
 

 
 

 (ینساحات مختلف د)نقش عقل در  یمنزلت عقل متعال

 *یروزجاییف تباریرمضان عل

 یاسلام یشۀپژوهشگاه فرهنگ و اند 

 (11/6/49 :پذیرشخ ی؛ تار62/11/49افت: یخ دری)تار 

 دهیچك

 ینت زم یتندر ا یاستت  ستلالام ملفلفت ینو منزلت عقل در فهم د یگاهجا ین،د ۀو فلسف پژوهییناز مسائل مهم در د

نقش و كتاركرد آ  تنهتا از ستنخ  یادارد؟ آ ینیو تحقق معرفت د یندر فهم د یك  عقل چ  نقش و منزلف شودیمطرح م

برختوردار استت؟ در  یتزن یتمنبع یگاهاز جا ین،د یمنابع معرفف یردر كنار سا ینک ا یامنابع است  یراز سا ینابزار فهم د

باب داده شده است ك  با توج  ب  عنوا  مقالت ، از رترح آنهتا  یندر ا یملفلف یهاپاسخ یحیت،مس یژهوب  یغرب یشۀاند

 یی،ب  تفکتر اتاهرگرا توا یآنها م ۀملفلف مطرح است ك  از جمل یدگاهچند د یاسلام یشۀ  در اندیمكن یصرف نظر م

از  یو از اهل تسنن و اخبتار یثاعم از اهل حد یا ؛( اشاره كرد  ااهرگرایعی)تفکر ش یقل مفعالو ع یاعفزال ییگراعقل

 یمقد ۀ)اعم از معفزل یاعفزال یا گراهسفند  عقل یندر د یجمود دارند و ملالف هر گون  تدبر عقل ینیبر اواهر د یع ش

( یعقل مفعال یا یعی)عقل ش یاعفدال ییگراتواناست  عقل ینیمعارف د یو درک تمام هم( معفقدند ك  عقل در فیدو جد

قائتل  یهم نقش ابتزار ین،عقل در ساحام ملفلف د یدارد و برا یدو عقل و نقل تأك یعتعقل و شر ینب یب  هماهنگ

از  یت آ ( در هتر  بعیتتو من یتتب  منزلتت عقتل )ابزار كوشیمیحاضر م ۀ  در مقالیاست و هم نقش و كاركرد منبع

  یماحکام، اخلاق و    ( بپرداز ید،)عقا ینم ملفلف دساحا

   یدیواژگان كل

  ینیعقل معاش، معرفت د ی،عقل، عقل مفعال ین،د
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 درآمد

 دین و معرفت دینی .1

  جزا، راعت، حکم، شأ ، عادم، عبتادم، حستاب و     آمتده استت معنایدین در لغت ب 

 :9ج  ،1944فراهیتد،،  ؛6119 :9ج  ،1947جتوهر،،  ؛179 :1949رک: راغب اصفهانى، )

 ؛919 :1ج  ،تتابیروستى، های ملفلفتی از دیتن وجتود دارد )و در اصطلاح نیز تلقی (71

رشاد،  ؛116و  111 :1179جواد، آملى،  ؛1 :1197رباربایى،  ؛697 :1ج  ،1919رشیدرضا، 

شناخفی، تعریف مبفنتی بتر تلقی كاركردگرایان ، غایت  (21 :1196خسروپناه،  ؛117 :1196

هتا از دیتن، تعریتف بت  این تعریتف     ك  اغلب روش، تعریف ب  منشأ و خاسفگاه دین و

همتا  دیتن استلام  ،مصداق دین در تعریف اندیشمندا  و مفکلما  استلامى  مصداق است

 ئلۀبا توجت  بت  مست  مسلما    اندیشمنداخواهد بود، دین اسلام ناز دی نیز است و مراد ما

صورم هدف اصلى ضرورم بعثت انبیا و رسید  انسا  ب  قرب الهى و تکامل حقیقى او ب 

  انددین پرداخف  و توصیف و اساسى دین، ب  تعریف

الامر، است  مشتیت حقیقتى و واقعتى الهتى بت  دیتن مراد از دین در اینجا، دین نفس

  بترا، كشتف و است شده رراحى آ  بر اساس هاا الامر، تعلق گرفف  و هدایت انسنفس

و  اسلامخصوص پیامبر الامر، س  راه وجود دارد، اول: آنچ  انبیا و ب ارلاع از دین نفس

عقل و حکم قطعى آ  و راه سوم،  رریق از دوم و اندب  مردم ابلاغ كرده معصومین ۀائم

 دیتن از فطترم و عقتل ،(ستنت و كفتاب) نقتل راه از تواننتدمتى هاانسا  و استفطرم 

 :استتتعریف ملفتار از دیتن تعریتف  یتل  بنابراین بر اساس  كنند پیدا ارلاع الامر،نفس

ناشى از مشیت تکتوینى و تشتریعى  و حقایق مربوط ب  خدا، انسا  و جها  ۀدین، مجموع

الهى است ك  از س  رریق )وحى، عقل و فطرم( برا، سعادم و كمال حقیقتى انستا  بت  

حقتایق ناشتی از  ۀالامری، همتا  مجموعتربق این دیدگاه، دین نفس  شودو، گزارش مى

 یشتفرب یلتفصت یبرا) اندشده، حقایق گزارشمشیت تکوینی و تشریعی است و دین مرسل
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شده، از ی  سو، ناار ب  حقتایق گزارشحقایق   (61-66 :1146 یروزجایی،ف تباری: علرک

ملفلفتی نظیتر اعفقتادام، احکتام  یهادارای ستاحتالامری است و از ستوی دیگتر، نفس

های     استت كت  بت  محصتول فهتم و یاففت  های علمتی وتکلیفی، قضایای اخلاقی، گزاره

معرفت دینی، با ی  واستط  بت  شود  ارلاق می 1«فت دینیمعر»روشمند بشر از آ  حقایق، 

 مطابَق( در ارتباط است   ۀمثابب ) الامریحقایق نفس

كت  در  «دیتن» و « معرفتت»  ۀاز دو واژ( یوصف یب)ترك مركب اصطلاح معرفت دینی،

 ۀنحوی با دین در ارتباط باشتد كت  از جملتشود ك  ب اسلامی، ب  معرففی ارلاق می ۀاندیش

منتابع  و استفلراج ازبا مراجع  ك   است های علمی آ ، علوم و معارف دینی رایج در حوزه

آمتده استت  بنتابراین  توسط عالما  دینی حاصتل و فطرم، عقل ،دین، یعنى كفاب، سنت

عبتارم دیگتر معرفتت دینتی، حاصتل و بت ب  دین و از دین استت  معرفت دینی، معرفت 

، هما  نسبت علم و معلوم دیننسبت معرفت دینى با   د بودخواهدین  بشر از فهم ۀفراورد

مفصف ب  نقت  و  امر، بشر، و رو معرفت دینی همانند سایر معارف بشری،؛ از ایناست

  اصطلاح معرفت دینی ب  معانی مفعدد دیگری نیز ارلاق شتده دشوكمال، خطا و صواب مى

حاق  )فهم مطابق با معنای معرفت دیناز جمل : ب  مد نظر ما نیست؛ ،ك  در این مقال  است

ك  ( الامرینفس = دین های دینها و آموزه)نفس گزاره معنای معرفت الهیواقع دین(، ب  و

ادیتا  و      ۀعلتوم یتا مطالتب دربتار ۀمعنای مجموعتب  ، یااست ملصوص معصومین

هتا در در واقع ب  اخفلتاف دیتدگاه بیشفر اخفلافام در این باب، ( ك 91-94: 1191رشاد، )

 ، رک:«ینیمعرفت د»اصطلاح از  یلیارلاع تفص برایگردد )باب حقیقت و ماهیت دین برمی

  ب  بعد( 19: 1146 یروزجایی،تبار ف یعل

؛ شتودمیهای ملفلف دین، معرفت دینی نیز ب  انواع ملفلفی تقسیم با توج  ب  ساحت

حاضتر در  ۀ    كت  مقالت معرفت حُکمی، معرفت علمی ومعرفت اعفقادی، معرفت اخلاقی، 
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صدد است نقش و جایگاه عقل را در هر ی  از ساحام ملفلف دین و همچنین ستهم آ  

 را در اسفلراج و تولید انواع معارف دینی نشا  دهد 

 عقل .2

، جلتوگیر،، منتع، نهتى، امستاک، حتبس معنتایمعانی ملفلفی از جملت  بت عقل در لغت ب 

، ج تتابیفتارس، ابن ؛1724 :9ج  ،هما رک: جوهر،، نقیض جهل آمده است ) و گیدنبازدار

عقتل در   اصطلاح عقل در علوم ملفلف، مففاوم استت  (194 :1ج  هما :فراهید،،  ؛24 :9

 ،موجتود، كت   اتتاً و فعلتاًمعنتای یکی ب  :آمده استدو معنا  علوم عقلی، عمدتاً ب اصطلاح 

 :7ج  ،ق1191رک: صتدرالدین شتیراز،، ( )  تعلق ب  نفس و بد بدوو  مسفقل)است مجرد 

، استت  در ایتن معنتا، عقتل ینفتس انستان و مراتب قوایکی از معنا، دیگر، عقل در   (621

