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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

، 3192تابستان ، مپنجسال 

  36شماره مسلسل 

 

 دانی، عقالنیت سکوالر و قدسی در ساحت جهان

 آراییداری و جهانجهان
 
 
 
 

 8/6/92تاريخ تأييد:    2/4/92تاريخ دريافت: 

 ∗حمید پارسانیا

 ∗∗اصغر اسالمی تنها

 

برداشت قدسیی   سیالر ر از   پرسش اصلی این جستار آن است که بازتاب 
آراییی گورنیه   داری   جهیان دانی، جهیان گانة جهانهای سهعقالنیت در ساحت

 است؟  
محرر در بازشناسی این نوارنده با استفاده از ر ش تطبیقی   الوری شناخت

د  ر ایت از عقالنیت در اندیشة د  متفالر اجتماعی غربی   شرقی معتقد است: 
ر ر از عقالنییت معییار آن را کیارایی، یعنیی انت یاب      ماکس  بر در ر ایت سال

بهترین  سیله برای دستیابی به هدف، معرفی میی کنیدک کیه در قالیال عقالنییت      

دانیی   صرری در تمدن غربی به ظهرر رسیده استک این عقالنیت بازتیاب جهیان  
خاصّ انسان مدرن است که جهان طبیعی   اجتماعی را از معنای قدسیی عرییان   

با سالر ریسم   دمرکراسی تیییین کیرده اسیتک امیا عالمیه طباطبیایی        نمرده  
ر ایتی قدسی از عقالنیت دارد ک ایشان معیار عقالنییت را همیاهنوی بیا فطیر      

داندک عقالنیت فطری جهان هستی را با معنیا   انسیان را   اصیل   سالم انسانی می

                                           
 ک7یار دانشواه باقرالعلرمدانش ∗

 ک7دکتری فرهنگ   ارتباطا  دانشواه باقرالعلرم دانشجری ∗∗
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 داندکآرایی بر اساس فطر  میداری   جهانماللف به جهان

عقالنییت نیرعی، عقالنییت هنجیاری، عقالنییت ن یری،        كليديی   هایهاژو

 عقالنیت عملی، ماکس  بر، عالمه طباطباییک
 

 مقدمه

سایر مرجردا  بر عقل   ترانیایی اندیشییدن    فالسفه در زمینة تمایی انسان با

های ر ، بر خالف دیور مرجردا ، اندیشة رفتار   ارزشکنندک ازاینبشر تالیه می

باشیندک بیه   قابلیت اتصاف به  صف عقالنیت )عقالنی بیردن  را دارا میی   انسانی

همین جهت، تفالر درباره گیستی، انراع، آثار   کارکردهای این اسیتعداد   تیران   

ر ، پرسیش   یژة انسانی مررد ترجه اندیشمندان شرق   غرب برده استک ازایین 

ی از گیستی عقالنیت اصلی این مقاله آن است ر ایت ماکس  بر   عالمه طباطبای

 های آن در حیا  اجتماعی انسان گورنه است؟    یژگی

ستفاده ا iای یا تطبیقیگریی به این پرسش از ر ش مقایسهنوارنده برای پاسخ

کند؛ تطبیق   مقایسه در قلال بسیاری از تحقیقا  علرم اجتمیاعی قیرار داردک   می

هیا،  هیا، میرارد، د ران  گیر ه  تراند بین امرر متفیا تی همویرن افیراد،   مقایسه می

  ,Mills)8112 :011(باشید   iv  مضیامین  iii  حتیی تفسییرها   هیا گییاره  iiاحالام،

کییاملترین آنهییا را الوییری   ایقراملالییی بییا بیییان سییه الوییر در ر ش مقایسییه  

ای ابیاری است کیه محقیق از   داندک در این الور، بررسی مقایسهمحرر میشناخت

                                           
i. Comparative Method.  

ii. Statements. 

iii. Interviews. 

ii. Themes. 
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تر های د  پدیدار یا د  ن ریه به شناخت عمیقها   تفا  طریق شناخت شباهت

هیا )الویری   یابدک این الور محقق را از حصیر ترجیه بیه تفیا      مسئله دست می

 کداردمیی محرر  بازها )الوری انطباقمحرر    نیی محد د ماندن به شباهتخالف

محیرر در ر ش تطبیقیی   گیری از الوری شناختاین تحقیق با بهره (808: 0121)

دد بازشناسی گیستی عقالنیت   انراع   خصرصیا  آن با تالیه بر آرای  بر درص

   عالمه طباطبایی استک

اهمیت این بررسی در آن است که، از یک سر، عقالنیت ممییة انسانی   یالی 

ترین خصرصیا  دنیای مدرن اسیت   بسییاری از محسینا  ییا نیراق       از مهم

 ، از سری دیور، کارکرد عقالنییت در  شرد مدرنیته بر محرر عقالنیت تحلیل می

کند که با اندیشة اجتماعی د  متفالر متفا   استک ماکس  بر از این ایده دفاع می

ر دک ا  بر این با ر است آغاز مدرنیته، جهان به سمت تهی شدن از معنا پیش می

]معنری[ یا  که ترجه اصلی بشر در عصر برر کراسی، به جای کسال نرعی تعالی

ا   (13: 0121اسمیت،   ) کر پی معانی غایی، بیه کیارایی   عقالنییت اسیت    رفتن د

دانیدک عقالنیتیی کیه بیه     داری را محصرل عقالنیت مدرن غربی میی تمدن سرمایه

زدایی  از زندگی بشر  ، در نهایت، سالر رییم ناب منجر شیده  زدایی)دینافسرن

قداست   دین ندارد بلالیه  استک اما در اندیشة عالمه، عقالنیت نه تنها منافاتی با 

کندک ا  عقالنییت را  ضر ر   جردی امر قدسی نیی حالم میخرد قدسی برده، به

شیک، ر اییت   دانیدک بیی  پایة تالرین حیا  طیبه   زندگی اجتماعی اسیالمی میی  

هیا   ابعیاد   سالر ر   قدسی عقالنیت در اندیشة ایین د  متفالیر ریشیه در  ییه    

 ر ، شناخت گیستی عقالنیت ضر ر  داردکنایگرناگرن این مفهرم داردک از
 

 چیستی عقالنیت 
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، بیه معنیای عقالنیی    «عقالنیی »عقالنیت از ن ر لغت، مصدر جعلی از  صف 

بردن   معقرل بردن است   بر ثبر   صف عقالنی برای مرصرفش د لت داردک 

به معنیای  « Ratio» است که از مادة  تین« Rationality» این  اژة معادل  اژة

 عقل مشتق شده استک 

به کارگیری مفهیرم عقالنییت را در سیه حیرزة علیم، دیین          i«استن مارک» 

تیران گفیت اصیطال     زندگی ر زمره بررسی کرده استک از ن یر ا ، اساسیام میی   

 ر د:عقالنیت در سه زمینة متفا   به کار می

معقرل  p گرییم با ر بهگیرد، مثالم میک گاهی عقالنیت  صف با رها قرار می0

 است؛

گیرییم  شرند، میثالم میی  ک افعال   رفتارها نیی گاهی مرصرف به عقالنیت می2

  معقرل است؛ xرفتار 

گرییم ایین ییا آن ارزش   شرند   میها به عقالنیت متصف میک گاهی ارزش3

  (Stenmark, 0991: 1)ارزش  معقرلی استک 

 -زمینة ارزیابی با رهیا   از این سه کاربرد عنران خاصی داردک فالسفه درهر یک  

کننیدک عقالنییت   استفاده می iiاز تعبیر عقالنیت ن ری -ها   یا تصمیما یا حتی گیاره

شرد که به گه امرری باید بیا ر داشیته باشییمک در مقابیل،     ن ری به این امر مربرط می

شرد   با این امر سر کار دارد که گیه  به حرزة رفتارها مربرط می iii«عقالنیت عملی»

                                           
i. Stenmark. 

ii. Theoretical rationality.  

iii. Practical rationality. 
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بیه ایین مسیئله     i«شناختیعقالنیت ارزش»فتارهایی را باید انجام دهیم  ، در نهایت، ر

 گه گییهایی باید ارزش قایل شریمک پردازد که برایمی

ها   تمیایال  بییر ن از   کنند که مسائل  راجع به ارزشبرخی فالسفه ادعا می

داخیل  حرزة عقالنیت استک برخی دیور هیم ایین امیرر را در حیرزة عقالنییت      

 (1هیان: ) کدانندمی

شناختی این کاربردها آن است که انسان حییران عاقیل اسیت،    مفر ض  انسان

یعنی رفتارها   با رهای انسان برخالف حیرانیا ، گیاهیان   جمیادا  شی نیت     

اتصاف به عقالنیت را دارد، یعنی قابلیت معقرل شدن را دارد، که از آن با عنیران  

ک عقالنیت نرعی به این معنا نیست که همة با رهیا    شردیاد می iiعقالنیت نرعی

شرد، زیرا تنهیا برخیی با رهیا   رفتارهیای انسیانی      رفتارهای انسانی عقالنی می

تیر، عیال ه بیر اینالیه شی نیت      های عقالنیت را دارا هستند، به بییانی سیاده  مالک

ن نیرع  هیای عقالنییت را دارا هسیتندک بیه ایی     عقالنیت را دارند، بالفعل نیی مالک

