
 

 

  
 

 های عقالنیت مبتنی بر روایات معصومان تحلیل ابعاد و مؤلفه
  *احسان رحیمی    
  **فردین حسینی    

  
  چكيده

تـرين   گيري عقـل)، يكـي از مهـم   كـار  به( عقالنيت، يا مبتني بودن گفتار، كردار و پندار بر تعقل
ي هـا  هاي فردي، اجتماعي و تمدني است. هدف اين پژوهش نقد و بررسي ابعاد و مؤلفـه  مشخصه

اسـت. در ايـن راسـتا بـا مطالعـه اسـناد و        ادبيات رايج عقالنيت مبتني بر روايات معصـومان 
ي گونـاگون بيـان شـده    هـا  يبند طبقهو  ها تعريفادبيات موضوع شامل  نخستمدارك موجود، 

چارچوبي از اين  در پايانبراي مفهوم عقالنيت در حوزه علوم اجتماعي و اسالمي بررسي شده و 
، روايات موجود پيرامون عقل پس از آن با بررسي كتب روايي مشهور مفهوم ارائه گرديده است.

تجزيـه و تحليـل    نتيجـه كـه   انـد  و با روش تحليل مضمون بررسي شده گردآوريو مشتقات آن 
اسـت.   ي عقالنيت از منظر روايات معصومانها ي چارچوبي از ابعاد و مؤلفهگير شكل ها داده
وع به صورت ي به دست آمده از تحليل مضمون روايات و نيز ادبيات موضها چارچوب آخردر 

دهنـد كـه بنـابر روايـات      مـي  ي پـژوهش نشـان  هـا  . يافتـه انـد  گرديـده توأمان تحليل و بررسـي  
، شاكله و اساس عقالنيت در انواع مختلفش، چيزي جز نگرش صحيح، گرايشات و معصومان

  صفات متعادل و كنش عادالنه نيست.
عقالنيت ارتبـاطي، عقالنيـت   عقالنيت نظري، عقالنيت عملي، عقالنيت ابزاري، : واژگان كليدي

  .جوهري، روايات معصومان
 

   

                                                           
قـم. −تهـران دانشگاه یفاراب سیپرد  یعموم یگذار یمش خط و یریگ میتصم شیگرا یدولت تیر یمد یدکتر یدانشجو  *

  erahimikh@gmail.com  )مسئول ۀسندی(نو 
  قم.−تهران دانشگاه یفاراب سیپرد  یعموم یگذار یمش خط و یریگ میتصم شیگرا یدولت تیر یمد یدکتر یدانشجو  **

  fardinhoseini67@gmail.com 

  ١٠/٢/١٣٩٨: دییتأ خیتار   ١۴/٩/١٣٩٧: افتیدر  خیتار 

 پژوهشیـ  یعلم ۀدوفصلنام  

 اسالم و علوم اجتماعی  
 ١٣٩٨ تابستان و بهار ،٢١ش  ،١١س 

 ٨٨-۶٩ صفحات  

   

Islam & Social sciences 

Vol.11, No.21  

Spring & Summer 2019 



                         ١٣٩٨بهار و تابستان / ٢١ش/ ١١سعلوم اجتماعی/ اسالم و    ٧٠

  

  مقدمه

های  تـرین مشخصـه از دیرباز، عقالنیت، یا مبتنی بودن گفتار، کردار و پندار بر تعقل، یکـی از مهم
چه در ادبیات دینی و چـه در ادبیـات رایـج  آید. این مفهوم می فردی، اجتماعی و تمدنی به حساب

کید جدی قـرارشناس روانشناسی،  فلسفه، جامعه ، هـا حوزه گرفتـه و در تمـامی ایـن ی و... مورد تأ
شده است. مـاکس وبـر بـا  مندی افراد و جوامع از عقالنیت، عامل رشد و توسعه معرفی میزان بهره

ی روزمره انسان اولیه نوعی عقالنیت را با خود به همراه داشت، این ها مطرح کردن اینکه حتی کنش
برد، از سـویی دیگـر او در یـک  سؤال مینیت محصول دوران روشنگری است زیر گزاره را که عقال

ی چینـی، هنـدی و تمـدن ها کنـد کـه تمـدن می عقالنی شدن، عنوان فرایندبه  شناختی نگاه جامعه
امریکـایی اسـت −باستانی خاور نزدیک، فرایندهای عقالنی شدن متفاوتی به نسبت تمدن اروپایی

، عالیـق و عوامـل اقتصـادی، سیاسـی، ها ، ارزشها ایده تأثیرتفاوت تحت در پیش گرفتند، که این 
  ).۴−٢، ص١٩٨٠، لبرگک( اجتماعی و تاریخی بوده است

مطـرح شـده » حیـوان نـاطق«مثابه  بهانسان  عنوان به مسلمانان هم این تعریف در مبانی فکری
باالترین تجّلـی قـوه  باشد،تواند ناطق  می است. فالسفه مسلمان با فرض اینکه تنها موجودی عاقل

اما در یک نگاه جـامع باورهـای انسـانی، افعـال،  اند، عاقله را در ویژگی ناطق بودن انسان برشمرده
گیرند. عقالنی بودن انسان بدین معنا نیسـت کـه  می ی او موصوف به عقالنیت قرارها شرفتار و ارز

 بلکه انسان بدین معنا معقول است کهکند،  می اقدامدرست او همیشه به صورت معقول اندیشیده و 
  ).۵−٢، ص١٣٨٣، نیا یقائم( گیری عقل را داردکار بهتوانایی 

 بـاب در یواحـد دگاهیـد نظران صـاحبگرفت است که  نشأتدغدغه این پژوهش از این امر 
ننـد. یعنـی بـا آنکـه موضـوع عقالنیـت، در ک می میترس آن از یگوناگون ریتصاو و ندارند تیعقالن

کید قرارمجامع  دارنـد، بـرای آن معـانی  ونـدیپ آن بـا یفراوان و مباحث گرفته علمی مورد توجه و تأ
 و ابهامـات بـا شـده اسـت کـه ی مختلفی ذکـرها شناسی و گونه شناسی ، نوعها یبند طبقهمتعدد، 
 ازجملـه). ١۴٢، ص١٣٨۶زاده،  و شـیخ زاده (شـیخ اسـت همـراه نیـز یفراوان های دگاهید اختالف
ی هـا پیرامـون ویژگی ی مطرح شده در مورد عقالنیت، احادیث و روایـات معصـومانها دیدگاه

عقل و کارکردهای آن و یا انسان عاقل است. این پـژوهش در پـی آن اسـت کـه بـا مـرور احادیـث 
، ابتدا چارچوبی مفهومی در باب عقالنیت ارائه نموده و سپس بر مبنای چـارچوب بـه بیت اهل

بـرای عقالنیـت در علـوم اجتمـاعی و اسـالمی، مطـرح  تاکنونهومی که دست آمده چارچوب مف
  گردیده است را تحلیل و نقد نماید.
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  مسئله و ضرورت پژوهش

تفـاوت و ی صـورت گرفتـه در مـورد عقالنیـت چـه هـا اصلی این پژوهش آن است که تبیین سؤال
مظاهر و کارکردهـای مطـرح شـده  دیگر عبارت بهاز عقالنیت دارد؟  تبیین معصومان شباهتی با

  یی دارند؟ها و شباهت ها تفاوتچه  برای عقل در علوم اجتماعی و روایات معصومان
ادبیـات موضـوع  نخسـتتحقیق، با مطالعه اسناد و مدارک موجـود،  سؤالدر راستای پاسخ به 

وم اجتمـاعی و ی گوناگون بیان شده برای مفهوم عقالنیت در حوزه علها یبند طبقهشامل تعاریف و 
پـس از آن بـا بررسـی کتـب روایـی مشـهور،  اسالمی، چارچوبی از این مفهوم ارائه گردیده است.

