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  دهيچك

خود مشغول داشـته   ترين موضوعاتي است كه فيلسوفان و متكلمان مسيحي و مسلمان را به از كهن "عقل و دين" ةمسئل
اسـتاد مطهـري،    داده است. از نظر جاي "اعتدالي حداكثري وانتقادي، گرايان  عقل"، و "گرايان ايمان" در گروهرا  و آنان

بـه  . ي ميان عقل و دين وجود ندارد و در تزاحم حكم عقل و شرع، حكم عقـل مقـدم اسـت   دهيچ تضا ،خودي خود به
هرچند با برخي ظواهر روايي منافات داشته باشد. ايشـان   كند، عقل روح اسالم را درك و طبق آن عمل مي ،اعتقاد ايشان

گرايـي   عقـل  رسـد  نظـر مـي   اما به ،گيرد فاصله مي نيز كليفوردافراطي  گرايي حداكثري تابد و از عقل گرايي را برنمي ايمان
در  هرچنـد  ، ذيردپ ، مياند معنايي كه توماس آكويناس و امثال وي بيان كرده ، بهضعيف و نزديك به اعتدالي را حداكثري

  تبيين مسئله با آنها اختالف دارد.
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 قدمهم. 1

تـرين   ترين و پرسـابقه  عقل و ايمان از كهنو عقل و دين، عقل و وحي،  ة نسبت و رابطةلئمس

نيـز،   دهـد. در دوران معاصـر   ديرين آن گواهي مي ةموضوعات كالمي است كه تاريخ بر سابق

عقالنيت جديد، ازجمله عقالنيت روشنگري، عقالنيـت ابـزاري، عقالنيـت     مباحث با همچنان

كه حاكي از اهميت اين موضـوع در ميـان انديشـمندان     يميرو مدرنيته و عقالنيت انتقادي روبه

به لزوم رويكردي عقالني به باورهاي ديني استاد مطهري ازجمله فرهيختگاني است كه . است

جـرأت   بـه  ه اسـت. شدت از پيوستگي و ارتباط متقابل عقل و ايمان دفاع كرد بهو  استمعتقد 

در  است؛ چنانچـه خـود    كردهعمر خود را وقف دفاع عقالني از دين كه ايشان توان گفت  مي

 ،در بيست سال گذشـته  ،فاز نگارش و تألي شهدف كه كند تصريح مي مقدمة كتاب عدل الهي

از طـرف   كـه  ،صحيح و عقالني مسائل اسالمي بوده است تا به معضالت و اشـكاالتي   ةعرض

) استاد 2ب، ص 1370(مطهري،  پاسخ گويد. ،شود با اسالم به اسالم وارد مي ناآشنايانبعضي 

 ،او روشـني نمايـان اسـت.    بـه  انشـ اي در آثـار  گرايـي  عقلو اين گرايي قوي بود  مطهري عقل

شريعت تسلط كافي دارد، با داليل عقلي از حريم اعتقـادات اسـالمي    ةكه بر مباني حق درحالي

از قـرآن و سـنت   ). استاد شواهد فراوانـي را  42، ص 1379محمدپور دهكردي، (د كن دفاع مي

، انداز شـيعي آن  ويژه از چشم هبم، در اسال را قلبودن ع تا جايگاه واال و حجتدارد  عرضه مي

آيـا عقـل در   ). اين سـؤال كـه،   385، ص 1378، مطهري؛  75، ص1380ات كند (مطهري، اثب

جريـان   چهـار ، مقام داوري و اعتباردهي به اعتقادات و باورهاي ديني جايگاهي دارد يا خيـر؟ 

گرايـي   عقـل انـد از:   كـه عبـارت   ردآووجـود   بـه در دوران معاصـر   دينعقل و   ةدربار را مهم

در ايـن مقالـه بـرآنيم تـا     گرايـي اعتـدالي.    گرايي انتقادي و عقـل  گرايي، عقل حداكثري، ايمان

رويكرد استاد مطهري را در مواجهه با بحث نسبت ميان دين و عقل بيان و مشخص كنيم كـه  

  گيرند.   هاي يادشده قرار مي بندي يك از دسته ايشان در كدام
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  و سنت از ديدگاه استاد مطهري اصالت عقل در قرآن. 2

استدالل و برهان از طرف خـود قـرآن    ةاقام را مطهري بارزترين جواز استفاده از عقلاستاد 

يكـي از ابزارهـا و    مثابة ها به استداللگيرد كه  داند و نتيجه مي مي ي اثبات مسائل اساسيابر

. ايشـان  )59-58، ص 1361 (مطهري، نديكي از منابع از نظر قرآن مجيد معتبر مثابة عقل به

ل ئكند، بلكه در بسياري مسا استدالل اقامه مي ل اصول دين قرآنئتنها  در مسا نه«فرمايد:  مي

كند كه اين موازين فقط در عقل معتبر است. يعني اگـر عقـل    ديگر هم با موازيني بحث مي

د آور دليـل مـي   "كتب عليكم الصـيام "در مورد چرايي ؛ معتبر نباشد، آن موازين اعتبار ندارند

معنـي نـدارد. پـس     هـا  ... اگر حكم عقل اعتبار نداشته باشد، اين استدالل"لعلكم تتقون"كه 

عنوان يكي از منابع، از نظر قـرآن مجيـد معتبـر     عنوان يكي از ابزارها و عقل به ها به استدالل

ل اعتقادي و كالمي، بـر اسـتفاده از   ئدر مسا ،مطهري. )59-58، ص 1361 (مطهري،» است

قرآن كريم ايمان را «داند:  اللي تأكيد دارد و اين شيوه را برگرفته از قرآن كريم مياستد ةشيو

خواهد كـه مـردم از انديشـه بـه ايمـان       تعقل و تفكر گذاشته است. قرآن همواره مي ةبرپاي

را كـافي   "تعبـد " من و معتقـد بـود و آن را شـناخت   ؤبرسند. قرآن در آنچه بايـد بـه آن مـ   

اينكـه خداونـد وجـود دارد و     ،تحقيق كـرد مـثال   اصول دين بايد منطقاًداند، عليهذا در  مين

. )59ب، ص 1385 (مطهـري، ...»  بايد بـه آن پـي بـرد    اي است كه منطقاً  يكي است، مسئله

انـدوزي و   دانـش  ،قرآن همـواره بـه دانـايي   «فرمايد:  ايشان در بيان اصالت عقل در قرآن مي

اسالم جز عقل هـيچ چيـز ديگـري حـق مداخلـه      . در اصول دين كند خردورزي دعوت مي

رديد بايد دليل عقلي بياوريد. اسالم جز وندارد. يعني اگر بپرسند به چه دليل به خدا ايمان آ

اي ممنـوع بـراي ورود    كند. اصول ايمان در مسـيحيت، منطقـه   از راه عقل از شما قبول نمي

رق عقل اسـت و غيـر از عقـل    اي است كه در ق اما در اسالم اصول ايمان منطقه ،عقل است

از . اسالم )22، ص 1378، گر (خامه »هيچ قدرت ديگري حق مداخله در اين منطقه را ندارد

 از انسـان  بلكـه  ،هاي آن را بپذيرد و به آنها گردن نهد خواهد دستورها و آيين نمي فقط بشر

 ةهمـ  ةدربـار  ،روي . ازهمـين خواهد ميدريافتي عقالني و ايماني  ةكرنش و پذيرش را برپاي
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نزديك  »علم« ةواژ، خواند. در قرآن به انديشيدن و خردورزي فرا مي ،امور تكوين و تشريع

چهـار   »تـدبر « ةواژ، بار 16 »لب« ةواژ ،بار 18 »تفكر« ةواژ ،بار 49 »عقل« ةواژ ،بار 780به 

خداونـد در  «افزايـد:   وي مـي  .دو بار آمده است ،معناي عقل است كه به ،»نهي« ةبار و واژ

جهان آخرت و رخدادهاي  ،نزول قرآن ،هاي طبيعت پديده ةپس از آنكه دربار ،آيات زيادي

آن  ةاين موضوع را طرح كـرديم تـا دربـار   " :فرمايد مي، آورد ميان مي تاريخ انسان سخن به

همـه از آن   در وحي اين ،اگر خردورزي و انديشيدن سند حجت نبود ،راستي به. "نديشيدابي

  ).48، ص1374(مطهري، » يافت؟ رفت و چنين جايگاهي مي ميسخن 

  اصالت عقل در قرآن از ديدگاه استاد مطهري .2.1

داري  ريشـه  ،داللت التزامي داللت مطابقي و گاه به گاه به، چندين دسته از آياتاز نظر ايشان 

 از بخردانـه گيـري   بهـره "براي مثال، گروهي از آيات بـه   .كنند بودن عقل را بيان مي و اصيل

ن شـر الـدواب عنـد اهللا الصـم     ا"اشاره دارند. چنانچه در قرآن كريم آمده است:  "انديشيدن 

 انديشـند  كـه كرنـد و الل و نمـي    اند ها نزد خدا كساني بدترين جنبده؛ "البكم الذين اليعقلون

 ةكساني هسـتند كـه از انديشـ    ،"اليعقلون"«است:   استاد در شرح اين آيه آورده) 22: (انفال

در سـلك  ، آنـان نيسـت   ةكه نام انسان زيبند، گونه افراد را گيرند. قرآن اين خويش سود نمي

