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 مقدمه

، یفهلم عرفل متعلار،، عقلل م،یسل عقل مانند یمختلف واژگان به "Common Sense"اصطالح 
 علام، عر، متعار،، فهم ،یعرف عقل ،یعرف قضاوت عام، یتلق مشترک، لعق عام، حس عام، درک
 .است شده ترجمه معمول شعور و یشهود درک

 در مشلترک، به طلور مردم، كه دانست یزیچ آن از عبارت را متعار،عقل  توانیم ،یكلبه طور
 عقلل قلد اسلت كلهمعت متعلار، عقل فیتعر در 1كوئنبروس . انددهیعقهم و دارند توافق آن مورد

 انتقلال گلرید ینسلل بله ینسلل از كه شودیم اطالق یامشترك و روزمره یهاباورداشت به متعار،
 در ملردم كله اسلت ییمعنلا یحاو متعار، عقل به عبارت رساتر، .(2ص ،1331 ابند )كوئن،ییم

 اطالعلات مهلم منبل  كیل متعار، ن، عقلیبنابرا. كنندیم استفاده آن از روزمره تعامالت و یزندگ
 (.1339 ،یریاست )خ جهان ۀدربار آنان یهافرضشیپ و هاانسان یعمل یریسوگ فهم یبرا

های علوم اجتماعی در قبال جایگاه و نقش عقلل در اهمیت عقل متعار، همین بس كه پارادایم
 فسلیرگراییت ،یستیویتیپوز یهامیاند. به عنوان نمونه، پارادامتعار،  موضعی ایجابی یا سلبی داشته

 و باورهللا د،یللعقا ایلل 3یعرفلل فهللم و 2سلللیم عقللل گللاهیجا ۀدربللار یگونللاگون مواضلل  یانتقللاد و
 . اندكرده اتخاذ جهان شناخت و یشناسمعرفت در مردم مشترک
 از انلهیعام شلعور) یعرفل فهلم و عللم انیلم زیتما بر علم تیماه خصوص در هاستیویتیپوز

. باشلدیم منلدنظام ریلغ یول است، علم هیشب یعرف فهم آنان دگاهیاز د. نددار دیتأك( یمذهب جمله
 یحلاو یعرفل فهلم. دارند توجه جهان فهم و درك یبرا یعموم یباورها و یعرف فهم به انیرگرایتفس
 منبل  كیل یعرفل فهلم. كنندیم استفاده آنها از روزمره ارتباطات و یزندگ در مردم كه است ییمعنا
 در. اسلت جهلان ۀدربلار آنلان یهلافلرضشیپ و هاانسان یعمل یریسوگ فهم یابر اطالعات مهم

 كلنش هیلنظر در. شودیم ستهینگر معرفت مناب  از یکی عنوان به متعار، عقل ییرگرایتفس میپارادا
 برخلوردار تلییاهم چنلان از متعلار، عقل( ییرگرایتفس میپارادا یهاهینظر از یکی) نینماد متقابل

                                              
1. Bruce J. Cohen.  

 هست اگر باشد، سمیآلدهیا و تیشکاك رد بر دال تواندیم میسل عقل ایآ باشند؟ یعاد مردم توانندیم ها،شهیاند ینادرست و یدرست مالك ایآ 2.
 در نباشلد، اخلتالل دچلار یذهنل لحلا  از و باشلد كرده عبور تیطفول مرحله از كه یعاقل انسان هر هاهینظر نیا از یاپاره اساس بر  چگونه؟

 همله عملل و شهیاند یمبنا در اصول نیا. است میسه گرید یانسانها با شوند،یم دهینام «میسل عقل اصول» كه یعام اصول از بودن برخوردار
 .اندنهفته انسانها

: ك.ر شلتریب یآگاه یبرا. است شده ریتعب محض یدیتجر عقل مقابل در یعرف عقل به میسل عقل از مسلمان شمندانیاند آثار از یاپاره در .3
 .بعد به 77: 1331 ،یآمل یجواد



   عیعلوم اجتما یپارادايم اسالم در متعارف نقش عقل

 

 یهاشلناخت بلا توجله بله  ،یاجتملاع عللوم دانشلمندان یبررسل مورد یهااختهمه شن كه است
 مطالعله، یاجتملاع عللوم دانشلمند كلار اسلاس، نیا بر رند.یگیقرار م یمورد بررس مردم متعار،

 یعرفل فهلم معتقدنلد، انیلانتقادگرا. است مردم توسط شده ساخته یمعان كردن فهم قابل و حیتوض
گاه بر ،یذهبم شعور جمله از مردم،  یانتقاد میپارادا در یعقل عرف. است شده یزیرهیپا كاذب یآ

 محقلق كله سلازندیم پنهان خود در را ینیع طیشرا و قدرت كه هستند یكاذب یباورها یستینیفم و
 (.291،ص1339 محمدپور،: ك.ر. )كند افشا را آنها دیبا

 مدرن یهامیپارادا در متعارف عقل نقش

 
 یانتقاد رگراییتفسی سمیویتیپوز 

عقللل  نقللش
 متعار،

 یدارا و علم از زیمتما كامالا 
 آن از كمتر یاعتبار

 كه روزمره قدرتمند یهاهینظر
 كاربلله را آنهللا یعللاد مللردم

 برندیم

 كلله ینادرسللت یباورهللا
 را ینلیع طیشرا و قدرت
 سازندیم پنهان

 (921، ص9370 ،یكاف ؛079و 447ص ،9337 محمدپور،)
 

ان شلد. یلب یصورت كلهای علوم اجتماعی بهنکه جایگاه عقل متعار، در پارادایمیا با توجه به
رود؟ پاسخ یكار مبه ینید دانش دیدر تول یاكنون پرسش این است كه عقل متعار، با چه سازوكار

ن نکته كه منظور از عقل متعار، در علوم اسلالمی )در اینجلا ین پرسش بدون مشخص كردن ایبه ا
ان آنهلا یلز ارتبلا  میلن اصلطالحات و نیرا ایست، امکان ندارد؛ زیچ ینیز علم دیو نفقه و اصول( 

 ستند. یچندان واضح ن
د مشلخص یم، بایبپرداز ینید علم دیآن و نقش آن در تول ینکه به عقل متعار،، معنایش از ایپ

توجله شلده ن جستار، به عقلل متعلار، یجاد معرفت، در ایا یهاا روشیان مناب  یكرد كه چرا از م
 ل اشاره كرد:یتوان به چند دلین موضوع مین اییتب یاست. برا

م تفسلیرگرایی( و یها )ماننلد پلارادامیپارادا یبرخ یگذشته از سو ههنکه، در چند دیل اول ایدل 
 یمبذول شده است؛ بلرا یاژهی، به عقل متعار، توجه ویعلوم اجتماع یهاهیها و نظردگاهید یبرخ

نگارانله كله مردم یشناسلن و روشیدارشناسانه، كنش متقابل نملادیپد یهادگاهیاز د توانینمونه، م
 قرار دارند، نام برد.  ییرگرایم تفسیل پارادایذ

ن مقالله، یلجایگاه عقل متعار، در پارادایم اسالمی عللوم انسلانی، در ا یبررس یل دوم برایدل
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ن یل)ماننلد فقله و اصلول( اسلت، البتله ا یسالمن مفهوم در علوم ایا یریكارگبه هنیرینسبتاا د هسابق
متعار، كاشلف از تأییلد  نکه عقلی)ا یو اصول یل محدود شدن در حوزه مسائل فقهیاستفاده به دل

