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هم گرایی عقل و سیاست در حکمت متعالیة 
آیت اهلل جوادی آملی

)بر اساس نظریة هرمنوتیک اندیشه شناسانة اسکینر(

رحمتعباستبار
دکترای علوم سیاسی، استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
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چکیده:
صاحب نظران و اندیشمندان غرب و شرق، بر مبنای تفاوت در بنیادهای معرفت شناختی 
خود، نظرات متفاوتی دربارة هم گرایی یا واگرایی و قلمرو ورود عقل در عرصة سیاست 
با هدف  با اعتقاد به ضرورت بومی سازی علوم سیاسی و  ابراز داشته اند. این پژوهش 
رابطة  اسکینر،  اندیشه شناسانة  مبنای هرمنوتیک  بر  و  بومی  الگوی  این  نظری  غنای 
عقل و سیاست در منظومة معرفتی آیت اهلل جوادی آملی را بررسی نموده و با فرض 
استوار بودن سیاست بر بنیادهای عقالنی در نظر وی و فروریختن آن در صورت قطع 
ارتباط با عقل، به فحص و کاوش در آرای او پرداخته است. بر مبنای نتایج به دست 
آمده در این پژوهش از نظر آملی، مفتاح و مصباح تمام مراتب سیاست، عقل است و 
گسترة وسیعی از سیاست را دربر می گیرد. همة پرسش های اساسی سیاست از جمله 
آرمان شهر  سیاست،  و  حکومت  وظایف  و  غایت  حاکم،  کیستی  حکومت،  مشروعیت 
پیوند دین و سیاست، تشخیص مصالح  ترسیم شده، ویژگی های کارگزاران سیاسی، 
جامعه و نحوة مدیریت سیاسی در اکثر وجوه خود با عقل هم گرا بوده و در صورتی که 
عقل، گوشه نشین عرصة سیاست شود، سیاست نیز کارایی خود را از دست خواهد داد.

کلید«واژه«ها: عقالنیت، حکمت متعالیه، سیاست، هرمنوتیک، معرفت شناسی.
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مقدمه«و«بیان«مسأله
از بدو تأسیس دارالفنون، ورود علوم مدرن به ایران و پایه گذاری مدرسة علوم سیاسی 
دانشگاه تهران به طور خاص که آغاز طلوع علم سیاست در فضای دانشگاهی و علمی 
بود، انبوهی از نوشته های اندیشمندان غربی صرفاً ترجمه شده و به مرور، سکة رایج 
این رشتة نوپا در ایران گردید. این شکل ورود، دو مشکل بزرگ برای عالقمندان و 
دانشجویان علوم سیاسی و به تبع آن اجتماع به دنبال داشت؛ اول، رواج نقل گرایی و 
منزوی شدن عقل و دوم، غفلت از منابع غنی و متون قابل استخراج شیعی، اسالمی 
و ایرانی بود؛ تا جایی که برخی از پژوهشگران از زوال اندیشة سیاسی در ایران سخن 

به میان آوردند.
تبادل و تعامل علوم، اگرچه فواید و نتایج بسیاری به همراه دارد که رشد و تعالی 
علم یکی از آنهاست، اما بی توجهی به سیر تکوین اندیشه های سیاسی در غرب و تجویز 
تمام و کمال آن برای همة جوامع، امری ست که به اذعان غالب اندیشمندان از هر نحلة 
فکری، نه در خور است و نه مقدور. نسخه پیچی های سیاسی مبتنی بر سکوالریسم، 
اومانیسم و سایر ایسم های غربی برای جامعه ای که به حضور مؤثر خداوند یکتا در 
سراسر عالم هستی اعتقاد دارد، قطعاً پاسخگو نبوده و عالوه بر آن، علم سیاست نیز 

دانشی ایستا و تغییرناپذیر نبوده و دائماً در حال تطور و تبدل است. 
از طرفی، بنیادگذاری سیاست عقالنی نیز از جمله موضوع هایی به شمار می رود 
که ذهن فالسفة غرب و شرق را برای مدت ها به خود مشغول داشته است، از فالسفة 
روشنگری که عقل انسانی را در جایگاه خداوند نشاندند تا اندیشمندان دوران معاصر 
چون هابر ماس که مفهوم »عقالنیت ارتباطی« را در مقابل »عقالنیت ابزاری« دوران 
مدرن ارائه نمودند. البته، بنیادگذاری سیاست عقالنی هنوز هم مورد نقادی قرار دارد. 
به نظر می رسد فهم درست عقالنی نمودن سیاست در حوزة اندیشة سیاسی اسالم 
نیز با توجه به تاریخ طوالنی موافقت و مخالفت هایی که به ویژه در عرصة ارتباط عقل 
و نقل، یا عقل و شرع و به تبع آن عقل و سیاست مبتنی بر شرع، از گذشته های دور 
میان متفکران مسلمان وجود داشته، هنوز به تحقیق و تفحص جدی نیاز دارد. ورود 
مدرنیته و تالش اندیشمندان مسلمان برای ارائة گفتمان های جدید اسالمی نیز، نه 

تنها از مجادالت نفس گیر پیشین نکاسته، بلکه بر آن افزوده است.
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این پژوهش با اعتقاد به ضرورت بومی سازی علوم سیاسی به معنای کاوش و جست وجو 
در متون فالسفه، علما و اندیشمندان اسالمی و ایرانی و به ویژه علمای شیعه و استخراج 
حوزه های سیاسی آن و با هدف ارائة جزئیات و غنی تر نمودن این الگوی بومی، به بررسی 
رابطة عقل و سیاست در منظومة معرفتی آیت اهلل جوادی آملی می پردازد. اصولی بودن 
با تأکید بر نقش بارز عقل و به تبع آن اجتهاد نص مدار، توانایی شگرفی در اندیشه های 
سیاسی او به وجود آورده است. حضور در عرصه های مختلف سیاسی نظام جمهوری 
اسالمی نیز از علل جذابیت و کارایی اندیشة سیاسی آملی برای دانش پژوهان عرصة 

سیاست به شمار می رود.
تعبیر از والیت فقیه به والیت فقاهت و عدالت و بررسی مسائلی از کالم جدید 
هم چون انتظار بشر از دین، تفحص در نظریة انسان شناسی با تعریف انسان به حی 
متأله و نگاه ایشان به روش تشکیل جامعة سیاسی بر مبنای مستخدم بالطبع بودن 
انسان، منظومه های فکری بکری را پیش روی ما گشوده است که می تواند با عنایت 
به نقش برجستة عقل در نظریه پردازی جوادی آملی، در بازخوانی، بازسازی و تکمیل 

نظریة والیت فقیه و راهگشایی برای اندیشة سیاسی اسالم، کمک شایانی بنماید.
در بررسی ارتباط بین عقل و سیاست در منظومة معرفتی آیت اهلل جوادی آملی از 
نظریة هرمنوتیک اندیشه شناسانة اسکینر استفاده شده است. در این روش تفسیر و 
فهم متن، تکیة اصلی بر کشف نیت مؤلف بوده و زمینة اجتماعی متن، تنها در روشن 
شدن انگیزه و نه کشف نیت مؤلف مؤثر است. متن از یک ابژة خودمختار به یک ابژة 
مرتبط با سوژه یا مرتبط با خالق اثر تبدیل می شود، به همین منظور عالوه بر استقرای 
گزاره ها و تحلیل متن، دوران شکل گیری و ارائة اندیشة سیاسی جوادی آملی بررسی 
شده و ارتباط عقل و سیاست با توجه به رخدادهای زمانة او مورد مداقه قرار گرفته 
است. شناخت زبان خاص دورة مذکور، معانی، مفاهیم و گزاره های متداول در گفتمان 
غالب سیاسی جامعه و یا مکتب فقهی آملی )اصولی بودن( تأثیر زیادی بر فهم و کشف 

نیت او در خصوص موضوع مورد بحث خواهد داشت.

بررسی«ادبیات«پژوهش
آنچه در بررسی پیشینة پژوهشی موضوع مورد نظر در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه 
به  با طور خاص  یا  بوده و  اندیشة سیاسی  در باب مسائل کلی  دیده می شود، غالباً 
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بررسی برخی مفاهیم سیاسی در اندیشة آیت اهلل جوادی آملی پرداخته است. مثاًل در 
پژوهش »اندیشة سیاسی آیت اهلل جوادی« )مجتبی زاده 1389(، سعی محقق بر این 
بوده است تا با استفاده از نظریة بحران توماس اسپریگنز، نظریه های سیاسی آملی در 
پاسخ به بحران های پنج گانة معرفت شناختی، انسان شناختی، قوانین بشری، معنویت و 
اخالق و بحران های سیاسی اجتماعی دنیای امروِز برآمده از تفکر مادی را مطرح نماید. 
یافته های این تحقیق حکایت از آن دارد که آیت اهلل جوادی با طرح سیاست متعالیه 
بر مبنای حکمت متعالیه، به بیان اندیشة سیاسی خود پرداخته و علت این بحران ها را 
حاکمیت اندیشه های سکوالریستی و اومانیستی می داند که خود، زمینه  ساز بحران های 
دیگر هستند. نویسنده در ادامه با نظر به مدل تحلیل سیستمی، نظام سیاسی مطلوب 
آیت اهلل جوادی را در دو بخش ساختارها و کارویژه ها بیان نموده و در نهایت، الگوی 
تغییر از وضع موجود به وضع مطلوب را که به هر دو روش اصالحی و انقالبی نظر 

داشته تشریح نموده است.
در پژوهش دیگری با عنوان »والیت فقیه از منظر فقه و کالم بر اساس نظریات 
)اسالمی 1385(، شرایط زمانی و زندگی نامه، روش شناسی و  آیت اهلل جوادی آملی« 
مبانی فلسفی اندیشه، عناصر اندیشة سیاسی و در نهایت دولت و حکومت در عصر 
غیبت از منظر آیت اهلل جوادی مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین در خصوص 
موضوع های سیاسی مانند آزادی، امنیت و... از دیدگاه آیت اهلل جوادی نیز مقاله هایی 
در نشریه های مختلف علمی - پژوهشی از سوی پژوهش گران محترم منتشر شده، 
اما مهم ترین و نزدیک ترین کار علمی به موضوع پژوهش حاضر، »عقل و سیاست از 
دیدگاه فالسفة مسلمان« )شریعتمدار 1378( است که به رابطة عقل و شرع در قلمرو 
سیاست از منظر فالسفة مسلمان دورة میانه پرداخته است. در اثر مذکور، نگارنده به 
این نتیجه می رسد که عقل در جهان اسالم در جهت فهم وحی بوده و فالسفة مسلمان 
در نزاع  با سایر نحله ها در مورد عقلی یا شرعی کردن سیاست، عقل اسالمی را توسعه 
و  رابطة عقل  بررسی  نشان می دهد که در  پژوهش ها  پیشینة  بنابراین،  بخشیده اند. 
سیاست از منظر آیت اهلل جوادی، خصوصاً با رویکرد نظریة هرمنوتیک اندیشه شناسانه، 
تاکنون کار جدی صورت نگرفته و این پژوهش می تواند زمینه و مقدمه ای برای این 