كـه   ،بـودن  يعنـي مقـام انسـان   ( دهـد  نام چهارپايان مخاطب خويش قـرار مـي   حيوانات و به

   ، 1374(مطهـري،  » شـود)  خـردورزي حاصـل مـي    ةدر ساي ،او كرده ةاللهي را شايست خليفه

فرمايد:  سورة يونس كه مي 100جمله، آية  استاد به آيات ديگري نيز اشاره دارد؛ از ).48ص 

ورزند و عقـل   خداوند پليدي را بر آنان كه خرد نمي؛ "ويجعل الرجس علي الذين اليعقلون"

سـمع  وقالوا لوكنـا ن "فرمايد:  سورة ملك كه مي 10و يا آية  د.دار مقرر مي، بندند مينكار  را به

ـ ؛ "او نعقل ما كنا في اصحاب السعير شـنيديم يـا بـه     را مـي  ااهل دوزخ گويند: اگر سخن انبي

خـردورزي   ،در اين آيه«دارد كه:  . و بيان مياز دوزخيان نبوديم ،كرديم دستور عقل رفتار مي

(مطهـري،  .» رستگاري اخروي دانسته شده اسـت  ةيابيدن در زندگي و ماي درست راه ةوسيل

جستاري بيان شده كـه   كنند كه در آنها ي نيز اشاره ميآيات ديگر ايشان به). 48، ص 1374
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قل هاتوا برهـانكم ان  ": ممكن نيست دانستن انديشيدن و خردورزي پذيرفتن آن بدون اصيل

و ). 24: انبيا، 111ه: (بقرد گويي اگر راست مي ،بگو: برهانتان چيست بياوريد؛ "كنتم صادقين

خلل و ، خداياني بود، جز خدا به ،اگر در آسمان و زمين؛ "لهه اال اهللا لفسدتاو كان فيهما ال"يا 

 ،كـردن توحيـد   براي ثابت ،در اين آيه«فرمايد:  ايشان مي). 22: انبيا( يافت فساد در آن راه مي

 ).49، ص 1374(مطهري،  قياس منطقي و استدالل عقلي ترتيب يافته است

تكيه بر پيوند عيني و  كند كه به از آيات اشاره ميبندي ديگري  ايشان همچنين به دسته

پيونـد و بسـتگي علـت و معلـول و اصـل      «فرمايد:  كند و مي دعوت مي ها عقلي ميان پديده

بسته و وابسته  ائلمس اي از آيات انديشيدن و خردورزي است. پاره ةپاي ها عليت ميان پديده

كننـد و از نظـام سـببي و مسـببي      يان ميبه جهان را در پيوند و بستگي علي و معلولي آنها ب

يا معشر الجن واالنس " :مانند ،گويند كه بر انسان و جامعه و طبيعت حاكم است سخن مي

توانيـد از   اگـر مـي   ،اي گـروه پريـان و آدميـان   ؛ "ان استطعتم ان تنفذوا من اقطـار السـموات  

مگـر بـه قـدرتي     ،آوردرخنه آريد. رخنه نخواهيـد   ،ها و زمين رخنه آريد هاي آسمان كرانه

ان اهللا "). ايشان همچنـين بـه آيـة    50، ص 1374(مطهري، » )33: رحمنال( برآمده از دانش

مگـر خودشـان   ، كند خدا هيچ قومي را دگرگون نمي؛ "اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم

 خواهـد بگويـد درسـت    مـي اين آيـه  «فرمايد:  كند و مي ) اشاره مي11: دگرگون شوند (رعد

از ماوراي اختيـار و   ،ولي خداوند سرنوشت را ،خداست ةها به اراد سرنوشت ةاست كه هم

هـا   بلكـه سرنوشـت   ،دهد كند و كار گزاف انجام نمي بر او تحميل نمي ،تصميم و عمل بشر

 ،كنـد  وجه عوض نمي خودي خود و بي اي را به هم نظامي دارند. خدا سرنوشت هيچ جامعه

هـاي اخالقـي و اجتمـاعي     مانند نظام ،مگر آنكه آنان كه آنچه كه مربوط به خودشان هست

). استاد 51، ص 1374(مطهري، » تغيير دهند، شان هست آنچه مربوط به وظايف فردي ،و...

تبيـين  و بـه   داند قانون عقلي را جاري مي، در ساحت تشريع نيز ،قرآنمطهري معتقد است 

آموزد كـه حكـم و دسـتور الهـي      مياز نظر ايشان قرآن . پردازد مي ععقلي احكام شر ةفلسف

ـ  علماي اصولي مـي روست كه  و ازهمين معلول مصلحت است مصـالح و مفاسـد در   د گوين
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در قـرآن   ،تشريع نمـاز  ةدربار ،براي نمونه«فرمايد:  . ايشان ميعلل احكام قرار دارند ةسلسل

جاي آور كه نمـاز از   و نماز به؛ والمنكر اءالفحش واقم الصلوه ان الصلوه تنهي عن" آمده است:

در اين آيه اثر روحي نماز ياد شـده كـه   ). 45: (عنكبوت دارد هر كار زشت و ناپسند باز مي

و  ااز فحشـ  [انسـان نمـازگزار]  ، سـبب ايـن تعـالي    دهد و به چگونه نماز به انسان تعالي مي

و جهـاد   تزكـا  ،مانند روزه ،ساير احكام ةقرآن دربار. كند ها انزجار و انصراف پيدا مي بدي

بـودن   ياييعني به احكام آسماني در عين مـاور  ؛كند بيان مي آن را آثار فردي و اجتماعي نيز،

تـا حقيقـت و   ، آنهـا بينديشـد   ةخواهد دربار دهد و از انسان مي دنيايي و زميني مي اين ةجنب

تنها يك سلسله رمزهاي مـافوق فكـر و    ،احكام بر او روشن گردد و نپندارد كه اينها ةفلسف

  ).51، ص 1374(مطهري، » عقل بشر است

پردازد  مي هاي عقل مبارزه با لغزشكند كه به  ايشان همچنين به آياتي در قرآن اشاره مي

زي و آنچـه  رهاي راه انديشيدن و خردو با بازدارنده ،ديگري از آيات ةدر دست«فرمايد:  و مي

مبارزه شده و از انسان خواسته شده  ،كند اشتباه در انديشه دچار ميكه انسان را به لغزش و 

ز يكـي ا د. زد تـا تـوان خـردورزي را از كـف ندهـ     هـا را از خـود دور سـا    كه آن بازدارنده

گمـان و ترتيـب   حدس و پيروي از ، هاي به كژراهه درافتادن فكر و عقل از نظر قرآن سبب

زيرا وقتي انسان به گمان بسنده كنـد   )؛11انعام: ، 28: (نجم ن به امور غير علمي استداداثر

دومـين سـبب خطـاي    د. مان ها باز مي ها و واقعيت از رسيدن به حقيقت ،و در پي فهم نباشد

تقليد و پيروي نابخردانه و كوركورانه است. قرآن با تقليـد   ،اجتماعيائل ويژه در مس به، فكر

از  ،خيزد و بـا ناپسـندخواندن آن   بر ميبدون درنگ و خردورزي به مقابله ، و تسليم فكري

اي را بـا معيـار عقـل     لهئورزد كه هر مسـ  تأكيد ميقرآن كند.  عقل و خردورزي حمايت مي

قرآن بـا  ). 170: (بقره بسنجيد و در انتخاب فكر و عقيده از انديشه و خرد خود مدد جوييد

 ،از نظـر قـرآن   است.نحوي باعث تضعيف و كنارگذاشتن تعقل شود مبارزه كرده  هرآنچه به

هـا و...   شخصـيت  ،احزاب ،ها گروه، عقايد، ها سنت ،حالت تسليم و پيروي در برابر بزرگان

، سومين سـبب كـژروي و اشـتباه انديشـه    ت. نابخردانه اس، اگر برابر ترازها و معيارها نباشد

انسـان  هاي فكري اسـت. قـرآن از    هاي نفساني در عرصه ها و انگيزه يافتن هواها و هوس راه
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بـه اشـتباه    ،هاي ناروا را از خود دور كند تا در انديشـيدن و خـردورزي   خواهد خواهش مي

پشتيباني و جانبـداري ايـن    درحقيقتنيز،  هاي عقل قرآن با لغزش ةمبارز). 23: (نجم نيفتد

بر حجت و سندبودن و اعتبـار   ،اين چهار دسته از آياتو  آدمي است كتاب از عقل و خرد

ديـدگاه  ، در گرايـي بـدون خـردورزي    ايمان، ترتيبدين عقل در قلمرو دين داللت دارند. ب

كـاربري عقـل در   ). استاد همچنين به 50، ص 1374(مطهري، » شود قرآن مردود دانسته مي

 ،ت عقلـي جز معرف به ،بخشي از مفاهيم و حقايق ديني«گويد:  كند و مي اشاره مي قلمرو دين

طبيعت طـرح  اي خداوند و ماور ةراهي براي فهم آنها وجود ندارد. مفاهيمي كه قرآن دربار

، (شـوري  همانندي مانند: بي، شوند گري و تفسير عقلي دانسته و فهم مي تنها با روشن، كرده

 حيـات و قيوميـت   )،68: (يونس نيازي بي)، 29: (آل عمران نامتناهي علم و قدرت)، 11آية 