شردک عقالنیت هنجاری در مرردی بیه کیار   عقالنیت عقالنیت هنجاری اطالق می

های عقالنیت را به نحیری دقییق بیه کیار بسیته باشییمک       ر د که عقل   مالکمی

عقالنیت نرعی شرط  زم برای عقالنیت هنجاری است اما شرط کیافی بیرای آن   

 (3-1: 0121قائیی نتا  ) کنیست

قالنیت، به من رمة فالری د  متفالیر در د  سیری عیالم    پس از بیان گیستی ع

شناس کاترلیک   کنیم تا ر ایت غربی   شرقی عقالنیت را در آثار جامعهسفر می

فیلسرف آلمانی ماکس  بر   مفسر شییعی   فیلسیرف ایرانیی عالمیه طباطبیایی      

                                           
i. Axiologcal rationality. 

ii. Generic rationality.  
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 بازشناسی کنیمک 
 

 و روایت عقالنیت سکوالرماکس وبر 

ن ریة اجتمیاعی میاکس  بیر قیرار داردک در حقیقیت،       ایدة عقالنیت در کانرن

گراییی در جرامیع   هیای عقیل  علل   معلیرل  مضمرن کلی آثار  بر مسئله ماهیت،

گیری جامعیة میدرن بیه    مدرن غربی استک ا  در تحلیل گرایی   گورنوی شالل

 کترین شاخ  فرهنگ  جامعه سالر ر   مدرن اشیاره دارد عقالنیت به عنران مهم

برخی شارحان آثار  بیر، همویرن اسیتفن کیالبرر، در آثیار ا        (011 :0131وبر )

 (0012: 0921کالبرگ ) کاندگهارگرنة اصلی عقالنیت را تش ی  داده
 

 عقالنیت عملی. 1

عقالنیت عملی عبار  است از هر گرنه شیرة زندگی کیه فیرد در آن، اعمیال    

گرنیه  ایین  (38: 0130 وبمر  ) ککنید دنیری   ت ثیرا  آنها بر خیرد را ارزییابی میی   

گرایانیه   خردمدارانیه   عقالنیت در زندگی ر زمره بازتاب دیدگاهی صرفام عمیل 

 اقعییا    الیامیا  میررد     ،برنید استک افرادی که عقالنیت عملی را به کار میی 

کننید  پذیرند   برای مراجهه با مشالالتی کیه آنهیا ایجیاد میی    ترافق جامعه را می

گرنه عقالنیت م الف هر گییی است کیه  کنندک اینمیترین راه را برآ رد مناسال

 (812: 0123  دیلتنی) کر ال عادی زندگی ر زمره را بر هم زند

دنیایی به الورهای کینش مبتنیی بیر عقالنییت عملیی      تمایل عملورایانه   این

مستلیم پیر ی افراد از برخی  اقعییا ، همیراه بیا گیرایش بیه م الفیت بیا هیر         

تعالی امرر ر زمره استک گنین اش اصیی نیه فقیه بیه هیر      گیری مبتنی بر جهت

های غیرعملی آن دنیایی، اعم از اترپییای دینیی   عرفیی،    تالشی در جهت ارزش
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 کاعتمادنییدبلالییه بییه عقالنیییت ن ییری انتیاعییی تمییام اقشییار ر شیینفالر نیییی بییی 

 (0018: 0921کالبرگ )
 

 عقالنیت نظری. 2

ینده بر  اقعیت در عرصة ن یر، بیا   این نرع عقالنیت عبار  است از تسله فیا

: 0123وبر  ک)شردر ز بر دقت آنها افی ده میای که ر زبهترسل به مفاهیم انتیاعی

عقالنیت ن ری متضمن مهار کردن آگاهانة  اقعیت است، نه از طریق کنش ( 818

بلاله از طریق ساختن مفاهیم انتیاعی دارای دقت فیایندهک عقالنیت ن ری متضمن 

است برای درک دقیق  اقعیت از طریق ابیارهایی انتیاعی، بسیان قییاس   شناختی 

استقراء   اسناد علّی، بر خالف عقالنیت عملی که مبتنی بر عمیل اسیتک    ،منطقی

دهد تا در جستجری رسیدن به درک میراردی  گرنه عقالنیت به فرد امالان میاین

 (812: 0123ی  دیلتن) کاز  اقعیا  ر زمره فراتر ر د« معنای زندگی»گرن 

دارد که بر خالف کنش عقالنی ناظر به  سیلة هیدف کیه بنییان     بر اظهار می

کند، فرایندهای تحقق عقالنییت  عقالنیت عملی صرفام سازگارشرنده را فراهم می

سیازان    برخراسیته از سرشیت متفالیران   ن یام    « نیازهای فراطبیعیی »ن ری را 

خراهنید از  کند، گراکه آنهیا میی  می آنان تقریت   تشدید« نشدنیخراست مهار»

صرف برخی امرر عادی فراتر ر ند   برای  قایع تصادفی زندگی ر زمره معنایی 

سیاز مثیل جیاد گران،    یالپارگه تدارک ببینندک  بر انراع فرا انی از متفالران ن یام 

دانان، قاضیان، حراریان   ککک را یافت که ایین  ر حانیان، فیلسرفان، راهبان، الهیا 

 (0011: 0921کالبرگ ) کاندنرع عقالنیت را اختیار کرده
 

 جوهری عقالنیت. 3
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از این ن ر که کینش را مسیتقیمام بیه سیری الویر هیدایت        iعقالنیت جرهری

کند مشابه عقالنیت عملی است   شباهتی به عقالنیت ن ری نیداردک امیا ایین    می

طریق محاسیبة محی    های مسائل ر زمره از حلهدایتوری نه بر پایة بررسی راه

کیه درگذشیته، حیال ییا بیالقره      « ارزشیاصلی»هدف، بلاله در ارتباط با  - سیله 

عقالنیت جرهری ر شی را  (0011: 0921 کالبرگ)ک گیردمرجرد است صرر  می

کند که مبتنی بر ن ام ارزشیی اسیت کیه در آن ن یام رفتارهیای فیردی       تعیین می

ر به جرامع غربی نیست   فرافرهنوی   گرنه عقالنیت منحصاندک اینمحد د شده

ک ای که اصرل ارزشی مستحالمی باشد  جرد داردفراتاری ی است   در هر جامعه

 (819:0123دیلتنی )

عقالنی اسیتک   -این نرع عقالنیت نشانة قابلیت ذاتی انسان برای کنش ارزشی

عقالنیت ذاتی ممالن است محد د باشید، یعنیی قلمیر  محید دی از زنیدگی را      

ن یررده رهیا کنید هیر جیا درسیتی       مان دهد   تمامی دیور قلمر ها را دستسا

هایی گرن  فاداری، همدردی   تعا ن باشد، عقالنییت  متضمن پایبندی به ارزش

اپیالرریسم،کالرنیسم،  سازدک همونین، کمرنیسم، فئردالیسم،ذاتی )جرهری  را می

زندگی، هر قدر هیم کیه    سرسیالیسم، بردیسم، هند ییسم   دیدگاه انسانی دربارة

قابلیت آنها برای تن یم کنش   نیی محترای ارزشی آنها متفیا   باشید، همویرن    

ک انید هیایی از عقالنییت ذاتیی   تمام عقاید زیباشیناختی در بیاب امیرر زیبیا مثیال     

 (0011: 0921کالبرگ )
 

 عقالنیت صوری. 4

                                           
i. Substantive rationality. 
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 هیای برخالف خصلت بین تمیدنی   فراعصیری عقالنییت    iعقالنیت صرری،

ای که حید د    های زندگی   ساختار سلطهعملی، ن ری   ذاتی، اساسام با عرصه

ثغرر آن فقه همراه با فردگرایی   صنعتی شدن دقیق   مش   شده است پیرند 

هییا را قراعیید، قییرانین   البتییه، در عقالنیییت صییرری، ر ش (0012: هیممان)ک دارد

ت صیرری بیرای ن یام    کنید، نیه فیردک عقالنیی    های عیام تعییین میی   دستررالعمل

داری، برای قرانین رسمی، برای ادارة امیرر بررکراتییک   بیرای میراردی     سرمایه

آیید؛ قیرانین     های عقالنی به حساب مین یر اینها ضر ری است   مجری طر 

، در (819:0123  دیلتنمی )ک های عیام معیرف عقالنییت صیرری اسیت     دسترالعمل

رایش مبهم به محاسیبه   حیل مسیائل    که عقالنیت عملی همراره نشانور گحالی

هیدف   بیا لحیا      -ر زمره از طریق الورهای کنش بر مبنای عقالنییت  سییله   

ا ارجاع بیه  بهمان محاسبه را عقالنیت صرری  ،منافع ش صی در مقام عمل است

 ب شدکقرانین   مقرراتی که کاربرد آن عام است مشر عیت می قراعد،

نیت مررد ن ر  بر که م یت  تمیدن غربیی    شناسی، عقالبر اساس این گرنه 

ها نییی  جیرد داشیته    است همین نرع اخیر است، زیرا اقسام دیور در سایر تمدن

گرایی را که برای اصال    تالمیل شیرة زنیدگی در  استک البته،  بر این نرع عقل

ک دانید جرامع مدرن غربی شالل گرفته سرنرشت محترم همة جرامع دیور نیی میی 

دانیی،  گانیة جهیان  ابعیاد سیه   اترین  یژگیی ایین عقالنییت ر   تران مهممی (هیمان )

 آرایی برشمردکداری   جهانجهان

شناسی خاص دانی باید گفت که این نرع عقالنیت بازتاب جهاندر بُعد جهان 

انسان سالر ر استک انسان متجدد غربی با اکتفا به مرتبة نازلة عقیل، یعنیی عقیل    

                                           
i. Formal rationality.  
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پردازد، کاری کیه  بیر از آن بیا عنیران     اسی خرد میشنتجربی، به جراحی هستی