ن علوم خارج نشلده و نتوانسلته اسلت بله یاست( از قلمرو ا یمعصوم به منظور استنبا  حکم شرع
ای نان در فضلای عللوم تجلویزی و توصلیهعلوم حقیقی )همچون كالم و فلسفه(  وارد شود و همچ

 باقی مانده است.
فلا كنلد. اصلطالح یتواند نقش اید آن میتول یست كه عقل متعار، برایچ ینیاما به واق  علم د

ن یلمعتقدند كه علت ظهلور ا ینیان علم دیستم مطرح  و متداول شد. مدعیقرن ب همیدر ن ینیعلم د
جهان اسالم در برابر تملدن  یو تمدن ی، اقتصادیاسی، سی، فرهنگیت نابسامان اجتماعیده وضعیا

شمندان مسللمان یها اندین نابسامانیبوده است. ا یآن بر جوام  اسالم یالیشرفت و استیغرب و پ
 هجلینلد. نتیرفلت از آن برآافتن راه برونیلها و ین نابسامانیاز ا یابیرا بر آن داشت كه به دنبال علت

ا به یمعرفت  یسازیاسالمۀ دیها، منجر به ایرفت از نابسامانفتن راه برونایو  یابیعلت یتالش برا
 ید، گسترش روش از تجربلیعلوم جد ی( شد. اصالح موضوعی)اسالم ینیگر تولید علم دیر دیتعب

، ینلیق از منلاب  دیلتحق یهاهیافت فرضیم علوم، دری، اصالح پارادایپردازهیها، نظرگر روشیبه د
(. 1379، یاند )ر.ك: كلافمطرح شده ینیاست كه تا كنون در باب علم د ییکردهایوو... از جمله ر

 یاست كه افزون بر اسلتنبا  مبلاد یشود، دانشیده مینام ینین مقاله با تسامح علم دیاما آنچه در ا
شله در یآن ر یهاهیلاز نظر یا، پلارهیشاختو روش یشناخت، معرفتیشناخت، انسانیشناختیهست

ا یل هیلن نظریه و همچنلیلفرانظر ی، الگلوینلیتلوان از منلاب  دیگر سلخن، میدارد. به د ینیمناب  د
موجلود در عللوم بله  یهاهیلگلر نظریرا از آن مناب  ساخته و پرداخته كرد و آنها را كنار د ییهاهینظر

 و سنجش قرار داد.  یابیمحك ارز
مختللف عللوم  یکردهایدر رون جستار در صدد است، نقش عقل متعار، را كه یبر هر حال ا

در علوم فقه و اصول هم مطرح بوده و هسلت، اگلر  یافته است و از طرفی یاریت بسیاهم یاجتماع
ا روش معرفلت یلافتله اسلت، بله عنلوان منبل  ین گسترش و توسلعه نیر علوم مربو  به دیچه در سا

   كند.  یواكاو
شده است؛ با  منتشر زبانیفارس متفکران یسو از یتوجه آثار قابل ینیعلم د دیارتبا  با تول در

توجله داشلته اسلت. از  ینلید علم دیاز عقل متعار، در تول یریگبه بهره یشمندین حال كمتر اندیا
 یکلیا روش شناخت، اشاره شده اسلت، یكه در آنها به عقل متعار،، به عنوان منب  شناخت  یآثار

ه ی نظرگلر یبه بعد( و د 72است )ص یآمل یالله جوادتیاز آ ینید معرفت هندسه در عقل منزلت
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ن یبزیل( اشاره كرد. مغفول مانلدن عقلل متعلار، از نگلاه ت1392 ،ی)كاف ارتباط در قرآن یاجتماع
نقلش عقلل متعلار، در  ین مقوله پرداخته، به بررسلیما را بر آن داشت تا به ا یشمندان اسالمیاند
 م.  یبپرداز ینید دانش دیتول

 متعارف عقل

د، یلآیان میلبله م سلخن از عقلل یسلت و تفلاوتش بلا عقلل كلدام اسلت؟ وقتلیتعار، چعقل م 
ن یارائه شده است. ا یمختلف یرا از عقل معناهایرد؛ زیگیدر ذهن شکل م ییهاها و ابهامیدگیچیپ

رسد كه عقل متعلار، ین به نظر میشود. در آغاز چنیز میمتعار، نها شامل عقل اشکاالت و ابهام
 دگاه دفاع كرد.ید نیتوان با ضرس قاط  از ایعقل است، اما در واق ، نم ینوع ز خودین

 از گلاه و یوجودشلناخت هیلزاو از را عقل گاه ف عقل،یمبحث معنا و تعر در یاسالم لسوفانیف 
 انیلعقل ب یبرا معنا دو كمن راستا، آنان دستیاند. در اكرده یف و بررسیتعر یشناختمعرفت هجنب

 علالم نیبل ضیفل وسلائط از مجلرد فعلش، در هم و ذات در هم كه یتام مجرد . موجود1 اند:كرده
 متلون از الهلام بلا یزبان فلسف در و ملک ای فرشته آن به شرع زبان  در و است یعیطب عالم و یالوه

 ،ص1337،یاو )دانلش شلهرك تعقللۀ قلو و یانسلان یادراك یروین .2 شود؛یم دهینام عقل ،ینید
بله عقلل  یشناختمعرفت یکردیکرد، رویان دو رویدوم عقل و از م یمعنا حاضر، یسبرر (. در38

 رو،نیل(. از ا92، ص1339، 1است )طباطبلایی، ج« ادراک كلی»مراد و منظور است كه به معنای 
 .است ن مقاله خارجیا قلمرو موضوع از یوجود لحا  به عقل

قل متعلار، چله ارتبلاطی بلا عقلل در ست؟ عیدوم چ یمتعار، با عقل به معنا اما نسبت عقل
عقل اسلت. در نظلر ۀ ست، بلکه فرآوردیمتعار، در واق  عقل ندارد؟ عقل  یشناختکرد معرفتیرو

عللوم  هن مفهلوم در فلسلفیلعقل، هم با آنچله از اۀ گرفتن عقل متعار، به عنوان محصول و فرآورد
، ماننلد فقله و یسنت یدر علوم اسالمكه آن را  یریكند و هم با تصویق میمراد است، تطب یاجتماع
 م، قرابت دارد.یابییاصول م

  ی. عقل متعارف در  تفکر اسالم1-1

شد، عقل متعار، در علومی چون فقه و اصول مطرح بوده و هست.  یادآوریكه در مقدمه همچنان 
متعلار،  از عقلل یم كه حلاكیباش یم و اصطالحاتین علوم به دنبال مفاهید در این منظور بایبه هم

 یسلنت یاسلالم عللوم در متعلار،عقل  گاهیم كه جاین پرسش پاسخ دهید به ایهستند. در واق ، با
كار رفتله در م و اصطالحات بلهیاست؟ سپس با استفاده از مفاه چگونه( اصول فقه، فلسفه، كالم،)
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 م. یباش ینید هید نظرین علوم، به دنبال سازوكار تولیا
كلرد  انکلار را آن بتلوان كله سلتین یزیلچ یاسلالم یفلسلف تفکر در متعار، عقل یریكارگبه

توان به مفهلوم بلداهتو وجلود اشلاره كلرد كله فالسلفه نمونه، می ی(، برا32، ص1337)ملکیان، 
كنند؛ زیلرا اذعلان بله وجلودو موجلودو كمتر استداللی اقامه می« وجود داشتنو وجود»اسالمی برای 

 گلاهچیه اسلتفاده نیلا املا (.47، ص1339د )طباطبلایی، پندارنلمطلق یا واقعیلت را بلدیهی ملی
معتقلد اسلت:  یاز منتقدان فلسفه اسلالم یکیكه  یطوراست، به نشده مندقاعده و افتهین صراحت

