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 های دینی یابی در فهم گزاره مثابه منطق حقیقت واکاوی عقالنیت به

 *احمد سعادت

 چکیده
های متعاالی دینای  از دو  یابی و فهم و تبلیغ آموزه ماابه منطق و روش حقیقت ق  عقالنیت را بهاین تحقی

کاود. ادعای مقاله  این است که اسال  و جاهلیت  در تقابل بنیاادین میوا« جاهلیت»و « اسال »منظر 
ش و منطاق و مستمر قرار دارد. در این نوشاتار  صارفًا حاوزه اعتقاادی و آن هام فقاط در خصاوص رو

ای و روش تحلیال  شود. روش گاردآوری اطالعاات در ایان پاژوهش  کتابخاناه یابی بحث می حقیقت
روست که تعیین مرزهای عقیدتی و  اطالعات  اکتشافی و توصیفی و تحلیلی است. اهمیت بحث  ازآن

باشاد.  می های تکفیری در جهان امروز  ضروری ترسیم خّط سیر عملی درباره عدالت  پس از بروز فتنه
یاابی  زباان مشاترک  گاری و منطاق حقیقتها بر این است که عقالنیت اسالمی با هویت هادایتیافته

تارین روش بارای اقشاار کنناده رو  تبلیاغ دیان از طریاق عقالنیات  قانعرود. ازاین بشریت به شمار می
نیات ابازاری  گردد؛ برخالف خردگرایی غربی که باا هویات عقال مختلف جوامع انسانی محسوب می

گری بر مبنای فهم انسانی معناا نماوده عقل را از حیطه شناختی خارج نموده است و آن را عنصر هدایت
است. رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی در این تحقیق  برای ارتقای سطح توصایف عقالنیات باه ساطح 

 .تبیین به همراه نقد ایدئولوژی حاکم بر عقالنیت  مورد توجه بوده است

یابی خردگرایانه  خردگرایی غربی  منطق فهم  اسال  عقالنی  عقالنیت در تبلیغ  حقیقت: دواژگانکلی
  .و بیان دین
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 پیشینه تحقیق
هاای دینای  بار ها و گازارهدر خصوص مسئلۀ تحقیق  یعنی نقش عقالنیت در فهم و تبلیغ آموزه

تربیت عقالنی  محاور اساسای »ن ای با عنوایافته مطلبی یافت نشد. مقاله اساس مطالعاِت انجا 
در تبلیاغ اشااره « تربیات عقالنای»نگاشته شده است که در آن مقاله  نگارنده به « در تبلیغ دینی

توان مدعی شد که دارد؛ اما از نظر ساختار و محتوا  با این مقاله متفاوت است. بر این اساس  می
حاال  باه  بااین .گردد ورانه محسوب میمسئله خاص این جستار  پیشینه ندارد و از این حیث  نوآ

 شود.  شماری از تحقیقات مرتبط هم اشاره می

)نشار فصالنامه ع یانوشاته علای فاالح رف« بخشای در ماذهب شایعه عقالنیات نجات»مقاله 
عه  یبخشی در مذهب ش   ضمن اشاره به ادعای نجات(18  شماره 5  دوره 1386شناسی  تابستان  عهیش

ن  ین موضوع را روشان ساازد. بناابرایای ایند  زواکپردازد و سعی میمی ت آنیت حقانیبه عقالن
پاردازد. یر برخی مساتندات اساالمی در اثباات آن ماکن ادعا  ابتدا به ریل ایبرای بررسی و تحل

اک آن در قدرت عمال از کابی و انفیا و آخرت در مرحله حقیاک دنکآنگاه با طرح بحث عد  انف
ت را یاان وصاول باه حقانکاگر  امیت ظاهری از سوی دیباطنی و والت یک والکیک سو  و تفی

گار یان و ماذاهب دیاروان ادیان وصول به رستگاری را برای پکداند و البته اما نمییمنحصر در دن
رو نادارد.  گفته  پیوند آشکاری با مقالاه پایش طورکه گذشت  مقاله پیش ند. همانکهم نفی نمی

  باه قلام ساید صاادق حقیقات و «شل فوکویت در تبارشناسی مینقت و عقالیگاه حقیجا»مقاله 
ن مسائله یا  باه ا(23  شاماره 6  دوره 1393اسای  بهاار ی)فصالنامه مطالعاات سمحمدحسین نوروزی 

ای از رواباط قادرت و  ها باه واساطه قارار گارفتن در درون شابکهپرداخته است که چگونه انسان
ن سؤال یند. این پژوهش  در پی پاسخ به ایآ رت در میعنوان سوژه و ابژه تحت تسلط قد دانش  به

نادی یت بر قدرت/ دانش و برعکس  در طای چاه فرایقت و عقالنیرگذاری حقیاست که شیوه تأث
 رد.یپذانجا  می

 درآمد
هاا و  هایی اسات. باا برخای از روش  ها و کاساتی تبلیغ و تبیین دین در جهان امروز  دچار آسیب

هاای دینای را بارای جهاان اماروز  توان حقیقت را بازنمایاند و ارزش نمیمتدهای سّنتی و قدیمی 
کننده تبیین  تبلیغ و تفهیم نمود. عقالنیت  زبان مشترک بشریت است. آیا با تبلیغ  درستی و قانع به
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های متعاالی  یابی و تفهیم و تبلیغ آموزه توان راهی برای حقیقت های دینی می و تبیین عقالنی آموزه
دارد؟ آیاا عقالنیات  منطاق فهام حقیقات و « حقیقات»چه نسبتی با « عقالنیت»شت؟ دینی دا
اسات و آن را باه مااباه روش و « حقانیت»و « ملکوت»به سوی « دروازه اعظم»متعالی و   درینه

منطق حقیقت  باید قدر دانست؟ و یا اینکه دارای راهی نظاری باه ساوی حقیقات نادارد و بایاد 
این تحقیق  پیوند عقالنیات دینای باا حقیقات  از دو منظار اساال  و تبدیل به ضدش گردد؟ در 

یاابی و زباان  گیرد تا نشان دهد که عقالنیت  منطقی بارای حقیقت جاهلیت مورد کاوش قرار می
 رود. به شمار می« فهمیدن»و « فهماندن»مشترکی برای بشریت جهت 