منظور تلقی شود.
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مدل«و«چهارچوب«نظری
هرمنوتیک، در اصطالح به دانشي گفته می شود که به چگونگي فهم و تفسیر مي پردازد 
و امروزه به عنوان یک علم، می کوشد دو حیطة نظریة فهم را در کنار هم نگه دارد: 
پرسش از آنچه در رویداد فهم متن به وقوع می پیوندد و پرسش از آنچه خود فهم است 
)پالمر 1377: 10 و 16(. گاهی از آن به آگاهي و آگاهي جویي در زمینة قاعده هاي تفسیر 
تعبیر می شود )نیکفر 1381: 39(. به لحاظ تاریخی، مجادالت جنبش اصالح گری با 
آباء کلیسا بر سر صالحیت تأویل متن مقدس، نقطة آغازین هرمنوتیک مدرن به شمار 
می رود. آباء کلیسا بر انحصار فهم کتاب مقدس به خودشان تأکید داشتند، در حالی 
که اصالح طلبان پروتستان به خودبسندگی متن مقدس و عدم انحصار تأویل آن معتقد 
بودند. پروتستانیسم با تأکید بر انحصاری نبودن تأویل متن مقدس، زمینة گسترش و 
شیوع هرمنوتیک لغوی به عنوان روشی برای آشکارسازی پیام متن و رسیدن به متن 

اصیل را فراهم نمود. 
هرمنوتیک را می توان در انواع مختلف فلسفی، روشی، هنجاری، انتقادی، تردیدی، 
اخالقی و رهایی بخش مشاهده نمود. در ابتدای قرن نوزدهم، شالیر ماخر و دیلتای، 
هرمنوتیک را به عنوان یک روش در علوم انسانی طراحی و معماری نمودند و سپس 
در قرن بیستم، اندیشمندانی چون مارتین هایدگر و گادامر از »فهم« به عنوان نوعی 
»وجود« یاد کردند. بنابراین، دربارة سیر تحول چنین گفت که از نوعی معرفت شناسی 
به گونه ای روش شناسی، و سپس نوعی هستی شناسی یا »نظریة هرمنوتیک« تحول 
یافته است. به لحاظ روش شناسی، این علم را در مطالعات اسالمی نیز می توان مشاهده 
نمود. عده ای از اندیشمندان مسلمان معتقدند که توجه به شأن نزول آیات که به عنوان 
از  از نکته های مهم در ترجمه و تفسیر آیه های قرآن لحاظ گردیده، نمونه ای  یکی 
کاربرد هرمنوتیک، اما به صورت ناشناخته و غیر رسمی در مطالعات اسالمی به شمار 
می رود. برخی نیز بر این باورند که مباحث الفاظ در علم اصول و کیفیت تفسیر قرآن 
که در مقدمات تفسیری مفسران قرآن به آن اشاره شده، به نوبة خود هرمنوتیکی 

محسوب می گردد. 
اندیشة  ژرفای  در  مفسر  یا  محقق  شدن  غرق  هم چون:  معایبی  وجود  علی رغم 
خویش به جای تحلیل واقع بینانة واقعیت اجتماعی، مختوم شدن به نوعی آنارشیسم 
علمی به دلیل نداشتن معیاری برای واقع نمایی یا صدق آنها، امکان قرائت های مختلف 
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مؤلف  منظور  دیگری خالف  معنای  تحمیل  مؤلف،  مقصود  و  مراد  گرفتن  نادیده  و 
اما نویسندگان متأخر به دالیلی بر اهمیت کاربرد هرمنوتیک در مطالعات  بر متن؛ 

اسالمی تاکید دارند: 
1. از آنجایی که بخشی از هرمنوتیک در باب ماهیت فهم است، لذا شامل فهم 

متون دینی نیز می شود؛ 
2. ادیان ابراهیمی )اسالم، مسیحیت و یهود( مبتنی بر وحی و کالم الهی هستند 
و این امر موجب می شود که این ادیان به شدت متن محور باشند. فرهنگ دینی در 
جوامعی که این ادیان حضور و رسوخ دارد، از متون دینی و تفسیر و فهم آنها تأثیر 
می پذیرد؛ بنابراین، ارائة نظریات نوین در باب تفسیر و فهم متن بر معرفت دینی و 

تفسیر متون دینی تاثیرگذار خواهد بود )حسین زاده 1382: 160(؛ 
3. از طرفی دیگر به تأکید آیات و روایات، قرآن ذوبطون است، زبان تمثیلی دارد و 
امکان قرائت های مختلف از آن در طول هم،  نه تنها مقدور، بلکه مطلوب است؛ چراکه 
در بسیاری از روایات بر فهم و تدبر در عمق معانی و آیات قرآن و گذشتن از ظواهر 

تأکید می شود.
به مقتضای گسترش تأویل یا هرمنوتیک، سیاست نیز در حیطة آن مورد توجه قرار 
گرفته و بر این اساس، رابطه ای میان گفتمان شخصی، زبان سیاسی و حیات یا زندگی 
سیاسی وجود دارد. سخن و زبان سیاسی در متن کردارهای اجتماعی پردازش می شود 
به عمق و الیه های ژرف تر سخن سیاسی در هر عصری می رسد. زبان،  تأویل،  با  و 
تشکیل دهندة واقعیت سیاسی و هرمنوتیک، فهم رابطة بین سخن و زبان سیاسی به 
شمار می رود. لذا برای فهم حیات سیاسی باید به سخن، زبان، فهم و خودفهمی های 

کارگزاران اجتماعی - سیاسی مراجعه نمود.
روش هاي  ردیف  در  اسکینر  روش  هرمنوتیکی،  گوناگون  روش های  میان  در 
هرمنوتیکي »مؤلف محور« قرار دارد، روش هایي که معناي متن را همان قصد و نیت 
مؤلف مي دانند و معتقدند که براي رسیدن به معناي متن، باید مراد مؤلف آن را درک 
کرد. در این روند تفسیر، یک متن اساساً با فرآیند قرائت آن متفاوت بوده و الزم است 
برای رسیدن به معنای متن، »فراتر« و یا »فروتر« از سطح ادبی متن رفته و در پِس 
آن، انگیزه ها و نیات مؤلف و زمینة اجتماعی و زبانی نگارش متن را جست وجو نمود. 
به نظر اسکینر، روش هاي مبتني بر قرائت متن، انسان را به صورت اجتناب ناپذیري 
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در معرض سقوط در انواع ابهام ها و اشکال ها قرار مي دهد که وي از آنها تحت عنوان 
»اسطوره شناسي هاي مختلف« یاد مي کند )مرتضوی 1385: 164(. اسکینر معتقد است 
که اهداف و نیات مؤلف را نمي توان به مثابة علت ها یا انگیزه های آن کنش فرض کرد، 
زیرا ممکن است یک نویسنده قصدي داشته باشد، ولي آن را انجام ندهد یا اینکه آن 
قصد را اظهار کند، ولي به کنش نینجامد یا اینکه این اظهارات بعد از انجام کنش 

بوده باشد.
پایه ریزی متدولوژي خاص اسکینر، بر مبنای کنش گفتاری »مقصود رسان« و نیت 
مؤلف است، نه انگیزة او. در این روش، تفسیر متن و فهم معنای آن با تکیه بر شیوة 
»عمل بیانی یا کنش زبانی« صورت می پذیرد و مطابق آن از گفتار، عالوه بر بیان یک 
واقعیت، برای انجام عمل و یا ایجاد تأثیر خاص در مخاطب نیز استفاده می شود. به 
بیان دیگر، می توان سه نوع کنش گفتاری »بیانی محض«، »مقصود رسان« و »کارگر« 

را از یکدیگر تمیز داد.
از میان این سه نوع کنش گفتاری، تأکید اسکینر بر کنش گفتاری »مقصود رسان« 
است و متدولوژی خود را نیز بر روی آن بنا می نهد. براساس مضمون اصلی این نوع 
کنش گفتاری، گوینده یا نویسنده با گفتن یا نوشتن یک متن، کاری را انجام می دهد 
که از انجام آن مقصودی دارد. لذا کشف همین قصد و منظور، مسألة مهم در تفسیر 
را »بار غیرگفتاري« کنش زبان شناختي  است؛ کشف همان چیزی که آوستین آن 
مي خواند. اسکینر با فرق گذاشتن میان »قرائت درست« و »بهترین قرائت«، سخن 
گفتن از اولی را عوامانه و مانع بروز تفاسیر جایگزین می داند؛ در حالی که با استناد 
به هیرش، دومی را راهی برای یافتن »بهترین معنا« معرفی می کند )مرتضوی1386: 
176-175(. در نتیجه برای فهم اندیشه های سیاسی یک اندیشمند، هم باید گفتمان 
سیاسی مسلط بر جامعه و زمانة او را شناخت و هم قصد و نیت آن اندیشمند برای 

برقراری ارتباط در چنین گفتمانی را درک کرد.
می توان چنین گفت که کشف نیت مؤلف توسط اسکینر، در بُعد سلبی با پرهیز از 

به دام افتادن در اسطوره ها و در بُعد ایجابی: با تأکید بر روش های زیر است:
- تجسم متن به عنوان یک عمل مفاهمه ای یا ارتباطی قصد شده جهت برقراری 

ارتباط با خوانندگان که مفسر باید فضای ارتباطی آن را بازسازی و بازآفرینی کند؛
- شناخت زبان و معانی و مفاهیم رایج و نیز گزاره های متداول در زمانة مؤلف که 
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هر نویسنده ای با استفاده از آنها اقدام به نگارش می کند؛
- توجه به زمینة اجتماعی و تاریخی به عنوان بخشی از این زمینة گستردة زبانی. 
از مسائل بسیار مهم در هرمنوتیک اسکینر، »زمینه گرایی« اوست. زمینة اجتماعی 
و فکری متن برای درک اینکه در یک جامعة معین، چه معانی و مفاهیم قابل شناسایی 
مرسومی موجود بوده، چهارچوبی را فراهم می آورد. در این پژوهش نیز، جهت کشف 
انگیزه ها و کمک به کشف نیت در به کاربردن اصطالحات و عبارات جوادی آملی، زمینة 
فکری و اجتماعی او مورد بررسی قرار گرفته است؛ فقیهی اصولی که نمی توان، بدون 

توجه به جایگاه عقل در مکتب اصولیون شیعه، به تفسیر درستی از عبارات او رسید.
مطلب دیگری که روش اندیشه شناسانة اسکینر را برای پژوهش حاضر قابل اتکا 
می سازد، تمایز میان انگیزه و نیت است. انگیزه، امری خارج از متن و علت پیدایش آن 
است که ما را در تبیین معنای متن )و نه فهم آن( یاری می نماید، در حالی که نیت، 
امری درونی بوده و فهم آن، به معنای فهم کامل متن است. بر این اساس، به دنبال 
کشف مراد و نیت جوادی آملی و تبیین رابطة عقل و سیاست در این پژوهش، از زمینه  
استفاده شده است. با توجه به گفتة اسکینر، پژوهش گر از در نظر گرفتن زمینه به 
عنوان نیت مؤلف پرهیز نموده و سعی دارد به دنبال تحمیل معنا به متن نرود که توجه 
به این امر، بخشی از کاستی های اتکا به سایر نحله های هرمنوتیک را مرتفع می سازد.

