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پرسش اصلی این جستار آن است هتب زاابتا زرداشت دسستی س ستر ار اا
عقالنی در ساح های سبگانة جهاندانی ،جهانداری س جهانآرایی چگ نب اس ؟
نگارنسه زا استفاده اا رسش بطبیقی س الگ ی شناخ مح ر در زااشناسی این
دس رسای

اا عقالنی

ماهس سزر در رسای

در انسیشة دس متفرر اجتماعی غرزی س شردی معتقس اس :
سر ار اا عقالنیت

معیتار آن را هتارایی ،یعنتی انت تا

زهترین سسیلب زرای دستیازی زب هسف ،معرفی متی هنتسک هتب در دالتال عقالنیت
ص ری در بمسن غرزی زب ظه ر رسیسه اس ک این عقالنی
خاصّ انسان مسرن اس

زاابتا جهتاندانتی

هب جهان طبیعی س اجتماعی را اا معنای دسستی عریتان

نم ده س زا سر اریسم س دم هراسی بتییین هترده است ک امتا عالمتب طباطبتایی
رسایتی دسسی اا عقالنی

دارد ک ایشان معیار عقالنیت

اصیل س سالم انسانی میدانسک عقالنی

دانشیار دانشگاه زادرالعل م


 دانشیار دانشگاه زادرالعل م
 دانشج ی دهتری فرهنگ س اربباطا

دانشگاه زادرالعل م

را همتاهنگی زتا فطتر

فطری جهان هستی را زا معنتا س انستان را

عقالنیت سکوالر و قدسی در ساحت جهاندانی ،جهانداری و جهانآرایی
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مرلف زب جهانداری س جهانآرایی زر اساس فطر میدانسک

واژههای كليديی عقالنیت
عقالنی

نت عی ،عقالنیت

هنجتاری ،عقالنیت

ن تری،

عملی ،ماهس سزر ،عالمب طباطباییک

مقدمه

فالسفب در امینة بمایی انسان زا سایر م ج دا

زر عقل س ب انتایی انسیشتیسن

زشر بریب میهننسک اااینرس ،زر خالف دیگر م ج دا  ،انسیشة رفتار س اراشهای
انسانی دازلی

ابصاف زب سصف عقالنی

(عقالنی زت دن را دارا متیزاشتنسک زتب

همین جه  ،بفرر درزاره چیستی ،ان اع ،آثار س هارهردهای این استتعساد س بت ان
سیژة انسانی م رد ب جب انسیشمنسان شرق س غر
اصلی این مقالب آن اس
س سیژگیهای آن در حیا

رسای

ز ده اس ک ااایتنرس ،پرستش

ماهس سزر س عالمب طباطبایی اا چیستی عقالنی

اجتماعی انسان چگ نب اس ؟

نگارنسه زرای پاسخگ یی زب این پرسش اا رسش مقایسبای یا بطبیقی 1استفاده

می هنس؛ بطبیق س مقایسب در دلال زسیاری اا بحقیقا

عل م اجتمتاعی دترار داردک

مقایسب میب انس زین ام ر متفتاسبی هموت ن افتراد ،گترسههتا ،مت ارد ،دسرانهتا،

احرام 2،گیارهها س حتی بفسیرها 3س مضامین 4زاشس ) (Mills, 2008: 100دراملری
زا زیان سب الگ در رسش مقایسبای هاملترین آنها را الگ ی شناخ مح ر میدانسک
در این الگ  ،زررسی مقایسبای ازیاری اس

هب محقق اا طریق شناخ

س بفاس های دس پسیسار یا دس ن ریب زب شناخ

عمیقبر مسئلب دس

شباه ها
مییازسک این

1. Comparative Method.
2. Statements.
3. Interviews.
4. Themes.
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الگ محقق را اا حصر ب جب زب بفاس ها (الگ ی ختالفمحت ر س نیتی محتسسد
مانسن زب شباه ها (الگ ی انطباق مح ر زاامیداردک ( )232 :3131این بحقیق زتا
زهرهگیری اا الگ ی شناخ مح ر در رسش بطبیقی درصتسد زااشناستی چیستتی
عقالنی
اهمی

آن زا بریب زر آرای سزر س عالمب طباطبایی اس ک

س ان اع س خص صیا
این زررسی در آن اس

اا مهمبرین خص صیا

هب ،اا یک س  ،عقالنی

دنیای مسرن است

مسرنیتب زر مح ر عقالنی

س زستیاری اا محستنا

یتا نت اد

بحلیل میش د س ،اا س ی دیگر ،هارهرد عقالنیت

انسیشة اجتماعی دس متفرر متفاس
آغاا مسرنیتب ،جهان زب سم

ممییة انسانی س یری
در

اس ک ماهس سزر اا این ایسه دفاع میهنس هب زا

بهی شسن اا معنا پیش میرسدک اس زر این زاسر اس

هب ب جب اصلی زشر در عصر ز رسهراسی ،زب جای هسال ن عی بعالی [معن ی] یا
رفتن در پی معانی غایی ،زتب هتارایی س عقالنیت
بمسن سرمایبداری را محص ل عقالنی

است ک (اسمیت )13 :3131 ،اس

مسرن غرزی متیدانتسک عقالنیتتی هتب زتب

افس نادایی(دینادایی اا انسگی زشر س ،در نهای  ،سر ارییم نا
اس ک اما در انسیشة عالمب ،عقالنی
خ د دسسی ز ده ،زبضرسر
پایة بر ین حیا

نب بنها منافابی زا دساس

منجر شتسه

س دین نسارد زلرتب
را

سج دی امر دسسی نیی حرم میهنسک اس عقالنیت

طیبب س انسگی اجتماعی استالمی متیدانتسک زتیشتک ،رسایت

سر ار س دسسی عقالنی

در انسیشة ایتن دس متفرتر ریشتب در ایتبهتا س ازعتاد

گ ناگ ن این مفه م داردک اااینرس ،شناخ

چیستی عقالنی

ضرسر

داردک

چیستی عقالنیت

عقالنی

اا ن ر لغ  ،مصسر جعلی اا سصف «عقالنتی» ،زتب معنتای عقالنتی

ز دن س معق ل ز دن اس

س زر ثب

سصف عقالنی زرای م ص فش دال

داردک
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این ساژة معادل ساژة « »Rationalityاس

هب اا مادة ابین « »Ratioزب معنتای

عقل مشتق شسه اس ک

«استن مارک» 1زب هارگیری مفه م عقالنیت

را در ستب حت اة علتم ،دیتن س

انسگی رسامره زررسی هرده اس ک اا ن تر اس ،اساستام متیبت ان گفت
عقالنی

در سب امینة متفاس

0ک گاهی عقالنی

اصتطال

زب هار میرسد:

سصف زاسرها درار میگیرد ،مثالم میگ ییم زاسر زب  pمعق ل

اس ؛
می ش نس ،متثالم متیگت ییم

2ک افعال س رفتارها نیی گاهی م ص ف زب عقالنی
رفتار  xمعق ل اس ؛
3ک گاهی اراشها زب عقالنی
اراش معق لی اس ک

متصف میش نس س میگ ییم ایتن یتا آن اراش

)(Stenmark, 1995: 5

هر یک اا این سب هارزرد عن ان خاصی داردک فالسفب در امینة ارایازی زاسرهتا -
یا حتی گیارهها س یا بصمیما  -اا بعبیر عقالنی

ن ری 2استفاده میهننتسک عقالنیت

ن ری زب این امر مرز ط می ش د هب زب چب ام ری زایس زتاسر داشتتب زاشتیمک در مقازتل،
«عقالنی

عملی» 3زب ح اة رفتارها مرز ط می ش د س زا این امر سرسهار دارد هتب چتب

ر فتارهایی را زایس انجام دهیم س ،در نهای « ،عقالنی

اراششناختی» 4زب ایتن مستئلب

میپردااد هب زرای چب چییهایی زایس اراش دایل ش یمک
زرخی فالسفب ادعا می هننس هب مسائل راجع زب اراشها س بمتایال
ح اة عقالنی

اس ک زرخی دیگر هتم ایتن امت ر را در حت اة عقالنیت

زیترسن اا
داختل

1. Stenmark.
2. Theoretical rationality.
3. Practical rationality.
4. Axiologcal rationality.
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میداننسک (هیان)5 :

هب انسان حیت ان عادتل است ،

مفرسض انسان شناختی این هارزردها آن اس

یعنی رفتارها س زاسرهای انسان زرخالف حی انتا  ،گیاهتان س جمتادا
ابصاف زب عقالنی
عقالنی

را دارد ،یعنی دازلی

ن عی 1یاد میش دک عقالنی

شت نی

معق ل شسن را دارد ،هب اا آن زا عنت ان
ن عی زب این معنا نیس

هب همة زاسرهتا س

رفتارهای انسانی عقالنی می ش د ،ایرا بنهتا زرختی زاسرهتا س رفتارهتای انستانی
مالکهای عقالنی
عقالنی
عقالنی

را دارا هستنس ،زب زیتانی ستادهبتر ،عتالسه زتر اینرتب شت نی

را دارنس ،زالفعل نیی مالکهتای عقالنیت
عقالنی

هنجاری اطالق میش دک عقالنی

میرسد هب عقل س مالک های عقالنی
عقالنی

را دارا هستتنسک زتب ایتن نت ع

ن عی شرط اام زرای عقالنی

هنجاری در م ردی زتب هتار

را زب نحت ی ددیتق زتب هتار زستتب زاشتیمک
هنجاری اس

اما شرط هتافی زترای آن

نیس ک (قائیی نتا )3-5 :3131

پس اا زیان چیستی عقالنی  ،زب من مة فرری دس متفرتر در دس ست ی عتالم
سفر میهنیم با رسای

غرزی س شردی عقالنی

را در آثار جامعبشناس هاب لیک س

فیلس ف آلمانی ماهس سزر س مفسر شتیعی س فیلست ف ایرانتی عالمتب طباطبتایی
زااشناسی هنیمک
ماکس وبر و روایت عقالنیت سکوالر

ایسة عقالنی

در هان ن ن ریة اجتمتاعی متاهس سزتر دترار داردک در حقیقت ،

مضم ن هلی آثار سزر مسئلب ماهی  ،علل س معلت لهتای عقتلگرایتی در ج امتع
مسرن غرزی اس ک اس در بحلیل چرایی س چگ نگی شرلگیری جامعتة متسرن زتب
1. Generic rationality.