: (بقـره  حاضـر در زمـان و مكـان    )،3، آية (حديد اول و آخر و باطن و ظاهر)، 255: (بقره

صـورت   يا بايـد اينهـا را بـه   ؟ را براي چه هدفي بيان كرده استائل و... قرآن اين مس) 115

اينهـا هـدفي نداشـته و فقـط      ةمر همجهوالت الينحل بپذيريم و فرض كنيم كه قرآن از ذك

كـردن بشـر بـازگو كنـد و مـردم هـم        خواسته يك سلسله مطالب نفهميدني را بـراي گـيج  

اند، بپذيريند، يا  مسيحيان تثليث را پذيرفته هك چنان آناً، و تقليد اًند كوركورانه و تعبدا موظف

است. قرآن حل اين مسائل  وبايد بپذيريم كه علم و فني هست كه كارش رسيدگي و درك 

بردن به عمـق ايـن    ها القا كرده و هدف آن، پي عنوان يك سلسله درس طورقطع اينها را به به

مفاهيم بسيار ديگري ، قرآن در«افزايد:  . همچنين مي)960، ص 1375، (مطهري »درسهاست

وحـي و  )، 39: رعـد ( لوح محـو و اثبـات  )، 22: (بروج مانند: لوح محفوظ؛ نيز مطرح است

كـدام از ايـن مفـاهيم از راه     و... هـيچ ) 3: طـالق ، 2: (انعـام  قضا و قدر)، 6: لت(فص اشراق

را براي  ائلطورقطع بايد گفت قرآن اين مس بهپس  .شوند مينحسي شناخته و درك  ةمطالع

ها را به تـدبر و   روي در آيات بسياري انسان ازاين ؛درافكنده است ،آموختن فهميدن و درس

افال يتدبرون القـرآن ام علـي   " و آياتي چون: كند ها دعوت مي حقيقتها و  تفكر در اين داده

). و 24: (محمـد  اند ها زده هايشان قفل انديشند يا بر دل آيا در آيات قرآن نمي؛ "قلوب اقفالها

كتابي مبارك است كـه بـر   ؛ "االلباب كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته و ليتذكر اولوا"يا 
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) از 29: (ص تا در آيات آن بينديشند و خردمندان يادآور حقايق آن شوندتو فرو فرستاديم 

ازآنجاكـه در  «كـه:   دهنـد  خود ايشان پاسخ مـي . )69الف، ص1368(مطهري، » اند اين دسته

قرآن كريم مسائل مربوط به خدا و ماوراء الطبيعه مطرح شده و از طرف ديگر، بـه تـدبر در   

طورضمني علـوم تعقلـي و    شود كه قرآن به ، معلوم ميطورعمومي امر شده است آيات نيز به

. در جـاي ديگـر نيـز    )70-69الـف، ص  1368(مطهـري،   »استداللي را تأييد نمـوده اسـت  

معنـايش آن اسـت كـه فهـم و     ، كنـد  به شناختن اين حقايق امر مـي  قرآن وقتي«فرمايد:  مي

راه ديگـري   ،زيرا براي شناختن آنها جـز سـلوك عقلـي    ،پذيرد گري عقلي آنها را مي روشن

  ). 56و  53، ص 1380(مطهري، » نيست

  اصالت عقل در روايات از ديدگاه استاد مطهري .2.2

الي روايـات   داري عقـل را از البـه   سندبودن و ريشه ،هاي گوناگون به مناسبت ،متفكر شهيد

بـه عقـل و    قـدر  داند كه اين ديني مي نهيگااسالم را ، انداز و از اين چشم است بيرون كشيده

ازجمله روايات مـورد نظـر   ). 247، ص 1، ج 1370(مطهري،  خرد انسان توجه كرده است

ان هللا علي الناس حجتين: حجـه  "اند:  كه آورده است b امام موسي بن جعفر ةفرمود ،استاد

خدا بر مردمان دو حجت دارد: حجتي بيروني و آشـكار  ؛ "فاما الظاهره ،ظاهره و حجه باطنه

 و حجـت درونـي خردهاينـد    bامامـان  و حجتي دروني. حجت آشكار همانا پيـامبران و  

[عقـل و وحـي] مكمـل     اين دو حجـت «استاد معتقد است: ). 16، ص 1، ج 1377، كليني(

عادت خـود را  تنهـايي راه سـ   بشـر بـه  ، يعني اگر عقل باشـد و پيـامبران نباشـند    ؛يكديگرند

 پيمايد. باز انسان راه سعادت خود را نمي، باشند و عقل نباشد او اگر انبي ،تواند طي كند نمي

شـود   دهند. ديگر از اين باالتر در حمايت عقل نمـي  هر دو يك كار را انجام مي عقل و نبي

رواياتي كه «). استاد مطهري بر اين باور است كه 154ب، ص 1368(مطهري، » سخن گفت

روايات شيعه  ةبيشتر در مجموع ،سندبودن و اعتبار عقل و ارزش و جايگاه آن است ةدربار

ها را محدثان اهل سنت  گونه حديث و از طريق عالمان و محدثان شيعي نقل شده است. اين

رشـد و بالنـدگي بيشـتري    ، همين جهت تفكر عقلي در جريـان شـيعي   اند. به كمتر ياد كرده
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وگوهـاي   ها و گفت چراكه بحث اند شيعه در اين امر نقش بزرگي داشته اماماند. دارداشته و 

توحيد و خداشناسـي و دفـاع    ةهاي عقلي دربار تجزيه و تحليل ،هاي الهيات ايشان در بحث

سـبب شـد كـه عقـل      ،گرايـان  ها و باورهاي ديني در برابر منكران و مـادي  عقالني از گزاره

به پيروي از  ،b ي و فلسفي رشد يابد. البته امامانهاي كالم صورت جريان شيعي از آغاز به

ـ  آن حقايق و مطالب ژرف عقلي را بيـان كـرده   ،عنوان تفسير قرآن هاي وحي و به آموزه د. ان

اند گرايش عقلي و فلسفي در ميـان شـيعه را بـه     خواسته ،مانند احمد امين مصري ،شماري

تعامـل ميـان شـيعيان و    ، رتراند راسـل گرايي شيعيان پيوند دهند و يا ب گري و معنويت باطني

اين سخنان گزاف  ). اما64، ص 2، ج 1373، راسل( عنوان علت ياد كرده است ايرانيان را به

در ميـان   b ناآگاهي به فرهنگ شيعي است. گرايش عقلي و تفكر عقلي را امامان و از سر

دعاها و ، ها خطابه ،ها احتجاج، هاي قرآن در تفسير آموزه b پيروان خود احيا كردند. امامان

شيعيان اين سيره را كردند و  ائهعقلي و حكمي را ار ائلترين مس ترين و دقيق عالي ،احاديث

حكيم اصحاب بود  b محققان اهل سنت اعتراف دارند كه امام علي ةهمد. تداوم بخشيدن

ـ  درخور قياس نبود. ابوعلي سينا مي ،و عقل آن حضرت با عقل ديگر اصحاب كـان  "د: گوي

مـيـان ياران رسـول   b عـلـي؛ "كالمعقول بين المحسوس a بين اصحاب محمد b علي

بــه  ). 43، ص 1380(مطهـري،  » درخشـيد  مي، در ميان اجسام مادي ،خدا مانند گوهر عقل

نبود شايد براي هميشه معارف عقلي قرآن بـدون تفسـير    b اگر سخنان علي«، بـاور استاد

 ،ذات و صـفات خـدا   ةسخنان حضـرت دربـار   ،البالغه در نـهج« فرمايد: ايشان مي». ماند مي

در اوج تفكـر   ،حدوث و قدم جهان و...، بودن خدا اول و آخـر و پيدا و پنهان، احديت خدا

 ،هايش حكمت الهي را دگرگـون كـرد   لـهين كه انديشهأصـدرالـمـتـ .عقلي و فلسفي است

توحيـد بـراســاس    ئلةاو در مسـ روش  ،اثـر عميـق پذيرفتـه    b از سـخـنـان امـام علـي 

ــه ذات ــد ،اســتدالل ذات ب ــر صــفات و افعــال خداون ــر صــرف  ،و از ذات ب و اســتدالل ب

اي از  الـبـالغــه اســت. نـشـانــه   مبتني بر سخنان آن حضـرت در نهـج   ،الوجودبودن خدا

ابـن رشـد و    ،بـوعلي  ،هـاي كساني چونان فـارابي  در كـتـابـ، البالغههاي الهيات نهج بـحث

قرآن و احاديث بـر كـاربري    ةو تكي ). تأكيد75، ص 1380 ي،مطهر( شود غزالي يافت نمي
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هـاي   انديشـه  مـسـلمانان از موضع دين بـه تفكـر و   سـبـب شـد لعق ةكنند اصيل و تعيين

هـاي تـاريـخــي    عقلي و حـكـمـي اهـتـمـام ورزنـد. الــبته ايـن رويكـرد در تمـام دوره    

هاي فكـري   رفتن از اعـتدال و پاگذاشتن نحله زيرا بيرون ،آشكار نبوده است يكسان ةگون به

گـاه از سـوي   اسـت؛   تندروي و كندروي عـقـالنـيت اسالمي را از هـم گسسـته   ةبر دو لب

