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 چکيده
هدف پژوهش حاضر، روشن کردن روابط متقابل عقالنیّت و معنوّیت اسالمی در تعامل با هوش بود. 

ای، با تکیه بر متون اسالمی بود. ابتدا عقل درمعنای عمومی آن کتابخانه _تحقیق از نوع کیفی 

مورد مطالعه واقع شد. سپس به مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن معنویّت در معنای فرادینی 

ها نشان داد که عقل در معنای عمومی بحث عقالنیّت و معنوّیت در اسالم پرداخته شد. یافته

برند. امّا ارث میمترادف با هوش است؛ و تمامی افراد بشری از عقل برخوردارند و آن را از والدین به 

شرایط الزم عقل، هوش بوده و شرایطِ کافی  باشد؛ بلکه یکی ازدر اسالم عقل مترادف با هوش نمی

ی است. همچنین معنویّت یک مفهوم کلی است که هر مکتبی به جنبهآن را قرآن تعیین کرده

گرایانه از ی مکاتب معنوی تکیه آنها بر تفسیرذهنی اشتراک همهخاصّی از آن تأکید دارد، و نقطه

ی خطّی از نوع ومعنویّت اسالمی، یک رابطه تی عقالنیّجهان است. درنهایت معلوم شد که رابطه

                                                                     .اسالمی محصول معنویّت اسالمی استباشد؛ و عقالنیّتمطلق میخصوصعموم

سالمیااسالمی، عقالنیّت عمومی، عقالنیّتهوش، معنویّت عمومی، معنویّت :يديکل واژگان
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 مقدمه

دنیای امروز اشکال متنوّعی به خود گرفته است. از مکاتب فلسفی گرفته تا اشکال مختلف سیاسی، هر کدام تفسیری مطبوع از 

 جویی برای کسب هویّت خویشها و چارهدهند. برای همین است که، شاهد آن هستیم که نسل امروز دچار کشمکشدنیای پیرامون ارائه می

ی معنویّت و سیل عظیم بیماران روانیِ محصول علّت وجود نُـقصان در عرصه آن، شاهد بودیم که به از دوم و پسجهانیاست. در زمان جنگ

؛ ترجمه سیدمحمدی، 2005جنگ، باب جدیدی برای پاسخ دادن به این نیاز و ترسیم جایگاه معنا در زندگی انسان، بوجود آمد)کری 

ی قرن بیستم بود. به علّت همین ضرورت، یکی از های نوظهور و دیرپا در نیمهیکی از این دیدگاه "وجودگرایی"ید (. مکتب جد1391

گرایی است. عقالنیّت و معنویّت، مفاهیمی هایی که در این میان نیازمند بررسی، با هدف شناساندن است، موضوع معنویّت و عقلعرصه

ی آنها در دنیا صورت پذیرفته است، زیرا معنویّت و عقالنیّت جزء زیربناهای تمامی ادیان و ی دربارههستند جهان شمول و تقریرات فراوان

های مختلف ناچاراً باید تکلیف خود را با این دو مفهوم مشخّص کنند. در حوزة عقل و معنویت نیز فیلسوفان مکاتب عالم هستند و دیدگاه

شوند. اندیشمندان دینی به تبع رویکرد فلسفی، باورها را نیز بندی میطبقه 2محوریو ایمان 1وریمحمعموالً در یک پیوستار بین دو حد عقل

محوری صدق یا اثبات باورهای دینی و در گروه رسد که در گروه عقلکنند. اما به نظر میتوسط رویکرد مورد نظر خود توجیه می

توان همة باورهای انسانی را با یک رویکرد تبیین نمود. وبرو بوده است. چرا که نمیمحوری توجیه باورهای معنوی همواره با مشکالتی رایمان

گیرند. این نوع تضادها ریشه گیرند و بعضی از آنها خارج از حوزة عقل و یا در مقابل آن قرار میهمة باورهای انسانی در یک سطح قرار نمی

 در مبانی فکری آنها دارد.

اگر  هاتعارضوجود دارد. این  هاآنبین  هاییتعارضمبتنی هستند  هاآنکه عقل و معنویت بر  فلسفی هایفرضبر اساس پیش 

به آن متعهد هستند. اگر این تعارض نادیده انگاشته شود تعیین هویت  هاآنهایی است که چه در باور و یا مفاهیم نیست ولی بین مقوله

 (. 2003، 3)هالتزمن "ها مشکل خواهد بودآن

 سوره آل عمران می فرماید: 65آیه 

 «لَا تَعْقِلُونَیَا أَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِی إِبْرَاهِیمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِیلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَ »

که تورات  ی(؟! در صورتدهیدیبت ماو را به خود نس یک)که هر  کنیدیمجادله م یکدیگربا  یمابراه ییناهل کتاب، چرا در آ یا)

 )کنید؟یتعقل نم یاآ یم؛شما فرستاده نشد مگر بعد از ابراه یلو انج

پذیری باورهای دینی با امکان یا ضرورت اثبات"به جز بحث تعارض یا عدم تعارض عقل و معنویت، مبحث مهم دیگری با عنوان 

 (.2009، 4بایت)آمو "همواره مورد توجه فیلسوفان دین بوده است« عقل

 توان به سه صورت به تصویر کشید: به صورت کلی نسبت باورهای دینی با عقل را می 

 که با عقل اثبات قطعی می شوند.  5پذیرباور عقل 

 شوند. که با عقل قطعی نفی قطعی می 6ستیزباور عقل 

 نفی کردتوان توان آنها را اثبات و نه میکه با عقل قطعی نه می 7باورهای عقل گریز.  

توان از طریق عقل بشری به اثبات رساند. این در حالی است که توان گفت که همه باورها را نمی بندی فوق میبا توجه به طبقه

ود در موارد زیادی انسان، به تبع رویکرد روانشاختی، سعی دارد تمام باورها را بر اساس عقل و عقالنیت بنا نهد و سعی در توجیه باورهای خ

پذیر به عنوان رویکرد غالب در مباحث مربوط به معنویت در شود که باور عقلکند. از این روی، مشاهده میمحورانه میطریق رویکرد عقلاز 

نظر و عمل فیلسوفان سایه افکنده است. دراین میان، دین اسالم نیز از تکاپو نایستاده است و در این باره حد و حصری مشخّص کرده است. 

ثال فارابی عقل انسانی را به دو قسمت نظری وعملی تقسیم کرده، و برای عقل نظری عقل بالقوه, عقل بالفعل, عقل بالمستفاد را در بعنوان م

بندی عقل پرداخته با این تفاوت که برای (. ابوعلی سینا نیز همانند فارابی به توضیح و تقسیم1390نظر گرفته است)بنی جمال و احدی، 

(. این حکیم نوع  دیگری 1390است)بنی جمال، احدی یوالنی, عقل بالملکه, عقل بالفعل, عقل مستفاد را در نظر گرفته عقل نظری عقل ه

محمّدغزالی اقتباس سینا بعدها توسط اماماست. همین سیستمِ ابوعلینام عقل قُدسی را که مخصوص پیامبران است، معرّفی کرده از عقل به 

                                                           
1. reason-centered approach 
2. faith-centered approach 
3.Holtezman 
4.Amobite 
5. rational 
6.anti rational 
7.irrational 
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( قسمتی از فعّالیت عقل را مربوط به ادراک آنچه وجود دارد 1362دارد که مطهّری)( بیان می1390یی و مرادی)است. رضاو گسترش یافته

ای از انسان که به کمک آن ( عقل نظری را جنبه1362آملی )داند و قسمتی دیگر را مربوط به ادراک آنچه باید انجام شود و  جوادیمی

 داند. پردازد عقل عملی میو انفعال میه که انسان به مَدَدِ آن به فعل داند و آنچکند، میمطالب را درک می

 «8وَقَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِیرِ »

 (.یمنبود یان)امروز( از دوزخ کردیمیبه دستور عقل رفتار م یا شنیدیمی( میا)سخن انب یا: اگر ما در دنیندو گو)

اند و برخی دیگر محور برای معنویّت قائلی دینی معنویّت نیز باید گفت که مفهومی بسیار گسترده است. برخی ریشهدرباره

پردازی ای است که امکان مفهومتر از آن است. معنویّت واژهاعتقاد دارند که معنویّت هیچ ارتباطی با دین رسمی نداشته و بسیار گسترده

ی برخی دیگر با کند و به گفتهتوان گفت که یک پارادایمی است که بر موضوعات ذهنی و تجربه تأکید میندارد، امّا می دقیق آن وجود

الهی اشاره های محدود مذهب و حرکت به سمت قلمرو انسانیّت، به نهایت نیاز انسان به ملکوت و فضایفاصله گرفتن از پارادایم

 (.1390دارد)معمارزاده و صانعی، 

قْتَرََب أَجَلُهُمْ َفبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ أَوَلَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَیْءٍ وَأَْن عَسَى أَْن یَکُونَ قَدِ ا»

 «9یُؤْمِنُونَ 

که اجل و مرگ آنها بسا باشد که به آنان  ینو در انکردند  یدهو در هر چه خدا آفر ینفکر و نظر در ملکوت آسمانها و زم یاآ)

 (.خواهند آورد؟ یمان( ای)کتاب مبارک آسمان ینبعد از ا یثیشده باشد؟ پس به چه حد یکنزد یاربس

  «10فَسُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ»

 (اوست. یبه سو یقهر موجود به دست )قدرت( او و بازگشت شما همه خال که )ملک و( ملکوت ییس منزه و پاک است خدا)پ