عقالنیت سکوالر و قدسی در ساحت جهاندانی ،جهانداری و جهانآرایی

02
عقالنی

فرهنگ جامعب سر ار س مسرن اشتاره داردک

زب عن ان مهمبرین شاخ

(وبر  )355 :3131زرخی شارحان آثار سزتر ،هموت ن استتفن هتالبرر ،در آثتار اس
چهارگ نة اصلی عقالنی

را بش ی

دادهانسک (کالبرگ )3313 :3831

 .1عقالنیت عملی

عقالنی

عملی عبار

دنی ی س ب ثیرا
عقالنی

اس

اا هر گ نب شی ة انسگی هتب فترد در آن ،اعمتال

آنها زر خت د را ارایتازی متیهنتسک (وبمر  )32 :3133ایتنگ نتب

در انسگی رسامره زاابا

اس ک افرادی هب عقالنی

دیسگاهی صرفام عمتل گرایانتب س خ دمسارانتب

عملی را زب هار متیزرنتس ،سادعیتا

س الیامتا

مت رد

ب افق جامعب را می پذیرنس س زرای م اجهب زا مشرالبی هتب آنهتا ایجتاد متیهننتس
مناسالبرین راه را زرآسرد میهننسک اینگ نب عقالنی

م الف هر چییی اس

هتب

رسال عادی انسگی رسامره را زر هم انسک (دیلتنی )213 :3133

بمایل عملگرایانب س این دنیایی زب الگ های هتنش مبتنتی زتر عقالنیت

عملتی

مستلیم پیرسی افراد اا زرخی سادعیتا  ،همتراه زتا گترایش زتب م الفت

زتا هتر

جه گیری مبتنی زر بعالی ام ر رسامره اس ک چنین اش اصتی نتب فقته زتب هتر
بالشی در جه

اراشهای غیرعملی آن دنیایی ،اعم اا اب پیتای دینتی س عرفتی،

زلرتتب زتتب عقالنی ت

ن تتری انتیاعتتی بمتتام ادشتتار رسشتتنفرر نیتتی زتتیاعتمادنتتسک

(کالبرگ )3352 :3831
 .2عقالنیت نظری

این ن ع عقالنی

عبار

اس

اا بسله فیاینسه زر سادعی

ب سل زب مفاهیم انتیاعیای هب رسازبرسا زر دد

در عرصة ن تر ،زتا

آنها افیسده میش دک(وبر :3133
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03

ن ری متضمن مهار هردن آگاهانة سادعی

زلرب اا طریق ساختن مفاهیم انتیاعی دارای دد
زرای درک ددیق سادعی

شناختی اس

فیاینسهک عقالنی

ن ری متضمن

اا طریق ازیارهایی انتیاعی ،زستان دیتاس

منطقی ،استقراء س اسناد علّی ،زر خالف عقالنی
این گ نب عقالنی

اس  ،نب اا طریق هنش

عملی هب مبتنی زر عمتل است ک

زب فرد امران می دهس با در جستج ی رسیسن زب درک مت اردی

چ ن «معنای انسگی» اا سادعیا

رسامره فرابر رسدک (دیلتنی )213 :3133

سزر اظهار می دارد هب زر خالف هنش عقالنی ناظر زب سسیلة هتسف هتب زنیتان
عقالنی

عملی صرفام سااگارش نسه را فراهم می هنس ،فراینسهای بحقق عقالنیت

ن ری را «نیااهای فراطبیعتی» زرخ استتب اا سرشت
«خ اس

مهار نشسنی» آنان بق ی

متفرتران س ن تام ستااان س

س بشسیس می هنس ،چراهب آنهتا متیخ اهنتس اا

صرف زرخی ام ر عادی فرابر رسنس س زرای سدایع بصادفی انسگی رسامره معنایی
یرپارچب بسارک زبیننسک سزر ان اع فراسانی اا متفرران ن تامستاا مثتل جتادسگران،
رسحانیان ،فیلس فان ،راهبان ،الهیا دانان ،داضیان ،ح اریان س ککک را یاف
ن ع عقالنی

هب ایتن

را اختیار هردهانسک (کالبرگ )3351 :3831

 .3عقالنیت جوهری

عقالنی

ج هری 1اا این ن ر هب هنش را مستتقیمام زتب ست ی الگت هتسای

می هنس مشازب عقالنی

عملی اس

س شباهتی زب عقالنی

ن ری نتساردک امتا ایتن

هسایتگری نب زر پایة زررسی راهحلهای مسائل رسامره اا طریق محاستبة محت
سسیلب  -هسف ،زلرب در اربباط زا «اصلیاراشی» هتب درگذشتتب ،حتال یتا زتالق ه
م ج د اس

ص ر

میگیردک (کالبرگ  )3355 :3831عقالنی

ج هری رسشی را

1. Substantive rationality.

عقالنیت سکوالر و قدسی در ساحت جهاندانی ،جهانداری و جهانآرایی

01

بعیین می هنس هب مبتنی زر ن ام اراشتی است
محسسد شسهانسک اینگ نب عقالنی
فراباری ی اس

هتب در آن ن تام رفتارهتای فتردی

منحصر زب ج امع غرزی نیس

س فرافرهنگی س

س در هر جامعبای هب اص ل اراشی مستحرمی زاشس سج د داردک

(دیلتنی )218:3133

این ن ع عقالنی
عقالنی

نشانة دازلی

ذابی ممرن اس

ذابی انسان زرای هنش اراشی -عقالنی است ک

محسسد زاشتس ،یعنتی دلمترس محتسسدی اا انتسگی را

سامان دهس س بمامی دیگر دلمرسها را دس ن ت رده رهتا هنتس هتر جتا درستتی
متضمن پایبنسی زب اراش هایی چ ن سفاداری ،همسردی س بعاسن زاشس ،عقالنیت
ذابی (ج هری را می ساادک همونین ،هم نیسم ،فئ دالیسم ،اپیر ریسم،هال نیسم،
س سیالیسم ،ز دیسم ،هنسسییسم س دیسگاه انسانی درزارة انسگی ،هر دسر هتم هتب
دازلی

آنها زرای بن یم هنش س نیی محت ای اراشی آنها متفتاس

بمام عقایس ایباشتناختی در زتا

زاشتس ،هموت ن

امت ر ایبتا مثتالهتایی اا عقالنیت

ذابتیانتسک

(کالبرگ )3355 :3831
 .4عقالنیت صوری

عقالنی

ص ری 1،زرخالف خصل

زین بمسنی س فراعصتری عقالنیت هتای

عملی ،ن ری س ذابی ،اساسام زا عرصبهای انسگی س ساختار سلطبای هب حتسسد س
ثغ ر آن فقه همراه زا فردگرایی س صنعتی شسن ددیق س مش
داردک (هیممان )3353 :البتتتب ،در عقالنی ت

شسه اس

پی نس

ص ت ری ،رسشهتتا را د اعتتس ،د ت انین س

دست رالعملهای عتام بعیتین متیهنتس ،نتب فتردک عقالنیت

صت ری زترای ن تام

سرمایب داری ،زرای د انین رسمی ،زرای ادارة امت ر ز رهرابیتک س زترای مت اردی
1. Formal rationality.
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ن یر اینها ضرسری اس

س مجری طر های عقالنی زب حسا

دست العمل های عتام معترف عقالنیت
حالی هب عقالنی

01

صت ری است ک (دیلتنمی  ،)218:3133در

عملی هم اره نشانگر گرایش مبهم زب محاستبب س حتل مستائل

رسامره اا طریق الگ های هنش زر مبنای عقالنیت

سستیلب  -هتسف س زتا لحتا

منافع ش صی در مقام عمل اس  ،همان محاسبب را عقالنی
د اعس ،د انین س مقررابی هب هارزرد آن عام اس
زر اساس این گ نبشناسی ،عقالنی
اس

میآیتس؛ دت انین س

مشرسعی

ص ری زا ارجاع زتب
میز شسک

م رد ن ر سزر هب م تت

بمتسن غرزتی

همین ن ع اخیر اس  ،ایرا ادسام دیگر در سایر بمسنها نیتی سجت د داشتتب

اس ک البتب ،سزر این ن ع عقل گرایی را هب زرای اصال س برمیل شی ة انتسگی در
ج امع مسرن غرزی شرل گرفتب سرن ش