 واحلد و مشلترک موضل  کیل )عقلل متعلار،(، یعرف فهم به نسبت نتوانستند یاسالم لسوفانیف»
 (.89، ص 1337ان، یكنند )ملک اتخاذ
 بلا یمسلاو لزوملاا  نله) متعار، عقل به مبسو  طور به اصول و های اسالمی فقهدانشاز میان   

استنبا  احکلام  یپردازند كه برایم یبا اینکه علم اصول و فقه به مسائل .اندپرداخته( آن یغرب ریتعب
 است. ییاز مسائل آنها عقال یارید، اما بسیآیبه كار م
ونلد ین دو دانش را بله مفهلوم عقلل متعلار، پیت كه ابودن علم اصول و فقه اس یین عقالیهم

علر،  عقلال، یبنا عقال،ۀ ریس متشرعه، رهیزند، عقل متعار، كه در اصول توسط اصطالحات سیم
 است. عقلۀ فرآورد و محصول واق ، مصداق یافته است، در عادت و

ن فروكلاهش بله یلا ایتوان این اصطالحات متعدد را به عقل متعار، فروكاست؟ آیاما چگونه م
 ن اصطالحات است؟یا یهانظر كردن از اختال،صر، یمعنا

ست كه نتوان آنهلا ین یاگر دارند، اما به اندازهیکدیبا  ییهان اصطالحات متعدد گرچه تفاوتیا 
 م.یمنظور خود استفاده كن یل داده و برایک اصطالح، تقلیرا به 

ان یلعر، است كله در ب یعقال خود نوع یامعتقدند، بن یپژوهشگران اصول ینمونه، برخ یبرا
اسلت.  یزیلا تلرک چیلاستمرار روش عقال بلر انجلام ۀ ریه نام گرفته است. سیره عقالئین سیمتأخر

اسلت. علر،  یره در واق  عر، عمللید: سیگویداند و میره را عمل مسلمانان می، سینیمرحوم نائ
شلود و یده ملیلره متشرعه نامیا سیشرعه هرگاه تا زمان معصوم استمرار داشته باشد، عر، مت یعمل

اد ی« هیمماجرت العاده عل»شتر از آن تحت عنوان عر، و عادت یحجت است و در كلمات فقهاء، ب
 (.131، ص1372،یاند )رجبعقال را به كار برده یر بناید تعبیهان جدیفق یشده است، ول

جه گرفت كله یتوان نتیه شد، من اصطالحات گفتیعقل متعار، و ا ین، از آنچه در معنایابنابر
شلان، یهامسامحه نسبت به تفاوت یاست كه با رواداشتن كم یان اصطالحات به اندازهیا ییهمگرا

 قرار داد.« عقل متعار،»ل عنوان یآنها را ذ ههم
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ادشده در علم اصول قابل جسلتجو اسلت، یق واژگان  یاكنون كه معلوم شد عقل متعار، از طر
د به پرسلش یش از اینکه به منشأ عقل متعار، بپردازیم، بایمتعار، پرداخت. اما پد به منشأ عقل یبا

ت یا معیار اعتبار عقل متعار، از دیدگاه علم اصول از كجلا نشلئت یتری پاسخ داده شود؟ حجمهم
 گیرد؟می

توان از این نکته غافل ماند كه حجیت یا معیلار اعتبلار در پاسخ به این پرسش هرچه باشد، نمی
و جامعله شناسلی و دیگلر عللوم  یلم اصول به عمل كنشگر ناظر است و در فلسفه، علوم اجتماعع

، عقل متعلار، كله در حقیقی ناظر به علم، اما به رغم وجود این اختال، باید در نظر داشت كه اوالا
بله اصول و فقه با اصطالحات نامبرده بیان شده، اگرچه ناظر به عمل است، اما به هر روی، مسبوق 

هایی مشترک میان مردم اسلت، دوم اینکله، در عللوم اجتملاعی اندیشه و حاكی از تداول باورداشت
شناسلان كله، بله عنلوان م،لال، روش یتعبیر شده است، املا زملان« هاباورداشت»عقل متعار، به 

ای هلپردازند، به طور دقیق اعمال و كلنشهای عقل متعارفی مردم مینگار به پژوهش در رویهمردم
گاهی و تفکر عقل متعار، جامعه نسبت یكنشگران را ثبت و ضبط م كنند و سپس آنها را به نیات، آ

اند و نه باورها، املا بلا عقال، سیره متشرعه و عر، و عادات اگرچه ناظر به عملۀ دهند، پس سیرمی
های باورداشلت ها و مصادیق عقل متعار، ملردم بله معنلایتوان آنها را به عنوان نمونهاین حال می

 مردم در نظر گرفت.

 .منشأ عقل متعارف 2-1

، روابلط قلدرت و... یعلیز طبیلگر مانند غرایامور د یاریز بسیو ن یانیوح یهافطرت انسان، آموزه
و اعملال مترتلب بلر آنهلا، نقلش  ید عقل متعلار،، در سلطح ذهنلیتواند به عنوان منشأ در تولیم

 رد.یبه عهده گ یاعمده
 ر آن دخالت دارند، عبارتند از:ییا تغیش عقل متعار، یدایكه در پ یه عواملبه طور خالص

 ها؛عت انسانیا طبی. سرشت 1
 ؛ی. عقل و درک عقالن2
 ؛یو احکام شرع ینین دی. قوان3
 كه بر عر، خاص مؤثر است؛ ییایو جغراف یعی. عوامل طب4
در حفل  نظلام و مصلالح  رقابل اجتناب زمان و مکلان )هماننلد آنچلهیمتحول و غ یازهای. ن8

 د(؛یآید میپد یاجتماع
 ؛ینیو د ی، ملینژاد یها و باورها. تعصب1
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 (.131 ، ص1372، یان )رجبینیشیط و پید از محی. تقل7
 یلیعقال یهلاهلا و علر،رهین سلیو مسائل خودش را از همل یاز مبان یاریدانش اصول فقه بس

ره متشلرعه )عقلل متعلار، خلاص یسل هضلافمتلأثر از عقلل متعلار،( بله ا ی)باورها و عملکردها
 كند.  یباوران( اخذ منید

 ینید علم دیاز عقل متعارف در تول یریگ. سازوکار بهره2

متعلار، برگرفته شلده از عقلل یهادر مواجهه با گزاره یبه باور این جستار، پژوهشگر علوم اجتماع
 یدر عللوم اجتملاع یپردازهیله نظرتوانلد بلی( میا تجربلی ینقلی، عقل یها)در صورت نبود گزاره

عقل متعلار،.  یا همان باورهای انهیبا استفاده از دانش عام یعلم هید نظریتول یعنین یكمك كند، ا
كادمیل دانش عامیبه دیگر تعبیر، تبد هلر پژوهشلگر و دانشلمند  یمنلد بلراک و نظامیانه به دانش آ

ن یكند كه هملیرا اتخاذ م یخاص یریگجهت یشمند اجتماعیرا هر اندیست؛ زیممکن ن یاجتماع
 اثرگذار است. یاجتماع یهادهیبا پد یت برخورد دانشمند اجتماعیفیبر ك یریگجهت

 ست:یرون نیر بیاز سه صورت ز یدانشمند اجتماع یریگجهت
 ؛ینییتب یریگ(، جهتیل تجرب ی)عقالن ینیمعطو، به مطابقت با واق  ع یریگ. جهت1
 ؛یتفهم یریگ(، جهتیل ذهن ی)عقالن یبه مطابقت با واق  ذهنمعطو،  یریگ. جهت2
 .ینقد یریگ، جهتیمعطو، به نقد و اصالح اجتماع یریگ. جهت3