کـه  اند و با روش تحلیل مضمون بررسی شـده گردآوریروایات موجود پیرامون عقل و مشتقات آن 
نظـر ی عقالنیـت از مها ابعـاد و مؤلفـه ی چـارچوبی ازگیر شـکل هـا ماحصل تجزیه و تحلیل داده

ی به دست آمده از تحلیل مضمون روایـات و نیـز ها چارچوب آخراست. در  روایات معصومان
  .اند ادبیات موضوع به صورت توأمان مقایسه و تحلیل گردیده

  
  مفهوم عقالنیت

بـرای فهـم معنـای  رو این ازگیری و استفاده از عقل دانست و کار بهتوان به نوعی ثمره  می عقالنیت را
در ادامـه بـه بررسـی و تبیـین ، بنـابراین یافت باید به فهمی روشن از عقل دست خستن ،عقالنیت
لغوی و اصطالحی عقل و پس از آن بـه بیـان نظـرات مختلـف پیرامـون عقالنیـت پرداختـه  معانی

  خواهد شد.
 و دادن پیونـد ای عربی اسـت کـه در کتـب لغـت، معـانی مختلفـی چـون امسـاک، عقل واژه

گره زدن، دانش، درک فهم حقایق اشیا و تمییز حق و باطل و حسـن و قبـیح نیـز داشتن، بستن و  نگه
؛ ۴۶۶−۴۵٩، ص١١ج، ق١۴١٠، منظـور ابـن؛ ۵٧٨، ص١٣۶٣، برای آن ذکرشـده اسـت (راغـب

، ؛ الجوهری٢٩، ص۵، ج١٣۶۴قرشی،  ؛١۴١۴احمد،  ابن؛ خلیل ٩۵٢٠، ص١٣۶٢فیروزآبادی، 
). ٣٧٠، ص٣، ج١٣۴١، ؛ دهخــدا٧٠، ص۴ج ،ق١٣۵٨ فــارس، ابــن؛ ١٧۶٩، ص۵ج ،١۴٠٧

جلوگیری کردن و ربط دادن (نسـبت دادن) ارجـاع  ۀبرخی، این معانی مختلف را به دو معنای عمد
  ).١۶−١۴، ص١٣٩١اند (کرمانی،  داده

ها، و تشـخیص  حاصل آنکه عقل در مفهوم و کـارکرد، بـر تشـخیص حـق و باطـل در اندیشـه
ا و عملکردها، و کنتـرل و مهـار نفـس و منـع آن از ه منفعت و ترجیح آن بر شر و ضرر در خصلت

شورش و طغیان علیه تشخیص و ترجیح عقل و استقرار قلب بر امر احسن مـورد گـزینش (تحقـق 
شـده داللـت  یقین مالزم ایمان) و عزم بر بسیج قوای درون و برون جهت تحقق امر احسن گزینش

مفهوم عقل، و ترجیح حق بر باطـل و تشخیص حق و خیر و منفعت جزء اولیه بدین جهت  کند می
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کید معنی عقل و تحقق ایمـان و خلـق حسـن و  خیر بر شر و منفعت بر ضرر، جزء ثانویه و مورد تأ
  ). ١١، ص١٣٩٠، طبیعی آن است (نقی پورفر ۀعمل صالح نتیج

ــ ــ ینهمچن ــان الت ــزن یندر زب ــا واژه ی ــون ییه  Intellect،(1 )Wisdom،(2 )Reason،(3( چ
)Rasio،(4 )Logos(5 چـون یمشـتقات ینکار رفتـه اسـت. همچنـ عقـل بـه یدر معنـا Rasional, 

Intellectual  ی،عقل یبه معنا Wise عاقل و  یبه معناReasonable باشـد یم یـیعقال یبـه معنـا 
 های یوهش آن یلۀوس به که است یندی) فراRationality( یت). عقالن٢٢−٢٠، ص١٣٨٢(منصورنژاد، 

   .شود یحاکم م یاجتماع یزندگ بر ی،انتزاع یها روش و قواعد شامل ی،سازمانده و یقدق ۀمحاسب
 است تن ر زندانیاس هک است یعقل انسان، معتقد بود افالطون اما در معنای اصطالحی عقل،

 و همـت و محل عواطف که نه،یس: دو است؛ عقل محل که سر،، یک: است مهم جزء سه یدارا و
) ارسـطو بـرای اولـین بـار ۵۴، ص١٣٧٧ خیری،( است شهوات یجاکه  م،کش: سه است و اراده

تعریف کرد. منظور ارسطو این بود که از میان حیوانات، تنها انسان » حیوان عاقل« عنوان بهانسان را 
عقـل هیـوالیی، : از موهبت عقل و قوه عقل برخوردار است. از نظر ارسطو عقل بر سه دسته اسـت

فضـایل عقلـی همچـون فهـم و فراسـت، ذوق سـلیم، قـوه تمییـز و عقل بالملکه و عقل فعال. وی 
شـادمانی "تنهـا خـوبی  6نظـر ارسـطو دانست. بنابر می را باالتر از فضایل اخالقی شناسی موقعیت

). بنابراین هر اقدامی جهـت شـادمانی انسـان، ٧١، ص١٩٩۶ ومک پرسون، هاسمن( ذاتی" است
نامد. فرد فاضل، کسی خواهد بـود کـه،  می فضیلت عقالیی خواهد بود. ارسطو چنین اقداماتی را،

 اش ات منظم درسـت و بـدون پشـیمانی، موجـب شـادمانیمی اکتسابی، تصمیها به خاطر عادت
را  جوهر و طبیعت اصـلی خـودش افتد که انسان می این شادمانی زمانی اتفاق بر عالوه خواهد بود.

