتر از باآن

ن يا رات ايتا ث  يورت ماورد ، باه صا  ياساالم  يبا علوم انسان يت در علوم انسانياز تفاوت عقالن يحال با آگاه

 رد.يگيقرار م يمورد بررس ير و تکامل جواما انسانيين تغييتفاوت در تب

ن يا ا ياساالم  يو در علوم انساان « توسعه»ل عنوان مفهوم ير رو به رشد جواما ذي، تغيدر مطالعات علوم انسان

 يکاه علاوم انساان   نيا ذکور و ام ما يمفاه يستيشود. صر  از نظر از چيم يصورت بند« شرفتيپ»مقوله با مفهوم 

عاقالنه انسان کاه باه    يگرآن است که کنش يراند، پرسش اساسيشرفت سخن ميتوسعه از پ يچرا به جا ياسالم

 يابيا ل و ارزيا چگوناه قابال تحل   ير اسالميو غ ياسالم يشود، از دو منظر علوم انسانيم يشرفت منتهيا پيتوسعه 

 است؟

ن يا باه ا  يشادن جواماا غربا    يعقالن يندهايگزارش شده است، فرا ير اسالميغ يچه در علوم انسانمطاب  آن

پرداخت « ييرگرايتقد»از  يريبه تفس يهنجار-يبه عنوان مرجا ارزش يت ذاتيب صورت گرفته است که عقالنيترت

ا باه  ر يکشا اضات يزم، کاار و ر يفرد مؤمن به آدا  پروتستانت يکه برا يد. زهديانجام يجه آن به زهد اخالقيکه نت

نمود و در برابار  يره محسو  ميو بطالت را از گناهان کب يت تنبلين عقالنينمود. ايم ميف مقدّا ترسيعنوان وظا
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و  يکشا اضات يعظمات و جاالل خداوناد و ر    يآن از کار و تالش به منزله مشارکت الزم و مثبت انساان در تجلا  

ن يا . مطااب  ا (75-72، صرص 1391روش،، ي)ر.ک: گشديد مايمکمل آن  يز به عنوان آموزهين ياز رفاه مادّ يگبهرهيب

 يياز شاکوفا  يشود که حاکيدانسته م يندياست، فرا يکشاضتياز زهد و ر يغر  که ناش «يدارهيسرما»ل، يتحل

ل يا ن تحليا انجاماد. در ا يما « نيقفن آهنا »شروع و به « ييافسون زدا»که با  يتياست. منتها عقالن يت انسانيعقالن

و  يرسالت مذهب يبه منزلهد، و يدم يدارهيسرما يکرهيالزم را در پ« روح»فه يک وظيآغاز کار به عنوان اگرچه در 

 کاه يدا کرد، باه طور يپ ير ضروريو در واقا غ يثانو ياج جبنهي. اما به تدرشديقلمداد مخداوند  ياطاعت از اراده

ت يا افاول عقالن و  ک اقتصااد مادرن اسات   يماتسات ي، صارفا الازام س  يانساان غربا   يامروزه کسب حداکثر سود برا

ت يا ا عقالنيا « دهيا به حاداکثر رسااندن فا  » يله برايوس يابا تمام و کمال، محاسبهيتقر ينيگزي، و جايشناختارزش

 .(15، ص1378)لسناف، دهديل ميد شده معاصر را تشکيتشد يدارهيمعطو  به هد ، روح سرما

« نيقفان آهنا  »باه  « ياي افسون زدا»از  يت غربين نکته که عقالنيشت او با در نظر دا يبا اتکاء به تجار  غرب

نجامد. يشرفت و تکامل بيده و به پين رهيدر دام آهن يان آورد که از گرفتاريسخن به م يتيتوان از عقالنيد، ميانجام

ک بعد ياست که  يدو بعد يشدن جواما غرب يعقالن يندهايقت است که فراين حقيمتومن ا يت بخوبين عقالنيا

اسات کاه   « يت اقتصااد يا عقالن يگار محاسابه »است و بعد دوم آن بعاد  « اياصالت دن»و « يدارهيحرص سرما»آن 

 .(26. ص1389پور، مي)رحدينمايو طرد م يرا نف يو تنبل ينظميو ب يکارهرگونه بطالت و ندانم

وجه اصالت ندارد بلکه  چيش مال به هيا و افزاينه تنها داشتن دن ياسالم يدر علوم انسان يشه غربيبرخال  اند

ن يا ت را فاراهم آورد؛ بناابر ا  يا و عبود يمعناو  يتعاال  يهاا نهيمجاز است که بتواند زم ياز آن تنها زمان يمندبهره

سود محورانه، و در  يوهيوش يو تجرب ي، مادّيدر اهدا  کمّ« يمدارارزش»از  يکه با دور يکرد غربيبرخال  رو