در هار دو بخاِش جاهلیات فرضیه تحقیق  بر این مطلب استوار است که اسال  و جاهلیت  
کهن )عصر پیش از اسال ( و جاهلیت مدرن )جاهلیت معاصار(  باه صاورت کلای  در تقابال 

ماداری  حاول پرساتش  بنیادین و مستمر قرار دارد؛ زیرا عنصر محوری اساال   توحیاد و والیت
پروردگار یکتاست؛ اما محور اصلی منطق جاهلی  چرخش در مدار والیت طااغوت اسات کاه 

 ل آشکار و همیشگی با عقالنیت اسالمی دارد.تقاب
زمینه این پژوهش  پذیرش این اصل است کاه تقابال اساال  و جاهلیات در محورهاای  پیش

چهارگانه: ظّن جاهلی/ ایمان اسالمی )اعتقادی(  حمیت جاهلی/ فضیلت اساالمی )ارزشای و 
و حکام جااهلی/  اخالقی(  تبرج جاهلی/ عفت اسالمی )رفتاری در حاوزه عفااف خاانوادگی(

نمایاد. ایان محورهاا   عدالت اساالمی )رفتااری در حاوزه اجتمااعی و داوری انساانی( رخ می
 عالوه الها  از تعبیر قرآنی  از پیوند منطقی نیز برخوردار است.  به

یابی گفته  یعنی حقیقت شایسته رکر است  در این مقاله صرفًا بخش نخست محورهای پیش
و بیاان و « حقیقات»باشد  به صورت جزئی  آن هم در حّد فهام  ادی میکه مربوط به حوزه اعتق

 گردد.    تبیین می«عقالنیت»تبلیغ آن به واسطه 

 شناسی عقل  مفهوم
تارین معاانی و ل  باه مهامیاه در رکاکار رفتاه اسات  از نظر لغوی  به معانی مختلفی به« عقل»

)مرتضای بند  زدِن پاای شاتر باا ریسامان شود؛ مانند: امساک  بستن و گره کاربردهای آن اشاره می
تاا   ؛ راغاب اصافهانی  بای«عقال»ق  ریال مااده 1414منظور   ؛ ابن4  ج1418فارس   ؛ ابن8 ج1414دی  یزب

 .  (14112  ص10  ج1373؛ دهخدا  346ص
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  واژه 2  ج1374ومی  یا)ف؛ ادراک و فهمیدن حقیقای و تاا  اماور اسات «عقل»از دیگر معانی 
. «(عقال»تا  ریل واژه  )الراغب االصفهانی  بیکار رفته است  ه معنای قوه ادراک نیز به  ب«عقل. »«(عقل»

گاردد. عالماه  گاهی عقل  نه به ادراک و نه قاوه ادراک  بلکاه باه خاود نفاس انساان اطاالق می
نفاس »ری مساامحی دانساته و عقال را هماان یادن عقل را تعبینام« قّوه» المیناندر  طباطبایی

. همننین  یکی از معاانی عقال  رباط و (405  ص1  ج1417ی  ی)طباطباشمارد  ن میانسا« ُمدرِک
 .  (78   ص12)ر.ک: مجله نامه فرهنگ  شوصل به حقیقت است 

رسااند؛ مای« فهام تاا »نیروی ُمدرِکی است که انسان را به « عقل»یک دیدگاه معتقد است  
ته و به مقصود واقعی متکلم پای ببارد ه شخِص متفکر از معنای ظاهری کال  فراتر رفکبدین معنا 

ها  اعام از موحاد و  . بدون تردید  این معنا از عقل  بین هماه انساان(34  ش1389)ر.ک: سعادت  
 مشرک یا مسلمان و غیرمسلمان  یکسان است.

 شناسی عقالنیت مفهوم
رایناد باه یابد. ف شود  عقالنیت شکل می کار گرفته می عقالنیت  کارکرد عقل است. وقتی عقل به

کار گرفتن عقل  همان تعقل است. تعقل یا اندیشیدن  دو ُبعد دارد: بعد صوری و بعد محتاوایی. 
عقالنیت در صورتی صحیح است که از طریق تعقل صاحیح باه دسات آماده باشاد. از لحااظ 

دار تصحیح اندیشیدن است و فکر و عقال را از خطاای در اندیشاه مصاون صوری  منطق  عهده
اما از حیث محتوایی  هر عقالنیتی  حتی اگر از لحااظ تفکار منطقای درسات باشاد   1دارد؛  می

شود. طبق آموزه اسالمی  اگر مبنا  اصول و اهداف عالی اساالمی در  تفکر صحیح محسوب نمی
ها بر اساس تعقل حاصل نشده باشاد  صارفًا پنادار غلاط اسات؛  ای رعایت نشود و یافته اندیشه

سای کافران  َمَاال کانناده( ک َمَال )دعاوت»د: ینماگونه معرفی میر را اینفاکم یرککه قرآن  چنان
زی یاوانات را برای نجات از خطر[ صادا مای زناد؛ ولای آنهاا جاز سار و صادا چیه ]حکاست 

؛ یعنای ممکان (171)بقاره  آیاه« فهمند زی نمییرو [ چ نیورند. ]ازاکر و گنگ و کشنوند؛ آنها  نمی
نطقی  متفکر باشند و با گاردآوری معلومااتی در ماورد هساتی و است کفار از لحاظ صوری و م

                                                           

)ر.ک: المظفر  « آلة قانونية تعصم مراعتها الذهن عن الخطأ فى الفُر»اند:  گونه تعریف کرده دانان  منطق را این . منطق1
 (.182  ص ق1412   ؛ العالم  الحلی10   ص1968ق/1388
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های انحرافی سار  انسان و مبدأ آن  به باورهایی معتقد باشند؛ اما از لحاظ محتوایی  چون به آموزه
 اند.اند  به تما  ابعاد مسئله نرسیدهسپرده

 یابی  عقالنیت در اسالم؛ طریق فهم و حقیقت
و « حقیقات»تارین روش فهام روشامند  مهم به سوی ملکاوت و  ای عقالنیت در اسال   درینه