ان بـرخالف یـ). رواق٢٨٩، ص١٩٩١، سگال( برآورده سازد و موجب شکوفایی "خود حقیقی" شود
: دارد مرتبـه چهـار انسـان فهم آنها ۀدیعق نبودند. به از بدن مستقل عقل به معتقد افالطون و ارسطو

   ).١۴٣، ص١٣٨۶ ،زاده و شیخ زاده شیخ( است نیقی ه مرتبهک علم و کگمان؛ ادرا وهم؛
بـرای عقـل  چراکـه ؛دانسـت مـی تعالیم کلیسا در قرون وسطی، ایمان را مقابل و مقدم بر عقل

 ،ی الهیـات مسـیحیها ی اساسی قائـل بـود. البتـه در مقطعـی از ایـن دوران اندیشـهها محدودیت
                                                           

 (هوش، فهم، قوۀ درک و عقل)، (نوع اطالعات، مبادلۀ اطالعات، ارتباط، آمیزش، مذاکره)، (معنی، مقصود، مفاد).. ١
 .حکیمانه)، (آدم حکیم و خردمند)، (با حروف بزرگ در یهود به معنای خدا)(حکمت، عقل، دانایی و دانش)، (گفتار . ٢
 .دادن حیتوض کردن، بحث برهان، ل،یدل استدالل، شعور، عقل، علت، ،یخوشنودساز ارضا، ،یده سپ حساب ل،یدل ۀ. ارائ٣
که اصل معنای آن شمارش و حساب کردن بود و تـدریجًا معنـای از حسـاب سـردرآوردن و  ratio مشتق از لفظ التینی. 4

  .دلیل آوردن و قوۀ استدالل از آن ساخته شد
 (نسـبت)،  Ratio)،دادن جـواب ،یدهـ س(ذکـر علـت، حسـاب پـ Accuntرفته است:  کار به لیذ یمعان در کلمه نیا. 5

Reason ،(عقل)Argument  ،(بحث کردن)Discourse   ،(گفتمان) Saying(گفتار).  
6. Aristotle 
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، بنـابراین ، مرتـب و بـا یکـدیگر مـرتبط شـدمنـد می ارسطویی به شکلی نظاها فرض پیش براساس
این تحول مورد اسـتقبال ی ارسطو اثبات گردید. ها عقالنی بودن ایمان مسیحی با استفاده از اندیشه

ی دفاع از عقالنیت آیین مسیحی ها راه ترین مهمکننده  که این شیوه را ارائه یطور بهکلیسا قرار گرفت 
  معرفی نمود. 
 یبـه زنـدگان را مـردم عقول و آورد همراه گرید یایدن به توجه و زهد ضد بر را ینشکوا رنسانس
سـاختن  معلـوم و قـتیحق فهـم یعنـی علم، لیتحص بر انسان دیگو می ارتکرد. دک دنیایی متوجه
 است سب علمک ۀلیوس هک را تعقل ۀقو همه ،اند انسان همه چون بشر افراد دارد. ییتوانا مجهوالت

 اریمع تنها تیمعقول هک است معتقد کال برند.جان نمی کار به سانیک را آن همه نیکل دارند، سانیک
 و سـنجش ز؛ییـتم حفظ؛ ؛کادرا: است قوه نیچند یدارا او عقل دهیعق به است. زیچ هر رفتنیپذ
 در تـز،یپنیال ۀدیعق به است. انسان مخصوص هک دیتجر و است؛ وانیح انسان و کمشتر هک بکیتر
نقـد  ۀکانت با نظریـ. است عقل ای و روح ای نفس فرد، جوهر نتری املک موجودات، از یموجود هر

را به چالش کشید و ایـن ایـده را مطـرح کـرد کـه  یی محضگرا یی و تجربهگرا خرد ناب خود، عقل
 ؛منطبـق نیسـت عقل دارد با واقعیت ذات جهان دقیقاً ۀ تصوری که انسان از جهان پیرامون به واسط

گاهی می پنجحواس ۀ چون انسان به وسیل یابد؛ اما تمـام خصوصـیات جهـان بسـی  گانه از جهان آ
به عالوه تصوری که ما از یـک جسـم یـا مفهـوم  گانه و تجربی انسان است؛ فراتر از احساسات پنج

وی ذهن انسان را دارای سه قـوه حـس،  رو این ازداریم یک چیز است و حقیقت ذات آن چیز دیگر. 
   ).١۴۴، ص١٣٨۶ ،زاده و شیخ زاده شیخ ؛۵٨، ص١٣٧٧ (خیری، دانست می فهم و عقل
تعابیر متفـاوتی  و اسالمی) غربی( که واضح است در میان دانشمندان و اندیشمندان گونه همان

) و همـین پراکنـدگی در ٢۶، ص١٣٩٠و زیبـاکالم،  اکبـری تختمشـلو( از عقل بیان گردیده است
زیـرا هـم در بحـث  ،باعث شده است که در ابواب و فصول گوناگون حکمت از آن یاد شـود تعابیر

ای ادراکی آن و هم در شود و هم در باب تجرد نفس و بیان شئون و قو علم و عالم و معلوم مطرح می
عقل، نفس، ماده، صورت و جسم، و هـم در بیـان : گانه معهود باب جوهر و تقسیم آن به اقسام پنج

صوادر اولی خلقت که البته آن عقلی که موجود مجرد ذاتی و فعلی است از شئون نفـس نبـوده و از 
، ١٣٨٧ی آملــی، جــواد( شــود عنوان عقــل کلــی (بــه معنــای ســعی و نــه مفهــومی) یــاد می آن بـه
گوید و آن  تفصیل سخن می های مختلف خود، از عقل به ). برای نمونه فارابی در نوشته٣٠−٢٨ص

شـود فـالن شـخص  گفتـه می :که برای مثـال اول، عقل به معنای متعارف آن: داند را شش قسم می
دوم، عقل  ؛گوید داند و طبق آن سخن می عاقل است. یعنی او مصلحت و منفعت خود را خوب می

بین دو امر است؛ یعنی   دهند و آن استعداد ذهن در ادراک رابطه به معنایی که علمای منطق به آن می
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ی قوه طبیعـی و آن اسـتعداد درک اسوم، عقل به معن ؛آورد پردازد و حجت و دلیل می به استدالل می
م و بـدیهی هسـتند و خود، مسل خودی مبادی اولیه، یعنی دریافت تصورات و تصدیقاتی است که به

چهارم، عقل به معنای اخالقی و آن استعداد طبیعی آدمی اسـت  ؛باشند مبانی اولی استدالالت می
پـنجم،  ؛جویـد یابد و از بدی دوری می شناسد و طبعًا به نیکی گرایش می که با آن نیک را از بد می
به ایـن معنـی مراتبـی دارد؛ گیرد. عقل  شود و مبنای علم و فلسفه قرار می عقل که سبب معرفت می

دوم عقل بالفعل است که در ایـن مرتبـه از قابلیـت و  ؛عقل بالقوه که هنوز هیچ نقشی نگرفته است
سرانجام عقل مستفاد  ؛شده و به درک جزئیات و حفظ و ذکر آنها قادر هست استعداد محض خارج

 ؛لفعل به تعقل آنها اشتغال داردداند که با پردازد و می است، یعنی عقلی که به مشاهده معقوالت می
  ).١١٨، ص١٣۴۴ششم، عقل به معنی مبدأ اول، یا عقل کل که منظور، خداست (سیاسی، 
و عقالنیت، رویکردهـایی  امروزه نیز در تعابیر دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی غربی، عقل

ش (در مقابـل اسـت. در برخـی رویکردهـا عقـل معـادل هـو متفاوت نسبت به عقل ارائه گردیـده
، ١٣۵۴سیاســی، ( شــده اســت کــارکرد آن ذهــن در نظــر گرفتــهۀ احســاس) دانســته شــده و حــوز

