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چكیده
از منظر دین مبین اسالم ،انسان موجودی مرکب از روح و جسم و دارای نیروی ادراکی فوق العااده
ای به نام «عقل» میباشد .خالق انسان از آغاز آفرینش در تأمین نیازهای او ،هام عقال را در خلقا او
قرار داد و هم «دین» را از طریق انبیاء بر بشری عرضه فرمود .رابطه میان این دو همواره ماورد توجاه
متفکران بوده ،گروهی به تناقض میان آن دو و گروهی باه همااهن ی آن دو رای داده اناد و گروهای باا
حرم نهادن بر یکی ،دی ری را مورد بی مهری قرار داده اس .
این مقاله که به روش کتابخانه ای ا تحلیلی ن ارش یافته ،در صدد پاسخ به این مسأله اساسی اس :
عقل و دین از منظر تعالیم وحیانی اسالم چه رابطهای با یکدی ر دارند؟
بررسی منابع دینی نشان می دهد اساساً عقل و دین بایکدی ر تعارضی ندارند؛ بلکاه عمیقااً در ساازواری و
سازگاری ذاتی با یکدی ر قرار دارند و رفع منطقی نیازهای بشری به آن وابسته اسا ؛ ناه عقال در برابار دیان
ایستاده و نه دین مقابل عقل جبهه گرفته .وحی و عقل از حجّ هاای اههای و از مناابع معرفا انساانیاناد و
مکمّل هم؛ و این رابطه هماهنگ بین آن دو در تمام آموزههای دین اسالم مشاهده می شاود .عادم توجاه باه
رابطه بین عقل و دین محرومی انسان را از این دو حج الهی در پی خواهد داش .
واژههای كلیدی :قرآن ،روایات ،انسان ،عقل ،دین

* محمود ابوترابی ،عضو هیأت علمی دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم،

jannat_ein@yahoo.com

 مریم موسوی ،کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دریافت4931/5/2:

اصالحات4931/7/1 :

پذیرش4931/42/45:

 / 52دوفصلنامه االهیات قرآنی سال سوم ،شماره ،2پاییز و زمستان9314

مقدمه
جای اه عقل از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان باوده  ،پیراماون آن بحاث و گفا و گوهاای
فراوانی به میان آمده اس  .از طرفی ،دین از نیازهای اساسی حیات بشر ،و عقل ابازار ارزیاابی و
سنجش اندیشهها و اعتقادات او اس  .لذا عقل نقش بارزی در تبیین دین داشته و دیان هام در
رشد و تربی تعقل گامهای مؤثری برداشته اس  .در حقیقا  ،باین ایان دو رابطاه تن ااتن ی
برقرار میباشد و یکی از مهم ترین مسا ئل اعتقادی عصر ما مسأله نسب دین با عقال و ارتباا
میان آن دو اس  .پیشینه این مسأله به قدم پیدایش ادیان الهی بر میگردد ،ولای اماروزه باه
جه بسط و گسترش زیاد علوم و معارف بشری بهصورت جدیتر وجدیدتر مطرح اسا  .یکای
از عوامل اصلی عدم رویکرد پاره ای از نسل جوان به دین این اس که کسانی دین را امری غیار
معقول و غیرمنطقی و غیر علمی قلمداد کردهاند .این گروه را اعتقاد بر آن اسا کاه اصاوهً در
دین نباید به دنبال یک نظام منطقی و عقالنی بود یعنی دین بر نمیتاباد کاه باه محاک تفکار
منطقی زده شود و از این آزمایش سربلند بیرون آید .میگویند چ ونه میتوان تفکر و اساتدهل
کرد و به لوازم آنها ملتزم شد و در عین حال متدین و متعهد ماند؟ لذا پرسش اصلی این اس :
جای اه و نقش عقل در قلمرو دین و رابطه میان عقل و دین چیس ؟
مسئله عقل و دین ،ریشه بسیاری از مسائل و مبااحیی اسا کاه در طاول تااریخ اساالم و
مسیحی و دی ر ادیان پدید آمده اس  .از این رو ،نخس مراد از عقل و دین و سپس از رابطه
عقل و دین بحث میشود که امروزه با نامهای عقل و وحی ،عقال و ایماان ،حکما و شاریع ،
فلسفه و دین ،علم و دین ،عقالنی و معنوی یااد مایشاود؛ گرچاه در جهاان غاری بیشاتر
اصطالح عقل و دین رایج میباشد .مسأله عقل و ابعاد آن در جهان اسالم و مسایحی از دیربااز
مورد توجه بوده و به قرون نخستین این دو دین اههی بر میگردد .مسأله ارتبا عقل و دیان از
ن اه حداکیری به عقل یا دین و در نتیجه به هم خوردن موازنه میان آن دو نشأت میگیارد .در
چنین وضعیتی ،خردورزی واقعبینانه جای خود را به خردگرایی حداکیری و افراطی و نیز دیان
داری حق محور (ا سازگار با عقل) جای خود را به دینورزی و ایمانگرایی حداکیری و افراطی
میدهد ،به گونهای که طرف دی ر را به کلی نادیده میگیرد و یا آن را بسیار کم رنگ و تبعای
میپندارد.
پیشینه موضوع عقل و دین در جهان اسالم به زمان پیدایی دو تفکر افراطی متضاد کالمای:
اعتزالی و اشعری بر میگردد که اوّلی بر عقلگرایی حداکیری و افراطی اصرار مایورزد و دوّمای
بر نص و نقلگرایی حداکیری و افراطی .این دو گروه فکری اسالمی از اهل سانت باا جانباداری
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برخی حکام اموی و عباسی ،به مبارزه رودررو و خصوم آمیز پرداختند و در نهایا  ،باه دلیال
حمای درباریان اموی و بعدها عباسیان از گروه اشاعره ،آنان رفته رفته برگروه معتزلاه پیاروز و
تفکر جبری مسلک ،عقل گریز و بلکه عقلستیزشان بر پیکر جهان اسالم حااکم شاد و کاار باه
جایی رسید که حاکمانشان به مبارزه جدی با علوم عقلی و حکیماان و متکلماان پرداختناد و
تدریس علوم عقلی را حرام اعالم داشته و حتتی بسیاری از فقهاای آناان باه تکفیار حکیماان و
متکلمان اسالمی فتوا دادند( .دینانی ،4931 ،ج)995 :5
میان عقل با دین و آموزههای آن در غری مسیحی شکاف عمیقی وجود دارد و این عادم ارتباا ،
به دین تحریف شده مسیحی و متون دینی آن بر میگردد .چون اربابان کلیساا در قارون وساطا  -و
بلکه پیشتر از آن -از تعالیم حضرت مسیح علیه السالم فرسنگها فاصله پیادا کردناد ،متاون دسا
نوشتهای را بهعنوان «متون مسیحی» رسمی بخشیدند که بسیاری از آموزههای آن باا عقال و علام
سازگار نیس ( .ر.ک :.مایکل پترسون)37 :4933 ،
به همین دلیل ،کلیسا با جزم اندیشی تمام بر وثاق و اعتبار مطلاق آن آماوزههاای کتاای
مقدس اصرار میورزید و از اظهار نظر مخالف و تفسیر بر خالف رأی کلیسا و به عنوان اظهاارات
کفرآمیز و بدع ناپسند ،به شدّت مبارزه و باا تشاکیل «محکماه تفتایش عقایاد» باا هار ناوع
پرسش ،انتقاد و حتی نوآوریهای علمی دانشمندان علوم مختلاف مخالفا و باا آن باه عناوان
جرم برخورد میکردند( .مطهری ،بی تا)34-55 :
در این عرصه ،فعالی های اربابان کلیسا به شاکل مساتمر موجاب شاد هام دیان و عقال ،
معارض یکدی ر و هم آنچه به تعبیر مایکل پترسون «متون دس نوشته» بشری بود ،به عناوان
«متن کتای مقدس» قلمداد شوند که آثار اعتقادی و اخالقی و رفتاری بسیار ناهنجاری را بویژه
نسب به دین به دنبال داشته اس .
در ن اه اجمالی درباره رابطه بین عقل و دیان بایاد گفا  :عقال و دیان از مقوّماات هویا
انسانی اس ؛ لذا اقتضا دارد بین عقل و دین جمع شود و این دو در طول یکادی ر بشامار آیناد.
فصل ممیّز انسان با دی ر جانداران که او را در یک نقطه مرتفع و جای ااه برتار قارار داده و از
هدای ها و فرمانها و منهیاتش بهره میبرد؛ همان عقل انسانی اس که مقوّم ذاتای و موجاب
نوعیّ انسان اس  .و از طرفی ،دین برای ابعاد گوناگون زندگی انسان دستورالعمل و داعیههایی
داشته که به اصطالح دانشی امروز «سبک زندگی» ویژهای ارایه کرده اسا  .انسااند دارای قاوه
عاقله؛ صاحب نیروی انجام عملیات فکری ،جمع آوری اطالعات ،معلومات ،سازماندهی و نتیجه-
گیریبوده و هم دارای گرایشها ،تمایالت ،جاذبهها ،دافعهها و حب و بغضها اس و اگار انساان
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به سراغ علم و منطق و تفکر و استدهل نرود ،قوه عاقله به کمال خاویش نمایرساد و اگار باه
سراغ تمایالت و انجذایهای روحی ،قلبای و معناوی نارود از اطمیناان و آراماش روانای تهای
گردیده و با تردیدها و دغدغههای خطرناک روحی ،زندگیاش به دنیاای تلاختار از زهار تبادیل
خواهد شد .بنابر این ،انسان به طور طبیعی هم با دین رابطه تن اتناگ و عمیقای دارد و هام باا
عقل و فهمد زندگیساز .لذا در این مقاله به مسأله عقل و دین و نسب بین آنها از منظر قارآن
و روایات پرداخته میشود.

