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  تیقالنع بازتاب متضاد
  در نظریۀ فرهنگی ماکس وبر و عالمه طباطبایی

  *اصغر اسالمی تنها
 چكيده

است. پرسـش   معاصر يفرهنگ ةيم مهم نظرياز مفاه يكيو انسان عامل بازشناسي ت يعقالن
ت يبا عقالن يس وبر چه نسبتكماي فرهنگ ةينظر درت يه عقالنك ن جستار آن استيا ياصل

ـ عقالن ةانواع چهارگان دارد؟ با توجه بهيي عالمه طباطبا ةشيدر اند ، يهنجـار ، ينـوع (ت ي
ـ دهد هرچند هردو عقالن ينشان م ركدو متف يآرا يمنطق -يليتحل يبررس) يعمل، ينظر ت ي
 سكعمـل مـنع   شه ويه در ساحت اندكت يعقالن ةيما درون، رنديپذ مي را يهنجار و ينوع
ـ روزمره بازتـاب د  يرا در زندگ تيوبر عقالن .ندن دارياديبا هم تفاوت بن، شود مي  يدگاهي

ـ  يله بـرا ين وسيتر انتخاب مناسب يعني ؛داند مي انه و خودسرانهيگرا صرفاً عمل دن بـه  يرس
ـ  يت ابزاريه عقالنكداند  ي ميمعاصر را جهان يايهدف. او دن هـاي   عرصـه  ةبا نفوذ در هم

رده اسـت.  ك يگذار سياست ل داده وكرا ش او يجهان اجتماع، يبشر غرب ياجتماع يزندگ
د يلذا انسان با ؛ل مالزم استيت با فطرت سالم و اصيعقالن، ييعالمه طباطبا ةشياما در اند

 ةيند تا فطرت او سالم و در سـا كز يط پرهيقوا و غرائزش را ادا و از افراط و تفر ةحق هم
ـ  يانسـان هاي  نشكمصون بماند و  يشيژاندكآن عقل او از انحراف و  بـه   و شـود  يعقالن

ـ يات طي(حياسالم ياجتماع يزندگ تواند ي ميت فطريعقالن. به برسديات طيح ل كبه) را ش
  .دينما گذاري سياست را منانؤم يب اجتماعيجهان ط ودهد 

عالمـه  ، س وبركما، يت فطريعقالن، يت ابزاريعقالن، يفرهنگ ةينظر، تيعقالن ها: دواژهيلك
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  مقدمه
 هکیـ دن بشـر ت یشـ یاند ییر موجـودات بـر عقـل و توانـا    یز انسان با سایتما ۀنیفالسفه در زم

 ةژیـ ن اسـتعداد و تـوان و  یا يردهاکارکآثار و ، انواع، یستیچ ةر دربارکتف، رو نیاز ا ؛نندک می
 ن استآن مقاله یا یغرب بوده است. پرسش اصل شرق واندیشوران توجه در کانون  یانسان

ت در یـ بـا عقالن  یچـه نسـبت  ، است ماکس وبری فرهنگ یۀنظر يزکمفهوم مرکه  تیه عقالنک
ت یـ وبـر و عالمـه عقالن   يرکـ نظـام ف  در، گـر یدارد؟ بـه عبـارت د  یی عالمه طباطبا ۀشیاند
چـه   و سـت؟ یچ یعمـل انسـان   شه ویت اندیار عقالنیمع و كمال دارد؟ یچه انواع ست؟یچ

 يایـ ات دنین خصوصـ یتر ت از مهمیه عقالنکدر آن است ها  ن پرسشیت ایاهم دارد؟ يآثار
 یشـود. بررسـ   مـی  لیته بر محور آن تحلیا نواقص مدرنیاز محسنات  ياریو بساست مدرن 

 .توجه پژوهشگران مختلف بوده استمحور  تیعقالن ةدربار یران اجتماعکمتف يراآ یقیتطب
 و پرداختـه ، تورسـتاین وبلـن  ، ییایکـ شـناس آمر  س وبر و جامعهکما يآرا یبه بررس هیدون

وبـر را بـا   هـاي   شهیاند گلدستون 1.است دهکرسه ینها را مقاآ یشناخت معرفت و یفلسف یمبان
 ۀسـ یز بـه مقا یـ ن کالنتري 2.رده استکسه یمقا، امیل دورکیم، يفرانسو یکالسکشناس  جامعه

 یبررسـ  3.اختـه اسـت  دت پریـ عقالن معنـا و دربـارة   پیتر ویـنچ و  طباطباییعالمه هاي  گاهید
عالمـه  ، جهان اسالم یلسوف اجتماعیو ف، س وبرکما، یر آلمانیشناس شه جامعههاي  دگاهید

ـ ابتـدا بـه تعر  پـژوهش  ن یدر ا ن جستار است.یا یت محور اصلیعقالن ةدربار، ییطباطبا ف ی
ان یـ ر و در پاکـ دو متف یفرهنگـ  یـۀ آن در نظر یاسـ و سـپس بازشن  ان انواع آنیت و بیعقالن

  م.یپرداز می آن يها ها و تفاوت شف شباهتبراي ک یقیتطب ۀسیمقا

 يتعقالن يستيچ
 یعقـل معـان   يبـرا . معقـول بـودن اسـت   و  یعقالنمعناي  به ،از عقل یت مصدر جعلیعقالن
 پارسـانیا . عقـل اسـت  هاي  هیا الی مراتب، از ابعاد یکیناظر به  یکه هرکوجود دارد  یمختلف

ت در سـه  یاربرد عقالنک یز با بررسین 5استن مارك 4.رده استک ییآن شناسا يازده معنا برای
متفـاوت بـه    ۀنـ یت در سه زمیروزمره معتقد است اصطالح عقالن ین و زندگید، علم ةحوز

م ییگـو  مـی  مـثالً ؛ )يت نظـر ی(عقالن ردیگ می ت وصف باورها قراریعقالن یگاهرود:  می ارک
 شـوند(عقالنیت  معقول است. افعال و رفتارها نیز گاهی موصوف به عقالنیـت مـی   p باور به
هـا بـه عقالنیـت متصـف      است. گاهی ارزش معقول xرفتار گوییم  می، )؛ براي نمونه6عملی

  7ارزش معقولی است.، گوییم این یا آن ارزش شناختی) و می شوند (عقالنیت ارزش می
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  ند از:ا اربردها عبارتکن یاز ا یبرخ .دارد یمختلف ياربردهاک تیعقالن
انسـان را   ارسطوعقالنیت ارسطویی است؛ زیرا ، مقصود از عقالنیت نوعی :. عقالنیت نوعی1

فقـط انسـان از    از میـان حیوانـات  ه کـ ن بود یا ارسطومنظور  .ردک یفتعر »وان عاقلیح«
، وانـات یبـرخالف ح انسـان  ، به سـخن دیگـر   عاقله برخوردار است. ةموهبت عقل و قو

رفتارهـا   یعنـ ؛ یت را داردیت اتصاف به عقالنیه شأنکاست  ياهان و جمادات موجودیگ
  8.ت معقول شدن را داردیش قابلیو باورها

ه در مقابل ضد عقالنیـت  ک: عقالنیت نوعی معناي وسیع عقالنیت است عقالنیت هنجاري .2
گیرد و وصف  ندارند ـ قرار می  ه قابلیت و شأنیت اتصاف به عقالنیتکچیزهایی  ـ یعنی

اي خـارجی و رفتارهـاي موجـودات    شـود (بـرخالف اشـی    باورها رفتارهاي انسانی مـی 
شـود؛ یعنـی برخـی     انسانی). عقالنیت هنجاري در درون عقالنیت نوعی مطـرح مـی  غیر

ه شـأنیت  کـ هاي عقالنیت را دارا هستند و عالوه بـر این  كباورها و رفتارهایی انسانی مال
  9.هاي عقالنیت را دارند كبالفعل نیز مال، را دارند عقالنیت

هـاي   رفتارهـا و ارزش ، تواند وصف باورهـا  ه عقالنیت میکبا توجه به این. عقالنیت نظري: 3
از تعبیـر عقالنیـت    -ها یا تصمیمات حتی گزاره -فالسفه در ارزیابی باورها، انسانی شود

ه به چه امـوري بایـد   کشود  نند. عقالنیت نظري به این امر مربوط میک نظري استفاده می
هـا   گیري عقل نظري در حوزة باورکارعقالنیت نظري در حقیقت به  10.باور داشته باشیم

  .است
عقالنیت عملی بـه  ، ه به باورها اختصاص داردکدر مقابل عقالنیت نظري . عقالنیت عملی: 4

ه چه رفتارهایی را باید انجـام  کار دارد کاین امر سر و شود و با  حوزة رفتارها مربوط می
ارادة براسـاس   هکـ نـد  ک هایی بحث مـی  به عبارت دیگر عقل عملی دربارة هستی 11دهیم.

 12یابند. وین میکانسانی ت

ه در کـ مند است  ات و الگوهاي انتزاعی و نظامکمقصود از نظریۀ فرهنگی ادرا :نظریۀ فرهنگی
ادبیـات مربـوط بـه     13.تبعات آن براي زندگی اجتمـاعی اسـت   پی توضیح ماهیت فرهنگ و

، تـوان سـه موضـوع اصـلی محتـوا      امـا مـی  ، عرصۀ نظریۀ فرهنگی گسترده و متنـوع اسـت  
امالً کـ ه در مباحثـات ایـن عرصـه    کرد کر کو رابطۀ فرد و فرهنگ را ذ، هاي اجتماعی داللت

 14گذارند. میجنبۀ محوري دارند و نوعی پیوستگی مضمونی درونی در اختیار 
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  س وبركما يفرهنگ يةنظر ت دريعقالن
آثار  یلکقت مضمون یدر حق .س وبر قرار داردکما یفرهنگ یۀانون نظرکت در یعقالناندیشۀ 

ل یـ او در تحل. اسـت  یدر جوامع مدرن غرب ییگرا عقلهاي  علل و معلول، تیماهمسئلۀ وبر 
 ۀن شاخصـ یتـر  مهـم عنـوان   بـه  تیـ بـه عقالن  مـدرن  ۀجامعـ  يریگ لکش یو چگونگ ییچرا

، داري جدیـد  اي روح سـرمایه  یکی از عناصـر پایـه  «الرمدرن اشاره دارد: ۀ سکوفرهنگ ِجامع
از روحیـۀ  ، بـر ایـدة تکلیـف    یعنـی سـلوك عقالنـی مبتنـی    ، بلکه روحیۀ کل فرهنگ جدید