ی مناسبی آید تا به کمک آن بتوان استفادهی متقابل عقالنیّت و معنویّت اسالمی، معیاری مناسب بوجود میبا روشن کردن رابطه

( از شریعتمداری 1386نین مرجوعی و صفری)های دقیقی در امر آموزش و پرورش انجام داد و همچگذاریاز این دو نمود و سیاست

ِ و معارفی علوم کند که به سازماندهی نظام فکری یا ایدئولوژی انسان مبادرت نمود. اگرچه این مفاهیم توسط بزرگان حوزهنقل می( 1382)

است. به صورت   فرهنگی به موضوع شدهندینی مطالعه شده و تقریرات فراونی برای آن نگاشته شده است، در این مقاله نیز نگاهی نوین و بی

ت عمومی ما به دنبال پاسخ دادن به سؤاالتی از قبیل: اینکه آیا راه رسیدن به معنویّت، عقل است یا اینکه معنویّت راه  رسیدن به عقالنیّ

-باشند؟ آیا عقل صرفاً مادّی است یا میوَجه میخُصوص مِناست؟ اینکه آیا روابط عقالنیّت و معنویّت در حالت تساوی است یا اینکه عُموم

-ی عقل و معناگرایی توضیحاتی کلّی ارائه شده است و سپس به بررسی عقالنیّت اسالمی از منظر قرآنتواند معنوی هم باشد؟در ابتدا درباره

 کریم پرداخته شده است تا جایگاه عقالنیّت و معنویّت نسبت به هم روشن شود.

 عقل درمعناي عمومی 

اند و هر مکتبی مطابق با هایی برخوردار بودهاند، از تواناییی خاکی زندگی کردههای که بر روی این کرهابتدای تاریخ، انساناز 

است و همچنین گروه و قوم خود را صاحب است و رفتارها وگفتارهای خاصّی را عاقالنه تعبیرکرده دیدگاه خود تعریف خاصّی از عقل کرده 

 است. دهعقل بشمار آور

 «11آبَاؤُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلَا یَهْتَدُونَ  وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ کَانَ»

 یابود. آ یمپدران خود خواه یشک یروپاسخ دهند که ما پ ید،که خدا فرستاده کن یو کتاب یعتاز شر یروی: پیندو چون کفار را گو)

 (باشند؟ یافتهراه ن یو نادان بوده و هرگز به حق و راست عقلیآنها تابع پدران باشند گر چه آن پدران ب یستبا

ا با براه هبودند، و گروهی همچون ژرمنگروهی همچون هخامنشیان با تألیف و گسترش لوایح قانونی به خود صفت عاقل داده 

-بودند. ما دراین دو مثال، دو نوع فعّالیت: یعنی ابتدا عملِ اجتماع دوم و ایدئولوژی برتری نژادی به خود لقب عاقل دادهجهانیانداختن جنگ

ی غریزه" گردانی از اجتماع وها که رویشود و دیگری کار نازیسمنامیده می پسندِ هخامنشیان که گرایش بسمت اجتماع و غریزه ی زندگی

(. این درحالی است که هر دو گروه خود را بحق و 1391؛ ترجمه سیدمحمدی 2005کنیم)کری، شود را مشاهده میمحسوب می"مرگ

کنند از قبیل عقل فلسفی، ریاضی، سیاسی، عملی، صوری، ابزاری، ارزشی، و ... )ابراهیمی دانسته است. برای عقل اقسامی ذکر میعاقل می

گر و کلی یا گرایان، عقل را به جزئی یا استدالل(. برخی از فیلسوفان یونان باستان و امروزه برخی از سنت1379پور، ؛ بهمن1382دینانی، 

ای است که قدرت شهود حقایق را چنان که هستند دارد. این عقل فردی است و جمعی نیست. عقل کنند. عقل کلی قوهشهودگر تقسیم می

                                                           
 10.ملک/8
 185.اعراف/9

 83.یس/10
  170.بفره/11
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ها توافق دارند )صادقی، سازد، یا آنان را که با ما بر سر مقدمات و پیش فرضرد که یا جمیع عقال را قانع میگر حجیت جمعی دااستدالل

(. تقسیم دیگری که از قدیم مطرح بوده عقل نظری و عملی است. عقل نظری عقلی است که با آن واقعیت، فهم و جهان ادراک 1382

 (.1379پور، کند)بهمنایدها را مشخص میشود و عقل عملی عقلی است که بایدها و نبمی

ی هاگزارهگر و عقل نظری است؛ زیرا پرسش این است که آیا مدنظر است عقل جزئی استدالل« عقل و دین»عقلی که در بحث 

توان این عقل می تواند مدنظر باشد. پساند یا نه؟ روشن است که در اینجا عقل عملی یا شهودی و کلی نمیدینی قابل اثبات و دفاع عقالنی

معلول، و حسب روابط و مناسبات معین، همچنین روابط و مناسبات میان علت ر گونه تعریف کرد: عقل قوه تنظیم معلومات است، برا این

تواند حقایق را . به دیگر سخن عقل یکی از استعدادهای آدمی است که با آن میهاآناصل و فرع، نوع و جنس، هدف و وسیله و نظایر 

فرهنگی عقل دارای معانی متعددی بینیم که از دیدگاه بیندر اینجا می (.1379بندی و نقد کند )همان، تشخیص داده، شناسایی، دسته

شمول تعریف تواند عقل و عقالنیّت را بصورت جهانتواند ادّعا کند که میاست و هر مکتبی تفسیر خاصّی از عقل دارد، بنابراین کسی نمی

 کند.شناسان نیز این مسأله را تأیید میزیست کند. دیدگاه

ای وجود ندارد که بخواهیم آن قسمت را جایگاه عقل قلمداد کنیم شناسان در بدن انسان و موجودات دیگر، نقطهاز دیدگاه زیست

-سیستم عصبی"ی شوند، بوسیلهای که متولّد میی موجودات از لحظهسر و در درون مخچه قرا دارد. همهو مثالً بگوییم عقل در قسمت پسِ

مکتسبهِ کنند تا بتوانند درطول عمر کوتاه یا طوالنی خود از آن تجربیّاتکه ساکن آن هستند تجربه کسب می 12از محیط محدودی "گیرنده

روان و حفاظت از  ی حفاظت ازی حفاظت از جسم، غریزهاز محیط برای حفظ سالمت جسمانی خود بهره ببرند. در نوع انسان عالوه بر غریزه

دادهای حاصل از محیط بیشتر باشد، موجود قدرت بیشتری برای بقای ها یا درونپایگاه اجتماعی نیز وجود دارد. به هر میزان که تجربه

از نشانگان و  "و تجربهعبرت "وگذار، اشاره به کسب عالوه بر اشاره به گشت «  13قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ  »ی کند و آیهخویش پیدا می

 کند. ی بیشتر، انسان توانایی بیشتری  برای بقا و زندگی سالم پیدا میمخلوقات الهی دارد، یعنی با کسب تجربه

شود؛ ی خاصی از بدن جمع نمیشوند؟. همانطور که گفته شد، تجربیّات در نقطهای از بدن جمع میآیا این تجربیّات در نقطه

می  "محیطیعصبدستگاه"و  "مرکزیعصبدستگاه"های عصبی در هر چه بیشتر سلول "رشد"فقط باعث بلکه کسب تجربه در موجودات 

شود. بنابراین موجودات در اثر های عصبی میهرچه بیشتر بین رشته "ارتباطات"بر این کسب تجربه باعث (. عالوه 1388شود)خداپناهی، 

شود. گفته می ،،هوش ,,شوند و به عملکرد این دستگاه بطور کلی ری برخوردار میتعصبی پیچیدهکسب تجربیّات بیشتر از یک دستگاه 

و کنار زدن موانع  ی قبلی، قدرت ترکیب تجارب قبلی و بعدی، خاَلقیّت، قدرت حل مسألهموجودی باهوش است که دارای تجربیّات گسترده

د، موجود از هوش بیشتری برخوردار است. این عملکرد کلّی که از آن را داشته باشد. بنابراین عملکرد دستگاه عصبی هرچه پیچیده تر باش

ای است که از جانب شود همان عقل در معنای کلّی کلمه است، چرا که تعقّل نیز همان عملکرد هوشمندانههای مثبت و منفی میاستفاده

 زند.موجود زنده سر می

 «.14إِنَّ ِفی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ  »

  .(است. یاربس یرتعذاب هوشمندان را عبرت و بص ینو در ا)

 « 15إِنَّ ِفی ذَلِکَ لَذِکْرَى لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ  »

 یگوش فرا دهد و توجه کامل کند و گواه یاداشته باشد  یاریپند و تذکر است آن را که قلب هوش یشینیانهالک پ یندر ا)

 .(دهد.