است. عقل یا نفاس ناطقاه  باه تعبیار صادرالمتألهین  همننین  راه روشن برای بیان و تبلیغ حق
  1397)صادرالدین شایرازی  رود  دروازه اعظم به سوی ملکوت اعلای و حاّق مباین باه شامار مای

ا َاْنزَ ». قرآن کریم در آیاتی نظیر (43ص كاْم َتْعِقلاونِانَّ ًا َلَعلَّ اا »و ( 2)یوساف  آیاه« لناُه ُقرتنًا َعَربیَّ ِانَّ
ُكْم َتْعقلوَن  ًا َلَعَلَّ ن سااختن کا  ِسّر فصاحت لساان قارآن را مم(43)زخرف  آیه« َجَعْلناُه ُقرتنًا َعَربیَّ

 انگارد. تعقل و تفهم آن می
الیه و بطون  های الیه حجابسازد و نوری را که در  پذیر می را فهم« حقیقت»عقالنیت  اسرار 

  1375نای  ی)اماا  خمهساتند « ِسّر ُمستسر به ِساّر » ند یا «ِسّر ِسّر »اند و حقایقی که  متعدد پوشیده
درباره حقیقت قارآن و  سازد. حضرت اما  های روشمند عقالنی  آشکار می   با تعمق(165ص

گوناه  نید ایاتواند  نماییاا بگردها اگر تماا  قارآن ر شما»فرماید:  نقش فهم روشمند عقالنی می
ن و شااگرد یلساوف بازرق  صادرالمتألهین اهال آن  مانناد فکاد؛ لینکمسائل را از قرآن استفاده 

چ یه شاما هااکاات و اخبااری یااان آه را از همایاه عقلیااشاانی  علااو  عالک  یقادر آن  فا عالی
نکتاه مهام اساتفاده . از ایان بیاان  چناد (321  ص1300)هماو  « نند.کد  استخراج مییفهم نمی
مراتب است و برخی از مراتب و بطون  شود: اّول اینکه فهم یک حقیقت متعالی  دارای سلسله می

پاذیر اسات. دو  اینکاه اگار  مند از علو  عالیه عقلیه هستند  امکانآن  صرفًا برای کسانی که بهره
ار انجا  شود: از یک سو  خواهید حقیقت قرآن و معارف متعالی دینی به فهم درآید  باید دو ک می

معارف متعالی در قالب متدهای عقالنی  بیان و تبلیغ گردد و از سوی دیگر  سطح فهم عقالنای 
  نیازمناد فهام «سطوح متعالی دینی»جامعه ارتقا یابد؛ زیرا اما  آشکارا متذکر شد که فهم برخی 

 است.« علو  عالی عقلی»
ید فلسفی در حکمات اساالمی نیسات. ادموناد یابی عقل  یک امر جد بر این مبنا  حقیقت

کاود و آن را    ریشه بحران غرب را می«فلسفه و بحران غرب» ( در مقاله 1938-1859هوسرل )
عقل به معنای شریف لفظ و به معناای »یابد و خود معتقد است:  می« انحطاط مذهب عقل»در 
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بوده اسات... باه هار حاال  کاار قاوه آل همه  قدیم فلسفه یونان  ایده  یونانی آن است که در دوره
. پاس در واقاع  (84  ص1393)هوسارل  « عاقله  هدایت انسان است برای رسیدن به کمال و بلوغ

عقالنیت شهودی و متعالی است که در عقالنیت ابزاری غرب  ماورد غفلات و یاا   این خصیصه
 شدت مورد تردید قرار گرفته است. به

 نقش عقالنیت اسالمی در تبلیغ
 تواند در تبلیغ نقش ایفا نماید: می های متعددی  النیت اسالمی  از جهتعق

 یک. معقولیت و مقبولیت امر تبلیغ

رو  بارای دانشمندان حوزه فلسفه دین  اعتقاد دارند که باورهای ایمانی  با عقال ساازگارند. ازایان
ظ عقلی  مقبول باشد؛ یعنای تبلیغ و بیان آنها نیز زبان عقالنی باید گشود تا اعتقادات دینی از لحا

؛ (72  ص1387)پترساون و دیگاران  ای اثبات کرد که جمیع عقال قانع شاوند گونه باید صدق آن را به
ای تبلیاغ کناد کاه رهان و عقال  گوید  باید به گونه می مااًل وقتی مبّلغی درباره وجود خدا سخن 

 .(84)همان  صمخاطب  مجاب گردد 

 های دینی دو. فهم جامع و متقن آموزه

های مهم عقالنیت اسالمی  این است که انسان را به فهم جامع و متقن و مساتدل  یکی از ویژگی
ترین هادف او آشناساازی مارد  را باا  کناد  ضاروری می رساند. بدین سان  کسی کاه تبلیاغ  می 

ت. ترین بیان برای فهم دین  بیان عقالنای اساحقیقت دین است و در این مسیر  بهترین و روشن
شود کاه  می دوکسیکال( است؛ مااًل در یک جا فرد مدعی ا)پار نماهم ظاهری از دین  فهم ناسازف

کند کاه خداوند جسم نیست و در جایی دیگر  با توجه به ظواهر متون و صفات اخباری  ادعا می
 خداوند دست  وجه و ساق دارد.

دهاد؛  می و غیر پارادوکسیکال  اما عقالنیت اسالمی از دین  به ما فهم کامل  جامع و منسجم
زیرا از یک طرف  فهم عقالنی  مطابق فطرت اسات و درِک فطاری  مطاابق حقیقات اسات؛ از 

های دینی نیز مطابق فطرت است و در نتیجه  مطابق حقیقت است. باه هماین  طرف دیگر  آموزه
لُّ ما َحکَـَم ِبـِه الَْعْقـُل كُ »اند:  اند و گفته دلیل  دانشمندان اسالمی به تالز  عقل و شرع ملتز  شده

ْرُع َحکََم بِِه الَْعْقلُ  ْرُع، َو كُلُّ ما َحکََم بِِه الْشَّ ؛ ناائینی  2٦٨  ص1397د المصطفوی  ی)الس« َحکََم بِِه الْشَّ
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کسی نگفته است که فهم ظاهری و فهم سالفی و...  باا  . شایان رکر است  هیچ(60  ص3تا  جبی
 ند.های دینی تالز  دار گزاره