  15»گري مسیحی سربرون آورد. ریاضت
ۀ اصـلی عقالنیـت را   بر چهارگونـ در آثار و، استفن کالبرگچون  يشناسان معاصر جامعه

ق یـ دق یبررسـ  ياز برایمورد ن یتشافکا يابزارها ۀمثاب بهها  گونه نیوبر از ا 16اند. تشخیص داده
  بهره گرفته است. یرغربیو غ یدر جوامع غرب یخیتارهاي  تیواقع

  يت عمليعقالن
ه فـرد  کـ  یاز زندگ يا وهیگونه شکه عبارت است از هر است یت عملیعقالن، گونهنخستین 

 یت در زندگیگونه عقالن نیا 17.ندک ی میابیبرخود را ارزها رات آنیو تأثدنیایی اعمال ، در آن
 یت عملـ یه عقالنک يافراد انه و خودمدارانه است.یگرا صرفاً عمل یدگاهیبازتاب د، روزمره

مواجهـه بـا    يرنـد و بـرا  یپذ مـی  الزامات مورد توافق جامعه را ات ویواقع، برند می ارکرا به 
ـ ا. ننـد ک مـی  ن راه را بـرآورد یتـر  مناسب، نندک می جادیاها ه آنک یالتکمش ت یـ گونـه عقالن  نی

  .روزمره را بر هم زند یزندگ يه روال عادکاست  يزیمخالف هر چ
 يرویمستلزم پ، یت عملیبر عقالن ینش مبتنک يبه الگوها ییایدن نیانه و ایل عملگرایتما

 یبـر تعـال   یمبتن يریگ ش به مخالفت با هر جهتیگرا، همراه با آن ات ویواقع یافراد از برخ
آن « یرعملـ یغهاي  در جهت ارزش ینه فقط به هر تالش ین اشخاصیچن امور روزمره است.

م قشـرهاي  تمـا  یانتزاعـ  يت نظـر یـ ه بـه عقالن کـ بل، یو عرفـ  ینید يایاعم از اتوپ، »ییایدن
  18اعتمادند. روشنفکر نیز بی

  يت نظريعقالن
بـا توسـل بـه    ، نظـر  ۀت در عرصـ یـ نده بر واقعیت عبارت است از تسلط فزاینوع عقالنن یا

متضمن مهـار  ، يت نظریعقالن 19شود. می روز بر دقت آنها افزوده ه روزبهک يا یم انتزاعیمفاه
 يدارا یم انتزاعـ یق ساختن مفـاه یه از طرکنش بلکق ینه از طر، ت استیواقع ۀردن آگاهانک
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ق یـ ت از طریـ ق واقعیـ دق كدر ياسـت بـرا  شـناختی   متضـمن  ينظر تینده. عقالنیدقت فزا
 یه مبتنک یت عملیخالف عقالنی؛ برو اسناد عل استقرا، یاس منطقیچون ق یانتزاع ییابزارها

 كدن بـه در یرسـ وجـوي   جستدهد تا در  می انکت به فرد امیگونه عقالن نیا بر عمل است.
  20.فراتر رودات روزمره یاز واقع »یزندگ يمعنا«چون  يموارد

  يت جوهرنيعقال
مشـابه  ، نـد ک مـی  تیالگـو هـدا   يماً بـه سـو  ینش را مستقکه کن نظر یاز ا يت جوهریعقالن
ـ امـا ا  شباهت ندارد. يت نظریو به عقالن، است یت عملیعقالن  یـۀ نـه بـر پا   يتگرین هـدا ی
 باه در ارتباط کبل، هدف -له یمحض وس ۀق محاسبیمسائل روزمره از طرهاي  حل راه یبررس

ت یـ عقالن 21.ردیـ گ مـی  صـورت ، ا بالقوه موجود اسـت یحال ، ه در گذشتهک »یارزش یاصل«
 يفـرد  يرفتارهـا ، ه در آنکـ است  یبر نظام ارزش یه مبتنکند ک می نییرا تع یروش يجوهر

 یخیو فراتار یست و فرافرهنگین یت منحصر به جوامع غربیگونه عقالن نیا. اند محدود شده
  22.وجود دارد، باشد یمکمستح یه اصول ارزشک يا است و در هر جامعه

ت یـ عقالن. اسـت  یعقالن -ینش ارزشک يانسان برا یت ذاتیقابل ۀت نشانین نوع عقالنیا
 یرا سـامان دهـد و تمـام    یاز زنـدگ  يقلمرو محـدود  یعنی، ن است محدود باشدکمم یذات
چـون   ییها به ارزش يبندیمتضمن پا یهر جا درست .ندکنخورده رها  را دستها  گر قلمروید

، سـم یمونک نوهمچ ؛سازد می را )ي(جوهر یت ذاتیعقالن، و تعاون باشد يهمدرد، يوفادار
هر دیدگاه انسانی راجع به زندگی. ایـن مـوارد    سم ویهندو، سمیبود، سمیالیسوس، سمیالونک

 ییهـا  مثال، ت باشدشان متفاو کنش یا محتواي ارزشیم یتنظ يشان برا تیه قابلکهر قدر هم 
  23.اند یت ذاتیاز عقالن

  ٢٤يت صوريعقالن
تمـدنی و   کـه خصـلت بـین    یو ذاتـ  ينظـر ، یعملهاي  تیعقالن برخالف، يت صوریعقالن

ویژه  به ـ  مدرنی زندگهاي  عرصه با اختصاص به تمدن غربی دارد و اساساً، فراعصري دارند
همـراه   ـآن   ۀسـاالران  وانیـ ل دکبخصـوص شـ  ۀ آن ـ  و ساختار سلط ـ علم حقوق و، اقتصاد

 نیـی شمول تع جهانهاي  ن و دستورالعملیقوان، را قواعدها  روش، يت صوریاست. در عقالن
امـور   ةادار، ین رسـم یقـوان اجـراي   يبـرا ، يدار هینظام سرما يبرا يت صوریعقالن .ندک می

معـرف  ، عامهاي  العملرن و دستویقوان، وروکراتیک و نظایر آن ضروري است. به بیان دیگرب
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عقالنیت صوري نیز همانند عقالنیت عملی به جهت لحاظ کـردن   25.است يت صورینعقال
هـدف را  ـ   نهایتاً همـان محاسـبۀ مبتنـی بـر عقالنیـت وسـیله      ، منافع شخصی در مقام عمل

قوانین و مقررات که کاربرد آن ، هرچند این مالحظه با ارجاع به قواعد بخشد؛ مشروعیت می
 26شود. عام است انجام می

  فرهنگ ةت در عرصيعقالن يتجل
گـر در  ید ۀگان را اقسام سهیز ؛داند ي میت صوریمدرن را عقالن ۀم بر جامعکت حایعقالن وبر
 و» فرهنـگ «، »نشکـ «ۀ ت در سـه عرصـ  یـ عقالن نیـ داشـته اسـت. ا   ز وجودینها  ر تمدنیسا
 ۀجامعـ ، انسـان هـا   ن عرصـه یـ در ا يت ابزاریعقالن یتجلیابد.  ی میتجل »یساختار اجتماع«

  ند.ک می والرکم بر آن را سکمدرن و فرهنگ حا
 یـۀ نظر ن عامـل ارتبـاط وبـر و   یتـر  مهم، ینش انسانکخاص از  كدرنش: کعقالنی شدن 

و  کانـت  یآلمـان  یسـت یآل دهیر اکثر از تفأد او متیگو می اسمیته کگونه  همان. است یفرهنگ
معتقد بـود   رده وکاتخاذ  یل اجتماعیدر تحلك بر در یمبتن يردیکرو يلتایژه دیو به و هگل

 ت درکـ ه معنا آنـان را بـه حر  کسته شود یمختار نگر ید به چشم فاعالنیبا یبه عامالن انسان
  27.آورد می

نمـوده   ییز شناسـا یمتمـا  ینش اجتمـاع کـ ن راه ابتدا چهار نوع یآغاز ا ۀنقطعنوان  به وبر
مـورد نخسـت بـا     دو است. نشگرانکو اهداف خاص ها  زهیانگ يبند مین تقسیا ياست. مبنا

 انجامآید  می ه از آنها حاصلک یتیرضا ياول برا ۀه در وهلکشوند  می ت مشخصین واقعیا
  28.در جهان يگریل به به هدف دین ينه برا، شوند می

 خـاص رفتـار   يا شه بـه گونـه  ینشگران همکه چون کدهد  می رخ یوقت »ینش سنتک«. 1
  نند.کگونه رفتار  باز هم آن، اند ردهک می

 یو عـاطف  یاحساسـ علـل  را بـه   يارکـ نشگر که کافتد  می اتفاق یوقت »ینش عاطفک«. 2
  .انجام دهد

 یـک بـه   یابیدست يه در آن تالش براکاست  ینشک »معطوف به ارزش ینش عقالنک«. 3
ـ کـ دنبال  يها اما راه، نباشد یخود عقالن ين است به خودکهدف مم . باشـد  یردن آن عقالن

ـ ، انـد  انـه برآمـده  یگرا لکـ  یا حتی یفلسف، ینید، یاخالقهاي  ه از بافتهایی ک ارزش  یعقالن
 ةاز آمـوز  يابـد  يدن به رسـتگار ید رسیه به امکاست  ين مورد فردیمثال ا اند. انتخاب شده

  ند.ک ی میخاص زندگ يا وهیا به شی يرویامبر پیپ یک



   ۱۱در نظرية فرهنگي ماكس وبر و عالمه طباطبايي  قالنيتبازتاب متضاد ع

 ين راه را بـرا یاراترکـ ن و ینشگر بهتـر که کافتد  می اتفاق یهدفمند وقت ینش عقالنک .4
 نم چـون فـالن را  ک می نیچن«ه کنیند نه اک می سنجد و محاسبه می مشخص یدن به هدفیرس
دن بـه  یرسـ  ين راه بـرا یاراترکن و ینم بهترک می نم چون تصورک می نیه چنکبل، »خواهم می

  29فالن هدف است.
 یمبتننش یکی ک رد:کمتعارض عمل جلب  يدو الگو يتوجه را به سو، راه ۀوبر در ادام

ن یـ راه د از يرسـتگار وجوي  جستمانند  یاهداف فرهنگ آن باورها و كه محرک، بر ارزش
 شـناخته  يت ابـزار یـ عقالن، یـۀ فرهنگـی  ه در نظرـ کـ   بر هـدف  ینش مبتندیگري کاست و 