گروهي عقل را در  ،آن هدر واكنش ب ،شده و گاه خالصهگروهي گوهر دين در عـقـالنـيت 

هـاي دوم و   گرايي معتزلي در ســده  اند. ظهور عقل داشتهپنهان كامالً ديـنداري خود  ةعرص

ت. سـ ها تنـدروي و كنـدروي   ايـن مهري اشاعره به عقل برآيند  بيمقابل، در ،سوم هجري و

شــود انكـار كـرد.     نمـي  گرايـي اسـالمي را نيـز    هاي بيروني در عقل ها و انگيزه نقش سبب

هـا و   ي مسـلمانان بـا فرهنـگ   هـا و رويـاروي    ها و فـتح تـمــدن   گسترش اسالم به سرزمين

اند  هايي بوده سبب فكري و فرهنگي با مسلمانان ةآنها در عرص ةهاي موجود و مـبارز فلسفه

. اگــر خـردگـرايــي   انـد  گـرفتن روش عقلـي برانگيختـه    پيش وران اسالمي را به كه انديشه

 ،در تشيعد. باش ها ها و علت بايد برخاسته از همين سبب ،گرايد معتزلي گاه به گزافكاري مي

بـســان اخـتــالف و    ،گرايـان اخـتالف چنـداني    ميـان خردگرايـان و نـص    ،تا قـرن سـوم  

زيرا اعتـدال متكلمـان شـيعي     ،شود ديده نـمي ،بگومگوي معتزليان و ظاهرگرايان اهل سنت

از بــروز چــنان    ،در كـنــار شـيـعـيــان   b ويـژه حضـور امـامــان    هب ،در كاربري عقل

 »كــالم «كم دو جريان  كم ،هـايـي كاست. اما از آغاز دوران غيبت درگـيـري و ها گزافكاري

هـايي را در   انـگـاره، با دو ديدگاه جداي از هـم ،»اخباري«و  »اصولي« بعدهاو  »حديث«و 

ناكـام و   ،هايي كوتاه جـز در بـرهه ،ولـي ايـن امـر ند،شكل داد »نقل«و  »عقل«ناسازگاري 

گرايـي معتزليـان در    گرايي اشـاعره بـر عقـل    پيروزي نص، مـتفكر شهيدت. پيرو بوده اس بي

 ،هــمچنين د. شـمار  اي بـزرگ بـر حيـات تفكـر عقلـي مـي       ضـربه  مـيـان اهــل سـنت را  

ي نادرست از متون ائتمسلكي خطا و قر حاصل در ميان شيعيان را عمر و بي گري كم اخباري

  ).46، ص 1380 ي،مطهر( داند اسالمي مي
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  هاي عقل در نگرش استاد مطهري محدوديت. 3

ي و ماوراء الطبيعي و محدودبودن امكانات عقلي بشر، هبا توجه به وسعت و عمق مسائل ال

نيز در مورد محدوديت عقل مطهري استاد نمايد.  ادعاي احاطه بر آن مسائل امري گزاف مي

راه عقل برخالف راه دل سروكارش با مفاهيم و تصورات و الفاظ و كلمات «گويد:  ميبشر 

 ةزيرا معـاني مـاوراء الطبيعـي را در محـدود     ،سازد همين جهت كار را دشوار ميبه است و 

مفاهيم و تصورات عادي واردكردن و در قالب الفاظ و كلمات جادادن كاري شـبيه دريـا را   

چـون معطلـه سـاحت     شود كه هـم  اين امر سبب نميدر كوزه ريختن است. اما دشواربودن 

امور معنوي را از عقليات مبرا نماييم. بلكه الزم است براي خـوض در ايـن امـور خـود را     

مجهز نموده، جانب احتياط را مراعات و به محدودبودن امكانات اعتـراف نمـاييم. آنچـه از    

ير عقالني بشـر اسـت نـه    محدوديت قدرت س ،شود هاي پيشوايان دين استفاده مي ييماراهن

، 6، ج 1375 (مطهـري، » كننـد  كه معطله ياد مي چنان ناتواني و ممنوعيت كامل عقل بشر، آن

ها را اجازه نداده كـه   عقل": فرمايد البالغه كه مي نهج 48 ة. ايشان با استناد به خطب)898ص 

فت محجوب و آنها را در مقدار الزم معر ،حال اما درعين ،حدود صفات او را مشخص كنند

شود در عين ناتواني عقول از وصول به كنه  پس معلوم مي«گويد:  ، مي"ممنوع نساخته است

تنها ممنوعيت در كار  معرفت باري تعالي، يك مقدار واجب در كار است كه در آن مقدار نه

. )1007، ص 6، ج 1375 (مطهـري،  »بلكه وجوب و لزوم تحقيـق در كـار اسـت...    ،نيست

 ،هـاي عقـل را هـم    محدوديت: «كند هاي عقل اضافه مي محدوديت ا توجه بهبمطهري استاد 

دهد. ما هيچ سرمايه يا چراغ ديگري جز عقل نداريم. هم ترازو را ترازو  خود عقل نشان مي

هم ترازو را ترازو كاست كرد. شما وقتي كه چراغ در دست داريد، اين چـراغ،   ،راست كرد

كنـد.   گويد تا كجا را روشـن نمـي   كند و هم مي گويد كه تا كجا را روشن مي هم به شما مي

توانـد   اش را. در مورد عقل كسي نمـي  گويد و هم توانايي خود چراغ هم محدوديتش را مي

مان من تا اينجا كار عقل است و از اينجا به بعـد كـار غيرعقـل    بيايد و به ما بگويد كه به فر

  .)89، ص 1390خدارضا، ( »گويد است. اين را خود عقل به ما مي
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  مطهرياستاد گرايي حداكثري با ديدگاه  ديدگاه عقل ةمقايس. 4

تـرين نماينـدگان آن    ) از مهـم 1879-1845كه كليفورد (گرايي حداكثري،  بنابر ديدگاه عقل

باور به معرفت ديني مبتني بر اين است كه صحت اعتقادات ديني طوري اثبات شوند است، 

و  بايـد گفـت: مـالك    زمينهدر اين ). 73-72، ص 1376 ،پترسون( عقال قانع شوند همةكه 

زيرا ايشان  ،اند مورد قبول استاد مطهري نيست ميزاني كه آنها براي عقالنيت ديني ذكر كرده

هايي معتقـد اسـت كـه     گراست و براي علوم و اعتقادات به پايه يانشناسي بن در باب معرفت

كـه   داريـم مـا قضـايايي    كـه  شوند. ايشان معتقد اسـت  مينگاه به تزلزل و لغزش مبتال  هيچ

ـ    ةاند و در آنها خطا و شك راهي ندارد و هم بديهي همـين علـوم    ةعلوم بشـري بايـد برپاي

ـ    ،و لذا هر علم و اعتقاديبديهي و يا مستنتج از بديهي استوار باشند   بـديهيات  ةكـه بـر پاي

دست آمده باشد، مصـيب و مـورد    هو بر طريق درست منطقي ب )140، ص1390خدارضا، (

عقـال آن را قبـول    ةحال چـه همـ   ؛اعتماد خواهد بود و اعتقاد به آن عقالني و معقول است

از  كسنكنند. چون راهي كه عقل بشر فراروي آدمي قرار داده همگاني است و هر چه ،كنند

ـ  اعتقـادي بـر   اگر ،سيد. بنابراينربه مقصد خواهد  يقيناً ،آن روش و طريق حركت كند  ةپاي

طريـق  "رهاي دينـي  واشد، بايد آن را قبول كرد. پس معيار در عقالنيت باباستواري بنا شده 

كنـد.   آن را قبول مي ، عقل حتماًباشدمطلبي عقلي  اگرشر است؛ است كه همگاني ب "منطقي

قبول نكند كه در اينجا اين شـخص   آن را هواهاي نفساني دليل بهشخصي البته ممكن است 

پرست است و از حيث شهوت و احساسات و غيره حـق را   ديگر عاقل نيست بلكه شهوت

كاربري عقل را تــا بـيــشترين    عقالنيت حداكثري. )141، ص 1390خدارضا، ( پذيرد مين

ساحت اصـلـي و مـراد جـدي ديـن را از  و برد مرز ممكن و مجاز در قلمرو دين پيش مي

 اموري كه از اين ساحت بيرون دانسته شوند .كند ديني اثـبـات مي ديني و برون دو راه درون

جايگاه عقل  ثريعـقالنيت حداك اند و به داوري عقالني واگذار خواهند شد. قلمرو عقل در

جايگـاه   ،افزون بر آن د وشمار را در فهم و تفسير و تبيين و دفاع عـقـلي از دين محترم مي

، گــيرد  با اعتباري كـه از درون ديـن مـي    ،: عـقلقائل استو حق ديگري را بـراي عـقـل 

ب و در مواردي كــه مـنـابــع ديـنــي (كتـا     ،يعني ؛تواند منبع قانوني و قانونگذار باشد مي
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گـوي نيـاز قـانوني     عـقـل حـق دارد پاسـخ  ،قانون مورد نياز ساكت بـاشـنـد ةسنت) دربار

ـ .ر( ها از ديد شريعت نيـز حجـت و اعتبـار دارنـد     گونه قـانـون باشد. اين  ،حـوزه ة ك: مجل

دو  ،عـقـل در راسـتـاي ديـن قرار دارد و هـردو  ،انـداز از اين چشم .)84، ص 103 ةشمار