خیال، وهتم و  ۀدر مقابل قو  این معنا از عقل ، بلک  با نفس مفحد استنیست یمسفقل موجود

 ل نظر، را از مقتدمام بتدیهى وئتواند مساحس قرار دارد و قادر ب  ادراک كلیام است و مى

، چهار مرتب  دارد: عقل هیولانى، عقتل بالملکت ، عقتل در معنای دومعقل  معلوم اسفنباط كند 

، رباربتایى ؛114 :1964صتدرالدین شتیراز،،  ؛619 :1176رک: حلى، ) بالفعل و عقل مسففاد

در آغاز، خالى از هتر ادراكتى استت و فقتط  ،انسا از قوای  عنوا  یکیب عقل   (699 :1919

كت   دوم ۀمرتبدر  شود ك  از آ  ب  عقل هیولانی تعبیر می دریافت صور را دارد ۀاسفعداد و قو

امور بدیهى، اعم از تصتورام و تصتدیقام  ،عقلنیروی ، شوداز آ  ب  عقل بالملک  ارلاق می

نیسفند یا وحدم و كثترم  پذیركند ك  اجفماعرا درک مى نبودوجود و  كند  مثلاًرا ادراک مى

درک معقولتام نظتر،  ۀآماد ،كند  در این مرحل ، عقل با دریافت معقولام بدیهىرا درک مى

از تصتور و تصتدقام بتدیهى را پس از آنکت  عقتل، تعتداد،  شود از راه فکر و اسفدلال مى

د  عقتل كنتواند با تشکیل قیاس و برها ، مجهولام نظر، خود را معلوم آورد، مىدست مىب 

ب  عقل بالفعتل نامگتذار، شتده  ،در این مرحل  ك  معقولام نظر، بالفعل در آ  حاضر است

در آ   بالفعتل صورمب  نظر، تمام معقولام بدیهى و)عقل مسففاد(، عقل نهایی  ۀمرتباست  

  این مرتب  از عقل، دارای تجرد تتام داردكافی  الففام و توج  هاآن ۀهمب   واست بوده  حاضر



  01 )نقش عقل در ساحات مختلف دین( منزلت عقل متعالی 

 ۀهمت عقتل بالفعتل، كت  خواهتد بتودعقل بالفعل و عقل مسففاد در ایتن  ۀاست  تفاوم مرتب

نهتا ك  هرگاه بلواهتد، آ این توانایی را داشتولى  معقولام را بالفعل در خود حاضر نداشت؛

  (رک: رباربایى، هما ) را حاضر كند

معنتا، دوم )یکتى از قتوا، ( از عقتل بالفعتلسوم ) ۀمرتبحاضر،  ۀمقالمراد از عقل در 

، از جهتاتی، بت  دو از عقل تب این مر  استد( كننفس انسانى ك  انسا  را از حیوا  جدا مى

برختى   هسفندهای ملفلفی مطرح   در این باب، دیدگاهشودمیقسم نظری و عملی تقسیم 

اخفلتاف معفقدنتد و  دانستفند مبدأ ادراک ورا دو قوه از قوای نفس انسانی  دو قسم از عقل

كند كت  رابطتۀ مستفقیمی بتا عقل نظر، امور، را درک مى  استدو در نوع مدركاتشا  آ 

ی است اموردرک  عقل عملى،اما كار  «اسفحالۀ اجفماع یا ارتفاع نقیضین»عمل ندارد؛ مانند 

ستبزوار،، رک: ) «قبح الم»و « حسن عدل»ب  اعمال اخفیار، انسا  مربوط است؛ نظیر  ك 

1129 :114)  

 كتار و انددانسف ها و شناخت مدركامدر مقابل، برخی دیگر، عقل نظری را مبدأ تمامی 

، هتم عقتل نظتر،كار  ارم دیگرعبب  دانند میمبدأ تحری  و انگیزش صرفاً عقل عملى را 

بایتدها و ) حکمت عملى شناختهم  ( است وهاو نیستها )هست حکمت نظر،شناخت 

نیروی اجرایی، ایتن استت كت  پتس از تحقتق  ۀمثابی ب عقل عملك  كار (؛ در حالینبایدها

رک: ) انگیزانتدبرمی اجرا و عمل، برایشناخت بایدها و نبایدها توسط عقل نظری، نفس را 

رستد دو قستم از عقتل، دو نیتروی نظتر میب  ( 199-91-166 :1 ج ،1196جواد، آملى، 

ای از قوای نفس انسانی است ك  كارش شتناخت استت و بتر مسفقل نیست؛ بلک  تنها قوه

رو دیدگاه دوم نیتز چنتدا  شود؛ از ایناساس تفاوم مدرَكام، ب  نظری و عملی تقسیم می

مبتدأ ادراكنتد و  قسم، دو هراین است ك  عقل نظر، و عملى، از  دقیق نیست و مراد ما نیز

هر كدام نیز هم نقتش منبعیتت دارد و هتم نقتش  دو در نوع مدركاتشا  است  اخفلاف آ 

ابزاریت  در ادام ، ضمن تبیین دو نقش یادشده از عقل، ب  نقش و سهم آ  در هتر یت  از 

 علمی( خواهیم پرداخت های )عقاید، اخلاق، احکام و گزاره ساحام دین
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 منزلت عقل

 ۀاندیشت در  شتودمحستوب می پژوهتیدینمباحث  ترینمهم از بحث از عقل و منزلت آ 

دیتدگاه  های ملفلفی در بتاب منزلتت عقتل مطترح استت یدگاهد ویژه مسیحیت،ی ب غرب

 ربت یبرخ مقابل،در  ( 1 :1171داند )ژیلسو ، یما  را مقدم و برتر از عقل میاگرایی، ایما 

بتاب منزلتت عقتل و در  یاستلام ۀاندیش یختار در  (29 :هما تأكید داشفند ) ،اصالت عقل

د؛ اتاهرگرایی، كتركلتی تقستیم  ۀتوا  در ست  دستفها را میدیدگاه نقش آ  در فهم دین،

   گرایی اعفزالی و عقل مفعالی عقل

 ینتیبتر اتواهر دك  یا ؛ اعم از اهل حدیث از اهل تسنن و اخباریو  از شیع  ااهرگرا

 ،1949شهرستفانی، ) هستفند دین در یهر گون  تعمق و تدبر عقلملالف و  اندجمود داشف 

قدیم و جدید( ك  معفقدند عقتل در فهتم و  ۀ)اعم از معفزل یا  اعفزالیگراعقل ؛(149 :1ج 

)عقتل شتیعی یتا عقتل  گرایی اعفدالیعقل ؛(92 :)هما  تواناست ینیمعارف ددرک تمامی 

 كنند و معفقدنتدتأكید میو عقل و نقل  یعتعقل و شر ینب یگروه ب  هماهنگ ینا مفعالی( 

  در ایتن نگتاه، عقتل هتم است شناخفی دینبع معرفتامناز  یعت،و شر یوح عقل همانند

 نقش و كاركرد اسفقلالی )منبعی( دارد و هم نقش ابزاری )غیراسفقلالی( 

عنوا  منبع مسفقل كفاب و سنت، ب عرض   در اسفقلالى عقل آ  است ك نقشمنظور از 

، همتا  كتاركرد غیراستفقلالى عقتل نقتشدین مطرح باشد و متراد از  و فهم برا، شناخت

فهتم تنهایى قادر ب  عقل ب ، غیرمسفقلام عقلی   در استفهم كفاب و سنت  برایابزاری آ  

اما صغرا، قیاس، برگرففت   نیست و صرفاً كبرا، قیاس در اخفیار عقل قرار دارد؛و اسفنفاج 

     قسم اول، مسفقلام عقلی  و قسم دوم غیرمسفقلام عقلی  نام دارد است نقلاز 

 وراز ایتن ملازم  در هر دو قسم جار، استت؛ ۀبحث از قاعدالبف  باید توج  داشت ك  

خوانند و عقل نیز در س  جایگتاه كتاربرد دارد: صتغرا و مى«  یملازمام عقل»هر دو قسم را 

كبرا، مسفقلام عقلی  و كبرا، غیرمسفقلام عقلی   با توج  ب  اثبام حسن و قتبح  اتتى و 

چو  پتذیرش حستن و  است؛نیاز بیعقلى، صغرا، مسفقلام عقلی  )حُسن عدل( از اثبام 
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استت و اثبتام كبترا،  قبح  اتى و عقلى هما  پتذیرش صتغرا، قیتاس مستفقلام عقلیت 

  (691 :1ج  ،1174)مظفتر،  استت« ملازمت »مسفقلام و غیرمستفقلام، مفوقتف بتر اثبتام 

نظتر زیادی ارائ  دادند ك  از ررح آ  صترف ۀملازم ، هر كدام ادل ۀموافقا  و ملالفا  قاعد

 ؛169 :6ج  ،1179اصتفهانى،  ؛1 و 6 :6ج  ،1179موافقا : رک: میرزا، قمى،  ۀادل) كنیممی

 :1ج  ،تتابیبحرانتى، ؛ 176 :1ج  ،1916ملالفا : رک: تونى،  ۀادل ؛42 :1919رک: بهبهانى، 

