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  چكيده
شناسى است كه درباره آن نظرات مختلف و گاه متضادی از سـوی  عقالنيت يكى از موضوعات معرفت

عالمه طباطبايى نيز با غور در معارف دينى رويكرد خاصـى در مباحـث عقلـى . انديشمندان ارائه شده است

ور راسخ ايشان بوده، رويكردهای مطرح ديگـری را بـه چـالش ای محكم كه برخاسته از با برگزيده و با ادله

نوشتار حاضر، ضمن ارائه تعريفى مبسوط از عقل و بيان اقسام آن، انواع رويكردهای عقلى را . كشيده است

در نظر ايشـان بـرای . پردازد مطرح نموده و در ادامه، به مختصات رويكرد عقلى مختار عالمه طباطبايى مى

ادراك توأم با . گاه حق است خت صحيح امور، رويكرد صحيح عقلى به فطرتى است كه تجلىدستيابى به شنا

سالمت فطرت و نيز ادراك عقلى برخاسته از تهذيب نفس، دو الزمه عقالنيت فطری از ديدگاه اين انديشمند 
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  مقدمه

ای است كه انسان را از ديگر حيوانات متمايز كرده و وجه برتری او  عقل، خصيصه

ها، آنها را به سـمت  بر آنها شمرده شده است و تلقى ارزشمندانه از عقل در همه انسان

استفاده حداكثری از عقل سوق داده و در تالش برای انتساب افعال و اعمال خـود بـه 

های فراوانى در شناخت تصـوير صـحيحى از  است؛ لذا تالشوصف عقالنى قرار داده 

آن، توسط انديشمندان صورت گرفته تا به سبب آن، كاركردها و نحوه استفاده از عقـل 

. كارگيری آن در زندگى فردی و اجتماعى، به انسان گوشـزد گـردد را ارائه و نتايج به

را رقم زده كـه گـاهى ايـن های انجام شده در اين زمينه، نتايج متفاوت بسياری  تالش

هـای انديشـمندان  اين تقابل گاهى در ميان يافته. آراء در تقابل با يكديگر خواهند بود

. شـود غربى و مسلمان و گاهى در ميان آراء خود انديشمندان مسـلمان مشـاهده مـى

عالمه طباطبايى در پى شناخت صحيح عقل و كاركردهای آن برآمـده و بـرای ارائـه 

ايـن نوشـتار بـه دنبـال . هايى برداشته اسـت از كاركردهای عقل، گام تصوير روشنى

پاسخى برای اين پرسش بوده كه عالمه طباطبايى به عنوان يك انديشمندی كه نگاهى 

عقالنى به دين و معارف آن دارد، چه رويكردی را در پيش گرفتـه و رويكـرد مختـار 

و تتبع در مباحث ايشـان در ايـن ايشان چه لوازمى دارد؟ بدين منظور با سير در آثار 

زمينه، به استخراج رويكرد مورد نظر ايشان همت گماشته و در مقايسه مختصـری بـا 

  .رويكردهای مطرح ديگر، مختصات آن نمايان خواهد شد

  

  واژه عقل ىشناس مفهوم

بند است؛ و  یپا یبه معنا» عقال«از اهل لغت، واژه عقل مأخوذ از  یاريدر نظر بس

ابـن (اند  دهياست، عقل نام ىات انسانيال و مشتهيام یبرا ىكه مانع یآن رو عقل را از
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از  یريـگ ز با بهـرهين ىبرخ). 577: 1412؛ راغب اصفهانى 458، 11ج: 1414منظور، 

 ىاند؛ زيرا عقل را مـانع و نـاه ف نمودهيتعر» ىنه«و » حجر«، عقل را به ىواژگان قرآن

ات قـرآن را يـدر آ» حجـر یذ«و » ىالنهـ ىلـاو«شمرده و به همين دليـل، منظـور از 

عقل را ضد حماقـت و  یا عده). 179، ص7ج: تا طوسى، بى(اند  صاحبان خرد دانسته

ر و يـمقـدم بـر ارتكـاب خ ىاند و عقـل را حـالت گر آن را مقابل جهل آوردهيد ىبرخ

ا يـب ات، جای آن را در قلـياند كه با استناد به روا اجتناب از شر و قوه مدبره خوانده

طريحى، (اند  از لغويون، مجموع قلب و مغز را عقل شمرده ىاند؛ گرچه برخ مغز دانسته

 یمعنا ىاند و بعض كرده ىاز نفس معرف یا نيز عقل را قوه ىبرخ). 426، ص5ج: 1375

 ).همان(اند  دهينام ىآن را منظور داشته و عقل را فعل آن قوه نفسان یمصدر

اصلى فلسـفه را عقـل و فعاليـت عقلـى تشـكيل  فالسفه نيز از آن جهت كه محور

از عقل ذكر نموده و  یمتعدد ىنا معانيس ابن. اند دهد، به تعريف و تبيين عقل پرداخته مى

از  یا عـده: به كار برده شـده اسـت ىمختلف ىداند كه در معان مى ىعقل را اسم مشترك

ز امـور ييتم یبرا یا قوه و آن را  م انسان به كار بردهيفطرت سل یمردم واژه عقل را برا

له تجـارب بـه دسـت يآنچه به وس یگر عقل را برايد یا اند؛ عده ح از حسن دانستهيقب

اسـتنباط مصـالح و اغـراض  یدر ذهن، برا ىد استفاده كرده و عقل را جمع معانيآ ىم

از حركات و سـكنات و كـالم و  یا دهيز عقل را حالت پسنديگر نيد ىاند؛ برخ پنداشته

عقـل از نظـر  یبـرا ىنا در ادامه گفتار خود، هشت معنـيس دانند؛ ابن ىانسان مار ياخت

قات حاصـل شـده توسـط فطـرت يتصورات و تصد یكند؛ عقل به معنا ىحكما ذكر م

ز در كتاب ياز عقل ن یگريد  ىشود؛ معان ىنفس كه در كتاب برهان به آن اشاره م یبرا

، از آن جهـت ىات امور كليقبول ماه یادر نفس بر یا قوه: د كه عبارتند ازيآ ىنفس م

از  ىه، به منظور انتخاب برخيك قوه شوقيكه مبدأ تحر یا ؛ قوه)یعقل نظر(اند  ىكه كل

نيز خود به عقل  یعقل نظر). ىعقل عمل(معلوم است  ىرسيدن به هدف یات، برايجزئ
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از گـر يد ىكـي. شـود ىم مـي، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل مسـتفاد تقسـىوالنيه