.4چیستی عقل و دین
.4-4مفهوم لغوی و اصطالحی عقل :عقل در لغ به معنای حبس ،ضبط و امساک اس .
انسان عاقل یعنی کسی که هوای نفس خویش را حبس میکند .و به شخص حافظ زبان و
گفتار میگویند زبان خود را عقال کرده اس  .عقل به قوه عاقله و نیروی ادراکی مهیا برای
پذیرش علم نیز گفته میشود .به بیان دی ر ،عقل از استعدادهای درونی انسان اس که از گذر
آن حقایق را باز میشناسد و به علوم و معارفی دس مییابد؛ و به معنای تدبّر ،حسن فهم،
ادراک و انزجار هم استعمال شده اس ( .راغب اصفهانی4145 ،ق)915 ،914 :
واژه «عقل» در قرآن به کار نرفته؛ ولی مشتقات آن مانناد «تعقلاون» و «یعقلاون»  13باار
مورد استفاده قرار گرفته اس  .در قرآن کریم ،گااه از «صااحبان عقال» باا عنااوین «ذیحِجار
(فجر ،)5/اولوا اهلبای (شانزده بار :بقره433/؛433؛ ،)513اولیاهبصار (آلعمران ،)49/اولیالنُّهای
(طه »)455 ،51/به معنای خردمندان ،یاد شده و آثار ارزشامند تعقال و ناهنجااریهاای عادم
استفاده از آن به چشم میخورد( .ملک47/؛ بقره)434-437 ،411/
عقل در اصطالح حکیمان و متکلتمان معانی متعدّدی دارد.
 -4عقل غریزی :عقل به این معنا ،فصل ممیز انسان از حیوان و زمینه و وسیله کسب علاوم
نظری اس و انسانها سهم یکسانی از آن دارند( .صدرا)411 ،415 :4959 ،
 -5عقل نظری :قوّهای از قوای ادراکی نفس که هس ها و حقاایق را ادراک مایکناد .عقال
نظری عبارتند از :استدهل و استنبا  ،تعریف و تحدید اشیاء ،ادراک کلیاات اعام از تصاوّرات و
تصدیقات کلی ،تطبیق مفاهیم بر مصادیق ،تطبیق کبری بر صغری و تقسیم و تحلیل( .همان)
 -9عقل عملی :قوّهای از قوای ادراکی و یا شأنی از شئون قوه عاقله آدمی اس که بایادها و
نبایدها و حقایق مربو به افعال او را درک مایکناد( .هماان993 :؛ و ن.ک :.ساجادی.4939 ،
ج4537-4535 :5؛ دغیم4335 ،م .ج)334-331 :4
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جرجانی چند معنا برای عقل بیان کرده که به اختصار به ذکر آنها میپردازیم:
.4عقل همان نفس ناطقه اس که ذاتا مجرد اس .
.5جوهری روحانی اس که تعلق به بدن انسان دارد.
.9نوری اس در قلب که به وسیله آن حق و باطل از هم بازشناخته میشود.
.1جوهرمجردی اس که مدبر بدن انسان اس .
.5قوه ای اس عاقله که آلتی برای نفس ناطقه محسوی میگردد.
.1همان نفس و ذهن اس و از آنجایی که مُدردک کلیات اس عقل نامیده شده.
مؤلف تعریفات ،پس از نقل اقوال در تعریف عقل مینویسد« :الصحیح انه جوهر مجرد یدرک
الغائبااات بالوسااائط و المحسوسااات بالمشاااهده؛ یعناای عقاال جااوهر مجااردی اس ا کااه امااور
غیرمحسوس را با وساائط (دلیال واساتدهل) و اماور محساوس را باا مشااهده درک مایکناد.
(جرجانی)15 :4937 ،
با دقت در معنای لغوی و اصطالحی ارایه شده روشن مایشاود کاه عقال عباارت اسا از
توانایی فکری و ذهنی انسان برای تحلیل و تفکر عقالنی و اساتدهل برهاانی مساائل ،ایانگوناه
عقل را «عقل برهانی» میگویند که شامل عقل نظری و عقل عملی هار دو مایباشاد( .حاائری
یزدی)54 :4933 ،
.2-4مفهوم لغوی و اصطالحی دین :واژهی دین در فرهنگ لغات مترادف با کلماتی چون
حکم و قضا ،مل  ،کیش ،طریق  ،شریع  ،اسالم و غیر آن آمده اس ( .دهخدا)535 :4935 ،
دین در آیات قرآن به معنای طاع ( ،)55 /41جزاء ( ،)9 /4توحید ( ،)9 /93حکم ()5/51
آمده اس ( .طریحی ،4935 ،ج )554 :1و در اصطالح به معنای مجموعه عقاید ،اخالق و قوانین
و مقرراتی اس که برای ادارهی امور جامعهی انسانی و پرورش انسانها باشد( .قرشی ،بی تا،
ج )957 :5از منظر عالمه طباطبایی ،دین عبارت اس از سن و طریقه اههیّه که به پرستش
خدای تعالی راهبر اس و اعم از شریع و مل اس  .چون شریع عبارت اس از طریقه
خاص برای امتی از ام ها و یا پیامبری از پیامبران؛ و مل عبارت اس از سن زندگی یک
قوم و طریقه ای که از غیر گرفته شده اس ( .ر.ک :.طباطبایی ،4931 ،ج)531-539 :5
خالصه آن که دین خضوع و تعبد به مقررات و دستورالعملهایی اس که انسان را رشاد و
تعالی بخشیده و به صاحب کمال مطلق تقرتی میدهد.
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.9-4تعریف اندیشمندان غیر مسلمان از دین :اندیشمندان غربی ومتکلمان مسیحی برخی
به جنبه معرف شناسی دین پرداخته و برخی به جنبهی اعتقادی و باورمندی دین توجه
کردهاند.
.4تعریف دین از جنبه معرف شناسانه :دین ،یک قوه یا تمایل فکری اسا کاه مساتقل از
حس و عقل ،بشر را قادر میسازد که بینهای را تح اسامی و اشاکال گونااگون درک نمایاد.
(ادیان زنده جهان ،ترجمه عبدالکریم گواهی ،ص  )55یا شناخ یک موجاود فاوق بشاری کاه
دارای قدرت مطلق اس ( .جان هیک)55 :4937 ،
.5تعریف دین از جنبه اعتقادی :دین فقط اعتقاد به موجودات روحانی غیرمادی اس ( .ویال
دوران  )173 :4934 ،یا ب وییم :مذهب عبارت اس از اعتقاد به اینکه یاک نظاام ناامریی در
میان چیزهای این جهان اس و بهترین کار برای ما این اس که خود را با این نظاام هماهناگ
سازیم( .ویلیام جیمز )94 :4935 ،برخای در تعریاف دیان گفتاهاناد :از تاأثرات و احساساات و
رویدادهایی که برای هر انسانی در عالم تنهایی و دور از همه بست یها روی میدهد به گوناهای
که انسان از این مجموعه در مییابد که بین او و چیزی که آن را امر خدایی میداناد رابطاه ای
برقرار اس ( .همان )1 :در این ن اه ،دی ر ارتباطی از دین با مسایل سیاسای و اجتمااعی انساان
مشاهده نمیشود و طبیعتا همهی اینها پوستهی دین باه شامار آماده و سکوهریسام از لاوازم
هینفک آن خواهد بود.
در جمعبندی میتوان گف دین حق و کامل ،دینی اس که پاساخ وی هماهی نیازهاای
جسمی و روحی ،دنیوی و اخروی و مادی و معنوی انسان بر محور توحید بوده و همه قاوانین و
برنامههای هزم برای نیل به این هدف متعالی را تشریع و فرا راه بشار نهااده باشاد و ایان دیان
کامل ،همانا آیین مترقی اسالم اس که آخارین وکامال تارین دیان از سلساله ادیاان الهای و
آسمانی میباشد.