تـه در  یوبر معتقـد بـود ورود مـا بـه مدرن    . ندک می تکحر ییارآکار یمعبراساس  ـ و  شود می
  30.ابدی ي میشتریرواج ب» بر هدف ینش مبتنک«عمل از نوع ه کرد یگ می صورت یحال

  عقالني شدن فرهنگ
 یعقالنـ هاي  ندیل فرایبه تحل، رو نیاز ا ؛داند می ها انسان یوه و روش زندگیفرهنگ را ش وبر

با سه پرسش  يت نظریعقالن در واپردازد.  می دیمختلف آن در دوران جد يها شدن ساحت
 روآورده و آن را يت نظـر یـ بـه عقالن  یسـان کچـه  ، اول روست: هروب یشناخت جامعه یاساس

 یتجلـ هـاي   حوزه، سوم دهد؟ می پاسخ یاز آدمیدام نکت به ین عقالنیا، دوم اند؟ ردهکبارور 
  جاست؟ک يت نظریعقالن

را  يت نظـر یـ تحقـق عقالن  ينـدها ایدارد: فر مـی  در پاسخ دو پرسش نخست اظهـار  وبر
 آنـان  »ینشدنخواست مهار«سازان و  ران و نظامکسرشت متفبرخاسته از  »یعیفراطب يازهاین«

و  صـرف فراتـر رونـد    يامور عـاد  یخواهند از برخ می ه آنهاکچرا ؛ندک می دیت و تشدیتقو
ـ    ننـد. یبب كپارچـه تـدار  یک ییروزمره معنا یزندگ یع تصادفیوقا يبرا از  یوبـر انـواع فراوان
ـ اله، راهبـان ، لسـوفان یف، انیـ روحان، ساز مثل جادوگران ران نظامکمتف و ، انیقاضـ ، دانـان  اتی

  31.اند ردهکار یت را اختین نوع عقالنیه اکافت یان را یحوار
 بـا از آن  هابرماسه کپرداخته  هنر علم و، نیدهاي  در پاسخ به پرسش سوم به حوزه وبر

 ه در عصر مدرن برداشت انسان از جهان وکن باور است یا وبر بر ند.ک می ادیعنوان فرهنگ 
ت در یـ مکن حایـ ا ۀجینت شده و یعقالن امالًک يت ابزاریعقالن ةطریس یۀدر سا، یزندگ ةویش

ن و خـدا در  یـ د، رو نیـ از ا 32.است یرعقالنین به قلمرو غیرانده شدن د، نظر عمل و ۀعرص
 دورکـیم ه کـ  ؛ چنـان ثر نخواهـد داشـت  ؤو مـ  یـک نزد يحضـور  يمناسبات و روابـط بشـر  

  سد:ینو می
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، داشـت  حضـور  يمناسـبات بشـر   یدر تمام )یسنت ۀ(در جامع نخسته به اطالح ک، خدا
اگـر هـم    .نـد کبر سر آن نـزاع   سپارد تا یم یا را به آدمیدن شد.ک یم نارکج خود را یتدر به

 ةروزمـر  یرش از زندگیثأت دورادور و از باال است و يحضور، حضورش، سر باشد يباال
  33.شود یم تر نینامتع و یلکج یتدر بشر به

 یـک نولوژکت ۀات جامعـ یـ ت مـدرن در ذهن یاس عقالنکانع، در تشریح دیدگاه وبر روشهگی 
  :داند می فرهنگ را در دو سطح یعنی

ـ  زهد و د برأکین به جهت تیدر نگاه وبر دهاي ذهنی:  الف. سطح شناخت و ایستار  یارزشـ  یب
بـر اهـداف    يت ابـزار یـ ه عقالنکـ حال آن تابد. یبرنم ت هدفمند رایعقالن، یجهان نیا یزندگ

ت در یعقالن ن ویان دیتعارض م، رو نیاز ا .د داردأکیتدنیایی قابل دسترس  مشخص و ینیع
 ةتر از همه در حوز ارکآش و یشناس ییبایاست و زیس، شتیمانند مع یزندگهاي  تمام ساحت
ه کـ شـود   مـی  برجسـته  ییدر جـا  ن تعارض مشخصاًیا دهد. می خود را نشان یدانش عقالن

همچون ، کند و آن را به جاي نظام اخالقی در قالب علم از جهان راززدایی می عقالنیدانش 
ه جهـان  کـ ن یادیـ ن اصـل بن یعلم با ا، ن صورتیرا در ایز؛ شدک می ریبه تصو سازوکار علّی

 34.شـود  مـی  در تعارض واقع، است یخاص یاخالق يریگ جهت يدارا خداوند و ةتحت اراد
مان به علم مدرن یا شدن نظام معرفت و یعقالن یعنی، تیعقالن ین تجلیتر ه مهماینجاست ک

ن یـــامـــد اید: پیـــگو مـــی گـــی روشـــه دهـــد. مـــی رخ یدر ســـاحت فرهنـــگ غربـــ
  ) عبارت است از:ییزدا نی(دییزدا اسطوره

  ـ ایمان به علم و صنعت و فنآوري؛
  .آموزش و اختالط آرا يگذار ارجـ 

از نهاد خـانواده   امالًکابد و ی می اریگسترش بس یلیه نظام تحصکاست  یصنعت ۀدر جامع
 را بـا یـ ز ؛در اعتقـاد اسـت   یـی ثرگراکاخـتالط آرا ت  گسـترش علـم و   ۀجیگردد. نت یز میمتما

ت یـ عقالن .ردیـ گ می ال قرارؤمورد س سکهمه  ز ویت همواره همه چیعقالن گسترش علم و
 ۀنـ یز زمیـ ر نکتف يآزاد ازمند است.یمل نأت ر وکتف يآزاد یۀبه حاش، ابدیه گسترش کآن يبرا

  35آورد. می ار متنوع را فراهمکگسترش اف
 يادیـ ل بنکر شـ ییت و علم به تغیق عقالنیجهان از طر ییزدا اسطورهب. سطح نظام اخالقی: 

شـدن بـه دو    دنیـایی نـام دارد.   »شـدن  دنیایی« هک يرییتغ انجامد؛ ی میاخالق یزندگهاي  هیپا
  شود: می صورت مشخص



   ۱۳در نظرية فرهنگي ماكس وبر و عالمه طباطبايي  قالنيتبازتاب متضاد ع

پدیـد   يادیـ بن ز مشـخص و یرمقدس تمایغ ن مقدس وینهادها ب ه در اذهان وکنآنخست 
 فاصله یعیدعا و رابطه با نظم فوق طب از نماز و امالًکرمقدس یغ یار و زندگکسپهر  د.آی می
 یه آنها داللت ضمنکشود  می ابد و سببی ی میز تجلین فاصله گرفتن در نهادها نیا رد.یگ می

  شوند). یرمذهبیغ مدارس و...، (دولت خود را از دست بدهند یمذهب
و  یمـذهب  یـی گرا مـدرن صـورت تعـدد    ۀدر جامعـ دنیایی به امور  يمند ه عالقهکنآدوم 

 ه معمـوالً کـ  یو اخالقـ  یاز وحـدت مـذهب   یکنولوژکت ۀدر جامع رد.یگ یبه خود م یاخالق
نـد سـطح اخالقـی روحیـۀ     همان یدر سطح مـذهب  ست.ین ياثر، است یسنت ۀجامع ۀمشخص

هاي  ستاریو تعدد ا یشدن تعلقات مذهب یبخش، یتنوع انتخاب شخص، رکتف يادآزانتقادي و 
مدرن  ۀشود فرهنگ جامع می ه سببک يزیچ؛ را به همراه دارد متضاد یمتنوع و گاه یاخالق

  36.را نداشته باشد یسنت ۀانسجام فرهنگ جامع همان وحدت و
شـود. در   ی مـی دگرگـون ز دستخوش ین يفرد ۀعرص، والرشدن فرهنگکند سایفری در پ

 شـده بـه خـود    یدرونـ  و يخصلت فـرد  اریبس یمذهب یزندگ، اشخاص ةروزمر يها تیفعال
بـه   يبنـد یتعلـق و پا ، یو رفتار فرد از هرگونه وابسـتگ ، التیتما، عواطف، شهیرد. اندیگ می

بر انتخاب  یجهان نیو فراا یعیر عناصر و عوامل مافوق طبیثأو تشود  می عت رهایطب يماورا
متـر  ک، یچه جمعـ  و يچه فرد، ها انسان یکنولوژکابد. در جوامع تی می اهشکعمل  ةویو ش

 يل به رسـتگار یر مینظ یعینوع فوق طب از يها مجازات وها  زهیانگ ۀلیبه وس یاز جوامع سنت
مطلـوب افـراد    مقصود و يویات دنیح شوند. انسان و می ر به عملاواد یت الهیم عنایتسل و

 ؛بار اسـت کاسـت  و علـو  یـۀ روح يدارا» سـوژه  نفـس و  عامـل و «ه کـ روسـت   نیـ از ا است.
را احسـاس   یـک نولوژکر تکـ طـرز تف  ت فرهنگ وین خصوصیآخر گی روشهه کگونه  همان

  37.داند ی میسنت ۀجامعبر انسان مدرن  يبرتر غرور و

  ييعالمه طباطباي فرهنگ يةت در نظريعقالن
 يا نظر و بحـث جداگانـه  مسـتقل اظهـار  طور  به یتموضوع عقالن ةز دربارین ییعالمه طباطبا

دیـدگاه  ـ   ه به عقـل دارد ک يا ژهیبا توجه و -آثارش يال توان از البه می اما، استرده کطرح ن
  نمود. يرا بازساز انسان یزندگ ةویتاب آن در فرهنگ و شاو را در این مورد و باز

  تيعقالن
  ند:یگو می عقل يان معنایعالمه در ب
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هم کـه  را زدن است و به همین مناسبت ادراکاتى  عقل در لغت به معناى بستن و گرهۀ کلم
نیـز   .انـد  عقل نامیـده ، انسان دارد و آنها را در دل پذیرفته و پیمان قلبى نسبت به آنها بسته

آن خیر و شر و حق و باطـل   ۀاى را که در خود سراغ دارد و به وسیل مدرکات آدمى و قوه
جنون و سفاهت و حماقت و جهل ، در مقابل این عقل .اند عقل نامیده، دهد را تشخیص مى

و بـه  ، و این کمبود به اعتبـارى جنـون  ، قرار دارد که مجموع آنها کمبود نیروى عقل است
  38.شود و به اعتبار چهارم جهل نامیده مى، و به اعتبار سوم حماقت، اعتبارى دیگر سفاهت

  يت نوعيعقالن
ف شـده اسـت. منظـور از    یـ تعر »وان نـاطق یح«انسان به  یاسالماندیشوران  يرکدر سنت ف

ه از آن بـه  کـ ر اسـت  کـ قدرت تعقل و تف يه داراکقت انسان است یآن بخش از حق »ناطق«
ـ یب کـی ادرا يه قواکپس از آن االشاراتدر  سینا ابن شود. می ریهم تعب »نفس«  یو درونـ  یرون

خالف آنهـا بـه انسـان اختصـاص     بره کپردازد  ي میا ح قوهیبه تشر، دهد می حیانسان را توض
ن قـوا را  یا لین دلیبه هم، است كوان مشتریان انسان و حیم» یرونیو ب یحواس درون« دارد.