ت مجـرد از مـاده يـاصطالحات عقل از منظر فالسفه، عقل فعال است كه به يـك ماه

  ).88: 1400نا، يابن س(شود  ىاطالق م

م نموده و يح تقسيه، افعال انسان را به حسن و قبين نيز در حكمت متعاليصدرالمتأله

 یو. دانـد ىازمند به كسب ميگر را نيد ىاز از كسب و برخين ىاز آنها را ب ىعلم به برخ

جمهـور مـردم : دارد ىان مـيعقل را ذكر نموده و ب یمشهور برا ىن مقدمه، سه معنيبا ا

ن مقـدمات مـورد يدانند؛ متكلمـ ىح مين امور حسن و قبيز دهنده بييتم یا عقل را قوه

نامند  ىشود را عقل م ىح و حسن استنباط ميكه از آنها امور قب یا دهيقبول و آراء پسند

شـمرند و مـراد آنهـا  ىق، خوِد افعال متصف به حسن و قبح را عقل مـو در كتب اخال

خ، يز در ادامه بحـث، چونـان شـين یو. كسب خلق و عادت است یمراقبت افعال برا

ادراك  یرويـشناخت، ن یرويكند؛ ن ىان مياصطالحات مختلف عقل در نظر حكما را ب

عقل بالملكه، عقل بالفعـل ، ىوالنيكه عقل ه ىو ادراكات اكتساب یاعم از ادراكات فطر

  ).419، 3 ج: 1981صدرالدين شيرازی، (شود  ىو عقل مستفاد را شامل م

دانـد و معتقـد  ىبستن و گره زدن م یواژه عقل را در اصل به معنا يىعالمه طباطبا

بسته  ىمان قلبيرفته و نسبت به آنها پيكه انسان دارد و در دل، آنها را پذ ىاست، ادراكات

شان جهل، حماقت، جنون و سفاهت، يدر نظر ا. اند مناسبت عقل ناميده شده نينيز، به ا

 یرويـمختلف در مقابل عقل قرار دارند كه مجموع آنها داللت بر كمبود ن یبه اعتبارها

و به ) عقليعقل (گر عقل، مصدر يد يىدرجا). 247، 2ج: 1371طباطبايى، (عقل دارد 

قـت ين سـبب، حقيدانسته شـده و بـه همـ یزيدن كامل و تمام چيادراك و فهم یمعنا

ده يـر و شر و راست و دروغ موجود در انسـان را عقـل ناميجداكننده حق و باطل، خ

  ).405، 1ج: 1371طباطبايى، (است  

ل قاطع همراه است و باطل يكه همواره حق با حجت و دل يىبه باور عالمه، از آنجا
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كه  ىل قاطعيها و دال شر، با حجتر از يحق از باطل و خ یلى ندارد، جداسازيچ دليه

ئات، يرد؛ لذا افعال و اقوال حسن، برخالف سـيگ ىشود صورت م ىتوسط عقل كشف م

بشر  یمتعال اساس همه آنچه برا ین سبب است كه خدايبد. مطابق حكم عقل هستند

 روين نيدهد و ا ىز ميله آن، حق را از باطل تميقرار داده كه به وس يىرويان نموده را نيب

بـر دعـوت مـردم بـه  ىلـين امر دليا). 188، 2ج: 1371طباطبايى، (همان عقل است 

 ىبر سالمت و حكمران ىاست؛ لذا هر چيزی كه مانع ىتعال یاز عقل، توسط بار یرويپ

جاد كند مورد نكوهش و مذمت قرار گرفتـه يت آن اختالل ايعقل فرض شود و در فعال

  .است

داند،  ىنم ىر و شر را عقل عرفيو باطل و خ جداكننده حق یروين يىعالمه طباطبا

د يـن قيكامل از عقل ارائه نموده است؛ ا ىفيبه آن افزوده و به سبب آن، تعر یديبلكه ق

ز و يـال و غراياز ام یو دور ىق فطرت سالم انسانيمذكور در طر یرويهمان حركت ن

مختلف، متفاوت  ی، ممكن است حق و باطل در نظرهاىبه عبارت. است ىمسائل شهوان

توان هر  ىن صورت نميدر ا. كسان نباشديافراد مختلف،  یر و شر برايد و خيجلوه نما

را حكـم عقـل  یص حق و باطل، توسط هـر فـردير و شر بودن و تشخيبه خ ىحكم

ح فطـرت حركـت يصح یكه در مجرا ىت قائل شد؛ بلكه عقليآن حج یدانست و برا

ص يمعنای صرف تشخ لبته عالمه معتقد است، عقل بهن توان را خواهد داشت؛ ايد، اينما

است كه با نوعى تسامح  ىعرف ىم، معناييان آوردن فطرت سليحق و باطل، بدون به م

  .همراه است

دهنده توجه آنها بـه امـر فطـرت در  سينا و مالصدرا، نشان تعاريف ذكر شده از ابن

النى، به صورت روشـن معنای عقل است؛ لكن ميزان و نوع نقش فطرت در فعاليت عق

عالمه طباطبايى با الهام از بيان فالسفه پـيش از خـود و بـا غـور در . بيان نشده است

آيات قرآن كريم، به نقش فطرت انسان در معنا و كاربرد عقل، بـيش از پـيش عنايـت 
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توضـيح اينكـه، در نهـاد انسـان . نشان داده و جوانب مختلف آن را تبيين نموده است

هايى وجود دارد كه به سبب آنها طريق هدايت را پيموده و درجاتى  يشها و گرا بينش

نمايد؛ اين هدايت به قدری است كه عالمه طباطبايى بـه  از شناخت و تقوا را كسب مى

دو نوع هدايت برای متقين قائل است و هـدايت فطـری را مسـتقل از هـدايت قرآنـى 

  ).44، 1 ، ج1371طباطبايى (دانسته است 

خواه انسان، استعداد تحصيل حق برای رسيدن به كمال را  جو و كمال فطرت حقيقت

رساند، زيرا  ها، آنها را به فعليت مى دارد؛ از اين رو با رشد صحيح و متعادل اين ظرفيت