نکتة قابل توجه دیگری که در روش هرمنوتیکی اسکینر به چشم می خورد، »تصرف 
در هنجارهای مرسوم«1 است؛ یعنی کشف نیت نویسنده در فرآیند حذف، پذیرش یا 
انکار هنجارهاي مرسوم ارتباطی و زبانی که مؤلف با استفاده از آن می تواند به ایجاد یا 
تغییر هویت اجتماعی خود توفیق یابد. در اندیشة آیت اهلل جوادی آملی نیز اقداماتی از 
این دست قابل مشاهده است. تعریفی که او از گسترة عقل و مدرکات عقلی در دین 
یا »والیت فقاهت و عدالت« به جای عبارت »والیت فقیه« ارائه می دهد، نوعی تصرف 

در هنجارهای مرسوم تلقی می شود.

مبانی«نظری
توضیح و تببین مفاهیم و اصطالحات مورد استفاده در این نوشتار، موجب اتقان و 
ایضاح مفهومِی آن شده و به عنوان مبنای نظری پژوهش، مورد مداقه قرار می گیرد. 

1. Manipulation
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لذا ذیاًل به اّهم آنها اشاره می شود: 
عقل«گرایی«و«عقالنیت

»عقل گرایی1« یکی از واژه هایی ست در سیر تاریخ اندیشه در غرب، بسیار به کار رفته 
است. در کاربرد روزمره، افرادی که از عقل و استدالل منطقی در حل مشکالت بهره 
می جویند، عقل گرا نامیده می شوند و معموالً افرادی که در برابر مسائل، احساسی یا 
حتی غیرمعقول برخورد می کنند؛ در مقابل آنها قرار می گیرند. اما در فلسفة غرب، واژة 

عقل گرایی معنایی متفاوت داشته و در سه حوزه به کار رفته است:
1. عقل گرایی در برابر اصطالح تجربه گرایی، بدین معنا که هر امری در مورد حقایق 

اساسی عالم را می توان به وسیلة عقل تبیین نمود.
2. در کالم و فلسفة دین، عقل گرایی در برابر »ایمان گرایی« قرار دارد؛ به این معنا که 
عقل بر ایمان مقدم بوده و همة اصول و حقایق دینی به جای اینکه بر ایمان استوار 

باشد، بر مبنای عقل اثبات می پذیرد.
3. عقل گرایی در »عصر عقل« یا دورة روشنگری. این اصطالح برای توصیف جهان بینی ها 
و رهیافت های فیلسوفان عصر روشنگری قرن هجدهم به کار می رود که عقل را در برابر 
ایمان، مرجعیت سنتی، جمودگرایی، خرافه پرستی و بخصوص در تقابل با مسیحیت 

سنتی قرار می دهند )بیات و دیگران 1386: 380 - 379(.
به  هم  آن  جای  به  گاه  بوده،  عقل گرایی  هم ریشة  که  دیگر  واژه ای  عقالنیت2، 
به عبارت دیگر،  واقعیت است.  بودن یک  بیانگر ویژگی عقالنی  و  برده می شود  کار 
چگونگی هستی و واقعیت  عقالنی را عقالنیت گویند. خردمندی، معقول و منطقی 
بودن و جنبة  عقالنی داشتن، واژه های معادل عقالنیت به شمار آمده اند؛ چنانکه معنای 
واژة  راسیونال3، عقالنی، عقلی، معقول، عاقل، خردمند و اهل عقل و استدالل بوده 
آمده است. »اسنلن«4  به عمل  از عقالنیت  تقسیم بندی های متعددی  و  تعریف ها  و 
در رابطه با سیاست ها و خط مشی گذاری های دولتی از چهار نوع عقالنیت اقتصادی، 
سیاسی، قانونی و حرفه ای نام می برد. عقالنیت سیاسی در نظر او بر این اصل استوار 
است که وقتی عقل جمعی )مردم( دولتی را بر مسند قدرت می نشاند، سیاست های 

1. Rationalism
2. Rationality
3. Rational
4. Snellen
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دولت باید به نحوی تدوین و اجرا شوند که تداوم آن دولت را تضمین نمایند؛ در غیر 
این صورت، دولت متزلزل شده و در نهایت، مجبور به ترک صحنة حکومت داری خواهد 
شد. عقالنیت دینی نیز به این معناست که دولت باید در سیاست های خود، ارزش های 
دینی را مدنظر داشته باشد و دولتی که این مقوله را رعایت نکند، ناپایدار خواهد بود. 
پس، سیاست هایی که در یک نظام سیاسی بر پایة ارزش های دینی تدوین می شوند و 
ارزش های دینی را تقویت می کنند، حائز عقالنیت دینی هستند )دانایی فر 1389: 152(.

عقالنیت  مقولة  آگاهی،  مسألة  بر  تأکید  با  سیاسی،  علوم  اندیشمند  هید«  »جان 
سیاسی را مبتنی برشگردهای »عمل عقالنی« در سیاست تعریف می کند. »وارنر بیرمن« 
متفکر سیاسی دیگر، عنصر عقالنیت در سیاست را دارای سه مؤلفة خودآگاهی سیاسی، 
جست وجوی شگردهای این خودآگاهی در عرصة سیاست گذاری و فراهم آوری بستر مناسب 

برای عملی سازی این شگردها )با شیوه های راهبرد سیاسی( می داند )هید 1382: 49(.
در بُِرشی دیگر از عقالنیت، می توان آن را به سه دستة معرفتی، اخالقی و ابزاری 
تقسیم نمود. عقالنیت معرفتی، شناخت فلسفة حیات و موقعیت حساس و استثنایی 
انسان در آن و شأن و جاللت عقل در تنظیم رابطة انسان با جهان و خداوند؛ عقالنیت 
ابزاری  و عقالنیت  اخالقیات،  و معماری  انسان  رابطة  تنظیم  اخالقی، شأن عقل در 
شامل مهندسی، اندازه گیری، نظم و پیش بینی و نقش عقل در محاسبات معیشتی 
جهت نیل به اقتصادی شکوفا و تمدنی آباد و مرفه است )رحیم پور 1378: 58(. با کمی 
تأمل شاید بتوان این نوع گونه شناسی از عقالنیت را منتصب به عقالنیت اسالمی کرد. 

به گونه ای که:
عقالنیت اسالمی در یک مواالت منطقی ابتدا از انسان و حیات می پرسد 
و وقتی سنگ بنای عقالنیت را گذارد و مختصات و اهداف و مبانی آن را 
معلوم کرد، به تنظیم اخالقیات در راستای عقاید و فرهنگ می نشیند و 
عاقبت به روش ها و ابزار تأمین اهداف مادی و معنوی بشریت می پردازد 
و  در همین واپسین مرحله است که به عقالنیت ابزاری و کنش منطقی 
در تنظیم وسیله با هدف حاجت می افتد و کلیة دقت های محاسباتی مورد 
ادعای عقالنی غربی را در این مرحله لحاظ می کند )رحیم پور 1378: 108(.

هم«گرایی«یا«واگرایی«عقل«و«سیاست
طبق مکتب لیبرالیسم، نوعی هم گرایی میان عقل و سیاست برقرار است. دولت به 
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عنوان مهم ترین اکتور عرصة سیاست، حق دخالت بالقید در زندگی خصوصی و مدنی 
مردم را نداشته و باید با قیودی نیرومند و مشخص محدود گردد. اساس فلسفی چنین 
نظری این است که همة انسانها از عقل و خرد بهره مندند و خردمندی، ضامن آزادی 
فردی بوده و فرد، تنها در آزادی می تواند به حکم خرد خود، چنان که می خواهد زندگی 
کند. سلب آزادی از فرد به معنی نفی خردمندی اوست و نفی توان خردورزی انسان به 
نفی آزادی او می انجامد )بشیریه 1391: 12(. عده ای دیگر معتقدند که جامعة لیبرال نیز، 
ضرورتاً برای رشد شناخت و دانش مساعد نخواهد بود و آزادی با کاهش جهل و افزایش 
دانش انسان رو به افول می گذارد؛ مثال آرنت بر آن بود که تا وقتی حقیقت کشف نشده، 
آزادی هست )بشیریه 1391: 168-158(. بدین ترتیب، می توان گفت که مطابق با تعریف 
عقل و شناخت توانایی های انسانی، رابطة عقل و سیاست نیز تغییر می نموده و یا به 
عبارتی، اندیشمندان مکاتب مختلف سعی در اثبات ابعاد و نتایج سیاسی معرفتی مکتب 
خود با تعریف جدیدی از هویت و ماهیت آدمی برآمده اند. علم اگر به نتیجه رسیده باشد 
که عقل چنان است، سیاست نیز بر همان مبنا تعریف می شود، روش علمی و عقلی اگر 

چنان باشد، روش در سیاست نیز تغییر می کرده است.
مکتب محافظه کاری در واکنش به لیبرالیسم و عقل گرایی جنبش روشنگری و 
تجدد، به واگرایی میان عقل و سیاست رسید. این مکتب به ویژه پس از انقالب فرانسه 
در دفاع از سنت ها پدیدار شد و در آرمان های اصلی لیبرالیسم و تجدد اولیه یعنی 
آزادی، برابری فردگرایی، عقل گرایی و جدایی دین از دولت تردید روا داشت. حامالن 
بورژواها و اشراف زمین دار  ایدئولوژی محافظه کاری گروه هایی چون دهقانان، خرده 
بودند که خارج از فرآیندهای عقالنیت سرمایه داری باقی ماندند و در نتیجه به مخالفت 

با آن برخاستند. برخی از اصول محافظه کاری معرفی شده است:
1. بدبینی به طبع بشر و امکان اصالح آن به کمک عقل؛ در این اصل، محافظه کاران 
در برابر عقل و قرارداد و تصمیم گیری و نظریه پردازی بر سنت، تاریخ و عمل تأکید 

می کنند.
2. پیوند نزدیک با مذهب؛ چرا که معتقدند عقل محدود آدمی نمی تواند نیازهای 

انسان را دریابد یا آنها را برآورده سازد. 
3. اعتقاد به طبیعی بودن نابرابری؛ چون انسانها از نظر توانایی و استعداد با هم 
تفاوت دارند، نابرابری اجتماعی و اقتصادی پدیده ای طبیعی بوده و هر کوششی برای 
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از میان برداشتن نابرابری به شکست خواهد انجامید. لذا، به توانایی عقلی و صالحیت 
اخالقی عامة مردم خوش بین نیستند و در کفایت سیاسی آنان تردید می کنند. به همین 
علت، محافظه کاران بر قدرت و اقتدار سیاسی تأکید کرده و تا آنجا که می توانستند از 

دادن حق رأی به مردم ممانعت کردند )بشیریه 1391: 178-182(.
در تفکر پُست مدرن نیز که با اندیشمندانی هم چون دریدا، لیوتار و الکان نمایندگی 
می شود، روایت های کالن مدرنیته مانند ترقی، عدالت و برابری که بر عقل کلی مبتنی 
روشنگری،  معرفتی  نظریة  کلی  به طور  تفکر پست مدرن  است.  فروپاشیده  هستند، 
ثابت  هویت  و  سرشت  کلی  مفهوم  خشونت  دکارتی،  ابزارگرایی  کانتی،  عقل گرایی 
از  نقد سراسری کرده است.  را  انسان و روش شناسی های عقلی و تجربی  و عقالنی 
دیدگاه این تفکر، معرفت بازتابندة حقیقت نیست و نمی توان آن را در تاریخ یا عقلی 
جست وجو نمود؛ بلکه تاریخ، مجموعه ای از جزایر گفتمانی ست. بلکه تاریخ مجموعه ای 
اندیشة  در  رهایی  و  معرفت  ترقی،  عقل،  تساوی  بدین سان  گفتمانی ست.  جزایر  از 