  39.مخصوص انسان است، خرد يرویعاقله و ن ةاما قو، نامند کی میادرا يقوا
برخـوردار   یشناسـ  ن انسانیاز هم، ۀ اسالمی برآمدهت فلسفه از دل سنک ییعالمه طباطبا

ز یوانـات متمـا  یگـر موجـودات و ح  یه او را از دکـ   انسان يقت وجودیدر نظر او حق .است
  ند:یگو می شانیست. اا دن اویشینفس ناطقه انسان و عقل اندـ  رده استک

داننـد   جانداران ممتاز مىگر ید و به این خصیصه از، گویند انسان را به این جهت عاقل مى
چنین آفریده که در مسائل فکرى و نظـرى حـق را از    این که خداى سبحان انسان را فطرتاً

 ۀچون از میان هم ؛و نافع را از مضر تشخیص دهد، و در مسائل عملى خیر را از شر، باطل
ند و جانداران او را چنین آفریده که در همان اول پیدا شدن و هست شدن خود را درك ک

ظـواهر  ، آن ۀست و سپس او را به حواس ظاهرى مجهز کرده تا بـه وسـیل  ا او، بداند که او
ببیند و بشنود و بچشد و ببوید و لمـس  ، موجودات محسوس پیرامون خود را احساس کند

و امثـال آن مجهـز   تـرس  ، امید، بغض، حب، اراده کند و نیز او را به حواسى باطنى چون:
نفـس او را بـا   ، آن معـانى  ۀو بـه وسـیل  ، آنها درك کند ۀا به وسیلکرده تا معانى روحى ر

در آن موجـودات دخـل و   ، موجودات خارج از ذات او مرتبط سازد و پس از مرتبط شدن
گـاه در آنچـه    تخصیص دهد و تعمیم دهـد و آن ، از هم جدا کند، ترتیب دهد، تصرف کند

و در آنچه ، نظر دهد و حکم کند تنها، مربوط به مسائل نظرى و خارج از مرحله عمل است
و ترتیب اثر عملى بدهـد  ، مربوط به مسائل عملى و مربوط به عمل است حکمى عملى کند

و این ، کند که فطرت اصلى او آن را تشخیص داده را بر طبق مجرایى مى ۀ این کارهاو هم
  40همان عقل است.
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  يت هنجاريعقالن
از  یبخش یعنی، و سرشت انسان ياز ساختار وجود یبخش، عقل ییعالمه طباطبا ۀشیدر اند

ه کـ و بل ینش انسـان ینـوع آفـر   او بـا سرشـت و   یهماهنگ یعنیت یفطرت او است و عقالن
ت در نزد عالمه یتوان گفت عقالن می جمله یکب در ین ترتیآن. بد یعیر طبیت در مسکحر

بخش از فطرت انسـان  البته آن ـ   است و منظور او از فطرت »با فطرت یهماهنگ« ییطباطبا
 لکیقت فطـرت انسـان را تشـ   یو حق یاصل ن جهت بخشیشود و از ا می ه به عقل مربوطک

خـویش را  ط یله انسـان خـود و محـ   یه بـدان وسـ  کـ اسـت   یانسان يقوا ۀمجموعـ   دهد می
 یم عملـ کـ ح، یل عملـ ئمسا ةو دربار يم نظرکعمل ح ۀلشناسد و در امر خارج از مرح می

  41.ندک می صادر
ه وابسته به سـالمت  کبل، شود نمی خوانده »تیعقالن«مطلق طور  به با فطرت یهماهنگاما 

ز و یـ ا چنـد تـا از غرا  یـ  یـک ه کگاه  آن، مند از عقل است ه ظاهراً بهرهک یانسان .فطرت است
.. به چشم عقـل خـود   .ایا حرص یا خشم یمحبت  کنیا عیان نموده یاو طغ یدرونهاي  میل
به حق نـاتوان اسـت و اصـالً هـر     دادن م کاز ح، و هم عاقل است ه هم انسانکگرچه ، بسته

؛ در ام خـود را خردمندانـه و از سـر عقـل بدانـد     کاح هرچند، ند باطل استک می هک یمکح
  42ی.ز است نه واقعیآم و مسامحه ياستعمال مجاز، ین عقلیعقل خواندن چن حقیقت

  )يو عمل يت (نظريعقالن
ه کـ ق یحقـا  كارادیکـی   43:ار را داردکـ دو دادن انجام  ییعقل توانا یاسالم یدر سنت فلسف

هـا   يو بـد ها  یا خوبیرات و شرور یخ كارادشود؛ دیگري  ها می ستیو نها  مربوط به هست
 گرفـت:  تـوان در نظـر   مـی عقل دو قلمرو  يبرا یعنی ؛شود میمربوط ها  دیو نباها  دیه به باک

هـر دو قلمـرو    عقـل در  ر از رفتار انسان.یق غیحقا ۀو قلمرو هم، افعال و رفتار انسان قلمرو
بر دو قسـم  آدمی قات یتوان گفت علوم و تصد می، رو نیاست و از ا یاتکعلوم و ادرا يدارا

 :است
را در خـارج   یاتیـ ندارند و تنهـا واقع  یها ربط ه به رفتار انسانک یقاتیعلوم و تصدالف. 

ا یـ انجـام دهـد    یموجود باشد و اعمـال  یه انسانکنیچه ا، دهند می از آنها خبر، شف نمودهک
ن دسـته از  یا .»علم موجود است«، »نصف دو است یک«، »چهار زوج است«ه کنیر مانند ایخ

  اند یا نظري و منتهی به بدیهی. یهیا بدی، اتکعلوم و ادرا
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آنهـا را   یاجتمـاع  یهـا در زنـدگ   انسـان  يو قرارداد يات اعتبارکو ادرا یعلوم عملب. 
دهنـد و اراده و   مـی  خـود را در چـارچوب آن قـرار    ياریـ اخت يهـا  تیفعال نند وک می وضع

ت ندارنـد و  یـ خارج، خالف قسم اولکات برن ادرایا .نندک میمستند  خود را به آن  خواست
ننـد و بـه آن   ک مـی  بـر آن مترتـب   يثارآه کها هستند  ه انسانکبل، نندک نمیت یاکح از خارج

ه در اجتمـاع  کـ هسـتند   يو مقـررات و سـنن اعتبـار   ام کاح، ن علومیبخشند. ا می تیخارج
  44.تکیملو ، سلطنت، استیر، تیمانند وال، ابندی می انیجر

  يت نظريعقالن
 یسـت یو ن یو هسـت  ة حقیقت اشـیا ه دربارکاست  یعقلي، عقل نظر ییدر نگاه عالمه طباطبا

م کـ ح، ا نـه یقرار دارند  یرفتار انسان ةریه در داکنینظر از ا با قطع، آنها ۀنفس یت فیفکیآنها و 
ننـد و  ک مـی  تیاکح يه از امرکهستند هایی  معرفت يعقل نظرهاي  گزاره. ندک ي میداورو 
ـ ا«ماننـد  هـایی   گـزاره هسـتند؛   يزیچ ةنندک سکمنع » آن آسـمان اسـت  «و  »ن اسـت ین زمـ ی

  ت دارند.یاکرا از واقع حیز ؛اند ينظرهاي  گزاره
از  یکـی  عالمـه معتقـد اسـت   ، آنن یـی تعار یـ ذب و معکـ صدق و  كمالدرخصوص  اما

  پیـروي  .ت از حـق اسـت  یـ لزوم تبع، ندک می مکز بدان حیه عقل نک یزات فطرت انسانکمرت
  (صـدق) را  تیـ لـذا عالمـه صـفت حقان   ، دینما ي میضرور ید و شرطیچ قیاز حق بدون ه

  و ردیـ گ مـی  ارکـ بـه  هـا   شـه یو اندهـا   گفتـه ، هـا  نش، کـ مانند موجودات یدر موارد گوناگون
  تیـ حقان. آنهـا انطبـاق بـا واقـع اسـت      ۀت و صـداقت در همـ  یـ حقان كه مالکمعتقد است 

وجـود در نظـر    یعنـ ی ؛ت و صداقت را داشته باشـد یحقان كه مالکموجود به آن است  یک
 يآسـمان بـاال  «ه کـ ن گفته یا. اش منطبق باشد یو خارج ینیبر وجود ع، آن يگرفته شده برا

نش ک یکن یهمچن ه با خارج منطبق است.کشود  ی میتلق ز از آن جهت حقین »ستا سر ما
. مرحـوم  ا امـر مـورد نظـر باشـد    یه در جهت هدف کشود  می ت واقعیبر صفت حقان یزمان

 ا عمـل یـ ا نفـع  یـ  يشـه را سـازگار  یت اندیـ صـدق و حقان  كه مالک یسانکخالف عالمه بر
حـق جـز    ۀشیاند واقع است؛ز انطباق با یشه نیصدق اند كه مالکن باور است یبر ا، دانند می
از جـنس   يامـر ، ذب معرفـت کص صدق و یار تشخیمع ست.یو اعتقاد مطابق با واقع ن يرأ

ذب کـ ار صـدق و  یـ معی، ران اسـالم کـ ر متفیماننـد سـا   ییعالمه طباطبا .خود معرفت است
 ينظـر هـاي   شـه یاند نزد کابـزار محـ  ، در نظـر او  .دانـد  مـی  شـه یرا از جنس اندها  شهیاند
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اسـت و صـدق و    »اریـ خـود مع « یهیبـد هاي  شهیاما اند، است یهیبدهاي  شهیاند ،ده)یچی(پ
و  یهیبدهاي  شهیاند یمحور اصل، شود. به اعتقاد عالمه می ذب آنها به بداهت عقل واگذارک

 یر جمعـ کـ د عالمه بـر تف کیبه رغم تأ ».ض استیامتناع اجتماع و ارتفاع دو نق«اصل ي، نظر
 يبـرا  یقـ یطر، ن راهیـ ه اکـ نیز ایـ ن و نآقـر  یۀراه مورد توصـ عنوان  به )ير فردک(در برابر تف