 سه. هدایتگری و تشخیص حق و باطل

های ُپرقدرت غربی  باورهاای  ها در هم آمیخته شده است و رسانه در جهان امروز که سره و ناسره
کنند  بهترین راه حل در این زمینه  تبلیاغ  می شدت تبلیغ  کننده خود را به های گمراه باطل و اندیشه

های عقالنای اسات؛ زیارا عقال  نیاروی  اخصهای حقانی دینی بر اساس عقالنیات و شا آموزه
ها را نیاز  رو  پروردگار  آیات خود را عقالنی بیان نماوده و انساان است. ازاین  و هدایت  تشخیص

عقل... »گوید:  می . عالمه طباطبایی ریل این آیه شریفه (242)بقره  آیهدعوت به تعقل نموده است 
و شار و حاق و باطال از یکادیگر تشاخیص داده  یکی از قوای انسانی است و به واسطه آن  خیر

 .(247  ص2  ج1383)طباطبایی  « شود می 
نمایاناد. عقالنیات  گر انسان به سوی حق است و حقیقات را می عقالنیت در اسال   هدایت

باشد و شرک و کفر انسان  نتیجه عد   در واقع  توحیدگرا و مطابق فطرت توحیدی و الهی بشر می
و یا تعقال نکاردن و تقلیاد کورکوراناه از نیاکاان  (151)انعا   آیههواهای نفسانی  تعقل و متابعت از

رساند و اندیشه نکردن و عد  تعقال  آدمای  . تعقل نمودن  انسان را به حق می(170)بقره  آیهاست 
 سازد.  را از فطرت توحیدی جدا می
شد  بدون تردید  هادایت کار گرفته باشد و به عقالنیت دست یافته با کسی که عقل خود را به

ص داده و راه درسات را یها حاق را تشاخ یابد؛ زیرا طبق کتاب الهای  در پرتاِو تعقال  انساان می
یابند. اگر به چنین تشخیص علمی التزا  عملی نیز پیدا کنند  نجات یافتاه و هادایت خواهناد   می

َاَولاو كااَن »... هند یافات: شد؛ ولی اگر از تعقل دست بردارند و به تقلید بپردازند  هدایت نخوا
. نتیجه تعقل صحیح  عقالنیت است و کسای (170)بقره  آیه« تباؤهم َل َيعقلون َایئًا و َل َيهتدوَن 

که تعقل نموده و به نتایج صحیح دست یافته باشد  از عاذاب دردنااک الهای در آخارت رهاایی 
اا َوق»فرماید:  که قرآن کریم از زبان کفار می خواهد یافت؛ چنان ا نسُمع َاو نعقُل ماا ُكنَّ الوا َلو ُكنَّ
عیر الَعقـُل ». به این کارکرد عقل  در روایات نیز اشاره شده اسات: (10  آیهک)مل« في َاصحاِب السَّ

حمُن َو اكتُِسب بِه الَجنانُ  ؛ یعنای عقال  جنباه (3  ح11  ص1تاا  ج نای رازی  باییلک)« ما ُعبِد به الرَّ
سوی خدای متعال  قرب او  انجا  اعماال صاالح و کماال انساانی هدایتگری دارد و انسان را به 
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ن دو عقال  دو جازء نفاس یگوید: پس  ا  دهد. صدرالمتألهین در تفسیر این حدیث می  سوق می
ت یاه غاکاله علو  و معارفی یه به وسیه از مبادی عالکی  جزئی انفعالی و علمی یکآدمی هستند: 

امات( و دومای  جزئای فعلای و یمان باه خادا و روز قیاشوند ) آنها خودشان هستند  منفعل می
عنی انجا  طاعاات یباشد   ت آنها عمل به مقتضای آنها مییه غاکه به سبب آرا و علومی کعملی 

ن اثار یریای از اخاالق ناپساند  در طبقاات زیز از معاصی و تخلق به اخالق حسنه و رهاایو پره
ن دو هدف حاصل شوند  تقرب به یه اکامی عت است. پس  هنگین و شرین  همان دیند و اک می

. رسااول (225  ص1  ج1366)صاادرالدین شاایرازی  ر او حاصاال خواهااد شااد یاادن از غیااخاادا و بر
انما یُْدرُك الخیُر كُلُّه بالعقـِل و ال دیـَن »د: یفرما با عبارت موجزی این مطلب را بیان می خدا

رات ]علمای و یا؛ بادون تردیاد  هماه خ(143  ح158  ص74ق  ج1390)مجلسای  ِلَمْن ال َعقل لَه 
در حادیث دیگاری  رساول « ن نادارد.یاه عقل ندارد  دکسی کد و یآ عملی[ با عقل به دست می

یا على العقـل مـا اكتِسـَب بـه الجنـُ و ُطلـَب بـه رضـَى »فرمود:  خطاب به علی خدا
حمن ن بهشات ه باا آکازی اسات یا؛ ای علیآ عقال  چ(3  ح59  ص74ق  ج1390)مجلسی  « الرَّ

نیاز در حکمات  حضارت علای« د.یاآ شود و رضای خدای رحمان به دست می ل مییتحص
ُ اَما اسْ »فرماید:   نغزی می   407البالغاه  حکمات )نهج عقـاًل إال اسـتَنَقَذُه ِبـه یومـًا َمـا ا ً رَ مْ توَدَع الّلَ

قال نجاات ؛ خدای متعال  عقل را به انسانی نداد؛ جز آنکه روزی او را با کمک همان ع(528ص
ك ـاَك ِمـْن عقِلـك َمـا »نمایاد:   آن حضرت  در حکمِت دیگر این مطلب را تأکیاد می« بخشید.

؛ عقل تو را کفایات کناد کاه (530ص  421حکمت البالغه   )نهجك َك ِمْن ُرشدِ یِّ اَْوَضَح ل  سبیَل غَ 
د  را ترین مار عاقال خادا  در حدیث دیگر  رساول« راه گمراهی را از رستگاری نشانت دهد.