مدرنیته نفی می شود )بشیریه 1391: 313(. 
اما در میان فالسفة اسالمی، شاهد گونه شناسی مختلفی از ارتباط میان عقل و سیاست 
هستیم. به این صورت که همة انواع مرابتاط منقطی، یعنی تساوی، تعارض، تباین، تناقض 
میان عقل و سیاست در مالحظات نظری آنها به چشم می خورد. ظاهرگرایان، از جمله 
گروهایی هستند که با اعتقاد به گوشه نشینی عقل، حکم به واگرایی آن از سیاست داده اند. 
این گروه، کم ترین توجه به عقل را در گزاره های دینی جایز ندانسته، و حتی اشاعره را 
که در عقالنیت، حد وسط بین اهل حدیث و ماتریدیه به حساب می آید، محکوم نموده و 
اهل سنت بودن اشاعره را مورد تردید قرار داده است )فقیهی 1352: 75-74(. این دسته با 
جمود بر ظواهر نصوص دینی اصرار داشتند که عقل، حق دخالت در توصیف و تشخیص 
اوصاف خداوند را ندارد )صابری 1383: 249(. از متفکرین برجستة این مکتب می توان به 
ابن تیمیه اشاره نمود که برای جلوگیری از نفوذ دائمی عقل در زندگی سیاسی مؤمنان، 
به یک اصل اشاره می کند که برای اهل حدیث اهمیت فراوان دارد. او می گوید: هیچ گاه 
انسان مؤمن واقعی نخواهد بود، مگر اینکه نسبت به پیغمبر اسالم)ص( ایمان جازم داشته 
باشد. ایمان جازم، یعنی ایمانی که در آن هیچ قید و شرطی نباشد. یعنی اگر کسی سخن 
پیغمبر)ص( را تنها در صورتی بپذیرد که بر خالف عقل صریح نباشد؛ چنین شخصی هرگز 

مؤمن واقعی نخواهد بود )ابن تیمیه 1971 : 178(.
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در مقابل این گروه، ظاهرگریزانی هستند که میدان دار عقل در عرصة اجتماع و 
سیاست شده  و حتی آن را به قیمت طرد دین پذیرفتند. معتزله به عنوان طالیه دار این 
گروه، عقل را در تحصیل معرفت دینی معتبر دانسته و ظواهر نصوص دینی را با عقل 
تأویل می کند و در بُعد معرفتی، عقل نظری و احکام عقل عملی را پذیرفته، ُحسن و 
قبح عقلی را قبول دارد و از گروه عدلیه به حساب می آید. قاضی عبدالجّبار معتزلی بر 
این باور است که دلیل بودن کتاب و سنت و هم چنین حجت بودن اجماع از طریق 

عقل به اثبات می رسد. بنابراین، عقل در باب ادله، مقام نخست را احراز می نماید.
دسته ای دیگر از اندیشمندان مسلمان، نه عقل را تا جایگاه پیامبری باال بردند و 
نه آن را به گوشه ای راندند، بلکه به شیوه ای منطقی و در قالب قواعدی از عقل در 
فهم متون و استنباط احکام دینی بهره گرفتند. در میان اهل تسنن، قیاس، استحسان 
و مصالح مرسله، فارغ از صحت و سقم روشی آن از جمله نمودهای کاربرد عقل به 
شیوه منطقی محسوب می گردد. بدین جهت، عده ای از اندیشمندان عربی معتقدند 
که »عقالنیت سیاسی سنی از تالقی دو وجهی روش شناسی شافعی و معرفت شناسی 
اشعری، زاده و گسترده شده است. شافعی، نخستین مؤسس عقالنیت فقهی و فقه 
سیاسی در تمدن اسالمی به شمار می رود که با عنوان اندیشة وسطیه در جهان سنی 
و  متوازی  شیوة  دو  در  احکام،  استنباط  در  تأمالت  او،  از  قبل  است.  شده  شناخته 
افراطی، یکی افراط در عقل گرایی و قول به رأی؛ و دیگری افراط در تحقیقات نقلی و 
تصلب بر حدیث جریان داشت. ابداع روش شناسی ویژه ای که بتواند جامع بین رأی و 
حدیث و عقل و نص بوده و هم چنین، میان وحی اسالمی و زندگی ]سیاسی[ متغیر 
پیوند نماید؛ راه حل شافعی برای این مشکل بود که نتایج فکری ـ سیاسی گسترده ای 

نیز به دنبال داشت.
قول صائب و مقبول نویسنده در این نوشتار، از فالسفه و متفکران شیعه بر آمده 
است که با الهام از تعالیم ائمه)ع( در خردورزی و دین باوری راه اعتدال را پیمودند؛ به 
نحوی که نه به عقل فرصت دادند که پا را از حریم خود بیرون گذارد، نه با ظاهرگرایی، 
دین را به وادی جمود کشاندند. متفکران معاصر و بزرگانی مانند: عالمه طباطبایی، 
شهید مطهری، جوادی آملی، جعفر سبحانی، مصباح یزدی نیز قائل به هماهنگی عقل 
و دین بوده و در آثار و گفتار خود، بر این رابطة هماهنگ تأکید می ورزند. به اعتقاد 
جوادی آملی »شیعة امامیه، عقل گرای معتدل است که داوری عقل را در آموزه های 
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دینی معتبر می داند، معرفت عقل نظری و احکام عقل عملی را می پذیرد. این مکتب 
به دور از افراط و تفریط، عقل را در محدوده و ظرفیت خودش حّجت می داند، نه فراتر 
از آن )جوادی آملی 1381: 131(. لذا در نظر شیعه، رابطة عقل و دین هماهنگی بوده و 
تصور تقابل عقل و دین فرض نادرست است؛ زیرا دین را باید از دو راه عقل و نقل اثبات 
کرد. همان طور که نقل )کتاب و سنت( منبع دین به حساب می آید، عقل نیز منبع 
دین است. عقل، در برابر دین قرار نگرفته، بلکه در برابر نقل قرار می گیرد که در برخی 
موارد عقل مقدم است )اعتقادات(، در برخی موارد )فقه و حقوق( عقل و نقل مکمل 
یکدیگر می باشند. از این رو، دین وحیانی و دین عقالنی در تفکر شیعی، تصور نمی شود. 
هر دین وحیانی، عقالنی نیز هست )جوادی آملی ذ40:1389(. البته شیعه با توجه به 
توانمندی های عقل، محدویت های آن را نیز لحاظ نموده، شأن و منزلت مناسب برای 

عقل قائل است که به افراط و تفریط نمی انجامد.

زمینه«شناسی«عقالنیت«سیاست«در«اندیشة«آیت«اهلل«جوادی
»زمینه گرایی« در نظریة اندیشه شناسانة هرمنوتیک اسکینر، مبنایی برای فهم مقصود و 
نیت گوینده یا نویسنده است. بر این مبنا، نویسنده در یک کانتس1 زمانی، مکانی، فکری 
و ایدئولوژیکی قرار دارد که بر اساس آن به تولید ایده می پردازد. بنابراین، فهم اصطالحات، 
واژگان، گزاره های فکری و مکاتب نظری موجود در عصر نویسنده، مخاطب را به دریافت 
نیت آن نزدیک می کند. البته بر اساس نظریة هرمنوتیک اسکینر، زمینه شناسی تنها 
فاکت2 دریافت مقصود مؤلف نبوده و باید در کنار آن به نیت شناسی آن، )نه انگیزه شناسی( 
نیز توجه داشت. مهم ترین موضوع در دریافت نیت اصلی آیت اهلل جوادی آملی، قرارداشتن 

ایشان در مکتب اصولی و حکمت متعالیه است. 
شروع دورة غیبت کبری و عدم دسترسی به امام معصوم، علت عمدة شکل گیری یک 
جنبش از سوی فقهای شیعه برای یافتن احکام الهی و بیان وظایف مسلمانان شد. این منازعه، 
سبب ساز دو جریان فکری نقل گراها و عقل گراها در اندیشة فقهی عالمان شیعی گردید. اصطالح 
»اخباری« در برابر »اصولی« و »کالمی« که بعدها به این دو جریان تعلق گرفت، برای نخستین 

بار در اوایل قرن ششم به وسیلة شهرستانی در کتاب الملل«و«النحل به کار گرفته شد. 

1. Context 
2. Fact 
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اصل مهم معرفت شناختی مکتب فقه حدیثی، تقدم نقل بر عقل است که در ادامه، 
این جریان به مکتب اخباری می رسد. بر مبنای مشرب اخباری، تمامی آنچه از صدر اسالم 
تا قیامت مورد نیاز انسان است، همه در سنت پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( موجود می باشد. 
بحاراالنوار عالمه مجلسی،«وسائل«الشیعة شیخ حر عاملی، وافی فیض کاشانی و«البرهان 

سیدهاشم بحرانی، مهم ترین آثار مشرب اخباری هستند. 
در مقابل نقل گراها یا حدیث گرایی، مکتب کالمی ـ فقهی عقل گرایی پدید آمد که 
از کالم عقالنی و روش شناسی اصول فقه در برابر پیوستگی گسترده به حدیث گرایی 
جانب داری می کرد. مشخصة اصلی این مکتب، روش شناسی »اصولی« آنهاست که 
پیشرفتی اصولی - اجتهادی را در امامیه ایجاد نمود. از فقهای این مکتب می توان به 
ابن ابی عقیل، ابن جنید، شیخ مفید، سیدمرتضی علم الهدی، شیخ طوسی، ابن ادریس 
حلی و محقق حلی اشاره کرد. شیخ مفید، اولین فقیه شیعه است که در تدوین فقه 
اجتهادی تالش برجسته و وافری انجام داد. پس از او، سید مرتضی از کالم عقالنی و 
روش شناسی اصول فقه در برابر پیوستگی گسترده به حدیث گرایی جانب داری نموده 

و سبب افول مکتب قم )ظاهرگرایان( گردید.
قرن یازدهم و دوازدهم هجری، دوران نزاع اخباری ها و اصولی هاست. از تأثیرات 
سیاسی جدال اخباری - اصولی، ظهور »نایینی« به عنوان یکی از مهم ترین نمایندگان 
مکتب اصولی در دوران مشروطیت بود؛ دورانی که مکتب اصولی بر مکتب اخباری 
غلبه کرده و در نتیجه، امکان ارائة قرائتی عقل گرایانه از دین فراهم شده است. نائینی 
در تبیین لزوم تحدید قدرت در نظام مشروطه، فهم عقل گرایانه و اجتهادی خود از 
شریعت را نشان می دهد. وی در این راستا به ضرورت شورا و مشورت با عقالی امت 

اشاره کرده و آن را از مسلمات اسالم می داند )میراحمدی 1382: 44(. 
آیت اهلل جوادی آملی نیز به عنوان یک فقیه اصولی، بازگشت والیت فقیه به عرصة 
فقهی و سپس کالمی اندیشة شیعه را از نتایج سیاسی تفکر اصولی دانسته و گرچه 
شکوفایی والیت فقیه با ادلة فقهی را می ستاید، اما معتقد است که این مسأله بر اثر 
خروج از جایگاه اصلي خود،  نتایج مطلوب را نداشته است. به نظر او، والیت فقیه با 
براهین عقلی و کالمی شکوفا می شود که نتایج درخشان آن را در همة عرصه های 