ش از آنکله دانلش یانه( سه برخورد دارد، املا پلیمتعار، )دانش عامپژوهشگر در ارتبا  با عقل
كادم ش در نظلر یشلاپیش را پخلود یهلایریگجهت یا پژوهشگر اجتماعیرد، عالم یک شکل بگیآ

گلر( رجلوع كنلد؛ ید یا روش معرفتیا هر نوع منب  یاو به عقل متعار، ) یگر سخن، وقتیدارد، به د
 گانه را در نظر دارد. سه یهایریگاز جهت یقیا تلفی یکی

كله  یكنند، بله طلوریرا اعمال م یت خاصیها محدودیریگاست كه هر كدام از جهت یگفتن
ص یتشلخ یفاقد كارآمد یگریها مناسب و دیریهر كدام از جهت گ یاز سو یبرخورد خاصۀ ویش

 شود. یداده م
هلا یریگاز جهلت یبرخورد وجود دارد كه هر كدام تنها مناسب بلا برخلۀ ویسه ش یكل نهگو به
 است.
گلاهیلگونه برخلورد، عقلل متعلار، طرنی. در ایروش برخورد .9  یعملل ینلدهایاز فرا یق آ
 شان است.یفهم آنها از جهان اجتماع یان آنها و چگونگیتوافق م یهاراهان و كنشگر یهاكنش

عقل متعار، و  یعملکرد یهاوهیباورها و ش یگونه برخورد، محتوانی، در ایمعرفت . برخورد0
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ت دارد نله ی، عقل متعار، موضوعیقبل نهنجا برخال، گویا یعنیت دارند؛ یشان اهمصدق و كذب
 ت.یقیطر

گلاهبه یممکن است برخورد ملا هلم بلرا یعنی، یقیتلف دبرخور . 3 از فهلم و  یدسلت آوردن آ
ت یقیطر یعنیت باشد؛ یاهم یعملکرد مشترک مردم باشد و هم خود محتوا و صدق و كذبشان دارا

 ت هر دو مطرح باشد.یو موضوع
 یبلا برخلاز برخوردها سازگار و  یها با برخیریگشد، هر كدام از جهت یادآوریطور كه همان

 د.یآیب به دست میاست كه شش ترك ین رویناسازگار است و از هم

 ی.  برخورد روش1 - 2

 ینییتب یر یگـ جهت ی. برخورد روش9 - 9 -0
نلدارد؛  یت چنلدانی)تبیینی(، اهم ینیمعطو، به مطابقت با واق  ع یریگ، جهتیدر برخورد روش

ن برخورد، عقل متعلار،، در واقل ، بله ید. در ان نداریین نوع برخورد، پژوهشگر قصد تبیدر ا یعنی
گاهینکه طریلحا  ا ز بله لحلا  یلكنشگران است و ن یاجتماع یهاعمل و كنش یندهایاز فرا یق آ

گر یابد. به دییت میكند، اهمیت میها حکاان انسانیشه در میو قواعد اند یفکر یهاوهینکه از شیا
ت ندارنلد، یلآن به ذات خود اهم یهامتعار، و گزاره عقل یباورها ین برخورد محتوایسخن، در ا

 ت است.یاهم یت آنها، دارایقیبلکه طر
 نمونه، وقتی پژوهشگری قصد دارد این مسئله را بررسی كند: یبرا
 هگونل خودشان از خبری كه توسط تعلداد زیلادی اطلالع دهنلده، بله همردم در امور روزان یوقت

 كنند.نسبت به آن با قاطعیت برخورد می شود، با خبر شوند،یکسانی گزارش می
گیری تبیینلی( و تواند هم قصد تبیین عّلی داشته باشد )جهلتدر این وضعیت، پژوهشگر نمی 

زملان  بخواهلد ن همیهم به محتوای گزارش اهمیت دهد كه مغایر با برخورد روشی است و همچنل
گاهی از باورداشت  كند. یتعار، آنان بررسهای عقل ماین عملکرد مردم را از طریق آ

 
 یتفهم یر یگـ جهت ی. برخورد روش0 - 9 – 0

گیلری ( یا جهلتیل ذهن ی)عقالن یمعطو، به مطابقت با واق  ذهن یریگن نوع برخورد جهتیدر ا
ت یلرد؛ به منظلور تفهلم واقعیگیم یمتعار، را جدپژوهشگر، عقل  یعنییابد، اهمیت می یتفهم

م یح تقسلیمتعار، بله فاسلد و صلحعقل  ینکه باورهایرغم اه بهن خواست است كی. همیاجتماع
باورها اهمیتی ندارد )یعنی مطابقت محتوای باورهلا بلا  یا نادرستی ین حال درستیشوند، اما با ایم
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عقل متعار،و نادرست هم به لحلا   یگونه در نظر گرفت كه باورهانیتوان ایرا میواقعیت عینی(؛ ز
 ی مردم هستند، درخور توجه هستند. شهیاند یندهایاز فرا یضمن یفیصتوۀ كه دربردارندنیا

ها وقتی فلردی تصلمیم بله انجلام كلاری دارد و در ایلن هنگلام، نمونه، در بعضی فرهنگ یبرا
شلود. پژوهشلگر بلا عطسه كند، فرد مزبور از انجلام آن عملل منصلر، ملی یگریخودش یا فرد د

 هلیكنلد و ایلن عملل را وسلیودن این عمل صلر، نظلر ماین عمل از درست یا نادرست بۀ مشاهد
گاهی از باورداشت داند كه در این جامعه موجود است و نیز اینکله چگونله چنلین هایی میكسب آ
 كنند.دهی میآیند و این باورها چگونه عمکردهای افراد را جهتعملکردهایی به وجود می

 
 ینقد یر یگـ جهت ی. برخورد روش3 - 9 – 0

برخورد كنشگران بلا ۀ توان با دست یافتن به نحوبا نقد و اصالح ندارد و می یرتیمغا ید روشبرخور
به توافق رسیدنشان و بسیاری از امور دیگر، به واقعیت امور دست یافت ۀ شان، نحوجهان اجتماعی

 و به نقد و اصالح در سطح ذهنی یا عینی دست زد.
از عملکردها و نیز باورهلای عقلل متعلارفی دسلت  تر، وقتی پژوهشگر به فهمیروشن یانیبه ب

 تواند به نقد و اصالح جامعه و فرهنگ مورد مطالعه اقدام كند.یافت، می

 ی. برخورد معرفت2 - 2

 ینییتب یر یگـ جهت ی. برخورد معرفت9 - 0 – 0
ل نکه عقلیدهد، نه ایت میعقل متعار، اهم یبه محتوا ی، محقق علوم اجتماعیدر برخورد معرفت

گاه یبرا یمتعار، راه  ی، عقل متعار، مجرایها و قواعد آنها باشد. در برخورد روشتیاز واقع یآ
گاه یما برا نله یخلود نهاد یهلا و باورهلاان كلنشیلهلا آنهلا را در جربود كله انسلان یاز قواعد یآ

كله بله شلوند یل ملیتبد یا قواعد كنش قدرتمندیاندک به باورها ها اندکنیساختند و سپس همیم
 م.ییگویره عقال و... میآنها عر،، س

ت یله حلائز اهمیلم كه ایلن املر از دو زاویپردازیما به محتوای باورها م یاما در برخورد معرفت
ن منظر پژوهشگر ابتدا به تفکیک تجربی یا فراتجربلی بلودن محتلوای ی؛ از ایجابیه ای. زاو1است؛ 