خـواهى و  هـای خـارجى ايـن كمـال كنـد، زمينـه حكمت خداونـد نيـز ايجـاب مـى

صحيح و به دور از افراط و تفريط بنابراين فطرتى كه در مسير . جويى مهيا باشد حقيقت

خواهى خـويش را  رشد نمايد به حقيقت دست خواهد يافت تا به واسطه حقيقت، كمال

  .محقق نمايد

ای برای تشخيص حق است و دراصل كاری بـه  توان گفت، عقل قوه با اين بيان مى

هـا و داليـل قـاطعى  باطل ندارد؛ زيرا طبق آنچه گذشت وظيفه عقل، تشخيص حجت

شوند و هرآنچه بدون دليل يافتـه شـد،  ت كه با مراجعه به فطرت سليم استخراج مىاس

بـه آن اختصـاص داده » باطل«غيرحق است كه به جای اين معنای سلبى، لفظ ايجابى 

حق ناميدن امر مدلل مطابق با فطرت سليم از آن جهت است كه تمام صـفات . شود مى

شود تا انسـان بـا مراجعـه بـه  سبب مى خداوند در فطرت انسان تجلى نموده و همين

 ىتوان گفـت، عقـل در معـان ىاز مجموع آنچه گذشت م. فطرت، حق را تشخيص دهد

ده و در آثـار يزير را برای آن برگز ىمعان يىبه كار برده شده كه عالمه طباطبا یمتعدد

  :خود مورد استفاده قرار داده است

 :ای از نفس است كه قوه یعقل به معنا

  .رود ر از شر به كار مىيص حق از باطل و خيای تشخبر) الف
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شـان غـرض ير و شر است كـه ايص حق و باطل و خيت و غرض از تشخيغا) ب

دانـد  ىر و نافع و دفـع شـر و ضـرر مـيكسب خ یآن، برا ینامبرده را التزام به مقتضا

 ).353، 19ج: 1371طباطبايى، (

  .روابسته به ماده استياست كه ذاتا و فعال غ یموجود مجرد یعقل به معنا

 

 رويكردهای عقلى

توان عقالنيت را به توان يا حالتى كه بر انطبـاق بـا ادلـه عقلـى  در نگاهى كلى مى

تواند در مورد باورهای انسان، اعمال انسان و  داللت دارد، تعريف نمود؛ اين انطباق مى

ر غيرعقالنـى، لكن در باب تعيين امـور عقالنـى از امـو. های مدنظر او باشد يا ارزش

توان يافت و مبانى مختلف افراد، در تعيين اين مسـئله تـأثير بـه  ای نمى رويكرد يگانه

هـای  های گوناگون در باب فعاليـت در اين بخش ضمن كاوش در نگرش. سزايى دارد

عقل و تعيين نوع امور عقالنى و غيرعقالنى، به نظر عالمه طباطبايى در نحوه وصول به 

واهد شد و كم و كيف ديدگاه ايشـان مـورد بررسـى قـرار خواهـد حقايق پرداخته خ

  .گرفت؛ از اين رو به برخى از رويكردهای رايج عقالنى اشاره خواهد شد

  

  عقالنيت ابزاری) 1

رود كه بسياری از محاسـن و  ترين خصيصه دنيای مدرن به شمار مى عقالنيت، مهم

مورد عقالنيت، نظرات متفاوتى  شود؛ گرچه در معايب عصر جديد بر پايه آن تحليل مى

بيان شده، لكن رويكردی كه از عصـر روشـنگری گسـترش يافتـه و قرائـت مشـهور 

اين رويكرد با دكارت و طـرح ابـزار بـودن . عقالنيت شده، رويكرد ابزاری عقل است

دكارت شـهود . عقل و عبور از عقل قدسى و شهودی، آغاز و به تدريج گسترش يافت

واسطه با واقعيـات دنيـای مـدرن دانسـته و آن را محـدود بـه  و بىرا مواجهه مستقيم 
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های دون عقلى نمود و كانت با استفاده از اين مفهوم، با صراحت، منكر شهود عقلى  افق

شد؛ انكاری كه به گسست ارتباط مفاهيم عقلى با جهان خارج شده و از آنجايى كه آن 

چراغ بودن، به حجابى بـرای خـارج مفاهيم، قابل تقليل به افق حس نبودند، به جای 

از اينجاست كه . تبديل شده و در نتيجه، تأمالت فلسفى، محدود به مفاهيم ذهنى شدند

ها رشـد يافـت و بـدين سـبب در قـرن  گرايى با نظر به ابعاد زندگى مادی انسان حس

  .نوزدهم، َعلَم روشنگری درباره جهان خارج برافراشته شد

وی . ر آثار خود بيشترين تأكيد را بر عقالنيت داردماكس وبر شخصيتى است كه د

تسلِط نظرِی فرايند بر واقعيـت، از طريـق «در تعريف آن آورده كه عقالنيت به معنای 

منـِد هـدف مفـروض و معـيِن عملـى،  مفاهيم متزايدًا دقيق و انتزاعى و تحصيِل روش

بر اسـاس ). 332: 1384ر، وب(است » متزايدًا دقيق ابزارهاِی باكفايت هٴ محاسب هٴ وسيل به