عقالنیت : برای چنین عقلی در علوم اجتماعی مشتقاتی چون ).٩، ص١٣٨٧ناصح،  ؛۵٩−۵٣ص
(حســینی  انــد ابــزاری، ارتبــاطی، تجربــی، عرفــی، سیاســی، کنشــی، ســاختاری و... معرفــی کرده

ــادی،  تقی ــایی ؛٧−٢، ص١٣٨٢آب ــیخ ؛٨۴، ص١٣٨٩ فرد، دان ؛ ١۴۶−١۴٢، ص١٣٨۶ زاده، ش
   .)١۵و  ١۴، ص١٣٨٢محمدی، 

  
  ی عقالنیت بند طبقهانواع 

ی گوناگونی از عقالنیت بیان گردیده است ها یبند طبقهدر مباحث فلسفی و علوم اجتماعی انواع و 
ی متفاوت از انواع عقل از ها یبند دستهبه هرکدام اشاره خواهد شد. الزم به ذکر است که  که اجماالً 

یی خواهنـد بـود. ها ی با یکدیگر متفاوت هستند دارای همپوشـانیبند دستهآنجا که به لحاظ مبنای 
ی ایـن بخـش سـعی گردیـده تـا نسـبت انـواع بنـد جمعدر چارچوب مفهومی حاصـل از  رو این از

  با یکدیگر مشخص شود. ها یبند دسته
عقالنیـت  در حالت کلـی دو جریـان اصـلی عقالنیـت، نیت هدف:عقالنیت ابزاری و عقال −

بـا فـرض اینکـه انسـان  ). مفهوم عقالنیـت٢، ص٢٠٠٨، تومر( ابزاری و عقالنیت اهداف هستند
 بـه دنبـالاقتصادی است، از ابتدا مبنایی اقتصادی داشته اسـت. عقالنیـت ابـزاری  موجودی کامالً 

انتخاب بهترین وسیله برای دستیابی به اهدافی مشـخص یـا حداکثرسـازی رضـایت فـرد براسـاس 
). ایـن نـوع عقالنیـت بـا ۴، ص٢٠١٧، موریکـا و سـیزنووار بـولیس،(ترجیحاتی مشخص است 
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 ، عقالنیت سـازمانی متـرادف تلقـیای عناوین عقالنیت ابزارمدار، عقالنیت فنی، عقالنیت وظیفه
، نیـا یقائم( ) و ارتبـاطی بـا گـزینش اهـداف نـدارد۶، ص١٣٨٩ و همکـاران، ردف دانایی( شود می

میل و آرزو، نفرت، رغبت افراد هستند و  ). بدین معنی که اهداف فردی به تعبیر هیوم،۶، ص١٣٨٣
گیرند؛ بلکه منطق افراد فقط در جهت انتخاب بهتـرین وسـیله بـرای  نمی مورد ارزیابی قرار بنابراین

در نتیجه، عمل انسان در صـورتی کـه  ).٣، ص٢٠١۴چونگ، ( ین اهداف خواهد بوددستیابی به ا
در مقابـل  منجر به انتخاب بهترین وسیله جهت رسیدن به اهداف نباشد، غیرعقالیی خواهـد بـود.

 ابزارهـا، بـر عالوهکه برای رفتاری عقالیی این نوع شود  می عقالنیت ابزاری، عقالنیت هدف مطرح
یک تصمیم بدون مالحظه اینکه چـه  سو ایناز  ب اهداف منطقی در نظر گرفته شود.باید برای انتخا

). بـه ٢، ص٢٠٠٨ تواند عقالیی در نظر گرفته شود (تـومر، نمی برای فرد مفید هست، چیزی واقعاً 
عبارتی رفتار عقالیی چیزی فراتر از استفاده از ابزارها در جهت اهـداف مشـخص اسـت؛ انتخـاب 

). این نوع عقالنیت با ۴، ص٢٠١٠ یز از اهمیت زیادی برخوردار است (تیم راکو،اهداف عاقالنه ن
و  فرد دانـایی( شـود مـی عقالنیت جوهری، عقالنیت عمومی و عقالنیت غنی مترادف در نظر گرفته

 قـانونی) و ذاتـی( ی عقالنیت عملی، نظری، صـوریبند دستهماکس وبر  )۶، ص١٣٨٩ همکاران،
از عقالنیـت ابـزاری و هـدف  تری واضح شناسی کند که در حالت کلی نوع می جوهری) را مطرح(

  ؛)٢، ص١٩٨٠ لبرگ،کاست (
ترین ابزارها برای دسـتیابی بـه اهـداف عملـی انتخـاب  براساس آن مناسب :عقالنیت عملی −
  ؛شوند می

 یس،(بول شود یم یمدارد که منجر به ساخت مفاه هایی یتاشاره بر مجموعه فعال :ینظر  یتعقالن −
نحوه کـار  یحتوض یرا برا یمیمفاه یتعقالن ینبراساس ا یلسوفان). ف٣، ص٢٠١٧، یزنووارو س یکامور
اسـت، نـه از  یـتمتضمن مهار کـردن آگاهانـه واقع یت،نوع عقالن ینا دهند؛ یو جامعه ارائه م یعتطب
  ؛)١٢−٩، ص١٩٨٠، لبرگک( یانتزاع یمساختن مفاه یقکنش بلکه از طر یقطر

کند که عقالنیت باید برخاسـته از ذات  می عنوان :شناختی) عقالنیت جوهری (ذاتی یا ارزش −
، ١٩٨٨ گر انسان خواهند بود (ریسچر، این اساس، اصول ارزشی هدایت و جوهره انسانی باشد، بر

کنـد کـه بـدون مالحظـه نتـایج  مدار را مشـخص می ارزش). این عقالنیت اعمال ٢٠٧−٢٠۵ص
موریکـا و  های اخالقـی هسـتند (بـولیس،دآمده، ایـن نـوع از اعمـال مبتنـی بـر اسـتاندار دست به

). از ســویی در نگــاه وبــر عقالنیــت جــوهری ٩۶، ص١٩٨٨ ؛ ریســچر،٣، ص٢٠١٧، ســیزنووار
ی برای عمل و اقدام انسـانی نیـز خواهـد بـود کـه یها برخالف عقالنیت نظری، منجر به چارچوب

  ؛)١۵−١٢، ص١٩٨٠ لبرگ،کگیرد ( و گذشته شکل میبراساس مفروضات ارزشی حال 
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هـدف از −عقالنیت صوری نیز با اسـتفاده از محاسـبات عقالنـی وسـیله :عقالنیت صوری −
حـل مسـائل اسـت. عقالنیـت صـوری، نـوعی عقالنیـت  به دنبـالنامه، اصول و قواعد  آیینطریق 

ترین و کاراترین مسیر برای انجام کارها است  ایجاد دقیق به دنبالبراساس قوانین و مقررات است که 
 ).١٧−١۵، ص١٩٨٠ لبرگ،ک(