سـازگاري و   ةشوند. شـيو  يكديگر دانسته مي ةدهند كننده و ياري ت و كامليك حـقيق ةروي

هـاي   اي از ديـدگــاه  پــاره . هماهنگي ميان عقل و دين در اين ديـدگاه نــيز همـين اسـت    

  د:توان چنين برشمر مي اجمال را به يعقالنيت حداكثر

شود و نقـل بـا عقـل     جانب عقل گرفته مي ،نـاسازگاري ميان عقل و نقل دينيهنگام  .1

 د.شو قطعي توجيه مي

 ،رو ازايـن  ؛هاي دين شايستگي هماهنگي با نيازهـاي زمـان را دارنـد    ها و خواسته دهدا .2

 د.پذيرن و تكامل ههاي ديني به سازواري فرهنگ و نيازهاي عصر نوشوند فهم

دينـي  ، مفيدبودن براي انسانشرط  بهها)،  (مانند دانشمـامـي بـرآيندهاي نظري عقل ت .3

 .شوند دانسته مي

ها و ابـزار را   ها را بيان كرده است. روش دين اصول و هدف ،ل اجـتـماعيائمـسـدر  .4

 ت.بايد از عقل خواس

اندازي است كــه شـهـيــد    چشم ،درحقيقت ،عقالنيت حداكثري گفته شد ةآنچه دربار

 ضعيف بـاورهاي عقالنيت حداكثري، نايشا ةمـطـهري بر وفاق عقل و دين دارد. در انديش

 رساندن پيام وحـي بـه مـردمــان   استاد در تحليل اين نكته، كه چرا  شود. روشني ديده مي به

هـا   پـيـامـبران وظيفه دارند پيام وحي را به عقل«: فرمايد ، ميبـر پـيامبران دشوار بوده است

و نمـوده اسـت    روي ابـالغ وحـي مشـكل مـي     ازايـن . هـا بنشـانند   برسانند و سـپس به دل

ادع الي سبيل ربك بالحكمه والموعظـه  "د: فرماي مي a قرآن خطاب به پيامبر ،روي ازهمين

بايد با حكمت و برهان و سخن منطقي مردمان را بـه   a چرا پيامبر). 125: (نحل "الحسنه

ه برهـان و  زيـرا عقـل جـز از را    ؛خـدا و حـقايق وحياني دعوت كند؟ جواب روشن است

پيام الهي بايد به ، پذيرد. پس از پذيرفتن عقل استدالل و به تعبير قرآن (حكمت) پيام را نمي

هاي او را  ها و عاطفه يعني در عـمق روح انسان وارد بشود و تمام احساس ؛ها نفوذ يابد دل
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ي، (مطهـر » چون پذيرفتن پيام وحي بايد به سـر حـد (ايمـان) برسـد     ،در اخـتـيـار بـگيرد

دو فرع نيـز زاده  ، انداز به رسالت پيامبران از ايـن چشم نگريستن ). با194-188، ص 1385

زبــان ديـن را    ةمسـئل  بـودن ابـالغ ديـن    اي مرحله دو ةبـيان استاد درباراينكه، ل اود. شو مي

ـر پـيـام ديـن بـايد بـه (عقـل) و   اگ«فرمايد:  اي كه مي به گونه ؛كند طورطبيعي روشن مي به

قـرآن بـراي   . كـار گرفـت   پس براي هركدام بايد زبان و ابزار فهم خودش را به، (دل) برسد

گيرد: استدالل منطقي و احـســاس. هـريــك از ايـن دو     ابالغ پيامش از دو زبان كمك مي

كـسي . خود دارد كه براي اولي عقل است و براي آن ديگري دل به مخاطبي مخصوص ،زبان

بفهمـد و   درسـتي و كمـال  ي آشنا شود و حقايق وحياني قرآن را بهخواهد با پيام وح كه مي

بايد با دو زبـان: (حـكـمت) و (احساس) آشـنايي داشـته باشـد و     ،آنها را بيان و تبليغ كند

 ،گيري از يكي بـدون ديگـري   بهرهزيرا  هر دو ابزار را در كـنـار هم مورد استفاده قرار دهد

معـارف  دوم اينكه، در نظر استاد، ). 47، ص 1374طهري، (م» گذارد فهم وحي را ناتمام مي

وحياني پيامبران سازوار با سطح و توان عـقـلي مردمان هر عصر فرود آمده و اين واقعيتـي  

 كه شويم متوجه ميتاريخ  با مالحظةاست كه در تاريخ اديـان اتـفـاق افـتـاده اسـت. يعني 

انـد.   رشـد و تكامـل داشـته   ، ي عقالني بشـر همراه رشد و دگرگون، اديان و معارف وحياني

هاي آنهـا   استاد فرق و جدايي شرايع آسـمـانـي را در سـطـح و ژرفاي آموزه ،روي ازهمين

تـر   هـاي ژرف  پـيـامـبران بعـدي در سـطح بـاالتر و بـا مفهـوم     «فرمايد:  ؛ چنانچه ميداند مي

 ةو معـارف اسـالم دربــار    هـا  ميـان آمـوزه   ،انـد. در مثـل   هاي وحـي را الـقـا كــرده  آموزه

تفـاوت بسـيار    ،از نظر سـطـح مسـئله  ،شناسي و معارف پيامبران پيشين خداشناسي و جهان

آموز بوده كه او را از كالس اول تـا   هـمـانـند يك دانش ،است. بشر در برابر تعاليم پيامبران

از ديدگاه قرآن (تكامل ديـن) مطـرح اسـت نـه      ،روي ازايـن؛ انـد آخرين كالس بـاال بـرده

اسـتاد مطهـري نظـر كليفـورد را     ). بنابراين، 166-165، ص 1383(مطهري، » اختالف اديان

ـ دنبال اين باشند كه باورهاي خود را بـر مبنـاي عقال   مردم بايد به ةداند كه هم مردود مي ي ن

آوردن  ، بايد بگويند براي ايمـان ندارند وقت مردم براي اين كار ةبيان كنند و اگر بگويند هم

ندارند. در اينجا توجه به اين نكته ضروري است كه آنچه از نظـر اسـتاد مطهـري     وقتي هم
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آيد كـه ايشـان    از بعضي عبارات استاد چنين برمي اماگذشت در مقابل ديدگاه كليفورد بود. 

و امثـال آن   )1274-1224( معنايي كه توماس آكوينـاس  به ضعيف را، گرايي حداكثري عقل

. در نظام فكـري آكوينـاس، عقـل از    )96-94، ص 1390خدارضا، (پذيرد  ، مياند بيان كرده

تواند بـه برخـي    گشاي ايمان است. عقل مي جايگاه مهمي برخوردار است و پيشاهنگ و راه

 ةعـاقالن، در همـ   ةاثبـات حـداكثري (بـراي همـ     از حقايق الهيات، ازجمله وجود پي ببرد.

تواند با ايـن معيـار تطبيـق     مسيحيت ميو  ايمان است ةكنند توجيه يگانه ها) مكانها و  زمان

بـاربور،   ر. ك:( شرط آنكه درسـت فهميـده شـود    نحو حداكثري به اثبات برسد، به كند و به

عبارت است از پذيرفتن عقلي و واقعـي هـر   نيز  گرايي استاد مطهري عقل ).23، ص 1374

كه به اثبات آن گزاره منوط و مشروط باشد. منظور از اثبـات نيـز ايـن اسـت كـه       اي گزاره

 اي ييـ گرا چنـين عقـل   بنـابراين،  .صدق گذاره را طوري اثبات كنيم كه همگان قبـول كننـد  

بـدين   ،نخست اينكه، تعقل و تفكر استداللي امري ممكـن اسـت   :متضمن دو ويژگي است

چنين رويكردي  ،و دوم اينكه حل كندعقل  بال را معني كه انسان قادر است بعضي از مسائ

  .)134، ص 1390خدارضا، ( رساند به واقعيت ما را به واقع مي

  گرايي مقايسة ديدگاه استاد مطهري با ديدگاه ايمان. 5

وضـوح روشـن اسـت.      به شدة ايشان نظرهاي مطرحگرايان از  ايمان با استاد مطهري مواجهة

و ديـن را براسـاس مبنـاي     كـرده شـدت رد   گـروي را بـه   ايمانايشان همان طور كه ديديم 

را مقبول  يهم از نظر عقلي و هم از نظر ايماني، ايمان ،. ايشانكند ميي فهم و ارزيابي نعقال

ايشان تعبـد را فـي    تقليد كوركورانه. نه تعبد و ،عقل و علم و اعتقاد باشد ةداند كه برپاي مي

تعريـف   بـه  بايد جايگاه تعبد را روشن كرد. اگرزعم وي،  هب اما ،داند مذموم نمي ينفسه امر

درحقيقـت   يابيم كـه  ، درميايمان از ديدگاه استاد مطهري توجه كنيم ةدهند تشكيل و عناصر

زيرا ايشـان تعقـل را بـر ايمـان مقـدم       داند، ميدر ايمان بعد از تعقل را  جايگاه تعبدايشان 

كند. يعني وقتـي بـراي    عقل و پذيرش آن مطرح ميت ةتعبد را بعد از مرحل ةداند و مسئل مي

 ،عـالم اسـت و او را تصـديق كـرد     ةفرد روشن شد كه خدايي هست و او مدبر و رب هم
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 ةاطاعـت كامـل را پيشـ    او هـاي  مانو در قبال فر آورد فرود مي سر تعظيم اوديگر در مقابل 