ماننـد اهـل    »یئات جمعیه« يرکر عصمت فکاو من، شدن به صدق در معرفت است یکنزد
 (جمع عام) یل امت اسالمک یاجتماع یو حت ت (جمع عام)یثرکا حل و عقد (جمع خاص)

گـر  یبـا د هـا   شـه یصدق خـود آن اند  يبرا ياریچ وجه معیرا به هها  شهیگونه اند نیاست و ا
و  ییونـد بـا مبنـاگرا   یرا در پ يت نظـر یـ عقالن ییعالمه طباطبـا ، خالصه .داند ها نمی شهیاند
ـ کادرا یعنی ؛ات استکبودن ادرا یمنطق، ن قلمرویت در ایعقالن. داند می سمیرئال  یات عقالن

انسـان پـس از تصـور آنهـا     انـد و   یهیخـود بـد   ا خودبـه یـ ه کـ هسـتند   یاتکآن دسته از ادرا
  45.اند یهیبه بد یا منتهیند ک می شان قیتصد

  يت عمليعقالن
 یعملهاي  است و معرفت یافعال انسان ییعالمه طباطبا ۀشیدر اند یت عقل عملیقلمرو فعال

ظلـم بـد   «، »عدالت خوب اسـت «مانند هایی  گزاره 46.اند از واقع يتگریاکت حیفاقد خصوص
ت ندارنـد و  یـ اکه از واقـع ح کـ اند  هایی گزاره؛ اند نیچن »انجام داد دیر را بایعمل خ«، »است

ن دسـته  یـ عالمـه ا  شـود.  می واجد، ندیآ می ارشکه در عمل به کآن يانسان آنها را صرفاً برا
  خواند: می زین »ياعتبار«ها را  معرفت

اسات کشافات و انعکان یقیات حقکاست. ادرا یقیات حقکدر مقابل ادرا يات اعتبارکادرا
ه ذهن به منظور رفع کاست هایی  فرض يات اعتبارکاما ادرا. االمر است واقع و نفس یذهن
دارد و بـا   يو اعتبار یو فرض يو قرارداد یوضع ۀآنها را ساخته و جنب، یاتیاجات حیاحت

  47ندارد. يارکاالمر سر و  واقع و نفس
 یقـ یات حقکادرا يتطور و ضروررقابل یغ، ات (مطلق دائمکان تفاوت دو نوع ادرایعالمه با ب

  معتقد است: 48يات اعتبارکربودن ادرایمتغ و يرضروریو موقت و غ ینسب یول
رو از خـارج   نیشوند و از ا نمی ماً از خارج گرفتهیمستق يات اعتبارکه ادراکنیبا توجه به ا

 ا عدم مطابقت آنهـا یمطابقت مسئلۀ ه ظرف تحقق آنها در ذهن است و کبل، ت ندارندیاکح
، نـد کات را اعتبـار و جعـل   کن ادرایشود انسان ا می آنچه باعث، شود نمی رج مطرحابا خ

بـر  ، مختلـف  يهـا  ه انسانکنیست و با توجه به اا او يازهایو ن یاز مصالح زندگ یمصلحت
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ـ اح، د و اغراض خود دارندیه در عقاک یحسب اختالفات  را وضـع  یمتفـاوت  يام اعتبـار ک
ـ ن دسته از اعتباریا. ستیه محل اختالف نکات است یاعتبار از يا البته دسته .نندک می ، اتی
؛ مانند وجـوب تشـکیل اجتمـاع و    بشر دارد یمقاصد عموم ةه عقل دربارکاست  یامکاح

ه انسان بـا  کن است یات با خارج اکن ادرایارتباط ا .ظلم و مانند آن يعدالت و بدخوبی 
نـد  کخود را برطرف هاي  یاستکمبودها و کصدد است تا کات درام و ادراکن احیوضع هم
  49.ش برودیپ، شیخو یقیو حق يمال وجودکر یو در مس

 كسخن از مطابقت و عدم مطابقـت (بـه عنـوان مـال     يات اعتبارکهرچند در ادرا، رو نیاز ا
سـامان دادن بـه    يسـت و انسـان بـرا   ین كمال یز بین جعل و اعتبار نیا، وجود ندارد صدق)

پرسید توان از ارزش آنها  پردازد. می می ازها و جلب منافع به جعل آنهایخود و رفع ن یزندگ
نمـود   یابیـ ارز آنها را، بشر دارند یل به اهداف منظور در زندگیه در نک يریو با توجه به تأث

  رد.کا رفض یاخذ  یابین ارزیبراساس او 
اما به نحوي غیـر از آنچـه   ، گرا است اقعز وین يات اعتبارکدر قلمرو ادرا ییعالمه طباطبا

ت یـ از واقع کیحـا معناي  به هرچند يات اعتبارکرا ادرایزي بیان شد؛ ات نظرکدر قلمرو ادرا
ه کـ بل، سـتند یار نیـ مع یهوده و بیات بکن ادرایا، ندارند يتگریاکستند چون حین یواقع، بودن
ن و یانسـان تـأم   يرا بـرا  یه مصـالح و منـافع واقعـ   کن است یارند و آن ایهدف و مع يدارا

یب دادن آثار واقعی بر جعـل  ترت يات براین اعتباریپس جعل ا .نندکرا رفع  یواقعهاي  انیز
 یلـ کز در چـارچوب  یـ عالمـه ن  یت عملـ یـ ست. عقالنا دن به آنهایت بخشیو خارج و انشا
ات کـ ادرا ةت در حـوز یـ ار عقالنیـ را معیز ؛ل و سالم قرار داردیاص یهماهنگ یعنیت یعقالن
ه بـا  کـ  یتیاست. البته مصلحت و غا یمند بودن آنها در زندگ تیصلحت داشتن و غام یعمل

تقـرب بـه خداونـد سـازگار باشـد.      یعنی  او ییل و نهایمال اصکفطرت سالم هماهنگ و با 
 یل زنـدگ یت اصـ یـ در غا يا سـته یه اثـر شا کن است یا یعقل عملهاي  ت گزارهیار عقالنیمع

  50.انسان داشته باشند

  فرهنگ ةت در عرصيعقالن يتجل
آنهـا را  ی وه و روش زنـدگ یه شـ دانـد کـ   می گروه یک یراث اجتماعیم ز فرهنگ رایعالمه ن
منطق تعقل کنند:  می ها به دو منطق اشاره انسان یزندگ ةویل شیشان در تحلیدهد. ا می سامان

ـ ، زانـد یانگ میبر خواند و میفرا يویرا به سود دن یآدم، منطق احساس و منطق احساس.  یول
  51.دارد میاز حق وا يرویانسان را به پ، منطق تعقل
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 ت و منطق نهفته در آنهایعقالن ۀسیبه مقا، ینش انسانکاز  یخیتار ۀان دو نمونیشان با بیا
ند که خود را آرام کآن يبرا، ار داردسروکه با منطق احساس کشاعر عرب ، عنترهپردازند:  می

م: بـر  یگـو  یشود به خود مـ  می خورد و مضطرب می انکدلم ت، هر وقت در جنگ«د: یگو یم
 راحـت  و یشـ ک یا دشمن را مینند ک یف میاز تو تعر و يشو می شتهکا یه کخود باش  يجا
بـه مـا   ، بگو جز آنچه خـدا بـر مـا نوشـته    « د:یه بگوکامبر مأمور است یدر مقابل پ »ي.شو می
بـه دشـمن]    ننـد [و کل کـ د بر خدا تویمنان باؤست و ما سرپرست ما و یخدا مول .رسد ینم

انتظـار   مـا  ياسـت بـرا   یـک ن دو ه هـر کاز دو سرنوشت را  یکیه شما کن است یجز ا بگو:
شـما  . دست ما بر شما عذاب فرستده ا بیه خداوند از طرف خودش کم یما مترصد و د؟یدار

  ».)52-51: (توبه میه ما همراه شما مترصدکد یمترصد باش
  ند:یگو می نشکمنطق  ن دویسه ایشان با مقایا

ه شـخص  کگذارد  ی میاحساس يرا بر مبنا يداریثبات و پا، یکی :نجا دو منطق هستیدر ا
ا از دست دشمن آسوده ینند ک یف میا مردم از او تعری دو منفعت خواهد داشت:، ثابت قدم

انـدازد   مـی  تکه خود را به هالک ییه به جنگجوکاست  ین در صورتیخواهد شد و البته ا
 خدمت و نند وکن یمثالٌ مردم از او قدردان، ن نباشدیدر ب ین نفعیاگر چن یول، برسد يسود

، گـردد دا یمردم ظاهر وهو يه نتواند براکباشد  يا خدمت طوریباشد  یکیانت نزد آنها یخ
 ن منطـق گنـگ و  ین موارد ایدر تمام ا انت و...ینه خ ود ویا نه خدمت براي مردم معلوم ش

  52.ناتوان است
  معتقدند: ین نوع منطق زندگیل آثار ایتحلشان در یا

ـ ز ؛ن منطق اسـت یها براساس ا تیجنا وها  انتیخ، ها يدراز دست، ها ستم ۀهم ، را خائنـان ی
ـ ل یرا دلها  زهین انگیاز ا یکی ی.. همگ.گامان و سست، شگانیپ تیجنا، انیاغی ـ  ار وک  ةویش

 بیمردم را فر، دانند یکی میخائن را  خادم و، ستندیدانند: مردم قدردان خادم ن می شان عمل
، ن فطرت) اسـت ی(د ه اسالمک گریاما منطق د ا...ی مانند می ن پنهانیاز چشم مراقب، دهند می

ـ گو یمدهد و  میاز حق قرار  يرویاساس خود را بر پ ـ پـاداش را از خـدا با   اجـر و  د:ی د ی
ـ سـت  واضـح ا  .دوم قرار گرفته است ۀدر رتب يویدنو قصد خواست و اهداف  ـ ک ن یه چن

ن منطـق نتوانـد   یه اکست ین ییرد و جایگ میبرزاد را در یموارد و حاالت آدم ۀهم، یمنطق
  شاملش شود.