.2نقش عقل در معرفت دینی
شناخ ارتبا میان عقل و دین ،مبتنی بر شناخ حضرت حقت و آفریننده هستی اسا و
بی تردید ،عقل ،چراغ فهم و کسب معرف در این راه اس و بدون پرتو افکنی آن ،بهرهگیری از
کتای خدا و سنت معصومین علایهم الساالم ممکان نیسا  .بادین معناا ،هماه خردگرایاان و
خردستیزان در «مصباح» بودن عقل اتفاق نظر دارند .با ایان تفااوت ،خردگرایاان افراطای بار «
معیار» بودن عقل تأکید فراوان میورزند و همه گزارههای دین و حتی احکام فقهی را با ترازوی
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عقل میسنجند و نه تنها به معارف خردستیز ،بلکه به احکام خردگریز نیاز روی خوشای نشاان
نمیدهند .در برابر ،گروهی دی ر «مفتاح» بودن عقل را بیش از حد برجسته مایساازند و آن را
به گونهای تصویر میکنند که درد خانه شریع را بر روی دینداران مایگشااید؛ ساپس خاود در
کنجی خزیده ،از همراهی شان سرباز میزنند؛ چنانکاه برخای عقال را حااکمی دانساتند کاه
پیامبر را به جای خویش مینشاند و خود از حکوما کنااره مایگیارد .بایاد گفا کاه عقال،
«معیار» ارزیابی پارهای از معارف دینی و «مفتاح» دستیابی به بخش دی ار از آنهاا اسا و در
عین حال ،در همه جا «مصباح» و ابزار شناخ  ،بلکه گاه خود ،منبع شناخ به شامار مایرود.
(جوادی آملی 571 :4935 ،و )571
.4-2جایگاه عقل در قرآن و روایات و بیان بزرگان :از فراوانی و سیاق کاربرد مشتقات عقال
و قریب صد آیه دی ر که انسان را به تفکر و تدبر دعاوت کارده ،فهمیاده مایشاود خداوناد در
سرش آدمی« ،نیرو و توانی» نهاد که اگر به کار افتد ،توانایی تشاخیص خاوی از باد و خطاا از
صوای را دارد و هر انسانی بالضروره از راه علم حضوری به ایان حقیقا آگااه اسا و خداوناد
چنین خواسته که این حقیق به آیات او پیوند و پیوس داشته باشد تا «حقیقة الحقایق» ،کاه
خالق اس ؛ شناخته و پرستش شود و در این راه ،روشهاای ثابا و پایادار احیااء و ال او قارار
گیرد.
از متون دینی بدس میآید که شالوده اسالم بر عقل و فطرت اس و براهین عقلی باا روح
و محتوای احکام و قوانین آسمانی اسالم آمیختهاند .گواه روشن آن ،وجود دههاا و بلکاه صادها
آیه و روای دراین باره اس  .در قرآن کریم ،نزدیک هزار مورد از ریشه عقل ( )13و علم ()551
و واژگان مترادف آن دو به کار رفته اس  .عقل نای به عنوان منباع مساتقل در اثباات برخای
گزارهها و مسائل دینی و نیز کشف احکام فروع فقهای ،در کناار مناابع نقلای (کتاای و سانت )
مطرح اس  .به این بیان که در اسالم نه عقل به عنوان تنها منبع شناخ دین و مسائل دینای
و دنیوی پذیرفته شده ،و نه بطور کلی فاقد اعتبار و ارزش دانسته شده اسا  .چناانکاه برخای
دی ر مدعی آنند اثبات و شناخ اولیه برخی معارف اساسی و بنیادین مانند اثبات وجاود خادا،
توحید ذات و صفات او ،اثبات ضرورت اصل دیان و دیان ورزی ،دهلا معجازه بار راسات ویی
پیامبر و غیر آن ،جز از طریق عقل برهانی میسّر نیس ( .جوادی آملی)454 :4935 ،
امام صادق (ع) فرمودند« :الْعَقْلُ مَا عُبددَ بدهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بدهِ الْجدنَان؛ عقل چیزی اسا
که با آن خدا پرستش میشود و بهش با آن به دس میآید( ».حار عااملی4141 ،ق ،ج)1 :4
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و در بیان دی ری آمده :عقل پوشاننده و ساتر اس و به وسیله آن میتوان بر هوای نفاس غلباه
کرد و محب مردم را بدس آورد( .کلینی )14 :4913 ،
کلمه عقل در دوران جاهلی به معنی شعور عملی و شدت ارتبا و اتصال به کار رفتاه ،لاذا
«واژه معقل به معنای وصل کردن و اتتصال به حقیق آمده ،چیزی که انسان را به حقیق وصل
میکند و گره میزند( ».مجلة نامه فرهنگ  ،شاماره  )35 :45از منظار قارآن «فهام عقلای» و
تعبد به آن ،در کنار تعبد به «دلیل نقلی» ،عامل سعادت و ورود به بهش مایتواناد باشاد و اه
ل ماا ُکنَّاا فای أَصْاحاید السعاعیر
ع َأ ْو َن ْعقِا ُ
در ورطه هالک گرفتار می آیدَ :و قاالُوا لَا ْو ُکنَّاا َنسْا َم ُ
(ملک)47/؛ و مىگویند« :اگر ما گوش شنوا داشتیم یاا تعقتال ماىکاردیم ،در میاان دوزخیاان
نبودیم!»
عقل قرآنی پدیدههای عالم را بهصورت جزیی ن اه میکند و آنهاا را باه عناوان «آیاات»
تلقی مینماید .میالً در اشاره به بارانی که خدا از آسمان نازل فرموده تا زمین را پاس از مار
موق دوباره زنده نماید ،میفرماید :إدنَّ فىد ذالک آلیات لِّقَوْمٍ یعْقِلُون (روم)51 /
هن امی که واژه عقل به فلسفه اسالمی راه یاف  ،محتوای آن ،که ن رش به اجازای عاالَم و
گرایش به خدای عالَم بود ،جای خود را به استدهل منطقی ،که عاری از هرگونه عشق و عرفاان
بود ،داد و به جای اینکه پدیدههای هستی را به عنوان یک «آی » بن ارد ،خاود هساتی را باه
عنوان یک هدف ن ریس  .به عبارت دی ر ،عقل نظری جای عقال عملای را گرفا  .بناابر ایان،
قرآن کتای عمل اس نه اندیشه و هدفِ صرف .اساس قرآن بیادار کاردن و عاالیتارین ساطح
آگاهیبخشی به آدمی اس تا روابط چند جانبه خود را با خدا و جهان فهم کند .نظر به هماین
سیمای اساسی تعلیمات قرآن اس که گوته در آن هن ام که نظری کلی باه اساالم باه عناوان
«نیروی تربیتی» انداخ  ،چنین گف  :این تعلیم هرگز دچار شکس نمیشود و ...شک نیسا
غرض مستقیم قرآن از مشاهده همراه با تفکر و نظر در طبیع آن اس کاه در آدمای ،آگااهی
نسب به چیزی را بیدار کند که طبیع  ،نماینده و رمز آن به شامار مایرود( .اقباال ههاوری،
 45 :4917و )45
بنابر این صحنه آزمایش یک دین ،تاریخ آن دین خواهد باود کاه نشاان دهناده موفقیا و
عدم موفقی آن اس  .کمتر کسی به خاطر براهین فلسفی و علمی به یک دیان روی مایآورد.
ابوذر آن صحابه و بالل آن مؤمن سراپا شوریده و عاشق و سلمان آن پاکمرد حقیقا جاو ،از
پیامبر (ص) طلب برهان نکردند .عامل بران یزاننده آنان به دیان ،صادق گفتاار و کاردار پیاامبر
(ص) بود .سنت دلنشین و زندگی فطری و اخالقی پیاامبر صالی اع علیاه و آلاه و سالم راه را
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بهسوی روشنایی گشود و شاید براساس همین موفقی عقل عملی و فطری و عدم کارایی عقول
فلسفی بوده که حضرت حق تعالی میفرماید« :یا ایّها الَّذِینَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَااتَفْعَلُونَ؛ کَبُارَ
مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَاتَفْعَلُونَ (صفّ5/و)9؛ اى کساانى کاه ایماان آوردهایاد! چارا ساخنى
مىگویید که عمل نمىکنید؟! نزد خدا بسیار موجب خشم اس که ساخنى ب وییاد کاه عمال
نمىکنید!» و امام صادق (ع) فرمود« :کُونُاوا دُعَاا ً لِلنَّااسد بدغَیارد أَلْسِانَتِکُمْ لِیارَوْا مِانْکُمُ الْاوَرَعَ وَ
الِاجْتِهَادَ وَ الصعلَا َ وَ الْخَیرَ فَإدنَّ ذَلِکَ دَاعِی ةٌ؛ مردم را با غیر زبان به خدا دعوت کنید تا از شما ورع
و کوشش در عبادت و نماز و نیکی ببینند و آن بهترین دعوت کنناده بارای دیان خواهاد باود
(کلینی ،ج )35 :5پیشوایان الهی و دینی حسب سطوح عقالنی مخاطبان با آنان به گفت و مای-
پرداختند .از رسول اکرم نقل اس  « :إدنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبدیاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُکَلِّمَ النَّاسَ عَلَاى قَادْرد عُقُاولِهدمْ؛
(کلینی ،4913 ،ج)515 :5؛ ما انبیای الهی امر شدهایم با مردم بر اساس ظرفی عقلی آنهاا باا
ایشان گفت و کنیم».
از رسول خادا (ص) روایا شاده اسا  « :از َد ْد عقلًاا تاز َد ْد مان ربّاک قربا ًا (علاوی عااملی،
4153ق)34:؛ عقل خویش را افزون نما تا نزدیکی به پروردگارت برای افزون گاردد ».و مشاابه
آن ،سفارش پیامبر به امیرمؤمنان علی(ع) اس « :یا علی! إذا تقرتی النااس إلاى خاالقهم باأنواع
البرت ،فتقرتی أن لِعقلک (همان)؛ یا علی هرگاه مردم با اناواع کارهاای نیاک باه آفرینناده خاود
تقری میجویند تو با عقل خود به او تقری بیای».
این روایات حکای از عقل عملی و لزوم ارتبا آن با امور زندگی روزمرته و نقش آفرینای آن
تا برقراری اوج ارتبا با خالق آفرینش دارند.
همچنین از امام علی(ع) روای شده اس « :لَنْ ینْجَاعَ الْاأَدَیُ حَتَّاى یقَاردنَاهُ الْعَقْالُ (تمیمای
آمدی ،بی تا)59 :؛ آدای بدون همنشینی عقل با آنها سودی ندارند ».و در بیاان ناوری دی ار
فرمودند« :مَنْ عَقَلَ عَفع (همان)؛ آنان کاه توفیاق تعقال دارناد؛ پاکادامناناد ».و فرماود« :مَاند
اسْتَعَانَ بدالْعَقْلد سَدعدَهُ (همان) ،هر کسی از عقل خویش یاری ستاند ،او را استوار و پایدار بادارد».
و فرمودهاند« :کُلَّمَا زَادَ عَقْلُ الرَّجُلد قَودی إدیمَانُه بالقَدر (همان) 535 :؛ زمانی که عقل آدمی زیااد
گردد ،ایمان او قوّت مییابد ».این احادیث نوری از امام علای (ع) بیاان ر تاأثیر عقال در جها
دادن میب و تعالی بخش به ادی ،عفت  ،استواری در امور و قوّت ایماناناد کاه در واقاع سابک
زندگی را در سایه جلوههای دین اههی ساماندهی میکند.