محت م همة ج امع دیگر نیی متیدانتسک

(هیمان) میب ان مهمبرین سیژگتی ایتن عقالنیت

را ازعتاد ستبگانتة جهتاندانتی،

جهانداری س جهانآرایی زرشمردک
در زُعس جهاندانی زایس گف

هب این ن ع عقالنی

زاابا

جهانشناسی خاص

انسان سر ار اس ک انسان متجسد غرزی زا اهتفا زب مرببة ناالة عقتل ،یعنتی عقتل
بجرزی ،زب جراحی هستیشناسی خ د می پردااد ،هاری هتب سزتر اا آن زتا عنت ان
«رااادایی» یاد می هنسک رااادایی زب معنای غلبة نگرش علمی س دانش بجرزتی زتر
سایر معارف انسانی اس ک هازرماس دیسگاه سزر را اینگ نب نقل میهنس:
هرجا دانش تجربی افسونزدایی مستیرّی از جهان را بما ومود بمم هیمرار هوردر
اس ،و جهان را بم موضوع سازوکار علّی تبدیل کردر اس ،هیزمان فشارهای سختی
بم این اصل موضوعة اوالقی ایجاد شدر اس ،کم جهان دارای نظام الهی اس ،یعنمی

فلکی اس ،کم بم لحاظ اوالقی معنادار اس( .،هابرماس )211 :3131

زب زیان دیگر ،عقالنی

ص ری جهان طبیعی را جهانی مرتانیری س فادتس معنتا

عقالنیت سکوالر و قدسی در ساحت جهاندانی ،جهانداری و جهانآرایی
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میدانس هب علم بجرزتی سظیفتة هشتف دت انین آن س ستااسهارهای اجتیای آن را
زرعهسه گرفتب اس ک اا ن ر سزر ،هرچنس در دیاس زا جهان طبیعی (جهان اشتیاء ،
جهان اجتماعی(جهان انسان ها معنادار اس

عریان 1،یعنی سادعیتی هب

س سادعی

اا هرگ نب معنا عاری س فارغ زاشس ،نساریمک امتا ایتن معتانی زرخاستتب اا ذهنیت
هنشگران اس

هب هازرماس زرای

س سج دی اعتباری س اعطایی داردک اااینرسس

فهم آن همسلی 2س استفاده اا رسش بفهمی را پیشنهاد میهنتسک در رسش بفهمتی،
محقق فرضیبای در زا

حال

رسحی فاعل میسااد س ،ستپس ،آن فرضتیب را زتا

رفتار س گفتار فاعل محکّ میانسک معنا همان ذهنی
در زُعس جهان داری ،اا نگاه سزر ،غلبة عقالنیت

رسحی فاعل اس ک

س حال

ازتیاری زتب ز رسهرابیتک شتسن س

دم هرابیک شسن جهان منتهی می شت دک (کتوسمتو  ،)31 :3135ایترا اذعتان زتب نقتش
ازیاری عقل زب معنای انصراف اا عقل حقیق ج زب عقل هارآمس است  ،زتسین ستبال
هب هارایی در هان ن ب جب عقالنی

ص ری درار داردک یتافتن زهتترین راه زتا همتترین

هیینب زرای دستیازی زب هسف غای ِ عقالنی

ص ری است ک ز رسهراستی ستااسهاری

مبتنی زر هارایی ،محاسببپتذیری ،پتیشزینتی ،هنتترل س بصتمیمگیتری در متسیری
هش رداری اس  ،ایر ا شامل د اعسی عقالنی س رسمی اس
زب افراد ،فعالیت

س

هب زب جتای آاادی دادن

آنهتا را محتسسد متیهننتسک ایتن د اعتس متنعرسهننتسة هنجارهتا س

اراش های جامعب انسک در ز رسهراسی هرچنس افراد زب چرخدنسه هتای ه چتک ماشتین
ببسیل می ش نس س حس فردی  ،خالدی
دفس آهنین زرای م فقی

س آاادی خ د را اا دس

میدهنس ،امتا ایتن

سرمایبداری ضرسری اس ک (هیان)31 :

اا ن ر سزر ،رااادایی اا جهان زب این معنا است

هتب «متا متیدانتیم یتا زتاسر
1. Brute fact.
2. Empathy.
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هردهایم هب هر لح ب میب انیم ثاز
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هنیم هب اص ام هیچ دسر

استرارآمیی س غیتر

دازل رؤیتی هب در ام ر انسگی مساخلب هنس سج د نسارد»ک (وبمر ببمیتما)35-31 ::

زنازراین ،انسان متجسد نیاای زب هسای های آسمانی در ستاخ
خ یش نسارد س عقل خ دزسنسة زشری در حل مشرال
سدتی حقیق

ساحس اا جهان رخ

اس هفای

س بتسزیر جامعتب
میهنسک البتتب،

زرزس  ،چارهای جتی رجت ع زتب دم هراستی

نیس ک زب همین جه  ،سزتر دس نت ع دم هراستی مستتقیم (در ستطل محلتی س
دم هراسی نماینسگی (در سطل دسل های ملی را اامة عقالنی
س اا آن حمای

میهنسک (کتوستو )33 :3135

در زُعس جهان آرایی نیی عقالنی
انسان ،آاادی ،لذ
ازیاری در ساح

مسرن میدانتس

س ذسق س خ اس

ازیاری عرصة حیا

زشری را زا زها دادن زتب

اس بییین میهنسک مهمبرین بجلی عقالنی

فرهنگ ،اخالق س ایباییشناسی هثر گرایی مذهبی ،اخالدی س

هنری اس ک اسط رهادایی اا جهان اا طریق عقالنیت

ازتیاری س علتم منجتر زتب

بغییر شرل زنیادی پایبهای انسگی اخالدی میش د هب اا آن زتا اصتطال دنیت ی
شسن (سر اریسم یاد می ش دک عالدب منسی زب ام ر دنیت ی در جامعتة ستر ار
صت ر

بعتتسدگرایی متتذهبی س اخالدتتی زتتب خت د متتیگیتترد ،چراهتتب در جهتتان

رااادایی شسه اا سحس
آاادی بفرر ،بن ع انت ا

مذهبی س اخالدی اثری نیست

زلرتب رسحیتة انتقتادی س

ش صی س بعسد ایستارهای اخالدی متن ع س گاه متضاد

را زا خ د زب همتراه داردک آاادی س عقالنیت

رازطتبای دسست یب دارنتس ،ایترا زتا

گسترش علم س عقالنی  ،هم اره همبچیی س همبهس م رد سؤال درار متیگیتردک
پس ،زب حاشیة آاادی بفرر س ب مل نیاا است ک آاادی بفرتر نیتی امینتة گستترش
افرار متن ع س عقالنی

مترثر را فراهم متیهنتسک (گمی روشمم  )88-83 :3135در

عقالنیت سکوالر و قدسی در ساحت جهاندانی ،جهانداری و جهانآرایی
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سایة این جهان آرایی اس

هب انسان متسرن در بقازتل زتا انستان ستنتی احستاس

زربری میهنس س این زربری خص صی

اس ک (هیان)313 :

دیگر این عقالنی

عالمه طباطبایی روایتگر عقالنیت قدسی

زر خالف جامعبشناس هالسیک غر

«ماهس سزر» ،فیلس ف اجتماعی شترق

«عالمب طباطبایی» درزارة م ض ع عقالنی

زب ط ر مستقل اظهار ن تر نرترده امتا

میب ان اا ازالی آثارش  -زا ب جب سیژهای هب زتب عقتل دارد  -دیتسگاه اس را در
این م رد زااساای نم د ،ایرا همانگ نب هب گذش
این اصطال زر ثب
عقالنی

عقالنی

سصف عقالنی زترای م صت فش دالت

یعنی عقالنی زت دنک
دارد س م صت ف

میب انس ،زاسرها ،رفتارهتا س اراشهتای انستانی زاشتسک زنتازراین ،زترای

زااشناسی عقالنی

اا نگاه عالمب زایس ازتسا معنتای عقتل س ادراهتا

س بحرهتا

معق ل (گیاره های ن ری س عملی معق ل شناستایی شت د بتا امینتة اام جهت
شناخ

چیستی عقالنی

حقیق  ،شناخ

زب عنت ان سصتفِ زاسرهتا س رفتارهتا فتراهم شت دک در

«زاسر عقالنی» س «عمل عقالنی» مقسمب ای زرای شناخ

چیستی

سصف «عقالنی ز دن» س «عقالنی » اس ک
عالمب در زیان معنای عقل مین یسس :هلمب «عقل» ،در لغ  ،زب معناى زستن س
گره ادن اس ک س زب همین مناستب  ،ادراهتاب هتب انستان دارد س آنهتا را در دل
پذیرفتب س پیمان دلب نسب

زب آنها زستب اس  ،عقل نامیتسهانتس ،س نیتی متسرها

آدم را س آن د هاى را هب در خ د سراغ دارد س زب سسیلة آن خیر س شر س حتق س
زاطل را بش ی
سفاه

س حماد

م دهس« ،عقتل» نامیتسهانتس ،س در مقازتل ایتن عقتل ،جنت ن س
س جهل درار دارد هب مجم ع آنها همب د نیرسى عقل است  ،س

این همب د زب اعتبارى جن ن س زب اعتبارى دیگر سفاه

س زب اعتبار س م حمادت
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س زب اعتبار چهارم جهل نامیسه م ش د»ک (طباطبایی )133 :3131

زا ب جب زب این معناشناسی اا عقل ،چهتار نت ع عقالنیت

در من متة فرتری

عالمب دازل شناسایی اس ک
 .1عقالنیت نوعی

ارسط اا انسان زب عن ان «حی ان ناطق» یاد میهنسک همین بعریتف ارستط یی
در سن

فرری انسیشمنسان اسالمی نیی پذیرفتب شسه اس ک من ت ر اا «نتاطق» آن

ز ش اا حقیق

انسان اس

هب دارای دسر

بعقل س بفرتر است

«نفس» هم بعبیر میش دک در ن ر عالمب طباطبایی ،حقیق
را اا دیگر م ج دا

س حی انا

متمایی هرده اس

اسس ک ایشان مین یسس« :انسان را زب این جه

هتب اا آن زتب

سج دی انسان – هب اس

– نفس ناطقة انستان س عقتل
عادل م گ ینس س زب این خصیصب

اا دیگر جانساران ممتاا م داننس هب ختساى ستبحان انستان را فطربتام ایتن چنتین
آفریسه هب در مسائل فررى س ن رى حق را اا زاطل س در مسائل عمل خیتر را اا
شر ،س نافع را اا مضر بش ی
زب عقالنی