کندک راززدایی به معنای غلبة نورش علمی   دانش تجربیی بیر   یاد می« راززدایی»

 کند:گرنه نقل میسایر معارف انسانی استک هابرماس دیدگاه  بر را این

زدایی مستیرّی از جهان را بما ومود بمم هیمرار هوردر     تجربی افسونهرجا دانش  

، و جهان را بم موضوع سازوکار علّی تبدیل کردر اس،  هیزمان فشارهای سختی اس

اوالقی ایجاد شدر اس، کم جهان دارای نظام الهی اس،  یعنمی   ضوعةبم این اصل مو

 (811: 0121هابرماس  . )فلکی اس، کم بم لحاظ اوالقی معنادار اس،

الی   فاقید معنیا   به بیان دیور، عقالنیت صرری جهان طبیعی را جهانی مالیانی 

داند که علم تجربیی  ظیفیة کشیف قیرانین آن   سیاز کارهای اجییای آن را       می

برعهده گرفته استک از ن ر  بر، هرگند در قیاس با جهان طبیعی )جهان اشییاء ،  

یعنی  اقعیتی کیه   iها  معنادار است    اقعیت عریان،جهان اجتماعی)جهان انسان

د، نداریمک امیا ایین معیانی برخاسیته از ذهنییت      از هرگرنه معنا عاری   فارغ باش

ر ست که هابرماس برای کنشوران است    جردی اعتباری   اعطایی داردک ازاین

کنیدک در ر ش تفهمیی،     استفاده از ر ش تفهمی را پیشنهاد می iiفهم آن همدلی

سازد  ، سیپس، آن فرضییه را بیا    ای در باب حالت ر حی فاعل میمحقق فرضیه

 زندک معنا همان ذهنیت   حالت ر حی فاعل استک گفتار فاعل محکّ می رفتار  

داری، از نواه  بر، غلبة عقالنییت ابییاری بیه برر کراتییک شیدن        جهاندر بُعد 

، زییرا اذعیان بیه نقیش     (21: 0121کتوسمتو   )ک شیرد دمرکراتیک شدن جهان منتهی می

سیبال   کارآمد اسیت، بیدین   جر به عقلابیاری عقل به معنای انصراف از عقل حقیقت

                                           
i. Brute fact. 

ii. Empathy. 
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که کارایی در کانرن ترجه عقالنیت صرری قرار داردک ییافتن بهتیرین راه بیا کمتیرین     

عقالنیت صرری اسیتک برر کراسیی سیاز کاری     هیینه برای دستیابی به هدف غایتِ

گییری در میدیریت     بینیی، کنتیرل   تصیمیم   پیذیری، پییش  مبتنی بر کارایی، محاسبه

ا شامل قراعدی عقالنی   رسمی است که به جیای آزادی دادن  کشررداری است، زیر

کننیدة هنجارهیا     کننیدک ایین قراعید مینعالس    به افراد، فعالییت آنهیا را محید د میی    

هیای کرگیک ماشیین    دندهاندک در برر کراسی هرگند افراد به گرخهای جامعهارزش

هند، امیا ایین   دشرند   حس فردیت، خالقیت   آزادی خرد را از دست میتبدیل می

 (21هیان: ) کداری ضر ری استقفس آهنین برای مرفقیت سرمایه

دانییم ییا بیا ر    میا میی  »از ن ر  بر، راززدایی از جهان به این معنا اسیت کیه    

ترانیم ثابت کنیم که اصر م هیچ قدر  اسیرارآمیی   غییر   ایم که هر لح ه میکرده

 (31-31تما::  وبمر  ببمی  ) ک«د نداردقابل رؤیتی که در امرر زندگی مداخله کند  جر

های آسمانی در سیاخت   تیدبیر جامعیه    بنابراین، انسان متجدد نیازی به هدایت

کندک البتیه،  خریش ندارد   عقل خردبسندة بشری در حل مشالال  ا  کفایت می

ای جیی رجیرع بیه دمرکراسیی      قتی حقیقت  احد از جهان رخت بربست، گاره

د  نیرع دمرکراسیی مسیتقیم )در سیطل محلیی         نیستک به همین جهت،  بیر  

دانید   زمة عقالنیت مدرن می را های ملی دمرکراسی نمایندگی )در سطل د لت

 (23: 0121کتوستو  )ک کند  از آن حمایت می

آرایی نیی عقالنیت ابیاری عرصة حیا  بشری را با بها دادن بیه  در بُعد جهان 

ترین تجلی عقالنیت کندک مهمتییین می انسان، آزادی، لذ    ذ ق   خراست ا 

گرایی مذهبی، اخالقی   شناسی کثر ابیاری در ساحت فرهنگ، اخالق   زیبایی

زدایی از جهان از طریق عقالنییت ابییاری   علیم منجیر بیه      هنری استک اسطرره
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شرد که از آن بیا اصیطال  دنییری    های زندگی اخالقی میتغییر شالل بنیادی پایه

مندی به امرر دنییری در جامعیة سیالر ر    شردک عالقهریسم  یاد میشدن )سالر 

گیییرد، گراکییه در جهییان صییرر  تعییددگرایی مییذهبی   اخالقییی بییه خییرد مییی

شده از  حد  مذهبی   اخالقی اثری نیسیت بلالیه ر حییة انتقیادی       راززدایی

 آزادی تفالر، تنرع انت اب ش صی   تعدد ایستارهای اخالقی متنرع   گاه متضاد

ای د سیریه دارنید، زییرا بیا     را با خرد به همیراه داردک آزادی   عقالنییت رابطیه   

گییردک  کس مررد سؤال قرار میی گیی   همهگسترش علم   عقالنیت، همراره همه

مل نیاز اسیتک آزادی تفالیر نییی زمینیة گسیترش       پس، به حاشیة آزادی تفالر   ت

در  (99-93: 0121گمی روشمم    )ک کنید افالار متنرع   عقالنیت متالثر را فراهم میی 

آرایی است که انسان میدرن در تقابیل بیا انسیان سینتی احسیاس       سایة این جهان

 (010هیان: )ک کند   این برتری خصرصیت دیور این عقالنیت استبرتری می
 

 عقالنیت قدسی  یتگراوعالمه طباطبایی ر

 ، فیلسرف اجتماعی شیرق «ماکس  بر»شناس کالسیک غرب بر خالف جامعه

دربارة مرضرع عقالنیت به طرر مستقل اظهار ن یر نالیرده امیا    « عالمه طباطبایی»

دییدگاه ا  را در   -ای که بیه عقیل دارد   با ترجه  یژه -تران از  بالی آثارش می

این مررد بازسازی نمرد، زیرا همانورنه که گذشت عقالنیت یعنی عقالنی بیردنک  

رفش د لیت دارد   مرصیرف   این اصطال  بر ثبر   صف عقالنی بیرای مرصی  

هیای انسیانی باشیدک بنیابراین، بیرای      تراند، با رها، رفتارهیا   ارزش عقالنیت می

بازشناسی عقالنیت از نواه عالمه باید ابتدا معنیای عقیل   ادراکیا    تحرکیا      

های ن ری   عملی معقرل  شناسیایی شیرد تیا زمینیة  زم جهیت      معقرل )گیاره

عنیران  صیفِ با رهیا   رفتارهیا فیراهم شیردک در       شناخت گیستی عقالنیت به 
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ای برای شناخت گیستی مقدمه« عمل عقالنی»  « با ر عقالنی»حقیقت، شناخت 

 استک« عقالنیت»  « عقالنی بردن» صف 

، در لغت، به معناى بستن   «عقل»نریسد: کلمه عالمه در بیان معنای عقل می 

کیه انسیان دارد   آنهیا را در دل    گره زدن استک   به همین مناسیبت، ادراکیات    

انید،   نییی میدرکا     عقل نامییده  ،پذیرفته   پیمان قلب  نسبت به آنها بسته است

اى را که در خرد سراغ دارد   به  سیلة آن خیر   شر   حیق    آدم  را   آن قره

انید،   در مقابیل ایین عقیل، جنیرن        نامییده « عقیل »دهد، باطل را تش ی  م 

  جهل قرار دارد که مجمرع آنها کمبرد نیر ى عقل اسیت،     سفاهت   حماقت

این کمبرد به اعتبارى جنرن   به اعتبارى دیور سفاهت   به اعتبار سرم حماقیت  

 (130: 0131طباطبایی )ک «شرد  به اعتبار گهارم جهل نامیده م 

با ترجه به این معناشناسی از عقل، گهیار نیرع عقالنییت در من رمیة فالیری      

 قابل شناسایی استکعالمه 
 

 عقالنیت نوعی. 1 

کندک همین تعرییف ارسیطریی   یاد می« حیران ناطق»ارسطر از انسان به عنران 

آن « نیاطق »در سنت فالری اندیشمندان اسالمی نیی پذیرفته شده استک من یرر از  

ب ش از حقیقت انسان است که دارای قدر  تعقل   تفالیر اسیت کیه از آن بیه     

که ا   ˚شردک در ن ر عالمه طباطبایی، حقیقت  جردی انسان هم تعبیر می« نفس»

نفس ناطقة انسیان   عقیل    ˚را از دیور مرجردا    حیرانا  متمایی کرده است 

گریند   به این خصیصه انسان را به این جهت عاقل م »نریسد: ا ستک ایشان می

ایین گنیین    دانند که خیداى سیبحان انسیان را فطرتیام    از دیور جانداران ممتاز م 