گويى به نيازهای انسان  سازی امكان پاسخ اين تعريف، غايت و كاركرد عقالنيت، فراهم

وبر اين . و مشكالت محيط پيرامونى او و ابزاری برای دستيابى به مقاصد انسانى است

رويكرد عقلى را پس از ظهور دين در برابر جادو، دومين گـام در پيـدايش عقالنيـت 

از اين روست كـه او . داند كه با كنارنهادن عقالنيت دينى به منصه ظهور رسيد مىمدرن 

داری نـوين و  ضمن معرفى اين عقالنيت به عنوان يكى از عناصر بنيادی روح سـرمايه

  ).155: 1373همو، (داند  گری مسيحى مى فرهنگ جديد، آن را زاييده روحيه رياضت

كنـد و معتقـد اسـت  وسيله تعبيـر مـى -دف پالتينگا از اين رويكرد به عقالنيت ه

توان اين نوع عقالنيت را در اعمال فردی نشان داد كه برای رسيدن به اهداف خـود  مى

در نظـر او . )Platinga, 1993, p.132(كنـد  شده و سنجيده تـالش مـى به روشى حساب

 ,Stenmark(عقالنيت، دانستن چگونگى انتخاب ابزار مؤثر برای رسيدن به اهداف است 

1995, p.26 .( طرفداران عقالنيت ابزاری بر اين باورند كه عقل معنايى كـامال روشـن و

شده داللت  دقيق دارد كه تنها بر گزينش ابزارهای مناسب برای رسيدن به اهداف تعيين
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در اين رويكـرد آنگونـه كـه هيـوم اشـاره . دارد و توانى در گزينش آن اهداف ندارد

كننده اهـداف  عواطف و احساسات بوده و همين عواطف عامل تعيينكند، عقل برده  مى

  ).Ibid, p.33(هستند 

عقالنيت ابزاری را به اعتبار محاسبه رفتارهای فرد در انتخـاب فعلـى كـه در پـى 

اند؛ زيرا افراد به سبب آن، ضمن بررسى  گر نيز ناميده انجام آن است، عقالنيت محاسبه

های مشابه را نيز درنظر  رفتارهای ديگران در تصميم احتماالت مختلف برای انتخاب،

بندی، برای رسيدن بـه هـدفى معـين، دسـت بـه  گيرند و بر اساس محاسبه و جمع مى

عقالنيت ابزاری به اعتبار تمركز در ابزار، برای انتخـاب مـؤثرترين و . زنند انتخاب مى

 -دف را عقالنيت هزينه ترين ه ترين وسيله برای رسيدن به بهترين و پرمنفعت هزينه كم

  .اند فايده نيز ناميده

  

  عقالنيت اخالقى) 2

بـه -توان آن را  گيری از عقل است كه مى عقالنيت اخالقى، دومين رويكرد در بهره

تحت لوای عقالنيت ابزاری دانست، از آن جهت كه در اين رويكرد نيز عقل،  -اعتباری

لكـن در رويكـرد اخالقـى، هـدف،  كند؛ های رسيدن به هدف را دنبال مى شناخت راه

های رسيدن به اين هدف، افعال و اعمالى اسـت كـه انسـان  اخالقى زيستن است و راه

عقالنيت اخالقى با بررسى اين افعال و با نگـاه بـه هـدف، افعـالى كـه . دهد انجام مى

متناسب با هدف و در راستای حركت برای رسيدن به آن هستند را گزينش و انتخـاب 

از اين رو عقالنيت اخالقى معطوف به تشخيص و تعيين تكليف بـرای انجـام . دنماي مى

در اين رويكرد، تكليفى كه عقل برای . عمل اخالقى در حيات فردی و اجتماعى است

كند، لزوما سود ظاهری و مادی را در پى ندارد، در حالى كـه  زيست اخالقى تعيين مى

يشد؛ برای نمونه برخى رفتارها و حوادثى كـه اند عقالنيت ابزاری به فراتر از ماده نمى
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دين به آنها اشاره دارد، چونان تصميم به ذبح اسماعيل توسط ابـراهيم نبـى، بـا عقـل 

مادی بشر سازگاری نداشته، لكن در بستر عقالنيـت اخالقـى، امـری قابـل توجيـه و 

رفـى از ط. عقالنى است، زيرا سود بزرگتری در پى دارد كه همان رضايت الهـى اسـت

عقالنيت اخالقى قادر به شناخت و ارائه اهداف جزئـى در ذيـل هـدف كلـى زنـدگى 

اخالقى است، در حالى كه معتقدان به عقالنيـت ابـزاری، سـاحت عقـل را بـه دور از 

از اين رو، رويكرد اخالقى عقل، متفـاوت از . دانند شناخت و تعريف هر نوع هدفى مى

  .آن است نگاه ابزاری به

هـا، ادلـه و  يلسوف آمريكايى، معتقد است عقل قادر به ارائـه روشتامس نيگل، ف

توانـد در درون خـود  اصولى است كه اعتبار آنها نسبى و شخصى نيست و انسان مـى

او در نظريه . شمولى را يافته و بر اساس آنها زندگى خود را پيش برد های جهان سنجه

اخالقى يك عمل، مبتنى بـر عقالنيت اخالقى خود مدعى است كه درستى يا نادرستى 

اميال و احساسات و منفعت و ضرر شخص يا ديگران نيست، بلكه درستى يا نادرستى 

آن بر اساس دليل عينِى عامل آن است؛ اين دليل عينى همان است كه عقل در اختيـار 

: 1384نيگـل، (دانـد  فاعل قرار داده و جواز يا عدم جواز فعل خود را مبتنى بر آن مى

  ).1389اخوان، : قل ازبه ن 58

  

 عقالنيت انتقادی) 3

ای كه در دنيای مدرن، طرفداران و مدافعانى دارد،  يكى ديگر از رويكردهای عقلى

، فيلسوف )1902-1994( كارل رايموند پوپرمبدع اين رويكرد را . عقالنيت انتقادی است

در نقـد رويكـرد وی در دفاع از عقـل و عقالنيـت و . اند تبار انگليسى دانسته اتريشى

ابزاری عقل و افرادی كه در ستيز و ضديت با عقل، منكر هرگونـه اصـول و اعتبـاری 

. شناسانه خويش را مطرح كرده است اند، قد علم نموده و نظريه معرفت برای عقل شده
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گرايى موردنظر افالطون و دكارت نبوده و به دنبال  گرايى پوپر به معنای عقل البته عقل

تعقل، بر مشاهده و تجربه نيست، بلكه او در صدد اثبات رويكـردی از  ترجيح تفكر و

 ,popper, 1945(عقل است كه عقل افالطونى و دكارتى و عقل تجربى را نيز شامل شود 

p.224 , 352.(  

پوپر معتقد است اموری چون توجيه و اثبات، راه تماس با واقعيت نيستند و بايستى 

اوال هيچ مسئله مهمى قابل اثبات نيست و قابليت اثبات،  به دنبال راه ديگری بود؛ زيرا