دهس»ک (هیان )131 :زا این زیان ،در حقیق  ،عالمب

ن عی زشر اذعان میهنسک

 .2عقالنیت فطری

عالمب معتقس اس  :چ ن اا میان همة جانساران انسان را چنین آفریتسه هتب در
همان اسل پیسا شسن س هس

شسن خ د را درک هنتس س زسانتس هتب اس اسست

س،

سپس ،اس را زب حت اس ظتاهرى مجهتی هترده بتا زتب سستیلة آن حت اس ظت اهر
م ج دا

محس س پیرام ن خ د را احستاس هنتس ،زبینتس س زشتن د س زوشتس س

زب یس س لمس هنس س نیی اس را زب ح اس زاطن چ ن :اراده ،حتال ،زغت

 ،امیتس،

عقالنیت سکوالر و قدسی در ساحت جهاندانی ،جهانداری و جهانآرایی
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برس س امثال آن مجهی هرده با معان رسح را زتب سستیلة آنهتا درک هنتس س زتب
سسیلة آن معان  ،نفس اس را زا م ج دا
مرببه شسن ،در آن م ج دا
ب صی

دخل س بصرف هنس ،بربیال دهس ،اا هم جسا هنتس،

س بعمیم دهس س آنگاه در آنوتب مرزت ط زتب مستائل ن ترى س ختارج اا

مرحلة عمل اس
عمل اس

خارج اا ذا

اس مرببه سااد س پتس اا

بنها ن ر دهس س حرم هنس ،س در آنوتب هتب مرزت ط زتب مستائل

س مرز ط زب عمل اس

حرم عمل هنس ،س بربیال اثر عمل زسهس س

همة این هارها را زر طبق مجرای زب انجام می رسانس هتب فطتر
بش ی

اصتل اس آن را

میدهس ،س این همان عقل اس ک (طباطبایی )131 :3131

زر این اساس ،زایس گف
سج دی س سرش

در انسیشة عالمب طباطبایی ،عقل ز شتی اا ستاختار

انستان یعنتی ز شتی اا فطتر

هماهنگی اس زا سرش

اس است

س ن ع آفرینش انسانی ،زلرب حره

زسین بربیال ،در یک جملب متیبت ان گفت
«هماهنگی زا فطر » اس

عقالنیت

س من ر اس اا فطر

هب زب عقل مرز ط می ش د س اا این جه

س عقالنیت

در مستیر طبیعتی آنک

در نتید عالمتب طباطبتایی

ت البتب آن ز ش اا فطر

ز ش اصلی س حقیق

بشریل میدهس  -مجم عب د ای انسانی اس

یعنتی

فطر

انسان
انسان را

هب زتسان سستیلب انستان خت د را س

محیه خ د را می شناسس س در امر خارج اا مرحلة عمل حرم ن تری متیهنتس س
درزارة مسائل عملی حرم عملی صادر میهنسک (هیان)

اما هماهنگی زا فطر  ،زب ط ر مطلتق« ،عقالنیت » خ انتسه نمتیشت د زلرتب
سازستب زب سالم

فطر

اس ؛ انسانی هب ظاهرام زهرهمنس اا عقل اس  ،آنگاه هتب

یک یا چنس با اا غرایی س امیال درسنی اس طغیان نم ده یا عینک محب
حرص یا ککک زب چشم عقل خ د اده ،گرچب هب هم انستان است

یا خشم یا

س هتم عادتل ،اا
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حرم زب حق ناب ان اس
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س اصالم هر حرمی هب میهنس زاطتل است  ،سلت اینرتب

احرام خ د را خردمنسانب س اا سر عقل زسانس سلتی عقتل خ انتسن چنتین عقلتی،
استعمال مجاای س مسامحب آمیی اس
هماهنگی زا فطر

نتب سادعتیک (هیمان) نتیجتب آنرتب عقالنیت

سالم س اصیل انسانی اس ک

نرتب مهم دیگر آنرب در سن

فلسفی اسالمی عقتل ب انتایی انجتام دس هتار را

دارد( :حستنزادر )218 :3133

0ک ادارک حقایقی هب زب هس ها س نیس ها مرز ط میش د؛
2ک ادارک خیرا

س شرسری هب زب زایسها س نبایسها مرز ط میش دک

زب زیانی دیگر ،زرای عقل می ب ان دس دلمرس در ن تر گرفت  :دلمترس افعتال س
رفتار انسان س دلمرس همة حقایق غیر اا رفتار انسانک عقل در هر دس دلمترس دارای
معانیای هب انسان دتادر زتب ادراک

عل م س ادراهابی اس ک اااینرس ،میب ان گف
آن زا د ة عادلب میزاشس زر دس دسم اس :
0ک معانی هب ذابام زر م ج دا

خارجی منطبق میشت نس ،خت اه ایتن معتانی را

انتیاع س بعقل هنیم س خ اه نرنیم ،مثتل معنتای «امتین»« ،آستمان»« ،ستتارگان» س
«انسان»ک این معانی هب زب بعقل س انتیاع س رفتتار انستانهتا رزطتی نسارنتس س بنهتا
حرایتگر سادعیابی در خارجانس معانی حقیقی اس ک
2ک دسم دیگر معانی اعتباری س دراردادی اس

هب انسانها در انسگی اجتماعی

آنها را سضع میهننتس س فعالیت هتای اختیتاری خت د را در چتارچ

آن دترار

میدهنس س اراده س خ اس های خ د را مستنس زتب آن متیهننتسک ایتن معتانی ،زتر
خالف دسم اسل ،خارجی

نسارنس س حرای

اا خارج نمیهننتس زلرتب انستانهتا

هستنس هب آثاری را زر آن متربال میهننس س زب آن خارجی

میز شنس س چ ن این
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آثار را انسانها زر آن متربال میهننس ،اعتباری س دراردادیانس س دارای آثتار ذابتی
نیستنسک این عل م احرام س مقررا

س سنن اعتباری هستنس هب در اجتمتاع جریتان
س ماننتس آنک (طباطبمایی :3133

می یازنس ،ماننس سای  ،ریاس  ،سلطن  ،ملریت

 )18در این گ نب معانی زب حسال اختالف ان ار عقال اختالف ،بغییر س ببسل زسیار
رسی میدهس( .طباطبایی )51 :3133

زسیاری اا حرمای اسالمی ،ماننس فارازی ،ازنسینا ،مالصسرا س عالمب طباطبایی،
زا ب جب زب این دس دلمرس در معانی س شناختنیها ،معتقتس زتب سجت د دس عقتل در
انسان هستنس عقل عملی س عقل ن ری؛ (حستنزادر  )218 :3133عقل عملی عقلی
اس

هب درزاره رفتار انسان س خیر یا شر ز دن س یا نافع س ضار ز دن آن حرتم س

داسری میهنس س عقل ن ری عقلی است
نیستی آنها س هیفی

هتب درزتارة حقیقت

اشتیاء س هستتی س

فی نفسة آنها ،زا دطع ن ر اا اینرب در دایرة رفتار انسانی دترار

دارنس یا نب ،حرم س داسری میهنسک
1ـ  .2عقالنیت نظری :در نگاه عالمب طباطبایی ،عقل ن تری عقلتی است
درزارة حقیق

اشیاء س هستی س نیستی آنها س هیفی

هتب

فی نفسب آنها ،زا دطع ن ر اا

اینرب در دایرة رفتار انسانی درار دارنس یا نب ،حرم س داسری می هنس کگتیاره هتای
عقل ن ری معرف

هاییانس هب اا امری حرای

می هننس س منعرس هننسه چیتیی

هستنس ،گیارههایی ماننس این امین اس  ،آن آسمان اس
انس ،ایرا اا سادع حرای

س کک گیاره های ن تری

دارنسک (علتزادر )233 :3131

زب اعتقاد عالمب ،معرف های ن ری خ د زب دس دستب حسی س عقلی (اعطایی س
بس یری ک بقسیم پذیرنس0 :ک معرف

حسی معرفتی اس

زا جهان عین اا طریق ازیار حسی حاصل میش د 2ک معرف

هب در اثر اربباط انستان
عقلی معرفتی است
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هب عقل انسان پس اا هسال معرف های حسی س زتر اثتر فعالیت هتای ذهنتی س
فرری هب زر آنها انجام میدهس زب آن دس
آنرب در رببب اا معرف

مییازسک این دستب اا معرف  ،زا سج د

حسی زربر اس  ،در سج د سامسار آن اس ک عالمب در این

زاره مین یسس :زحث عمیق در عل م س معارف انسان این معنا را مسلم مت ستااد
هب عل م بصسیقیة انسان مت دف زر عل م بص ریب اس اس

س معل م اس

بص ریب زشر منحصر در دانستنی هاى حس اس یا عل م اس
انحاء اا حسیا

هب عل م

هتب زتب نحت ى اا

اس منتیع ش دک اا س ى دیگر ،هم زرهان س هم بجرزب ثاز

هب هس هب فادس یر اا ح اس پنجگانب اس

فادس همتة علت م است

هرده
هتب زتب

نح ى زب آن حس منته م ش د ،چب عل م بص رى س چب بصسیق  ،چب ن رى س
چب زسیه ک اگر آن ط ر هب ن ریة بذهر ادعا هرده همة عل م زتراى ه یت
انسانها زالفعل م ج د اس