آفریده که در مسائل فالرى   ن رى حق را از باطل   در مسائل عمل  خییر را از  
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با این بیان، در حقیقت، عالمه  (131هیان: )ک «شر،   نافع را از مضر تش ی  دهد

 کندک به عقالنیت نرعی بشر اذعان می
 

 عقالنیت فطری. 2

را گنین آفرییده کیه در   عالمه معتقد است: گرن از میان همة جانداران انسان 

همان ا ل پیدا شدن   هست شدن خرد را درک کنید   بدانید کیه ا  ا سیت  ،     

سپس، ا  را به حیراس ظیاهرى مجهیی کیرده تیا بیه  سییلة آن حیراس ظیراهر          

مرجردا  محسرس پیرامرن خرد را احسیاس کنید، ببینید   بشینرد   بوشید        

: اراده، حیال، بغی ، امیید،    ببرید   لمس کند   نیی ا  را به حراس  باطن  گرن

ترس   امثال آن مجهی کرده تا معان  ر ح  را بیه  سییلة آنهیا درک کنید   بیه      

 سیلة آن معان ، نفس ا  را با مرجردا  خارج از ذا  ا  مرتبه سازد   پیس از  

مرتبه شدن، در آن مرجردا  دخل   تصرف کند، ترتیال دهد، از هم جدا کنید،  

در آنویه مربیرط بیه مسیائل ن یرى   خیارج از        ت صی    تعمیم دهد   آنواه

مرحلة عمل است تنها ن ر دهد   حالم کند،   در آنویه کیه مربیرط بیه مسیائل      

عمل  است   مربرط به عمل است حالم  عمل  کند،   ترتیال اثر عمل  بدهد   

رساند کیه فطیر  اصیل  ا  آن را    همة این کارها را بر طبق مجرای  به انجام می

 (131: 0131طباطبایی  )ک   این همان عقل است دهد،تش ی  می

بر این اساس، باید گفت در اندیشة عالمه طباطبایی، عقل ب شیی از سیاختار    

 جردی   سرشت انسیان یعنیی ب شیی از فطیر  ا  اسیت   عقالنییت یعنیی        

هماهنوی ا  با سرشت   نرع آفرینش انسانی، بلاله حرکت در مسییر طبیعیی آنک   

تیران گفیت عقالنییت در نیید عالمیه طباطبیایی       جمله میی بدین ترتیال، در یک 

است   من رر ا  از فطر  ی البته آن ب ش از فطر  انسان  « هماهنوی با فطر »
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شرد   از این جهت ب ش اصلی   حقیقت فطر  انسان را که به عقل مربرط می

مجمرعه قرای انسانی است که بیدان  سییله انسیان خیرد را        -دهد تشالیل می

کنید    شناسد   در امر خارج از مرحلة عمل حالم ن یری میی  خرد را میمحیه 

 (هیان)ک کنددربارة مسائل عملی حالم عملی صادر می

شیرد بلالیه   خرانیده نمیی  « عقالنییت »اما هماهنوی با فطر ، به طرر مطلیق،  

مند از عقل است، آنواه کیه   ابسته به سالمت فطر  است؛ انسانی که ظاهرام بهره

ا از غرایی   امیال در نی ا  طغیان نمرده یا عینک محبت یا خشم یا یک یا گند ت

حرص یا ککک به گشم عقل خرد زده، گرگه که هم انسیان اسیت   هیم عاقیل، از     

کند باطیل اسیت،  لیر اینالیه     حالم به حق ناتران است   اصالم هر حالمی که می

عقلیی،   احالام خرد را خردمندانه   از سر عقل بداند  لیی عقیل خرانیدن گنیین    

نتیجیه آنالیه عقالنییت     (هیمان ) کآمیی است نیه  اقعیی  استعمال مجازی   مسامحه

 هماهنوی با فطر  سالم   اصیل انسانی استک 

نالته مهم دیور آناله در سنت فلسفی اسالمی عقیل ترانیایی انجیام د  کیار را     

 (819: 0123زادر  )حستندارد: 

 شرد؛ می ها مربرطها   نیستادارک حقایقی که به هستک 0

 شردک ها مربرط میها   نبایدادارک خیرا    شر ری که به باید ک2

تران د  قلمر  در ن یر گرفیت: قلمیر  افعیال       به بیانی دیور، برای عقل می

رفتار انسان   قلمر  همة حقایق غیر از رفتار انسانک عقل در هر د  قلمیر  دارای  

ای که انسان قیادر بیه ادراک   فت معانیتران گر ، میعلرم   ادراکاتی استک ازاین

 باشد بر د  قسم است:آن با قرة عاقله می

شیرند، خیراه ایین معیانی را     معانی که ذاتام بر مرجردا  خارجی منطبق میک 0
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  « سیتارگان »، «آسیمان »، «زمیین »انتیاع   تعقل کنیم   خراه نالنیم، مثیل معنیای   

هیا ربطیی ندارنید   تنهیا     فتیار انسیان  این معانی که به تعقل   انتیاع   ر«ک انسان»

 اند معانی حقیقی استک حالایتور  اقعیاتی در خارج

ها در زندگی اجتماعی قسم دیور معانی اعتباری   قراردادی است که انسانک 2

هیای اختییاری خیرد را در گیارگرب آن قیرار      کننید   فعالییت  آنها را  ضع می

کننیدک ایین معیانی، بیر     بیه آن میی   های خرد را مستنددهند   اراده   خراستمی

هیا  کننید بلالیه انسیان   خالف قسم ا ل، خارجیت ندارند   حالایت از خارج نمی

ب شند   گرن این کنند   به آن خارجیت میهستند که آثاری را بر آن مترتال می

اند   دارای آثیار ذاتیی   کنند، اعتباری   قراردادیها بر آن مترتال میآثار را انسان

این علرم احالام   مقررا    سنن اعتباری هستند که در اجتمیاع جرییان   نیستندک 

: 0122طباطبمایی   )ک یابند، مانند   یت، ریاست، سلطنت، ملالییت   ماننید آن  می

تغییر   تبدل بسیار  ،گرنه معانی به حسال اختالف ان ار عقال اختالفدر این (19

 (11: 0122طباطبایی  . )دهدر ی می

سینا، مالصدرا   عالمه طباطبایی، ی اسالمی، مانند فارابی، ابنبسیاری از حالما

ها، معتقید بیه  جیرد د  عقیل در     با ترجه به این د  قلمر  در معانی   شناختنی

عقل عملی عقلی  (819: 0123زادر  )حستنانسان هستند عقل عملی   عقل ن ری؛ 

ضار بردن آن حالیم    رفتار انسان   خیر یا شر بردن   یا نافع    هاست که دربار

کند   عقل ن ری عقلی اسیت کیه دربیارة حقیقیت اشییاء   هسیتی         دا ری می

نفسة آنها، با قطع ن ر از ایناله در دایرة رفتار انسانی قیرار  نیستی آنها   کیفیت فی

 کندکدارند یا نه، حالم   دا ری می

کیه   در نواه عالمه طباطبایی، عقل ن یری عقلیی اسیت    :عقالنیت نظری. 2ـ 1
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نفسه آنها، با قطع ن ر از  دربارة حقیقت اشیاء   هستی   نیستی آنها   کیفیت فی

هیای   کند کگییاره  ایناله در دایرة رفتار انسانی قرار دارند یا نه، حالم   دا ری می

کننده گیییی   کنند   منعالس اند که از امری حالایت میهایی عقل ن ری معرفت

 های ن یری  است، آن آسمان است   کک گیارههایی مانند این زمین هستند، گیاره

 (823: 0121  علتزادر)ک اند، زیرا از  اقع حالایت دارند

های ن ری خرد به د  دسته حسی   عقلی )اعطایی   به اعتقاد عالمه، معرفت

ک معرفت حسی معرفتی است که در اثر ارتباط انسیان  0تس یری ک تقسیم پذیرند: 

ک معرفت عقلی معرفتی اسیت  2شرد ی حاصل میبا جهان عین از طریق ابیار حس

هیای ذهنیی     های حسی   بیر اثیر فعالییت   که عقل انسان پس از کسال معرفت

یابدک این دسته از معرفت، با  جرد دهد به آن دست میفالری که بر آنها انجام می

آناله در رتبه از معرفت حسی برتر است، در  جرد  امدار آن استک عالمه در این 

سیازد  نریسد: بحث عمیق در علرم   معارف انسان  این معنا را مسلم می  یباره م

که علرم تصدیقیة انسان مترقف بر علرم تصرریه ا  است   معلرم است که علرم 

هاى حس  ا  یا علرم  است کیه بیه نحیرى از    تصرریه بشر منحصر در دانستنی

م تجربه ثابت کرده انحاء از حسیا  ا  منتیع شردک از سرى دیور، هم برهان   ه

که کس  که فاقد یال  از حراس پنجوانه است فاقد همیة علیرم  اسیت کیه بیه      

شرد، گه علرم تصررى   گه تصدیق ، گه ن رى   نحرى به آن حس منته  م 

طرر که ن ریة تذکر ادعا کرده همة علرم بیراى هرییت   ذا    گه بدیه ک اگر آن

ا همیة علیرم را در نهیاد خیرد نهفتیه      هها بالفعل مرجرد است   همة انسانانسان

دارند، باید نداشتن یک حس هیچ اثرى در ا  نویذارد   کیرر میادرزاد بیه همیة      

رنوها   کر مادرزاد به همة صداها آشنا باشد،   اگر صاحبان ن ریة تذکر بورینید  
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که همه علرم در نهاد بشر نهفته است، اما کرى   کررى مانع فعلیت یافتن یا، بیه  