 / 34دوفصلنامه االهیات قرآنی سال سوم ،شماره ،2پاییز و زمستان9314

.2-2رابطه عقل ودین در قرآن و روایات :از بررسی قریب  57آیهای که با اشتقاق ریشه
«عقل» در قرآن آمده؛ به شدت ارتبا بین عقل و دین استنبا میشود.
عالمه طباطبائی معتقد اس  :دین هدفی جز ایان نادارد کاه مایخواهاد ماردم باه کماک
استدهل و با سالح منطق عقلی و به نیروی برهان که فطرتا به آن مجهزند ،به شاناخ حقاایق
جهان ماورای طبیع نایل آیند ...اصوهً بین روش انبیاء در دعوت مرم به حق و حقیق و باین
آنچه که انسان از طریق استدهل درس و منطقی به آن میرسد حرفی وجود ندارد .تنها فرقای
که اس عبارت اس ازاین که پیغمبران از مبدا غیبی استمداد مایجساتند و از پساتان وحای
شیر مینوشیدند( .طباطبائی)553 :4914 ،
در ادبیات دین مبین اسالم ،عقال بشاری را ناه آن مقادار تاوان اسا کاه بادون هرگوناه
محدویتی بتواند به شناخ خدا و معارف بپردازد و چه رسد به این که بتواند باه تنهاایی بارای
هدای بشرکافی باشد؛ و نه آن مقدار ناتوان اس که از فهم کتای و سن به طاور کلای عااجز
باشد .سخن صوای آن اس که عقل بشری ،قادر به درک و فهم زبان وحی اس و مجااز اسا
که به تفسیر و تحلیل آیات قرآنی بپردازد ،ولی البته پر واضاح اسا کاه از شاناخ کناه ذات
خدای تعالی و همچنین درک و فهم حقیق قرآن آن گونه که هس  ،به خصوص آیات احکاام،
قاصر و ناتوان اس .
در موضوع رابطه عقل و دین؛ سه دیدگاه میان دانشمندان اسالمی مطرح اس :
-4دیدگاهی که قایل اس عقل و دین با هم هیچ ارتباطی ندارند .ایان دیادگاه کاه در پای
هرچه کمرنگتر کردن نقش عقل در آموزههای اسالم اس ؛ در حقیق در این مساله نیز در پی
حاشیه راندن عقل میباشد.
 -5دیدگاهی که قایل اس عقل و دین با هم ارتبا متناقض و متضادی دارند .این دیادگاه
با محصور کردن منابع دین به کتای وسن و نفی منبع بودن عقل در حوزه دین ،در پی هر چه
بیشتر جلوه دادن تعارضات ظاهری و غیر مستقرت در حوزه دین و قایل به تضااد کامال عقال باا
تمام آموزههای دین میباشد.
 -9دیدگاه سوم قایل اس رابطه عقل و دین رابطهای کامالً مسالم آمیاز اسا و ناه تنهاا
بین این دو تضادی نیس  ،بلکه هر دو کامالً با یکدی ر همآهنگ بوده و در بسیاری از مساائل و
احکام یکدی ر را تایید میکنند( .محمدی ،بی تا)1 :
حقیق آن که جای اه مهم عقل در منظر وحی بدیهی و واضح و حوزه هر یک نیز شاناخته
شده اس که بخشی از روایات و آیات دالت بر آن گذش  .از منظر دین ،عقل به برخی از اصاول
و مبادی انسانی -اههی و احکام مترتب برآن ،معیاار اسا و شارع نیاز در ایان ماوارد ساخنی
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برخالف عقل ندارد تا با آن سنجیده شود .عدم مخالف وحی و دین با موازین عقلی به این معنا
نیس که وحی در زمینه معارف عقلی بینظر باشد ،بلکه به این معناا اسا کاه در ایان ماوارد
نظر دین همان نظر عقل اس و جنبه ارشادی دارد .پیامبران در بیداری عقل میکوشیدند تا در
پرتو آن ،مردم حقایق را دریابند .حضرت علای (ع) مایفرماود« :و ییِیارُوا لَهُامْ دَفَاائِنَ الْعُقُاول،
پیامبران آمدند تا گنجینههای عقلها را بر آدمیان آشکار سازند( ».نهاج البالغاه ،خطباه  )4در
حدییی دی ر ،امام موسی کاظم (ع) میفرماید« :إدنَّ لِلَّهِ عَلَاى النَّااسد حُجعتَایند حُجعاةً ظَااهِرَ ً وَ
حُجعةً بَاطِنَةً فَأَمعا الظَّاهِرَ ُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبدیاءُ وَ الْأَئِمعةُ ع وَ أَمعا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ؛ خداوند را بر آدمیاان
دو حجّ اس  :ظاهری و باطنی .حج ظاهری رسوهن و انبیاء و امامان و حجّ باطنی هماان
عقول هستند( ».مجلسی4179 ،ق ،ج )493 :4به تعبیری پیامبر بیرونای تجسام عقال اسا و
عقل درونی تجسم پیامبری .عقل در بیان نورانی حضرت علای (ع) آماده اسا  :عقال دو گوناه
اس « :عقل ذاتی و عقل تجربی و هر دو به انسان بهره میرسانند .کسی که در گرو حاق باشاد
صاحب عقل و دین اس و هر که فاقد آن باشد ،سرمایهاش گناه اس  .دوسا هار کاس عقال
اوس و دشمنش نادانی او .عاقل کسی نیس که خوبی را از بدی تمییز دهد؛ عاقل کسی اس
که بین دو بدی تمیز دهد کدام بهتر اس  .همنشینی با عاقالن مایه شرف اس  .عاقل کامل بار
سرش بد پیروز اس  .بر عاقل هزم اس کارهای زش خود را در دین و نظار و اخاالق و ادی
مورد توجه قرار دهد ،بدیها را بشناسد یا به دل بساپارد و یاا در دفتاری بنویساد و در از باین
بردن آن بکوشد»( 4مجلسی4179 ،ق ،ج)3 :35
أصبغ بن نباته از امام علی (ع) نقل کرده که فرمود  :جبرئیل بر آدم علیه السالم فرود آماد،