اجتماعی و سیاسی جامعه محقق می کند. 
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زمینة دیگری که در فهم هرمنوتیکی نیت آیت اهلل جوادی در مسألة ارتباط عقل و 
سیاست باید از آن بهره گرفت، حضور ایشان در مکتب و جریان حکمت متعالیه می باشد 
که در اندیشة اسالمی با نام صدرالمتألهین شیرازی آمیخته شده است. او در تالش خود 
برای تبیین برهانی کردن کشف و شهود، برای قالب ریزی شهود و اشراق یا همان مکاشفات 
ذوقی صوفیان و عارفان در قالب برهان عقلی، به مکاشفاتی که برهانی قطعی بر صّحت 
آنها اقامه نشده، اعتمادی نداشت. وي در حکمت«متعالیه مي گوید: آنکه دینش دین انبیا 
نیست، حکمت ندارد و آنکه از حکما شمرده نشود، قدم راسخي در راه معرفت حقایق 
برنداشته است )صدرالدین شیرازی 1981: 205(. مالصدرا بر مبنای حکمت متعالیه و در 
بیان همگونگی عقل و سیاست، بر این باور است که تنها کسی می تواند حاکم سیاسی 
جامعه باشد که سفرهای چهارگانه1 را پشت سر گذاشته و از کمال عقلی برخوردار باشد و 

چنین کسانی از نظر او، انبیا و امامان شیعه هستند )ر.ک: صدرالدین شیرازی 1981(.
آیت اهلل جوادی آملی به عنوان یکی از پرچم داران فلسفة صدرایی، معتقد 
است که حکمت متعالیه، جمع میان عرفان، برهان، قرآن و وحي است 
اطمینان  با  مي طلبد،  دیگري  با  استقالل  و  لزوم  عین  در  را  هریک  و 
مقام  در  مي بیند،  هم  گرد  را  آنها  همة  اختالف،  عدم  و  هماهنگي  به 
سنجش دروني، اصالت را از آِن قرآن مي داند و آن دو را در محور وحي، 
انفکاک  ناپذیر مشاهده مي کند. حکمت متعالیه، هم اهل شهود را سیراب 
مي کند و هم اهل بحث را به علم یقیني نائل مي سازد. در نظر جوادی، 
اساس حکمت متعالیه بر اصالت وجود و بساطت و وحدت حقیقي آن 
او  شاگردان  و  محي الدین  نامور،  بزرگ عارف  کتاب هاي  در  که  است 

مشهود است )جوادی آملی ج1386: 295(
زمینه شناسی عقالنیت سیاسی آیت اهلل جوادی، در اینجا بیشتر خود را می نمایاند 
که او بر مبنای حکمت متعالیه، سیاست را نیز متعالیه و متدانیه می داند و در تبیین 

این سیاست بر این باور است که:
بودن  اجتماعی  دلیل  به  را  انسان  بودن  بالطبع  مدنی  صدرالمتألهین، 
او ندانست؛ یعنی از آغاز وارد عرصة اجتماع و مجتمع نشد؛ زیرا قبل 
از مسألة جامعه، خانواده قرار دارد و قبل از خانواده، خود فرد مطرح 

1.اسفاراربعةمالصدرا:منالخلقاليالحق؛بالحقفيالحق؛منالحقاليالخلق؛فيالخلق.
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می شود. حکمت متعالیه، جریان نیاز بشر به امور یاد شده را از مقطع 
نخست آغاز می کند. نیاز بشر به وحی و نبوت و مسألة سیاست مربوط 
به خصوص جامعه نیست؛ هم چنان که مربوط به خانواده و منزل هم 
تنها  انسان هرچند  اول مطرح می شود.  نیاز در قدم  این  بلکه  نیست، 
باشد، یا پیغمبر است و یا برای او پیغمبری قرار داده شده است. این 
شاهکار حکمت متعالیه است که نقطة شروع را به خوبی شناخته است؛ 
یعنی سیاست، وقتی متعالیه است که از منظر حکمت متعالیه تبیین 
گردد. هنگامی که سیاست از این منظر تبیین می شود، سرفصل آن، 
ناقص بودن بشر و نه مدنی بالطبع بودن اوست. اگر سیاست را این طور 
تبیین کنیم، آثاری در پی خواهد داشت که عبارتند از: سیاست، اخالق 
را سامان می بخشد؛ احکام و قوانین مربوط به خانواده را تنظیم می کند؛ 
به جامعه نظام می دهد؛ تالش انسان به سوی پروردگار را سامان می دهد 

)جوادی آملی ب1387: 125(. 

انصراف«هنجاری«در«بیان«مقصود
مؤلف، گاهی برای بیان مراد و نیت خود از هنجارهای مرسوم موجود انصراف داده و 
به انتقاد از آن می پردازد که ممکن است به صورت انکار یا اصالح باشد. مدعای ما بر 
این است که بخشی از فهم صحیح عقیدة آیت اهلل جوادی آملی در باب هم گرایی عقل 
و سیاست، از انصرافات و انتقادات او در هنجارهای مرسوم نظری منبعث شده است. 
دریافت مقصود  منابع  از  یکی  اخباری گری،  از هنجار مرسوم  انتقاد جدی  و  انصراف 
آملی از عقالنیت سیاست است. او شدیداً به اخباری گری می تازد و ریشة آن را به شعار 
»حسبنا کتاب اهلل« می رساند و طرفداران آن را، گروهی معرفی می کند که به ظاهر 
قرآن حجیت دادند و استفاده از آن را نیز، به تالوت و بهرة لفظي منحصر دانستند. به 
طور کلی، نص گرایان از نقش عقل در فهم، استنباط تنسیق، اثبات و دفاع آموزه های 
دینی جلوگیری می کنند و برای عقل، شأن و اعتباری در تحصیل معرفت دینی قائل 

نمی باشند )جوادی آملی 1381: 125(.
به نظر جوادی آملی، یکی از اثراتی که سوء تفکر اخباری گری در حوزة سیاست به 
وجود آورد، این بود که رابطة فقیه و مردم تا سالیان متمادی به صورت »محدث« و 
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»مستمع« باقی ماند و تنها روش ارتباط فقیه با جامعه، نقل حدیث و معناي صوري 
آن بود؛ چرا که فقیه، حق استنباط نداشت. با این کار، فقه به معنای اجتهادِی خود از 
جامعه رخت بربست و بنابراین، در هیچ عرصه ای کاری به جز نقل حدیث برای فقیه 
وجود نداشت. با اخراج فقه از عرصة سیاست و سایر امور، فقیه هم از عرصة اجتماع 
و سیاست خارج شد، همان طوری که در سال های طوالنِی حکومت غیرمعصوم، ابتدا 
والیت و »امامت« منزوي گردید و سپس، »ولی« از صحنة سیاست بیرون رانده شد. 
جوادی آملی، تالش اصولیون شیعه هم چون وحید بهبهانی را می ستاید که تحجر فکری 
اخباری گری را از تشیع راندند، اجتهاد و تفکر اصولی را زنده کردند و ارتباط فقیه و مردم 
را به ارتباط »مرجع تقلید« و »مقلد« ترقي دادند. در این نگاه، مرجع تقلید ره آورد فکري 

و اجتهاد خویش را به مردم ارائه مي داد و ُحکم او در این محور، کم و بیش نافذ بود.
هنجار دیگری که مورد انصراف و انتقاد آیت اهلل جوادی قرار گرفته و گویای اعتقاد 
ایشان به هم گرایی عقل و سیاست می باشد، مسألة مکتب تفکیک است. بدین معنا 
که گروهی قائل به تفکیک دین از فلسفه و عرفان شده و بر آن عقیده اند که در عرصة 
معرفت و سلوک، فلسفه و عرفاْن یک راه و دیْن راهي دیگر است. فلسفه و عرفان 
موجود در جهان اسالم، مخلوطي از دین و غیر دین است و بنابراین، تفکیک آنها از 
دین الزم است. این مکتب به تفکیک عقاید درست یافته هاي بشري با جریان وحي 
معتقد است که خلط و مزج این دو را موجب از بین رفتن ارزش و عدم درک قله هاي 
رفیع مفاهیم وحیاني می داند. به عبارتي معتقد است که عقل خطاپذیر انسان، قابل 
قیاس با معارف وحیاني و معصوم از خطاي پیامبر)ص( و ائمه)ع( نیست، چه آنکه این 
التقاط آمیز یوناني نشأت  از حکمت هاي  علوم بشري )فلسفه( ریشة یوناني داشته و 
گرفته باشد. مکتب تفکیک، یعني آن جهان بیني و جهان شناسي و نظام شناختي و 
دستگاه فکري و مبناي اعتقادي سیستم تعقلي که میان مفاهیم و اصطالحات بشري، 
یا ممتزج، از سویي، و معارف خالص الهي و آسماني )برگرفته از کتاب و سنت(، از 
سویي دیگر، تفاوت قائل است و فرق مي گذارد. در واقع و به عبارت بهتر، تفاوتي را 
که هست و واقعیت دارد، مي پذیرد )حکیمی 1375: 161(. تأکید این مکتب بر سه 

چیز است:
1. اهتمام تعقلي به فهم خالص معارف وحیاني؛ 

2. برخورد انتقادي و اجتهادي با مطالب فلسفي، نه برخورد تقلیدي و جمودآور؛
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این روش،  معارف که مقتضاي  در  اندیشیدن مستقل  علمي  از روش  پیروي   .3
بالطبع، تفکیک است، نه خلط و تأویل و امتزاج و التقاط )حکیمی 38:1375(.

اما آیت اهلل جوادی، عقل را به عنوان منبع معرفت دینی می داند و لذا، صورت این 
مسأله را از اساس پاک کرده و بساط مکتب تفکیک را بر می چیند. به اعتقاد وی، 
قرار گرفتن عقل در جایگاه واقعي خویش و هم سطح دیدن عقل با نقل و خضوع هر 
دو در ساحت وحي، موجب مي گردد که مرزبندي توهمي میان عقل و دین رخت 
بربندد و عقل در درون دین شناسي و هندسة معرفت دیني نگریسته شود و به همراه 
نقل دو منبع معرفت شناختي دین محسوب گردند. لذا مدعای مکتب تفکیک مبنی 
بر جداسازي فلسفة الهي و عرفان ناب از کتاب و سنت )علوم نقلي( کاماًل غیرموجه 

جلوه می نماید:
چگونه است که معتقدان تفکیک به لزوم جدایي کتاب از سنت فتوا 
نمي دهند، با اینکه میان این دو حّجت نقلي تفاوت هایي هست؛ قرآن 
معجزة الهي است؛ اّما روایت معجزه نیست. سّر نامعقول بودن تفکیک 
این دو، آن است که هر دو حّجِت دیني و معتبرند، هر دو مطلب دیني 
را ارائه مي نمایند و در یک مسیر و یک هدف قرار دارند. البته ممکن 
است روندة این راه ها اشتباه کند و مسلک را درست نپیماید؛ ولي خطاي 
سالک غیر از بطالن مسلک است، چنان که اشتباه فقیه یا اصولي، سند 
ناصواب بودن راه فقه و مسلک اصول نخواهد بود، پس خطاي عالم دلیل 

بطالن آن علم و فّن خاص نیست )جوادی آملی و1389 : 16(. 
به نظر آیت اهلل جوادی آملی، آنچه بشر به آن دسترسی دارد الفاظ، وحي است نه 
معاني آن، پس فهم بشر عادي از وحي یا تفسیر کتاب و سنت به هر شکل که باشد، 
فهم ناب و حق محض نبوده و طبعاً آمیخته با خطاست. لذا مزیّتي براي فهم نقل 
)ادراک کتاب و سنت( نسبت به فهم عقالني و شهودي اثبات نمی شود تا توصیه به 

تفکیک روا باشد. 