تیجه، بسته به اینکه به كدام یک از آنها تعلق داشته پردازد و پس از كسب نباورهای عقل متعار، می
سنجد و در گام های وحیانی صحت و درستی آن باور را میباشد توسط محک تجربه، عقل یا آموزه

كادمیلک  نهایی آن دسته از باورهای عقل متعار، كه صحیح و درست تشخیص داده شوند به زبان آ
عقلل  یباورهلا ین منظر پژوهشلگر بله محتلوای؛ از ایسلبه ی.زاو2شوند. و به عنوان دانش بیان می
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با فرض عدم صحت  یكند، حتینم یها توجهگزاره یا نادرستی یكند، اما به درستیمتعار، توجه م
انلد، آنهلا افتلهیت یلشلوند كله در ذهلن كنشلگران واقعیگونه درنظر گرفتله منین باورها ایباورها. ا

هستند و پیامدهای واقعی به دنبال دارند؛ زیلرا ملردم  ین واقعهستند كه در ذهن كنشگرا ییهادروغ
رسلانند. ایلن شان را به انجام میهای روزمرهبر اساس همین باورهای روزمره )حتی نادرست( كنش

كننلد و پژوهشلگر باورهای كاذب نشانگر این هستند كه آنها چگونه جهلان اطرافشلان را فهلم ملی
 یک واقعیت دست یابد. خواهد به همین فهم به عنوانمی

 
 یتفهم یر یگـ جهت ی. برخورد معرفت - 0- 0 - 0

است و قصد ما از پژوهش و تأمل  یعقل متعار، معرفت یما نسبت به باورها یرینکه سوگیل ایبه دل
ق قلراردادن عقلل متعلار، یلعقل متعار، و صدق و كذب آن، و نه مجرا و طر یبه محتوا یابیدست

گیلری تفهملی شلان اسلت، پلس جهلتگران اجتماعی از دنیای اجتماعیبرای رسیدن به فهم كنش
 است. برخوردار كمتری كارآمدی از تبیینی گیریجهت به نسبت

 
 ینقد یر یگـ جهت ی. برخورد معرفت 3 - 0 - 0

معطلو، بله نقلد و  یریلگجهلت یبلرا یتر، بستر مناسبینسبت به برخورد روش یبرخورد معرفت
توان بله كردن درست از نادرست و تشخیص واقعیت از ناواقعیت میصرا با مشخیاصالح است؛ ز

كله در جامعله وجلود دارد، یلاری  یفاسد ینادرست و عملکردها یاز باورها یاریساختن بسانیع
 ها و افراد.ها و عملکردهای عینی جامعه، گروهرساند و این یعنی نگاه انتقادی به باورها، دانش

 (یو معرفت یش)رو یقی. برخورد تلف3 - 2

نهلد. یشو رو ملیگانه پلسه یهایریگو جهت یچندبعد یبررس یبرا یبهتر هنیگونه برخورد، زمنیا
اصلول  یرا علملایبه آن شده است؛ ز یكه در دانش اصول فقه و فقه تا به حال توجه كمتر یبرخورد

د شلارع را ییلتأ یشلد بلاوریپس از آنکه روشن مل یعنیاند، داشته یمعرفت یبا این موضوع برخورد
 شد.یاستنبا  احکام استفاده م ین معرفت برایكسب نموده است، از ا

شلد، املا یده گرفته میناد یدر دانش اصول فقه به كل یتفهم یریگتوان گفت: جهتیدر كل م
آن را دارد كله  ییژه فقه و اصول( توانلایوبه یشه اسالمیعقل متعار، مطرح شده )در اند یبه هر رو

 را برآورده سازد.  یو نقد ی، تفهمینییتب یریگجهتهر سه 
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رد. یلگیاول شلناخت قلرار مل هن عقل استداللی است كه در مرتبیا ینیعلم د یبرا یپردازهیدر نظر
و  یعقالنل یتد صلوریلان شلود، بایلب یعلمل یهلاشود و به صورت گزاره یابیآنکه ارز یتجربه برا

تن دهلد  یهیبد یعقل بر اساس مباد هنقادان  یهایابیبه ارز یرد و در مرحله بعدیبه خود گ یمنطق
ت یلن حکلم درسلت اسلت كله عقلل و فعالیرفته شود. البته ایه پذیتواند، به عنوان نظریو گر نه نم

مشلاهده و  یجاا بلهر یتوان استدالل عقالنلیاست و نم ییفاقد كارا یعیعلوم طبۀ در حوز یعقالن
ۀ ن دربلاریاز قلوان یاریو بسل یشلگرین حکم بله ضلرورت مشلاهده و آزمایش نشاند، اما همیآزما

 ند.یآیم آنها، همه از عقل به دست یا نادرستی یدرست
 یهلاانیلگر جریآنها در د یعقالن یریپذزان استداللیها به مبودن صحت گزارهین سنت مبتنیا

 شود.یافته و مشاهده میو اصول فقه هم تداوم  یالمشه، مانند كالم اسیاند
 كله تلک یغربل ید كله بلرخال، عللوم اجتملاعیلآیجه به دست مین نتیبنابر آنچه گفته شد، ا

 یبله سلو یبلودن، اقبلال یروشلتلک یهلاین اواخر در اثلر ضلعف و كاسلتیاند و فقط در ایروش
،  ینیو تک،رگرا شده است؛ علم د یبیترك یهاروش را یلرا قبول دارد؛ ز یشناختروش ییگراك،رتاوالا

)شلهود و نقلل منتهلی بله  گر منلاب  شلناختیو تجربه، د یافزون بر عقل جزئ ،یشه اسالمیدر اند
 :داردیمل اظهلار نیچنل ن ملوردیل( در ا11، ص1389نصلر ). شوندیم شناخته تیرسم وحی( به

 بلاالخره و" برهلان و اسلتدالل" و" تجربله و محسوسلات مشلاهده از" ،یاسالم یعلما و محققان»
 بله را وجلود مراتب یوستگیپ یصورت به یقیطر هر از و كرده استفاده" یعرفان شهود و ذوق و تعقل"
شلناخت متعلدد و  یهلاطور مسللم منلاب  شلناختو متعلدد، روشبله« اند.ساخته انینما گریکدی

 طلبد.یز میرا ن یمتفاوت
 یها راج  بله هسلتنییها و تبفین توصیتریاز اساس یبرخ ابتدا عقل ینینکه، در علم دیاا ایثان 
كنلد، یگر را اثبلات ملید یاساس یهاگزاره ید(، نبوت و برخیواحد )توح یل معرفت به خدایاز قب

ابلد، ییالن ملیسل یمعرفتل یهلابر تمام عرصله یشناسین هستین امور، همیا یپس از اثبات عقل
صلائب  یانیلت به معرفت وحیاولو ی، گاهیانیو معرفت وح یكه در تنازع شهودات عقل یاگونهبه

 یبلرا م،یلدار یوحۀ ندیگو گفتار صحت به صددرصد نیقی چون» روش نیا را دریشود؛  زیداده م
 قابلل( نیقلی آوردن به دست میمستق ریغ راه) روش نیا موارد ریسا در كه طورهمان. است ینیقی ما

 خلاص ارزش و اعتبلار زین نجایا در است، تیواقع شناخت معتبر یهاراه از یکی است و بوده قبول
« ستین گرید یهاراه از کیچیه با سهیمقا قابل د،یآیم به دست قیطر نیا از كه ینیقی دارد، را خود
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مسلکوت  یانیلا حداقل حکم به نفل  معرفلت وحی(. 223 ، ص1333گران، ید و یعراق ی)محمد
مالزمه عقل و نقل )كل ملا حکلم بله ۀ ابد، به قاعدیل خاتمه نکه اگر به نف  عقیا ایشود، یگذارده م

د در یشود كه شلایم یر قابل بررسین تفسیشود، پس ایالعقل حکم به الشرع و بالعکس( تمسک م
شده  یمعرفت یها، فرد محقق دچار نقصانیانیدر قسمت وح یعلم یهاآوردن گزارهند به دستیفرا

 هاز موضوع مربوطه با توجه به رابطل یترحین صحییاندازد تا بتواند تبنظر  ینید دوباره به مناب  دیو با
 عقل و نقل استخراج كند.