كـه   اسـت  ستور و فرمانيهر د دادن كند و هميشه در حال آمادگي كامل براي انجام خود مي

زيرا پايه و اسـاس   ،معقول استي از طرف معبود داده شود. البته خود تعبد نيز در اينجا امر

دانند و شـرط تعقـل را    گرايان كه تعبد را مقدم بر تعقل مي خالف ايمانرب ؛آن عقالني است

تـرين   راي بنيـاني نظر استاد مطهري عقـل دا  روشن شد كه به ،دانند. بنابراين ايمان و تعبد مي

مفروضات است كه هيچ شكي در آنها نيست و دين نيز برپايه و اسـاس همـان مفروضـات    

    ، 1390خدارضـا،  (آن مفروضـات بنيـادين باشـد     نه اينكه خـود ديـن داراي   ،بنا شده است

  .)93ص 

  گرايي انتقادي با ديدگاه عقل مقايسة ديدگاه استاد. 6

نـد و  ا اشتراك دو ديدگاه اين است كه هر دو ديدگاه براي عقـل نقـش ارزيـابي قائـل     ةنقط

نظـر اسـتاد    افتراق دو ديـدگاه ايـن اسـت كـه بـه       ةنقط اماستيز را قبول ندارند.  ديدگاه عقل

نظـر اسـتاد    بـه  ،عبارت ديگـر  به .باشد دائميتوان به اعتقاداتي رسيد كه قطعي و  مطهري مي

و هركـه از   هايي قطعي و تغييرناپذير و براي همـه يكسـان اسـت    بنيانعقل داراي  ،مطهري

گرايـي   ديدگاه عقـل در  امابه نتايج قطعي خواهد رسيد.  ،طورقطع به ،طريق درست سير كند

دسـت   افراد يك نظـام اعتقـادات دينـي بـه     ةطورقطعي و براي هم تواند به انتقادي عقل نمي

زيـرا   ،گردد شناسي برمي آورد. دليل اين اختالف نيز به مباني دو ديدگاه در ارتباط با معرفت

گرايـان انتقـادي در    رسد كه عقل نظر مي به اما ،گراست شناسي بنيان استاد مطهري در معرفت

ـ ر دستيابي بـه عقا و كارآيي مطلوب عقل را د اند شناسي دچار شك باب معرفت د مسـلم و  ي

يـك اعتقـاد    ؛دانند آمده از تعقل را نسبي مي دست ج بهينتا بنابراين،پذيرند.  ناپذير نمي خدشه

 كـه  تواند از نظر كسي عقلي باشد و از نظر شخص ديگر عقلي نباشد. البته ناگفته نمانـد  مي

توان  مي بنابراينت و عقل ذومراتب است و قدرت عقل افراد يكي نيس ،نظر استاد مطهري به

كننده و كـافي باشـد و    عادي قانع يتواند براي فرد نظر ايشان نيز يك دليل ساده مي گفت به

نبايـد   اماكننده و كافي نباشد.  قانع ،است كه از مراتب باالي عقل برخوردار ،براي فرد ديگر
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بت به افـراد  فراموش كرد كه ايشان قائل به اصولي است كه براي همگان يكسان است و نس

و چـه   ،چه براي فـرد سـاده   ؛علوم است ةهيچ تفاوتي ندارد و آن اصول مباني و اصول هم

توانـد بـا بنـاقراردادن آن     يك فـرد مـي   بنابراين، .براي فرد زكي و داراي مراتب باالي عقل

مانـد و ايـن دو اعتقـاد     سطحي باقي مـي  ةفرد ساده در الي ، امااصول به عمق بيشتري برسد

 ةاند كه يكي در الي دو در يك رديف داراي مراتب بلكه آن ،كنند يكديگر را نقض نمي لزوماً

هر دو ديدگاه  ،تري دست يافته است. بنابراين هاي عميق سطحي قرار دارد و ديگري به اليه

در اعتبـار عقـل و تعريـف آن دچـار اخـتالف       ولي ،ند كه تعبد بعد از تعقل قرار داردا قائل

  ).95، ص 1390خدارضا، ( اند شده

  رابطه و نسبت ميان عقل و دين از ديدگاه استاد مطهري. 7

عقل را  ،تصديق دين از جانب عقلدرباب نسبت دين و عقل، استاد مطهري ضمن اشاره به 

و معتقد  گذارد مي دين باز ةرا در عرص عقلپاي  . ايشانداند شدت مؤيد و حامي دين مي به

بر اين باور اسـت كـه شـناخت     ويف و مفاهيم ديني غور كند. است كه عقل بايد در معار

مردم را به راه خـدا از  «گويد:  زيرا قرآن با صراحت مي ،كند عقلي به ايمان مذهبي كمك مي

ـ  در نظر ايشان،  ).125(نحل: » طريق حكمت و برهان عقلي و عملي دعوت كن ي هـيچ دين

يعني راه عقل  ،كند كه از راه حكمت نمير پيروان امبه طور با تأكيد و تصريح  اين جز اسالم

 عقل در هيچ ديني يكي از منابع احكـام نيسـت   و ل مابعدالطبيعه وارد شوندئدر مسا ،و علم

هيچ ديني مانند اسالم با عقل پيونـد نزديـك   «به اعتقاد ايشان، . )134، ص 1390خدارضا، (

(مطهـري،  » نيسـت  آن عقـل يكـي از منـابع احكـام    ، و نداشته و براي آن حق قائـل نشـده  

اي  فقهاي مسلمان بـين عقـل و شـرع رابطـه    «ايشان اذعان دارند  .)190، ص 3ب، ج 1385

هرچه را عقـل دريابـد،   "گويند:  نامند و مي مي "مالزمه ةقاعد"ناگسستني قائل بوده و آن را 

. در فقه اسـالمي،  "كند، و هرچه شرع حكم كند، مبناي عقلي دارد شرع بر طبق آن حكم مي

شد و هم بر قانوني تقييد زده، تحديد كنـد  ايك قانون ب ةكنند تواند خود اكتشاف عقل هم مي

تواند در استنباط از ساير منـابع و مـدارك، مـددكار خـوبي      و يا آن را تعميم دهد، و هم مي
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مـدد ديـن    ات اسالمي با واقعيت زندگي سروكار دارد، عقل بهررباشد. ازآنجاكه احكام و مق

ناشـدني آسـماني قائـل نشـده      اسالم براي تعليمات خود رمزهاي مجهـول حـل  آمده است. 

  ). 58، ص 3، ج 1370 ،مطهري؛ 190، ص 3ب، ج 1385(مطهري،  »است

  از ديدگاه استاد مطهري "مالزمه ةقاعد"الف) تحليل 

اين پيوندي كه ميـان عقـل و   «گويد:  عقل و دين در شريعت اسالم مي ةدر بيان مالزماستاد 

هست، در مورد هيچ ديني وجود ندارد. شما از علماي هر دين ديگري اگر بپرسيد چه  ندي

عقل را با دين چه كار؟؟ مسيحيت از  گويد هيچ، اصالً مي ،اي ميان دين و عقل هست رابطه

آنهـا وقتـي    !گويند در نيايـد  مي ،آيد و اگر بگوييم با عقل جور در نمي شود تثليث شروع مي

زدن به عقل و تسليم كوركورانه در مقابـل ديـن    مقصودشان پشت پا ،تعبدگويند ايمان و  مي

است. در اسالم تسليم كوركورانه نيست، تسليمي كه ضد عقل باشد نيسـت، البتـه تسـليمي    

گويد جـايي   كه مافوق عقل باشد هست كه آن خودش مطابق حكم عقل است. عقل هم مي

). در نظـر  247، ص1الـف، ج  1370 ي،(مطهـر  »تر را بپذير رف بزرگحكه اطالعي نداري 

عيني و تجربـي   ةقرآن در سراسر آياتش، بشر را به تعقل، استدالل و مشاهد«استاد مطهري، 

هـاي خـتم    كند. اينها همـه نشـانه   تاريخ، و به تفقه و فهم عميق دعوت مي ةطبيعت و مطالع

 172، ص3 ب، ج1385(مطهري،  »جاي وحي تبليغي است نبوت و جانشيني عقل و علم به

 ).94، ص 1390؛ خســروپناه،  37ج، ص1370، مطهــري؛ 172ص ، ب1385، مطهــري؛ 

شمارد؛ اصول دين جـز   اسالم عقل را محترم و او را پيامبر باطني خدا مي«فرمايد:  ايشان مي

با تحقيق عقالني پذيرفته نيست. در فروع دين نيز عقل يكي از منابع اجتهـاد اسـت. اسـالم    

 اسالم بـا هـر   ةمبارز. كند شدن تلقي مي محدث ت، و زوال عقل را نوعيعقل را نوعي طهار

» هاسـت  علت مخالفت با ضـدعقل  به كننده، مطلقاً نوع مستي، و حرمت استعمال امور مست

 اسالم«فرمايد:  ). همچنين مي119، ص 1362، مطهري؛ 244، ص 2الف، ج 1385 (مطهري،

ـ  را بهدر قانونگذاري خود بر عقل تكيه كرده و عقل  يـك اصـل و مبـدأ بـراي قـانون       ةمنزل