، ثانيـا يـك )popper, 1994, p.191(شـود  تنها بر حقايق بديهى منطق و رياضى بار مى

توان به طور معقول توجيـه نمـود و صـدق آن تئـوری يـا صـدق  تئوری را هرگز نمى

ات، او راه تمـاس بـا با ايـن مقـدم). popper, 1959, p.281(اش را باور داشت  احتمالى

دانـد و اذعـان دارد، تنهـا كشـف و حـذف  هـا مـى واقعيت را در طريق ابطال فرضيه

 ,popper(كننده اخذ تجربه مثبـت از واقعيـت خواهـد بـود  خطاهايمان است كه فراهم

1972, p.360 .( از اين رو پوپر نام اين رويكرد حدس و ابطال را عقالنيت انتقادی نهاده

 ,Ibid(تـوان يافـت  نمـى» انتقادی«ای بهتر از  ، واژه»عقالنى«ای واژه و مدعى شده بر

p.82.(  

بنابر آنچه گفته شد، پوپر تنها رويكرد موجه عقل را تالش برای نقـد، ابطـال و رد 

 ;popper, 1959, p.16(دانـد  ها و پيشنهادهايى كه در حل مسائل مطرح شده، مـى نظريه

popper, 1963, p.248 .(ويكرد انتقادی پوپر، رويكرد جزمـى قـرار دارد كـه در مقابل ر

هـا و يـافتن  ها، تنها به دنبال اثبات قوانين و حفـظ نظريـه غافل از موارد ابطال نظريه

به نظر پوپر، عقالنيت فراگيری كه تنها به صـدق آنچـه بـا . شواهدی در تأييد آنهاست

برهـان را نداشـته و بـه آيد باور دارد، توان تبيين چگونگى  عقل و تجربه به دست مى

ای،  ترين وظيفه عقالنيـت انتقـادی در هـر رشـته رو محوری از اين. انجامد تناقض مى

  .جايگزين نمودن روش اثباتى با روش نقدی است
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  عقالنيت ارتباطى) 4

های نظريه كنش ارتباطى و نوعى رويكرد عقلى است كه  عقالنيت ارتباطى از مؤلفه

شناس آلمانى، در نقد مدرنيتـه و رويكـرد  وف و جامعهتوسط يورگن هابرمارس، فيلس

اين رويكرد، با مدعای توانمندسازی افراد جامعه برای رسيدن . ابزاری عقل مطرح شد

به اهداف مشترِك برآمده از عاليق عمومى بشر كه معطوف به منافع عمومى آنهاسـت، 

پيـدايش انسـان  هابرمارس، دو منبـع زبـان و كـار را عامـل. پا به عرصه وجود نهاد

اجتماعى، تكامل تاريخى، دگرگونى و تعامل خودافزا و خودآگـاه در زنـدگى انسـان 

داند و نشانه عقالنيت را در تفكيك دو ساحتى ساختارهای نظام و تعامـل آنهـا در  مى

  ).Habermas 1992, p.61-68(داند  عين انفكاك ساختاری مى

توجيه عقالنى است و شرايط الزم بـرای الزمه » گفتمان«هابرمارس معتقد است گاهى 

كنندگان در مباحثه و از طريق بحث در اصـل شـرايط  كنش ارتباطى مناسب توسط شركت

شـود  ارتباط و استقرار در موضع انتقاد، نسبت به هر ادعـايى از سـوی طـرفين، مهيـا مـى

)Habermas, TCA, 1984, p.42 .(نش ارتبـاطى، از اين رو در نظر معتقدين به اين عقالنيت، ك

ای در بازسازی جامعه است؛ زيـرا فرهنـگ  محدود به عمل گفتاری تنها نيست، بلكه شيوه

شـود و كـنش  ای برای فرايند رسيدن به تفاهم محسوب مى زمينه دار يك جامعه، پس ريشه

  .كننده اموری است كه مأخوذ از پيشينه مشترك جامعه است ارتباطى، عرضه

شود، عقالنيت ارتباطى رويكردی است كه كاربرد عقل  از آنچه گفته شد روشن مى

ها و لوزام حاصل از مناسـبات  گيری از گفتمان را در نحوه حضور در ارتباطات و بهره

تفاهم، . داند اجتماعى و تعامالت بيناذهنى در حل مسائل و مشكالت افراد و جامعه مى

سـتفاده ابـزاری از افـراد و ای كليدی در اين رويكرد عقالنى است كه بر كنترل و ا واژه

  .اشياء اولويت و ارجحيت دارد
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  رويكرد مختار عالمه

گفته كه توسط انديشمندان غربى طرح و بسـط داده شـده،  رويكردهای عقلى پيش

حاكى از محدوديت قوه عقل در نظر آنهاست؛ عقالنيت ابزاری، قدرت عقل را محـدود 

مايد؛ عقالنيـت اخالقـى، مـأمور بـه ن به شناخت ابزارهای رسيدن به اهداف مادی مى

شناخت ابزار رسيدن به هدف است، لكن در اينجا از اهداف مادی فراتر رفته و حيات 

اخالقى برای او به عنوان هدف تعريف شده است؛ عقالنيت انتقادی، مأموريت عقـل را 

ل را در داند؛ عقالنيت ارتباطى، شكوفايى عق محدود به انتقاد و نگاه نقادانه به امور مى