 شناسـی مشـی دولتـی بیـان شـده، گونه خـطی دیگر که بیشتر در حوزه اجـرای بند طبقهدر یک 
عقالنیت اقتصادی، عقالنیـت سیاسـی، عقالنیـت اخالقـی، عقالنیـت قـانونی و عقالنیـت دینـی 

  ؛)١٢−١٠، ص١٣٨٩ و همکاران، فرد دانایی( صورت گرفته است
ین تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود تر به معنای انتخاب بهینه عقالنیت اقتصادی: −

است. این انتخاب برای انسان در صورت دسترسی به تمام اطالعات واقعی امکان خواهـد داشـت 
به معنای عدم دسترسی ( با طرح نظریه عقالنیت محدود 1). اما سایمون۵۵، ص١٩٨٢، (هارسایی

برد و بـه انتخـاب  سؤالانسان به تمام اطالعات واقعی) قطعی و واضح بودن بهترین انتخاب را زیر 
  ؛)۵−٢، ص٢٠١٠، باروس( قائل شد −بهترین و نه الزاماً − بخش رضایت صرفاً 
سیاستی از عقالنیت قانونی برخوردار است که با اتکا بـه قـوانین اساسـی و  :عقالنیت قانونی −

ها در تدوین، اجرا و ارزیابی تغییر و خاتمه یابنـد و عناصـر عقالنیـت قـانونی (امنیـت  سایر قوانین
 ؛خواهی عادالنه و...) را مخدوش نسازد حقحقوقی، 

لبـاس سیاسـی بـر تـن  یعنـی دولـت مقیـد بـه عقالنیـت سیاسـی بایـد :عقالنیت سیاسـی −
  ؛عمل اجرا کند وگرنه دولت عاقلی نخواهد بود های خود کند و اصول سیاسی خود را در مشی خط

های خـود  مشـی خـطهای مورد احترام مردم را در  یعنی دولت باید ارزش :عقالنیت اخالقی −
نیت اخالقی شود؛ یعنی دولت باید عقال لحاظ کنند چراکه تخطی از آنها مشروعیت نظام کاسته می

  ؛را برای ادامه حکومت خود رعایت نماید
هـای دینـی را لحـاظ کنـد اگـر  خود ارزش های یعنی دولت باید در سیاست :عقالنیت دینی −

فرد و  های دینی را رعایت کند دولتی با عقالنیت دینی است (دانایی هایش ارزش مشی خطدولت در 
   .)١٢−١٠، ص١٣٨٩ همکاران،

 از: عبارتند اند گردیدههمچنین سایر انواعی که تاکنون برای مفهوم عقالنیت بیان 
مقـام  در هکـ یخاصـ یشـناخت معرفـت فیوظا دادن به معنای انجام شناختی:  عقالنیت وظیفه

، نیـا یقائم( هستند رفتار بر ناظر یدهاینبا و دیبا ،یاخالق فیوظا مثالً  دارند؛ وجود باور و یابیارز
  ). ۶ص، ١٣٨٣

                                                           
1. Simon 
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 یمشترک و هماهنگ یبه فهم یدنبه دنبال رس یاجتماع یگراناساس، باز ینبر ا 1:یارتباط یتعقالن
افراد  یاندر ارتباط م یتنوع عقالن ینهستند. ا یمنطق یتبادل نظر، اجماع و همکار یاقداماتشان بر مبنا

در مباحثه حضـور داشـته  یدبا یاصل یرگذارانتأث یارتباط یتارتباطات آنها خواهد بود. در عقالن یامدو پ
؛ ١٣٩١ ی،محمـد داشـته باشـند (خان یکسـانی گیری یماطالعات و قدرت تصم یدباشند، همه افراد با

کـنش و عمـل تنهـا اشـاره  یـکبه  یتکه عقالن کند ی). هابرماس مطرح م٩−٧، ص١٩٨۴هابرماس، 
  ).٨، ص١٣٨٩و همکاران،  فرد یی(دانا گردد یندارد، بلکه به ارتباط و تعامل برم

عقالنیـت نـوعی بـه معنـای امکـان و توانـایی بـالقوه  عقالنیت نـوعی و عقالنیـت هنجـاری:
ی عقالنیت است. ها گیری بالفعل عقل و مالککار بهگیری عقل و عقالنیت هنجاری به معنای کار به

هر عقالنیت یعنی عقالنیت نوعی شرط الزم برای عقالنیت هنجاری است ولی شرط کافی نیست. 
 ولی تنها برخی عقالنیت نوعی عقالنیت هنجاری هستند.  ،هنجاری عقالنیت نوعی است

بـوده  2یقـیحق یـتشده عقالن یانب یتعقالن یکه تاکنون برا یعنوان یدترینجد :یقیحق یتعقالن
هـدف را  یـتو عقالن یابـزار یتعقالن یقیحق یت) مطرح شده است. عقالن٢٠٠٨( 3که توسط تومر
  یو مـذهب یروح و روان انسـان ی،از لحـاظ ابعـاد فلسـف یقیحق یتمدل عقالن .گیرد یباهم در نظر م

 از بعضـی در. اسـت تـر منطقی اقتصـادی مفـاهیم به نسبت) یمتعال یها (به خصوص تجسم ارزش
 خوب های هدف از یکی عنوان به خدا با ارتباط دیگر برخی در و خدا با ارتباط در نهایی هدف مذاهب
 را زیـر های مشخصـه عقالیـی انسان رفتار که کند می عنوان) ٢٠٠٨( تومر. است شده تعریف انسانی
 مـورد بهترین که باشد چیزی کردن مشخص دنبال به. ٢ کند؛ منعکس را او اهداف و ها ارزش. ١: دارد
 مالحظـه را اخالقیـات. ۴ دهـد؛ قـرار مدنظر را انسان رفتار بلندمدت پیامدهای. ٣ باشد؛ انسان برای
) ۵٠٨، ص١٩٩٩( 4بیـد و بیـد. باشد داشته همراه به او برای را واقعی شادمانی و خوشحالی. ۵ کند؛
 یقـیحق یـتکتاب مقدس) را در مورد جوهر و سرشـت عقالن یحیمس ییگرا (واقع یحیتمس یکردرو

را  یحالعـاده مسـ فوق یراست کـه تـأث یکس یحیتاز نظر مس یقیحق یتعقالن نظر ینارائه کردند، بنابرا
   برقرار کنند. یو نوع دوست یمنافع شخص ینب یتعادل تواند یجهت م  ینور دارد و بدبا

تعـاریف مختلفـی از  در علوم اسالمی مانند فقه و اصول، فلسفه و کالم، اخـالق و تفسـیر نیـز
، ١٣٨۵ و همکـاران، ؛ صـفایی مقـدم۵٢−٢٨، ص١٣٨٢(منصورنژاد،  شده است. عقالنیت ارائه

دنیوی) و معـاد (کلـی یـا قدسـی) −معاش (جزئیۀ عقالنیت را دارای دومرتب از منظری ).۶−٢ص
؛ ریـاحی، ٩٧−٨۵، ص١٣٨٧؛ دانـش شـهرکی، ٣۵، ص١٣٨٨ و خسـروپناه، امیـریاند ( دانسته
بندی شـده  در یک دیدگاه، عقالنیت به سه مرتبه ابزاری، ممیزه و قدسی تقسـیم .)۴−٣، ص١٣٨۴