انید    ور، مانع تذکر آن علرم است، در حقیقت، از ادعاى خرد برگشتهعبار  دی

اند که صِرف پرداختن به نفس   انصراف از تعلقا  مادى یا ترجیه  اعتراف کرده

اى در ذکیر مطلیرب ییا علیم بیه آنویه در       به نفس   بر طرف شدن غفلت فایده

 (189/ 1: 0131طباطبایی  )ک جستجرى آن هستیم

ک صدق   کذب )پذیرش   تن دادن یا رد کردن    معیار اما در خصرص مال

ها: مبنای صدق   کذب گیسیت؟  تعیین صدق   کذب   در پاسخ به این پرسش

ابیار تش ی  ایناله یک معرفت  اجد آن مالک   صادق یا فاقد آن  ، در نتیجه، 

کاذب است کدام است؟، عالمه معتقد است: یالی از مرتالیا  فطر  انسانی کیه  

ر ، تبعییت از حیق   ایین کند لی م تبعیت از حیق اسیتک از  نیی بدان حالم میعقل 

ترتییال، عالمیه صیفت حقانییت     نمایدک بدینبد ن هیچ قید   شرطی ضر ری می

هیا بیه   ها   اندیشهها، گفته)صدق  را در مرارد گرناگرنی مانند مرجردا ، کنش

آنهیا انطبیاق بیا     گیرد   معتقد است که مالک حقانیت   صداقت در همیة کار می

 اقع استک حقانیت یک مرجرد به آن است که مالک حقانیت   صداقت را داشته 

اش باشد، یعنی  جرد در ن ر گرفته شیده بیرای آن بیر  جیرد عینیی   خیارجی      

نییی از آن جهیت حیق تلقیی     « آسمان با ی سر ماست»منطبق باشدک این گفته که 

کنش زمانی بیر صیفت حقانییت     شرد که با خارج منطبق استک همونین، یکمی

 شرد که در جهت هدف یا امر مررد ن ر باشدک اقع می

مرحرم عالمه، بیر خیالف کسیانی کیه میالک صیدق   حقانییت اندیشیه را          

دانند، بر این با ر است که مالک صدق اندیشه نییی  سازگاری یا نفع   یا عمل می

با  اقیع نیسیتک معییار     انطباق با  اقع است؛ اندیشة حق جی رأی   اعتقاد مطابق
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تش ی  صدق   کذب معرفیت امیری از جینس خیرد معرفیت اسیتک عالمیه        

ها را از جنس طباطبایی، مانند سایر متفالران اسالمی، معیار صدق   کذب اندیشه

هیای ن یری )پیویییده    دانیدک در ن یر ا ، ابییار محیک زدن اندیشیه     اندیشیه میی  

ی خرد معیار است   صدق   کذب های بدیههای بدیهی است، اما اندیشهاندیشه

هیای  شردک به اعتقاد عالمه، محیرر اصیلی اندیشیه   آنها به بداهت عقل  اگذار می

 استک «امتناع اجتماع   ارتفاع د  نقی »بدیهی   ن ری اصل 

با  جرد ت کید عالمه بر تفالر جمعی )در برابر تفالر فردی ، به عنران راه مررد 

ه طریقی برای نیدیک شدن بیه صیدق در معرفیت    ترصیة قرآن   نیی ایناله این را

، مانند اهل حل   عقد «هیئا  جمعی»عصمت فالری  است، با این حال، ا  منالر

)جمع خاص ، اکثریت )جمع عام    حتی اجتماع کل امت اسالمی )جمیع عیام    

ها با  جه معیاری برای صدق خرد آن اندیشهها را به هیچگرنه اندیشهاست   این

داندک بنابراین، به طیرر خالصیه، عالمیه طباطبیایی عقالنییت      ها نمیدیور اندیشه

داندک عقالنیت، در این قلمر ، منطقی گرایی   رئالیسم مین ری را در پیرند با مبنا

انید کیه ییا    بردن ادراکا  اسیت، یعنیی ادراکیا  عقالنیی آن دسیته از ادراکیا       

کند ییا منتهیی بیه    اند   انسان پس از تصرر  آنها تصدیقشان میخرد بدیهیخردبه

 (898م  890: 0121  علتزادر)ک اندبدیهی
 

 عقالنیت عملی .2ـ 2

قلمر  فعالیت عقل عملی در اندیشة عالمه طباطبایی افعیال انسیانی   معیانی    

هیای عملیی فاقید خصرصییت حالیایتوری از      ر ، معرفیت ایین اعتباری استک از

ظلم »، «عدالت خرب است»هایی مانند گیاره (11: 0122ر. ك: طباطبایی  )ک اند اقع

اند کیه از  اقیع   هاییاندک اینها گیارهگنین« جام دادعمل خیر را باید ان»، «بد است
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آیند  اجید  حالایت ندارند   انسان آنها را صرفام برای آناله در عمل به کارش می

 خراند:نیی می« اعتباری»شردک عالمه این دسته از معرفت را می

ادراکا  اعتباری در مقابل ادراکا  حقیقی استک ادراکا  حقیقی انالشیافا   »

هایی اسیت  ا مر استک اما ادراکا  اعتباری فرضالاسا  ذهنی  اقع   نفس  انع

که ذهن به من رر رفع احتیاجا  حیاتی آنها را ساخته   جنبة  ضعی   قراردادی 

طباطبمایی   ) «کا مر سیر   کیاری نیدارد     فرضی   اعتباری دارد   با  اقع   نفس

ادراکا  که محصر   عقل  سپس، عالمه به بیان تفا   د  نرع (130/ 1: 0133

 پردازد   معتقد است:اند مین ری   عملی

ادراکات حقتقی ارزش منطقی دارد و ادراکات اعتباری ارزش منطقی نمدارد   

و ادراکات حقتقی تابع احتتاجات طبتعی موجود زندر و عوامل مخصمو  محمت    

کنمد و  نییزندگانی وی نتس، و با تغتتر احتتاجات طبتعی و عوامل محت  تغتتر 

اما ادراکات اعتباری تابع احتتاجات حتاتی و عوامل مخصو  محت  اس، و بما  

کند. ادراکات حقتقی قابل تطور و نشو  نیوّ و ارتقا نتس، اما تغتتر هنها تغتتر می

کنمد. ادراکمات   ادراکات اعتباری یک مستر تکاملی و نشو و ارتقما را طمی ممی   

ادراکمات اعتبماری نسمبی و موقم، و      حقتقی مطلق و دائم و ضروری اس، ولی

 (138هیان: ). غترضروری اس،

شیرند  ،  با ترجه به ایناله ادراکا  اعتبیاری مسیتقیمام از خیارج گرفتیه نمیی     

ر ، از خارج حالایت ندارند بلاله ظرف تحقق آنها در ذهن اسیت   مسیئله   ازاین

شرد کیه  شرد، آنوه که سبال میمطابقت یا عدم مطابقت آنها با خارج مطر  نمی

انسان این ادراکا  را اعتبار   جعل کند مصلحتی از مصیالل زنیدگی   نیازهیا      

های م تلیف اختالفیاتی در عقایید      احتیاجا  ا ست،   با ترجه به ایناله انسان

ای از کننیدک البتیه، دسیته   اغراض خرد دارند، احالام اعتباری متفا تی را  ضع میی 
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ست؛ ایین دسیته از اعتبارییا  احالیامی     اعتباریا  هم هست که محل اختالف نی

است که عقل دربارة مقاصد عمرمی بشر دارد، مانند  جیرب تشیالیل اجتمیاع      

خربی عدالت   بدی ظلم   مانند آنک ارتباط این ادراکا  با خارج این است کیه  

هیای  انسان با  ضع همین احالام   ادراکا  درصدد است تا کمبردهیا   کاسیتی  

ک در مسیر کمیال  جیردی   حقیقیی خیریش پییش بیر د      خرد را برطرف کند   

 (11/ 1: 0131طباطبایی  )

ر ، هر گند در ادراکا  اعتباری س ن از مطابقت   عدم مطابقیت )بیه   ازاین 

مالک نیست   انسان عنران مالک صدق   جرد ندارد اما این جعل   اعتبار نیی بی

نافع اقدام به جعیل آنهیا   برای سامان دادن به زندگی خرد   رفع نیازها   جلال م

تران از ارزش آنها پرسید   با ترجه به ت ثیری که در نییل بیه اهیداف    کندک میمی

من رر در زندگی بشر دارند ارزیابی نمرده، بر اساس این ارزیابی، اخذ ییا رفی    

 کردک

گراست اما به نحری البته، عالمه طباطبایی در قلمر  ادراکا  اعتباری نیی  اقع

راند، زیرا گرایی در قلمر  ادراکا  ن ری س ن مین نحر که دربارة  اقعغیر از آ

ادراکا  اعتباری هر گند به معنای حاکی از  اقعیت بردن  اقعیی نیسیتند، گیرن    

معیار نیستند بلاله هدف   معیار دارند   حالایتوری ندارند، ادراکاتی بیهرده   بی

هیای  نسیان تی مین کننید   زییان    آن این است که مصالل   منافع  اقعی را برای ا

 اقعی را رفع کنندک پس، جعل این اعتباریا  برای ترتییال دادن آثیار  اقعیی بیر     

جعل   انشاء   خارجیت ب شیدن به آنهاستک به س ن دیویر، اعتبارییا  بیرای    

شرند   به لحا  آثاری که در مقام عمل به تحصیل کمال  اقعی جعل   انشاء می

ترتیال، عقالنیت عالمیه طباطبیایی در قلمیر     یابندک بدینمیآ رند  اقعیت بار می
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طرر که مبنا گرا است، زیرا ا  عقالنییت  گرا است، همانادراکا  اعتباری نیی  اقع