  .داند بستر جامعه و به دنبال گسترش روابط اجتماعى مى

همه اين رويكردها نمايانگر توجه به ابعاد محدودی از توانـايى و فعاليـت عقـل و 

عالمه طباطبايى در رد رويكردهای عقلى جوامـع مـادی، . غفلت از ابعاد ديگر هستند

های معارف فطـری  ى به گنجينهلذائذ حيوانى و مشتهيات نفسانى را مانعى برای دستياب

بشر دانسته و اين مسئله را سببى در فراموشى و دوری از فضـائل انسـانى و مـوروثى 

در نظر ايشان، نتيجه اين تفكر و عقالنيت، غرق شدن مجامع پيشرفته غربى در . داند مى

های حيـوانى و غفلـت از معنويـت و سـعادت حقيقـى  ماديات و تسليم در برابر لذت

  ).277، 7ج: 1371طباطبايى، (بود خواهد 

عالمه نيز برای عقل، قائل به حدودی بوده و معتقد است، از آنجايى كه انسان ناچار 

از زندگى اجتماعى است، برای پذيرش قانون و سنت و به تبـع آن بـرای رسـيدن بـه 

كارگيری وسايل ديگری غير از عقل خود خواهد بود؛ زيرا آنچـه  سعادت، ناگزير از به

هاست، همان عقل اوست و عقلى كه عامـل اخـتالف اسـت،  ايه اختالف ميان انسانم

از اين رو انسان بايد مجهز به شعور ديگری غير از عقـل . تواند رافع اختالف باشد نمى

باشد، تا به سبب آن، معارف و قوانيِن رافع اختالف و ضامن سعادت و كمال خود را كه 
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ه، دريافت نمايد؛ اين شعور ديگر، همان وحـى اسـت خداوند متعال برای او مقرر داشت

طباطبـايى، (شـود  های ديگر قرار داده مى كه توسط نبى درك شده و در اختيار انسان

  ).206، 13ج: 1371

گرچه استدالل پيشين نيز به نوعى اشاره به حـدود عقـل و قصـور او در شـناخت 

دوديت مـوردنظر عالمـه سعادت واقعى و رساندن انسان به آن سعادت دارد، لكن مح

در نظر عالمـه . اند متفاوت از حدودی است كه رويكردهای غربى برای عقل برشمرده

ای  تمام معارف وحيانى با عقول بشری، در افقى نزديك به يكديگر قرار داشته و رابطه

تنگاتنگ بين قرآن و عقل برقرار است؛ همانگونه كه بيانات قرآن، فهم و درك انسان را 

ده و سبب تشخيص حق از باطل خواهد شد؛ از طرفى عقل نيز امور خير و نافع رشد دا

داند و امور باطـل و شـر در نظـر آن را باطـل و شـر  موردنظر قرآن را خير و نافع مى

  ).292، 3ج: 1371طباطبايى (شناسد  مى

های غالب در غرب و  از اين رو رويكرد مورد نظر مرحوم عالمه، متفاوت از قرائت

ست و تأكيد فراوانى بر فطرت انسان دارد، لذا آن را رويكـرد فطـری عقـل يـا شرق ا

  .پردازيم ناميم و به لوازم آن مى عقالنيت فطری مى

  

  لوازم عقالنيت فطری

، یو نظر یحق از باطل در مسائل فكر یعالمه طباطبايى قدرت عقل در جداساز

در . زنـد ىگـره مـ ىرا به امر فطرت انسان ىر و نافع از شر و ضرر در مسائل عمليو خ

، او را ىو بـاطن یز انسان به حواس ظاهريشود، خداوند با تجه ىان ميشان بياستدالل ا

ن خـود و يبـ ى، ارتبـاطىروحـ ىز ساخته تا بـا درك معـانيگر مخلوقات، متماياز د

ن ارتبـاط، قـدرت دخـل و يا یپس از برقرار. موجودات خارج از خود برقرار سازد

، نظـر داده و در امـور یابد تا به سبب آن در امور نظري ىم ميص و تعميتصرف و تخص
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فطرت او  یها در مجرا تين فعاليعالمه معتقد است همه ا. دهد ىب اثر عملي، ترتىعمل

، 2ج: 1371طباطبـايى، (ر به عقل نموده اسـت ين مسئله تعبياتفاق خواهد افتاد و از ا

را ادراك تـوأم بـا سـالمت فطـرت  ىمراد از عقل قرآنشان ين روست كه اياز ا). 249

را خارج از حوزه عقل دانسته و  ىال نفسانيز و اميد و تعقل متأثر از غراينما ىم ىمعرف

تـوان عقالنيـت  بنابراين مى. داند ىرا از روی مسامحه م ىن تعقليچن یاطالق عقل برا

ت؛ ادراك توأم با سالمت مورد نظر عالمه طباطبايى را دارای دو مشخصه اساسى دانس

  .فطرت و ادراك برخاسته از تهذيب نفس، كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد

  

  ادراك توأم با سالمت فطرت )الف

ايـن . داند كه ثابت و اليتغير اسـت قرآن همه معارف حقيقى را منبعث از فطرتى مى

گـرفتن  پـيش خصيصه فطرت سبب شده تا انسان توان ابطال علوم فطـری خـود و در

هـا انحرافـاتى مشـاهده  گرچه در زندگى انسـان. راهى غير از فطرت را نداشته باشد

كنـد، لكـن ايـن  شود كه توهم ابطال احكام فطری توسط او را در ذهن ايجـاد مـى مى

ها حكمى از فطرت را باطل ننموده، بلكه در ايـن مـوارد، اسـتعمال حكـم در  انحراف

: 1371طباطبـايى، (نافى حكم فطرت نخواهد بـود  غيرمستعمل فيه صورت گرفته كه

توان مسير توجه  ای الحق، مى گيری از مقدمه سابق و افزودن مقدمه با بهره). 312، 5ج

عالمه در موضعى ديگر مدعى است، خداوند در هـيچ . به عقل فطری را هموار ساخت

كـدام  و در هيچای از قرآن، بشر را به اطاعت و بندگى بدون شناخت نخوانده است  آيه

در احكامى نيز كه عقـل . از معارف خود بشر را مأمور به ايمان كوركورانه ننموده است

های صحت آن، از حوزه فهم بشری خـارج  بشر را راهى بدان نيست و تشخيص مالك

است، آن احكام را به داشتن آثاری تعليل نموده كه مورد نياز انسان بوده يا بـه انسـان 

؛ از آنجـايى كـه )255، 5ج: 1371طباطبـايى، (تاج آن آثار اسـت متذكر شده كه مح
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شريعت اسالم و نيز ديگر شرايع آسمانى، منطبق بر فطرت انسان هستند، شناخت دقيق 