                                                           
1. communicative rationality  2. true rationality  
3. Tomer   4. Beed and Beed  
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 عقالنیـت در دیدگاهی دیگر، عقل دارای سه مرتبه .)٧۵−٧٣، ص١٣٩٠و گارینه،  است (عیوضی
 تجربی علوم در تجربی (ظهور عقالنیت کالم)، و فلسفه نظری براهین در (ظهور محض تجریدی

نظـری)  عرفـان ناب (در عقالنیت ریاضیات) و در (ظهور تجریدی نیمه عقالنیت انسانی)، علوم و
وجـود تعـاریف و تقسـیمات  رسد که با میچنین به نظر  ).٢۵، ص١٣٨٧باشد (جوادی آملی،  می

بنـدی مفهـومی جـامع گـرد  متفاوت از عقل بتوان این تعابیر و تقسیمات متفاوت را ذیل یـک طبقه
معنا یا مرتبـه) فـرا انسـانی و ( بندی، مفهوم عقالنیت دارای دو ُبعد این طبقه ، براساسیکدیگر آورد
هایی چون عقل قدسی، عقل کلی یا صـادر  رفا به نامکه در تعابیر ع بعد فرا انسانی باشد. انسانی می
باشد. این عقالنیت،  موجودی مجرد و مستقل از انسان می عنوان بهشده که در این معنا   اول خوانده

شـده  اکتسابی نیست بلکه همان نور موهبتی از سوی خدای متعال بوده که در روایات بـدان اشـاره
و اتحـاد بـا ایـن مرتبـه از عقـل اسـت. ایـن مرتبـه از  صـالاتها  است و غایت و کمال عقول انسان

 ؛۴−٣، ص١٣٨۴، باشـد (ریـاحی عقالنیت، دارای هیچ نقصی نبوده و مظهر تام تجلـی حـق می
ای از قوای وجـودی انسـان اسـت کـه  عنوان قوه اما در ُبعد انسانی عقل به .)٣۵، ص١٣٨٨امیری، 

هایی چون عقل جزئـی  معاش در تعبیر عرفا، به نامعقالنیت  باشد. می دارای دو مرتبه معاش و معاد
، ١٣٨٩عیوضـی، ( باشـد. شـود و بـه اعتباریـات مـادی و دنیـوی مربـوط می و سطحی خوانده می

ممیزه) و عملـی اسـت. ( به طور کلی این مرتبه از عقالنیت خود دارای دو ساحت نظری .)٧۵ص
غربی تحت عنـاوینی چـون عقالنیـت این دو ساحت هم در علوم اسالمی و هم در علوم اجتماعی 

ــاطی و... تصریح ــزاری، جــوهری، ارتب ؛ حســینی ١۵−١۴، ص١٣٨٢شــده اســت (محمــدی،  اب
بـا دو دسـته عقـل نیمـه  شناختی ). عقالنیت نظری در مباحث معرفت٧−٢، ص١٣٨٢آبادی،  تقی

ط بـوده و عقالنیـت عملـی نیـز بـا عقـل ب) مرت٢۵، ص١٣٨٧آملی،  (جوادی تجریدی و تجریدی
 گردد. می ) مرتبط٢۵، ص١٣٨٧آملی،  (جوادی جربیت

 از مانند هایی پرسش پردازد. می بشر اساسی های پرسش و ای ریشه مسائل اما عقالنیت معاد به
در اینجـا ... روم؟ و مـی کجـا بـه بکـنم؟ بایـد چه باشم؟ باید چگونه هستم؟ کجا در ام؟ آمده کجا

 کنـد یـاری ها پاسـخ بـه را دررسـیدن انسـان تواند می سطح این در اسالم، شوند که دین مطرح می
همچنین عقالنیت در ایـن سـاحت بایـدها و نبایـدهای الهـی را . )٧۵−٧٣، ص١٣٨٩(عیوضی، 

بــه تعبیــر  ).١٩، ص١٣٩١کرمــانی، ( کنــد جهــت بنــدگی خــدا و ســعادت اخــروی بشــر درک می
ا و در ساحت عمل، طاعت مالصدرا، غایت عقل در ساحت نظر، ایمان به خداوند متعال و روز جز

نسـبت  ١ر در نمـودا ).٨٢−٧۴، ص١٣٨٧باشد (دانش شهرکی،  الهی و اجتناب از معصیت او می
  میان انواع عقالنیت مطرح شده نشان داده شده است.
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  : نسبت میان انواع عقالنیت١نمودار 

  عقالنیت در روایات معصومان

 .)۴٠، ص١٣٨٢علـم و تقـوا (منصـورنژاد، عقل در روایات نیز اطالقـات متعـددی دارد ازجملـه 
ترین موهبت و عطیۀ الهی به تمام هستی خصوصـًا انسـان، سرچشـمۀ  براساس روایات، عقل بزرگ

دهندۀ خـوب  تعالی، نیروی شناخت حقایق، تشـخیص ها و کماالت، اولین مخلوق حق همۀ خوبی
سـان، معیـار ثـواب و عقـاب سوی کمال، معیار شخصیت ان از بد، زشت از زیبا، راهنمای انسان به

نیـز از دو  الهی امر و نهی خدا و ارزش کارهای انسان است. در روایـات صـادره از معصـومان
زاویه به عقل نگریسته شده است. یک دسته از روایات اشاره به جنبۀ فرا انسانی (موجودیت مستقل) 

ه به جنبۀ انسانی عقل دارند و عنوان جامع خیرات و کماالت دارند و دستۀ دیگر روایات اشار عقل به
کید می بر معرفت و کمالی که از طریق حکمت نظری و عملی برای انسان حاصل می  کنند.  شود تأ

عقالنیت

علوم مابعد الطبیعه و (نظری 
)ماوراءالطبیعه

عقالنیت بالقوه عقالنیت نوعی

عقالنیت بالفعل عقالنیت هنجاری

در علوم طبیعی و (عملی 
)انسانی

عقالنیت ابزاری

عقالنیت فنی

عقالنیت اقتصای

عقالنیت سازمانی

عقالنیت قانونی یا 
صوری

عقالنیت جوهری

عقالنیت 
ارزش شناختی

عقالنیت هدف

عقالنیت دینی

عقالنیت حقیقی

عقالنیت ارتباطی

عقالنیت سیاسی

عقالنیت فرهنگی

عقالنیت اجتماعی
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  روش تحقیق

ی پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. تحلیل مضمون روشـی ها برای تحلیل داده
ی بـرای فراینـدیفی است. این روش ی کها برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

 کنـد می یی غنی و تفصیلی تبدیلها ی پراکنده و متنوع را به دادهها ی متنی است و دادهها تحلیل داده
واژه مضمون یا تم، مبـّین اطالعـات مهمـی دربـاره ). ١۵٣، ص١٣٩٠عابدی جعفری و دیگران، (