بینیم است. پس می داستگاه عصبی جهت حفظ و نگهداری اطاّلعات، سازگاری سریع با محیط و موجودات اطراف طراحی شده

هایی ذاتی خود را شکوفا کنند و به عنوان موجود هوشمند شناخته شوند. توانند تواناییها با کسب تجربه از دنیای اطراف خود، میکه انسان

. در مقابل "ی آینده بیاندیشد و به تعبیر خودش عاقل باشدریزی کند و دربارهتواند برای خود و اطرافیانش برنامهشمند میاین موجود هو"

عصبی رشد شود که از دستگاهعقل به فردی اطالق میهوش یا کمهوش قرار دارد. بطورکامالً شفاف، کمهوش و بییِ کمیِ هوش، سازهسازه

عقل به حالتی اطالق هوش یا بیتواند موروثی و یا فقر در کسب تجربیّات محیطی باشد. بیی برخوردار نباشد و علّت آن مییافته و تمام عیار

ی این شناسیم و گیاهان در زمرهمی"نباتیزندگی"را بعنوان  شود که موجود زنده باشد؛ امّا در حالت کما یا اغماء باشد که در اصطالح آنمی

 خرین حالت موجود برای فرد، حالت مرگ است که در آن دیگر صحبت از هوش یا عقل وجود ندارد.گروه هستند. آ

                                                           
ی زمین را برند وبنابراین هرگز دیگر نقاط کرهباشد که افراد، غالب ایّام عمر خود را در آن ناحیه بسر میی جغرافیایی می.منظور از محیط محدود، ناحیه12

 شود.شان میی این افراد محدود به محل زندگیکنند. به همین جهت تجربهتجربه نمی
 69.نمل/13
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 «16وَجَاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِکَ مَا کُنْتَ مِنْهُ َتحِیدُ  »

 (..جستییم یکه از آن دور یهمان مرگ یآر ید،فرا رس یقتمرگ به حق و حق یو سخت یهوشیکه( هنگام ب ییدو )به هوش آ)

لَّا عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ کُنْتُْم مَرْضَى یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِ»

دِیکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَفُوًّا الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْأَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ 

 «.17غَفُورًا

( یید( و نه در حال جنابت )به مساجد آکنیدی)و چه م گوییدیچه م یدتا بدان یاییدبه نماز ن یهرگز در حال مست یمان،اهل ا یا)

با زنان مباشرت  یادست داده باشد  یقضاء حاجت یا یدآنکه در سفر باش یا یدبود یمار. و اگر بیدکه غسل کن یتا وقت یدمگر آنکه رهگذر باش

که خدا بخشنده و  ید،مسح کن گاه صورت و دستها را )بدان(آن ید،کن یممپس به خاک پاک ت یافتیدو غسل ن یرتطه یبرا بو آ یداکرده

 (.آمرزنده است.

 «.18فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِیمٍ  »

مترس، و  یچکرد، آن فرشتگان گفتند: ه یشهو اند یمبر او وارد شده و غذا هم نخوردند( سخت از آنها ب اجازهیب ینکهآن گاه )از ا)

 (.اسحاق( بشارت دادند. یعنیدانا ) یسراو را به پ

مؤلّفه  7( هوش را به 1983اند. گاردنر)های فراوانی برای آن انجام دادههوش )عقل(، انواع مختلفی دارد و دانشمندان تقسیم بندی

تبلور و سیّال منشعب ی مرا به دوشاخه  gمی داند و  کتل عامل sو اختصاصی  gکند. اسپیرمن هوش را محصول دو عامل کلی تقسیم می

توانیم توان جایگاهی مشخّص و معیّن برای عقل در جسم درنظر گرفت، بلکه می(. بنا بر آنچه گفته شد نمی1390کند)رضایی و مرادی، می

ست قلمداد تر ای هوش درنظر بگیریم و انسان را بعنوان موجودی که از دیگر موجودات عاقلعقل را نوعی عملکرد ذهنی و مترادف با سازه

 "هایی که هوش دارند، عقل نیز دارند.بنابراین عقل در معنای عمومی مترادف است با هوش، و از این منظر تمام انسان"کنیم. 

 معنویّت درمعناي عمومی 
دیگران، اند با مدلی متفاوت از مدل کردههر یک از انسان ها، از همان ابتدای خلقت، بسته به زمان و محیطی که درآن زندگی می

جهان بینی »است.  مخصوص به خود را داشته " جهان بینی"اند. یعنی هریک از افراد نوع بشر و هر قومی نگریستهبه جهان پیرامون خود می

 (.1373کاغذچی، «)یعنی دیدکلی انسان نسبت به جهان و موقعیّت آدمی در آن

 یُفَصِّلُ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّى یُدَبِّرُ الْأَمْرَاللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ  »

 «.19الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ بِلِقَاءِ رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ 

گاه بر عرش )قدرت بر وجود کل( قرار گرفت و راشت آنبراف ستونیب نگریدیکه آسمانها را چنان که م یخداست آن ذات پاک)

 یلی)قدرت( را با دال یاتو آ سازدیامر عالم را منظم م یند،و ماه را مسخّر اراده خود ساخت که هر کدام در وقت خاص به گردش آ یدخورش

  (..یدکن یقینکه شما به مالقات پروردگار خود  شدبا دارد،یم یانمفصل ب

باشد را به همان شکل و و بدون تفسیر به اطراف داشته و آنچه را که در طبیعت موجود می "مادینگاهی"ای هدر این گذر عدّ

ای هم در نگاهشان به طبیعت رنگ معنویّت را غالب کرده و در ورای دنیای بینند. عدّهدهد، میصورت و ترتیب که ظاهر آن نشان می

 "مصداق"ی ماده که در عالم خارج از ذهن وجود دارد و به آن کنند. در مقابلِ کلمهتقریر میمادی تفاسیر مختلف ِ محسوس، برای دنیای

، ذهنی هستند و مصادیقی در )زبان( در ذهن ما قرار دارد. برخی از مفاهیم قرار دارد. مفهوم به صورت رمزگذاری شده "مفهوم"گوییم، می

 ر ذهن ثبت کرد؛ مانند مفهوم صداقت.شود از آنها تصویری دعالم خارج ندارند، ولی می

 «.20ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُوا فِی الْکِتَابِ لَفِی شِقَاقٍ بَعِیدٍ  »

دور  ید در اختالفکه در آن اختالف و مکابره کردن یفرستاد و گروه یرا به راست یعذاب از آن روست که خدا کتاب آسمان ینا)

 (.)از حق( خواهند بود.

بعضی از مفاهیم و تصاویر ذهنی و مصادیق خارجی برای ما بار معنایی و ارزشی دارند، امّا همیشه اینگونه نیست و برخی از آنها 

تر نسبت به زندگی رایانهکنند رویکردی درونگسبک معنوی زندگی می ی صرف تلقی می شوند. کسانی که بهبار معنایی ندارند و فقط مادّه

صرف یی زندگی ضمانت کنند. در مقابل، رویکرد برونگرایانه وجود دارد که دنیا را مادهّ توانند بقای خود را برای ادامهداشته و اینگونه می
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باشیم، ن دو دیدگاه داشتهباشد. اگر بخواهیم نگاهی ارزشیابانه به ایمی "کمونیستیبینیجهان"های معاصر آن کنند و از نمونهتلقی می

 شود:میانه به ذکر دو مثال عینی بسنده میترشدن نگاهتواند راهی قدرتمندتر برای تفسیر زندگی باشد. برای روشنمی "میانهنگاه"طبیعتاً 

انفرادی هستند ، ی های جداگانهالف: دو نفر را را در نظر بگیرید که قرار است عمرشان را در زندان سپری کنند. هر دو در سلول

بطوری که این دو سلّول روبروی هم قرار گرفته باشند. هر دو از یک نوع تغذیه برخورداند و لباس هم جنس و هم رنگ دارند. هر دو در 

ن؛ یعنی نور مشابه قرار دارند. تنها تفاوتی که بین این در زندانی وجود دارد تفاوت در نگاه آنها به موضوع مشترکشاهای سیاه و بیسلول

بیند. امّا دیگری نگاهی معنوی دارد، در دنیای ی مرگ است. یکی نگاه مادی دارد و چیزی جز سنگ و آهن نمیماندن در زندان تا لحظه

بینی است که کدام یک، کند. قابل پیشبخش برای ذهنش خلق میور است و از همان سنگ و آهن، نمادهای زندگیمعناهای خود غوطه

های  است که بین سال "وجودگرا"( دانشمند 1905 _1997ی بازر این مثال ویکتورفرانکل)جان سالم بدر خواهند برد. نمونهازاین معرکه 

ها واقع در آشوویتس بود و در آنجا والدین، برادر، همسر و فرزندانش را از دست داد؛ امّا همانگونه که خودش در زندان نازی 1942 _1945

 (.1391؛ ترجمه سیدمحمدی، 2005اش را حفظ کند و زنده بماند)کری، در آنجا آزادی معنوی و استقالل ذهنی کند او توانستبیان می

اید و چند ماهی است که به آن ها، یک گُل کاشتهاز گُل( که شما در یک باغچه و در میان انبوهی 1943ب:.فرض کنید)اگزوپری، 

د. اگر بعد از گذشت زمان طوالنی باغبان با قیچیِ خود، بخواهد دو گل قیچی کند که یکی کنید؛ تا جان بگیرد و پرورده شوگل رسیدگی می

شود. این ناشی از نگاه معنوی شما به آن گل است. درحالی که در نزدیک رهگذر، از آنها گل شما باشد، مسلّماً آثار تألّم در شما پدیدار می

ارد تا برایش ناراحت شود و این ناشی از نگاه مادّی یا غیرمعنوی آن فرد رهگذر است. ها ندی گلگونه برتری نسبت به بقیهگلِ شما هیچ

دهند معنا دهند. دوم اینکه، حضور در دهد که به نامالیمات، فشارهای روانی و ... که در زندگی رخ میباورهای معنوی به افراد امکان می

تری همراه است. و سوم اینکه، باورهای معنوی اغلب با سبک زندگی سالم آوردمناسک مذهبی، برای افراد حمایت اجتماعی فراهم می

توان گفت که سامانه باورهای معنوی به (. همچنین می2011گردد )سیم، همچنین هوش معنوی باعث ایجاد معنی و هدف برای زندگی می