معرفت«شناسی«عقل«در«اندیشة«سیاسی«آیت«اهلل«جوادی«آملی
آیت اهلل جوادی آملی بر اساس منابع معرفت، قائل به انواع عقل بوده و مراتب عقل را که در 
اندیشة ابن سینا و صدرالمتألهین بوده می پذیرد. ایشان، جهان را متعلق معرفت دانسته و 
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معرفت به هستی را امری امکان پذیر و حواس پنج گانه؛ خیال؛ وهم؛ عقل؛ قلب؛ فطرت؛ شهود 
و وحی را ابزارهای شناخت و کسب معرفت می داند. به نظر جوادی آملی، اگر انسانی از حس 
و تجربه محروم باشد، موجودات حسی را درک نکرده و از احکام عقلی مربوط به آن حس نیز 
محروم خواهد بود. قوة مدرکه، حس غیرمادی و قوه ای از قوای عقل است؛ یعنی حس، بدون 
عقل قادر به کسب شناخت نیست؛ چرا که حس، فقط تصور را فراهم می کند و صدور حکم، 
کار عقل است )جوادی آملی 1384: 298(. معرفت حسی در نظر جوادی، ضعیف ترین راه 
شناخت و معرفتی جزئی بوده و لذا محصول عقل تجربي فقط اثبات است، نه نفي؛ زیرا عقل 
تجربی، اموری را گزارش می دهد که آنها را آزموده و چیزي که از حوزة آزمایش آن خارج 
است، مورد نگرش وي نیست. البته این بدین معنا نیست که عقل تجربی هیچ جایگاهی در 
معرفت دینی ندارد. بلکه از نظر جوادی، یافته های جزمی عقل تجربی بالفعل یا بالقوه یکی 
از احکام دینی تلقی گردیده  و تخطی از آن عذاب الهی را به دنبال خواهد داشت، هرچند 
دلیل نقلي بر اثبات یا سلب آن اقامه نشده باشد )جوادی آملی الف1388: 210(. حتی، فراتر از 
یافته های جزمی عقل تجربی، وی فهم روش مند عقالنی یا بنای عقالیی در مسائل مختلف 
اجتماعی سیاسی و... را نیز حجت شرعی می داند. لذا عقل تجربي در صورتي که معرفتي 
یقیني یا طمأنینه بخش به ارمغان آورد، مي تواند کاشف از احکام دیني باشد و بُعد شناختي 

قوانین دین را در کنار نقل تأمین کند. 
به  تجربی  عقل  اگر  که  است  این  دیدگاهی  چنین  پذیرش  سیاسی  تأثیرات  از 
این نتیجه رسید که بهترین راه حفظ استقالل و آزادی مسلمانان، تشکیل حکومت 
جمهوری خواهد بود؛ باید بر اساس آن عمل شود و شکل حکومت اسالمی به جمهوری 
تغییر کند. بدین جهت، وی در مقابل عده ای که قائل  هستند شکل جمهوری به عنوان 
یک ظرف غیردینی دیده می شود که در نظام جمهوری اسالمی با محتوای اسالمی 
پر شده، معتقد است که شکل و محتوا هر دو اسالمی ست؛ چراکه یافته های جزمی 
و قطعی عقل تجربی، الهام و حجت الهی بوده و صرفاً محصول تالش بشر نیست و 
مانند دلیل دلیل نقلي، معتبر و مایة احتجاج متقابل خداوند و بندگان وي در معاد 
است. از دیگر تبعات پذیرش عقل تجربی، پذیرش تکثر روشی و یا پلورالیسم دینی 
در حوزة سیاست است. چراکه حکم عقل تجربی با توجه به شرایط، اوضاع، احوال، 
ویژگي محلي، خصوصیت منطقه و مختصات بین المللي تغییر می کند و حکم خدا نیز 
در موضوع های متنوع و مسائل متغیر عصر و نسل گونه گون است، نه اینکه فقط یک 
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حکم ثابت باشد و »اگر عقل جمعي و تجربي ساختار دیگري را تنها راه تأمین استقالل 
و آزادي یا بهترین راه آن دانست، همانند خطاي اجتهاد در دلیل نقلي فتوا عوض شده 

و ساختار دیگر انتخاب مي شود )جوادی آملی و1389: 83(.
آیت اهلل جوادی آملی، معرفت خیالی را نیز معرفتی جزئی می داند و معتقد است که 
تا خیال، تحت حکومت عقل قرار نگیرد، یافته های آن قابل اعتنا نخواهد بود. معرفتی 
که بناست در همة عرصه ها و از جمله دانش سیاسی نصیب انسان شود، تنها در حوزة 
عقل قابل پذیرش است و دانش سیاسی مبتنی بر عقل مشوب به خیال، یافته های 

نادرستی را به انسان عرضه می نماید. 
یکی دیگر از قوای ادراکی انسان، عقل یا قّوة عاقله است که نوعاً آن را به دو گونة 
نظری و عملی تقسیم می کنند. عقل نظري در دیدگاه جوادی آملی، نیروي اندیشه 
و فهم و عقل عملي، نیروي انگیزه، اراده، نیت و تصمیم است که هر کدام از این دو 
نیرو مراتبی دارند. احساس، تخیل، توهم و تعقل، از مراتب عقل نظری و در حقیقت، 
چهار مرتبة ادراک انسان هستند. پدیدار شدن مسائلی هم چون احتمال، وهم، شک، 
ظن و اطمینان و هم چنین علم، جزم و یقین نیز از ضعیف، متوسط و قوي بودِن فهم 
عقل نظري سرچشمه مي گیرند. بنابراین، از مرحلة احساس تا تعقل و از احتمال تا 
یقین، همگي اموري هستند که عقل نظري آنها را بر عهده دارد. مراتب عقل عملي 
نیز عبارتند از نیت، اراده و عزم، چراکه عقل عملي عهده دار کار است )جوادی آملی 
اما  دارد،  آیت اهلل جوادی  اندیشة  در  رفعت درجه ای که عقل  با همة  ج440:1389(. 

یک  کند،  پیشرفت  هرچه  عقل  نیست؛  شناخت  فصل الخطاب  عقل  ایشان،  باور  به 
تأمین  را  انسانها  زندگي  اصول و خطوط کلّي  آن. عقل،  نه همة  است؛  پایة حجت 
مي کند؛ ولي امور جزئي و شخصي انسان بر عهدة وحي و نبّوت است و امور کلّي تا 
مصداق هاي عیني نیابند، قابل اجرا نیستند. گذشته از آنکه بسیاري از معارف برین 
و مشاهد واالي معرفتي و شهودي بدون رهنمود وحي میسور کسي نیست )جوادی 
آملی ح453:1389(. بنابراین، عقل مورد تأیید در معرفت دینی در نظر جوادی »نیروي 
از  از گزند وهم و خیال و قیاس و گمان مصون است و پیش  نابی ست که  ادراکي 
هرچیز، گزاره اّولي؛ یعني اصل تناقض را به خوبي مي فهمد و در ظل آن، گزاره هاي 

بدیهي را کاماًل ادراک مي نماید )جوادی آملی و31:1389(. 
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یکی از میادین یکه تازی عقل در عرصة سیاست با ابزار اجتهاد در حوزة »منطقة
الفراغ« یا »ماال نص فیه« است. در نظر جوادی، عقل جمعی در این حوزه نقش بارزی 
می یابد. مردم به آساني مي توانند در حکومتي که براساس دین اداره مي شود، نقش 
ایفا کنند. منطقة مذکور، شامل همة اموري خواهد بود که دالیل نقلي دین، ممنوعیت 
بر  تکیه  با  براساس آن  نکرده است و مردم مي توانند  ارائه  را در آن  التزام خاصي  یا 
برهان عقلي یا تجارب وثوق آور در تعیین بسیاري از مسائل دولتي و حکومتي نقش 

بیافرینند )جوادی آملی  الف1387: 119(. 
آیت اهلل جوادی آملی در رد تحدید و تلخیص دین به امور صرف ارزشی، معتقد است 
که عقل در امور مختلفة زندگی حضور داشته و قائم به فتواست. مانند: 1. مسألة حسن 
و قبح؛ 2. تالزم احکام با مالکات، یعني هرجا حکم شرعي وجود دارد، مالک یعني 
مصلحت یا مفسده هست و هرجا مالک هست، حکم نیز وجود دارد و 3. استلزامات، 
مانند استلزام »ذي المقدمه با مقدمه«. مثاًل عقل مي گوید: اگر شارْع چیزي را واجب 
کرده است، مقدماِت آن نیز واجب است. تمام بخش هاي علمي مقدمات ذي المقدمه را 

عقل به عهده دارد )جوادی آملی الف1389: 98(.
»عقل عرفی« یکی دیگر از عقولی به شمار می رود که آیت اهلل جوادی در ذیل بنای 
عقال به آن ایمان و اطمینان دارد. به نظر ایشان، بسیاري از مباحث و مسائل در فقه 
و اصول در زمرة علوم عرفي قرار می گیرد، نه علم عقلي برهاني به معناي مصطلح آن. 
»عقل عرفي« به تحلیل عرف و بناي عقال مي پردازد و مسائل فقهي و اصولي مبتني 
بر آن را حل مي کند. معیار و میزان در اعتبار و پذیرش دستاورد عقل، حصول یقین 
یا اطمینان عقالیي خواهد بود و واقعیت این است که »عقل عرفي« در بسیاري از 
موارد به طمأنینه عقالیي مي رسد؛ از این رو، فقها و اصولیون به این تحلیل هاي عرفي 

و عقالیي اعتماد و اطمینان مي کنند. 
آیت اهلل جوادی، در بحث هستی شناسی پای عقل را نیز باز کرده و معتقد است 
که عالم هستی، مطابق بر سه قسم وجود انسان، به سه عالم مادی، مثالی و عقلی 
تقسیم بندی می شود و بر این باور است که هر موجود در هر عالمی، وجود متناسب با 
همان عالم، یعنی هستی مادی، هستی مثالی و هستی عقلی را دارد. همان گونه که یک 
مفهوم متخذ از یک ماده، مرحله به مرحله تجرید می شود تا به عالم عقل برسد و به 
عنوان یک مفهوم عقلی ادراک شود، در عالم هستی نیز یک موجود، مرحله به مرحله 
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تجرید می شود تا به عالم عقل برسد و کامل ترین شکل یک موجود هم در حالت عقلی 
آن است )جوادی آملی ج1388: 131(. سه عالم مادی، مثالی و عقلی در عرض یکدیگر 
و گسیخته از هم نیستند، بلکه مرتبط به هم و در طول یکدیگرند. طبیعت، موجودي 
مادی بوده و عالم مثال، تجرد برزخی مثالی دارد. یعنی، از ماده مجرد بوده و مقدار و 
شکل ندارد. عالم عقل از مقدار و شکل نیز پیراسته است و انسان، توان طي عوالم را 
دارد، انسانهایی نیز که این عوالم سه گانه را در طول یکدیگر مي پیمایند، سه گروهند و 
هرکه در سلسلة طولي هستي به مرحلة باال و عالمي  برتر راه پیدا کند، بر مراتب پایین تر 
نیز فائق مي گردد؛ یعني اگر کسي به عالم عقل راه یابد، از لذایذ جسمي نیز بهره ور است، 
بلکه لذات جسمي و خیالي او هماهنگ و پیرو لذایذ عقلي او مي گردند، اما کسي که در 