س ذا

س همة انسانها همتة علت م را در نهتاد خت د نهفتتب

دارنس ،زایس نساشتن یک حس هیچ اثرى در اس نگتذارد س هت ر متادرااد زتب همتة
رنگها س هر مادرااد زب همة صساها آشنا زاشس ،س اگر صاحبان ن ریة بذهر زگ ینتس
هب همب عل م در نهاد زشر نهفتب اس  ،اما هرى س ه رى مانع فعلی
عبار

یافتن یا ،زتب

دیگر ،مانع بذهر آن عل م اس  ،در حقیق  ،اا ادعاى خ د زرگشتبانتس س

اعتراف هردهانس هب صِرف پرداختن زب نفس س انصراف اا بعلقا
زب نفس س زر طرف شسن غفل

فایسهاى در ذهتر مطلت

مادى یا ب جتب

یتا علتم زتب آنوتب در

جستج ى آن هستیمک (طباطبایی )128 /5 :3131

اما در خص ص مالک صسق س هذ
بعیین صسق س هذ
ازیار بش ی

(پذیرش س بن دادن یا رد هردن س معیار

س در پاسخ زب این پرسشها :مبنای صسق س هذ

اینرب یک معرف

چیست ؟

ساجس آن مالک س صادق یا فادس آن س ،در نتیجب،
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هاذ

هسام اس ؟ ،عالمب معتقس اس  :یری اا مربریا

اس

عقل نیی زسان حرم میهنس لیسم ببعی

انسانی هتب

فطر

اا حتق است ک ااایتنرس ،ببعیت

زسسن هیچ دیس س شرطی ضرسری مینمایسک زسینبربیتال ،عالمتب صتف

اا حتق
حقانیت

(صسق را در م ارد گ ناگ نی ماننس م ج دا  ،هنشها ،گفتبها س انسیشبهتا زتب
هار میگیرد س معتقس اس
سادع اس ک حقانی

هب مالک حقانی

یک م ج د زب آن اس

در همتة آنهتا انطبتاق زتا

س صساد

س صساد

هب مالک حقانی

را داشتب

زاشس ،یعنی سج د در ن ر گرفتب شتسه زترای آن زتر سجت د عینتی س ختارجیاش
حتق بلقتی

منطبق زاشسک این گفتب هب «آسمان زاای سر ماس » نیتی اا آن جهت
می ش د هب زا خارج منطبق اس ک همونین ،یک هنش امانی زتر صتف
سادع میش د هب در جه

حقانیت

هسف یا امر م رد ن ر زاشسک

مرح م عالمب ،زتر ختالف هستانی هتب متالک صتسق س حقانیت
سااگاری یا نفع س یا عمل میداننس ،زر این زاسر اس

انسیشتب را

هب مالک صسق انسیشب نیتی

انطباق زا سادع اس ؛ انسیشة حق جی رأی س اعتقاد مطازق زا سادتع نیست ک معیتار
بش ی

صسق س هذ

معرفت

امتری اا جتنس خت د معرفت

طباطبایی ،ماننس سایر متفرران اسالمی ،معیار صسق س هذ

است ک عالمتب

انسیشبها را اا جنس

انسیشتب متیدانتسک در ن تر اس ،ازتیار محتک ادن انسیشتبهتای ن تری (پیویتتسه
انسیشبهای زسیهی اس  ،اما انسیشبهای زسیهی خ د معیار اس
آنها زب زساه

س صسق س هذ

عقل ساگذار می ش دک زب اعتقاد عالمب ،محت ر اصتلی انسیشتبهتای

زسیهی س ن ری اصل «امتناع اجتماع س اربفاع دس نقی

» اس ک

زا سج د ب هیس عالمب زر بفرر جمعی (در زرازر بفرر فردی  ،زب عن ان راه م رد
ب صیة درآن س نیی اینرب این راه طریقی زرای نیدیک شسن زتب صتسق در معرفت
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اس  ،زا این حال ،اس منرر عصم
(جمع خاص  ،اهثری
اس
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فرری «هیئا

جمعی» ،ماننس اهل حل س عقس

(جمع عام س حتی اجتماع هل ام

اسالمی (جمتع عتام

س اینگ نب انسیشبها را زب هیچسجب معیاری زرای صسق خ د آن انسیشبها زا

دیگر انسیشبها نمی دانسک زنازراین ،زب طت ر خالصتب ،عالمتب طباطبتایی عقالنیت
ن ری را در پی نس زا مبناگرایی س رئالیسم میدانسک عقالنی  ،در این دلمرس ،منطقی
ز دن ادراها

عقالنتی آن دستتب اا ادراهتا انتس هتب یتا

است  ،یعنتی ادراهتا

خ دزبخ د زسیهیانس س انسان پس اا بص ر آنها بصسیقشان میهنس یتا منتهتی زتب
زسیهیانسک (علتزادر  283 :3131م )282
2ـ  .2عقالنیت عملی

دلمرس فعالی

عقل عملی در انسیشة عالمب طباطبایی افعتال انستانی س معتانی

اعتباری اس ک ااایتنرس ،معرفت هتای عملتی فادتس خص صتی

حرتایتگری اا

خ

اس »« ،ظلم

سادعانسک (ر .ك :طباطبایی  )51 :3133گیارههایی ماننس «عسال

زس اس »« ،عمل خیر را زایس انجام داد» چنینانسک اینها گیارههاییانس هتب اا سادتع
حرای

نسارنس س انسان آنها را صرفام زرای آنرب در عمل زب هارش میآینس ساجتس

میش دک عالمب این دستب اا معرف
«ادراها
س انعراسا

را «اعتباری» نیی میخ انس:

اعتباری در مقازل ادراها

حقیقی اس ک ادراها

ذهنی سادع س نفساامر اس ک اما ادراها

هب ذهن زب من ر رفع احتیاجا

حقیقی انرشتافا

اعتباری فرضهایی است

حیابی آنها را ساختب س جنبة سضعی س دراردادی

س فرضی س اعتباری دارد س زا سادع س نفساامر ستر س هتاری نتسارد»ک (طباطبمایی

 )133/ 5 :3133سپس ،عالمب زب زیان بفاس
ن ری س عملیانس میپردااد س معتقس اس :

دس ن ع ادراها

هب محص ا

عقل
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ادراکات حقتقی ارزش منطقی دارد و ادراکات اعتباری ارزش منطقی نمدارد
محمت

و ادراکات حقتقی تابع احتتاجات طبتعی موجود زندر و عوامل مخصمو

زندگانی وی نتس ،و با تغتتر احتتاجات طبتعی و عوامل محت تغتتر نییکنمد و
اما ادراکات اعتباری تابع احتتاجات حتاتی و عوامل مخصو

محت اس ،و بما

تغتتر هنها تغتتر می کند .ادراکات حقتقی قابل تطور و نشو نیوّ و ارتقا نتس ،اما
ادراکات اعتباری یک مستر تکاملی و نشو و ارتقما را طمی ممیکنمد .ادراکمات
حقتقی مطلق و دائم و ضروری اس ،ولی ادراکمات اعتبماری نسمبی و موقم ،و

غترضروری اس( .،هیان)132 :

زا ب جب زب اینرب ادراها
اااین رس ،اا خارج حرای
یا عسم مطازق

مطازق

انسان این ادراها
احتیاجا

اعتبتاری مستتقیمام اا ختارج گرفتتب نمتیشت نس س،
نسارنس زلرب ظرف بحقق آنها در ذهن است

س مستئلب

آنها زا خارج مطر نمیش د ،آنوب هب سبال میش د هتب

را اعتبار س جعل هنس مصلحتی اا مصتالل انتسگی س نیااهتا س

اسس  ،س زا ب جب زب اینرب انسانهای م تلتف اختالفتابی در عقایتس س

اغراض خ د دارنس ،احرام اعتباری متفاسبی را سضع متیهننتسک البتتب ،دستتبای اا
اعتباریا
اس

هم هس

هب محل اختالف نیس ؛ ایتن دستتب اا اعتباریتا

هب عقل درزارة مقاصس عم می زشر دارد ،ماننس سجت

خ زی عسال

س زسی ظلم س ماننس آنک اربباط این ادراها

انسان زا سضع همین احرام س ادراها

درصسد اس

احرتامی

بشتریل اجتمتاع س
زا خارج این اس

هتب

با همب دهتا س هاستتیهتای

خ د را زرطرف هنس س در مسیر همتال سجت دی س حقیقتی خت یش پتیش زترسدک
(طباطبایی )55 /5 :3131

اااینرس ،هر چنس در ادراها

اعتباری س ن اا مطازق

س عسم مطازقت

عن ان مالک صسق سج د نسارد اما این جعل س اعتبار نیی زیمالک نیس

(زتب

س انسان
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زرای سامان دادن زب انسگی خ د س رفع نیااها س جلال منافع ادسام زب جعتل آنهتا
میهنسک می ب ان اا اراش آنها پرسیس س زا ب جب زب ب ثیری هب در نیتل زتب اهتساف
من ر در انسگی زشر دارنس ارایازی نم ده ،زر اساس این ارایازی ،اخذ یتا رفت
هردک
البتب ،عالمب طباطبایی در دلمرس ادراها

اعتباری نیی سادعگراس

غیر اا آن نح هب درزارة سادع گرایی در دلمرس ادراها
اعتباری هر چنس زب معنای حاهی اا سادعی

ادراها

اما زب نح ی

ن ری س ن میرانس ،ایرا
ز دن سادعتی نیستتنس ،چت ن

حرایتگری نسارنس ،ادراهابی زیه ده س زی معیار نیستنس زلرب هسف س معیار دارنس س
آن این اس