دهد، معنا بدهند و به زندگی که در روند چرخه زندگی رخ میهای گریزناپذیر دهد که به نامالیمات، فشارهای روانی و فقدانافراد امکان می

 و آگاهی افزایش دهنده معنوی هایتمرین (.2009بین باشند )اسموکر، ها وجود ندارد، امیدوار و خوشبعدی که در آن اینگونه دشواری

  (.2013دارند )خرامی و همکاران،  مثبتی تأثیر افراد عملکرد بر و تعمق هستند هوشیاری چندگانه جدید سطوح بینش نسبت به

 «21وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ  »

  (.)عدل و نظم( را در عالم وضع فرمود. یزانو م یدگردان یعرف یو آسمان را او کاخ)

شود. تمام انسانها ط میبا این بیاناتی که عرضه شد، معنویّت یک مفهوم گسترده و همگانی است، و به نوع نگاه انسان به دنیا مربو

 توانند زندگی معنوی داشته باشند و این همان معنویّت در معنای عمومی کلمه است.می  ،شانبسته به نوع تجربیّات محیطی و شخصیّت

 عقالنيّت و معنویّت در اسالم
نیست که آیا عقل در قلمرو دین دانستند. بنابراین پرسش اصلی این هیچ یک از متفکران دینی، عقل را به طور کامل مردود نمی

جایی دارد یا نه، بلکه پرسش این است که عقل در قلمرو دین چه جایگاهی دارد و چه جایگاهی باید داشته باشد. اما در مورد این پرسش 

ینان از عقل بهره اخیر هم دست کم بخشی از پاسخ مورد اتفاق است. تمام جوامع دینی برای تعلیم نظام اعتقادات دینی به کودکان و نود

سازند که تا حد ممکن موضوع ایمان خود را بفهمد. در نتیجه، جوامع دینی استفاده از عقل را جویند و نیز به مدد عقل، مؤمن را قادر میمی

عقل در تعیین  برانگیز است؛ این است که:جویی از عقل محتاج بحث نیست. پرسشی که واقعاً مناقشهکنند. حقیقتاً این نوع بهرهتصویب می

(. در دین مسیحیت در خصوص انواع عقالنیت تقسیم 1383کند )پترسون و همکاران، های اعتقادات دینی، چه نقشی ایفا میاعتبار نظام

 بندی پالنتینگا به شرح ذیل مدنظر قرار گرفته است.های مختلفی صورت گرفته است. در این مقاله تقسیمبندی

: عقالنیت عمومی که در تعریف انسان لحاظ شده است. انسان، حیوان عقالنی و منطقی است، یعنی عقالنیت عمومی ارسطویی -1

انسان می اندیشد و بر اساس اندیشه و تفکر، و نه براساس غریزه به باورهاو اعتقاداتی)درست یا نادرست(می رسد و حیوانات فاقد این 

 (.2000و  1993خصوصیت عقالنی، یعنی تفکر هستند)پالنتینگا ،

 «22اللَّهِ الْکَذِبَ وَأَکْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِیرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِیلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَکِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا یَفْتَرُونَ عَلَى  »

مقرّر  ی( حکمکردندیآزاد م یخاص یطن با شراکه مشرکا یو حام )نام شتران و گوسفندان یلهو سائبه و وص یرهبَح یخدا برا)

 .(.بندندیآنان عقل را به کار نم یشترچه آنکه ب بندند،یکافران بر خدا دروغ م یکننفرموده، ل
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وسیله یا عقالنیت عملی : در این نوع عقالنیت انسان با توجه به هدف خاص خود وسیله مناسب بر می  –عقالنیت هدف  -2

رض در زندگی، یک نوع سلوک و حرکت همراه با اطمینان و آرامش و یک زندگی تضمین شده باشد و اینکه انسان از گزیند. اگر هدف و ف

فرجام کار خویش در بیم ونگرانی نباشد، اعتقاد ورزیدن به باورهای دینی وسیله ای مناسب برای این هدف است. رویکرد مصلحت اندیشانه و 

و کارکردگرایان  24و رویکردهای فونکسیونالیست ها 23«ویلیام جیمز» ، رویکرد پراگماتیستی به دین « پاسگال» احتیاط آمیز نسبت به دین 

 (.2000به دین در جامعه شناسی نیز بر مبنای همین معنا از عقالنیت به دین می نگرد) پالنتینگا ، 

یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ  لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ َتبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ  »

 «.25سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

رهزن  یود یپس هر که از راه کفر و سرکش یده،و ضاللت بر همه کس روشن گرد یتراه هدا یقاتحق یست،به اجبار ن ینکار د)

 یندچنگ زده که هرگز نخواهد گسست، و خداوند )به هر چه خلق گو یبه رشته محکم و استوار گمانیب یدبه خدا گرا یمانو به راه ابرگردد 

 (.و کنند( شنوا و داناست.

عقالنیت منطقی یا از دیدگاه پالنتینگا عقالنیت انطباق با احکام عقلی :  وقتی گزاره ای ضرورت منطقی داشته باشد می  -3

ییم دارای عقالنیت منطقی است. ضرورت منطقی که در آن احتمال خالف محال است دو دسته اند الف( قضایای بدیهی مانندتوتولوژی ها گو

 (2000و 1993ب(قضایای مستنتج از بدیهیات به نحو ضروری.)پالنتینگا ، 

 «.26نَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُو »

 یناهل زم یانو در م گسلندیآن کرده م یوندرا که خدا امر به پ یاو رشته شکنندیکه عهد خدا را پس از محکم بستن م یکسان)

 (.یانکارندز یقتبه حق یشانا کنند،یفساد م

عقالنیتی که بر حسب تکلیف و اخالق باور تعریف می شود. هر باوری که بر حسب اخالق باور، :» عقالنیت وظیفه شناختی   -4

 (.1993پالنتینگا ،«.)پذیرفتن آن مجاز می باشد واجد عقالنیت وظیفه شناختی است

ی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا کَذَلِکَ زُیِّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا أَوَمَنْ کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِ »

 «.27کَانُوا یَعْمَلُونَ 

مردم  یانم یتا به آن روشن یم( دادیانت)علم و د یو به او روشن یمکه مرده )جهل و ضاللت( بود ما او را زنده کرد یکس یاو آ

( کردار بد کافران در نظرشان یجهل( فرو رفته و از آن به در نتواند گشت؟ )آر ی) هایکیاست که در تار یرافراز( رود مثل او مانند کس)س

 ( گر شده است.جلوه ینچن

باورهایی که مستقیما از طریق حواس بدست می آوریم اگر این حواس در  :عقالنیت ناشی از کارکرد صحیح قوای شناختی  -5

 (.2000شرایط طبیعی و سالم باشند ، به این معنا عقالنی هستند یعنی از عقالنیت علّی برخوردارند.) پالنتینگا ، 

 «.28وَجَاءَ إِخْوَةُ یُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَعَرََفهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ  »

که او  یآمدند در حال یبه مصر( نزد و یوسف،فروختن مبتال شدند چهل سال بعد از  ی)که در کنعان به قحط یوسفو برادران )

 (را نشناختند. یآنها و یبرادران را شناخت ول

در اسالم سه دیدگاه در مورد عقالنیت وجود دارد. تعدادی همچون اعتزالیون همه باورهای معنوی را با عقل توجیه می کنند و 

تفاده از عقالنیت توجیه می کنند. تعدادی نیز با تلفیق عقل و نقل سعی در حل تعدادی همچون اشعریون ان باورها را با ایمان و بدون اس

 این مناقشه نموده اند.

روند عمده فلسفه اسالمی هرگز برآن نبوده که جامعه ای بتواند صرفا بر پایه عقل بنیان »عقل گرایی در حوزه فلسفه اسالمی: 

(. در دنیای اسالم عقل گرایی 1380)دفتری ،« ن صرفا بر پایه عقل توجیه و تبیین کردپذیرد، یا چیزهایی چون نبوت یا احکام الهی را بتوا

گرایان افراطی یا متفاوت تر از مسیحیت بود. در دنیای اسالم عقل گرایی با معتزله شروع شد . البته در این مساله که معتزله را باید جزء عقل

گرایی معتزله از دانند اما به نظر برخی عقله غالباً معتزلیان را خردگرایان افراطی میهایی وجود دارد چنان کاعتدالی دانست اختالف نظر

رسد که هر دو نظریه به دلیل اینکه به مواضع مختلف و متفاوت معتزله در مواجهه با رویکردی کامال اعتدالی برخوردار است. اما به نظر می

برخوردار است. این نکته باید در مورد نظام کالمی معتزله و هر نظام فکری دیگری مورد به نوعی از ابهام  اندمسائل کالمی توجهی نداشته
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ها به گونه خردگرایی افراطی عمل کند، اما در توجه قرار گیرد که ممکن است یک نظام فکری همچون معتزله در مواجهه با مسائل و پرسش

گرایانه برخوردار باشد. به عنوان نمونه معتزله در باب برخی احکام  بر این یمانبرخی مسائل جزئی دیگر از نگرشی کامال اعتدالی و یا حتی ا

زلی اند که عقل توانایی ورود و دستیابی به این حوزه از معارف را ندارد و در این زمینه باید کامال پیرو شرع بود. از قاضی عبدالجبار معتعقیده

ای است که از مساله»ل و جواب و عذاب قبر به صراحت بیان می دارد که این نقل شده است که وی در خصوص کیفیت و چگونگی سئوا

 (. 1960عبدالجبار،)قاضی« توان به آن رسید و تنها راه فهم آن همان سمع یا وحی استوجه عقلی نمی