كم در سلت دسلتیا ممکلن نیلشلود، آیبر نقل م یمبتن یمعرفت یهابه گزاره یین ابتنایچرا چن
)و  یانیوح یمعرفت یهارا در مسئله گزارهیم؛ زیشارع به خطا رفته باش یمرحله انتساب حکم از سو

 م:یرو هست( با چهار مرحله روبهیانیوح یهاگزاره هدر كل هم
د، عدالت، نبوت یر توحینظ ینید یباورها یو اصول اساس یبودن خود وح یمرحله اول: برهان 

 و معاد و امامت؛
 ؛یانیوح یهاگزاره یمرحله دوم: اعتبار و صحت محتوا 
 )قرآن و سنت(؛ یبه مصدر وح ینایوح یهاا عدم صحت انتساب گزارهیمرحله سوم: صحت  

 .یانیوح یهار گزارهیمرحله چهارم: تفس
 و ریتعلاب انتسلاب صلحت مرحلله»از به گفتن اسلت كله ین یانیوح یهار گزارهیدر مرحله تفس

 انتسلاب یقرآنل انلاتیب نخست مرحله در خدا، سخن جهینت در و امام ای امبریپ به مطروحه یایقضا
 ملوارد از یاریبسل در چنلد هلر دارد؛ یخیتلار روش ییكلارا حد رد انتساب اتیروا و صدردرصد

. شلودیمل افتی كمتر یخیتار حوادث در كه است نانیاطم از ییباال اریبس حد چنانآن در اتیروا
 و دقلت از كله تفلاوت نیلا بلا بلوده هانوشته ریسا مشابه خداوند یا معصوم، كالم فهم دوم، مرحله

( اسلت منطبلق واقل  بلا حد چه تا بوده مقصود آنچه)سوم،  مرحله در. است برخوردار انیب یروشن
 معادل یهاروش بر مرحله سه هر در یتعبد روش ق،یطر نیا به. است محرز آن صددرصد انطباق

، ی)مجلسل« دهلدیم قلرار اریلاخت در را واقل  بلا تلرمنطبلق و ترینیقی یمعرفت و داشته یبرتر خود
 (.119، ص92ق، ج1473
 زیلن و یانیلمعرفلت وح قرارگلرفتن ملالک یعنی گذشت آنچه گفت، توانیم یكل حکم کی در

 نیلا از زین متعار، عقل بر یمبتن یهاپژوهش و بخشدیم اعتبار هاپژوهش ههم به یشهودات عقل
 .ستندین یمست،ن مسئله

انلد، برخلوردار آن برشلمرده یكه برا یطیمحرز است كه از شرا یاعتبار عقل متعار، در صورت
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اعتبلار اسلت كله:  یدارا ین باورنلد كله عقلل متعلار، در صلورتیلباشد، محققان علم اصول بر ا
اسلاس یب یدیلاز نوع مسامحات و علادت تقل ی. امر عرف2مخالف نص )قرآن و سنت( نباشد؛ .1

زملان سرچشلمه  یهلاازها و مصلحتیباشد. اگر عر، از ن ییبه ارتکازات عقال ینباشد، بلکه متک
هلا كه آن مصلحت یگریعر، د یتنها در آن زمان و مکان ارزش خواهد داشت، نه برا گرفته باشد،

 ن است. یچن یست، چنانکه هر عر، خاصیاو مطرح ن یازها را ندارد و برایو ن
قله یدر طر»سلد: ینویاز انواع عقل متعار،( م یکیدر باب اعتبار عر، ) ینینائ یرزایمرحوم م

را علدم ردع در صلورت یلبله امضلا نلدارد؛ ز یازیكند و نیت میشارع كفا یعقال، عدم ردع از سو
ست كله در خصلوص بلاب ید نیشارع است، اما بع یقدرت و تمکن بر ردع، مستلزم امضاء و رضا

ت آن متوقلف بلر یله است و حجیرا معامالت از امور اعتباریشارع الزم باشد؛ ز یمعامالت، امضا
 (.19، ص3، ج1479،  یخراسان ی)كاظم« باشدیاعتبار شارع م

در معلامالت هلم  یانلد كله حتلن فراتر رفته و حکم نملودهیان از ایگر از فقها و اصولید یبرخ
دارد و صر، علدم مخالفلت  ییعقال یین باورند كه معامالت مبنایست و بر ایشارع الزم ن یامضا

كله چگونله دهد، این اسلت حاضر خود را نشان می هاست. یکی از مسائلی كه در مقال یشارع كاف
اسلاس توان جایگاه عقل متعار، در علوم حقیقی، مانند جامعه شناسی، روان شناسی و...، را برمی

نقشی كه عقل متعار، در علوم اعتباری و تجویزی چون فقه و اصول دارد، الگوبرداری نمود؟ یا به 
جلویزی و توانیم بر اساس نقشلی كله عقلل متعلار، در عللوم اعتبلاری، تدیگر سخن، چگونه می

هلا و كند كه مربو  به بایدها است، احکام مربو  بله واقعیلتدستوری، مانند فقه و اصول، ایفا می
تر نقلش عقلل تبیینی)علوم حقیقی( را استخراج كرد؟ به عبلارت دقیلق -ها  و علوم توصیفیهستی

م حقیقلی، متعار، در علوم تجویزی، مانند فقه و اصول، چه تفاوتی با نقش عقل متعلار، در عللو
كند، این مسلئله اسلت كله حاضر مرتبط می همانند علوم اجتماعی، دارد؟ آنچه این بحث را به مقال

های هنجلاری متلون توان از گزارهای منطقی بین این دو دسته از ادراكات در كار باشد، میاگر رابطه
تبیینلی عللم دهنلد، در مباحلث توصلیفی و هلای دینلی را تشلکیل ملیدینی كه بخش اعظم گلزاره

( و به همین قیاس ایلن مسلئله در ملورد 12، ص 1397اجتماعی اسالمی نیز استفاده كرد )بستان، 
 نقش عقل متعار، هم صدق خواهد كرد.