گف  :ای آدم ،من مأمورم تو را با خبر سازم به این که یکی از این ساه چیاز را انتخاای کنای و
دوتای دی ر را رها سازی ،گف  :کدام سه چیز؟ گف  :عقل و حیااء و دیان .آدم گفا  :عقال را
برگزیدم .جبرئیل به حیاء و دین گف  :بروید و او را رها کنید .گفتند :ماا ماأموریم هار جاا کاه
عقل اس با آن باشیم .جبرئیل گف  :باشد و عروج کرد( .صدوق4149 ،ق )143 :
استاد شهید مطهری (ره) میگوید :این پیوندی که میان عقل و دین اسالم اس  ،در ماورد
هیچ دینی وجود ندارد .از علمای هر دیند دی ری پرسیده شود چه رابطهای میاان عقال و دیان
هس ؛ میگویند :هیچ ،اصالً عقل را با دین چکار؟ مسیحی از تیلیث شروع میشاود و در ایان
مورد حرفی میزنند که با عقل جور در نمیآید .آنها وقتی میگویند ایمان و تعبّد؛ مقصودشاان
پش پا زدن به عقل و تسلیم کورکورانه در مقابل دین اس  .در اسالم تسلیم کورکورانه نیس ؛
تسلیمی که ضدّ عقل باشد ،نیس ( .مطهری )513 :4931 ،استاد مطهری در جاای جاای آثاار
خود ،با الهام از آیات و روایات و نهج البالغه ،تاکید میورزد که آمدن انبیای الهی بارای باه کاار
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انداختن و آزاد ساختن عقلها و خردهاس  .ایشان ،از جمله هدفهایی که تمامی پیامبران برای
پیاده کردن آن مشترک و همسو بوده اند بیدار کردن نیروی عقالنی بشر و برداشتن زنجیرهایی
که عقل و خرد را دربند میکشد ،میشمارد و اعتقاد دارد حتی پیشرف هایی که بشر اماروز در
دستاورهای عقلی و علمی پیدا کرده اس وامدار ظهور انبیاء ،در سیر تاریخ زندگی بشار اسا .
اگر پیغمبران نیامده بودند و رهبری نکرده بودند ،اصالً این عقل در همان حدّ کودکی مانده باود
و بشر به این حدّ نرسیده بود .ما اهن بشر آزاده را داریم که بهساوی مااه مایرود و ایان منتتای
اس که خداوند با فرستادن پیامبران بر ما نهاده و آمدند و زنجیرها را از عقل بشر پااره کردناد
و به او شخصی دادند( .مطهری ،4911 ،ج )979 :1در جای دی ر ،استاد مطهری معتقدند کاه
هیچ گونه تضاد و تباینی بین عقل و دین وجود ندارد ،تا جایی که عقل در ردیف کتای و سان
قرار گرفته و حجی دارد .وی نحوه حجی عقل در احکام شرعی را چنین تبیین میکند:
"یکی ازمسلمات اسالمی ،مخصوصا از نظر ما شایعیان ایان اسا کاه احکاام شارعی تاابع
ومنبعث ازیک سلسله مصالح و مفاسد اس یعنی هر امار شارعی باه علا یاک مصالح هزم
اهستیفاء اس وهر نهی شرعی ناشی از یک مفسده واجب اهحتراز اس  .خداوناد متعاال بارای
این که بشر را به یک سلسله مصالح واقعی که سعادت او در آن اس برساند یک سلسله اماور را
واجب یا مستحب کرده اس و برای این که بشر از یک سلسله مفاسد دور بماند او را از پاارهای
کارها منع کرده اس  ،اگر آن مصالح و مفاسد نمیبودند نه امری بود و نه نهیای ،و آن مصاالح و
مفاسد و به تعبیر دی ر ،آن حکم ها به نحوی اس که اگر عقل انساان باه آنهاا آگااه گاردد
همان را حکم میکند که شرع حکم کرده اس ( .مطهری ،بی تا)57 :
خدای منتان فرمود« :و یأْمُرُهُمْ بدالْمَعْرُوفِ وَ ینْهاهُمْ عَند الْمُنْکَرد وَ یحِلُّ لَهُمُ الطَّیبااتِ وَ یحَارِّمُ
عَلَیهدمُ الْخَبائِثَ وَ یضَعُ عَنْهُمْ إدصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتی کانَا ْ عَلَایهدمْ فَالَّاذینَ آمَنُاوا بداهِ وَ عَازَّرُوهُ وَ
نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذی أُنْزدلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اعراف )453/آنها را به معروف دستور
مىدهد ،و از منکر باز میدارد أشیاء پاکیزه را براى آنها حالل مىشامرد ،و ناپاکیهاا را تحاریم
مىکند و بارهاى سن ین ،و زنجیرهایى را که بر آنها باود( ،از دوش و گردنشاان) بار ماىدارد،
پس کسانى که به او ایمان آوردند ،و حمای و یاریش کردناد ،و از ناورى کاه باا او ناازل شاده
پیروى نمودند ،آنان رست ارانند».
«پیامبرى که محتواى دعوت او با فرمان عقل کامال سازگار اس  ،به نیکیهاا و آنچاه خارد آن را
مىشناسد و نزدش معروف اس  ،دعوت ماىکناد ،و از بادیهاا و زشاتیهاا و آنچاه خارد ناشاناس
مىشمرد ،نهى مىنماید .او زنجیرهاى گران را از دس و پاى بشری گشود :زنجیر جهال و ناادانى را
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از طریق دعوت پىگیر و مستمر به علام و داناش .زنجیار با پرساتى و خرافاات را از راه دعاوت باه
توحید .زنجیر انواع تبعیضات و زندگى طبقاتى را از طریق دعوت به اخوت دینى و برادرى اساالمى ،و
مساوات در برابر قانون .و زنجیرهاى دی ر را( ».مکارم شیرازی ،4935 ،ج)177 :1