 عنتوا  منبتعاز آنکت  بت پتیش عقل،   (126، 114، 164 :تابیاسفرآباد،،  ؛111و  21 و 24

 (كفاب و ستنت) سایر منابع معرففی دینۀ فهمندابزار و  دینیو معرفت دین شناخفیمعرفت

   ستاهم  كفاب و سنت ۀكنندقیباشد، تصد

 عقل منبعی

عنوا  ی  منبع مسفقل در شتناخت ب  )بدو  كم  نقل( مسفقلام عقلی ، عقل ب  تنهایى در

چند اصل و یادشده، بر  ئلۀمس و تمامی مقدمام در اخفیار عقل قرار دارد  آیدمیكار دین ب 

  استت ملازمت  ۀقلى و قاعتدحسن و قبح ع  یکی از مبانی، اصل شودمیمبنای كلی اسفوار 

میا  حکم عقتل و حکتم شترع  ۀدین، مفوقف بر اثبام ملازم فهمبود  عقل در  اثبام منبع

ها، احکام شترع یادشده نیز مبفنى بر اثبام توانایى عقل در درک مناط مۀو اثبام ملاز است

وقفى عقتل چرا ك  تا  عقل، امر، ضرور، است؛ منبعیترو پرداخفن ب  بحث از این ؛است

در شتناخت  یتوانیم آ  را منبتع مستفقلها، احکام شرعى توانا ندانیم، نمىرا بر درک مناط

رک: هاشتمى، ) حکم شرع از آ  بهره بتریم مۀشمار آوریم و در قالب ملازب  احکام شرعی

  (161 :9ج  ،1949

فقتاد متا، شناخفی است  ب  اعمنبعیت عقل، مبنای دین ۀیکی دیگر از اصول ملثر بر نظری

( استت كت      و احکتام ،هاها و معارفى )عقاید، ارزشا، از آموزهمجموع  ۀدین دربردارند

 شتناخفی( داشتف  باشتد و)منبتع معرفت تواند نقش منبعیتمیعقل نسبت ب  برخى از آنها 

رک: جواد، آملتى، كند )شناخت را بازی می ۀحقایق، نقش ابزار و وسیل ا، از آ برا، پاره

در عرض كفاب و سنت( با منبعیت آ  ) عقلپذیرش منزلت اسفقلالی   (649تا  649 :1179
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بود  عقل در عرض كفاب و ستنت بتا  منبععبارم دیگر،   ب توحید در تقنین منافام ندارد

و معنتا، كشتف بود  عقتل بت  منبع زیرا اولاًسازگار است؛ انحصار تقنین در شارع مقدس 

ثانیتاً  ؛گون  ك  قرآ  و سنت نیز كاشف مراد شارع استتاست  هما  عقل وسیلۀب  فهم دین

رک: مطهتر،، ) استتپذیرش حکم عقل افزو  بر حجیت  اتى آ ، بتا ا   شتارع مقتدس 

  ( 649 :1191دوست، یعل ؛174 :1ج  ،1174

 عقل ابزاری

عقتل   در خدمت سایر منابع قرار گیرد عقل این است ك  عقل و ابزاری كاركرد آلى مراد از

)تثبیت، رد، تفستیر،  ا، برا، فهم كفاب و سنتبلک  وسیل  منابع دین نیست؛ ب  این معنا از

اثبام حجیتت قترآ  و  ازتوا  از كاركردهای آلی عقل می  استتلصی ، تقیید یا تعمیم( 

تشلی  سره از ناسره در روایام ؛     اثبام یا رد حجیت قطع، اجماع، خبر واحد و؛ سنت

گیری از آنهتا و تفسیر ادل ، تلصی ، تقیید یا تعمتیم و مفهتوم؛ های عقلیج اساس سن بر

 حل تعارض ادل  نتام بترد و ها و تفسیرها از مفو  دینیای از فهمسنجش و تأیید یا رد پاره

 ( 171-121: 1191)رک: علیدوست، 

 گذاشتن کامل عقل( )کنار گرایینقل. 1

فهتم كفتاب و راه تنهتا كت   معفقدند ،ها، شیع اخبار،اهل حدیث از میا  اهل سنت و نیز 

دیگتری  عقل هیچ دخالتتغیر از این،  و استمعنا، الفاظ آیام و روایام شناخت سنت، 

در درک و فهم كفاب و سنت ندارد  اگر میا  ااهر آی  یا روایام با بدیهیام عقل تعتارض 

 ؛111تتا  167 :1ج  ،1949رک: موستو، جزائتر،، ) پدید آمد، بایتد اتاهر را مقتدم كترد

  (2-9 :1ج  ،تابیتیمی ، ابن ؛129تا  127 :هما بحرانى، 

یداللّت  فتوق »گذاشفن عقل، در تفسیر آیتاتى چتو   افرارى اهل حدیث در كنار ۀاندیش

( تجستیم) بود  خداونتد و مانند آ  موجب شد تا آنا  قائل ب  جسمانى (14 :ففح) «ایدیهم

چو  لوح، قلم، عرش و كرستى، همتا  مصتادیق متأنوس از اشتیا، آنا  در الفااى شوند  

Sat
Highlight
حذف خط  زیر کلمه
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خارجى و ماد، و در الفااى چو  علم، قدرم، سمع، بصتر، كلتام، اراده، رضتا و    همتا  

كردنتد و ایتن صتفام را بترا، خداونتد ماننتد مصادیق مأنوس از افعال انسا  را درک مى

ام صحاب  و تابعین اكففا كردنتد  هتر در تفسیر قرآ ، ب  روای آنا  دانسفند صفام انسا  مى

كردنتد و هرجتا كت  جسفند، بر حسب آ  قرآ  را تفسیر مىجا ك  روایفى بر معنا، آی  مى

كردند و هیچ معنتایى بترا، آ  یاففند و معنا، آ  نیز ن  نبود، بر آ  توقف مىروایفى نمى

  (1 :1، ج ق1141رباربایى، ) شدندقائل نمى

 )معتزله( گرایی افراطیرویكرد عقل .2

برخى از اندیشمندا  اسلامى بترا، عقتل منزلفتى افرارتى قائتل بودنتد  آنتا  بتا مقبولتام 

ختود را بتر قترآ   پذیرففتۀغیرقطعى، رأ، خود را بر كفاب و سنت بار و اصتول از پتیش 

د  آنتا  بترا، ا، بود ك  چنین نقشى برا، عقل قائل بوكردند  معفزل  اولین فرق تحمیل مى

كردنتد  اثبام نظریام خود، آیام و روایام را مطابق بتا عقایتد ختاص ختود تفستیر متى

المعتارف كلّهتا بالعقتل، واجبتۀ بنظتر » ترین اصل عقلى آنا ، حسن و قبح عقلى است:مهم

العقل و شکر المنعم واجب قبل ورود السمع و الحسن و القتبح صتففا   اتیفتا  للحستن و 

آنها هرجا ك  روایاتى برخلاف  بر این اساس  (91 :1، جزء 1 ج ،1949انی، شهرسف) «القبیح

 آ  یاففند، تأویل بردند 

 )عقل متعالی( رویكرد شیعی .3

آ  عقل مفعالی  ب شیعی است ك   – یکی از رویکردها در باب منزلت عقل، رویکرد اصولی

در فهتم كنیم  عقل از این منظر، افزو  بر منزلت منبعی آ ، دارای نقش ابزاری نیز ارلاق می

 در این رویکرد بر اصول چهارگان  اسفوار است: عقل منزلتجایگاه و   است كفاب و سنت

تنها منبعى )منبع ثبوتى( ك  حکم خداونتد   6 ؛محور دین و شریعت، حکم خداوند است  1

 ۀادلت  9 ؛خداست ۀشرعى، تنها كاشف از اراد ۀادل  1 ؛الهى است ۀارادگیرد، از آ  نشأم مى

بنتابراین   نقلى یا كفاب است یا ستنت معصتومین ۀشرعى، یا نقلى است یا عقلى و ادل
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رو عقل نیز مانند نقل دارا، ویژگى حجیت و كاشتفیت از اراده و حکتم خداستت، از ایتن

شترعى نتدارد و نیتز  ادلۀ، همفا، نقل معفبر، حجت است و هیچ فرقى با دیگر مفعالی عقل

 معلوم شد ك  عقل، مقابل دین و جدا، از آ  نیست، بلک  عقل در برابر نقل است 

 عقایدساحت کارکرد عقل در  .1

عنوا  منبع مسفقل مطترح باشتد  در تواند ب عقل در اثبام اصل دین و نیز اصول عقاید، مى

و در اثبتام و  ها، عقل نقتش میتزا  و معیتار را بتر عهتده داردوزه از عقاید و گزارهاین ح

معتارف و اصتول  برختیالبفت   نیز توانمند است اصول عقاید پذیرش اصل شریعت، اثبام 

تواند نقش میزا  و معیار را بر نمىآ  عقل در  ك  هسفندمحصول وحی و سنت  ،عقلىِ دین

 ، عترش، جتن و ئتدر مورد وجود ملا مثلاً ؛عنوا  منبع مسفقل باشدعهده داشف  باشد یا ب 