دچار « داند: می همه را ند وک یارها را محافظت مک ۀه خدا همکادداده ین منطق به انسان یا
: (هود» در برابر خدا باشد یتواند نگهدار آدم نمی زیچ چیه«؛ )255: (بقره» شود نمی خواب

 ییارهاکخدا از «؛ )38: می(ابراه» ماند ی نمین از خدا مخفیز در آسمان و زمیچ چیه«؛ )43
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ه موقع شـروع  کداند  می مات هر شخصین تعلیبا ا ).18: (حشر» د خبر داردینک می ه شماک
ـ ننـد  یرا بب ه مـردم او کاعم از آن، کارهاي اوسته شاهد کدارد  یمراقب يارکا ختم هر ی ا ی
  53. نند...کا نینند کباز کارهاي او قدردانی ، نندکا نینند کش بیاو را ستا، نندینب

  د:ینگو می وکنند  میخ صدر اسالم اشاره یبه تار ین منطق زندگیل آثار ایشان در تحلیا
رسیدند  می به حضور رسول اهللا ه مردم شخصاًکده بود یرس ییبه جا یت اسالمیحسن ترب
به  ینیان دیب شود. یه خدا از آنها راضکردند ک یتوبه م، تیجنا اعتراف به جرم و و پس از

 یزندگ یعنیزها ین چیتریذلذ ن ویزتریه در عزکداد  می شان عادتیآموخت و به ا می مردم
 یگذشـتگ از خود و يبلندنظر، الزم است يهر فرد يبرا یه به تبع زندگلذیذ ک ییزهایو چ

  54.داشته باشند
و نظـام   یاجتمـاع  یزنـدگ  ن ویوکـ ت یـۀ ه عالمه پاکن جهت است یاخالق واال از ا د برأکیت

 ه انسان در هر حال وکن است یاش ا ه الزمهک داند؛ ی میتاپرستیک د ویاسالم را توح یاخالق
او را وادار  یشخصـ ، ا نـه ید یاو را بستا، ا نداندیبداند  یسکه کاعم از آنـ    هروقت وجا هر 

را معتقـد  یـ ز؛ داند می ار بدکز از یار خوب و پرهدادن کخود را ملزم به انجام ـ   ندکا نیند کب
 نـد کسـتاده و هـر چـه ب   یا یسـ کسـر هـر    ياو باال«: ستا ض با اویم و حفیعل ياست خدا

  55.)33: (رعد»ندیب می
امـا  ، ت حضـور دارد یـ ز عقالنیـ توان گفت: در منطق احساس ن می سهین مقایبا دقت در ا

و  یعقالنـ  يتر شـده و چـه بسـا امـور     عیاش وس رهیدا، یعیطب يانحراف از مجرار اثر بعقل 
مـثالً اگـر    .خالف عقل باشـند ، لمهک یقیحق یه به معنکخردمندانه محسوب شوند و حال آن

رات یو خ يویبه مصالح و مفاسد دن فرد صیتشخ زدگی قلمرو و غفلتدوستی ا یدن یۀدر سا
مـدرن در نظـر    يایـ وبـر در دن کـه   یتـ یقاً همان عقالنیدقـ   محدود شود ین جهانیا ورو شر
ر درسـت  یه در مسـ کـ نیا يانسان بـرا  شود. نمی دهینام نیعقالاندیشه و عمل او  گرید -دارد

قـوا و   ۀالزم است حق همـ ، ت او حفظ شودیله انسانیجه بدان وسیرد و در نتیفطرت قرار گ
 یۀتا فطرت او سالم بماند و در سـا  زدیرهط بپاش ادا کند و از افراط و تفری دازهز را به انیغرا

تقوا  یۀدر سا یعنی ؛مصون و محفوظ بماند یشیژاندکعقل او از انحراف و ، ن فطرت سالمیا
ابـد.  ی مـی  نجـات  يرکـ ف وتـاه کو  ينظر ابد و از تنگی می عقل انسان گسترش ةریه داکاست 

شود مگـر بعـد از آنکـه     نمىو علوم نافع براى کسى حاصل حقیقی ند: معارف یگو می شانیا
خلق و خوى خود را اصالح و فضائل ارزشمند انسانیت را کسب کرده باشد که ایـن همـان   

 56.تقوا است
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منطـق احسـاس بـه    . بر منطق احساس است نه منطـق تعقـل   یمبتن ینیابیو دن ییاگرایدن
ن یـ رات اییتغ تابع تحوالت و، رو نیشد و از ایاند ی میجهان نیو ا یزمان نیمصالح و مفاسد ا

انسان در پرتو  .استا گر جو و واقع ه حقکبرخالف منطق تعقل ؛ روزمره است یا و زندگیدن
ا بـود و  یمه ینیسود زم ۀنیه زمکو هرجا  شود می دعوتدنیایی منطق احساس فقط به منافع 

شود و انسـان   می ور و آتش شوق شعلهوزد  مینفس  يهوا، ردکانسان را متأثر  ۀآن شام يبو
هـم   یتـ کچ حریهـ ، ان نباشـد یـ در م ین منفعتـ یچن ياما اگر پا ؛ندک می تکبه سمت آن حر

م کت حـا یاز عقالن يگریعبارت د ییمنطق احساس در زبان عالمه طباطبا .ردیگ نمی صورت
سـم اسـت. امـا    یوالرکآن س ةثمـر  ودارد  يمـدار  شـه در انسـان  یه رکـ د است یجد يایبر دن
 ه حـق را در آن کـ نـد  ک یی مـی راهنمـا  یسان او را بـه عملـ  بر فطرت سالم ان یت مبتنیعقالن

، دانـد  مـی  ن عمـل یاز حق را سـودمندتر  يرویپ، سپارد می ن منطق دلیه به اک یسک، ندیب می
از  علّامـه جعفـري  و ي آملـی  جواداهللا  آیت 57.همراه آن باشد و خواه نباشد يخواه سود ماد

ه کـ است  یدر زندگ تین عقالنیا یتجل معتقدند:، ییعالمه طباطبا يشاگردان و شارحان آرا
  دهد. می لکب را شیط یات معقول و زندگیح

ـ ل حیدن ابعاد اصیت رسیه با به فعلکاست  یآن زندگ، ات معقولیح مقصود ما از ات در ی
 ه درکات معقول است ین حیا. گردد می نیمأت یدر آن زندگ، مال و بارورگشتن آنهاکر یمس

ـ ر داده شده اسـت و هـدف بعثـت پ   کبه تذیات طیقرآن با عنوان ح ـ ی  يآرزو و یامبران اله
خ تا یتارهاي  ن دورانیتر ین از باستانیزم ةرهاي ک قاره ۀت در همیبشر يعظما ۀهم یانسان

  58.به بوده استیات طین حیبه امروز هم
ـ ل ایتحص. باشد می شیقت خویانسان به حق یابیجهت دست یات معقول راهیح قـت  ین حقی

 يا بهیات طین همان حیا ست وین یسکمقدور  سور ویمان و عمل صالح میا، جز از راه علم
  59.منان وعده داده استؤخداوند به مکه است 

  يفرهنگ يةت در دو نظريعقالني قيتطب يبررس
مفهـوم عقالنیـت در کـانون نظریـۀ فرهنگـی       توان گفت: اندیشور مین دو یا يآرا ۀسیبا مقا

گیري زندگی اجتماعی عجیـب و منحصـر بـه فـرد      لماکس وبر قرار دارد و او در تبیین شک
، کند که با آغاز مدرنیتـه  وبر از این باور دفاع می 60مدرن غربی به عقالنیت اشاره کرده است.

بریم کـه در   رود. ما در عصر بوروکراسی به سر می شدن از معنا پیش می جهان به سمت تهی
توجـه اصـلی بشـر بـه     ، معانی غـایی یا رفتن در پی  ]معنوي[آن به جاي کسب نوعی تعالی 
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داند؛  داري را محصول عقالنیت مدرن غربی می وبر تمدن سرمایه 61کارایی و عقالنیت است.
زدایی) از زندگی بشر و در نهایت سـکوالریزم نـاب منجـر     زدایی(دین عقالنیتی که به افسون

اي دارد. ایشـان   گرایـی جایگـاه ویـژه    شده است. در اندیشۀ عالمه طباطبایی نیز عقل و عقل
حیات انسانی را حیاتی فکري و تعقل و تفکـر را پایـۀ تکـوین زنـدگی اجتمـاعی اسـالمی       

بلکه به ضرورت وجـودي آن  ، با دین منافاتی نداردتنها  نه دانند. عقالنیت در تفکر عالمه می
و  ها شک تفاوت کارکرد عقالنیت در اندیشۀ این دو متفکر ریشه در الیه کند. بی نیز حکم می

، ینـوع (ت یـ عقالن ۀچهارگان ياربردهاکبا توجه به ، رو ابعاد گوناگون این مفهوم دارد. از این
 یشناسـ  ن نـوع یـ ر بـه ا کـ هـر دو متف هـاي   شهیدر اند توان گفت ی) میعمل، ينظر، يهنجار

 ت توجه شده است.یعقالن ۀچهارگان

  وعيت نيعقالن .الف
ورز  شـه یاند یعـام انسـان  هـاي   تیـ به ظرف ینش اجتماعکوبر در مورد  ۀچهارگان یشناس نوع

 ه انسـان کـ رد کـ  مـی  فرانسـه اسـتدالل   یقرن نـوزدهم  یشناس وبر در برابر انسان اشاره دارد.
هـاي   گـاه در دوران  چیاورده و افـراد هـ  یـ به دسـت ن  يخود را با نهضت روشنگر »تیعقالن«

ه کـ انسان را  يوجود قتیز حقین ییعالمه طباطبا 62.اند نبوده ینش عقالنکناتوان از ، گذشته
دانـد و   مـی  شمند اوینفس ناطقه و عقل اند، ردهکز یوانات متمایگر موجودات و حیاو را از د

قـت  یاز حق یست و منظور از ناطق بودن بخشـ ا ت انسان به ناطق بودن اویمعتقد است انسان
دن یرسـ ن تـوان در راه  یه از اک یسانکر است. لذا کقدرت تعقل و تف يه داراکاست  یانسان

 ۀر مراتـب خـود بـه درجـ    یسـ  با نزول در، نندک نمی ش استفادهیخو یبه سعادت و خوشبخت
  63.نندک می تر از آنان هبوط تر و گمراه نییه پاکان و بلیچهارپا

  . عقالنيت هنجاريب
ه کـ چرا ؛داند ي میت هنجاریار عقالنیدن به اهداف را معیرس يبرا ییاراک از يبرخوردار وبر

و  ینخسـت (سـنت   يمعتقد است: دوتا ینش معنادار اجتماعکر نوع متفاوت ان چهایپس از ب
 ه از آنهـا حاصـل  کـ  یتیرضا ياول برا ۀه در وهلکشوند  می ت مشخصین واقعیبا ا )یعاطف
نش را خـط  کـ وبر نوع سوم  64.در جهان يگریل به هدف دین يشوند نه برا می انجامآید  می
ه کـ اسـت   ینشکاما نوع چهارم  معطوف به ارزش)نش کداند ( ی میامالً عقالنکنش ک يمرز