ِ َوفُ أكمُل الناِس عقـاًل اَْخـ»ترین آنها به خدای سبحان باشد:  کند که مطیع  کسی معرفی می و   ُهم لّلَ
لطان و اَ هُ فُ وَ الناِس عقاًل اَخْ  م لَُه َو أنَقُص هُ عُ وَ طْ اَ    58  ص74ق  ج1390)مجلسای   م لَـههُ عُ وَ طْ ْم لِلسُّ

ن مارد  در برابار یتار عین و مطیتر فیخاه کسی است کن مرد   از جهت عقل  یتر املک؛ (126ح
ن یتار عیاه از سلطان ]ظاالم[ بترساد و مطکسی است کن آنها  یتر عقل مکخدای سبحان باشد و 

 اَعَقـُل النّـاس اَطـوُعُهم لِلّ ُسـبحانه»نیاز فرماود:  رمؤمناانیام« س در اجرای اوامر او باشد.ک
 «  ترین آنها در مقابل خدای متعال است. طیعترین مرد   م ؛ عاقل(428  ص2  جتا می آمدی  بیی)تم

ه انساان در کاناد کف ماییادگاه قرآن  این گوناه تعریز عقل را بر اساس دیعالمه طباطبائی ن
ق معارف است و اگار یتگر انسان به سوی اعمال صالح و حقایشود و هدانش از آن بهره مند میید
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ر و شارهای یاده نمای شاود؛ هرچناد در خینام« عقل»دگاه قرآن  یگر از دیر نباشد  دین مسیدر ا
؛ 157  ص5؛ هماان  ج255و182  ص16ق  ج1417)طباطباایی  ی داشاته باشاد یاراکارف  وی ِص یدن

الَعقـُل »رات اسات: یا. به صورت کلی  عقل در لساان دینای  سرچشامه خ(369  ص19همان  ج
هنماا و هادایتگر انساان رات و رای. عقل  سرچشمه همه خ(173  ص1تا  ج )آمدی  بی« یَنبُوع الَخیر

گر اسات. بناابراین  خادای  بخش و هادایت مال است؛ از این حیث که عقال روشانیکبه سوی 
کاه در حادیای حضاارت  بارای انساان قارار داده اساات؛ چنان« حجاات»متعاال آن را باه عناوان 

ار و حجات کای هشا آ خدا بر مرد  دو حجت دارد: حجت آشا»د: یفرما می جعفر بن موسی
نای  یلک)« اند و حجت پنهان  عقل مرد  اسات غمبران و امامانیار  رسوالن و پکجت آشپنهان. ح

 .(12  ح19  ص1تا  ج بی
برای مبّلغ دینی ضرورت دارد که بیان خود در خصوص حقیقت دینی را عقالنی سازد تا برای 

 پذیر باشد. مخاطب او فهم

 چهار. پیروی از نیکوترین سخن

نیت اسالمی در تبلیغ  ایجاد بستری است که مخاطب خود با تفکر یکی از موارد مهم نقش عقال
پیروی نماید. خداوناد متعاال در ساوره مبارکاه زمار  در ایان بااره « نیکوترین سخن»و تأمل  از 

ساانی کنند؛ آنان ک روی میین آنها پیوتریکشنوند و از ن ه سخنان را میکسانی کهمان »فرماید:   می
. عالماه در تفسایر ایان آیاه (18)زمار  آیاه« اناد ده و آنهاا خردمندانرکاتشاان یه خدا هداکهستند 

َم اده أنُّهم َطالَبُوا الحقَّ َو الُرشَد یَستِمعون القَوَل رجاًء أن یِجدوا فیه حقـًا و خوفـًا أن »نویسد:   می
 ه بندگان خادا کاه ریالکن است ی؛ مفاد آیه  ا(250  ص17 ق  ج1417)طباطباایی   ء منه ی وتَُهم شي

د یان امیه گوش دهند  بدکشمارد  طالب حق و رشدند. به هر سخنی   آیه آنها را صاحبان خرد می
شاان فاوت یه در اثر گوش ندادن به آن  حق از اکترسند  ابند و مییه در آن حقی بکدهند  گوش می

ر و کند  اهل مدارا و گفتمان هستند و باا صاب  بنابراین  صاحبان ِخردی که قرآن معرفی می« شود.
دهند و در نهایت  باا تعقال و   حوصله و تساهل  به هر سخنی  حتی سخن مخالف گوش فرا می

نماید و چون با استماع سخنان متفااوت   تفکر  بهترین سخن را تشخیص داده و از آن متابعت می
کند  پاس  اهال نجاات و   یابد و از آن پیروی می و عبور از داالن صواب و خطا  حرف حق را می
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 1یت است.هدا
ترین ویژگی عقالنیت که در تبلیغ نقش ماؤثری دارد  بسترساازی بارای  بر این اساس  از مهم

تأمل و تعقل و تشخیص حقیقت و پیروی از نیکوترین نظر  مکتاب و... اسات. خادای متعاال  
عقل را حجتی درونی برای بشر قرار داده است و روز قیامت  مبتنای بار احکاا  عقلای  انساان را 

ذه خواهد نمود. انسانی که صاحب ِخرد است  اگر تعقال باورزد و عقالنیات پیشاه ساازد  مؤاخ
کند. بنابراین  مبّلاغ دینای  بایاد  یابد و از خطا و ضاللت رهایی پیدا می قطعًا راه صحیح را در می

های عقالنای اساتوار ساازد تاا زمیناه تأمال و تعقال را در  بیان تبلیغی خود را بر مبنای شااخص
ایجاد نماید. هنگامی که این بستر فراهم گردید و مخاطب به تفکر واداشاته شاد  عقال  مخاطب

گااه در دا  مکاتاب  کناد و فارد متفکار و اندیشامند  هیچ می خاصیتی دارد کاه حقیقات را درک 
تاوان گفات کاه در عصار حیارت کاه  می گیارد. پاس  های فریبنده آنها قرار نمی انحرافی و آموزه

 اند  عقالنیت  بهترین راه رهایی از گمراهی است. ن سایه افکندهها بر ارها شبهه

 پنج. اعتدال در تبلیغ

های مهم در مورد عقالنیت در تبلیغ  ایجاد اعتدال اعتقاادی و رفتااری و پرهیاز از  ویژگییکی از 
های جدِی بسیاری از مبّلغان  افراط و تفریط در بیاان اسات.  افراط و تفریط است. یکی از آسیب