ک کنید   مقبرلیت اعتباریا  را بر بنیاد ت مین مصالل   رفیع مضیرا  ترجییه میی    

 (31: 0121فتروزجایی  )

لیی عقالنییت، یعنیی همیاهنوی بیا      عقالنیت عملی عالمه نیی در گارگرب ک

فطر  اصیل   سالم، قرار دارد، زیرا معیار عقالنییت در حیرزة ادراکیا  عملیی     

مند بردن آنها در زندگی اسیت، مصیلحت   غیایتی کیه     مصلحت داشتن   غایت

هماهنگ با فطر  سالم   سازگار با کمیال اصییل   نهیایی ا ، یعنیی تقیرب بیه       

ای های عقل عملی این است که اثیر شایسیته  گیارهخدا ند، باشدک معیار عقالنیت 

 (هیان)ک در غایت اصیل زندگی انسان داشته باشند

تران نتیجه گرفت که عقالنیت از نواه عالمیه همیاهنوی بیا    بر این اساس، می

  گه در حرزة اعمال   « هاها   نیستهست»فطر  است گه در حرزة با رها   

عقالنیتی کیه عالمیه بیا تالییه بیر برهیان   قیرآن         در حقیقت،«ک ها   نبایدهاباید»

 ر ایتور آن است عقالنیت فطری استک

هیای  ترین  یژگیی با ترجه به  حد    یوانوی عقالنیت ن ری   عملی، مهم

داری   جهیان آراییی ارائیه    دانیی، جهیان  گانة جهیان عقالنیت فطری در ابعاد سه

 گردد: می

کند، زییرا  ر فطر  همة هستی ت کید میدانی، عقالنیت فطری بی در بُعد جهان

 (0فماطر:  )ک ها اسیت ها   زمین   همة زمینیها   همة آسمانیخدا ند فاطر آسمان

 انسان برای باشدمی آنها در آنوه   زمین ها،ای دارد   آسمانپس، هستی آفریننده

   جنبان آفرینش یالی است   هموان از یک مبیدأ گرن سلسله استک شده آفریده

اند   کل جهان ییک  احید اسیت   دارای    ش اند پس، همه اجیا، یک مجمرعهمن
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 گیریکیک جهت

   (1ملک: . )مِنْ فُطُورٍ وَلْقِ الرَّحْینِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى فی تَرى ما
بتنى! بار دیگر نگار کن  هیما  در هفرینش وداوند رحیان هتچ ناهیاهنگی نیى

 کنى؟!وللى مشاهدر مى هتچ شکاف و

شیدة آن  هدفداری آفرینش، هماهنو  بین همة اجیاى جهان   ن م محاسیبه  

به معنای  جرد معنا   ر   در فردفرد اجیاء آن اسیت، گیرن دارای آفریننیده      

ای حالیم استک پس، ضر رتام در اصل  جرد آن حالمتی است   برای پدیدآ رنده

 آن غایت   هدفیک 

  (03انبتا:. )السَّیاءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَتْنَهُیا العِبتنَ وَ ما وَلَقْنَا
همدف  ما هسیان و زمتن و هنچم را در متان هنهاسم، از روى بازیچمم و بمی   

 نتافریدیم!  

  البته، هیچ گیی   هیچ قانرنی در این مجمرعه خردسیر   خیردرأی نیسیتک    

پرسیت سیر در خیه      قرانین هستی   هر آنوه در شعاع   به هدایت آنها به تالا

 گرش به فرمان خداستک 

 (91مریم: . )م إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّیاواتِ وَ الْأَرْضِ إِالَّ هتِی الرَّحْینِ عَبْداً 
 اویند! ةها و زمتن هستند بندتیام کسانى کم در هسیان 

  (003بقرر: . )م بَلْ لَمُ ما فِی السَّیاواتِ وَ الْأَرْضِ کُلٌّ لَمُ قانِتُونَ 
هما و زممتن اسم، از هنِ اوسم، و هیمم در برابمر او       بلکم هنچمم در هسمیان  

 اند!  فرمانبردار و تسلتم

پس،  جرد قرانین تالرینی   طبیعی در سراسر این پهنه مستلیم   بیه معنیای    

 داری ا  نیستکنفی حضرر خدا   نفی ربربیت   سررشته

 طراحی   کیارگردانی داری عقالنیت فطری صالحیت هرگرنه ی در بُعد جهان
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کنید؛  مستقل   خردسرانه در امرر جهان   انسان را از هر کسی جی خدا سلال می

به حالم آناله خدا آفرینندة انسان   جهان   طرا  ن یام پیرسیته آن اسیت   بیه     

امالانا    نیازها نیی  اقف است   ذخایر   استعدادهای نهفته در جسیم   جیان   

شمار هستی   مییان کاربرد   مررد مصیرف    بی هایها   قابلیتآدمی   گنجینه

شناسد، پس، فقه ا ست که داند   به نیالی میگورنوی ترکیال این همه را ا  می

تراند شیرة زندگی   الوری مدیریت ارتباطا  انسیان در حیرزة خصرصیی      می

ریییی  عمرمی را که همان خهّ مشی حرکت  ی در این ن ام تالرین است طیر  

قانرنی زندگی   قراره   ن ام اجتماعی ا  را ترسیم کندک پس، بایید  کند   سیستم 

شرد بیرد   در  تسلیم برنامة ارتباطی ا  که در قالال دین به  سیلة رسرل ارائه می

ر ش  پیس، ر ش عقالنییت فطیری    (31نسا: )ک ای نیی ناخشنرد نبرددل حتی ذره

نیسیت بلالیه ر ش   هیای میادی   های مبتنی بر کامر اییدمرکراسی یا سایر ر ش

 (009: 0123طباطبایی  الف )ک که شیرة ا  بهترین سرمشق است 6رسرل خدا

آرایی، عقالنیت فطیری قلمیر  زنیدگی   هسیتی انسیان را بیا       ی در بُعد جهان

کنیدک زنیدگی انسیان ترکیبیی اسیت از ذهین         یالپارگوی    حد  آراسته میی 

الی از این د  ییا ب شیی از   از اندیشه   عملک اگر ی  اقعیت، از ذهنیت   عینیت،

های ضدخدایی شرد   ذهن خداگرا با  اقعیتیی  ها   قدر هر یک محالرم قطال

غیرخدایی یا عینیتی خداپسند با ذهنیتی خدانشناس ترأم گردد، در قلمر  زنیدگی  

آیدک   گنین انسانی دهد   در عبردیت خدا شرک پدید میانسان د گانوی رخ می

ر. ك: )ک ، در نهایت، خراری   زبیرنی خراهید شید   دگار سرگردانی سرگشتوی  

 (21بقرر: 

تیرین  شمار آفرینش است   کرگکپهنة هستی میدان فعل   انفعال قرانین بی
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 از شعاع عمل این قرانین بیر ن نیستک با همنیرایی سینن   قیرانین    گیتی پدیدة

گیرد   ن م دلنشین جهیان پدیید   آفرینش است که آهنگ مرز ن هستی شالل می

آیدک انسان نیی جیئی از این مجمرعه   محالرم قرانین عیام    ییژه آن اسیتک    می

بسیته در گیذرگاه   کیه رام   دسیت   -البته، انسان، بر خالف دیور خریشا ندانش 

اند ی، راه فطری   طبیعی خرد را بایید بیه انت یاب     طبیعی   فطری خریش به راه

تراند بدان معناست که آدمی میبپیماید، که همین راز تعالی   ترقی ا ست   این 

 از این ر ند طبیعی ت لف کند:

 (89کهف:. )قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَیَنْ شاءَ فَلْتُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْتَکْفُر 

. وواهد اییان بتماورد این حقّ اس، از سوى پروردگارتان! هر کس مى»بگو: 

 «د کافر گردد!  و هر کس متخواه(و این حقتق، را پذیرا شود)

انسان را که عضر اصلی این جهان است به پیمردن راه طبیعی  عقالنیت فطری

طباطبمایی     )ک خرانید اش که در آن با همة جهیان همویام اسیت فرامیی      فطری

0123 :001) 
 

 ها ها و تفاوتشباهتکشف : اندیشه دوبررسی تطبیقی 

های هیر د  متفالیر   اندیشهتران گفت در با مقایسة آرای این د  اندیشمند، می

 به د   یژگی مهم عقالنیت ترجه شده استک
 
  انسانی ةوجه ممیزنوعی: اذعان به  عقالنیت .1

های عام انسیانی  شناسی گهارگانه  بر در مررد کنش اجتماعی به ظرفیتنرع 

شناسی قرن نرزدهمی فرانسه، استد ل  رز اشاره داردک  بر، در برابر انساناندیشه

د که انسان عقالنیت خرد را با نهضت ر شنوری به دست نیا رده اسیت    کرمی
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ک انییدهییای گذشییته، نییاتران از کیینش عقالنییی نبییرده  گییاه در د رانافییراد هیییچ

 (0019-0012: 0921کالبرگ )