ا و ي، دنياسالم ي، در علوم انسان.(28، ص1389م پور، ي)رحمنحصر شده است« دن سود و لذّتحداکثر رسان»مجموع 

آن از مفهوم  يدهد و بجاياز توسعه ارائه م يديجد يگر معنايکديدارد و به عنوان مکمل  يوند ناگسستنيآخرت پ

هسات   يبيانسان به ترت يکنش ياهيريگ، جهتياسالم يگر، در علوم انسانيد. به عبارت دينمايشرفت استفاده ميپ

تنها تحات   يريگن نوع جهتياست ا يهيد. بدينمايم يگذارصورت توأمان هد را به يو معنو يکه سعادت مادّ

  رهنمودهاا و  يا از اسات کاه از طر  يا ن يگار يست، بلکه افزون بر آن به موضوعات دير نيپذامکان يضوابط عقالن

 گردد.ين ميت م يانيو وح ينيد يهادستورالعمل

را در مرحلاه   ي، مجموعاه ضاوابط  يعقالن يها، مت ثر از دستورالعمليغرب يشود که علوم انسانيکه گفته منيا

جه توسعه را به عناوان  يالتزام را فراهم ساخته و در نت يهانهيزم ييهاسمي  سنجش مکانيو سپن از طر ياول معرّف

 يعقالن يآوردهان دستياد برد که ايد از ياست امّا نبا يابل قبولانسان به بار آورده است؛ امر ق يجه کنش عقالنينت

فراتار از   يتواند مثمر ثمر واقا گاردد کاه بتواناد گاام    يم يهم قرار گرفته زمان يانسان که از قواء مورد توجه وح

 انسان بردارد. ين جهانيو ا يات مادّيح

 يريگجهينت

وگو نمود. در نگاه نخسات کاه دغدغاه    گفت تيرابطه با عقالن توان درياز دو منظر م ياسالم يدر علوم انسان
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ها و افکار در صدد آن است تا عالوه بر اثبات شهيت به عنوان منط  انديقت است؛ عقالنير حقيتفس يگونگچ ياصل

ر و يموضاا ماا را در هنگاام تغاا    وجود دارناد،   ينظام تصورات و ادراکات بشر يدر وراکه  يقيها و حقاتيواقع

ت به عنوان منطا  عمال و   يگر، که عقالني، مشخص سازد. در نگاه ديرونيات بيو واقع يذهن ياالً تواد محتوااحتم

ان يا ان اسات و آدم يحاصل افعال آدم ياجتماع يهادهياست که پد ان مدعياثبات ا يدغدغه اصل کنش مطرح است؛

ناه   ل و سنجش خردورزانه اسات ي، دليهشان مسبوق به، قصد، آگاکه فعل ين معنيبد ،هستند يعقالن يهم فاعالن

کساره تحات   ين يا اا يبوده  يناخودآگاه درون يات، ساختارهايزه، شهوت، تمنياز غر يها فرضا ناشن که عمل آنيا

ن يت به مثابه منط  کنش بود. مطاب  اين عقالنييشما قرار گرفت، تب يچه فراروآن رد.ين پذيتع يرونير الزامات بيت ث

ت يا دهد که در نهايجهت م يانسان را به نحو يهامعنا و کنش يانيوح يهادر پرتو آموزه يسالمت اين، عقالنييتب

د باه  يسو باکيجه آن از يشود که نتير ميتصو ينديت فراين عقالنيين تبيگردد. در ا يمنته يت و رستگاريبه عبود

ل يهاا و مادال  جااد ارتبااط باا دال   ي  ايطر گر بتواند ازيد ينجامد و از سويب« ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان»

ک مجموعاه مانظم   يا را به صاورت   يببرد و در مجموع نظام هست يپ يت الهيو ربوب يبه کنه هست ياله يها«هيآ»

آغااز و   يرين تصاو ياست در چنا  يهيح دهد. بديتوض يات الهيد و منط  کنش انسان را در ارتباط با آير نمايتصو

ت ابتادا سائواالت   يا کناد و در بحاث عقالن  يدا ما يا ت پيند معنادار موضوعيک فرايدر رورت او يانجام انسان و ص

فراهم  يانسان در سطوح تعامالت اجتماع يح منط  کنش عقالنيشود تا پن از آن امکان توضيده ميتر پرسياساس

وصاول   ينحوه يمقدمات الزم برا يبر بررس« هد »و « عامل»، پرسش از يت اسالميگر در عقالنيان ديگردد. به ب

 رد.يگين قرار مياديو بن يدر طول عقل نظر يت عمليعقالن ابد وييت ميتر به هد  اولوايسر

 

 فهرست منابع
 

 .1374، ي، تهران: مرکز نشر دانشگاهين خرمشاهين، ترجم، بهاءالريان، علم و ديباربور ا .1

  ق. 1371قم، چاپ: دوم،  -ة جلد، دار الکتب اإلسالمي2برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن،  .2