.9را های تقویت رابطه عقل و دین
از براهین روشن بر وجود رابطه تعاضدی و سازنده بین عقل و دیان از منظار اساالم ،وجاود
آیات و بیانات و قرائن فراوان در سیره پیشوایان دین ،تبیین روشها و راهکارهای تقوی رابطاه
بین عقل و دین اس  .قرآن کریم هم خود را برهان ،و هم مطالبات خود از دی ران را بر اسااس
برهان اعالم می دارد و فرهنگ دی ران را که بر تقلید کورکورانه بادون تعقال اساتوار کاردهاناد
مذم کرده و فرهنگ نشأت گرفته از غیر عقل و دانش را بیراهاه دانساته و غیار برخاوردار از
جانمایه هدای « :یا أَیهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ أَنْزَلْنا إدلَیکُمْ نُوراً مُبیناً (نساء)431/؛
اى مردم! دلیل روشن از طرف پروردگارتان براى شما آمد و ناور آشاکارى باهساوی شاما ناازل
کردیم ».و در دعوت از دی ران میفرماید« :أَمد اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ هاذا ذِکْارُ
مَنْ مَعِی وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْلی بَالْ أَکْیَارُهُمْ هیعْلَمُاونَ الْحَاقَّ فَهُامْ مُعْردضُاونَ (انبیااء)51/؛ آیاا آنهاا
معبودانى جز خدا برگزیدند؟! ب و« :دلیلتان را بیاورید! این سخن کسانى اس که با من هستند،
و سخن کسانى [پیامبرانى] اس که پیش از من بودند!» امّا بیشتر آنها حق را نمىدانناد و باه
همین دلیل (از آن) روى گردانند ».و نیز فرمود« :أَمعنْ یبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمع یعیدُهُ وَ مَنْ یارْزُقُکُمْ مِانَ
السعماءِ وَ الْأَرْضد أَ إدلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ إدنْ کُنْتُمْ صادِقینَ (نمل)11/؛ یا کسى که آفرینش
را آغاز کرد ،سپس آن را تجدید مىکند ،و کسى که شما را از آسمان و زمین روزى مىدهد آیاا
معبودى با خداس ؟! ب و« :دلیلتان را بیاورید اگر راس مىگویید!»»
در طرد فرهنگ جاهلی بر اساس پیروی بدون علم و غای هدای گراناه مایفرمایاد« :وَ إدذا
قیلَ لَهُمْ تَعالَوْا إدلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إدلَى الرَّسُولد قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَیهِ آباءَنا؛ أَ وَ لَوْ کانَ آبااؤُهُمْ
هیعْلَمُونَ شَیئاً وَ هیهْتَدُونَ (مائده 471/و مشابه آن زخرف )51-59/و هن امى که به آنها گفته
شود« :بهسوی آنچه خدا نازل کرده ،و بهسوی پیامبر بیایید!» ،مىگویند« :آنچه از پادران خاود
یافتهایم ،ما را بس اس !» آیا اگر پدران آنها چیزى نمىدانستند ،و هدای نیافته بودند (بااز از
آنها پیروى مىکنند)؟!».
قرآن کریم در مبارزه با اصول اندیشه جاهلی و بریده از تفکر عقالنی و دینی ،به چهار بُعاد
اساسی آن تصریح کرده و با عقل و دین و برهان ،به انحراف آنها اشااره و نساب باه اصاالح و
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دفع و رفع آنها در قالاب تعاابیری رهنمودهاایی ارایاه کارده اسا « :ظَانَّ الْجاهِلِیاة؛ حَمِیاةَ
الْجاهِلِیة؛ حُکْمَ الْجاهِلِیة و تَبَرُّجَ الْجاهِلِیةد الْأُولى» (به ترتیب در آیات :آلعماران ،451/فاتح،51/
مائده 57/و احزای) 99/؛ به فرهنگ غالاب جااهلی در عرصاه اندیشاه و عقایاد؛ اخاالق؛ حقاوق
اجتماعی؛ بنیانهای خانواده و روابط عمومی متعارتض شاده کاه اساسایتارین ابعااد در سابک
زندگی بشری هستند و در مقابل ،به آیین دینی و اههی دعوت کرده اس .
انبیای اههی از آغاز برای پایهریزی آیین زندگی مبتنی بار عقالنیا و علام حاصال از آن
مأموری یافتهاند و همیشه با «آیین و فرهنگ جاهلی » مبارزه کرده و در اصالح یا ریشاهکنای
آنها مبارزه معقول نمودهاند .از آغازین روز هبو حضرت آدمد نبی (ع) ندای :فَإدمعا یأْتِینَّکُم مِّناىّ
هُدًى فَمَن تَبدعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَیهم وَ لَاهُمْ یحزَنُونَ (بقره)95/؛ برآماد کاه« :هرگااه هادایتى از
طرف من براى شما آمد ،کسانى که از آن پیروى کنند ،نه ترساى بار آنهاسا  ،و ناه غم این
شوند ».و در حق رسول خاتم صلی اع علیاه و آلاه فرماود« :وَ لَقَادْ وَصعالْنَا لهام الْقَاوْلَ لَعَلَّهُامْ
یتَذَکَّرُونَ (قصص )54/هر آینه پیوسته براى ایشان (کفتار قریش) گفتار (قرآن کاریم) را (آیاهاى
پس از آیهاى) فرستادیم تا اینان (از کسانى که پیغمبران گذشاته را تکاذیب کردناد و هاالک و
تباه شدند) پند گیرند (و بخدا و رسول ایمان آورند)».
آری ،قرآن و شرایع آسمانید هدای گر با کاملترین کارشناسان یعنی پیاامبران اههای ،روح
دینی و عقل را با اصول و مقرترات آسمانی در تمام عرصههای فردی و اجتماعی جاری کردهاناد.
لذا همه آنان مأمور بودند معارف اههى را در سطح لسان و فرهنگ مردم خویش ،تبیاین کنناد:
«وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إدهَّ بدلِساند قَوْمِهِ لِیبَینَ لَهُمْ (ابراهیم)1/؛ ما هیچ پیامبرى را ،جز باه زباان
قومش ،نفرستادیم تا (حقایق را) براى آنها آشکار سازد».
از امام علی(ع) در ارتبا با آدای ،و آموزش آن به بشر و مسئولی انبیای اههی در راستای
آن ،روای شده« :اى مردم! بدانید که خداوند سبحان چون خلق را بیافرید چنان خواس که از
نقص به کمال روند و در آدای و فضائل اخالقى به مقامى شریف و پایهاى بلند و ارجمند رساند،
او مى دانس که آنان به کمال مطلوی نرسند جز به آن که آنچه مفید براى ایشان اس و آنچاه
مضرت ،همه را به آنان بیاموزد ،و آموختن جز به امر و نهى ممکن نباشد ،و امر و نهى نیاز جاز باا
وعد و وعید راس نیاید ،و وعد و وعید جز با تشاویق و تهدیاد صاورت نپاذیرد ،و تشاویق جاز
بدانچه دل بدان خواهان اسا و دیاده از آن کامیاای نخواهاد باود ،و تهدیاد بار خاالف آن».
(طبرسی)157 :4954 ،
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جمعبندی و نتیجهگیری
«عقل» بهمعنای حبس ،ضبط و امساک اس و این واژه در قرآن بهکاار نرفتاه اسا ولای
مشتقات آن مانند یعقلون ،تعقلون 13 ،بار در این کتای الهی بهکار رفتاه و از صااحبان عقال و
خرد با عناوینی چون ذیحجر ،اولوا اهلبای ،اولوا اهبصار و اولوا النُهی یاد میکند .انساان عاقال
به معنای کسی اس که از توانایی فکری و ذهنی برای تحلیل و تفکر عقالنی و استدهل برهانی
مسائل ،و از توانایی کنترل هوای نفس و زبان و اعضا و جوارح خاود در مسایر و مصایر رشاد و
سعادتمندی الهی برخوردار اس  .و دین باه معناای آیاین ،روش و شاریع اساالم و مجموعاه
عقاید ،اخالق و قوانین و مقررات نشأت گرفته از آن اس که برای هدای های علمای و عملای و
پرورش انسان ها و اداره امور جامعه بشری از طریق وحی و سن برای رست اری آدمی در دنیا و
آخرت آمده اس .
از منظر قرآن و روایات ،عقل و دین به منزله دو بال برای رشاد و تعاالی انساانهاا و بارای
رسیدن به معرف و کمال میباشند .در واقع ،عقل و دین دو موهب اههی اس که خداوند باه
بشر ارزانی داشته و توأمان ،نه به تنهایی ،آدمی را به سعادت جاودانه میرسانند .عقل دیان را و
دین عقل را تایید و یکدی ر را معاضدت میکنند .قرآن مجید اصوهً نازول قارآن را بارای تعقال
میداند تا جایی که بدترین جنبندگان را کسانی میداند که تعقل نمیورزند .بنابراین دین بارای
تعقل و خردورزی اس تا سرانجام آدمی را به بهش رهنمون شود .از اینرو باین عقال و دیان
رابطهای متقابل و تن اتناگ وجاود دارد .یکای از شارایط اساسای بارای دیانداری ،صاالب و
قاطعی در دین اس  .لذا انتظار دین آن اس که عقلگرایان به نقش حیااتی و ارزش معناوی
دین توجه نموده و راهکارهای اساسی دین را در عرصههای عقل و اندیشه از یاد نبارده و از ایان
سرمایه گرانسنگ اههی ،چه در تعقتل و خالقی و چه در تعهّد و الزام به وظائف عقالنی غفل
نورزند .باید توجه داش ن اه سکوهر و آنان که عرصه عقل و دین را دو مقوله میدانند ،پیوساته
آرزوی انزوای دین را در سر میپرورانند که تحقق آن نشان ر افقی بس تاریاک و مابهم خواهاد
بود .دانشمندان دین و بطور کلی دینگرایان نیز نباید از نقش عقل غفل ورزند و باید پیوساته
معیارهای عقالنی را در هر فتوا و هر حرک دینی و بهطورکلی تعبّد به وظائف اههای مادّ نظار
قرار دهند ،تا در قلمرو دینداری ،عقل ،دستخوش نسیان و بی مهاری قارار ن یارد ،کاه آن نیاز
خسارت بزرگی اس که عقلگرایان و دینگرایان را در فاصله دورتاری از هام قارار خواهاد داد.
نتیجه دی ر آن که اسالم اهمی ویژه ای برای عقل و تعقل قائل اسا و «ایماان و تعبادی» را
که مبتنی بر «عقل وتعقل» نبوده و صرفاً تقلید کورکورانه باشد ،بیارزش میداناد .و از ثمارات،
آن که تبیین عقالنی دین امر ضروری بوده و هرگونه تفکر و تعقلی مورد تایید دین نیس  ،بلکه
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تفکر و تعقلی که توأم با تقوا و علم و عمل صالح بوده و در نهای منجار باه عبودیا و خضاوع
آدمی در برابر آفریدگار جهانیان گردد؛ مورد تأیید اس .
سخن آخر در بیان نتیجه آن که :در مقابل باور وجود ارتبا تعارضی باین عقال و دیان در
غری که چالشهای فراوانی را فراروی بشری گشوده اس  ،از منظر دین مبین اسالم و آماوزه-
های متعالی قرآنی آن ،به شدت شاهد تبیین وجود ارتبا منطقی بین آن دو و تارویج بااور باه
آن بوده که به برک آن ،تاریخ بشری شاهد ظهور تمدن عقالنی ا اههای در عرصاههاای علاوم
مختلف و فرهنگ در سدههای آغازین جهان اسالم گردید.