هب مصالل س منافع سادعی را زرای انستان بت مین هننتس س ایتانهتای

سادعی را رفع هننسک پس ،جعل این اعتباریا
جعل س انشاء س خارجی

زرای بربیتال دادن آثتار سادعتی زتر
زترای

ز شیسن زب آنهاس ک زب س ن دیگتر ،اعتباریتا

بحصیل همال سادعی جعل س انشاء می ش نس س زب لحا آثاری هب در مقام عمل زب
زار میآسرنس سادعی
ادراها

مییازنسک زسینبربیال ،عقالنی

عالمتب طباطبتایی در دلمترس

اعتباری نیی سادعگرا اس  ،همانط ر هب مبنا گرا اس  ،ایرا اس عقالنیت

س مقب لی

اعتباریا

را زر زنیاد ب مین مصالل س رفتع مضترا

ب جیتب متیهنتسک

(فتروزجایی )31 :3131

عقالنی
فطر
مصلح

عملی عالمب نیی در چارچ

هلتی عقالنیت  ،یعنتی همتاهنگی زتا

اصیل س سالم ،درار دارد ،ایرا معیار عقالنیت

در حت اة ادراهتا

داشتن س غای منس ز دن آنها در انسگی است  ،مصتلح

هماهنگ زا فطر

عملتی

س غتایتی هتب

سالم س سااگار زا همتال اصتیل س نهتایی اس ،یعنتی بقتر

خساسنس ،زاشسک معیار عقالنی

گیارههای عقل عملی این اس

زتب

هب اثتر شایستتبای
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اصیل انسگی انسان داشتب زاشنسک (هیان)

در غای

زر این اساس ،می ب ان نتیجب گرف
اس

فطر

هب عقالنی

اا نگاه عالمتب همتاهنگی زتا

چب در ح اة زاسرها س «هس ها س نیس ها» س چب در ح اة اعمال س

«زایسها س نبایسها»ک در حقیق  ،عقالنیتی هتب عالمتب زتا بریتب زتر زرهتان س دترآن
رسایتگر آن اس

عقالنی

زا ب جب زب سحس
عقالنی

فطری اس ک

س یگانگی عقالنی

ن ری س عملی ،مهمبرین سیژگتیهتای

فطری در ازعاد سب گانة جهتاندانتی ،جهتانداری س جهتان آرایتی ارائتب

میگردد:
ت در زُعس جهاندانی ،عقالنی

فطری زر فطر

همة هستی ب هیس میهنس ،ایترا

خساسنس فاطر آسمانها س همة آسمانیها س امین س همة امینیها است ک (فماطر)3 :

پس ،هستی آفریننسهای دارد س آسمانها ،امین س آنوب در آنها میزاشس زرای انسان
آفریسه شسه اس ک چ ن سلسلبجنبان آفرینش یری اس

س همگان اا یک مبتسأ س

منش انس پس ،همب اجیا ،یک مجم عب انس س هل جهان یتک ساحتس است

س دارای

یک جه گیریک
ما تَرى فی وَلْقِ الرَّحْینِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ( .ملک)1 :
در هفرینش وداوند رحیان هتچ ناهیاهنگی نیىبتنى! بار دیگر نگار کن هیما
هتچ شکاف و وللى مشاهدر مىکنى؟!

هسفساری آفرینش ،هماهنگ زین همة اجیاى جهان س ن م محاستببشتسة آن
زب معنای سج د معنا س رس در فردفرد اجیاء آن است  ،چت ن دارای آفریننتسه س
پسیسآسرنسهای حریم اس ک پس ،ضرسربام در اصل سج د آن حرمتی اس
آن غای

س هسفیک
وَ ما وَلَقْنَا السَّیاءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَتْنَهُیا العِبتنَ( .انبتا)33:

س زرای
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ما هسیان و زمتن و هنچم را در متان هنهاسم ،از روى بازیچمم و بمیهمدف
نتافریدیم!

س البتب ،هیچ چیی س هیچ دان نی در این مجم عب خ دستر س خت درأی نیست ک
د انین هستی س هر آنوب در شعاع س زب هسای

آنها زب براپ ست

ستر در خته س

گ ش زب فرمان خساس ک
م إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّیاواتِ وَ الْأَرْضِ إِالَّ هتِی الرَّحْینِ عَبْداً( .مریم)81 :
تیام کسانى کم در هسیانها و زمتن هستند بندة اویند!

م بَلْ لَمُ ما فِی السَّیاواتِ وَ الْأَرْضِ کُلٌّ لَمُ قانِتُونَ( .بقرر)333 :
بلکم هنچمم در هسمیان هما و زممتن اسم ،از هنِ اوسم ،و هیمم در برابمر او
فرمانبردار و تسلتماند!

پس ،سج د د انین بر ینی س طبیعی در سراسر این پهنب مستلیم س زتب معنتای
نفی حض ر خسا س نفی رز زی
ت در زُعس جهان داری عقالنی

س سررشتبداری اس نیس ک
فطری صالحی

هرگ نب طراحی س هتارگردانی

مستقل س خ دسرانب در ام ر جهان س انسان را اا هر هسی جی خسا سلال میهنتس؛
زب حرم آنرب خسا آفریننسة انسان س جهان س طرا ن تام پی ستتب آن است
امرانا

س نیااها نیی سادف اس

س زتب

س ذخایر س استعسادهای نهفتب در جستم س جتان

آدمی س گنجینبها س دازلی های زیشمار هستی س مییان هارزرد س م رد مصترف س
چگ نگی برهیال این همب را اس میدانس س زب نیری میشناسس ،پس ،فقه اسس
میب انس شی ة انسگی س الگ ی مسیری
عم می را هب همان خهّ مشی حره

اربباطا

هب

انستان در حت اة خص صتی س

سی در این ن ام بر ین اس

طتر ریتیی

هنس س سیستم دان نی انسگی س د اره س ن ام اجتماعی اس را برسیم هنسک پس ،زایتس
بسلیم زرنامة اربباطی اس هب در دالال دین زب سسیلة رس ل ارائب میش د زت د س در
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دل حتی ذرهای نیی ناخشن د نب دک (نسا )35 :پتس ،رسش عقالنیت

فطتری رسش

دم هراسی یا سایر رسشهای مبتنی زر هامرساییهتای متادی نیست

زلرتب رسش

رس ل خسا هب شی ة اس زهترین سرمشق اس ک (طباطبایی الف )338 :3133

ت در زُعس جهانآرایی ،عقالنی
یرپارچگی س سحس
سادعی  ،اا ذهنی

فطتری دلمترس انتسگی س هستتی انستان را زتا

آراستب متیهنتسک انتسگی انستان برهیبتی است

اا ذهتن س

س عینی  ،اا انسیشب س عملک اگر یری اا این دس یتا ز شتی اا

هر یک محر م دطالها س دسر های ضسخسایی ش د س ذهن خساگرا زا سادعیتتی
غیرخسایی یا عینیتی خساپسنس زا ذهنیتی خسانشناس ب أم گردد ،در دلمرس انتسگی
انسان دسگانگی رخ میدهس س در عب دی

خسا شرک پسیس میآیسک س چنین انسانی

دچار سرگردانی سرگشتگی س ،در نهای  ،خ اری س ازت نی خ اهتس شتسک (ر .ك:
بقرر)35 :

س ه چکبترین

پهنة هستی میسان فعل س انفعال د انین زیشمار آفرینش اس

پسیسة گیتی اا شعاع عمل این د انین زیرسن نیس ک زا همنت ایی ستنن س دت انین
آفرینش اس

هب آهنگ م اسن هستی شرل میگیرد س ن م دلنشین جهتان پسیتس

می آیسک انسان نیی جیئی اا این مجم عب س محر م د انین عتام س سیتژه آن است ک
البتب ،انسان ،زر خالف دیگر خ یشاسنسانش  -هتب رام س دست زستتب در گتذرگاه
طبیعی س فطری خ یش زب راهانس ت ،راه فطری س طبیعی خ د را زایتس زتب انت تا
زپیمایس ،هب همین راا بعالی س بردی اسس

س این زسان معناس

هب آدمی میب انس

اا این رسنس طبیعی ب لف هنس:
قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَیَنْ شاءَ فَلْتُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْتَکْفُر( .کهف)28:
بگو« :این حقّ اس ،از سوى پروردگارتان! هر کس مىوواهد اییان بتماورد.
(و این حقتق ،را پذیرا شود) و هر کس متخواهد کافر گردد!»
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فطری انسان را هب عض اصلی این جهان اس

س فطریاش هب در آن زا همة جهتان همگتام است

زب پیم دن راه طبیعی

فرامتیخ انتسک (طباطبمایی

)331 :3133
بررسی تطبیقی دو اندیشه :کشف شباهتها و تفاوتها

زا مقایسة آرای این دس انسیشمنس ،میب ان گف
زب دس سیژگی مهم عقالنی

در انسیشبهای هتر دس متفرتر

ب جب شسه اس ک

 .1عقالنیت نوعی :اذعان به وجه ممیزة انسانی

ن ع شناسی چهارگانب سزر در م رد هنش اجتماعی زب ظرفی های عام انستانی
انسیشب سرا اشاره داردک سزر ،در زرازر انسان شناسی درن ن ادهمی فرانسب ،استسال
میهرد هب انسان عقالنی

خ د را زا نهض

رسشنگری زب دس

نیاسرده است

س

افتتراد هتتیچگتتاه در دسرانهتتای گذشتتتب ،نتتاب ان اا هتتنش عقالنتتی نبتت دهانتتسک
(کالبرگ )3318-3313 :3831