اعتادال را رعایات کنیاد. »مقا  معظم رهبری در جمع فضال و طالب و روحانیون مشهد فرمود: 
شوند؛ حاال یاا  اعتدال  یعنی در هیچ جهت دچار افراط نشوید. بعضی در منبرها دچار افراط می

حال  افراط  ماذمو   اّی  کند. علی در طرف جهات اخالقی  یا در طرف جهات سیاسی؛ فرق نمی
رو  . ازایان(4/1/1369)بیاناات در جماع فضاال و طاالب و روحاانیون مشاهد  « ن نیستاست؛ مستحس

کناد و دچاار افاراط  می مبّلغی که پایبند باه اصاول عقالنای باشاد  اعتادال در تبلیاغ را رعایات 
 گردد. نمی

ها و متدهای تبلیغ  در ساختار و اصاول و  ها  سبک قطعًا عقالنیت در مبانی تبلیغی  در روش
تواند نقش ایفا نمایاد؛ اماا باا  می ها و دستاوردها   طور در اهداف و رسالت تبلیغ و همین محتوای

                                                           

اسالمی  مشترک است و تمایزی ندارد. عقل اصطالحِی فلسفه اسالمی  عقلی  . عقل فلسفی  با این ویژگِی عقل1
کند. عقل عملی در ُبعد عمل  و عقل نظری در بعد نظر  انسان را  است که انسان را به کمال و سعادت هدایت می

 سازد. می رساند؛ یعنی از قوه و استعداِد صرف  نهایتًا به فعلیت تا  نایل گا  به رشد و تکامل می به گا 
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شاود و از بااب  می توجه به اینکه مطلوب جستار حاضر  این امور نیست  از ورود به آنهاا پرهیاز 
نمونه و مصداق  مواردی از نقش و کارکردهای عقالنیت در بااب تبلیاغ تبیاین گردیاد. هادف و 

یابی و فهم دین اسات و مبّلاغ دینای   اصلی این مقاله  آن بود که عقالنیت  منطق حقیقت مسئله
رو  مادعی هساتیم کاه  های متعالی دینی نادارد. ازایان ای جز کشف حقیقت و بیان آموزه دغدغه

 رود. می های دینی به شمار  ها و گزاره عقالنیت در این مسیر  بهترین راِه فهم و بیان آموزه

 نیت جاهلیت و گمراهی ناعقال
انجاماد و راه کشاف ساّر  الله می ناعقالنیت و ِخردستیزی جاهلیت اولی و مدرن  به انسداد باب

که در جاهلیات اولای  عقالنیات جایگااهی نادارد  در جاهلیات  گونه بندد. همان حقیقت را می
در عصر مدرنیتاه  یابد.  شود و ناعقالنیت جدید ظهور می مدرن نیز عقالنیت با بحران مواجه می

ای باه ساوی ملکاوت عاالم و حقیقات  مااباه شاهود متعاالی حقیقات و دریناه عقالنیت که به
گاردد و یاا  اعالست  از مقا  واقعی خود تنزل نموده و تبدیل به ابزاری در خدمت اوهاا  بشار می

بخشاد. وضاعیت بحرانای عقالنیات و  هاای ضاّد عقالنیات می کاماًل جایگاه خود را به جریان
توان از مسیر انتقاادات متفکاران غربای همناون: مااکس وبار  ردستیزی جاهلیِت مدرن را میِخ 
 ( و... 1964اا1895 (  مااکس هورکهاایمر )1971ا1885 (  گئورق لوکاچ )1918ا 1864)

 1روشنی بازیافت. به
شامارد و باه عقالنیتای    علت بحران غرب را انحطاط ماذهب اصاالت عقال می«هوسرل»

انگااری   های بشر در آمده و با غلباه طبیعت به صورت ابزاری در خدمت خواهشتبدیل شده که 
غرب از اصل خردمندی خاود دور افتااده اسات و »بحران را به وجود آورده است. به نظر ایشان  

حّل رهاایی از ایان بحاران  یاا  و راه« وحشیانه سقوط کرده است ِی ها توزی روحش در ورطه کین
اروپاا »بسامان و بحرانی است که به نابودی خواهد انجامید و یا اینکه سکونت در این وضعیت نا

دوباره از روح فلسفه سر برآورد که الزمه و شرط آن  شجاعت عقلی برای غلبه بر طبیعت انگاری 
حّل جسورانه هوسارل   . این اعتراف وحشتناک و راه(96  ص1393)هوسرل  ادموند و دیگران  « است

ه غربی  یا باید در حالت دور افتادگی از خردمنادی و در واقاع  وضاعیت دهد که جامع نشان می

                                                           

 .  سلکییک روشنگبی. ر.ک: تئودور و. آدورنو و ماکس هورکهایمر  1
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جهالت عد  روآوری به عقالنیت شهودی و عقالنیتی کاه انساان را باه ساوی حقیقات هادایت 
ی او گشاوده ورشاند و یا امکان دیگری را که فاراکند  کاماًل خود را به اضمحالل و نابودی بک می

 قالنیت استعالیی را احیا کند.شده است  پاس دارد و دوباره ع
در عصر مدرنیته  عقالنیتی شکل یافت که ادراک عقلی را به شناخت عقلی مفهومی محدود 

رد و این عقل مفهومی را مطلق نمود. این عقالنیت  به دلیال نفای کلیات و ضارورت از ادراک ک
را نهادیناه سااخت.  عقلی  فهم عقالنی را در حّد َوهم بشری تنزل داد و در واقع  جهالت مادرن

شد و زبان انکار بار مناابع عاالی معرفتای گشاود و  گیر  ت  در مراتب پایین عقل زمینیاین عقالن
ت  یاک جملاه  عقالنیسپس  به سطح دانش پوزیتیویستی و عقالنیت ابزاری تنزل پیدا کرد. در 

شاأ هماه رفتارهاای را منیاا برده شهوات است؛ زیار ک ده از ماوراء و خدمتینگر  بر ابزاری جزئی
ی از یکاال و شاهوات انساانی  یدهند. پس  توجه به آنها و تحقق امآدمی را امیال وی تشکیل می

ال یار امیناپذ انیان  تعار  پاین میل اساسی در اکت ابزاری است؛ اما مشیاهداف اساسی عقالن
یر نیسات. وجاود پذ ه ارضای همه آنها  امکانک طوری های نفسانی با یکدیگر است؛ به و خواسته