مراتب پایین باشد، از داشتن مراحل برتر محروم است. 
مختصات  در  و  بوده  او  عقل گرایی  بر  مبتنی  نیز  جوادی  آیت اهلل  انسان شناسی 
حکمت متعالیه قرار دارد. ایشان همة انسانها را فطرتاً »حی متاله« می داند و بر این 
باور است که اگر انسانی در مسیر شکوفایي و تکاملي فطرت قرار نگیرد، حیات متألّهانة 
فطري خود را از دست داده، از جرگة حیات انسانی خارج شده و به سعادت نخواهد 
رسید. به این ترتیب، انسان کافر حیات جامع جنس انسان را دارد، اما چون قید متألّه 
در او نیست، در زمرة انسانها طبقه بندی نمی شود. به عبارت دیگر، انسان که در بدو 
تولد حیوان بالفعل است، تنها در صورت  تبعیت از عقل و شرع، انسان بالفعل می شود و 
در غیر این صورت، از حیوانات هم بدتر شده یا به سرحد زندگی نباتی و جمادی، بلکه 
پست تر از جماد )از نظر وجودی( خواهد رسید )جوادی آملی ب149:1389(. بنابراین، از 
نظر ایشان انسان کامل کسی است که می تواند با بهره گیری از عقل بالمستفاد خود به 
کسب فیض از عقل فعال نائل شود. چنین انسانی در اوج معرفت عقلی و رابط میان 
تکوین و تشریع است. انسان کامل در قوس صعود بر اساس حرکت جوهري، از عالم 
طبیعت به عالم مثال و از آن جا به نشآة عقل تا وصول به لقاء اهلل ترقی می کند که البته 

سیر ترقی همة احیاء متأله به این نحو است.
عقل گرایی جوادی در بحث جامعه شناسی ایشان نیز کامال مشهود است. وی معتقد 
است که انسان، مستخدم یا مستثمر بالطبع است؛ یعنی طبیعتاً دوست دارد که جهان 
طبیعت به استثمار و استخدام او در بیاید تا به خواسته های خود برسد و در این راه، 
اجتماعی  زندگی  به سمت  را  او  استخدام گرا  این طبیعت  برنمی تابد.  را  محدودیتی 
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می کشاند، از طرفی می بیند که سایر انسانها نیز با همین سالح به میدان آمده اند؛ لذا به 
ناچار تسلیم حکومت و قانون مي شود و به تعادل متقابل رضایت مي دهد. در نتیجه در 
نظر جوادی آملی، انسان با طبیعت خود، قانون گریز است نه قانون پذیر. اما این عقل فطری 

انسان است که او را به سمت تمدن، دین داری و عدل محوری در اجتماع پیش می برد.
ایشان از منظری معرفت شناسانه، جوامع را به دو گونة الهی و الحادی تقسیم نموده 
و تفاوت این دو را در منابع و ابزارهای معرفتی ذکر می نماید. شالودة جامعة الهي، ضمن 
اعتماد بر حس و تجربة حسي، بر مبناي عقل گرایي بنا شده، ولی جامعة الحادي، ضمن 
خرافه پنداشتن علوم تجریدي، بر اساس حس گرایي عمل خواهد کرد. نگاه جوادی به 
جامعه، نگاهی اندام وار است که در آن اجزاء نیز بر خالف سایر ارگانیسم ها دارای عقل 
و شعور هستند. جامعه در دیدگاه وی، هم چون انسان به قلبی نیاز دارد که بر ظاهر و 
باطن او حکومت کند. قلب جامعه در نگاه دینی ایشان، ولی خداست که متصل با عقل 
فعال است و بهترین راه تحقق مدینة فاضله در جامعه پس از حضور ولی خدا، پرورش 
انسانهای فاضل است. »انسانهای فاضلی که به مراتب باالی معارف عقلی رسیده و عقل 

خود را از سرچشمة معارف وحیانی سیراب می کنند« )جوادی آملی الف44:1389(.
بنابراین، عقل در منظومة معرفتی جوادی ضمن اینکه خود از ابزارهای شناخت 
است، منبع شناخت و از جمله معرفت سیاسی نیز هست؛ بدین معنا که رأساً می تواند 
به صدور احکام و نظریات سیاسی اقدام نماید. عقل در تمامی منابع کسب معرفت، 
نقش نهایی را برعهده دارد. حس، و تجربه و خیال بدون عقل قادر به شناخت نیستند. 
ابزارهای وحی، کشف، شهود و فطرت نیز اگرچه فوق عقل هستند، ولی اگر، پذیرای 

معارف آنها نبوده و آنها را برهانی نکند، قادر به ایفای هیچ نقشی نخواهند بود. 

کنش«گفتاری«»مقصود«رسان««جوادی«در«هم«گرایی«عقل«و«سیاست
بر مبنای روش هرمنوتیک اندیشه شناسانة اسکینر، نیت و مقصود آیت اهلل جوادی آملی 
در هم گرایی عقل و سیاست را می توان از نوع کنش گفتاری ایشان استخراج نمود. با 
بهره گیری از کنش گفتاری »مقصود رسان«، به جای دریافت انگیزة اصلی جوادی در 
بحث عقل و سیاست، به نیت واقعی ایشان در بیان هم گرایی میان عقل و سیاست در قالب 
استدالل، منطق گفتاری و مفهومی خواهیم رسید. بنابراین، با بررسی احتجاجات علمی 

ایشان در شقوق گوناگون بحث عقل و سیاست، مقصود اصلی او نیز کشف می گردد. 
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کنش گفتاری آیت اهلل جوادی در باب عقل و سیاست، به نوع نگاه ایشان به علم، انواع 
آن و جایگاهش در سیاست بازمی گردد. به نظر ایشان، فلسفه یا حکمت به دو بخش عملی 
و نظری تقسیم می شود و رمز این تقسیم بندی نیز به دوگانگي وجود انسان ارتباط دارد. 
انسان از جهت بُعد روحاني خود مجرد بوده و از مبادي عالیه تعلم مي نماید و از جهت 
جسماني به بدن تعلق تدبیري داشته و آن را اداره مي کند. قّوه ای که فعالیت هاي علمي 
انسان را بر عهده دارد و علوم و معارف را از مبادي برتر دریافت مي کند»عقل نظري«، و 

قّوه ای که کارهاي تدبیري او را انجام مي دهد، »عقل عملي« نام می گیرد:
حکمت عملي آن دسته از معارف را شامل مي شود که به بررسي پیرامون 
فعالیت هاي عقل عملي پرداخته و در تعمیر و آباداني این بخش از وجود 
انسان مؤثر مي باشد و حکمت نظري، آن بخش از دانش هاست که به 
کاوش پیرامون امور خارج از حوزة تدبیر انساني پرداخته و نسبت به 

عقل عملي نقشي مستقیم ندارد )جوادی آملی الف1386: 124(. 
با نگاه حکمت متعالیة خود، هم تعریف فلسفه را بر مدار  آیت اهلل جوادی آملی 
با توجه به هویت  طاقت آدمی بنیان می نهد و هم تقسیم آن به عملی و نظری را 
انسان تعریف می کند. وی با پذیرش تقسیم بندی فالسفة پیشین، حکمت نظری را به 
سه دستة علیا، وسطی و سفلی و حکمت عملی را به سه دستة اخالق، تدبیر منزل و 

سیاست مدن تقسیم بندی می کند. 
او در بحث حکمت عملی به ضرورت تشکیل نظام سیاسی و حکومت می رسد و به 
عقلی بودن اصل حکومت اذعان دارد که ضرورت آن را عقل به خوبي ادراک مي کند 
و چیزي که برهان معتبر عقلي بر آن اقامه شود، حکم شرعي نیز هست؛ ولی دالیل 
نقلي را نیز مؤید آن و بیان کنندة شرایط تفصیلی آن می داند. بر همین اساس، دین 
هرگز از حکومت و سیاست جدا نیست و عالوه بر حکمت، مواعظ، تعلیم مسائل فردي، 
اخالقي و اعتقادي، مسائل اجتماعي، سیاسي و نظامي نیز دارد و تفسیر دین به موعظه 
و تعالیم فردي و اخالقي صرف، نوعی تحریف دین خواهد بود. از طرف دیگر، چون 
عقل یکی از منابع دین است، می توان چنین بیان نمود که در نظر ایشان، حکومت و 
سیاست هرگز از عقل و وحی جدا نیست و این دو در کنار هم شکل دهنده محکمات 

و متشابهات سیاست هستند. 
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در نظر ایشان، یکی از دالیل عقلی ضرورت حکومت دینی در جامعه، ناگزیری جامعه از 
وجود اختالف نظر و تشّتت آرا، مخصوصاً در زمینة مباحث حکومتی اعم از نوع آن قوانین 
آن و چگونگی اجرای آن است؛ چراکه مطابق مبانی عقلی، تشکیل حکومت امری ضروری 
به حساب می آید. تضارب آرا نیز از طرفی، زمینه ساز رشد، کمال و پیشرفت علم است و از 
طرف دیگر، رفع اختالف نیز ضروري به نظر می رسد؛ چراکه ضامن ایجاد نظم در جامعة 
بشري بوده و اجراي همة آراي متضارب، سبب بروز هرج و مرج خواهد شد. در نتیجه، 
جامعه به یک فصل الخطاب نیاز دارد و حکومتی که بر مبنای دین الهی تشکیل شده، 
عهده دار این امر می باشد، چراکه با ِصرف موعظه، نصیحت و بدون ضمانت اجرایی که قادر 

بر تأثیرگذاری بر روابط خارجی باشد، نمي توان به اختالف ها خاتمه داد. 
آیت اهلل جوادی آملی، پای عقل را به مشروعیت سیاسی نیز کشانده و معتقد است 
که »مشروعیت اثباتی« حکومت و حاکم به حضور عقل جمعی برمی گردد. ایشان با 
تفکیک مشروعیت به ثبوتی و اثباتی، معتقد است که مشروعیت در مقام ثبوت باید از 
مشروعیت در مقام اثبات جدا شود. مشروعیت ثبوتی، همان تعیین حاکمیت دینی از 
سوی خداوند است، ولی مقبولیت مربوط به مردم است که تا نخواهند و حضور نداشته 
باشند، نبوت، امامت، نیابت خاص، و نیابت عام، هیچ یک در خارج محقق نمي شود. 
که  دارد  آن  از  اثباتی حکومت، حکایت  مشروعیت  برای  عقول جمعی  نتایج حضور 
اوالً، مشروعیت ثبوتی حکومت دینی که مشروعیت اثباتی نداشته باشد، قابل تردید 
است. ثانیاً، تحمیل حکومت، حتی حکومت مشروع نیز بر مردم، امری نامشروع بوده 
و حکومت مشروع تحمیلی تفاوتی با حکومت باطل اموی و مروانی ندارد. و ثالثاً، اگر 
اکثریت مردم بي لحاظ اوصاف علمي و عملي مورد تأیید دین در شخصي، به وي رأي 
داده و او را بر مسند حاکمیت بنشانند، چنین نظامي مشروع نمي باشد. زیرا عقل خالص 
از شوب وهم و آلودگي خیال که مشروعیت نظام سیاسي را تأمین مي کند مفقود است. 
جوادی آملی بر پایة حکمت متعالیه و با احتجاج عقلی، با پرداختن به اثبات والیت 