را  هـا از داده ای ی موجود در مجموعـهو سؤاالت تحقیق است و تا حدی معنی و مفهوم الگو ها داده
شـود و حـداقل بـه توصـیف و  مـی یافـت هـا دهـد. مضـمون الگـویی اسـت کـه در داده می نشان

طـور کلـی، مضـمون،  بـهپردازد.  می یی از پدیدهها سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه
دهنده درک و تجربه خاصـی در  نشانویژگی تکراری و متمایزی در متن است که به نظر پژوهشگر، 

 ).١۵٩، ص١٣٩٠عابدی جعفری و دیگران، ( رابطه با سؤاالت تحقیق است
  

  تحقیق های یافته

گیری شده و براساس ویژگی ذکر شـده بـرای  پس از آنکه احادیث راجع به عقل شناسایی و مضمون
بـه دو دسـته هـای بیـان شـده بـرای عقـل در هـر ُبعـد  بنـدی شـدند، در نهایـت ویژگی عقل طبقه
تر از  بندی درک عمیـق بنـدی گردیدنـد. علـت ایـن تقسـیم های عقل" و "آثار عقـل" طبقه "مشخصه

های  های ذاتی عقل" با "آثار و عوارض" آن است. با این بیـان مشخصـه روایات و عدم خلط "ویژگی
سـاحت  های انجام گرفته بر روی روایات مربوطـه در سـه توان برحسب تجزیه و تحلیل عقل را می

وجود انسان که عبارتند از: اندیشه (شناخت، بینش یا نگرش)، منش (صفات یا تمایالت) و کـنش 
  (افعال یا رفتار) به ترتیب: "تمییز"، "اعتدال" و "عدالت" معرفی نمود.

شـود. هرچقـدر انسـانی  ها، حول محور "تمییز" متجلـی می عقالنیت در ساحت اندیشه انسان
تر حقیقت از غیرحقیقت، اصل از فـرع، صـدق از کـذب و سـایر مفـاهیم  دارای قدرت تمییز دقیق

تر است. در ساحت افعال عقالنیـت  ای او قوی متضاد از یکدیگر باشد، عقالنیت شناختی و اندیشه
شود. منظور از ایـن مفهـوم آن اسـت کـه انسـان حـدود و حـریم  حول محور "عدالت" متجلی می

ور عمـل کـردن از مصـادیق  مامی حقوق آن را ایفا کند. بهرهموضوع فعل خویش را رعایت کرده و ت
شـود.  عقالنیت در حوزۀ افعال است. عقالنیت ساحت صفات نیز حول محور "اعتدال" متجلی می

اعتدال در اینجا به معنای این است که انسان در صفات خلقی خویش دچار افراط و تفریط نباشـد، 
خود را به زیور صفات حمیده آراسته باشد در شـکل مضـامین یا اینکه دارای رذایل اخالقی نبوده و 

احصاء شده از تحلیل احادیث و روایات دو الیۀ مشخصات (اولین الیه) و عوارض عقـل (آخـرین 
     اند. الیه) نمایش داده شده
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  پیرامون عقل  : چارچوب حاصل شده از تحلیل مضمون روایات معصومان١شکل 

ق؛ ١۴٢٩ق؛ کلینی، ١۴١٠؛ کراجی، ١٣۶٩آمدی،  تمیمیق؛ ١٣٧١؛ برقی، ١٣۶٣شعبه حّرانی،  ؛ ابن١٣۶٢بابویه،  (ابن

  )١٣٧٩ق؛ رضی، ١۴١٣ق؛ مفید، ١۴٠٣؛ مجلسی، ١٣۶٠مصطفوی، 

 
ی موجود در چارچوب حاصل شـده از تحلیـل مضـامین ها مفاهیم و مؤلفه ١ل در جدو

 عقالنیت به صورت توأمان تطبیق گردیده است.روایات معصومان و نیز سایر انواع 
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  های عقالنیت مبتنی روایات معصومان : مقایسه مفاهیم عقالنیت با ابعاد و مؤلفه١جدول 

 های عقل ساحت
  عقالنیت

 کنش و رفتار
 با محوریت عدالت

  نگرش و اندیشه
  با محوریت تمییز

  منش و صفات
  با محوریت اعتدال

ری
نظ

  

 نوعی
 (بالقوه)

  

پاسداشت برهان، حکمت، 
ترک  یقین،تفکر،  ی،حافظه قو 
گاه ی،نابخرد نسبت به  یآ
 یرامونپ یشهاند یش،جهل خو

ام؟ چرا  از کجا آمده ینکها
  روم؟یام؟ و به کجا مآمده

  هنجاری  
  (بالفعل)

لی
عم

  

  جوهری

عدم اسراف و تبذیر، کردار 
زیبا، راست گفتاری، عمل به 

هوای واجبات، تقوا، جهاد با 
نفس، عدم عجله، ترک 

کاری، پیگیری راه  بیهوده
  صحیح

اخالص، دوراندیشی، 
اخالص، شناخت دین خدا، 

شناسی،  خودشناسی، تکلیف
معاداندیشی، شناخت اصل از 

فرع، شناخت حقیقی از 
مجازی، دنیاشناسی، شناخت 

تر و بد از بدتر،  خوب از خوب
  حکمت، تذکر و پندآموزی

بی، زهد، طل میل به نیکی، توفیق
دوری از پستی، شجاعت، عدم 

افراط و تفریط، ایمان به خدا، شرح 
صدر، صبر، قناعت، احتیاط، 

آرامش، غیرت، استقامت، عدم 
آموزی و  ورزی، تمایل به تجربه طمع

  یادگیری

  ارتباطی

اظهار دوستی، مدارا،
دلجویی، همنشینی با نیکان، 
رعایت حرمت و آبرو، داشتن 

گیری،  گوش شنوا، مشورت
امر به معروف و نهی از منکر، 

جلب محبت، ادای امانت، 
تقوا، وفای به عهد، 

مددرسانی، خوش برخوردی، 
 سکوت، انس و الفت با مردم

شناسی، شناخت  زمان
  خیرخواه از بدخواه، حکمت

حلم، صدق، سخاوت، ادب، خلق 
خوش، فروتنی، وقار، بخشندگی، 

نیازی، شجاعت،  روی، بی میانه
و تفریط، شرح صدر،  عدم افراط

صبر، فروتنی، حیاء، کرم، احتیاط، 
پوشی، آرامش،  مروت، عیب

ورزی،  خویی، انصاف، عدم طمع نرم
  پاکدامنی

  
  ابزاری

گزینش بهترین روش برای
هر کار، نظم، اصالح مال، 
عدم تکرار خطا، تقوا، عدم 
 عجله، پیگیری راه صحیح

شناخت روش صحیح زندگی، 
تر و بد  شناخت خوب از خوب
  از بدتر، حکمت

روی، شجاعت، عدم افراط و  میانه
تفریط، شرح صدر، صبر، قناعت، 
احتیاط، آرامش، تمایل به تجربه

  آموزی و یادگیری

  
دهد که عقالنیت نظری تا حد زیادی با  می ی تحقیق نشانها تحلیل توأمان ادبیات نظری و یافته