پی نوشتها:
 .4وَ قَالَ علی(ع) :الْعَقْلُ عَقْلَاند عَقْلُ الطَّبْعد وَ عَقْلُ التَّجْردبَةد وَ کِلَاهُمَاا یاؤَدِّی إدلَاى الْمَنْفَعَاةد وَ الْمَوْثُاوقُ بداهِ
صَاحِبُ الْعَقْلد وَ الدِّیند وَ مَنْ فَاتَهُ الْعَقْلُ وَ الْمُرُوع ُ فَرَأْسُ مَالِهِ الْمَعْصِیةُ وَ صَدِیقُ کُالِّ امْارد ٍ عَقْلُاهُ وَ عَادُوههُ
جَهْلُهُ وَ لَیسَ الْعَاقِلُ مَنْ یعْردفُ الْخَیرَ مِنَ الشَّرِّ وَ لَکِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ یعْردفُ خَیرَ الشَّرَّیند وَ مُجَالَسَةُ الْعُقَلَاءِ تَزدیدُ
فِی الشَّرَفِ وَ الْعَقْلُ الْکَامِلُ قَاهِرُ الطَّبْعد السعوْءِ وَ عَلَى الْعَاقِلد أَنْ یحْصِی عَلَى نَفْسِاهِ مَسَااودیهَا فِای الادِّیند وَ
الرَّأْی وَ الْأَخْلَاقد وَ الْأَدَید فَیجْمَعَ ذَلِکَ فِی صَدْردهِ أَوْ فِی کِتَاایٍ وَ یعْمَالَ فِای إدزَالَتِهَاا( .بحاار األناوار - ،
بیروت ،ج)3 -1: 35