طباطبایی نییی حقیقیت  جیردی انسیان را ی کیه ا  را از دیویر مرجیردا             عالمه 

دانید   معتقید اسیت انسیانیت     عقل اندیشمند ا  می نفس ناطقه   ˚حیرانا  متمایی کرده 

انسان به ناطق بردن ا ست   من رر از ناطق بردن ب شیی از حقیقیت انسیانی اسیت کیه      

دارای قدر  تعقل   تفالر استک پس، کسانی که از این تران در راه رسیدن به سیعاد     

ة گهارپایان بلالیه  کنند با نی ل در سیر مراتال خرد به درجخرشب تی خریش استفاده نمی

 (131: 0131طباطبایی  )ک کنندتر از آنان هبرط میپایین تر   گمراه
 
 معیار عقالنیتعقالنیت هنجاری: بیان  .2

عقالنیت مررد ن ر  بر عقالنیت صرری اسیتک ا  بیه نقیش ابییاری عقیل        

جریی به کارآمدی خصرصیت این نرع مرتبة نازلة آن قانع استک انصراف حقیقت

یت استک کارایی در کانرن ترجه عقالنیت صرری است، یعنی یافتن بهترین عقالن

راه همراه با کمترین هیینه برای دستیابی به هدفک در حقیقت،  بر برخررداری از 

شناسیی  دانیدک ا  در گرنیه  کارایی برای رسیدن به اهداف را معییار عقالنییت میی   

 ک تنهیا نیرع اخییر را    گهارگانه کنش اجتماعی )سنتی، عاطفی، ارزشیی   عملیی  

داند، زیرا در این کنش است که کنشور در پی انت اب بهترین  سییله  عقالنی می

هایی مرصرف عقالنییت  باشدک پس، تنها گنین کنشیابی به اهداف میبرای دست

شرند، گراکه عال ه بر شی نیت   قابلییت از فعلییت برخیررداری از     هنجاری می

 دکمندنمعیاری عقالنیت نیی بهره

ماکس  بر معتقد است که عقالنیت ن ری متضمن مهار کردن آگاهانه  اقعیت  

است، نه از طریق کنش بلاله از طریق ساخت مفاهیم انتیاعی دارای دقت فیایندهک 
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عقالنیت ن ری متضمن کرششی شناختی برای درک  اقعیت از طرییق ابیارهیای   

ایین نیرع عقالنییت، در     انتیاعی گرن قیاس منطقی، استقراء   اسناد علّی اسیتک 

 دهدکحقیقت، با تالیه بر عقل مفهرمی رخ می

 بر در سنت نرکانتی قرار دارد   تالش کیرده تفالیرا  کیانتی را بیا اندیشیة      

پس، همسر با تفالیر   (818: 0123دیلتنی )ک الیسم آلمانی ترکیال کندنرکانتی   ایده

بیه افیق آن    کانتی در انالار عقل شهردی   قطع ریشیة  جیردی، عقیل مفهیرمی    

شناسی ایدئالیستی متمایل استک ا  با اذعان به محد د شده، به سری نرعی هستی

ناکارایی ر ش تحصلی با ترجه به د گانوی  اقعیت فیییالی   اجتماعی )عرییان  

کندک در این ر ش، بردن یالی   معنادار بردن دیوری  ر ش تفهمی را پیشنهاد می

 استک انسجام معانی معیار عقالنیت ن ری 

دانید   معتقید اسیت کیه     عالمه طباطبایی عقل را ب شی از فطر  انسانی می

عقالنیت مالزم با هماهنوی با فطر  سالم   اصیل اسیتک پیس، بایید انسیان در     

پاس وریی به غرایی   نیازهای خرد حق همة قرا   غرایی را ادا کند   از افراط   

سایة آن عقل انسانی از انحیراف     تفریه پرهیی کند تا فطر  ا  سالم بماند   در

کژاندیشی حفظ شرد   با هدایت عقالنی  کنش  انسانی، ا  را به سعاد  رهنمیرن  

 سازدک 

یعنیی   ˚عالمه طباطبایی عقالنیت ن ری را نیی در گیارگرب کلیی عقالنییت    

شمارد   معتقد است عقل ن ری، میبر -هماهنوی با فطر  اصیل   سالم انسانی 

نفسة آنهیا  دربارة حقیقت اشیاء   هستی   نیستی آنها   کیفیت فی عقلی است که

ی با قطع ن ر از ایناله در دایرة رفتار انسانی قیرار دارد ییا نیه ی حالیم   دا ری       

ها   با رهایی دارای عقالنیت ن ری هستند کیه از امیری حالاییت    کندک گیارهمی
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ی که بر  جیرد عینیی     ها در صررتکننده گییی باشند؛ این گیارهکنند   منعالس

تنها بر  جرد این عقالنیت  برخارجی انطباق داشته باشند عقالنی   حق هستندک  

کند   معیارهایی گرن قیاس، استقراء   تجربه را معیار شناخت عقالنیت ت کید می

داند، در حالی که عالمه طباطبایی با ت کید  یژه بیر شیناخت ایین نیرع     ن ری می

اق با خیارج[   معییار ]مبنیاگرایی[ آن را بیه دقیت معرفیی       عقالنیت مالک ]انطب

 نمایدکمی

گرایانیه   بر عقالنیت عملی را در زندگی ر زمرّه بازتاب دیدگاهی صرفام عمل

گیرنید  اقعییا      داندک افرادی که عقالنیت عملی را به کیار میی  سرانه می  خرد

هه با مشالالتی کیه آنهیا   پذیرند   برای مراجالیاما  مررد ترافق در جامعه را می

گرنه عقالنییت م یالف هیر    کنندک اینترین راه را برآ رد میکنند مناسالایجاد می

 (812: 0123دیلتنمی  )ک زنید گییی است که ر ال عادی زندگی ر زمره را برهم می

آیید  در حقیقت، عقالنیت عملی عقالنیتی ابیاری است، زیرا عقالنیت به کار میی 

 (011: 0123تمدنبتون و کرایم     )ک جهان در جهت نفع کنشور برای ایجاد تغییر در

البته، این هدایتوری به سری الور )انت اب بهترین  سیله برای دستیابی به هدف  

گیرد )عقالنیت جیرهری    گیاه قراعید،    گاه بر اساس اصلی ارزشی صرر  می

عقالنیت اند )کنندة ر ش   الورهای کنشهای عملی تعیینقرانین   دستررالعمل

هیا  هیا   تصیمیم  صرری ک در نتیجة این عقالنیت نیرع اخییر اسیت کیه انت یاب     

داری   برر کراسیی  شرند ]تصریر  بر از پیدایش جامعیة سیرمایه  غیرش صی می

حاصل از عقالنیت عملی عقالنیتی ابیاری   این دنیایی است که تنهیا بیه ر ابیه    

 ک] سایل   اهداف ترجه دارد

دانید   معتقید     عقل عملی را افعال   رفتار انسانی میی عالمه طباطبایی قلمر
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هیایی  انید گییاره  های عملی فاقد خصرصیت حالایتوری از  اقعاست که معرفت

هیا را انسیان   اندک این گیارهگنینمانند عدالت خرب است، ظلم بد است   ککک این

در ایین  شردک معیار عقالنییت  آید  اجد میصرفام برای آناله در عمل به کارش می

نیی در گارگرب کلی عقالنیت، یعنی همیاهنوی بیا    حرزه، یعنی ادراکا  عملی،

فطر  اصیل   سالم انسانی، استک معییار عقالنییت ادراکیا  عملیی مصیلحت      

مند بردن آنها در زنیدگی اسیت، مصیلحتی   غیایتی  اقعیی کیه       داشتن   غایت

یی آدمی، یعنی تقرب هماهنگ با فطر  اصیل   سالم انسان   سازگار با کمال نها

 به خدا   نیل به زندگی حقیقی الهی، استک

در نواه ایشان، عقالنیت عملی تعقل ترأم با سالمت فطر  اسیت، نیه تعقیل    

ک انسان  عاقل هم در مراردى که یک یا گند تا از تحت تاثیر غرایی   امیال نفسان 

ل خیرد زده ییا   اش طغیان کرده یا عینک محبت به گشم عقی غرایی   امیال در نی

عینک خشم، یا ترس زیاده از حد، یا امید بیجا، یا حرص، یا ب یل، ییا تالبیر، در    

تراند بیه حیق حالیم کنید بلالیه هیر       عین ایناله هم انسان است   هم عاقل، نم 

ها  حالم خیرد را از ر ى  کند باطل است،   لر ایناله )مانند معا یهحالم  که م 

عقل  اطالق به مسامحه است   عقل  اقعی   عقل بداند، اما اطالق عقل به گنین 

نیست، براى ایناله آدم  در گنین حال  از سالمت فطر    سنن صیراب بییر ن   

  (131: 0131طباطبایی  )ک است

عالمه عقالنیت عملیی را )بیرخالف  بیر کیه عقالنیتیی ابییاری   سیالر ر         

ترجیه داردک  داند که هم به اهداف   هم بیه  سیایل   نور میداند  عقالنیتی کلمی

اهداف باید در راستای فطر    کمال انسانی انت اب شرند    سایل نیی باید در 

ر ، از دیدگاه عالمه در صررتی اینجهت دستیابی به این اهداف انت اب شرندک از
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که فطر  ت ریال شرد   اهداف غیرحقیقیی در زنیدگی دنبیال شیرند، هرگنید      