 وحتى بشتر بت  نیاز ودین  ك  اصل ضرورمدر حالی نظیر آ ، عقل تابع تعالیم الهى است 

دین، دلیل عقلتى مستفقل، ملیتد دلیتل نقلتى  ۀاما در محدود ،شودو    از راه عقل اثبام می

كت  بترا، یت   خواهد بتودو این در صورتى  است و دلیل نقلى نیز ملید دلیل عقلى است

عبتارم دیگتر بت ل  هم دلیل عقلى مستفقل داشتف  باشتیم و هتم دلیتل نقلتى مستفقل  ئمس

باشند،  یا دو دلیل نقلى ملید یکدیگر توانند ملید هم باشندمیگون  ك  دو دلیل عقلى، هما 

  ملید و معاضد همدیگر باشند شایددلیل عقلی و نقلی مسفقل نیز  دو

وجود  اثبام د:كرتوا  ب  موارد  یل اشاره می ،از كاركردهای اسفقلالی عقل در اعفقادام

كفتاب و ستنت،  نبوم، شرایط نبوم چو  عصتمت، تصتدیقضرورم  صفام الهی، خدا،

 لزوم تحقق معاد با توج  ب  صفام خداونتد ، كشف صدق مدعی نبوم،حقانیت دین اثبام

 كت رستاند؛ در حتالیاثبتام  توا  بت می صرفاً از راه عقل برهانینظایر آ   این مسائل را و 

  مسفلزم دور است در اثبام این مسائل، ب  كفاب و سنت اكففا

نتاتوانی در ادراک كنت  آ ،  ۀك  از جمل داردهایى محدودیت ،عنوا  منبع مسفقلعقل ب 

انبیتا نیتز بت  آ   حفتیاست و  از توانایی عقل، خارج خداوند، ام است  ادراک   ام الهی

خواهتد ناپذیر ك  عین  ام اوست نیز برای عقل دسفرس خداوندراهی ندارند  كن  صفام 
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ك  بگذریم، آنچ  برای عقل بتاقی  ممنوع  ۀگسفردو  (  از این97: 1192)جوادی آملی،  بود

الل  است  فعل الهی و فیض الهی هما  اهتور ماند، امکا  ادراک فیض خداست ك  وج می

ی اوست و فهم و ادراک جَلَوام و فیوضام الهی، ادراک خداوند محستوب لاوند و تجخد

شود؛ لیکن ن  ادراک مرتبتۀ  ام و كنت  صتفام، بلکت  ادراک خداونتد در مرتبتۀ فعتل می

 ( 99: 1192)جوادی آملی، 

 کارکرد عقل در ساحت اخلاق .2

عنوا  منبع مستفقل مطترح ب تواند هم اخلاقى، عقل انسانى مى هایانو اصول و ق ۀحوزدر 

اخلتاقى صترفاً  هتایانو باشد و هم وسیل  و ابزار فهم از رریق كفاب و سنت  اصتول و ق

ى محتض یه از سو، فرد و اجفمتاع و انشتاشدمبفنى بر احساسام، عوارف و احکام صادر

وضتوع عبارم دیگر، افعال اخفیار، انسا  كت  مواقعى دارند  ب  ۀبلک  مبنا و پشفوان نیسفند؛

ا، بین نیازها، مربوط ب  مراتب ملفلف وجود انسا  و رفع ، واسط هسفندقضایا، اخلاقى 

علّى و معلولى برقرار است  رابط  این نیازهاست و در نفیج  بین افعال اخفیار، و نفایج آنها

 ها، مبفنى بر این روابط نیزا، واقعى است، ارزشعلّى و معلولى، رابط  رابطۀو از آنجا ك  

و با توج  ب  حسن و قبح  اتى و عقلى، عقل توا  اثبام و تبیین آ  را  رندواقعى دا ۀپشفوان

و عقتل  هستفند مبانی و اصول اولی بینى و  دارد  ب  بیا  دیگر احکام اخلاقى مبفنى بر جها

در تبیین و اثبام این اصول و احکتام باشتد   یعنوا  منبع مسفقلتواند ب در بیشفر موارد مى

حکم اخلاقى را از رریق كفاب و  ،علّى و معلولى را ندارد ۀاما در جایى ك  توا  كشف رابط

 ادراک اخلتاق عبارتنتد از: ۀاز كاركردهای استفقلالی عقتل در حتوز آورد دست مىسنت ب 

 و تصتدیق ،(نظتری عقتل توستط) اخلاقی اصول و مفاهیم ادراک افعال،  اتی قبح و حسن

 ارزشتی و توصتیفی هتایگزاره ۀرابطت تبیین ،(عملی عقل توسط) اخلاقی قضایای ب  حکم

       و(  باید و هست ۀرابط)

 كت  استت افعتال قتبح و حستن بحث اخلاق، ۀحوز در عقل اسفقلالی كاركرد مسائل از

 انکتار را ملازمت  ۀقاعتد پذیرنتد؛می را افعتال عقلتی قبح و حسن ،هرچند شیع ، اخباریو 
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 آ  فاعتل و استت حسن عدل» از مثلاً ندارند؛ قبول را  اتی حرمت و وجوب آنا   كنندمی

 عقتل نتزد در آنچت  كت  گرفت نفیج  و رسید عشر حکم ب  توا نمی ،«است مدح مسفحق

 نزد در آنچ  و است ثواب مسفحق و واجب شارع نزد در ،باشد مدح مسفحق و حسن قبیح

 اسفرآبادی،) است عقاب مسفحق و حرام ،شرع نزد در ؛باشد نکوهش مسفحق و قبیح عقل،

 علمتای كت دانند می انی و نامعفبر هایراه از را عقلی  ملازمام ب  تمس  آنا   (169 تا:بی

  (676 و 146 هما : اسفرآبادی،) اندكرده تأسیس شرعی احکام اسفنباط برای عام 

 دارای ختود  ام در عملی هر «عقلی و  اتی قبح و حسن» ۀنظری اساس بر ك حالی در

 بت  كمت  دیگرا ، ب  احسا  ورزی،عدالت مانند نیکو، افعال  است زیبایی یا زشفی ویژگی

 انجتام بت  ملتاک، همین با نیز خداوند و ندهسف حسن و نیکو خود خودیب  ك      و مظلوم

 و.... الاحسدانِ و بالعدل ِ یأمرَّ اللهَّ اِن َّ: »داردبازمی هانآداد   انجام از یا دهدمی فرما  هاآنداد  

 درک توانتایی شتارع، حکتم فتارغ و تنهتاییب  عقل  (44: لحن« )المُنکرِ و الفحشاءِ عَّنِ ینهی

 حستن در عقل اسفقلالی كاربرد تنها كنند،می گما  برخی  دارد را افعال برخی قبح و حسن

 ایتن و استت فراوانتی مصتادیق دارای قتبح، و حسن ما، اعفقاد ب  ك حالی در ؛است قبح و

  استت مففاوم     و اخلاقی حقوقی، فقهی، ساحت نظیر دین، ملفلف ساحام در مصادیق،

 ماننتد ند؛هستف ضتروری و بتدیهی امتری قبح، و حسن مصادیق از برخی اخلاق، ۀحوز در

 انصتاف، رعایت غریق، نجام دیگرا ، ب  احسا  ورزی،عدالت امانت، رد دین، ادای حُسن

 بت  تجتاوز ناسپاستی، التم، امانتت، در خیانتت قبح نیز و منعم، شکر و مظلوم از حمایت

 ؛969 – 911 :6ج  ،1179مصتباح، ) انصتافیبی و دروغگویی شکنی،پیما  دیگرا ، حقوق

    » یتا( 92 :الترحمن« )الاِحسانِ اِلا  الاحسانِ جزاءُ هل» نظیر آیاتی  (619-1174:614 ی،جنّات

 بتدو  و تنهایی ب  عقل بنابراین،  است امر این گواه( 69 :اعراف)  «   بِالفحشاءِ یَّأمُر لا الل هَّ اِن 

 احکتام بتداهت بتر علتاوه  دارد را هازشفی و هاخوبی از برخی ادراک توانایی شرع، كم 

 كت  كستی ب  نسبت اریزسپاسگ و ورزیعدالت امانت، ادای حسن مانند مواردی در ؛عقلی

 زیتادی روایتام و آیتام امانت، در خیانت و شکنیپیما  الم، قبح یا ،كرده احسا  وی ب 
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 اسفقلالی توانایی در اگر بنابراین،  (21 :1191 حسینی،) انددانسف  الهی تجح و نور را عقل

 از اراعتت و پروردگار شناخت ضرورم نظیر ؛احکام ترینمهم ۀدربار كنیم، تشکی  عقل،

 نواهی و اوامر از اراعت ضرورم اصل نفیج ، در و كنیم تشکی  باید نیز او نواهی و اوامر

  بود نلواهد موج  الهی،

 پرداختت،آ   یبررست و بحتث بت  تتوا یم عقل كاركرد رشیپذ با ك  یمسائل گرید از

 و یعقلت ۀرابطت دها،یتبا و هتاهستت نیبت ۀرابط از مراد  است «دیبا و هست ۀرابط» ئلۀمس