معصومین مرتبط است که شاکله و محـور آن، چـه بـه عقالنیت در ساحت نگرش از منظر روایات 
بالقوه) که حاکی از استعداد و وجه تمـایز میـان انسـان و غیرانسـان بـوده و چـه بـه ( صورت نوعی

 بالفعل) آن، چیـزی جـز تمییـز صـحیح میـان حقـایق و اعتباریـات موجـود در ( صورت هنجاری
 بـه ابعـاد و  وایـات معصـومانتـوان گفـت در ر مـی امـا ،جهان هستی و عـالم انسـانی نیسـت

تواند ادبیات نظـری را در ایـن زمینـه  می ی در این ساحت اشاره گردیده است کهتر ی جامعها مؤلفه
  توسعه بخشد.
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همچنین عقالنیت عملی در هر سه بعد جـوهری، ارتبـاطی و ابـزاری، بـا توجـه بـه مضـامین 
باط نزدیک دارد. توضیح آنکـه ارت ها با هر سه ساحت نگرش، صفات و کنش روایات معصومان

 عنوان بـهین هدف است کـه تر ین و حقیقیتر عقالنیت در ساحت نگرش به معنای انتخاب صحیح
 در ایـن زمینـه، کارکردهـای عقـل عقالنیت جوهری شناخته شده است. اما روایات معصومان

اخالص، دوراندیشـی،  ازجمله، اند عقالنیت) را جهت انتخاب هدف صحیح و حقیقی بیان کرده(
، معاداندیشـی، شـناخت اصـل از فـرع، شـناخت شناسـی شناخت دین خدا، خودشناسی، تکلیف

از بــدتر، حکمــت، تــذکر و  و بــد تر خــوبحقیقــی از مجــازی، دنیاشناســی، شــناخت خــوب از 
 ازجملـه، شناخت خیرخواه از بـدخواه، حکمـت شناسی پندآموزی. در عقالنیت ارتباطی نیز زمان

گیری عقل در ساحت نگرش بیان شده است و در عقالنیـت ابـزاری نیـز شـناخت کار بهی اه ویژگی
ی نگرشـی هـا از بـدتر و حکمـت از ویژگی و بـد تر خوبروش صحیح زندگی، شناخت خوب از 

  گیری عقل قلمداد گردیده است.کار به
که از اما عقالنیت در ساحت کنش، به معنای رعایت حدود و حریم موضوع فعل یا کنش است 

در ارتبـاط بـا عقالنیـت جـوهری در  آن به عدالت و تقوا یاد شده است. در روایات معصـومان
ساحت کنش بر مضامینی چون عدم اسراف و تبذیر، کردار زیبا، راست گفتاری، عمل به واجبـات، 
کید گردیـده اسـت.  تقوا، جهاد با هوای نفس، عدم عجله، ترک بیهوده کاری، پیگیری راه صحیح تأ

یی چون اظهار دوستی، مدارا، دلجویی، همنشـینی ها مچنین در مورد عقالنیت ارتباطی به ویژگیه
به معروف و نهـی از منکـر،  گیری، امر مشورتبا نیکان، رعایت حرمت و آبرو، داشتن گوش شنوا، 

جلب محبت، ادای امانت، تقوا، وفای به عهد، مددرسـانی، خـوش برخـوردی، سـکوت، انـس و 
ی انسان عاقل اشاره گردیده است. همچنین در ارتباط بـا عقالنیـت ها ویژگی عنوان بهم الفت با مرد

کار، نظم، اصالح مال، عـدم تکـرار خطـا،  یی چون گزینش بهترین روش برای هرها ابزاری ویژگی
  .اند ی انسان عاقل بیان گردیدهها ویژگی عنوان بهتقوا، عدم عجله، پیگیری راه صحیح 

  
  گیری هنتیجی و بند جمع

در این تحقیق سعی گردید تا مضامینی که از بررسی روایات معصومان پیرامون عقل و مشـتقات آن 
که اشاره  گونه هماندر چارچوب حاصل شده از ادبیات عقالنیت تطبیق داده شوند.  اند شدهحاصل 

ر به دو دسته کلـی مشخصـات و آثـا ی بیان شده برای عقل در روایات معصومانها شد، ویژگی
ی مرتبط با مشخصات عقل بـا چـارچوب ها ی گردیدند که از میان آن دو طبقه، مؤلفهبند طبقهعقل 

  به صورت توأمان تحلیل گردید. مفهومی عقالنیت حاصل شده در بخش ادبیات تحقیق
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کیـدات ها توان گفت تبیین شاخص می ی عقالنیت در ساحت نگرش از دیدگاه معصـومان و تأ
 نوآورانـه آن را شـاملبیشـتر جنبـه کـه بخـش ایـن پـژوهش  ترین مهمایشان بر صفات انسان عاقل 

گردد. توضیح آنکه عقالنیت در هر دو بعد شناخت و افعال بدون اینکه انسان صفات متعالیـه را  می
دیگر انسـانی کـه دارای رذایـل  عبارت شـود. بـه قـق نمیدر وجود خویش نهادینه نکرده باشـد، مح

عقالنیـت در بعـد ، بنـابراین تواند عقالنی بفهمد و عقالنی عمل کند اساسًا نمی ،باشد اخالقی می
روایـات، صـفاتی  براساس رو این ازصفات انسانی بسترساز تجلی عقالنیت در دو بعد دیگر است. 

ری از پستی، شجاعت، عـدم افـراط و تفـریط، ایمـان بـه طلبی، زهد، دو توفیقچون میل به نیکی، 
ورزی، تمایـل بـه  طمـعخدا، شرح صدر، صبر، قناعت، احتیاط، آرامش، غیرت، استقامت، عـدم 

ی نگرش و کنش عقالنـی در عقالنیـت جـوهری ها زمینه ترین مهم ازجملهآموزی و یادگیری  تجربه
ین اهداف ممکن نیست. همچنین نیـز تر هستند و بدون آن صفات انتخاب و محقق ساختن شایسته

کنش و نگرش عقالنی در عقالنیت ارتباطی بدون داشتن صـفاتی چـون حلـم، صـدق، سـخاوت، 
زی، شجاعت، عدم افراط و تفـریط، نیا یروی، ب میانهادب، خلق خوش، فروتنی، وقار، بخشندگی، 

خـویی، انصـاف،  نـرم پوشی، آرامش، عیبشرح صدر، صبر، فروتنی، حیاء، کرم، احتیاط، مروت، 
باشد. و در نهایت اینکه برای انتخـاب مسـیر و وسـیله  نمی پذیر امکانورزی و پاکدامنی  طمععدم 

مناسب برای نیل به اهداف یا به عبارتی کنش و نگرش عقالنی در عقالنیت ابـزاری صـفاتی چـون 
امـش، تمایـل بـه روی، شجاعت، عدم افراط و تفریط، شرح صدر، صبر، قناعت، احتیـاط، آر میانه
، ی و یادگیری نقش حیاتی خواهند داشت. حاصـل آنکـه بنـابر روایـات معصـومانآموز تجربه

شاکله و اساس عقالنیت در انواع مختلفش، چیزی جز نگرش صحیح، گرایشات و صفات متعادل 
 و کنش عادالنه نیست.
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