ـ ا. )ینش عملـ کـ ن جهـان اسـت (  یـ در ا يزیدن به چیمعطوف به رس امالً کـ نش کـ ن نـوع  ی



   ۲۳در نظرية فرهنگي ماكس وبر و عالمه طباطبايي  قالنيتبازتاب متضاد ع

 يجـو و نشـگر در جسـت  که کـ نش است کن یاست در اي ت صوریعقالن يو دارا 65یعقالن
(در نظـر  ت یـ ار عقالنیـ مع يلذا دارا .باشد می به اهداف یابیدست يله براین وسیانتخاب بهتر

عـالوه بـر    ؛ زیـرا برخوردارنـد  يت هنجاریاز عقالنهایی  نشکن یچن، است. براین اساس او)
  مندند. ز بهرهیت نیعقالن ياریاز مع يت برخورداریت از فعلیت و قابلیشأن

ت بـا  یـ دانـد و معتقـد اسـت عقالن    ی مـی از فطرت انسان یعقل را بخش ییعالمه طباطبا
خـود   يازهـا یبه غرائز و ن ییگو پاسخ د انسان دریلذا با .استهماهنگ ل یفطرت سالم و اص

آن  یۀتا فطرت او سالم و در سـا بپرهیزد ط یند و از افراط و تفرکقوا و غرائز را ادا  ۀحق هم
او را بـه  ، ینش انسانک یت عقالنیو با هدابماند مصون  یشیژاندکاز انحراف و  یعقل انسان

نـه منطـق تعقـل     را منطـق احسـاس و   يت وبـر یشان منطق عقالنیا سعادت رهنمون سازد.
  د.ندان ی میقیحق

  . عقالنيت نظريج
ـ کـ متضمن مهـار   يت نظریعقالن معتقد است س وبرکما نـه از   ؛ت اسـت یـ واقع ۀردن آگاهان

 يت نظـر یـ عقالن .نـده یدقـت فزا  يدارا یم انتزاعـ یق ساخت مفـاه یه از طرکبل، نشکق یطر
، یاس منطقـ یـ چون ق یانتزاع يق ابزارهایطرت از یواقع كدر يبراشناختی  یوششکمتضمن 

 سـازان  نظـام  ران وکـ متف یعـ یفراطب يازهـا یت از نین نوع عقالنیا .است یو اسناد علّ استقرا
یعنی  ـ  تیعقالن یلکز در چارچوب یرا ن يت نظریعقالن ییعالمه طباطبا رد.یگ می سرچشمه

عقـل نظـري عقلـی اسـت کـه       داند و معتقـد اسـت   میـ   هماهنگی با فطرت اصیل و سالم انسانی
بـا قطـع نظـر از اینکـه در دایـرة      ، نفسۀ آنها دربارة حقیقت اشیا و هستی و نیستی آنها و کیفیت فی

 يت نظـر یـ عقالن يدارا ها و باورهایی کند. گزاره حکم و داوري می، رفتار انسانی قرار دارد یا نه
ه کـ  یدر صـورت هـا   ن گزارهیا .باشند يزیچ ةنندک سکنند و منعکت یاکح يه از امرکهستند 

ن یـ وبر تنها بر وجـود ا اند.  و حق یعقالن، شان انطباق داشته باشند یو خارج ینیبر وجود ع
ت یـ ار شناخت عقالنیاستقراء و تجربه را مع، اسیچون ق ییارهایند و معک می دکیت تأیعقالن
ك ت مالینوع عقالنن یژه بر شناخت اید وکیبا تأ ییه عالمه طباطباک یدر حال ؛داند ي مینظر

 هـا  شـه یت اندیـ . عقالنکنـد  ی مـی آن را به دقت معرفـ  )ییار (مبناگرایو مع (انطباق با خارج)
 ينظـر هـاي   ام و گـزاره کـ آن دسـته از اح  یعنی ؛ستا بودن آنها ی) به منطقيت نظری(عقالن
ل بـر مطابقـت   یـ ا بداهت آن دلیت شده باشد یدر آنها رعا یه اصول و قواعد منطقک یعقالن
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 یمنتهـ  یهیبـه بـد   یت قواعد منطقـ یه با رعاکاست  يو نظر یسبک يا ا گزارهیبا واقع است 
نظـر   یمتعـال هاي  ت به افقین عقالنیبر آمده از ا یمعرفت عقل ).ییو مبناگرارئالیسم ( است

  .ندک می میرا ترس يدیتوح يگرا واقع یقیحق یشناس یهست، یبا استعانت از وح دارد و

  . عقالنيت عمليد
 انـه و خودسـرانه  یگرا صرفاً عمـل  یدگاهیروزمره بازتاب د یرا در زندگ یت عملیعقالن وبر
ات و الزامـات مـورد توافـق در    یواقع، رندیگ می ارکرا به  یت عملیه عقالنک يافراد. داند می

ن راه را یتـر  مناسـب ، ننـد ک می جادیه آنها اک یالتکمواجهه با مش يرند و برایپذ می جامعه را
روزمـره را   یزندگ يه روال عادکاست  يزیت مخالف هر چیگونه عقالن نیا. نندک می برآورد
ه تنهـا  کـ است  ییایدن نیو ا يابزار یتیعقالن، وبر یت عملیقت عقالنیدر حق 66.زند می بر هم

ر در جهـان  ییـ جاد تغیبه منظور ا ه دارد؛ زیرا به کارگیري عقلل و اهداف توجیبه روابط وسا
  67است. نشگرکدر جهت نفع 

ت در یـ ار عقالنیـ مع .دانـد  ی میرا افعال و رفتار انسان یقلمرو عقل عمل عالمه طباطبایی
با فطـرت   یهماهنگ یعنیت (یعقالن یلکز در چارچوب ین ی)ات عملکادرا یعن(ین حوزه یا

مند بودن آنهـا   اصیل و سالم انسانی) است. معیار عقالنیت ادراکات عملی مصلحت داشتن و غایت
 زندگی است. البته مصلحتی و غایتی واقعی که هماهنگ با فطرت اصیل و سالم انسـان و در 

  است. یاله یقیحق یل به زندگیتقرب به خدا و ن یعنی، او ییمال نهاکسازگار با 
ثیر أنه تعقـل تحـت تـ   ، تعقل توأم با سالمت فطرت است یت عملیشان عقالنیدر نگاه ا

عاقل هم در مـواردى کـه یـک یـا چنـد تـا از غرائـز و         انسان . نفسانىهاي  خواستهغرائز و 
یـا  ، یا عینک خشم، ش طغیان کرده یا عینک محبت به چشم عقل خود بستها درونی هاي میل

در عین اینکه هم انسان اسـت و  ، یا تکبر، یا بخل، یا حرص، یا امید بیجا، ترس زیاده از حد
مانند هرچند ـ  ، کند باطل است که مىبلکه هر حکمى ، تواند به حق حکم کند نمى، هم عاقل

مسامحه است؛ چون اطالق عقل به چنین عقلى  .حکم خود را از روى عقل بداند ـ  ها معاویه
  68.آدمى در چنین حالى از سالمت فطرت و سنن صواب بیرون است

 ـ  دانـد  مـی  والرکو سـ  يابـزار  یتـ یه عقالنکـ بـرخالف وبـر   ـ را   یت عملیعالمه عقالن
د در یـ اهـداف با  ل توجـه دارد. یه هم به اهداف و هم بـه وسـا  شمارد ک می رنگ لک یتیعقالن
ن اهـداف انتخـاب   یـ به ا یابید در جهت دستیز بایل نیو وسا یمال انسانکفطرت و  يراستا
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 دنبـال شـوند   یدر زنـدگ  یقـ یرحقیو اهداف غویران گردد فطرت که  یلذا در صورت .شوند
دگاه یـ از د، به آن اهداف اتخاذ شـود  یابیدست ين راه برایتر مناسبهرچند  (منطق احساس)

  داند. یم )ی(عمل یه وبر آن را عقالنک يزیچ ؛ندارند یت عملیعالمه عقالن
  

 جدول مقایسۀ آراي عالمه طباطبائی و وبر دربارة عقالنیت

 عالمه طباطبایی ماکس وبر 

عقالنیت 
 نوعی

ها همیشه توان کنش عقالنی داشته و برخوردار از  انسان
 اند. النیت نوعی بودهعق

انسانیت انسان به ناطق بودن او است و منظور از ناطق بخشی از 
 باشد. حقیقت انسان است که داراي تعقل و تفکر می

عقالنیت 
 هنجاري

معیار عقالنیت کارآمدي است؛ یعنی گزینش بهترین وسیله 
 براي دستیابی به اهداف.

 معیار عقالنیت هماهنگی با فطرت سالم و اصیل انسانی است. 

عقالنیت 
 نظري
 

عقالنیت اندیشه تسلط آگاهانه بر واقعیت است از طریق 
ساختن مفاهیم انتزاعی داراي دقت فزاینده با ابزارهاي 

 آلیست). استقراء و اسناد علّی (ایده، انتزاعی چون قیاس

آنها است؛ یعنی یا بداهت آن ها به منطقی بودن  عقالنیت اندیشه
دلیل بر مطابقت با واقع است یا گزاره اي نظري است که با 

گرا و  شود (واقع رعایت قواعد منطقی به بدیهی منتهی می
 مبناگرا).