 .1381، 19، سال پنجم، شياسي، علوم سيتا عقل ابزار ير، از عقل قرسيا حميپارسان .3

هابرماس و عالم،  يهارگا:ي)براساس د يانيت وحيو عقالن يت ارتباطيس، عقالنيم ، مقايکر يمحمرخان .4

 60-31 صص .91، بهار 57، سال پانردهم، شياسي(، علوم سييطباطبا

جامعه "ک ي)خوانش منتقدانه متون کالس يدر علوم اجتماع يانتقاد يگفتگوحسن،  يم پور ازغديرح .5

 . 1389(؛ تهران، طرح فردا، يشناس

جامع، "ک ي)خوانش منتقران، متون کالس يدر علوم اجتماع يانتقاد يگفتگوحسن،  يم پور ازغريرح .6

 . 1389(؛ تهران، طرح فردا، يشناس

 ي، تهران: مؤسس، فرهنگپنجم چاپ ،«توسع، يشناسجامع، يدر مبان يت، بحثينعقال»، حس، يپورازغرميرح .7

 .1388 ر،ش، معاصيدانش و انر



14 

 ي، تهران: مؤسس، فرهنگپنجم چاپ ،«توسع، يشناسجامع، يدر مبان يت، بحثيعقالن»، حسن، يپورازغرميرح .8

 .1388، ش، معاصريدانش و انر

ق،  1414قم، چاپ: اول،  -جلر، هجر، 1بالغة )للصبحي صالح(، شريف الرضى، محمر بن حسين، نهج ال .9

 .43ص

، ي، قم: دفتر انتشارا، اسالميهمران يزان، ترجم، محمرباقر موسويتفسر الم ترجم، ن،يمحمر حس ييطباطبا .10

1374. 

 تانزمس( « ع) باقرالعلوم دانشگا: - ياسيس علوم ت سکوالر، مجل،يو عقالن ينيت ديامان اهلل، عقالن يحيفص .11

 284-261 صص.1384

 صص .1384، 1ت مررن، مجل، مررس،، تهران، شيو عقالن يت سنّتيابوالقاسم، عقالن ييفنا .12

 13-3 صص .1383 بهار«  ذهن ت، مجل،يعقالن يستيرضا، چيا، علين يقائم .13

ز ، سنر چشم انرايت اسالمينرارد: عقالن يسازگار يت اسالميگفتمان توسع، با عقالن، ک،محمررضاين يقائم .14

  213-194صص  .9 شمار:، 1386، ،« توسع، راهبرد»، يران اسالميست سال، ايب

 .1391م، تهران: دانشگا: امام صادق)ع(، يعقل در قرآن کر يشناسير، معنيسع يکرمان .15

 216-205 صص .15ش، 1378ت(، ي، ارغنون)عقالن«تيمعقول»کوهن جاناتان،  .16

 ق. 1407تهران، چاپ: چهارم،  -لکتب اإلسالمية کلينى، محمر بن يعقوب بن اسحاق، الکافي، دار ا .17

 1391، ي، تهران: نشر ني، ترجم، منوچهر وثوقيرا، اجتماعييروش،، تغيگ .18

 15، ص1378، تهران: نشر کوچک، يهميار ديترجم، خشا ستم،يدر قرن ب ياسيلسوفان سيکل، فيلسناف ما .19

قم، چاپ: اول،  -جلد، دار الحديث 1ليثى واسطى، على بن محمد، عيون الحکم و المواعظ )لليثي(،  .20

 ش.  1376

 تا. ي،، بيمحمرباقر، بحار االنوار، تهران: اسالم يمجلس .21

 ي)جستارها ين عرفييماکس وبر، در آ ير بر آرايت سکوالر با تأکيبر عقالن يجواد، در آمر يمحسن .22

 .1390، يفرهنگ اسالم، پژوهشگا: علوم و يغا، اسالميسم(، قم: دفتر تبليسکوالر يادهايدر بن يانتقاد

 :.ق.1402کلما، القرآن، تهران: مرکز الکتاب للترجم، و النشر،  يق فيحسن، التحق يمصطفو .23

، 1380ت، تهران، مؤسس، نگا: معاصر، يت و معنويدر عقالن يي؛ جستارهاييب، رها ي، راهيان مصطفيملک .24

 .265ص

 .1386 هابرماس، تهران: نشر چشم،، چ دوم، ي، بازخوانيعلنيحس ينوذر .25

عمادزاد:، تهران: سمت،  ينژاد و مصطف ي، مهرداد ترابيوبر ماکس، اقتصاد و جامع،، ترجم، عباس منوچهر .26

1384. 

ران، يروزنام، ا ي، تهران مؤسس، انتشاراتي، ترجم، کمال پوالدي، کنش ارتباطيورگن، نظريهابرماس،  .27

1384. 



15 

 
 