همگی در حیطه درک  رویکرد معتزله در مساله پذیرش باور دینی، از نوع عقل گرایی افراطی است. چرا که ایشان معتقدند معارف

اند که (. برخی از معتزله صراحتا در آثار خود این مساله را مطرح کرده1968عقل قرار دارند و وجوب خود را از عقل می گیرند )شهرستانی، 

ع نیست بلکه ها شرتوان ابتدا از قرآن بدست آورد و منشاء اصلی و نخستین این معرفتتوحید و عدل و صفات و افعال خدای متعال را نمی

ها است و دین تنها موکِّد عقل در این امور است. به عنوان نمونه قاضی عبدالجبار صراحتاً ذکر می کند که عقل مبداء این گونه شناخت

داللت »دارد که (. وی در جای دیگری نیز بیان می1960عبدالجبار،)قاضی« کندکالم خداوند بر عقلیات چون توحید و عدل داللت نمی»

تواند در صورت نبودن وحی با اتکاء به عقل خود به برخی از (. بدینسان انسان می1960)همان منبع،« بتدائی قرآن بر عقلیات محال استا

مانند عبادات و  –مسائل دست یابد. بر اساس چنین نگرشی پذیرش باورهای دینی به استثنای مواردی که در حوزه فراتر از عقل هستند 

ا به استناد عقل امکان پذیر است. عقل در مقام پذیرش باورها نقش اساسی دارد به همین خاطر است که اگر چیزی مورد تنه -احکام شرعی

گیرد مگر آن که تاویلی مناسب که با اصول و مبانی تایید عقل نباشد اما در ظاهر شریعت بدان اشاره شده باشد مورد قبول عقل قرار نمی

 آن ارائه نمود. معتزله سازگار است بتوان از

گردد و این به شود که حوزه پذیرش باورهای دینی تنها محدود به اموری سازگار با عقل و مبانی معتزلی میبدینسان مالحظه می

هیچ وجه مدنظر دین نیست. چرا که بر اساس این نظر تنها باورهای دینی کسانی از اعتبار برخوردار است که از راههای عقلی و بر اساس 

دیگر از اند. به تعبیر گرایی معتزلی بدست آمده باشد. در حالی که عموم مردم باورهای دینی خود را از چنین راهی بدست نیاوردهمبانی عقل

تری را ارائه نمود که بر اساس آن معیارها پذیرش باورهای سایر ها هستند باید معیارهای گستردهآن جایی که مخاطب دین همه انسان

مخاطبان، پذیرشی معقول و موجه محسوب شود. اما ظاهرا این نکته از نظر کسانی که در پذیرش باورهای دینی تنها رویکرد افراطی عقل 

 معتبر می دانند مغفول مانده است. گرایی را

ایمان گرائی در حوزه فلسفه اسالمی: یکی از روش های فکری در پذیرش باورهای دینی در حوزه تفکر اسالمی رویکرد 

ف در این رویکرد از آن جایی که عقل از دسترسی به معار» .گرایی در تفکر اسالمی نتیجه رویکرد نص گرایی استگرایی است.ایمانایمان

(. بر این اساس 1381)سبحانی،« دینی ناتوان است تنها منبع معتبر در دستیابی به متون دینی نصوص و ظواهر کتاب و سنت است

دهند. به تبع چنین نگاهی پذیرش گرایان بر ظاهر کتاب و سنت جمود ورزیده و تعصب خاصی بر حفظ این ظواهر از خود نشان مینص

های دینی نباید به دنبال دلیل بود. از جمله گونه چون و چرای عقلی باید صورت پذیرد و برای اعتقاد به گزاره باورهای دینی نیز بدور از هر

 گرایی ابن تیمیه و مالمحمد امین استر آبادی اشاره نمود. توان به ایمانایمان گرایان در حوزه تفکر اسالمی می

دهد اصلی را در باب ایمان نی به دین را مورد انتقاد اساسی و جدی قرار میابن تیمیه که در بسیاری از آثار خود رویکردهای عقال

های دینی است. بر اساس این اصل گرایانه افراطی او در باب پذیرش گزارهکند که صراحتا بیانگر رویکرد ایمانهای دینی بیان میبه گزاره

رهای دینی است. ایمان جازم ایمانی است که در آن هیچ قید و شرطی در دست یابی به ایمان واقعی تنها در گرو ایمان جازم نسبت به باو

پذیرش باورهای دینی وجود نداشته باشد. به تعبیر دیگر اگر کسی در پذیرش باورهای دینی شرط عدم مخالفت آن باورها را با عقل صریح 

ازم آن است که گزاره های دینی حتی اگر مخالف لحاظ کند چنین شخصی را نمی توان صاحب ایمان واقعی دانست. شرط تحقق ایمان ج

(. از نظر ابن تیمیه نقش عقل در پذیرش باور دینی تا بدانجاست که انسان را به سوی 1971صریح عقل باشد پذیرفته شود )ابن تیمیه، 

 و تابع ظواهر آیات و روایات باشد. پیامبران الهی هدایت کند و زمانی که چنین هدایتی از سوی عقل صورت پذیرفت باید خود عقل دنباله رو 

هُ کَالَّذِی اسْتَهْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حَیْرَانَ لَهُ قُْل أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا یَنْفَعُنَا وَلَا یَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ َهدَانَا اللَّ »

 «.29لَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ أَصْحَابٌ یَدْعُونَهُ إِ

و بعد از آنکه خدا ما  یمبخوان ییقادر به نفع و ضرر ما نباشد به خدا یچرا )مانند بتان( که ه یزیما خدا را رها کرده و چ یابگو: آ)

 یسرگردان ساخته است در حال یناو را در زم یطانش یو اغوا یبکه فر ی! مانند کسیم؟برگردانده شو یتجاهل یونمود باز به خ یترا هدا

فرمان  یمکه تسل یماست و ما مأمور یتهدا یقتخدا به حق یت! بگو: هدایاکه نزد ما ب خوانندیاست که او را به راه راست م یانیارکه او را 

  (..یمباش یانجهان یخدا

                                                           
 71.انعام/29
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گرایی استرآبادی در مواضع مختلفی از اندیشه محمد امین استرآبادی است. ایمان گرایان در حوزه تفکر اسالمی مالر ایماناز دیگ

متکلمان و مجتهدان و » خیزد و معتقد است که های وی مشهود است. به عنوان نمونه وی با استدالل منطقی سرسختانه به مخالفت برمی

(. چرا که به نظر وی 1321)استرآبادی،« اندیل اکتفاء به عقل از طریقه ائمه اطهار )علیهم السالم( منحرف گشتهعلمای علم اصول فقه به دل

داند که به تنها امر معتبر استناد به روایات متواتر است. عالوه بر این وی ایمان قلبی به باورهای دینی را به طور مستقیم مخلوق خداوند می

کند چرا که ایمان به این باورها از سوی راین عقل انسان هیچ گونه نقشی را در پذیرش باورهای دینی ایفا نمیشود. بنابانسان عطا می

 خداوند در قلب انسان خلق و ایجاد می گردد.

به نظر وی نظریات عقلی تنها زمانی معتبر است که هم ماده آن و هم صورت آن از سوی معصومین )علیهم السالم( مورد تایید 

های عقلی که از راه استدالل حاصل شده باشد اما در ظاهر با روایات معصومین در تضاد باشد هیچ ر گرفته باشد. در غیر این صورت گزارهقرا

باشد بلکه ترتیب در نظام فکری استرآبادی نه تنها پذیرش باورهای دینی مستند به عقل و معیارهای عقلی نمیگونه اعتباری ندارد. بدین

 های عقلی از راه نقل میسر است و در اصطالح حجیت عقل بواسطه نقل معتبر است.ش و باور به گزارهحتی پذیر

نکته جالب توجه در اندیشه ابن تیمیه و استرآبادی این است که هر دو نفر برای اثبات حرف خود یعنی عدم دخالت عقل در 

اند. روشن است که چنین عقلی متعددی بر مدعای خود ارائه کردهحوزه پذیرش باورهای دینی از خود عقل استمداد گرفته و دالیل 

رویکردی به وضوح گرفتار دور باطل است چرا که اگر عقل در حوزه پذیرش باورهای دینی از هیچگونه اعتبار و حجیتی برخوردار نباشد 

های عقلی که ین اساس چگونه می توان به داللتها نیز چنین حکمی درباره قضاوتهای عقل جاری است. بر ابدین معناست که در سایر حوزه

توان روایات معتبر را از غیرمعتبر دهد اعتماد کرد؟ عالوه بر این که بدون حجیت عقل چگونه میبر اساس آن حجیت و اعتبار را به نقل می

 ها اعتماد کرد؟ تشخیص داد و به آن

شود که نقش بیشتری را برای عقل قائلند. این ان اسالمی نیز یافت میگرایی در بین متفکرتری از ایمانهای معتدلالبته روایت

شیخ صدوق یک متکلم نص گراست که نه تنها پذیرش باورهای دینی را »امر در مقایسه میان شیخ صدوق و شیخ مفید، کامال مشهود است. 