فطرت، منجر به فهم علت و آثار احكامى كه دستيابى به آنهـا خـارج از حـوزه عقـل 

  .بشری است، خواهد شد

ه گرفت كه ادراك عقلى و فكر صحيحى كـه توان چنين نتيج از مقدمات پيشين مى

قرآن تصديق حق بودن امور نافع و باطل بودن امور مضر را به آن حواله داده، منطبق با 

ذات و نهاد انسان قرار داده شده و اين فطرت انسان است كه طريقه صحيح فكر و عقل 

ورت دهد؛ اين تشخيص حق و باطل يا با فعاليت خود عقل فطـری صـ را تشخيص مى

خواهد گرفت و يا با فهم معارف ارائه شده كه مطابق با فطرت اوسـت، انجـام خواهـد 

اين رويكردی است كه مرحوم عالمه از معارف قرآنى استخراج نموده و بر اساس . شد

آن عقالنيت فطری را مطرح نموده و معتقد است اسالم حفظ اين عقل فطری و سالم را 

ای، به شدت منـع  ز هرگونه تباهى آن، حتى برای لحظهترين واجبات دانسته و ا از مهم

  ).233، 2ج: 1388طباطبايى، (نموده است 

شـده و ايـن بـدان معناسـت كـه » سالمت«در عقالنيت فطری، فطرت مقيد به قيد 

فطرت انسان متأثر از محيط و غرايز و احساسات بشری، دستخوش شـدت و ضـعف 

كند؛ لذا افزودن قيد سالمت  اوتى صادر مىهای مختلف، احكام متف شود و در انسان مى

به فطرت، از آن روست كه نشان دهد در عقالنيت فطری، حكم عقل با نگاه و توجه به 

تواند منشـأ صـدور  فطرت تنها كافى نيست، بلكه فطرتى كه در سالمت به سر برد، مى

قـرآن، از اين روست كه خداوند در آيـاتى از . احكام صحيح و صادق عقلى قرار گيرد

ای برای بيداری و تنبه فطرت معرفى نمـوده و از آنـان بـه عنـوان  مخلوقات را وسيله

  .آورد ها و آيات تذكر و يادآوری، سخن به ميان مى نشانه

استدالل پيشين و توجه به سالمت فطرت در مواضع مختلفى از آثار عالمه مطـرح 

شده است؛ در جلد دوم تفسير الميزان، ضمن بيان ناكافى بودن عقل انسان برای هدايت 
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دهـد عـدم تربيـت  ها نشان مى به سمت سعادت، اينچنين آمده است كه وضعيت انسان

هـا  كشاند، حـال آنكـه همـه آن انسـان صحيح، آنها را به سمت بربريت و توحش مى

لـذا امكـان ). 148، 2ج: 1371طباطبايى، (برخوردار از عقل و فطرت يكسان هستند 

انحراف فطرت از مسير صحيح خود وجود داشته و مسلما چنين فطرتى منشأ صحيحى 

در تعريـف عقالنيـت فطـری » سـالمت«برای احكام عقلى سقيم نخواهد شـد و قيـد 

  .نمايد ضروری مى

  

  ادراك عقلى برخاسته از تهذيب نفس )ب

قيدی كه عالمه طباطبايى بر واژه فطرت در عقالنيت فطـری افـزوده، لـوازمى بـه 

يكى از لوازم اين قيد، تفكيك تفكرات صحيح از ناصحيح و تشخيص . همراه خود دارد

هـا برخـوردار از سرشـت  عقل كارآمد از ناكارآمد است؛ زيرا در جايى كه همه انسان

احد هستند و از طرفى تفكرات و معقوالت متفاوت دارنـد، بايسـتى مرجعـى بـرای و

بـا معرفـى » سـالمت«قيـد . تشخيص صحيح از غلط، در معقوالت وجود داشته باشد

دانـد و ديگـر  فطرت سليم، مالك صحت افكار و معقوالت را آن نحوه از فطـرت مـى

  .نمايد افكار را از دايره صحت خارج مى

، تهذيب نفس و توجـه بـه معنويـات و دوری از »سالمت«لوازم قيد يكى ديگر از 

ماديات است؛ زيرا سالمت فطرت، رابطه مستقيمى با تهذيب نفس دارد و انسان هرچه 

نفس خود را به دور از دسترس امور مادی قرار دهد، فطرت و نهاد الهى او برخـوردار 

سرشتى مراجعه كند، كمتر با  از سالمت بيشتری خواهد شد و طبيعتا عقلى كه به چنين

به همين جهت عالمه طباطبايى در معرفـى عقالنيـت مـدنظر . خطا مواجه خواهد شد

خود، توجه خاصى به تهذيب نفس داشته و آن را يكى از كليدواژگان مهـم در عقـل و 

برای تأكيد بيشتر بر اين نظر، ايشان در ضـمن بيـان معنـای . داند های عقلى مى فعاليت
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ر علم، به ذكر روايتى از كتاب كافى پرداخته كه الزمه معرفـت قلـوب را در راسخين د

داند و دريافت معرفت حقيقى را مختص بـه كسـى دانسـته كـه عقلـش  مهار عقول مى

عالمه با استفاده از . خدايى شده، قولى مصدق فعل و باطنى موافق با ظاهر داشته باشد

داند؛ زيـرا  برای معنای رسوخ در علم مىاين روايت، خدايى شدن عقل را بهترين بيان 

معتقد است درك و تعقل غيرواقعى و به دور از حقيقت، خـالى از احتمـاالت مخـالف 

در صورتى كه . نيست و تعقل واقعى و حقيقى زمانى است كه همه احتماالت، طرد شود

مل احتمال خالفى نباشد، قلب آدمى در اعتراف به آن مضطرب نبوده و تعقلى تام و كا

: 1371طباطبـايى، (خواهد داشت و در مرحله عمل نيز خالف آن عمل نخواهد كـرد 

  ).70، 3ج

عالمه در موضعى ديگر ضمن التزام به روش قرآن به قرآن در تفسير، بـا برقـراری 

لَْهَمه-ا فُُجوَ�ه-ا َ�  َ� َغْف-ٍس َ� م-ا َس-و+*ها«س سوره مباركه شم 10تا  7ارتباط بين آيات 
َ
فَأ

ها َيْقو*ها ْفلََح َمْن 89َ+
َ
اها َ� قَْد خاَ< َمنْ  قَْد > قِْم �َْجَه-« سوره مباركـه روم 30و آيه  »َ�س+