صیرر  تداف ات اذ شرد، عقالنیت عملی میابی به آن اهترین راه برای دستمناسال

 داندکنیست، گییی که  بر آن را عقالنی )عملی  می
 

 داری و جهان آراییدانی، جهانعقالنیت در ساحت جهان .3

گانیة  هیای سیه  ترین تفیا   ایین د  برداشیت از عقالنییت در سیاحت     مهم 

ی )جهیان  آرایی استک عقالنیت صرری جهان طبیعداری   جهانجهاندانی، جهان

داند که علم تجربی  ظیفة کشف قرانین اشیاء  را جهانی مالانیالی   فاقد معنا می

آن   ساز کارهای اجیای آن را بر عهده گرفتیه اسیتک جهیان اجتمیاعی )جهیان      

نیست اما این معانی  iها  نیی هرگند معنادار است    اقعیت اجتماعی عریانانسان

ردی اعتبییاری   اعطییایی داردک امییا برخاسییته از ذهنیییت کنشییوران اسییت    جیی

پیس، همیة اجییای جهیان      کنیدک عقالنیت فطری بر فطر  همة هستی ت کید میی 

اند   آیه بردن د لیت بیر   طبیعی پیرندی ارگانیک با هم داشته، آیا  تالرینی حق

گییرد  معناداری داردک جهان اجتماعی نیی هر گند بر پایة معانی اعتباری شالل میی 

تباری در حیا  مؤمنان به آیا  تالیرینی   تشیریعی از معیانی     لی این معانی اع

ر ، جهان اجتماعی مؤمنیان )حییا  طیبیه  جهیانی     اینشرندک ازحقیقی انتیاع می

 حقیقی   لبریی از معانی قدسی استک

داری، عقالنیت ابیاری با برر کراتیک شدن   دمرکراتیک شیدن  در بُعد جهان

جدد با تالیه بر این عقالنیت اعالم داشته که نیازی جهان پیرند دارد، زیرا انسان مت

های آسمانی در ساخت   تدبیر جامعة خریش ندارد   عقل خردبسندة به هدایت

                                           
i. Brute fact. 
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کند، زیرا  قتی حقیقیت  احید از جهیان رخیت     ا  در حل مشالالتش کفایت می

امیا عقالنییت   ای جی رجرع به ن ر اکثرییت )دمرکراسیی  نیسیتک    بربست، گاره

مسیتقل     داری صیالحیت هرگرنیه طراحیی   کیارگردانی    عد جهیان فطری در بُ

کندک بیه حالیم   خردسرانه در امرر جهان   انسان را از هر کسی جی خدا سلال می

آناله تنها آفرینندة انسان   جهان   طرا  ن ام پیرسته آن آگاه به امالانا    نیازها 

برنامة ارتباطی ا ، کیه   انسانی   قادر به ارائة برنامة زندگی بشر است، باید تسلیم

 شرد، بردک در قالال دین به  سیله رسرل ارائه می

را با بهیا دادن بیه    آرایی نیی عقالنیت ابیاری عرصة حیا  بشریدر بُعد جهان

گرایییی اخالقییی، در قالییال کثییر    ذ ق   خراسییت ا  لییذ  انسییان، آزادی،

یی است که انسان میدرن  آراکندک در سایة این جهانشناختی   ککک تییین میزیبایی

کنید  با فریفته شدن به کثر  در تقابل با انسان سنتی احساس غر ر   برتری میی 

اما عقالنیت فطری قلمر  زنیدگی   هسیتی انسیان را بیا یالپیارگوی    حید        

 ذریّةة طيّبةة   ، 97)نحل: حيوة طيّبة» کندک در سایة این  حد  است کهآراسته می

 طيّبة کلمة ، 01)سب :  بلدة طيّبة ، 72، تربه:02)صف: طيّبة ، مساکن 38عمران: )آل

گیرد   حییا  طیبیه )زنیدگی      شالل می21)ابراهیم:  شجرة طيّبة    21)ابراهیم: 

پاک، شهر   کشرری پیاک   فرهنیگ      هاییاسالمی  مؤمنان با نسلی پاک، خانه

 شردکای طیال همرا ه میجامعه
 بر   عالمه طباطباییماکس   جد ل خالصة بررسی تطبیقی آرای

  عالمه طباطبایی)عقالنیت فطری    سالر ر ماکس  بر)عقالنیت *

 معیار
برخررداری از کارایی برای 

 رسیدن به اهداف
 هماهنوی با فطر  اصیل   سالم

 قدسی سالر ر هریت
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 ها  یژگی

 در ابعاد

 دانیجهان
 اقعیت فیییالی عریان،  اقعیت 

 اجتماعی معنادار 

فیییالی   اجتماعی هرد   اقعیت 

 معنادار

 داریجهان
اداره حیا  اجتماعی بر اساس 

 برر کراسی   دمرکراسی

حیا  اجتماعی بر اساس ادارة 

   شررا برنامة الهی

 آراییجهان
 تییین جهان با بها دادن به

 آزادی، لذ    ذ ق انسانی

آراستن جهان با  حد ، 

   همبستوی هماهنوی

 
 گیرینتیجه

جه به بازشناسی عقالنیت در افیق فالیری د  متفالیر از جانیال غربیی        با تر

شیردک در ییک برداشیت،    شرقی عالم، د  برداشت متضاد از عقالنیت یافیت میی  

گیرد   به سالر ریسیم نیاب منتهیی    عقالنیت در تضاد با قداست   دین قرار می

بلاله مییان  داری نداردشرد   در برداشت دیور عقالنیت نه تنها ضدیتی با دینمی

معرفت بشری   مفتا  معرفت  حیانی است، پس، بیه ضیر ر   جیردی دیین     

 کندکحالم می

دهید کیه هرگنید هیرد  متفالیر      در حقیقت، مقایسه این د  دیدگاه نشان می 

مایة عقالنیت ی که در ساحت اندیشه   عمیل   پذیرند، در نعقالنیت نرعی را می

شرد ی تفا   بنیادین با هم دارنید؛   انسانی )عقالنیت ن ری   عملی  منعالس می

 منشا این امر در د  برداشت سالر ر یا قدسی از معیار عقالنیت استک

ماکس  بر در افق غربی برداشتی سالر ر از عقالنیت داردک در آثیار ا  گهیار    

تران مشاهده کرد: عقالنیت ن ری، عقالنیت عملی، عقالنییت  نرع عقالنیت را می

داری بیش از ریک عقالنیت نرع اخیر، که در جهان سرمایهجرهری   عقالنیت صر

همه حضرر   بر ز یافته، عبار  است از انت اب بهترین  سیله برای دستیابی به 

های تفالر کانتی در انالار عقل شیهردی  هدفک عقالنیت ن ری  بر، مت ثر از ریشه
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هیای  یتاندیشد   از ظرف  قطع ریشة  جردی عقل مفهرمی، به افقی محد د می

جیر  عقل شهردی ) حی  محر م مانده استک این همان انصراف از عقل حقیقیت 

به عقل کارآمد استک عقالنیت عملی ا  نیی عقالنیتی ابیاری است   معیاری برای 

 سیلة نیر های دیوری گرن غرایی  کند؛ اهداف ممالن است بهاهداف تعیین نمی

دانیی  ایین عقالنییت بازتیاب جهیان    کردة انسان مدرن تعیین شیردک    امیال طغیان

خاص انسان مدرن است که جهان اجتماعی ا  را از معنای قدسی عریان نمرده   

تنییده  با سالر ریسم   دمرکراسی تییین کرده است   ا  را در قفس آهنین خیرد 

 )برر کراسی  اسیر نمرده استک

فطر  سالم اما در جانال شرقی در اندیشة عالمه طباطبایی، عقالنیت مالزم با 

ر ، انسان باید حق همة قرا   غراییش را ادا کند   از افیراط    اصیل استک بدین

  تفریه پرهیی نماید تا فطر  ا  سالم بماند   در سایة آن، عقل ا  از انحراف   

هیا  عقالنییت اندیشیه   های انسیانی عقالنیی گیرددک   کژاندیشی حفظ شرد   کنش

های مررد ن ر استک به عبار  دیور، اندیشه)عقالنیت ن ری  به منطقی بردن آنه

های ن یری عقالنیی اسیت کیه اصیرل        در این باب آن دسته از احالام   گیاره

قراعد منطقی در آنها رعایت شده باشد یا بداهت آن دلیل بر مطابقت آنها با  اقع 

است یا با رعایت قراعد منطقی به بدیهی منتهی شردک معرفت عقلی برآمده از این 

های متعالی   قدسی ن ر دارد،   با استعانت از عقیل شیهردی     النیت به افقعق

کنیدک معییار   گرای ترحیدی را ترسییم میی  شناسی حقیقی  اقععقل قدسی، هستی

منید بیردن آنهیا در    عقالنیت در حرزة ادراکا  عملی مصلحت داشیتن   غاییت  

نسیان    زندگی است، مصلحت   غایتی  اقعی کیه هماهنیگ بیا فطیر  سیالم ا     

سازگار با کمال اصیل   نهایی ا ، باشدک در حقیقیت، عالمیه عقالنییت عملیی را     
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داند که هم به اهداف   هم به  سیایل ترجیه داردک عقالنییت    نور میعقالنیتی کل

آراییی بیر   داری   جهاندار   انسان را ماللف به جهانفطری جهان هستی را معنا

هبطیت الییک مین    »در جانال شرقی آن  ر ، عقالنیتداندک بدیناساس فطر  می

استک عقل هم مفتا  معارف  حیانی است   هم مصبا    میییان  « السماء ا رفع

 اندیشه   عمل انسانیک 
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