 روش در  خواهد بتود یبرهان روش ،یاسفنفاج و یاسفدلال یهاروش از یکی  است یفلسف

 یقطع ۀجینف ب  ح،یصح روش با و ینیقی ۀمقدم چند ای  ی از عقل كم ب  ،یبرهان اسفدلال

 بتا و حیصتح روش بتا توا یم اخلاق، ۀحوز در عقل یاسفقلال كاركرد ب  توج  با  میرسیم

 از منظتور لتذا  دیرست یارزشت ۀجتینف  یت ب ( هاهست) مقدم  چند ای  ی با یعقل لیتحل

 نیبت ،یعقل لیتحل لحاظ بدو  و یعیرب صورمب  ك  ستین نیا ارزش، و دانش نیب ارتباط

 بتا مستفقلاً عقتل ك  است نیا منظور بلک  باشد؛ داشف  وجود ینیع ۀرابط دهایبا و هاهست

 یپت ارزش و دستفور التزام، ب  ،(هاهست) یفیتوص یهاگزاره یبرخ لیتحل و قیدق ۀملاحظ

 استفنفاج تیتقابل ،اخلاق ۀحوز در عقل یاسفقلال یكاركردها از یکی گرید عبارمب   بردیم

   است( دیبا و هست نیب ۀملازم) هاستین و هاهست از دهاینبا و دهایبا یعقل

 معفقدنتد اخلتاق، لستوفا یف و منطتق عالما  ژهیوب  یغرب شمندا یاند برخى مقابل، در

 و ارزش خاسفگاه تواندینم واقعیت و ندارد وجود ارزش و تیواقع میا  ا،رابط  گون چیه

 استت نادرستت «واقتع» از «ارزش» ایت «هستت» از «دیبا» اسفنفاج آنا ، نظرب   باشد اخلاق

(Resnik, 1998:31)  

استلامی، بتا  ۀغترب و در اندیشت ۀهیوم و كانت در اندیش یاین رویکرد تحت تأثیر آرا

 بر زین مفجدد شا یاندیافف  و امروزه در بین دین تأثیرپذیری از تفکر اشعری، رشد و توسع 

 استت، خداونتد الزامتام، و هتاارزش منشتأ تفکر، نیا اساس بر  دارند اصرار دگاه،ید نیا

 دهایتبا هم  ازوست، هاهست ۀهم»: ك  جمل  نیا  هم هست یهسف خالق او ك  گون هما 
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 «اوستت آ  از دو هتر خلتق و امتر و اوستت دستت بت دو هر ارشاد و جادیا ازوست، زین

 در یكتانف تقکتر و یاسلام ۀشیاند در یگردقیقاً گویای تفکر اشعری (111: 1121سروش، )

 ۀمغالطت كشتف»: استت شتده حیتصتر گون نیا زین ومیه از یریرپذیتأث از البف   است غرب

 ابفکتارام از فلستف ، خیتتار در هستت از دیتبا اسفنفاج ینادرسف نمود  باز و یعلم اخلاق

دهد ك  چترا از عقتل و و در ادام  نیز توضیح می (614 :سروش، هما ) «است ومیه دیوید

 نظتربت   كترد ابطال ای رساند اثبام ب  را یاخلاق ۀیقض  ی ك  داشت انفظار توا منطق نمی

 بتوده منطتق عالما  دگاهید ریتأث تحث شفریب اخلاق، ۀفلسف در  ینظر نیا ررفدارا  رسدیم

    ارزشند و دانش ارتباط منکر منطقدانا  شفریب ك  است

 و رستالت نییتب نیهمچن و منطق با آ  ارتباط و ل ئمس نیا یتبارشناس و یعقل لیتحل با

 نیتا یابیتشت یر و لیتتحل یبترا  دكر قضاوم ن یزم نیا در توا یم بهفر منطقدانا ، ۀفیوا

 مطالعت  را دو آ  تفتاوم و یفلستف و منطقتى میمفاه جمل ، از و میمفاه اقسام دیبا ل ،ئمس

 ،یاولت معقولتام ایت قتىیحق میمفتاه: شودمى میتقس دسف  دو بر  یاول نگاه در میمفاه  دكر

  باشد داشف  نىیع یازاب ما و باشد خارجى و نىیع امر، از فگریحکا و كاشف ك  مىیمفاه

  یتثان معقولتام م،یمفتاه از دوم ۀدستف ؛كنتد دلالتت عینتى امر، بر واسط بى گرید ریتعبب 

 ۀیتثان معقتول و منطقتى ثتانى معقتول: شودمى میتقس دسف  دو بر خود ،میمفاه نیا  هسفند

 ماننتد مجتاز، و ىیكنا اسفعار،، میمفاه رینظ دارند؛ وجود زین یگرید میمفاه البف   یفلسف

 نتدارد ارتبتاط متا بحتث ب  ك  است امیاعفبار از گر،ید قسم استیر و تیمالک ت،یزوج

  (111: 1 ج ،1176 یى،رباربا)

 از اعتم) آ  امثتال و بتد ختوب، د،ینبا د،یبا رینظ یاخلاق یهامفاهیم محمولی در گزاره

 عرفى امیاعفبار از ای موهومام از ای سفندین منطقى میمفاه سنخ از( یالزام و یارزش میمفاه

 از اخلتاق در یمحمتول میمفاه اگر ك یحال در  سفندین امثال و استیر و تیملک مانند ادبى

 اخلتاقى میمفتاه كستى اگر چنانک  است؛ درست منطقدانا  دگاهید باشند، میمفاه دسف  نیا

 میمفتاه نکت یا در  مانتدنمى باقى گووگفت و بحث برا، ىیجا گرید بداند، اول معقول را،
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 «بتد» ایت «ختوب» مفهتوم ك  دارند قبول هم  و ستین اخفلافى سفند،ین اول معقول اخلاقى،

 فىیتوصت میمفاه سنخ از ارزشى میمفاه گرید عبارمب   ستین     و دیسف زرد، مفهوم مانند

 ریتعبب   ستین بود  فاعل  هن ب  وابسف  و صرف اعفبار، معنا،ب  ن،یا ینف با ولى سفند؛ین

 دستتبت  جت ینف نیتا ستت،ین مفعتارف کىیزیف میمفاه مانند اخلاقى میمفاه نک یا از گر،ید

 تتوا نمتى لیدل نیهم ب  ج ینف در و باشد منطقى میمفاه سنخ از ،یارزش میمفاه ك  دیآنمى

 از نت  یاخلتاق میمفاه ن،یبنابرا  كرد حمل اخلاقى میمفاه بر را منطقى میمفاه و احکام ۀهم

    هسفند یفلسف یعنی دو آ  ا یم مفهومى بلک  منطقى؛ ن  و ندهسف یماهو و یفیتوص سنخ

 عبتارم  استت ضترورم و وجتوب لزوم، حکم در اخلاقى ها،گزاره در «دیبا» مفهوم

 «ضرورم » و «لازم» ،«واجب» مفهوم س  نیگزیجا «دیبا» مفهوم ،«كرد زیپره یدزد از دیبا»

 یهتالحتاظ در تنهتا تفاوتشتا  هسفند؛ همانند محفوا، و مفهوم نظر از گان س  میمفاه  است

 مفهتوم و شترعى لحتاظ از «واجتب»مفهتوم دارد، عرفتى ۀجنب «لازم» مفهوم ك  است گرید

 در ؛استت فلستفى سنخ از گر،ید ۀجنب از و است منطقى یمفهوم لحاظ،  ی از ،«ضرورم»

 ادشدهی مفهوم س  اشفراک ۀنقط  است اخلاقى مفهومى فوق ۀگزار در ،«دیبا» مفهوم ك یحال

 استت یالزامت یمفهوم «دیبا» مفهوم اما ند؛هسف یارزش ۀجنب یدارا س ، هر ك  است نیا در

 استت نیا مفهوم چهار اشفراک ۀنقط  كندیم دایپ یارزش ۀجنب مفهوم، س  ب  آ  ارجاع با ك 

 دلالتت( یمنفت ۀجتینف و یدزد) مفهتوم دو نیتا نیبت یواقع ارتباط وجود بر آنها یتمام ك 

 نیتا یاصتل ئلۀمست اما  دو آ  تلازم و یریناپذانفکاک جز ستین یزیچ ارتباط نیا  كنندمى

 ست؛ین منطقى ضرورم دو، آ  نیب یضرور ارتباط و هاواژه نیا محفوا، و مفهوم ك  است

   است یفلسف ضرورم بلک 

 ا یتم منطقتى ضرورم  خواهد بود یفداكار تیماه ریغ ز،یچ برا، فداكار، ضرورم

 از  آ  از رو یتب امور، و مفهوم  ی ا یم ن  است، آ  رسمى و حد، اجزا، و مفهوم  ی

 صترفاً كت  است نیا منطقى، لیتحل كار و است منطقى ر،یپذلیتحل منطقى، میمفاه یژگیو

 در كت یحال در  دكنمى آشکار است، شده ا یب ا،گزاره آ  با ك  را ا، یقض ۀسازند اجزا،
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 ضترورم بت  تتوا ینم ىیتنهاب  ،یبلشندگ صداقت، ،یفداكار مثل اخلاقى میمفاه لیتحل