فهرست منابع:
 .4قرآن كریم

 .5نهج البالغه ،ترجمه سیدجعفر شهیدی.
 .9اقبال ههوری ،محمد ،)4917( ،احیای فكر دینی در اسالم ،ترجمه احمد آرام ،انتشارات اسالمی ،قم.
 .1پترسون مایکل و جمعی از نویسندگان ،)4933 ( ،عقل و اعتقاد دینی ،ترجمه احمد نراقی و ابراهیم
سلطانی ،طرح نو ،تهران.
 .5تمیمى آمدى ،عبد الواحد (بی تا) ،غرر الحكم و درر الكلم ،چاپ اول ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم.
 .1جان هیک ( ،)4937فلسفه دین ،ترجمه بهزادسالکی ،انتشارات بین المللی الهدی ،تهران.
 .3جرجانی ،علی بن محمد(  ،)4937التعریفات ،انتشارات ناصرخسرو ،تهران.
 .5جوادی آملی ،عبداع ،)4935( ،ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد ،چاپ سوم ،انتشارات الزهرا ،قم.
 .3جیمز ،ویلیام ،)4935( ،دین وروان ،ترجمه مهدی قائنی ،سازمان انتشارات وآموزش انقالی اسالمی ،تهران.
 .47حائری یزدی ،مهدی( ،)4933كاوشهای عقل نظری ،انتشارات دانش اه تهران ،تهران.
 .44حر عاملى ،محمدبنحسن4141( ،ق) ،هدایة األمة إلى أحكام األئمة ،چ ،4آستانة الرضویة المقدسة،
مجمع البحوث اإلسالمیة ،مشهد.
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دغیم ،سمیح4335( ،م) ،موسوعة مصطلحات علم الكالم اإلسالمی ،چ ،4مکتبة ناشرون ،بیروت.
دهخدا ،علیاکبر ،)4935( ،لغتنامه ،مؤسسه انتشارات دانش اه تهران ،تهران.
دینانی ،غالمحسین ،)4931( ،ماجرای فكر فلسفی در جهان اسالم ،طرح نو ،تهران.
رابرت هیوم ،)4913( ،ادیان زنده جهان ،ترجمه عبدالکریم گواهی .دفترنشروفرهنگ اسالمی ،تهران.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،)4145( ،المفردات فی الغریب القرآن ،دارالعلم ،دمشق.
رودگر ،محمد جواد ،)4955( ،معنویتگرایی در قرآن ،فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اسالمی ،سال
چهارم ،ش.41
سجادى ،سید جعفر ، )4939( ،فرهنگ معارف اسالمى ،چ ،9انتشارات دانش اه تهران ،تهران
صدرالدین شیرازی ،محماد ،)4959( ،شرح اصول كافی ،ترجماه و تعلیاق محماد خواجاوی ،چ،4
مؤسسه مطالعه و تحقیقات فرهن ی ،تهران.
صدوق ،محمدبنحسن4149( ،ق) ،من الیحضره الفقیه ،چ ،9جامعه مدرسین ،قم.
طباطبایی ،محمدحسین ،)4914( ،علی و فلسفه الهی ،ترجمه سایدابراهیم سایدعلوی ،انتشاارات
اسالمی ،قم.
ااااااااااااااااا ،)4931( ،المیزان ،ترجمه موسوی همدانی ،چ ،5دفتر انتشارات جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،قم.
طبرسی ،حسن ،)4954( ،االحتجاج ،ترجمه بهزاد جعفری ،چ : ،4اسالمیه ،تهران.
طریحى ،فخر الدین ،)4935( ،مجمع البحرین ،چ ،9کتابفروشى مرتضوى ،تهران.
علوى عاملى ،احمد4153( ،ق) ،الحاشیة على أصول الكافی ،دارالحدیث ،قم .
کلینی ،محمدبنیعقوی ،)4913( ،الكافی ،ترجمه و شرح حاج سیدجوادمصطفوی ،چ : ،4انتشاارات
علمیه اسالمیه ،تهران
مازندرانى ،محمدصالح بن احمد4955( ،ق) ،شرح الكافی ،چ : ،4المکتبة اإلسالمیة ،تهران.
مجلسی ،محمدباقر4179( ،ق) ،بحاراالنوار ،چ : ،9مؤسسه الوفا ،بیروت.
محمدی ،مصطفی( ،بی تا)مقاله پیوستگی عقالنیت و معنویت در آموزههای دین ،سای راسخون.
مطهری ،مرتضی ،)4935( ،اقبال واحیای فكردینی ،انتشارات صدرا ،قم.
اااااااااااااااا4931 ( ،ق) ،اسالم و مقتضیات زمان ،چ ،47انتشارات صدرا ،تهران.
اااااااااااااااا ،)4911 ( ،مجموعه آثار شهید مطهری ،انتشارات صدرا ،تهران.
اااااااااااااااا( ،بیتا) ،آشنایی با علوم اسالمی ،چ  ،5انتشارات صدرا ،قم.
مکارم شیرازی ،ناصر و جمعی از همکاران (4935ش) دارالکتب اإلسالمیّه ،تهران.
ویل دوران  ،)4934( ،لذات فلسفه ،ترجمه عباس زریای ،شرک انتشارات علمی و فرهن ی.
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