 دگاه وجود دارد:یرامون اعتبار عقل متعار، سه دیپ
 یاز از امضلایلنیو بل یت و اعتبار عر، ذاتیدگاه، حجین دی. در اعرف یذات بودن حجت. 9

عقلال را مسلتند بله فطلرت و برخاسلته از  یدگاه، حکم عر، و بناین دیرا صاحبان ایرع است؛ زشا
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 یزنلدگ یازهلایبلا ن یبا آن، به منزلله ناسلازگار یدانند كه ناسازگاریم یاجتماع یزندگ یهاستهیبا
چگلاه از نگهداشلت یاست؛ حال آنکه شلارع ه ی، مصالح و از هم گسستن نظام اجتماعیاجتماع
ن یهمل هیلآن، فروگذار نبوده، بلکه همواره احکام را برپا یز از هم فروپاشی، حف  نظام و پرهمصالح

 مهم، برنهاده است.
قاعلده حسلن و قلبح  هیعقال بر پا یدگاه، اعتبار عر، و بناین دیدر ا .عرف یعقل تیحج .0

عقلل  یهلااز گونله یاهلا و گونلهاز مرتبله یادگاه، عر، را مرتبهین دیعقلی است، یعنی صاحبان ا
 ةقاعلد هلیرو، به وسلنین حکم عقل و عر، وجود ندارد. از ایب ین باورند كه اختالفیدانند و بر ایم

و كاشلف  ییل اعتبار عر، را در فرانمایبودن عر، را ثابت كنند و دلیاند كه شرعمالزمه بر آن شده
 نند.یبیبودن آن از حکم عقل م

شه، اعتبار و حجت بودن عر، را بسلته بله ین اندی. دارندگان اعرف تیحج بودن ییامضا. 3
عقلال اعتبلار دارد و  ین باورند كله آن دسلته از علر، و بنلایدانند و بر ایشارع م یموافقت و امضا

 (.222-221ص ،1379 ماسوله، یشارع امضاء شده باشد )گلباغ یدرخور استناد است كه از سو
 را:یرفت؛ زیتوان پذیست را نمدگاه نخیاز این سه دیدگاه، دو د

رنلد، بلکله منلاف  و یگیا عقلل سرچشلمه نملیلها تنها از منبل  فطلرت و عر، ییعقال یبناها
 دهند.ین باورها و عملکردها جهت میز به این یگرید یهاسرچشمه
ر اسلت، یپلذت و فطلرت خدشلهیلخودش بر عقالن یدر ابتنا یاریدر موارد بس ییعقال یبناها

عقلل  ی)باورهلا و عملکردهلا یلیعقال یهلا، بناهلامختللف بلا علر، یهانکه در فرهنگژه آیوبه
 ار دور هستند.یبس یانیوح یهااز آموزه یم كه گاهیرو هستروبه یمتعار،( گوناگون

د شارع را كسب ییشمار خواهند رفت كه تأاعتبار به یدارا یاییعقال یها و بناهاجه عر،یدر نت
ها یا بناهای عقالیی باید تأیید شارع را كسب كرده باشند؟ آیا امکان ن، چرا عر،كرده باشند،  بنابرای

معصلوم بلا عقلل  یزملانندارد آنها را با عقل یا تجربه آزمود؟ در همین موقف است كله مسلئله هم
 شود.یمتعار، مطرح م

 عقل متعارف در زمان معصوم یریگ. شرط شکل1 - 3

د شارع چگونله قابلل حصلول اسلت؟ یین است كه كسب تأیشود، ایكه در اینجا مطرح م یپرسش
ن اسلت كله آن دسلته از یلشود، اهم كه به دنبال پرسش نخست مطرح می یگریهمچنین پرسش د

د شلارع را كسلب كلرده، از ییاند، چگونه تأعقل متعار، كه در زمان معصوم وجود نداشته یباورها
 شوند؟یت و اعتبار برخوردار میحج
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 شود:یل ممکن میخست به روش ذپاسخ به سوال ن
عقلال،  ی. اعتبلار و حجلت بلودن علر، و بنلا(ردع عدم) بازنداشتن ؛یبازدارندگ عدم. 9 

ن كله یلن كه ثابت شود باز نداشته است، با وجلود ایروشن شارع ندارد؛ بلکه هم یازمند به امضاین
ن مردم، ملورد یج بیار یعقال ین كه اگر عر، و بنایاوست؛ چه ا یممکن بوده، كاشف از رضامند

 رش نبود، بر او بود كه از آن باز دارد.یپذ
اوسلت و  یشارع، كاشف از امضاء و رضلامند یثابت نشدن بازدار .یبازدار  نشدن ثابت. 0

را كه شارع خود از عر، و عقلال، بلکله یاست؛ ز یعقال كاف یحجت بودن و اعتبار عر، و بنا یبرا
و  ین در صلورت ناسلازگاریلدارد. بنا بر ا یگانگیلک، با عر، رود و در مسیس آنان به شمار میرئ
 یگانه نبودن مسلک او با عر،، بر اوست كه به جهت شارع بودن با بازداشتن، اخلتال، و دوگلانگی

 مسلک خود را با عر، بشناساند.
 1،یدن به عقلل و ظهلور حلالیازیامضاء با دست  هشیرو اندیاز دانشورانو پ یشمار .سکوت.3

ل بر امضلاء، اعتبلار و حجلت بلودن یو دل یاو كاف یكشف امضاء و رضامند یارع را براسکوت ش
 (.223-222 ، ص1379 ماسوله، یشمارند ) گلباغیم ییعقال یعر، و بنا

 یعمدتاا با باورهلا و عملکردهلا ید گفت كه پژوهشگر علوم اجتماعیدر پاسخ به پرسش دوم با
 یخاصل ید هم در بسلتر فرهنگلید هستند و شایعموماا نوپدمواجهه دارد كه  یبر عقل متعارف یمبتن

تلوان ید شارع وجلود نلدارد، چگونله ملییبه تأ یگونه موارد كه دسترسنیج و متداول باشند، در ایرا
 را معتبر دانست. یدیدانش تول

د یلرسلد نباین است، پس به نظر مین دیترو كامل ین جهانین دین اسالم آخریكه د ییاز آنجا
معصلومان  یبلاره بلا اسلتناد بله عللم للدننی)ره( در اینلیف بماند. املام خمیموارد بالتکل نیدر ا

وسته به زمان یناپ ییعقال یگر بناهایوسته به زمان امام معصوم با دیپ یهان عر،یب یفرق»معتقدند: 
دا یلنوپ یهلارهیاعتبار و حجت بودن سل یگونه روش بازنداشتن را برانیمعصومان وجود ندارد و بد

 ماسلوله، یگلبلاغ«  )شلماردیگونه كارآملد ملنیوسته به زمان معصومان)ع( بدیپ یهاچونان عر،
د علم صورت یست و تولیشر  ن ییعملکرد عقال یوهایباور و ش یزمان(. پس هم228 ص،1379

                                              
 ظهلور م،لل سلت،ین ناشلی واض  وض  از و دیآمی دیپد مخاطب ذهن در وی كالم اقیس و متکلم حالت از كه است هوریظ حالی، . ظهور1

 اراده اورده،یلن زبلان بله را چله هر و كرده اراده ّجد به آوردمی زبان بر كه چه آن هر ؛«دهیریال قولهیال ما و دهیری قولهی ما» كه نیا در متکلم حال
  است. حجت لفظی ظهور همانند حالی ظهور. است نگرفته تعلق آن به اشجدی



   عیعلوم اجتما یپارادايم اسالم در متعارف نقش عقل

 

 را شارع آن را امضاء كرده است.ید؛ زیآین مبنا معتبر به حساب میگرفته بر ا
ای مخالفلت كلرده مطرح خواهد شد كه در جایی كه شارع با عر، یا سیره یاما در اینجا پرسش

هلا كله ها یا سیرهنظر كنیم، اما در بسیاری از عر،توانیم از آن عر، یا سیره صر،است، البته ما می
مخالفت و ردعی صورت نگرفته چه نیازی به تالش در جهت كسلب امضلای شلارع اسلت؟ مگلر 

 ها از آنها استفاده كنیم؟ها وسیرهادن عقلی و تجربی این عر،شود با در معرض قراردنمی
های عمللی های عقل متعار، یا رویهاز باورداشت ین باشد كه برخیتواند اها مییکی از پاسخ

تجربه خارج باشد، خلارج از  هاین، آنچه از حیطبرتجربی هستند و برخی تجربی، بنامردم فرا هروزان
 یرد.  گسنجش تجربه قرار می