عه روایاتی را که درباره نهی از جدل و مناظرات عقلی از تنها در گرو استناد به آیات و روایات می داند بلکه در فصلی از کتاب خویش مجمو

سوی ائمه معصومین )علیهما السالم ( مطرح شده است جمع آوری می کند و بدینوسیله از ورود عقل به حوزه باورهای دینی حتی در موضع 

گرا محسوب شیخ صدوق از متکلمان ایمان (. اما شیخ مفید که او نیز همچون1380)ابن بابویه،« دفاع از آن ها کامال جلوگیری می کند

شود. البته های فکری و شبهات عصر خود عقل را به کار گرفته و از موضع جدل و مناظره با مخالفان روبرو میشود در مواجهه با پرسشمی

را خارج گردد. چرا که وجه مشترک گشود تا شیخ مفید از زمره متکلمان ایمانگیری عقل باعث نمیباید توجه داشت که این میزان از به کار

داند و برای آن حجیت و اعتبار ذاتی قائل نیست. این وابستگی گرایان این است که عقل را در نتایج خود وابسته به نقل میوی با سایر ایمان

عقل از سمع جدا »کند که میعقل به وحی در نظام کالمی مفید کامالً مشهود است تا آن جا که در کتاب اوائل المقاالت به صراحت بیان 

تواند به تکالیف خود پی ببرد و (. عالوه بر این عقل مستقالً نمی1323)مفید، « باشدها و نتایج خود محتاج به وحی مینیست و در شناخت

 در فهم تکالیف و وظایف خود محتاج به شرع است. 

 گرایی در فلسفه اسالمیتلفيق ميان عقل گرایی و نقل

ری که در میان متفکران اسالمی در پذیرش باور دینی رایج است نوعی تلفیق میان عقل گرایی و ایمان گرایی است. رویکرد دیگ

در این نگرش پذیرش برخی از باورهای دینی همچون اعتقاد به وجود خدا، صفات و افعال او، نبوت، معاد و امامت در گرو اثبات پذیری عقلی 

ها ابدا جایز نیست و هر شخص باید با دالیل عقلی و از راه فکر و اسی دین هستند که پذیرش تقلیدی آنهاست زیرا این امور اصول اسآن

نظر به آن ها ایمان آورد. اما برخی دیگر از باورهای دینی مربوط به حوزه فراتر از عقل استداللی و برهانی هستند که در اصطالح جزء 

ها جز در پرتو نقل میسر نیست. وجه معقولیت این باورها نیز بدان خاطر است که این نشوند و پذیرش آباورهای خردگریز محسوب می

اند. به عنوان کنند که در مرتبه قبل با براهین عقلی به توجیه معرفت شناختی نایل شدهباورها حجیت و اعتبار خود را از منبعی دریافت می

کند و پذیرش معاد جسمانی را از آن جهت که از سوی ردی را اتخاذ مینمونه ابن سینا در باب پذیرش معاد جسمانی چنین رویک

 داند.پیامبرصادق مصدق مورد تایید است امری معقول می

توان نماینده چنین رویکردی دانست. متفکران اشعری در مقابله با در حوزه تفکر کالمی برخی از متکلمان اشعری و شیعی را می

تری را اتخاذ کرده و بر خالف معتزله تنها پذیرش برخی از موضوعات مانند معرفت و شناخت خدا را عتدلخردگرایی افراطی معتزلی روش م

مستند به عقل می داند. اما عقالنیت باورهایی مانند وجوب شکر منعم، وجوب پاداش مومن و عذاب گنهکار و مسائل مربوط به حسن و قبح 

(. در کالم شیعه نیز به دلیل این که اصل امامت و عصمت امام همچون 1968نند. )شهرستانی، دارا تنها با استناد به شرع قابل تبیین می

های دینی که از سوی امام معصوم رود و با مبانی عقلی کامال قابل توجیه است، به همین جهت همه گزارهنبوت از اصول دین به شمار می

یت برخوردار است و اعتقاد به آنها امری کامال معقول است حتی اگر عقل راهی از اعتبار و حج -البته به شرط صحت سند –بیان شده است 
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توان مالحظه کرد. از نظر مولف کتاب، ( می1338ها نداشته باشد. نمونه چنین رویکردی را در کتاب الیاقوت عالمه حلی )برای اثبات آن

است در صورتی که قبل از آن وجود خداوند، نبوت نبی و عصمت آن دالیل سمعی یعنی مجموعه باورهایی که از راه نقل به دست ما رسیده 

 و دیگر مقدمات الزم از راه عقلی به اثبات رسیده باشد، مفید یقین است. 

گرایی دانند. وجه اعتدالی بودن این روش بدین خاطر است که نه مانند خردبرخی از متاخرین این روش را عقل گرایی اعتدالی می

گرایی افراطی یکسره دست عقل را از معارف دینی کوتاه کرده داند و نه مانند ایمانپذیرش همه باورها را مستند به عقل میافراطی معتزلی 

رسد که اطالق اعتدالی بودن بر چنین روشی (. اما به نظر می1382و صادقی، 1383داند. )خسروپناه، و تنها استناد به عقل را معتبر می

عقلی پذیرفته شوند و یا از راه استناد به نقلی که باز صحت سند آن از سوی  ر این رویکرد باورها یا باید از راه توجیهمناسب نیست. چرا که د

اند نیست عقل مورد تایید قرار گرفته است. البته این نقد به معنای بی اعتباری و عدم معقولیت باورهایی که بر اساس این معیار پذیرفته شده

(  1383ر یعنی تایید بواسطه نقل معتبر یکی از راههای اساسی پذیرش یک باور و گزاره دینی است. )حسینی شاهرودی،و حتی این معیا

بلکه آن چه مورد نقد است اعتدالی بودن این رویکرد است بدین خاطر که در این رویکرد در مسائل اصول دین باید به شیوه عقل گرایی 

استناد به نقل معتبر و معیار پذیرش منحصر در همین دو راه است که در حقیقت راه دوم نیز مستند به  عمل نمود و در سایر مسائل از شیوه

توان تایید عقل است. اما در واقع به دلیل همین انحصار است که نمی توان آن را روشی اعتدالی دانست. به نظر می رسد رویکردی را می

رهای دینی در آن منحصر به یک یا دو معیار خاص نشده باشد بلکه بتواند معیارهای  دیگری را رویکرد اعتدالی دانست که معیار عقالنیت باو

هایی را که با توجه به سطوح مختلف مخاطبان دینی در وجه عقالنیت باورهای دینی ارائه کند. آیات زیادی در قرآن کریم آمده که ادراک

به  "العقل"اند. همچنین دهد، عقل نامیدهو باطل را تشخیص میآن خیر و شر و حق ی انسان دارد و آنها را در دل پذیرفته و به وسیله

-می "عقل"گویند و به این عمل در لسان عرب بندند، عُـقـال میمعنای بستن و گره زدن است؛ لذا به طنابی که با آن پا و زانوی شتر را می

و استعدادی که با حصن، بند و بازداری و قوّه  ودر کارها، قلعه ای تمییز، تأملشناسان عرب به کاربرد عقل در معنگویند، ازسوی دیگر لغت

 (.1385اند)صفایی مقدم، یابد اشاره کردهآن آگاهی و علم تحقّق می

ها همان هایی داشته باشد. براساس توضیحات گذشته، این گرهبنابراین در اسالم تنها کسی دارای عقل است که در ذهنش گره

های مدنظر دین اسالم در ای باعث بوجود آمدن گرهشوند. امّا آیا هر تجربهیّاتی هستند که باعث رشد هرچه بیشتر دستگاه عصبی میتجرب

 پردازیم.شود یا اینکه انسان باید در معرض تجربیّات خاصی قرار بگیرد تا عاقل شناخته شود؟ در ادامه به این بحث میذهن می

توان شود تا بتواند ضامن بقای خود شود، میعمومی مییا عقلِ  آنکه انسان در طول حیاتش صاحب هوش ترتیب عالوه بربدین

ها های بنیادین ذهن فرد باشند و هر تفکّری، از صافی این گرهها پایهها یا بندهایی نیز در ذهن فرد ایجاد کرد که این گرهتوسط محیط گره

سازیِ مخصوص به خود را دارد و شوند و هر آیین و مکتب، تربیت و گرهها توسط محیط به فرد داده میهیا بندها یا دیوارها بگذرد. این گر

های خاصّی برای تسلیم شدگانش در دهد. دین مبین اسالم هم از ین امر مستثنی نیست و آموزهو تربیت به آموزش می آنها را توسط تعلیم

ها )یعنی عقل در معنای خاص کلمه( های ذهنی شوند و پیروان دین اسالم به کمک این گرهگره ها تبدیل بهنظر گرفته است تا این آموزه

العَقلُ عَقالن، عَقل مَطبوع و عَقل »فرمایند: البالغه مینهج  331بتوانند در این دنیا بقا داشته باشند و زندگی کنند. امام علی )ع( در حکمت 

-عقل"و دیگری  "طبیعیعقل"نهج البالغه ترجمه شهیدی(. عقل بر دو قسم است، یکی «)م یَکُنِ المَطبوع مَسمُوع، الیَنفَعُ المَسمُوع اِذا لَ

طبیعی همان هوش اوّلیه یا عقل به معنای کلّی آن بخشد. در این حکمت عقل، و عقل اکتسابی بدون عقل طبیعی سودی نمی"اکتسابی

به ذهن فرد  "محیطِ دینی"هایِ مَدِ نظرِ دین است که توسط اکتسابی همان گرهعقل شود وبه فرد منتقل می " وراثت"است که از طریق 

 های بعدی نخواهد بود.اولیه نباشد فرد قادر به یادگیریشود. طبیعتاً اگر هوشمنتقل می

کم است، بمرور شود که در آن فضای تربیت اسالمی حاعمومی است، وارد محیطی میاولیّه یا عقلوقتی فردی که دارای هوش 