 جت ینف در و ستتین منطقى میمفاه سنخ از اخلاقى الزامام و یارزش میمفاه ن،یبنابرا د؛یرس

 كت  منطقتى میمفتاه رایتز ؛یستتن یمنطقت ضرورم زین یاخلاق میمفاه از حاصل ضرورم

 ریپتذستنجش ختود از رو یتب با و مففردند و ی هن ،یدرون كاملاً دارد، منطقى ر،یپذلیتحل

 ایت هتدف و فاعتل مثلاً ءشى دو هرگاه  ستین نیچن نیا اخلاقى میمفاه ك حالى در سفند،ین

 بت  كت  ضترورم نیتا  میابی دست ضرورم نوعى ب  شاید م،یبسنج هم با را هدف و فعل

 انستا  لیتحل  است اخلاقى ها،ضرورم انگریب شود،مى دهینام اسیبالق ضرورم اصطلاح،

 دنبتالبت  را منطقتى هتا،ضرورم و رساندمى منطقى مفعارف هایفیتعر ب  را ما ىیتنهاب 

 و الزام ب  و بردنمى منطقى ضرورم قلمرو از رو یب را ما ىیتنهاب  فداكار، لیتحل اما  دارد

 «دیتبا» و ضترورم الزام، میتوانمى صورتى در رونیا از م؛یكننمى دایپ دست اخلاقى ارزش

 م،یریتبگ نظتر در( مطلتوب كمتال) یانستان ها،هدف با را انسا  ك  میكن انفزاع را اخلاقى

 آ  بت  انستا  د یرست ۀنتیزم ای سبب ادشدهی فعل اگر م،یكن س یمقا دو آ  با را فعل گاهآ 

 گفت توا مى باشد، ادشدهی اهداف ب  انسا  وصول در اخفلال سبب آ  ترک ای باشد هدف

 عنتىی نیتا و دهتد انجتام را كتار نیتا دیتبا و دارد ضرورم شل  نیا برا، كار نیا ك 

   (126: 1171 ،یزدیمصباح  :رک) است فلسفى مفهومى ك  اسیبالق ضرورم

 همانند ك  گون هما  ست؛ین منطقى میمفاه ۀحوز ب  مربوط اخلاقى میمفاه آنک  حاصل

 قلمداد منطقى میمفاه عنوا ب  را آ  ك  یكسان و ستین هم یاول معقولام ای یماهو میمفاه

واقتع،  ازارزش  استفنفاج ای هست از دیبا اسفنفاج»: ك  رأ، نیا پس  اندرفف  خطا ب  ،كردند

 حال و دنباش منطقى میمفاه از ارزش، و دیبا ك  است پذیرففنی صورتى در ،«استنادرست 

 عقتل انفتزاع قیترر از یفلستف میمفاه ساخت و منشأ و هسفند یفلسف میمفاه سنخ از آنک 

 تیتماه دو ۀمطالع و لیتحل قیرر از بلک  ؛ی هن مفهوم  ی ۀمطالع قیرر از انفزاع ن  ،است

 ختوب، مفهوم دو، آ  نیب یسنجتناسب و هدف و عمل مطالع  با اخلاق ۀحوز در ك  ینیع

دانتش و ارزش  نیبت ۀرابط ئلۀمس گاهیجا نی  بنابراكندیم انفزاع را آ  امثال و دینبا د،یبا بد،
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 حیصتح یبترا یابتزار منطتق هاستت،گتزاره لیتتحل منطق، رسالت  ستین منطق ۀحوز در

 از ختارج ختود، از رو یتب بتا هتاگتزاره ارتبتاط تیفیك و تیّكم نییتع اما است؛ د یشیاند

 از التزام ایت دانتش از ارزش استفنفاج ن،یبنتابرا  استت یفلسف كار، و منطق دانش رسالت

 نظتر جت ،ینف در و شتودمحستوب می زیتن یضترور بلک  است، ریپذامکا  تنها ن  تیواقع

 اثبام ب  را ارزش و دانش انفکاک و ییجدا خواسفند منطق، علم شد  مفوسل با ك  یكسان

 ز،یتن میمراجع  بت  قترآ  كتر با  ب  بعد( 649 هما :سروش، ) بود نلواهد حیصح برسانند،

 یاخبتار یهتاگزاره ۀجینف ،یقرآن امیو انشائ دهایاز با یبلش  داد ففوا رابط  نیا ب  توا یم

 امر توحید،، شناسىهسفى و توحید ررح از پس قرآ ، آیام از برخى دراست   یفیو توص

 و دنشتومتى دیده روشنىب  اسفنفاجام گون نیا و اندكرده یمبفن برآ  را یاتیانشائ و ینه و

 و ربیعى ترتب نوعى ندارد، صور، منطق قضایا، اسفنفاج ،یریگج ینف و تفریع این هرچند

ۀ یتك  كبرا، آ ، ی  قانو  و باید عقلى عام استت  خداونتد در آ رساندمى را یعقل ارتباط

 ی  عنوا ب  را پرسفش ۀلئمس ،(19 :ر ) «لذكرى الصلاة أقم و فاعبلنى أنا الا اله لا الله أنا اننى»

 برختى)استت  كتردهمفرتتب  آیدمى شمارب  ،هست ی  ك  معبود یگانگى بر ،یالزام ۀگزار

؛ 29 :متریم ؛69 :انبیتاء: ماننتد ؛دارد وجود لحن همین با و زمین  دراین قرآنى آیام از دیگر

 :انبیتاء ؛199 و 191 :انعتام ؛91 :زخترف؛ 12 :مریم؛ 141 تا 141 :انعام ؛11 :غافر ؛1 :یونس

 خداونتد، رازقیتت و مالکیتت خالقیت، بر تکی  با ام،یآ یبرخ در  (161 :هود ؛1 :حج؛ 46

 11 :یتونس ؛44تتا  99 :مانند ملمنو ) است گرفف  شکل اخلاق و احکام از یبرخ ب  دسفور

جتار، در جهتا ،  یهتاپس از بیا  حقایق و سنت ای ( 176 :نساء ؛66 :یس ؛2 :زمر ؛16و 

دهتد: یفرمتا  مت … گرو،، ایما ، عبادم یا انفتاق وها را ب  دینصورم مسفقیم، انسا ب 

كذلك نفصل الآیات لقوم یعقلون، بل اتبع الذین ظلموا أهوائهم بغيرعلم فمن یهلى مدن ألدل   …»

 مدن لداتکونوا و الصدلوة أقيمدوا و اتقدو  و. …الله و مالهم من ناصرین. فأقم وجهك لللین حنيفداً

ایتن  در  (…و  7-1 :حدیتد ؛ 9-1 :تغابن ؛19و  17 :آیام: روم ؛11-69 :روم) «المشركين

موجودام با خداوند، زیربنا، اوامر و  ۀحقایق در جها  هسفى و رابط یآیام شناخت برخ
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 بت ( هاهست و هاتی)واقع قرار گرفف  است ك  انسا  باید با توج  ب  آ  زیربناها یدسفورات

  (19 و 11 :1177 نژاد،یعلو)رک:  بپوشاند عمل ۀجام دسفورام، و اوامر این

 کارکرد عقل در ساحت احكام دینی .3

 ،در خصوص احکتام فقهتى و فتروع دیتناحکام فقهی است   ۀیکی از ساحام دین، حوز

كنتد و انسا  را ب  حکم شرعى رهنمو  متى عقل در برخى موارد همچو  مسفقلام عقلی ،

ر، عبتارم دیگت  بت ها، عقل نقش آلى و فهمنده را بر عهده دارددر برخى از احکام و آموزه

  از نقتش و كاركردهتای هم كاركرد اسفقلالی دارد و هم كاركرد آلتی ،احکام عقل در حوزۀ

گیری از تفسیر ادل ، تلصی ، تقیید یا تعمیم و مفهومتوا  ب  احکام می ۀآلی عقل در حوز

، حتل تعتارض و هتا و تفستیرها از مفتو  دینتیای از فهمآنها و سنجش و تأیید یا رد پاره

در ایتن زمینت ، اخفلتاف آرا  ( 171-121: 1191)رک: علیدوستت،  و     نام برد تزاحم ادل 

 محدودتر است 

از دلیتل گترففن یاففن ب  حکم شرعی، بدو  كم  مراد از كاركرد اسفقلالی عقل، دست

بدو  نیاز ب  دلیتل شترعی و  عقل عنوا  مثال،ب   شرعی و تنها با مقدمام كاملاً عقلی است

 بت « كلما حکم به العقل حکم به الشدر »و « شکر منعم واجب است» عقلیِ ۀمقدمبا دو  صرفاً

برسد  این كاركرد در حوزه احکام، بر اصول و مبتانی ملفلفتی  «وجوب شرعی شکر منعم»

عبارتند از: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعتی، توانتایی  هاترین آناسفوار است ك  مهم