طورقطع در كنار كتـاب، سـنت و    روست كه فقها عقل را به رسميت شناخته است. ازهمين به

در مبـادي اسـتنباط،    ،اند. وقتي دينـي  عنوان يكي از مبادي استنباط احكام پذيرفته اجماع، به
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عقل و كتاب آسـماني و   رديف كتاب آسماني قرار دهد، متضمن عدم تضاد ميان عقل را هم

آن اين است كه احكام اسالمي، احكامي زميني اسـت كـه بـه     ةسنت در آن دين است. ريش

انـد.   مصالح بشر مربوط است. تعبير فقها اين است كه احكام، تابع مصالح و مفاسـد واقعـي  

اگر  اند. هاي ملزمه ها تابع مفسده هاي ملزمه براي بشر، و حرام ها، تابع مصلحت يعني واجب

اي در كـار   است، به اين دليل است كه يك مصلحت ملزمـه  "واجب"اسالم چيزي را گفته 

ظـر فقهـا، آن   نبسيار مهم است. از  ةدليل يك مفسد دانسته، به "حرام"بوده، و اگر چيزي را 

قـرآن يـا سـنت،    ة در جايي بدون اشـار  ند و اگرا علل احكام ةمنزل ها به ها و مفسده مصلحت

با روح اسـالم كـه اگـر     ييحكم آشنا را كشف كنيم، به شا مصلحت يا مفسدهحكم عقل،  به

مهمي باشد اسالم اجازه  ةكند و اگر مفسد نظر نمي مصلحت مهمي باشد، اسالم از آن صرف

كنيم. پس چون احكام تـابع مصـالح و    حكم عقل، حكم شرع را كشف مي به دهد، فوراً نمي

اين مصـالح و مفاسـد هـم دردسـترس ادراك بشـر       اي از مفاسد نفس االمري هستند و پاره

گـوييم: چـه    گفت، مي خواست، خودش مي است، اگر گفته شود چنانچه اسالم چيزي را مي

داني؟ شايد گفته و به ما نرسيده و لزومي هم ندارد كه گفته باشد. وقتي به ما گفته است  مي

، همـين بـراي مـا    عقل يك حجت است، يا گفته خداوند دو حجت ظاهري و بـاطني دارد 

طور صـريح   شود. اگر كتاب و سنت به ديگري پيدا مي ةلئدر پي اين مطلب، مس كافي است.

صراحت برخالف آن حكم كرد، چه بايد كرد؟ فقها پاسـخ   و قاطع، دستوري داد كه عقل به

توان براي آن موردي يافت. البته در مـواردي،   دهند كه اين فقط اگر است. در اسالم نمي مي

طـور قـاطع بـر ضـدش      گويد و عقل به ر قرآن و سنت، نه نص قاطع آنها، مطلبي را ميظاه

اهر قرآن غير از نص قرآن است. در اين موارد حكم عقـل، دليـل بـر ايـن     ظگويد. ولي  مي

قـاطع عقلـي، مـا از ظـاهر قـرآن و       ليلحكم د است كه آن ظاهر مقصود نيست. بنابراين، به

رد تعارض قرآن با عقل نيست گاهي اوقات نص قـرآن يـا   داريم. اين موا سنت دست بر مي

ي عقلي، يا يك حدس عقلي است. در اين موارد هـم  ننص سنت در تعارض با يك دليل ظ

تعارضي نيست و نبايد از حكم دين عدول كرد. پس عقل عاملي است كه مناطـات احكـام   

كننـد، بـه    اين علل تغيير ميكند. آنگاه كه  جا، بلكه در مواردي، كشف مي را، البته نه در همه
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منشأ قـانون اسـتمداد نمايـد؛ درحقيقـت، روح      ةمنزل شود كه از عقل به شارع اجازه داده مي

اين است كـه   "كل ما حكم به العقل حكم به الشرع" ةكند. منظور از قاعد اسالم را كشف مي

يعنـي از اينجـا   طورقاطع مالكي كشف شود، شرع هم با او همـاهنگي دارد؛   اگر در جايي به

الشـرع   كل ما حكـم بـه  "اند:  بايد كشف كنيد كه شرع هم همين است. از آن طرف هم گفته

مقصودشان اين است كه بعد از آشنايي عقل به اينكـه اسـالم بـدون مـالك،      "حكم به العقل

گويـد:   مـي  قدر كه شرع چيزي گفت، عقل هـم اجمـاالً   زند، همين مناط و منطق حرفي نمي

 1370، يمطهـر ؛ 301-298، ص 21الـف، ج  1377(مطهري، » طقي وجود دارداينجا يك من

  ). 39-36، ص 2الف، ج 

ها اعتقاد متكلمان و فقهـاي مسـلمان (اماميـه و     البته بايد توجه داشت كه منشأ اين گفته

اند و   در مقام ذات خود، زيبا و زشت ،حسن و قبح ذاتي است. يعني كارها ةمعتزله) به نظري

خسروپناه، ؛ 195و  305الف، ص1381شرع اسالم هم پذيراي داوري عقل است (مطهري، 

بين عقل و دين همياري و دادوستد ژرف برقـرار اســت.   ايشان، بـاور بـه ).97ص  ،1390

، مطهـري ( داند كـه در راسـتــاي هــم قـرار دارنـد      يكديگر مي ةكنند اين دو را كامل استاد

ــر ايشــان، 365، ص 4ب، ج 1377 ــي   ). از نظ ــا ســقف معين ــي ت ــدهاي عقل ــل و براين عق

گوي نيازهاي فراعـقـلـي بـشر است. عقل  د و دين پاسخنده نـيـازهـاي انـسان را پاسخ مي

كننـد و نيـروي    دهند و جـهـان را با انسان سـازگار مـي   و علوم زندگي طبيعي را سامان مي

هاي عقلـي و علمـي    دهي و هدفمندي تالش در جهت ،نهند. دين طبيعت را در اختيار او مي

بـراي گسـترانيدن    ،خرد و دين ،در ايـن نـگاه). 28-18الف، ص 1371(مطهري،  كوشد مي

د و دين به نبر صورت افقي انسان را به جلو مي اند. خـرد و عـلم به هاي انسان آمده شناخت

كـه بـر    ،بيني در مقابل جهان غيب هان كه ميگويد تمام اين ج ديـن مي. دهد انسان ژرفا مي

ست در صحرا. پيامبران از ايــن عـالــم چـيــزي كــم     اي مثل حلقه ،اين جهان احاطه دارد

). 167ب، ص 1371(مطهـري،   اند و نشان داده ائهبلكه عظمت آن عالم را به ما ار ،اند نكرده

هـاي بشـري    لـوم و فـلــسفه  جهاني كه ع ازدهد  مي ائهبـرتـري اسـاسي جهاني كه دين ار

گـرفته بـه عناصـر    هاي جهان را مـحـدود و درمـيـان كنند آن است كه دين واقعيت مي ائهار
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جاودانه نيـز توجـه    هاي غيرمادي و ثابت و دانـد. بشر را به واقعيت مينشونده  مادي و فاني

ين توجـه بـه   طبيعت و امور معنوي را جـانـشــ  ايخواهد توجه به ماور دهد. قرآن نمي مي

، داشتن به طبيعت در عـيـن تـوجه ،خواهد بـشـر طبيعت و امور مادي و محسوس كند. مي

). 147، ص 1383(مطهـري،   هاي جاودانه غفلت نـورزد  از جهان غيب و معنويات و ارزش

بلكـه روح و مـعـنــي و   ، اسالم هرگز به شكل و صورت زندگي نپرداختـه  ،از نـظـر استاد

ها و معاني را بيان كرده و بشر را در غير ايـن امـور    رسيدن به آن هدف هدف زندگي و راه

هـا در قلمـرو خـود و     اسـالم بـا قــراردادن هــدف  «د: فرماي ؛ چنانچه ميآزاد گذاشته است

از هرگونـه تصـادفي بـا    ، هـا و ابـزارهـا در قلمرو علم و فن ها و صـورت واگذاشتن شكل

استاد به اعتقاد ). اما 128ب، ص 1381(مطهري،  »فرهنگ و تمدن پرهيز كرده است ةتوسع

ممكن است يـك مصـلحت   «در تزاحم حكم عقل و شرع، حكم عقل مقدم است:  ،مطهري

ملزم و يا يك مفسدة مهمي را در مورد كشف كند كه با حكمي كه اسالم بيان كرده، تزاحم 

كرده ولي عقل كشف كرده، با حكمي كه اسالم بيـان  پيدا كند، يعني حكمي كه اسالم بيان ن

تر از آنچه اسالم بيان كرده است، باشد  كرده، تزاحم پيدا كند، و آنچه عقل كشف كرده، مهم

، 6، ج 1375(مطهري،  »كند شرع را محدود مي ةآيد و آن حكم بيان شد اينجا حكم عقل مي

م نداده اسـت، بلكـه روح اسـالم و    البته در چنين مواردي عقل كار مستقلي انجا ).173ص 

است، هرچند بـا برخـي ظـواهر روايـي      كردهقوانين اسالمي را درك كرده و طبق آن عمل 

مطهـري خـتم نبـوت را توجيـه     استاد منافات داشته باشد. با توجه به همين مسئله است كه 

به اديان نيست، يافتن نياز بشر  كند. ايشان بعد از يادآوري اينكه ختم نبوت به معني پايان مي