کند و ما از آن بعنوان های ذهنی مشاهده و تفسیر میگیرند که فرد جهان را با وجود این صافیهایی در ذهنش شکل میها یا صافیگره

یروان خود های مَدِ نظر خود را دارند که آن را به پها و صافیکنیم. در مقابل باید گفت که مکاتب دیگر نیز گرهیاد می "عقالنیّت اسالمی"

ی عمل بپوشانند.)درمقابل عقالنیّت اسالمی، عقالنیّت کمونیستی و لیرالیستی و کنند تا به عقل در معنای مد نظر خودشان جامهعرضه می

 نازیستی و امپریالیستی و ... قرار دارد(. 
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 یافته ها
 : آیات و ترجمه آن در متن1جدول 

 اصل آیه ترجمه موضوع سوره آیه

 یکدیگربا  یمابراه ییناهل کتاب، چرا در آ یا عدم نزاع عمران آل 65

او را به خود نسبت  یک)که هر  کنیدیمجادله م

شما  یلکه تورات و انج ی(؟! در صورتدهیدیم

تعقل  یاآ یم؛فرستاده نشد مگر بعد از ابراه

 کنید؟ینم

یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَُحاجُّونَ فِی 

أُْنزَِلتِ التَّوَْراةُ وَالِْإنْجِیُل إِبَْراهِیمَ وَمَا 

 إِلَّا مِنْ بَْعدِهِ أَفََلا تَعْقِلُونَ 

 

 شنیدیمی( میا)سخن انب یا: اگر ما در دنیند)و گو عقل عملی ملک 10

)امروز( از  کردیمیبه دستور عقل رفتار م یا

 یمنبود یاندوزخ

ا وَقَالُوا َلوْ کُنَّا نَْسمَعُ أَوْ نَعْقِلُ َما کُنَّ

 فِی أَْصحَابِ السَّعِیرِ 

 

و در هر  ینفکر و نظر در ملکوت آسمانها و زم یاآ ملکوت اعراف 185

که اجل و مرگ  یننکردند و در ا یدهچه خدا آفر

شده باشد؟  یکنزد یارآنها بسا باشد که به آنان بس

)کتاب مبارک  ینبعد از ا یثیپس به چه حد

 خواهند آورد؟ یمان( ایآسمان

یَنْظُرُوا فِی َملَکُوِت السَّمَاوَاِت أَوَلَمْ 

وَالْأَرِْض وَمَا خََلقَ اللَّهُ ِمنْ شَیْءٍ وََأْن 

عَسَى أَْن یَکُوَن قَِد اقْتََرَب أَجَُلهُْم 

 فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَْعدَهُ یُؤْمِنُونَ 

 

که )ملک و( ملکوت  ییپس منزه و پاک است خدا ملکوت یس 83

و بازگشت شما  هر موجود به دست )قدرت( او

 اوست. یبه سو یقهمه خال

فَسُبْحَاَن الَّذِی بِیَدِِه مَلَکُوُت کُلِّ 

 شَیْءٍ وَإِلَیِْه تُرْجَعُونَ  

 

 یو کتاب یعتاز شر یروی: پیندو چون کفار را گو عقل بقره 170

 یروپاسخ دهند که ما پ ید،که خدا فرستاده کن

تابع آنها  یستبا یابود. آ یمپدران خود خواه یشک

و نادان  عقلیپدران باشند گر چه آن پدران ب

 باشند؟ یافتهراه ن یبوده و هرگز به حق و راست

ََإِذَا قِیلَ َلهُمُ اتَّبِعُوا َما َأنْزَلَ اللَّهُ َقالُوا 

بَلْ نَتَّبِعُ َما أَلْفَیْنَا عَلَْیهِ آَباءََنا أَوََلْو 

 کَاَن آبَاؤُهُْم لَا َیعْقِلُونَ شَیْئًا وََلا

 یَهْتَدُوَن 

 

 یرتعذاب هوشمندان را عبرت و بص ینو در ا تعقل حجر 75

 است یاربس

 إِنَّ فِی ذَِلکَ لَآَیاٍت لِْلمُتَوَسِّمِیَن  

 

پند و تذکر است آن را  یشینیانهالک پ یندر ا تعقل ق 37

گوش فرا دهد و  یاداشته باشد  یاریکه قلب هوش

 دهد یتوجه کامل کند و گواه

ذَلَِک َلذِکْرَى ِلمَْن َکاَن َلُه  إِنَّ فِی

 قَلْبٌ أَوْ َألْقَى السَّمْعَ وَهَُو شَهِیدٌ   

 

 یو سخت یهوشیکه( هنگام ب ییدو )به هوش آ بیهوشی ق 19

همان  یآر ید،فرا رس یقتمرگ به حق و حق

 جستییم یکه از آن دور یمرگ

وَجَاءَْت سَکْرَُة الْمَْوتِ ِبالَْحقِّ ذَلَِک َما 

 تَ مِنْهُ تَحِیُد  کُنْ

بر او وارد شده و غذا هم  اجازهیب ینکهآن گاه )از ا بیهوشی ذاریات 28

کرد، آن  یشهو اند یمنخوردند( سخت از آنها ب

دانا  یمترس، و او را به پسر یچفرشتگان گفتند: ه

 اسحاق( بشارت دادند یعنی)

فَأَوْجََس مِنْهُمْ خِیفًَة َقالُوا لَا تََخْف 

 وهُ بِغَُلامٍ عَلِیمٍ  وَبَشَّرُ

 یاییدبه نماز ن یهرگز در حال مست یمان،اهل ا یا بیهوشی نسا 43

( و نه در کنیدی)و چه م گوییدیچه م یدتا بدان

( مگر آنکه رهگذر ییدحال جنابت )به مساجد آ

 یا یدبود یمار. و اگر بیدکه غسل کن یتا وقت یدباش

داده دست  یقضاء حاجت یا یدآنکه در سفر باش

 یرتطه یبرا بو آ یدابا زنان مباشرت کرده یاباشد 

 ید،کن یممپس به خاک پاک ت یافتیدو غسل ن

یَا َأیَُّها الَّذِینَ آمَنُوا َلا تَقْرَبُوا الصََّلاَة 

َما وَأَنْتُمْ سُکَارَى حَتَّى تَعْلَُموا 

تَقُولُونَ وََلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِیٍل 

حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِْن کُنْتُمْ مَْرضَى أَْو 

عَلَى سَفَرٍ أَوْ َجاءَ أََحدٌ مِنْکُمْ مَِن 

الْغَائِِط أَْو َلامَسْتُمُ النَِّساءَ فَلَْم تَِجدُوا 

مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیًدا طَیِّبًا َفامْسَحُوا 
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که  ید،گاه صورت و دستها را )بدان( مسح کنآن

 «خدا بخشنده و آمرزنده است

جُوهِکُمْ وََأیِْدیکُمْ إِنَّ اللَّهَ َکانَ عَفُوًّا بِوُ

.غَفُورًا  

که آسمانها را چنان که  یخداست آن ذات پاک جهان بینی رعد 2

گاه بر عرش برافراشت آن ستونیب نگریدیم

و ماه  ید)قدرت بر وجود کل( قرار گرفت و خورش

را مسخّر اراده خود ساخت که هر کدام در وقت 

و  سازدیامر عالم را منظم م یند،آ خاص به گردش

 دارد،یم یانمفصل ب یلی)قدرت( را با دال یاتآ

 یدکن یقینکه شما به مالقات پروردگار خود  شدبا

اللَُّه الَّذِی َرفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عََمٍد 

تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرِْش وَسَخََّر 

َیجْرِی ِلأَجٍَل  الشَّمَْس وَالَْقمَرَ کُلٌّ 

مُسَمًّى ُیدَبُِّر اْلأَمْرَ یُفَصِّلُ الْآیَاِت 

 لَعَلَّکُمْ بِلِقَاِء رَبِّکُْم تُوقِنُونَ  

را  یعذاب از آن روست که خدا کتاب آسمان این مفهوم بقره 176

که در آن اختالف و  یفرستاد و گروه یبه راست

دور )از حق( خواهند  یمکابره کردند در اختالف

 ودب

ذَلِکَ بَِأنَّ اللَّهَ َنزَّلَ الْکِتَابَ بِالَْحقِّ 

وَإِنَّ الَِّذینَ اخْتَلَفُوا فِی الْکِتَابِ لَفِی 

 شِقَاقٍ بَعِیٍد 

)عدل  یزانو م یدگردان یعرف یو آسمان را او کاخ باورهای معنوی الرحمن 7

 و نظم( را در عالم وضع فرمود.