عالمب طباطبتایی نیتی حقیقت سجت دی انستان را ت هتب اس را اا دیگتر م جت دا س
حی انا متمایی هرده – نفس ناطقب س عقل انسیشمنس اس میدانتس س معتقتس است انستانی
انسان زب ناطق ز دن اسس س من ر اا ناطق ز دن ز شتی اا حقیقت انستانی است هتب
دارای دسر بعقل س بفرر اس ک پس ،هسانی هب اا این ب ان در راه رسیسن زب ستعاد س
خ شب تی خ یش استفاده نمی هننس زا نیسل در سیر مرابال خ د زب درجة چهارپایان زلرتب
پایین بر س گمراهبر اا آنان هب ط میهننسک (طباطبایی )131 :3131
 .2عقالنیت هنجاری :بیان معیار عقالنیت

عقالنی

م رد ن ر سزر عقالنی

ص ری است ک اس زتب نقتش ازتیاری عقتل س
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مرببة ناالة آن دانع اس ک انصراف حقیق ج یی زب هارآمسی خص صی
عقالنی

اس ک هارایی در هان ن ب جب عقالنی

این ن ع

ص ری اس  ،یعنی یافتن زهترین

راه همراه زا همترین هیینب زرای دستیازی زب هسفک در حقیق  ،سزر زرخ رداری اا
هارایی زرای رسیسن زب اهساف را معیتار عقالنیت

متیدانتسک اس در گ نتبشناستی

چهارگانب هنش اجتماعی (سنتی ،عاطفی ،اراشتی س عملتی ک بنهتا نت ع اخیتر را
هب هنشگر در پی انت ا

عقالنی می دانس ،ایرا در این هنش اس

زهترین سستیلب

زرای دس یازی زب اهساف میزاشسک پس ،بنها چنین هنشهایی م ص ف عقالنیت
هنجاری می ش نس ،چراهب عالسه زر شت نی
معیاری عقالنی

س دازلیت

نیی زهرهمنسنسک

ماهس سزر معتقس اس

هب عقالنی

ن ری متضمن مهار هردن آگاهانب سادعی

اس  ،نب اا طریق هنش زلرب اا طریق ساخ
عقالنی

اا فعلیت

زرخت رداری اا

مفاهیم انتیاعی دارای دد

ن ری متضمن ه ششی شناختی زرای درک سادعی

فیاینسهک

اا طریتق ازیارهتای

انتیاعی چ ن دیاس منطقی ،استقراء س اسناد علّی است ک ایتن نت ع عقالنیت  ،در
حقیق  ،زا بریب زر عقل مفه می رخ میدهسک
سزر در سن

ن هانتی درار دارد س بالش هترده بفرترا

هتانتی را زتا انسیشتة

ن هانتی س ایسهالیسم آلمانی برهیال هنسک (دیلتنی  )212 :3133پس ،همس زا بفرتر
هانتی در انرار عقل شه دی س دطع ریشتة سجت دی ،عقتل مفهت می زتب افتق آن
محسسد شسه ،زب س ی ن عی هستی شناسی ایسئالیستی متمایل اس ک اس زا اذعان زب
ناهارایی رسش بحصلی زا ب جب زب دسگانگی سادعی

فیییری س اجتماعی (عریتان

ز دن یری س معنادار ز دن دیگری رسش بفهمی را پیشنهاد میهنسک در این رسش،
انسجام معانی معیار عقالنی

ن ری اس ک
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انسانی میدانتس س معتقتس است

هتب

سالم س اصیل است ک پتس ،زایتس انستان در

پاس گ یی زب غرایی س نیااهای خ د حق همة د ا س غرایی را ادا هنس س اا افراط س
بفریه پرهیی هنس با فطر

اس سالم زمانس س در سایة آن عقل انسانی اا انحتراف س

هژانسیشی حفظ ش د س زا هسای

رهنمت ن

عقالنی هنش انسانی ،اس را زب سعاد

ساادک
عالمب طباطبایی عقالنی
هماهنگی زا فطر
عقلی اس

ن ری را نیی در چتارچ

هلتی عقالنیت

اصیل س سالم انسانی  -زرمیشمارد س معتقس اس

هب درزارة حقیق

– یعنتی

اشیاء س هستی س نیستی آنها س هیفی

عقل ن ری،
فینفسة آنهتا

ت زا دطع ن ر اا اینرب در دایرة رفتار انستانی دترار دارد یتا نتب ت حرتم س داسری
میهنسک گیاره ها س زاسرهایی دارای عقالنی

ن ری هستنس هتب اا امتری حرایت

هننس س منعرسهننسه چییی زاشنس؛ این گیارهها در ص ربی هب زر سجت د عینتی س
خارجی انطباق داشتب زاشنس عقالنی س حق هستنسک سزر بنها زر سج د این عقالنی
ب هیس میهنس س معیارهایی چ ن دیاس ،استقراء س بجرزب را معیار شناخ

عقالنی

ن ری می دانس ،در حالی هب عالمب طباطبایی زا ب هیس سیژه زتر شتناخ

ایتن نت ع

مالک [انطباق زا ختارج] س معیتار [مبنتاگرایی] آن را زتب ددت

عقالنی

معرفتی

مینمایسک
سزر عقالنی

عملی را در انسگی رسامرّه زاابا

س خ دسرانب میدانسک افرادی هب عقالنی
الیاما

دیسگاهی صرفام عملگرایانتب

عملی را زب هتار متیگیرنتس سادعیتا

س

م رد ب افق در جامعب را میپذیرنس س زرای م اجهب زا مشرالبی هتب آنهتا

ایجاد میهننس مناسالبرین راه را زرآسرد میهننسک اینگ نب عقالنیت

م تالف هتر
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چییی اس

هب رسال عادی انسگی رسامره را زرهم میانتسک (دیلتنمی )213 :3133

در حقیق  ،عقالنی

عملی عقالنیتی ازیاری اس  ،ایرا عقالنی

زرای ایجاد بغییر در جهان در جه

نفع هنشگرک (تمدنبتون و کرایم

البتب ،این هسایتگری زب س ی الگ (انت ا
گاه زر اساس اصلی اراشی ص ر

زب هار متی آیتس
)351 :3133

زهترین سسیلب زرای دستیازی زب هسف

می گیرد (عقالنی

جت هری س گتاه د اعتس،

د انین س دست رالعملهای عملی بعیین هننسة رسش س الگ های هنشانس (عقالنی
ص ری ک در نتیجة این عقالنی

نت ع اخیتر است

هتب انت تا هتا س بصتمیمهتا

غیرش صی میش نس [بص یر سزر اا پیسایش جامعتة سترمایبداری س ز رسهراستی
حاصل اا عقالنی

عملی عقالنیتی ازیاری س این دنیایی اس

هب بنهتا زتب رسازته

سسایل س اهساف ب جب دارد[ک
عالمب طباطبایی دلمرس عقل عملی را افعال س رفتار انسانی متیدانتس س معتقتس
هب معرف های عملی فادس خص صی

اس

ماننس عسال

خ

اس  ،ظلم زس اس

حرایتگری اا سادعانتس گتیارههتایی

س ککک اینچنینانسک این گیارههتا را انستان

صرفام زرای آنرب در عمل زب هارش میآیس ساجس میش دک معیار عقالنیت
ح اه ،یعنی ادراها
فطر

عملی ،نیی در چارچ

در ایتن

هلی عقالنی  ،یعنی همتاهنگی زتا

اصیل س سالم انسانی ،اس ک معیتار عقالنیت

ادراهتا

عملتی مصتلح

داشتن س غای منس ز دن آنها در انتسگی است  ،مصتلحتی س غتایتی سادعتی هتب
هماهنگ زا فطر

اصیل س سالم انسان س سااگار زا همال نهایی آدمی ،یعنی بقر

زب خسا س نیل زب انسگی حقیقی الهی ،اس ک
در نگاه ایشان ،عقالنی
بح

عملی بعقل ب أم زا سالم

فطر

است  ،نتب بعقتل

باثیر غرایی س امیال نفسان ک انسان عادل هم در م اردى هب یک یا چنس با اا
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زب چشم عقتل خت د اده یتا

غرایی س امیال درسنیاش طغیان هرده یا عینک محب

عینک خشم ،یا برس ایاده اا حس ،یا امیس زیجا ،یا حرص ،یا ز تل ،یتا بربتر ،در
عین اینرب هم انسان اس

س هم عادل ،نم ب انس زتب حتق حرتم هنتس زلرتب هتر

حرم هب م هنس زاطل اس  ،س ل اینرب (ماننس معاسیبها حرم خت د را اا رسى
عقل زسانس ،اما اطالق عقل زب چنین عقل اطالق زب مسامحب اس
نیس  ،زراى اینرب آدم در چنین حال اا سالم

فطر

س عقل سادعت

س سنن صت ا

زیترسن

اس ک (طباطبایی )135 :3131

عالمب عقالنی

عملتی را (زترخالف سزتر هتب عقالنیتتی ازتیاری س ستر ار

میدانس عقالنیتی هلنگر می دانس هب هم زب اهساف س هم زتب سستایل ب جتب داردک
اهساف زایس در راستای فطر
جه

س همال انسانی انت ا

دستیازی زب این اهساف انت ا

هب فطر

ش نس س سسایل نیی زایس در

ش نسک اااینرس ،اا دیسگاه عالمب در ص ربی

ب ریال ش د س اهساف غیرحقیقتی در انتسگی دنبتال شت نس ،هرچنتس

مناسالبرین راه زرای دس یازی زب آن اهساف اب اذ ش د ،عقالنی

عملی متصت ر

نیس  ،چییی هب سزر آن را عقالنی (عملی میدانسک
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مهم برین بفتاس