تکوینی خلیفه و حاکم شرعی نظام سیاسی چنین بیان می دارد:
تام عقلي  تجّرد  به  را گذرانده،  و عقلي  برزخي  تجّرد  کسي که مراحل 
برسد، به دلیل آنکه در طول علل قرار گرفته، به همة مراتب پایین تر 
اشراف علمي و تسلّط عیني دارد، در علم و عمل از آگاهي و قدرت کامل 
برخوردار بوده، انسان کامل نامیده مي شود و قدرت وجودي او »والیت 
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تکویني« نام دارد. والیت تکویني انسان کامل از آن جهت است که هر 
علّتي تکویناً ولي معلول و هر معلولي تکویناً زیرپوشش والیت علّت خود 
است و انسان کامل به اذن خداي سبحان در سلسله علل اشیاي طبیعي 

و برزخي قرارگرفته است )جوادی آملی 1385: 301(. 
به باور آیت اهلل جوادی آملی، تجرد عقلی انسان، عامل اصلی حاکمیت ایشان و 
مشروعیت حکومتش بر سایر موجودات است. براي انسان در مرحلة طبیعت، کاري جز 
آثار طبیعي شدني نیست، لیکن چون به تجّرد برزخي و مثالي دست یابد، بر کارهاي 
طبیعي اشراف وجودي پیدا مي کند و چون به تجّرد عقلي دست یازد، بر عالم مثال 
و مجّرد برزخي نیز چیره مي گردد. زیرا در طول علِل اشیا قرار مي گیرد. انساني که 
در سلسله علل اشیاي مثالي و طبیعي قرار مي گیرد، موجودات عالم مثال و طبیعت 
در تسخیر او قرار مي گیرند و کسي که طبیعت مسّخر اوست، به اذن خداوند مي تواند 
درخت خشکیده اي را سرسبز، و انسان مرده اي را زنده کند )جوادی آملی 1385: 304(.

و  شرایط  بحث  در  و  خود  مقصودگرای  گفتاری  کنش  در  آملی  جوادی  آیت اهلل 
خصوصیات خلیفه و حاکم سیاسی و خصوصاً انتصاب الهی انبیا و ائمه معصومین)ع(، از 
عقل و بنای عقال برای اثبات افضلیت بهره می گیرد و معتقد است که خلیفةاهلل باید از 
سایر اعضای امت خویش برتر و و االتر باشد. چراکه اگر با دیگران مساوی باشد، ترجیح 
او بر بقیه بدون مرجح، محال و اگر از بقیه پایین تر باشد، تقدیم مفضول الزم می آید که 
عقاًل قبیح است. ایشان یکی از راه های اثبات عصمت خلیفةاهلل را شهود عقلی دانسته و 
معتقد است نبوت بر مبنای اصالت وجود، مقامی تکوینی و نه اعتباری فرض می شود. 
در نظر وی، وجود شهود عقلي، مساوي با اثبات شهود عقلی و بی نیاز از استدالل است. 
هرکس به این مقام برسد و شهود عقلي را دریافت کند، قطعاً به آن شهود یقین پیدا 
مي کند. خود این شهود میزان است و نیاز به ترازوی دیگری برای سنجش آن نیست 

)جوادی آملی ب1388: 152(.
هم گونگی عقل و سیاست در اندیشه و حکمت متعالیة آیت اهلل جوادی به گونه ای قرار 
گرفته که از یک طرف، وجود امام و حاکم الهی را عقالنی می داند و بر این باور است که 
عقاًل پذیرفته نیست پیامبري امام نباشد؛ یعني از مردم و امور اجتماعي آنان برکنار بوده، 
در صورت ادارة حکومت توسط خود مردم، دیگر او مسئول نباشد و چنان چه مردم او را 
انتخاب کردند، او بدون اینکه در این باره از سوي خداوند مأموریتي داشته باشد، وکیل 
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مردم در ادارة جامعه باشد )جوادی آملی د449:1389(. و از سوی دیگر، فلسفة وجود امام 
نیز در اندیشة ایشان، کمال بشری تبیین شده است و کمال نهایی بشر و سعادت واقعی 
برای هر انسان، زمانی میسر می شود که عقل نظری و عملی او به کمال برسند. کمال 
عقل نظری به علم و کمال عقل عملی به عدالت است. پس از نظر ایشان، می توان فلسفة 

سیاست امامت را اکمال عقول بشر دانست. 
پس از اثبات عقلی و حضور عقل در بیان خصایص امام جامعه، آیت اهلل جوادی 
برای عقل در تشکیل حکومت اسالمی نیز نقش تعیین کنندگی قائل است. در نظر 
جوادی، شکل حکومت در مدینة فاضله با توجه به عقل تجربی بشر تعیین می شود، 
چراکه برهان عقلی اعم از تجریدی و تجربی در صورت افادة یقین حجت شرعی خواهد 
بود. به همین دلیل، می توان ساختار سیاسي و حکومتي معین، مثل جمهوري اسالمي 

را هم در شکل و  هم در محتوا، دیني دانست؛ چراکه اگر:
نظام  برقراري  راه  تنها  نتیجه رسید که  این  به  تجربي  و  عقل جمعي 
روش  آنان  آزادي  و  استقالل  حفظ  راه  بهترین  یا  و  مسلمان  جامعة 
جمهوریت است، نه راه هاي دیگر. در این حال، تعیین ظرف حکومت 
و شکل سیاسْت اسالمي است نه بشري، چون ادراک عقل حجت الهي 
است؛ نه محصول تالش بشر و الهام خداوند است و نه جداي از افاضة 
آسماني و چنین عقل تجربي، همانند دلیل نقلي معتبر، مایة احتجاج 
متقابل خداوند و بندگان وي در معاد است )جوادی آملی و1389 :83(. 
در نظر آیت اهلل جوادی آملی، مردم ساالری دینی نیز در ارتباط با عقل و معارف 

عقالنی جایگاه خود را می یابد:
نه دولت، ساالر کسي است و نه ملت؛ هیچ انساني تحت قیومّیت ساالرگونة 
کسي نیست؛ بلکه عقل مردم، ساالر حّس آنان و عزم ملت، ساالر هوس 
آنهاست و این معنا، همان مردم ساالري دیني است که از انسان شناسي 

سالم برخوردار است )جوادی آملی الف1389 :144(.
وی یکی از راه های دست یابی و حفظ وحدت در جامعه را تالش در جهت تقویت 

هرچه بیشتر عقل نظری و عملی در آن جامعه معرفی می کند:
اگر در یک جامعه، علم و رأي و نظر )عقل نظری( داراي ارزش بود و نیز 
اراده و تصمیم و عزم )عقل عملی( در آن جامعه از اهمیت برخوردار بود و 



  79

ی...
آمل

ی 
واد

 ج
هلل

ت ا
 آی

یة
عال

 مت
ت

کم
 ح

در
ت 

اس
سی

 و 
قل

ی ع
رای

م گ
ه

هم چنین پیوند بین نظر و عزم و ارتباط میان رأي و تصمیم استوار و محکم 
باشد، حیات آن جامعه تأمین و زنده بودن آن اجتماع تضمین و مصونّیت 

آن از خطر زوال و عارضه نابودي بهتر است )جوادی آملی ب1386: 328(. 

نتیجه«گیری
بر مبنای حکمت متعالیة آیت اهلل جوادی آملی، علت اصلی مشکالتی که دنیای امروز 
را در بسیاری از ابعاد با خود درگیر نموده، عدم توجه به جایگاه واقعی عقل و معارف 
عقالنی در سعادت انسان و افراط و تفریط در میزان کاربرد آن در بسیاری از حوزه ها از 
جمله در حوزة سیاست است. این بی توجهی، سبب انحراف مسیر سیاست و حکومت 
از روش درست و متقن خود شده و بشریت امروز را در بن بستی خودخواسته و یا 
ناخواسته قرار داده است. در نظر جوادی، هر سیاست دینی که عقل را گوشه نشین 
کند، خود به مرور منزوی خواهد شد. پذیرش وجود زیست جهان عقلی سیاسی در 
کنار یک زیست جهان نقلی آن در سیاست دینی از ضروریات اندیشة آیت اهلل جوادی 
آملی به شمار می رود. بنابراین، دال مرکزی سیاست در اندیشة جوادی عقل وحی پذیر 
است. وحی در این منظومة معرفتی نیز نه به عنوان رقیب عقل، بلکه در نقش برطرف 

کنندة کاستی های آن ظاهر می شود. 
عقل در مبانی معرفت شناختی آیت اهلل جوادی آملی و از جمله معرفت سیاسی، 
نقشی محوری دارد. عقل، دوکسای سیاست تجربی و خیالی را به اپیستمه سیاسی 
می رساند و با پوشاندن لباس برهان منطقی بر قامت سیاست شهودی و وحیانی بر 
غنای علوم سیاسی بشر افزوده و کاستی های آن را می زداید. بر این اساس، هیچ معارضه 
اندیشة جوادی مالحظه نمی شود.  و تفکیکی میان عقل سیاسی و نقل سیاسی در 
پذیرش حجیت عقل در مستحدثات سیاسی و پاسخگویی به نیازهای متغیر بشری در 
این عرصه و نقش بارزی که برای عقل تجربی و پیشرفت های آن در موضوع شناسی 
سیاسی لحاظ می شود، سیاست را از جمود و تحجر باز داشته و کارآمدی آن را به نحو 
چشم گیری افزایش می دهد. نظریة عقل جوادی، با منظور نمودن یافته های قطعی و 
برهانی عقل در حوزة سیاست به عنوان »وحی ناگفتة سیاسی« به جدایی فاقد منطق 
عقل ابزاری سیاسی از فیوضات سیاسی وحیانی پایان داده و با پیوند عقل معاش و 

معاد بر وسعت طیران عقل در سپهر سیاست می افزاید. 
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هم گرایی عقل و سیاست، با تأکید بر تصرف در هنجارهای مرسوم که در روش 
اسکینر بر آن تاکید می شود را می توان به کرات در اندیشة آیت اهلل جوادی آملی مشاهده 
نمود. فقه سیاسی ایشان بر مبنای همان تعریف علمای اصولی از عقل پایه گذاری شده 
است، ولی وی با قرار دادن عقل در قلمرو دین و توجه ویژه به یافته های قطعی عقل 
تجربی، گسترة عقل را وسعت بخشیده و تفاسیر جدیدی از تأکیدات بر عقل در اندیشة 
دینی ارائه می دهد. دقت در موضوع های مختلف سیاسی اعم از حاکم مشروع، مشروعیت، 
مدینة فاضله و مسائل مستحدثة سیاسی، تشخیص مصلحت و... نشان می دهد که ایشان 
بر اساس نظریه ای که از منزلت عقل در معرفت دینی ارائه می دهد، در هنجارهای مرسوم 
علمای اصولی تصرفاتی نموده و بر مبنای آن باز تعریفی از عقل و گسترة عملکرد آن در 
همة حوزه ها و از جمله حوزة سیاست ارائه داده است. بازتعریف آیت اهلل جوادی آملی از 
مفهوم والیت فقیه به والیت فقاهت و عدالت نیز  از این دست تصرفات به شمار می رود. 
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