ترين و آخرين قوانيني كلـي و آسـماني اسـت (قـوانيني كـه عقـل        معني آمدن كامل بلكه به

خاتميـت را بـر خــرد و     ةپايه و اساس فلسف آنها عاجز است)، ةتنهايي از رسيدن به هم به

ايـن  « گويـد:  پردازد و مـي  نبوت تبليغي مي به مسئلة. سپس نهد تـوان عـقـلي بشر بنيان مي

و باعث شده كه انسـان   وغ عقلي بشر است كه نياز بشر به پيامبران تبليغي را مرتفع نمودهبل

ايشـان   ».بدون ياري وحي تبليغي بتواند امر تعليم و تبليغ و تفسير دين را بـر عهـده بگيـرد   

عقـل و علـم و تمـدن بـه      ةتا زماني بشر نيازمند به وحي تبليغي است كه درجـ « افزايد: مي
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دار دعوت و تعليم و تبليغ و تفسـير و اجتهـاد در    ده است كه خود بتواند عهدهاي نرسي پايه

خود  عبارت ديگر، رشد و بلوغ انسانيت، خودبه امر دين خود بشود؛ ظهور علم و عقل، و به

    ، 6، ج 1375(مطهـري،  » گردنـد  دهد و علمـا جانشـين انبيـا مـي     به وحي تبليغي خاتمه مي

  ). 174-173ص 

  يا ناسازواري عقل و دين در نگاه استاد مطهريب) سازواري 

هاي علمي و تمدن  تنها با خردورزي و يافته اديان الهي و راه وحي نه متن ناباز نظر استاد، 

هايي از تكامـل   دستيابي انسان امروز به جنبه ايشان كهبل ،بشر ناسازواري ندارند ةخردگرايان

طبيعـي بيـدارگريِ    ةآورانِ وحي و نتيج و تمدن را نيز بازده و سرانجام كوشش تاريخي پيام

عقل و دين در اصل و اسـاس  «عقيدة وي،  شمارد. به فكري آنان در درازاي حيات انسان مي

 ،گريز است و نـه علـم و عقـل    لمو ع ستيز ناسازگاري ندارند. نه دين عقل ،خودي خود و به

هايي برآمد  خواهند. پس بايد در پي شناسايي انگيزه درشده مي دين و دينداري را از ميدان به

(مطهـري،  » انـد  اند و نقش آفريـده  دادن اين دو نقش داشته كه در ناسازگار و ناسازوار جلوه

 "عقل و علم"دادن  ناسازگار جلوه دار شهيد مطهري دو گروه را عرصه). 214ب، ص 1370

 ت:دانسته اس "دين"با 

انـد و   خورده ناداناني كه نان دينداري مردم را مي ؛نمايان جوفروش گندم ،ديندارنمايان. 1

اند. اين گروه براي آنكه ناداني خـود را بپوشـانند    كرده از ناداني و ناآگاهي مردم استفاده مي

 .اند ترسانده مي ،رقيب دين مثابة به ،مردم را از علم

هـا و فسـاد و    قيدي اند براي بي تعهد كه خواسته آموختگان بي و دانش ها هكرد تحصيل. 2

علم و عقل را براي سعادت و رونـق   هااي داشته باشند. اين هاي اخالقي خود بهانه ناهنجاري

ينـداري  اند كه علم و عقـل از د  هكرد و چنين وانمود دانند ميو پيشرفت زندگي انسان كافي 

  .دارند باز مي

نخست دمسازند و نـه   ةدر اين ميان كساني بوده و هستند كه نه با دست«افزايد:  ايشان مي

برند و هم از دين و هـيچ   پويند و هم از علم بهره مي راه مستقيم را مي. دوم دمخور ةبا دست

انـد. ايـن دسـته همـاره تـالش       باور و احساس نكـرده ، ناسازگاري و ناسزواري بين اين دو
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هـايي كـه آن دو گـروه ميـان ايـن دو نـاموس مقـدس         ها و دوگـانگي  تا تيرگي، اند ورزيده

از  خـود  شـهيد مطهـري   ).215-214ب، ص 1370(مطهـري،  » دفروبنشـانن  ،انـد  برافروخته

و تالش خود را  گروه سوم است. ايشان بيشترين همت ةپيشاهنگان و جلوداران قوي انديش

دادنِ وفاق ميان دينداري و خردورزي و سازواري عقل و ديـن در زنـدگي و    درجهت نشان

يـابي پيـدايش ايـن مسـئله در      استاد فرزانه هـم بـه ريشـه    ه است.كارگرفت بهروزي انسان به

نقـش عقـل در    شناسـد.  تفكر اسـالمي بـاز مـي    ةپردازد و هم آن را در حوز زمين مي مغرب

اند نيز از ديدگاه استاد مطهري  ائل مستحدثه و مسائلي كه مطابق با اقتضاي زماناستنباط مس

 را توانـد قـوانيني   كه عقل چگونه مي ،در پاسخ به اين نكتهبسيار درخورتوجه است. ايشان 

نيازهـاي بشـر   «گويد:  مي ،سال پيش وضع شده 1400براي نيازهاي امروز قبول كند كه در 

بت و متغير. در سيستم قانونگذاري اسالم، براي نيازهاي ثابت، قـانون  اند: نيازهاي ثا دوگونه

ثابت وضع شده و براي نيازهاي متغير، قوانين متغير. ولي آيا قوانين متغيـر، قـانون ثابـت را    

گويـد:   قـرآن مـي   مـثالً  كنـد  دهند يا نه؟ درواقع اسالم است كـه آن را عـوض مـي    تغيير مي

ها، منتها مصداقش در زمان  زمان ةقانون ثابتي است براي هم . اين"واعدوا لهم استطعتم قوه"

. »هاي مـدرن  سواري و تيراندازي بود و امروز يادگيري فنون جنگ يادگيري اسب aپيامبر 

  ). 135، ص 1390، خدارضا(

  گيرينتيجه. 8

داند و گويـا،   استاد مطهري حقيقت انسان را به برخورداري او از ظرفيت عقالني وابسته مي

بـه اعتقـاد   در نگرش ايشان، انسان بدون درنظرگرفتن عقل و توانايي تفّكـر انسـان نيسـت.    

امر نكرده و هـيچ دينـي ماننـد     گوناگونقرآن به تفكر در مسائل  ةانداز هيچ كتابي به ايشان،

ـ  را  "يايمان و تعبد" شمار نياورده است. استاد مطهري عبادت به اسالم آن را  بـر  يكـه مبتن

تعقـل را  دانـد و صـريحاً    ميارزش  يب تقليد كوركورانه است نيست و صرفاً "عقل و تعقل"

 نيـز  ناسازگاري دين و عقـل . داند بعد از تعقل مي ،مقدم بر ايمان و جايگاه تعبد را در ايمان

گيرد كه يا دين تحريف شده باشد و مفاهيم ديني مخـدوش   وقتي صورت مي نظر ايشاندر 
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 كـار نـرود.   د و يا عقل درراستاي درست و سـالم و كشـف حقيقـت بـه    شوو نارسا عرضه 

امري ذاتي نيست كـه از   ،رويارويي و ناسازواري ميان عقل و ديندرواقع، در نگرش ايشان 

ايـن   ،ي بيرونـي اسـت. در تـاريخ غـرب    بلكه يـك ناهنجـار  ، درون عقل و يا دين بجوشد

گـردان   ديـنِ راسـتين و دور از تحريـف صـحنه    ، سو ناهنجاري از آنجا ناشي شده كه از يك

هاي ديگـر دسـت    اند و به حوزه علم و عقل از مرز خود فراتر رفته ،و از ديگر سوي ،نبوده

ي و سركشـي  زنـدگ  ةنتيجه و حاصل اين ناهنجاري كناررفتن دين اصـيل از صـحن   اند. برده

 در ،دين و عقـل  ةرابط ت.زندگي بشر امروز بوده اس ةلجامي آنها در عرص علم و عقل و بي

راه سعادت را  ،دو با كمك يكديگر آن دوسويه است. اي رابطه، درحقيقت نظر شهيد مطهري

تنهـا زنـدگي معنـوي انسـان      ناپذيرند و نه سازند. عقل و ايمان جدايي براي انسان هموار مي

دو نيز بدون ديگـري بـه نهايـت كمـال      بلكه هريك از آن ،هريك از آنها كامل نيستبدون 

توانـد از انسـان    انـد كـه مـي    دانسـته  يبدون عقل را زنجيـر  زيرا ايمانِ ، خود نخواهد رسيد

بدون ايمـان را نـاممكن و    اراده و خطرناك و آلت دست شيادان بسازد و عقلِ موجودي بي

. از نظر استاد، ريشـة تفّكـر عقلـي و فلسـفي و نقـش عقـل در        اند خواندهابزار هواي نفس 

 اند. مطرح كرده bائمه  يافت كه لهياتا مباحث عقليمباحث اعتقادي و الهياتي را بايد در 

صـورت عقـل    كه عقل شيعي از گذشته تا كنـون بـه   هسبب شد مباحثتجزيه و تحليل آن 

تبـع   سـلمانان نهـاد و ائمـه نيـز بـه     فلسفي درآيد. اين راهي بود كه خود قرآن پـيش پـاي م  

  .كردندتفسير قرآن، آن حقايق را ابراز و اظهار  مثابة تعليمات قرآني و به
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