حّلی مناسب  پای عقال را  ست  در اندیشه یافتن راهیشمندان اومانیه اندکاین مشکل  موجب شد 
به میان بکشند. بر این اساس  آنان عقل را خاد  امیال دانساتند و مادیریت امیاال را در حاّد یاک 

عقال در »د: نویسا ( در این باره مای1980ا1899میانجی  به عقل سپردند. جان هرمن رندال )
. (566  ص2تاا  ج )رندال  بی« های متعار  و غالبًا سرسخت  فقط یک میانجی استمیان انگیزه

کناد: ای همنون: هابز  هیو  و بنتا  را در این باره چنین نقال مایآنتونی آربالستر  دیدگاه فالسفه
را باه حکام عقال  ها و مقاصاد خاود فرد از دیدگاه هابز  هیو  و بنتا   به این مفهاو  کاه هادف»

ها هساتند کاه باه فارد  ها  تمنیات و بیزاریبرگزیند  عاقل نیست. به عکس این شهوات  خواهش
با قبول ورند. آ های الز  برای حرکت در سمت و سوی معّینی را فراهم میبخشند و انگیزهجان می

شاهوات و « بارده»هیاو    توان خدمتکار یا به قولهای بشری  عقل را فقط می این تلقی از پویش
ها قلمداد کرد. در چارچوب این الگو  از رابطه مقاصد بشر با عقل و احسااس  عقال را  خواهش
تواناد باه ماا توان وسیله به شمار آورد و بنابراین  اساسًا نوعی محاسبه است. عقال نمایفقط می

  خاوب اسات؛ بگوید که هدفی بیش از هدف دیگر  عقالنی است. هر هدف یا شیء خواستنی
هاا  ساازش  به این دلیل که خواستنی است. کار عقل  این است که چگاونگی ارضاای خواهش

  1367)آربالساتر  « دادن آنها با یکدیگر و یا خواهش برای همان چیز از سوی دیگران را معین کند.
 .  (51ص
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ت آن   ماهیا«حقیقت»یا همان جاهلیت مدرن با « خردگرایی ابزاری»با روشن کردن نسبت 
دارد و ایان دوری و « حقیقات»  همواره تعهد و نسبتی با «انسان»توان گفت  گردد. می آشکار می

بخشد. بشار  عهاد  نزدیکی او نسبت به حقیقت است که تما  شئون و زندگی او را معنای تازه می
افت  عهاد جدیادی یدی ظهور یت جدیه عقالنکازلی با حضرت حق داشت و در عصر مدرنیته 

بست که با آن عهد ازلی  تناق  آشکار داشت. بدین ترتیاب  تماا  فرهناگ و سااخت و  با خود
سیستم تمدن جدید  فرع بر این عهد مدرن است و در این عهد جدید  جایگاه انسان و حضارت 

های تاریخ  چیزی جز شکستن عهد سابق و بساتن عهاد جدیاد  گشت»حق عو  شده است. 
بنادد و باا ایان عهاد   بیند و با خود عهد می را آیینه حق می نیست؛ ولی در دوره جدید  بشر خود

. (7  ص1379)داوری اردکاانی  « افتاد شاود و زماامش باه دسات وهام می خانه عقلش ویاران می
ردش فقط تشاخیص و تعیاین کارکاستی معزول و ین  طبق عقالنیت ابزاری  عقل از مقا  ریبنابرا

نمایاد؛ راه رسیدن باه آن اهاداف را ساازماندهی مای بهترین ابزار و وسایل نیل به اهداف است و
گذاری آنها  قضاوتی داشته باشد. ایان قضااوت را پایش از  آنکه در مورد خود اهداف و ارزشبی

ال و برده شاهوات انساانی باوده و تنهاا باه یدهد. عقل  در خدمت امعقل  امیال آدمی انجا  می
ند و زما  امور حیات انساان باه دسات ک ت مییریهای متعار  را مد زهیانجی  انگیک میعنوان 

 .(1393؛ سعادت  1389)ر.ک: سعادت  افتد  وهم می
انگارانه مدعی شدند که این تمدن غرب  به دلیل ابتنا بر عقالنیت ابزاری و علام  برخی مطلق

و این نسخه  نه تنهاا  (31  ص1396)شایگان  تجربی  بهترین الگوی پیشرفت و تمدن بشری است 
ها و جوامع بشری  بهتارین راه پیشارفت و توساعه محساوب  انسان  ها  بلکه برای همه غربی برای
اسات؛ یعنای هماان   گردد و همه جوامع  ملز  به پیروی از عقالنیت غربی و الگوی مدرنیتاهمی

 (.(شمولی دارد  جهان  ه داعیهکوالر کزداشده و س عقالنیت خودبنیاد  دین
ه ناشای از کاخواهی عقالنیت غربای  انگیز ترقی بینی و پژواک گسترده و شوق این خوشالبته 

زودی برخای از پیامادهای  تمدن جدید بود  زمان طوالنی انعکاس نیافت؛ باه  دستاوردهای اّولیه
 (  اندیشامنِد 1951ا1886ار شد. رنه گنون )کهای تمدن جدید آش ناگوار آن  سر باز زد و بحران

به برخی از این پیامدهای ناگوار  ییبان  نیسی می د  تاب کمنتقد مشهور فرانسوی  در  گرا و سّنت
 ند: ک های تمدن جدید  چنین اشاره می بست و بن
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ه بر اثر پیشرفت و ترقی که تنعم و رفاه را آرمان خود ساخته بودند و از بهبودهایی کسانی ک»
بشار در روزگااران پیشاین هساتند؟ تر از ابناای  حاصل گشته  برخوردارند  آیاا خوشابخت

اناات بیشاتری وجاود دارناد  ولای عاد  تعاادل و کتر و ام امروزه وساایل ارتبااطی ساریع
نابسامانی و احساس نیاز بیشتر  او را در معر  خطر فقادان قارار داده و امنیات او هرچاه 

ه هدف تمادن جدیاد  چیازی جاز افازایش کبیشتر در معر  تهدید قرار گرفته است؛ زیرا
طلبی و  اناات  مواهاب طبیعای و لاذتکآمیز از ام گیری جنون های تصنعی  بهره نیازمندی