حکتم عقتل و  ۀاسد، توانایی عقل ب  فهم و كشتف ملازمتعقل نظری در درک مصالح و مف

مصالح و داد  حکم شرع، حکم عقل عملی ب  حسن مصالح و قبح مفاسد و حکم ب  انجام 

   ترک مفاسد و   

و  هتل حتدیث از اهتل ستنتكاركرد اسفقلالی عقل، از مسائل اخفلتافی استت  ا ئلۀمس

   آنتا انتددهكتررور كلى انکار ، ب احکام ۀحوزت عقل را در یاعفبار و حج اخباریو  شیع ،

عنوا  نمون  ب  دانند عنوا  منبع كشف و فهم احکام شرعی معفبر میب را  تنها كفاب و سنت

 نظیتر میترزا مهتدی ،و همچنتین نواخبتاریو  حمد امین اسفرآباد، رئیس اخباریین شتیع م
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 ،)ر ک: استفرآبادی دندانمی معصومین منحصر در سنترا  احکام شرعی منبع اصفهانی،

ب  اعفقاد آنا ، حکم هر فعلی تا روز قیامت ب  نحو قطعی و یقینی در شتریعت   (169 :تابی

 اسلامی بیا  شده است و تنها راه قطعی برای دسفیابی ب  احکام شرعی، رجتوع بت  روایتام

الا بقطدع و یقدين و مدع لایجوز القضاء و لا الافتاء : »است ارهار ۀائم دلالی(-)سندی قطعی

آنتا  خاستفگاه نظتام اجفهتاد و همچنتین  (46و  149 :)اسفرآبادی، هما  «فقل  یجب التوقف

وع اخفلتاف در ادلت  و نتد وقتدانتد و معفقدكاركرد اسفقلالی عقل را جها  تسنن می ۀنظری

، 694، 149 :)اسفرآبادی، همتا عقلی است  ۀاسفدلال عقلی، دلیل محکمی بر عدم اعفبار ادل

   (74 :1197اصفهانی،  ؛199، 119

ولتو  ایل ئتوا  گفت، اولاً این ادعا ك  حکم هتر مستدر نقد این رویکرد ب  اخفصار می

های ویژه اینک  مستائل و پدیتدهشده، خلاف واقع است؛ ب  ی، صراحفاً در روایام بیا یجز

ثانیتاً مفتاد روایتاتی  ند؛ارور صریح در روایام بیتا  نشتده    ب  جدیدی نظیر بان ، بیم  و

 :1941ی، عتامل حتر؛ 979 :1949، ادریسابن) «علينا القاء الاصو  اليکم و عليکم التفریع»نظیر 

اینکت  گففت  شتد با توج  ب  ثالثاً  ؛است ی و اجفهادیعقلروش اعفبار و ارزش ( گویای 91

دلتالی( استت و در -)ستندی تنها راه دسفیابی ب  احکام شرعی، رجوع بت  روایتام قطعتی

بستیاری از روایتام از لحتاظ ستند یتا  چتو ، صورم نبود چنین روایاتی، باید توقف كرد

 دلالت، قطعی نیسفند، باید ب  تعطیلی بلش وسیعی از معارف و احکام شرعی ففوا داد 

در استفنباط احکتام  را عقتلاسفقلالی كاربرد الجمل  فیاصولیین و فقها، شیع ،  در مقابل،

ویژه در فهم دین، ب عقل   (126: 1 ج ،تا، بیینیینا ؛49: 1 ج ،1491)صدر، اند شرعى پذیرفف 

 درکدر های عقتل، نتاتوانی آ  در محدودیت   از جمل داردهایی محدودیت ،احکام ۀدر حوز

از دیگتر  ( 99: 1192جتوادی آملتی،  ؛172-179: 1191)جوادی آملی،  است یامیجزبرخی 

بتود   تواند میزا  و معیار دین تلقی شود  مراد از میزا نمی های عقل این است ك محدودیت

تواند بر درستفی آ  اقامتۀ برهتا  كنتد، صتحیح و جتزو دیتن این است ك  هرچ  را عقل می

و خرد بشری از تأیید اسفدلالی آ  نتاتوا  بتود،  فراترشود؛ ولی آنچ  از دسفرس عقل انگاشف  
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از حقایق دینتی فراتتر از تتوا   ؛ زیرا برخیحساب نیایدو جزو دین ب  ودناصحیح انگاشف  ش

تنهایی نسبت ب  آ  نفیتاً و اثباتتاً موضتعی نتدارد )جتوادی آملتی، ادراک عقل است و عقل ب 

های دین نیتز صتادق سایر حوزه ۀ، دربارعقل یتدمحدوآسیب و البف  این   (91و  19: 1192

همچنتین از عقتل،   دكتراستفناد بت  آ  تتوا  احکام نیز ب  رریق اولتی، می ۀو در حوز است

كنندۀ احکام و دسفورهای الهتی و ادراک كاشفتنها توا  توقع شأ  مولویت داشت؛ بلک  نمی

است، ن   مدركیت احکام شرعی، صرفاً كاشفیت و ۀشأ  و نقش عقل در حوز رو؛ از ایناست

بلشتد، نت    قاعدۀ ملازمۀ حکم عقل و شرع نیز كشف عقلی حکم شارع را اعفبار میمولویت

 ( 91-19 هما :)رک: جوادی آملی، اینک  برای عقل جعل مولویت كند 

 توستطكشف ملاكام احکام  نیز مطرح است  كشف ملاكام احکام محدودیت عقل در

 یتوا  بت  حکتم شترعینم صورمدر غیر این ،ی استیقین مشروط ب  تحقق معرفتعقل، 

اسفصتلاح و  )تمثیتل(، یتاسق از منظر اصولیین شیع ، محصول روش رویناز ا یافت،دست 

 یطشو شترا یامخصوص ۀملاک احکام با هم ك ، اعفبار معرففی ندارد و در صورتیآ  نظایر

 استتكشف حکم  ۀدر حکم علت تامّد، این شوصورم قطعی و یقینی برای عقل كشف ب 

عبتادام  با توج  ب  تفاوم مسائل مربوط ب   (694: 1ج  ،1917صدر، )و معفبر خواهد بود 

 بتاب درعقتل  ، نقش عقل در كشف منارام و ملاكام نیز مففاوم خواهد بتود و معاملام

 ی،و تعبتد یعبتاد امتوردر كت  تواند منارام حکم را كشتف كنتد؛ در حتالی، میمعاملام

  همتا ، ؛912-919 :6ج  ،1194 ینتی،امتام خم رک:) هد بودتر خوامحدودیت عقل، پررنگ

و  تأسیسین   هسفند ییاز احکام معاملام، احکام امضا یاریک  بسویژه اینب   (99-97: 1 ج

 هایتوانتایی عقتل و یاففت  معنای تأییتدنسبت ب  این دسف  احکام، ب  شارع مقدس،امضای 

؛ بنتابراین، در هتم خواهتد بتودو در نفیج  تأیید منبعیت عقل  احکام این یهاب  ملاک عقلا

 علتتكشتف بتاب ایتن از  مواردی ك  عقل مسفقل، بفواند ملاک تام احکام را كشف كنتد،

نیتاز « ملازمت » ۀقاعتد یحف ،یگرید مقدمامب   )كشف علت( صورمو در این استحکم 

  (161-164: 9 ج ،هما  رک: صدر،) ندارد
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 گیریخلاصه و نتیجه

  ییاتاهرگرا ؛مطترح استت یكلت یتدگاهست  ددر باب نقش و منزلت عقتل در فهتم دیتن، 

(  اعفتدالی)تفکر  یو عقل مفعال )توج  افراری ب  عقل( یاعفزال ییگراعقل )و تعطیل عقل(،

از اهتل تستنن و  یثاعم از اهل حتد گون  ك  در مفن مقال  نیز اشاره شد؛ ااهرگرایا هما 

 یتندر د یو ملالف هر گون  تدبر عقل اندجمود داشف  ینیك  بر اواهر د یع از ش یو اخبار

عقل در فهتم و درک ك  ( معفقدند یدو جد یمقد ۀ)اعم از معفزل یاعفزال یا گراهسفند  عقل

( كت  بت  یمفعتال لعقت یتا یعی)عقتل شت یاعفتدال ییگراتواناست  عقل ینیمعارف د یتمام

عقتل در ستاحام ملفلتف  یو برا دارد یدقل تأكو عقل و ن یعتعقل و شر ینب یهماهنگ

استفقلالى عقتل آ   نقتشاز متراد   یقائلند و هم نقش و كاركرد منبع یهم نقش ابزار ین،د

دیتن مطترح  و فهتم عنوا  منبع مسفقل برا، شناختب  و كفاب و سنتعرض است ك  در 

یعنی نیرویی شناخفی ، هما  كاركرد ابزاری آ  است؛ غیراسفقلالى عقل نقشباشد و مراد از 

پتردازد  از منظتر اغلتب )كفاب و سنت( می های عالمان ، ب  فهم سایر منابع دینك  با روش

    هتم دارای  مففکرا  شیع ، عقل، در تمامی ساحام دین، اعم از عقاید، اخلاق، احکتام و

تفتاوم كاركرد اسفقلالی عقل در ساحام یادشده   است غیراسفقلالی همكاركرد اسفقلالی و 

 ۀتر و بیشفر استت و در حتوزعقاید و اخلاق، نقش منبعی عقل، پررنگ ۀ؛ مثلاً در حوزدارد