ایتن دس زرداشت

اا عقالنیت

جهانسانی ،جهان داری س جهانآرایی اس ک عقالنی

در ستاح هتای ستبگانتة
ص ری جهان طبیعی (جهتان

اشیاء را جهانی مرانیری س فادس معنا می دانس هب علم بجرزی سظیفة هشف د انین
آن س سااسهارهای اجیای آن را زر عهسه گرفتتب است ک جهتان اجتمتاعی (جهتان
انسان ها نیی هرچنس معنادار اس

س سادعی

اجتمتاعی عریتان 1نیست

امتا ایتن

1. Brute fact.
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معانی زرخاستب اا ذهنی
عقالنی

هنشگران اس

فطری زر فطر

س سج دی اعتباری س اعطتایی داردک امتا

همة هستی ب هیس متیهنتسک پتس ،همتة اجتیای جهتان

طبیعی پی نسی ارگانیک زا هم داشتب ،آیا

بر ینی حقانس س آیب ز دن دالت

زتر

معناداری داردک جهان اجتماعی نیی هر چنس زر پایة معانی اعتباری شرل متیگیترد
سلی این معانی اعتباری در حیا

مؤمنان زب آیا

برت ینی س بشتریعی اا معتانی

حقیقی انتیاع میش نسک اااین رس ،جهان اجتماعی مؤمنتان (حیتا

طیبتب جهتانی

حقیقی س لبریی اا معانی دسسی اس ک
ازیاری زا ز رسهرابیک شسن س دم هرابیک شتسن

در زُعس جهانداری ،عقالنی

جهان پی نس دارد ،ایرا انسان متجسد زا بریب زر این عقالنی
زب هسای های آسمانی در ساخ
اس در حل مشرالبش هفای

اعالم داشتب هب نیاای

س بسزیر جامعة خ یش نسارد س عقل خ دزسنسة

میهنس ،ایرا سدتی حقیقت

زرزس  ،چاره ای جی رج ع زب ن ر اهثریت
فطری در زُعس جهتان داری صتالحی

ساحتس اا جهتان رخت

(دم هراستی نیست ک امتا عقالنیت

هرگ نتب طراحتی س هتارگردانی مستتقل س

خ دسرانب در ام ر جهان س انسان را اا هر هسی جی خسا سلال میهنسک زتب حرتم
آنرب بنها آفریننسة انسان س جهان س طرا ن ام پی ستب آن آگاه زب امرانا

س نیااها

انسانی س دادر زب ارائة زرنامة انسگی زشر اس  ،زایس بسلیم زرنامة اربباطی اس ،هتب
در دالال دین زب سسیلب رس ل ارائب میش د ،ز دک
در زُعس جهانآرایی نیی عقالنی
انستتان ،آاادی ،لتتذ

ازیاری عرصة حیا

س ذسق س خ استت

زشری را زا زهتا دادن زتب

اس در دالتتال هثتتر گرایتتی اخالدتتی،

ایباییشناختی س ککک بییین میهنسک در سایة این جهانآرایی اس
زا فریفتب شسن زب هثر

هب انسان متسرن

در بقازل زا انسان سنتی احساس غرسر س زربری متیهنتس
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فطری دلمرس انتسگی س هستتی انستان را زتا یرپتارچگی س سحتس

آراستب می هنسک در سایة این سحس

هب «حيوة طيّبة (نحل ، 97:ذریّةة طيّبةة

اس

(آلعمران ، 38 :مساهن طيّبة (صف ،02:ب زب ، 72:بلدة طيّبة (سب  ، 01 :کلمة طيّبة
طیبتب (انتسگی

(ازراهیم 21 :س شجرة طيّبة (ازراهیم 21 :شرل میگیرد س حیتا

اسالمی مؤمنان زا نسلی پاک ،خانبهایی پاک ،شهر س هش ری پتاک س فرهنتگ س
جامعبای طیال همرا ه میش دک
جسسل خالصة زررسی بطبیقی آرای ماهس سزر س عالمب طباطبایی
ماهس سزر(عقالنی

*

هماهنگی زا فطر

رسیسن زب اهساف

ه ی

سر ار
سادعی

جهاندانی

فیییری عریان ،سادعی

اداره حیا

جهانآرایی

اصیل س سالم

دسسی
سادعی

اجتماعی معنادار

جهانداری

در ازعاد

عالمب طباطبایی(عقالنی

زرخ رداری اا هارایی زرای

معیار

سیژگیها

سر ار

فطری

فیییری س اجتماعی هردس
معنادار

اجتماعی زر اساس

ادارة حیا اجتماعی زر اساس

ز رسهراسی س دم هراسی

زرنامة الهی س ش را

بییین جهان زا زها دادن زب

آراستن جهان زا سحس ،

آاادی ،لذ

س ذسق انسانی

هماهنگی س همبستگی

نتیجهگیری

زا ب جب زب زااشناسی عقالنی
شردی عالم ،دس زرداش
عقالنی

متضاد اا عقالنی

در بضاد زا دساس

میش د س در زرداش

در افتق فرتری دس متفرتر اا جانتال غرزتی س
یافت

متی شت دک در یتک زرداشت ،

س دین درار میگیرد س زب سر اریستم نتا

دیگر عقالنی

منتهتی

نب بنها ضسیتی زا دینداری نسارد زلرب مییان
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معرف

سجت دی دیتن

سحیانی اس  ،پس ،زتب ضترسر

زشری س مفتا معرف

حرم میهنسک
در حقیق  ،مقایسب این دس دیسگاه نشان میدهتس هتب هرچنتس هتردس متفرتر
عقالنی

ن عی را میپذیرنس ،درسنمایة عقالنی

انسانی (عقالنی

ت هب در ساح

ن ری س عملی منعرس میش د ت بفاس

منشا این امر در دس زرداش
ن ع عقالنی

را می ب ان مشاهسه هرد :عقالنی

ج هری س عقالنی

ص ریک عقالنی

همب حض ر س زرسا یافتب ،عبار
هسفک عقالنی

زنیادین زا هم دارنتس؛

سر ار یا دسسی اا معیار عقالنی

ماهس سزر در افق غرزی زرداشتی سر ار اا عقالنی

انسیشب س عمتل
اس ک

داردک در آثتار اس چهتار

ن ری ،عقالنی

عملی ،عقالنیت

ن ع اخیر ،هب در جهان سرمایبداری زیش اا

اس

اا انت ا

زهترین سسیلب زرای دستیازی زب

ن ری سزر ،مت ثر اا ریشبهای بفرر هانتی در انرار عقل شته دی

س دطع ریشة سج دی عقل مفه می ،زب افقی محسسد میانسیشس س اا ظرفی هتای
عقل شه دی (سحی محرسم مانسه اس ک این همان انصراف اا عقل حقیقت جت
زب عقل هارآمس اس ک عقالنی

عملی اس نیی عقالنیتی ازیاری اس

اهساف بعیین نمیهنس؛ اهساف ممرن اس

زب سسیلة نیرسهای دیگری چ ن غرایی

س امیال طغیانهردة انسان مسرن بعیین شت دک ایتن عقالنیت
خاص انسان مسرن اس

س معیاری زرای

زاابتا

جهتاندانتی

هب جهان اجتماعی اس را اا معنای دسسی عریان نم ده س

زا سر اریسم س دم هراسی بییین هرده اس

س اس را در دفس آهنین خت دبنیتسه

(ز رسهراسی اسیر نم ده اس ک
اما در جانال شردی در انسیشة عالمب طباطبایی ،عقالنی

مالام زا فطر

سالم

س اصیل اس ک زسین رس ،انسان زایس حق همة د ا س غراییش را ادا هنس س اا افتراط
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س بفریه پرهیی نمایس با فطر
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اس سالم زمانس س در سایة آن ،عقل اس اا انحراف س

هژانسیشی حفظ ش د س هنش های انستانی عقالنتی گترددک عقالنیت
(عقالنی

ن ری زب منطقی ز دن آنهاس ک زب عبار

در این زا

د اعس منطقی در آنها رعای
اس
عقالنی

دیگر ،انسیشبهای م رد ن ر

آن دستب اا احرام س گیارههای ن تری عقالنتی است

یا زا رعای

شسه زاشس یا زساه

انسیشتبهتا
هتب اصت ل س

آن دلیل زر مطازق

آنها زا سادع

د اعس منطقی زب زسیهی منتهی ش دک معرف

عقلی زرآمسه اا این

زب افق های متعالی س دسسی ن ر دارد ،س زا استعان

اا عقتل شته دی س

عقل دسسی ،هستیشناسی حقیقی سادعگرای ب حیسی را برستیم متیهنتسک معیتار
عقالنی

در ح اة ادراها

انسگی اس  ،مصلح

عملی مصلح

داشتتن س غایت منتس زت دن آنهتا در

س غایتی سادعی هتب هماهنتگ زتا فطتر

ستالم انستان س

سااگار زا همال اصیل س نهایی اس ،زاشسک در حقیقت  ،عالمتب عقالنیت

عملتی را

عقالنیتی هلنگر میدانس هب هم زب اهساف س هم زب سستایل ب جتب داردک عقالنیت
فطری جهان هستی را معنا دار س انسان را مرلف زب جهانداری س جهانآرایتی زتر
اساس فطر

میدانسک زسینرس ،عقالنی

در جانال شردی آن «هبطت

السماء اارفع» اس ک عقل هم مفتا معارف سحیانی اس
انسیشب س عمل انسانیک

الیتک متن

س هم مصبا س میتیان
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