عقالنیت 
 عملی

وبر عقالنیت عملی را عقالنیتی ابزاري (گزینش بهترین 
 نگر. این عقالنیت ابزاري منشأ داند نه کل وسیله) می

 گیري زندگی مدرن در جامعۀ صنعتی است. شکل

داند که هم به  نگر می عالمه عقالنیت عملی را عقالنیتی کل
نگر پایۀ  اهداف و هم به وسایل توجه دارد. عقالنیت فطري کل

 گیري زندگی اجتماعی اسالمی است. شکل

  يالن فرهنگك گذاري سياست ت وي: عقالنيريگ جهينت
 را یت نوعیر عقالنکدو متف هرچند هر که جه گرفتیتوان نت مذکور می دگاهیدو د ۀسیاز مقا

تفـاوت  ، شـود  مـی  سکعمـل مـنع   شـه و یاند ه در سـاحت ک، تیعقالن یۀما درون، رندیپذ می
 يهـا  تیـ محدود شده و از ظرف یبه افق دانش مفهوم وبر يت نظریعقالن ن با هم دارد.یادیبن

 .ل اسـت یـ متما یستیدئالیا یشناس یهست ینوع يبه سو، رو نیاز ا ؛محروم مانده است یوح
 یسـم آلمـان  یلئادیا و یانتکـ را با نو یانتکرات کتفکوشیده قرار دارد و  یانتکوبر در سنت نو

ز یـ ن -ل داده اسـت که گسترش آن جهـان مـدرن را شـ   ـ کاو   یت عملیعقالن 69.ندکب کیتر
ن اسـت  کـ ممرا اهـداف   .نـد ک نمـی  نیـی اهداف تع يبرا ياریوبر مع است. يابزار یتیعقالن

 ۀشـ یامـا در اند کنند. ن ییانسان مدرن تع ةردکان یطغهاي  و میلز یچون غرا يگرید يروهاین
قـوا و   ۀد حق همیلذا انسان با .استهمراه ل یت با فطرت سالم و اصیعقالنیی عالمه طباطبا

عقـل او از  ، آن یۀند تا فطـرت او سـالم و در سـا   کز یط پرهیغرائزش را ادا و از افراط و تفر
  شود. یعقالن یانسانهاي  نشکمصون بماند و  یشیژاندکانحراف و 

عالمه  70.داند ی میصنعت ۀمدرن در جامع یزندگ يریگ لکش عقالنیت ابزاري را منشأ وبر
در  71شـمارد.  ی مـی اسـالم  یاجتمـاع  یزنـدگ  يریـ گ لکشـ  یۀرا پا يرطت فیعقالن ییطباطبا
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و ، عتیطب، یمناسبات و ارتباطات انسان با هست يریگ جهتبه ت ین دو نوع عقالنیقت ایحق
ن یـ الن اهاي ک شاخص نند.ک گذاري می دهند و در این زمینه سیاست میل کش یانسانۀ جامع

  .ینِ آسمانیا زمی ینیعبارت است از: آسمانِ زم گذاري سیاست دو نوع
انسـان   يریگ انحراف و فاصله، ل دادهکش يت ابزاریه عقالنک یزندگ کسب ر وکتف ةویش

ـ یانسـان مـدرن بـا رو   . داشته است یرا درپ یمدرن از فطرت اله ر یـ از ز، از آسـمان  یگردان
 والر وکدرون او سـ  رون ویـ جهان بو ن) خارج شده ی(د حق یعیتشر ةاراد 72بان مقدسیسا
 يمقابلـه بـا فقـدان معنـا     يخود برا يت ابزاریانسان مدرن با عقالن. از معنا گشته است یته
ـ   مـی  را یاجتمـاع هـاي   جهـان ، ت)یحی(مس نیدر جهان پس از د ییغا شـدن   یسـازد (عقالن

غافل ، معنا بخشد یتا به زندگ 73،)ها فرهنگ و ظهور خرده یینظام معنا ییثرگراکا تی فرهنگ
سـاخته   یچـون جهـان اجتمـاع    ؛هرگز محو نخواهد شد یکیزید اضطراب متافیه تهدکاز آن
ه در پـس  کـ مـرج را   دادها هرج ویه روکن خطر هست یا ننده است وکش يا دهیاش پد شده
هـاي   ه جهـان کـ ن خطـر هسـت   یـ ه اکـ گونـه   همان ؛ار سازدکشآ، از نظم پنهان شده يظاهر

 ینـ یزم زیـ همـه چ  يت ابزاریدر جهان عقالن 74.م شوندکم بر ما حایا ردهکه خلق ک یاجتماع
ل حوادث و یدر تحل ونگرد  می به عالم ماده ینگاه استقاللبا اوالً انسان ، ۀ آنجیدرنت است و

ـ ثان دهـد.  نمـی  عت ارجاعیرون از طبیب يزیگاه به چ چیه یانسان و یعیطبهاي  دهیپد اً انسـان  ی
ورزد.  میآن غفلت  ياز ماسوا و ندک می ن عالم محصوریاش را به هم یآگاه تمام شناخت و

 تیـ اهم نخسـت  ۀآنچـه در درجـ  ، نـد ک می خود را لحاظ يمنتها و وقتی عالم بریده از مبدأ
مان به علـم  یا یشناس ین هستیامد ایست. پا ایاش یچگونگ ت موجود وین وضعییتب، ابدی می
  صنعت است. و ينولوژکت و

ه خـزائن آن  کـ آن ست مگـر یز نیچ چیهو  است یز آسمانیهمه چ يت فطریاما در عقالن
آسـمان  ه از کـ سـت  یا آب نیـ مت کتاب و حفقط ک، ن اساسیبر ا )15(حجر: نزد خدا است

انسـان   یامـا وقتـ   .)23:دیـ (حد ز نازل شده استیآهن ن یعنیزها ین چیتر ه سختکبل، آمده
 75.شوند ی مینیستارگان هم زم یحت زیهمه چ، خود بست يآسمان را به رو يدرها

  آنردن كا آباديردن خانه كران يو
آورده پدیـد  را  يفنـاور  علـم و  ینوع، عتیتسلط بر طببراي  يت ابزاریانسان مدرن با عقالن

بـا   . او درگیـر کشمکشـی دائـم   شدک یرانیفوق تصور به و یاسین را در مقیه قادر است زمک
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در  کنـ یا، برتافتـه  ين رویه از آسمان به خاطر زمکش است. او یخو ینیستگاه زمیخانه و ز
 ) وكنش(خایآفر یۀعت را مایطب يت فطریاما عقالن 76.ن قرار گرفته استیب زمیتخر ۀآستان

او هاي  ازین ۀه همک) 30:(بقره. داند می انسان یتخت خالفت الهین را پایانسان و زم ستگاهیز
شـف  کانسان بـا   )؛ و13:هی(جاث ستا سلطه او ر قدرت ویز )؛ رام و34:می(ابراه را دارا است

  .)61(هود: ندکآن آباد  دیش بایرازها

  ييگرگرايا دي ييخودگرا
شـده   یـی گران و رشد فردگرایظارات انسان از در ارتباطات و انتییت مدرن موجب تغیعقالن
گران و نبـود احسـاس تعهـد    ید انسان مدرن از ییجدا، ییتنهامعناي  به یین فردگرایا است.

بازتـاب چنـد تحـول و انتقـال      ییگرافرد است. انیکمتقابل بخصوص در فراتر از قلمرو نزد
ک را خشـ  یلتیهـر فضـ   بذر، رو نیانسان مدرن است. از ا يردهایکرو وها  نگرش در يجد
 از:اند  ت عبارتن تحوالیاز ا یبرخ 77.ندک می

انتقـال از   ؛یبـه خودخـواه   یدوسـت  انتقـال از نـوع   ؛ییگرا دهیبه فا يمدار انتقال از ارزش
انتقـال از   ؛يشـمر  مـت یغن دم بـه  یشـ یاند انتقـال از عاقبـت   ؛یخـواه  به مصـلحت  ییجو حق
ت یانتقال از طلـب رضـا  ی؛ طلب تیبه عاف یطلب انتقال از سعادتی؛ خواه به لذت ییجو یتعال
  78ی.طلب به منفعت یخواه انتقال از عدالتدنیایی؛  يخرسند ۀبه مطالب یاله

ت یـ الن عقالنهـاي کـ   شـاخص  یی) و خودگرايرانگری(و عتیتسلط بر طب، شدن ینیزم
انسـان مـدرن را    یجهنم اجتماع یعنیاو  یو اجتماع یست فرهنگیط زیمح هکاست  يابزار

، یدو جنـگ بـزرگ جهـان   هاي  یرانیه وک یجهنم؛ ده استکر گذاري سیاست و 79داده لکش
 يهـا  جهـان و بحـران   ۀرشد نامتوازن و ناعادالن، ها ها توسط ابرقدرت غارت و استثمار ملت

 از یان بخشـ کـ ودکزنـان و   شـتار ک و یطلبـ  جنـگ ، یطـ یمح سـت یز و یاجتماع و ياقتصاد
ل کمن را شـ ؤب انسان میط و يات فطریتواند ح می زین يت فطریعقالن. آن استهاي  شعله
ه بـا  کـ است  يگدار استین نوع سیتر مهم يفطر گذاري سیاست ند.گذاري ک سیاست ودهد 
 یاساسـ هاي  ازید نیبا یحفظ نشاط زندگ يبرا، رو نیا از آن مرتبط است. يادهایو بن یزندگ
 یفرهنگـ  يزیـ ر برنامـه ، ل مطـابق فطـرت  یمشروع آن با وسا يارضا يبرا شناخته و یزندگ
و تعـاون بـر نیکـی و    ، مـل صـالح (آبـاد کـردن زمـین     ایمان (آسـمانی شـدن ) و ع   80.شود

هاي کالن عقالنیت فطري و شرط رسـیدن بـه حیـات طیبـه و بهشـت       دیگرگرایی) شاخص
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ۀً  حیاةً فَلَنُحیِینَّه مؤْمنٌ هو و  أُنْثى أَو ذَکَرٍ منْ صالحاً عملَ منْ«وعده داده شدة انبیا است:  بـطَی 
و منَّهزِیلَنَج مرَهنِ أَجسلُونَ کانُوا ما بِأَحمع؛ 97(نحل: »ی(»نْ ولَ ممحاً عنْ صالذَکَرٍ م أُنْثـى  أَو  
و ونٌ هؤْمم کخُلُونَ فَأُولئدنَّۀَ یقُونَ الْجرْزرِ فیها یسابٍ بِغَی40(غافر: .»ح(  

 هبـ ین طکمسـا ، )38(آل عمـران: ه بـ یۀ طیذر نارکم در یرکقرآن  در )97(نحل:ه بیط تایح
 )24م:ی(ابراهه بیشجرة ط ) و24م:ی(ابراهه بیلمۀ طک، )15بۀ (سبأ:یبلدة ط، )72توبه:؛ 12(صف:

 ینسـل  ) بـا یاسـالم  ی(زنـدگ  بهیات طیتوان گفت ح می قرار دارند. لذا ییمعنا ۀکشب یکدر 
 ب همـراه اسـت.  یـ ط يا جامعـه  فرهنگ و، زبان و كپا يشورک شهر و، كپاهایی  خانه، كپا

 و كپـا  ین زنـدگ یـ ران شروع سـاختن ا یا یاز انقالب اسالمي برخاسته فطر گذاري سیاست
در  نـار هـم و  کدر را  عـدالت  ت ویـ معنو، تیه عقالنکاست  یدن به آن بهشت اجتماعیرس

  ه دهد.یان هدیبه جهان الهی شرویقالب فرهنگ پ
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