ت احکام از مصتالح و مفاستد و كتاركرد منبعتی عقتل در كشتف و یاحکام، با توج  ب  تبع

ویتژه شناخت مصالح و مفاسد و همچنین در كشف منارتام و ملاكتام برختی احکتام بت 

حکتام معاملتام، مستائل ا از ی بیشفری دارد؛ ولتی در بستیاریهااحکام عبادی، محدودیت

  شدنی استاجفماعی و علمی، منبعیت عقل، اثبام

  



339  3101 بهار، 3، شمارۀ 31ین، دورۀ فلسفه د 

 

 منابع

 كریم  قرآ 

  البلاغ نهج

 ی سس  الامام المهدلم ، قم،سرائرالرفام طمسف  ق(1949) یالحل یسادرابن  1

لم، الریتاض، ، تحقیتق محمتد رشتاد ستادرء تعارض العقل و النقل  تا()بی تیمی ، احمدابن  6

  دارالکنوز الادبیۀ

  مد هارو ، قم، دارالکفب العلمیۀ، تحقیق عبدالسلام محمعجم مقاییس اللغۀ  تا()بی فارسابن  1

 ، قم ، دار النشر لاهل البیتالفوائد المدنیۀ  تا(بی) اسفرآباد،، محمدامین  9

(، انفشتارام 1 ، )جلتدنهایتۀ الدرایتۀ فتى شترح الکفایتۀ  (1179) اصفهانى، محمدحستین  9

  سیدالشهداء

  قم، دففر تبلیغام اسلامی، بوسفا  كفاب ،الهدیمصباح   (1197) یمهد یرزام ی،اصفهان  2

  ینیو نشر آثار امام خم یمتنظ ۀسسل، مقم، كفاب الطهارۀ  (1194) الل روح ینی،امام خم  7

 ، تحقیق محمدتقى الایروانى، جماعۀ المدرسین، قم حدائق الناضرۀ  تا()بی بحرانى، یوسف  9

  ، مجمع الفکر الاسلامىد الحائری الفوائ  (1919) بهبانى، وحید  4

محمدحسین الرضتو،  ، تحقیق سیدالوافیۀ فى اصول الفق   (1916) بن محمدلل تونى، عبدا  14

  کر الاسلامى، قم، الطبعۀ الاولىالکشمیر،، مجمع الف

  ، مركز نشر اسراء، چاپ دوممعرفت ۀشریعت در آین  (1179) لل آملى، عبداجواد،   11

، چتاپ دوم، قتم: 1 ج ؛ی عالفشرح حکمت م ؛ملفوم یقرح  (1196)لل  جواد، آملى، عبدا  16

  مركز نشر اسراء

  ، قم، اسراء، چاپ دوممعرفت دینی ۀمنزلت عقل در هندس  (1196) لل جواد، آملى، عبدا  11

، قتم، سکولاریستم ۀنسبت دین و دنیا، بررسی و نقتد نظریت  (1191)  للملی، عبداآجوادی   19

  اسراء، چاپ اول

، الصحاح فى اللغۀ، تحقیق احمتدبن عبتدالغفور عطتار  (1947) بن حمادجوهر،، اسماعیل  19

 دارالعلم للملایین، بیروم، الطبعۀ الرابعۀ 



  333 )نقش عقل در ساحات مختلف دین( منزلت عقل متعالی 

  یها ك، تهرا  ،یمذاهب اسلام یدگاهمنابع اجفهاد از د  (1174) محمدابراهیم ی،جنّات  12

 یتاءالفرا حلادارا یتروم،ب یرازی،شت یب  كوشتش ربتان ،یع وسائل الش ( 1941) یحر عامل  17

  یالعرب

 یتدگاهاز د یش عقل در اسفنباط قواعد و مقتررام حقتوقنق  (1191) یمابراه یدس ینی،حس  19

  21 ۀمعرفت، شمار ۀ، مجلاسلام

 ، انفشارام شکور،، قم، چاپ سوم كشف المراد  (1176) یوسف بنحلى )علام (، حسن  14

اسلامى،  ۀ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشانفظارام بشر از دین  (1196) خسروپناه، عبدالحسین  64

 چاپ اول 

 ، چاپ دوم، دففر نشر كفاب المفردام فى غریب القرآ   (1949) راغب اصفهانى، حسین  61

 معاصر  ۀیشدانش و اند یفرهنگ ۀ، نشر ملسسمعاصر یپژوهیند  (1196) اكبریرشاد، عل  66

  اول چاپ اسلامى، ۀاندیش و فرهنگ پژوهشگاه ،دین ۀفلسف  (1191) اكبرعلى رشاد،  61

  المعرفۀ، بیروم، الطبعۀ الثانیۀ، دارالمنار  (1919) رشید رضا  69

 ،تهترا ، شتهرام پتازوكی ۀترجمت، قل و وحتی در قترو  وستطیع  (1171) ژیلسو ، اتین  69

 مطالعام و تحقیقام فرهنگی  ۀملسس

محقتق؛  یشرح منظوم  حکمت؛ ب  اهفمام مهتد ؛غرر الفرائد  (1129) هاد، ملاسبزوار،،   62

  چاپ و انفشارام دانشگاه تهرا  ۀسملس ،تهرا 

  چاپ هشفم یارا ،، انفشارام دانش و ارزش  (1121) یمسروش، عبدالکر  67

  دارالمعرفۀ، بیروم، الملل و النحل  (1949) یمبن عبدالکرمحمد ی،شهرسفان  69

، عتۀالحکمۀ المفعالیۀ فى الاسفار العقلیۀ الارب  (1191) شیراز، )ملاصدرا(، صدرالدین محمد  64

  شركۀ دارالمعارف الاسلامیۀ

، ،المبتدأ و المعتاد، دارالهتاد  (م 6444ق/  1964) شیراز، )ملاصدرا(، صدرالدین محمتد  14

  بیروم، لبنا ، الطبعۀ الأولى

  دارالفعارف للمطبوعام یروم،، بالواضح  یالففاو  (1491) ، محمدباقرصدر  11

  ی للدراسام الاسلام یر، قم، مركز الغدعلم الاصول یبحو  ف  (1917محمدباقر) یدصدر، س  16

 ی،خسروشتاه یهتاد ید، ب  كوشش سدر اسلام یع ش  (1197) سید محمدحسین یی،رباربا  11

  بوسفا  كفاب، چاپ دوم ۀملسس



339  3101 بهار، 3، شمارۀ 31ین، دورۀ فلسفه د 

ملسستت  التتاعلمى ، المیتتزا  فتتى تفستتیر القتترآ   ق(1141) محمدحستتین ستتید رباربتتایى،  19

  للمطبوعام، بیروم

ستلامى، قتم، الطبعتۀ ، ملسسۀ النشتر الأنهایۀ الحکمۀ  (1919) محمدحسین رباربایى، سید  19

  الحادیۀ عشرۀ

تهترا ، انفشتارام صتدرا،  ،یسماصول فلسف  و روش رئال  (1176) ینمحمدحس یی،رباربا  12

 چاپ سوم 

  حیاء الفرا  العربىلا، بیروم، داراالفبیا  فى تفسیر القرآ   تا()بی روسى، محمدبن حسن  17

، هتای قرآنتیپتژوهش ۀ، مجلتباید و هست در نگتاه قترآ   (1177) حیدر یدس نژاد،یعلو  19

  19و  11 ۀشمار

، حقیقتت، ماهیتت، و ارزش، ماهیتت معرفتت دینتی  (1146) یروزجایی، رمضا ف تباریعل  14

  اسلامی، چاپ اول ۀپژوهشگاه فرهنگ و اندیشتهرا ، 

 اسلامى، چاپ دوم  ۀ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشفق  و عقل  (1191) دوست، ابوالقاسمیعل  94

، تحقیتق مهتد، الملزومتى و ابتراهیم كفتاب العتین  (1944) احمتد بتنفراهید،، خلیتل  91

  ائى، الطبعۀ الثانیۀ، دارالهجرهالسامر

انفشتارام امیتر كبیتر،  ۀملسست ،، تهترا آموزش فلستف   (1179) یمحمدتق یزدی،مصباح   96

  المللشركت چاپ و نشر بین

  ، تهرا ، انفشارام ارلاعاماخلاق ۀدروس فلسف  (1171) یتق محمد یزدی،مصباح   91

 ، انفشارام صدرا، تهرا   اسلام و مقفضیام زما   (1174) مطهر،، مرتضى  99

  تبلیغام اسلامیدففر قم، ، الفق أصول  (1174) رضا محمدمظفر،   99

  چهارم، بیروم، الأعلمى، چاپ الأنوار النعمانیۀ  (1949)لل  انعمت موسو، جزائر،، سید  92

 قتم، ی،محمتد علت ی،خراستان ی، ب  قلم كتاامینفوائد الاصول  تا()بی محمد حسین ی،ینینا  97

  9مدرسین، چ  ۀانفشارام جامع

 للت ابحو  فى علم الاصول )تقریرام درس آیت  (1949) محمود هاشمى شاهرود،، سید  99

  المجمع العلمى للشهید الصدر، قم، چاپ دوم، صدر(
 

49. Resnik, David B (1998), The Ethics of Science, London & Newyork. 