« ارضای هرچه بیشتر و غوطه ور ساختن انسان در زنادگی ماشاینی  چیاز دیگاری نیسات
 .(144  ص1372)گنون 

گا  از دین و منابع قدسی و حتی عقل استعالیی فاصله گرفت و در نتیجاه   به عقالنیت غربی  گا 
ها و معارف الهی و بشری را از دست داد. پس  ابتادا کوشاید تاا علام تجربای را  سیاری از آموزهب

رو  دانشمندان سده نوزدهم  عقالنیات صارفًا  جایگزین همه آننه از دست داده بود  سازد. ازاین
 های فرهنگی و اجتماعی در هم آمیختند و دین انساانی تجربی را با ایدئولوژی  هنجارها و ارزش

کردند و چناان بار اقتادار علام پاای فشاردند و سااِز ناهمسااز  آفریدند و خود نقش پیامبرانه ایفا 
شناس و اقتصاددان ایتالیاایی  آنهاا را باه هماین دلیال  عالماان  نواختند که ویلفردو پارتو  جامعه

 .(508 ص1366)آرون  احمق نامید 
داد و این علِم مبتنای  ردگریزی شکل میآلود را در واقع  خ این علم جدیِد وهم  اساس و ریشه

گونه دستاوردی  در راستای کشف حقیقت نداشت.  بر َوهم و عقالنیت ابزارِی مبتنی بر ظن  هیچ
توان گفت در دوران مدرنیته  زما  انسان مدرن  به جای عقل  به دست وهام افتااد و  رو  می ازاین

ساازی  با تکیه بر وهم و علام ظنای  باه نهادینه زدند  اما در واقع  آنها گرچه از عقل و علم د  می
 کاماًل بریده بودند.« حقیقت»کردند و پیوندشان را با  جهالت مدرن تالش می

 نتیجه
  توسط یک عقالنیت استعالیی و انتقادی  امروز بایش از «حقیقت»فهم و درک و تبلیغ روشمند 

جهاان  گونااگونی مکاتاب  گذشته اهمیت خود را نمایانده اسات. شارایط اجتمااعی و سیاسای
اجتماااعی و فکااری در عااالم و تحیاار و ساارگردانی نظااری و علماای انسااان امااروز از یااک سااو  

هاای  گری و ضعف بنیه علمی در حوزه فهم امور دینی و در نتیجاه باروز مکاتاب و جریان قشری
عقالنیات  انحرافی  تکفیری و افراطی از قبیل القاعده  طالبان  داعش و... از سوی دیگر  اهمیت
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نشااند  دهد و این سؤال اساسی را بر تارک تما  مسائل می را بیش از پیش  جلوی چشم ما قرار می
تواند به آن انتساب دهاد؟  این قدر مبهم و یا پوشیده است که هرکسی خود را می« حقیقت»که آیا 

 میان حقیقت و ناحقیقت  نادیدنی است یا واقعًا ُپرناشدنی است؟   آیا فاصله
تواند لبااس  می« خردگرایی ابزاری»استعالیی  « عقالنیت»رسد که در دنیای فاقد  نظر می به

بنشیند؛ اما تبلیغ و معرفی صاحیح  عقالنای و روشامند « حقیقت»حقیقت بر تن کند و به جای 
گاردد کاه انتسااِب هرگوناه جنایات ضاّد  ترین وجه ممکن  موجب می هم به روشن حقیقت  آن 

و حقیقت ممتنع شود. همننین  برای ماا مسالمانان جهات رهاایی از تشاتت  انسانی به نا  حق
هاا از  محوراناه  عقالنیات و فهام روشامند اساال   ضارورت دارد تاا رهن کلماه و تشادد عمل

  باز گاردد و فاصاله« کتاب مبین»ای رهانیده شده و به متون اصیل و محتوای  های فرقه فر  پیش
هاای کاه جریاان نحوی کار  ُپرناشادنی نشاان داده شاود؛ بهطورآشا میان حقیقت و ناحقیقت  به

انحرافی مال داعش و طالبان  نتوانند خود را اسالمی معرفای کنناد. عقالنیات اساالمی  منطاق 
های عقالنیات تبلیاغ نمایاد  اّواًل  بیاان او  یابی است و مبّلغ چناننه بر اساس شااخص حقیقت

هاای  عقالنیت به فهم جامع و متقن در تبلیغ آموزه  مؤلفهیابد؛ ثانیًا  طبق  معقولیت و مقبولیت می
گردد؛ ثالاًا  عقالنیت جنبه هدایتگری و تشخیص حق و باطل را دارد و مبّلغ اگار در  دینی نایل می

آساانی باه راه درسات و باه ساوی حقیقات  امر تبلیغ از عقالنیت بهره بگیرد  مخاطب خود را به
کنند و مبّلغی  لباب و صاحبان ِخرد  از نیکوترین سخن پیروی میسازد؛ رابعًا  اولوااال رهنمون می

های عقالنیت بیان خود را سامان دهد  مورد پاذیرش و گازینش مخاطباان  که بر اساس شاخص
 گردد. گیرد و نهایتًا اینکه عقالنیت  موجب اعتدال در امر تبلیغ می قرار می

ی به عقالنیت شکل گرفات کاه در واقاع    نگاه نوین در جهان مدرن و عقالنیت ابزاری غربی
گیارد کاه تاابع  همان جهالت اولی در قالب مدرن است. در جهالت مدرن  ناعقالنیتی شکل می

دهنده و بیانگر حقیقت نیست و اساسًا نااظر باه شاناخت و  های بشر است و هرگز نشان خواهش
 باشد. کشف حقیقت و تعیین اهداف نمی

های متعالی دینی و فهام و بیاان حقیقات  بایاد باه عقالنیات  زهبر این اساس  برای تبلیغ آمو
یابی است؛ ناه خردگرایای  گر و منطق حقیقت اسالمی توجه داشت؛ عقالنیتی متعالی که هدایت

گوناه دساتاوردی در  آلود و مبتنی بار ظان اسات و هیچ ابزاری مدرن که مانند جهالت اولی  وهم
 .مسیر کشف حقیقت ندارد
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