َ
 َك فَ-أ

 Dيِن َحنيلِتI+ل* ِ ِ يها ال َيْبديَفَطَر *N+اMَ َعلَ   فاً فِْطَرKَ *ب+ ِ Rل ُم َ� لِك-ن+ يُن *لَْق-ي-*DU  َك َل Tَِلِْق *ب+
ْكN* َWَ+اMِ ال 

َ
شود را بـه هـدايت الهـى  همه علومى كه برای انسان حاصل مى »ْعلَُم-و�َ ي>

البته ايشان با تفكيك ميان علوم حسى، عقلى و قلبى، طريق هدايت الهـى در . داند مى

كند؛ بدين صورت كه در علم به خواص اشـياء خـارجى،  هركدام را متفاوت قلمداد مى

متعال بشر را از طريق حس، به آن علم رهنمون داشته اسـت، علـوم عقلـى و خداوند 

كلى همچون بديهيات عقلى به سبب تسخير و اعطا به انسان داده خواهد شد و صـالح 

و فساد اعمال، از طريـق الهـام بـه قلـب و درج در فطـرت بـه او عطـا خواهـد شـد 

  ).311، 5ج: 1371طباطبايى، (

ه مربوط به تشخيص اعمال صالح و فاسـد اسـت، تنهـا در نظر عالمه، قسم سوم ك

زمانى به واقع نزديك خواهد بود كه قسم دوم از علوم بشری به درستى حاصل شده و 



 25   ▪   محمد سعيدی مهر/  اسحاق طاهری / وندلمهدی جال

  �)  ۹۷بها� � تابستا�(عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم 

های بشر، سبب زوال فطرت خدادادی او شـده و حتـى  رشد كرده باشد؛ زيرا كجروی

 از ايـن رو حصـول درك عقلـى. مانعى برای درك بديهيات كلى و عقلى خواهد شـد

مبتنى بر سالمت عقل و آن نيز وابسته به ثبوت تقوای دينى و فطرت دينى انسان است 

و ترك مقتضای فطرت، منجر به تباهى عقل و عبور از مسيرهای غيرعقالنـى خواهـد 

  ).311، 5ج: 1371طباطبايى، (شد 

بنابراين عقالنيت فطری عالمه متكى به فطرت سليم انسان بوده و تهذيب نفس و تقوای 

دهـد،  اين الزمه بين عقل و تقوا نشان مـى. لهى، الزمه حفظ و بقای آن سرشت پاك استا

پرداختن به امور نفسانى و مادی، سبب دوری او از فطرت پاك خود و ايجاد موانعى بـرای 

های الهى و در نتيجه عدم درك و تشخيص صحيح خير و شر خواهد شـد؛  دريافت هدايت

و تشخيص نفع و ضرر و خير و شر، سبب انحراف بيشتر  از طرفى ديگر، عدم تعقل صحيح

  .فطرت خواهد شد تا جايى كه به هالكت و شقاوت ابدی او بيانجامد

  

  گيری جهينت

  :جه گرفتين نتيتوان چن ىاز مباحث مطرح شده م

در نظر عالمه طباطبايى عقل نيروی جداكننده حق از باطل است و از آنجايى كه . 1

شود و باطل دليلى با خود ندارد، وظيفه عقل كشف  قاطع ارائه مىحق با حجت و دليل 

البته ايشان نيروی مذكور را متعلـق . ها و داليل و به تبع آن تشخيص حق است حجت

داند و بر اين باور است كه نيروی عقل به تنهايى توان اين تشـخيص  به عقل عرفى نمى

ت سالم انسانى او را موفـق بـه را نخواهد داشت، بلكه حركت اين نيرو در طريق فطر

 .تميز و جداسازی حق از باطل و خير از شر خواهد نمود

عقالنيت ابزاری، عقالنيت اخالقى، عقالنيت انتقادی و عقالنيت ارتباطى، چهـار . 2

هـای عقلـى در  رويكرد عقلى مطرح در دنيای غرب است كه همگى عقـل و فعاليـت
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عالمـه . انـد و از ابعاد ديگر آن غافـل شـدهانسان را به چند بعد خاص محدود نموده 

گرايى و عدم توجه به مشتهيات  ها را در مادی طباطبايى بزرگترين ضعف اين عقالنيت

نفسانى به عنوان موانع بزرگ عقل دانسته و شناخت سعادت حقيقى انسان، توسط اين 

 .داند رويكردهای عقلى را ناممكن مى

عقالنيت فطری دانسـته كـه ادراك در آن بـا  عالمه طباطبايى عقالنيت صحيح را. 3

سالمت فطرت همراه بوده و غرايز و اميال نفسانى را بزرگترين مانع در اين مسير معرفـى 

لذا هرچه انسان در تهذيب و طهارت نفس كوشش نمايد، فطرت او از سـالمت . نمايد مى

 .اهد بودتر خو ها و داليل عقلى موفق بيشتری برخوردار بوده و در تشخيص حجت

هايى است كه صورت معيـار بـه خـود  اين رويكرد عالمه كه در تقابل با ديدگاه. 4

اند، نشان از قوت نظر و استدالل برخاسته از نوعى باور اسـتوار اوسـت؛ همـين  گرفته

شكنى و نوآوری و طرح مباحث جديد در تفسير و فلسـفه توسـط  ويژگى سبب سنت

 .اين انديشمند الهى شد

فطری، فرصت شناخت حق، برای همه افـراد انسـانى، بـا اسـتفاده از  عقالنيت. 5

در ايـن رويكـرد سـالمت نفـس و پيـرايش . ظرفيت وجودی آنها را مهيا نموده است

فطرت، بيش از دانش و آگاهى تأثيرگذار است و تقويت اين رويكرد عقلـى در افـراد 

گيری مدينه فاضـله را  های شكل ای خردمند، زمينه يك جامعه، عالوه بر ايجاد جامعه

ای در سايه تهذيب نفـس و بازگشـت بـه فطـرت،  نمايد؛ زيرا در چنين جامعه مهيا مى

   .حيات طيبه شكل خواهد گرفت
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