 مِیزَانَ  وَالسَّمَاءَ رَفََعهَا وََوضَعَ الْ

و حام )نام  یلهو سائبه و وص یرهَبح یخدا برا عقالنیت عمومی مائده 103

 یخاص یطکه مشرکان با شرا یشتران و گوسفندان

کافران  یکنمقرّر نفرموده، ل ی( حکمکردندیآزاد م

آنان عقل  یشترچه آنکه ب بندند،یبر خدا دروغ م

 بندندیرا به کار نم

 َبحِیرَةٍ وََلا َسائِبٍَة وََلا مَا َجعَلَ اللَّهُ ِمنْ 

وَصِیلَةٍ وََلا َحاٍم وَلَکِنَّ الَّذِینَ کََفرُوا 

یَفْتَرُوَن عَلَى اللَِّه الَْکذَِب وَأَکْثَرُهُْم َلا 

 «یَعْقِلُونَ  

( 

و  یتراه هدا یقاتحق یست،به اجبار ن ینکار د وسیله-عقالنیت هدف بقره 256

پس هر که از  یده،ضاللت بر همه کس روشن گرد

رهزن برگردد و به راه  یود یراه کفر و سرکش

به رشته محکم و  گمانیب یدبه خدا گرا یمانا

چنگ زده که هرگز نخواهد گسست، و  یاستوار

و کنند( شنوا و  یندخداوند )به هر چه خلق گو

 داناست

لَا إِکَْراَه فِی الدِّینِ قَْد تَبَیَّنَ الرُّْشُد 

یَکُْفرْ بِالطَّاغُوِت مِنَ الْغَیِّ فَمَْن 

وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فََقدِ اسْتَمْسََک ِباْلعُرْوَِة 

الْوُثْقَى َلا اْنفِصَاَم لََها َواللَّهُ سَمِیٌع 

 عَلِیمٌ  

که عهد خدا را پس از محکم بستن  یکسان عقالنیت منطقی بقره 27

آن  یوندرا که خدا امر به پ یاو رشته شکنندیم

فساد  یناهل زم یاندر م و گسلندیکرده م

 یانکارندز یقتبه حق یشانا کنند،یم

الَِّذیَن یَنْقُضُوَن عَهَْد اللَِّه مِنْ بَْعِد 

مِیثَاقِهِ وَیَقْطَُعونَ َما أَمَرَ اللَّهُ ِبهِ َأْن 

یُوصَلَ َویُفْسِدُونَ فِی الْأَْرضِ أُولَِئَک 

 هُمُ الَْخاِسرُونَ  

عقالنیت وظیفه  انعام 122

 تیشناخ

که مرده )جهل و ضاللت( بود ما او را  یکس یاو آ

تا  یم( دادیانت)علم و د یو به او روشن یمزنده کرد

مردم )سرافراز( رود مثل او  یانم یبه آن روشن

جهل( فرو  ی) هایکیاست که در تار یمانند کس

( کردار بد یرفته و از آن به در نتواند گشت؟ )آر

 شده است گرجلوه ینکافران در نظرشان چن

أَوَمَنْ َکانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلَْنا َلُه 

نُورًا یَْمشِی ِبهِ فِی النَّاسِ کََمنْ مَثَُلُه 

فِی الظُّلَُماتِ لَیْسَ بَِخارِجٍ مِنَْها 

کَذَِلکَ ُزیَِّن ِللْکَافِِرینَ مَا َکانُوا 

 یَعْمَُلونَ  

 یوسف 58

 

عقالنیت ناشی از کارکرد 

 تیقوای شناخ

مبتال  ی)که در کنعان به قحط یوسفو برادران 

به مصر(  یوسف،شدند چهل سال بعد از فروختن 

که او برادران را شناخت  یآمدند در حال ینزد و

 را نشناختند یآنها و یول

وَجَاءَ إِخْوَةُ یُوُسفَ َفدَخَلُوا عَلَیِْه 

 فَعَرَفَهُْم وَهُمْ َلهُ مُنْکِرُونَ  

را )مانند  یزیما خدا را رها کرده و چ یابگو: آ وسیله پیغمبر هدایت به انعام 71

قادر به نفع و ضرر ما نباشد به  یچبتان( که ه

 یتو بعد از آنکه خدا ما را هدا یمبخوان ییخدا

! مانند یم؟برگردانده شو یتجاهل ینمود باز به خو

 یناو را در زم یطانش یو اغوا یبکه فر یکس

قُلْ َأنَدْعُو ِمنْ دُوِن اللَِّه مَا َلا یَنْفَعُنَا 

إِْذ وَلَا یَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَْعَد 

هَدَاَنا اللَّهُ َکالَّذِی اسْتَهْوَتُْه الشَّیَاطِیُن 

فِی الْأَْرضِ حَیْرَانَ لَهُ أَْصحَاٌب 

یَدْعُونَُه ِإلَى الُْهدَى ائْتِنَا قُْل ِإنَّ ُهدَى 
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 یانیارکه او را  یسرگردان ساخته است در حال

که نزد ما  خوانندیاست که او را به راه راست م

است و ما  یتهدا یقتخدا به حق یت! بگو: هدایاب

 یمباش یانجهان یفرمان خدا یمکه تسل یممأمور

اللَِّه هُوَ الُْهدَى وَأُِمرَْنا لِنُسْلَِم لَِربِّ 

 الْعَالَمِیَن 

 

 

 گيريبحث و نتيجه
: عقل خصوصی آوردیم. منظور ما از عقل عمومی، 2: عقل عمومی 1ه گذشت، ما عقل را در دو قسمت بر اساس مباحثی ک

 عملکرد کلّی انسان بود که آن را با هوش مترادف دانستیم. عقل عمومی، عقلی بود که آن را برای تمام نوع بشر در نظر گرفتیم که با تولد

علی)ع( به آن اشاره فرموده بودند. بود که امام "عقل مطبوع"منظور ما از عقل عمومی همان رسد. باید گفت که انسان بطور موروثی به او می

قسمت دوم مربوط به عقل خصوصی بود، و این همان عقلی است که هر مکتب، آیین، ملّت و قومی تعریفی خاص برای آن آورده و بر سر 

گره است. منظور از گره طرز تفکّر است. یعنی هر آیینی نوع تفکّر  تعریف آن اختالف نظر وجود دارد. عقل خصوصی در لغت به معنای

های موجود در قرآن، دهد و در اینجا گره همان نوع تفکّر خاص است. دین اسالم هم با توجّه به آموزهخاصی خود را به پیروانش آموزش می

آن اصول تخطّی کند جاهل و کسانی را که از آن اصول پیروی کند، و طبیعتاّ کسانی را که از هایی را در ذهن پیروان خود ایجاد میگره

نامند. باید خاطر نشان سازیم که ما در این مقاله مانند حکمای اسالمی نامد. امام علی)ع( این قسمت عقل را عقل مسموع میکنند عاقل می

ی متن صریح قرآن، ای آن، بر پایهفقط به شناسایی ریشه ایم. بلکهبندی عقل نپرداختهسینا به تعریف و طبقههمچون بونصر،فارابی و ابوعلی

 ایم.بدون دخالت دادن نظر شخصی پرداخته

ی معنویّت در متن گذشت متوجّه شدیم که معنویّت یک مفهوم بسیار وسیعی نسبت به معنویّت اسالمی ی آنچه که دربارهدرباره

 گیری نیست. ه دارد و قابل مشاهده و اندازهاست. معنویّت به نوع نگاه آدمی به دنیای پیرامونش اشار

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
در پایان باید بگوییم که عقالنیّت اسالمی محصول معنویّت )معنویّت خاص اسالمی( است و قابلیّت تفکیک شدن از معنویّت 

ی، قرار گرفتن در معرض معنویّت اسالمی را ندارد. در جواب سؤال اوّل پژوهش باید گفت که شرط الزم برای رسیدن به عقالنیّت اسالم

ی عظیمی دارد. معنویّت اسالمی یکی از انـواع آن اسـت. فـرد ابتـدا معنویّت دایره»

گرایانه، از یک نگاه معنـوی کـه مـد باید وارد فضای اسالمی شود تا بجای نگاه مادّی

دن در ایـن چنـین محـیط اسـالمی، باعـث نظر اسالم است برخوردار شود. رشد کر

شود. در نهایـت فـرد از نـوع خـاص هایی در ذهن فرد میگیری عُقال یا صافیشکل

 «گردد.عقالنیّت اسالمی برخوردار می
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ی خطی از نوع ی عقالنیّت اسالمی و معنویّت اسالمی یک رابطهاسالمی است و در پاسخ به سؤال دوم پژوهش باید گفت که بنابراین رابطه

نگرفته باشد، صرفاً  وجه است. در پاسخ به سؤال سوم پژوهش نیز باید گفت که عقلی که در فضای معنویّت اسالمی قرارو خصوص من عموم

 مادی است.

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 در نتيجه:

 اسالمی توانایی ادراک مادّه و سِیر اسالمی است. ) این به معنی آن نیست که عقل عقالنیّت اسالمی کامالً معنوی و محصول معنویّت

 در مادیّت را ندارد.(

 ی یکی از انواع آن است.معنویّت، مفهومی کالن است و انواع گوناگونی دارد که معنویّت اسالم 

 اسالمی عبور نکرده باشد، توان درک و هضم دین اسالم را نخواهد داشت و بهتر است که از همان عقالنیتّی که از فیلتر معنویّت

 اوایل طفولیّت فرد در محیط معنوی بوده باشد.

 اسالمی آمیختن آن با معنویّت اسالمی است.راه رسیدن به عقالنیّت 

:قرار گرفتن در معرض معنویّت اسالمی،  ودرنهایت 3:کسب دیدگاه معنوی، 2:عقل انتسابی، 1عقالنیّت اسالمی عبور از مسیر  راه رسیدن به

 :رسیدن به عقالنیّت اسالمی است.4

 

 

 

 

 

 

 

 

برد تا بتواند به کمک آن زندگی کند. این هر فرد میزانی از هوش را به ارث می»

گردد مند میای محیطی نیز بهرههکند، از یادگیریفرد همچنان که رشدونمو می

گوییم. حال برای آنکه فرد از نوع تفکّر اکتسابی )مسموع( میکه به آن عقل 

اسالمی یا عقالنیّت اسالمی برخوردار گردد، طبیعتاً باید در محیطی زندگی کند 

که در آن فضای اسالمی حاکم باشد. این فضا، همان فضایی است که باید در آن 

 «اسالمی جریان داشته باشدمعنویّت  روح
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