 یریگجهینت

طور مبسو  بله عقلل ن علوم است بهیخود ا یكه بوم ی. علوم فقه و اصول با اصطالحات و قواعد1
 یبنا عقال،ۀ ریس عر،، مانند یاند. اصطالحاتآن( پرداخته یر غربیبا تعب یمتعار، )نه لزوماا مساو

 متعلار، عقلل بله کیلنزد ییمعنا متضمن... و متشرعه رهیس ،ییعقال ارتکاز عادت، و عر، عقال،
 اند.گردآمده متعار، عقل عنوان تحت یشنهادیپ دگاهید در كه هستند

عللوم اسلالمی سلنتی ماننلد فقله و ) یگونه كه در هر پژوهشلهمان یو وح ی. عقل استدالل2 
ار یلها هم به عنوان ملالک و معن دسته از پژوهشیار صحت و اعتبار هستند، در ایتاا معیاصول( نها

كننده دارند. مگر آن دسته از باورهای عقل متعار، كه نلاظر بله املور تجربلی نییتع ینقش یابیارز
 باشند كه در این صورت باید به محک تجربه مورد آزمون و سنجش قرار گیرند. 

 كله گونلههمان. معرفت منب  هم و است معرفت كسب روش هم ینیعلم د متعار، در . عقل3
 ریلتقر ایل و امضلا كله عقلال یبنلا زین و است عقل متعار، از یخاص عنو متشرعه رهیس جه شد:ینت

 و موضلوع محتلوا، دارد؛ تیلاهم آنچله نجلایا در و كنلدیم تیهدا یموضوع خصوص در معصوم
 یباورهلا نیلا نفلس نله و اسلت شلده رهنملون آن به روش نیا توسط پژوهشگر كه است یامسئله
 دهیرسل معصلوم حضلور بله یامسلئله اگر عقال،ۀ ریس ای بنا و عر، در چون ها،رهیس نیا و ییعقال

 متشرعهۀ ریس تیاهم تمام كه یصورت در ندارد، یتین صورت اهمیر ایو در غ ابدییم تیاهم باشد،
 كسلب را معصوم یامضا و باشد كرده دایپ استمرار ای آمده وجود به معصوم زمان در كه ن استیا به

 العلادهفوق یروشل لحلا  بله دارنلد یخیتار تی،یح كه تاصطالحا نیا گونهنیبد پس. باشد كرده
 .  ابندییم تیاهم

 زملان در كله عقالۀ ریس و عقال یبنا انواع از یبرخ نکهیا گرفتن در نظر با و گرید یاهیزاو از اما
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 و بناهلا فیلتکل شلوند،یمل رییدچلارتغ یلیعقال یبناهلا نکهیا به اذعان با و اندامدهین دیپد معصوم
 نص با كه مخالفت یتا زمان ییعقال یهارهیس و بناها كه ن استیا معصوم از پس ییقالع یهارهیس

را یز ند؛یآیم رفتهیپذ و بوده اعتنا قابل یعقل و یشرع حکم نیب همالزم باب از باشند، نداشته حیصر
 در زیلن كنلد شلرع حکلم بلدان عقل آنچه هر آن یمقتضا به كه هست یاقاعده یاسالم میتعال در»
 حکلم از یشلرع حکلم ملوارد گونله نیا در رو،نیا از و( مالزمه قاعده) نمود خواهد حکم آن ابربر

 با یزیچ به امر انیم ای آن، مقدمات و یزیچ  وجوب انیم تالزم. شد خواهد استنتاج و یناش یعقل
 مسلائل از همله كله) شلود جمل  توانلدینم مورد کی در ینه و امر نکهیا نیهمچن آن، ضد از ینه

 یمدرسل« )اسلت عقلل احکلام نیهمل لیلقب از همله( اسلت یفقه احکام و آثار منشأ و فقه صولا
 (.13، ص1313 ،ییطباطبا

 نیلا چله اگر دانست؛ یکی یورزعقل با را ییعقال یهارهیس دینبا كه نمود اشکال توانیم البته
 و یعقالنل امر انیم تفاوت نیا به شرع گفت دیبا اما باشد، حیصح خودش تیكل در تواندیم حکم
 بله را( عقلل متعلار،) ... و علر، ،ییعقال یهارهیس اساس، نیهم بر و است واقف كامالا  ییعقال
 .ندارند قرار سطح کی در آنها ههم و است كرده میتقس ،یفیك لحا  به ،یمختلف انواع

 و توجله نیا اما اند،توجه درخور هم از معصومپس  ییعقال یبناها گذشت، آنچه به توجه . با4
 ییامضا ای یریتقر نحو به شارع توسط كه بوده یامسئله از یحاك نکهیا و یروش لحا  به نه تیاهم

 توافق خواسته ای ناخواسته یامر بر یاجتماع كنشگران ای عقال كه است لحا  نیا به بلکه شده، انیب
 ییباورهلا ،یعاجتملا عملل بازتلاب و دن بهآن هسلتندیدر حال تحقق بخش ینیع جهان در و كرده

 و ذهلن تناسلب یوجهل نیبهتر به كه میكنیر میتعب عر، ای عقالۀ ریس عقال، یبنا به آن از كه است
 كسب یبرا یروش هم ید دانش اسالمیمتعار، در تول عقل اساس، نیبر ا. شودیم نمودار هم نیع

 . است آن دیتول منب  هم و معرفت
اسلت و پلس از  یاعتبار درجه دومل یدارا یتماععلوم اج یم اسالمی. عقل متعار، در پارادا8

ن یگزیجلا یاوهیشل ی، فهلم عرفلیعلوم انسان یم اسالمیرد. در پارادایگیعقل، نقل و تجربه قرار م
، فهم یعلوم انسان یم اسالمیاست. پارادا یر جهان اجتماعیات و تفسیروا یر و فهم معنایتفس یبرا

كنلد. در یم یات تلقلیلصلحت فهلم مفسلر از روا یبرا یشاهد ین و گاهیگزیجا یرا منبع یعرف
، عقلل و تجربله یشلناخت پلس از منبل  وحل یبرا یمنبع یا فهم عرفیم یعقل سل یم اسالمیپارادا

 است.
 متعلار، عقلل از نوع دو نیا بر یمبتن یهاپژوهش اعتبار و تیحج گمانیب وجه، نی. فرجام1



   عیعلوم اجتما یپارادايم اسالم در متعارف نقش عقل

 

، تجربله یوحل ،یاسلتدالل عقل به یمتک ینید دانش دیدر تول متعار، عقل تیحج و اعتبار .است
 عقلل بلا كله معتبرنلد یزملان( انلواعش ههمل بلا) متعار، عقل یهاگزاره رایز است؛ بر عقل یمبتن

 یمتعلدد منلاب  از متعلار، عقل یباورها نکهیا با ر،یتعب گرید رند، بهینگ قرار تعارض در یاستدالل
 یعقالنل و یمنطق یهاوهیش از رند،یگ قرار یداور ضمعر در كه یزمان حال نیا با اما اند،افتهی منشأ

 عقل انیم یكنشهم از را شیخو یینها اعتبار هاپژوهش از قسم نیا ،یرو نیهم از كنند.یم تیتبع
 .  كنندیم كسب یوح و
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 منابع
 نشر اسراء. ،  قم:منزلت عقل در هندسه معرفت دینی(،  1331، عبدالله )یآمل یوادج

 عل و  در دین ی مت ون از گی ری به ر  روش(: 2)دین ی علم سویبه گامی (،1397سین)ح ،(نجفی)بستان  
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه قم: ،1، چاجتماعی

 ،«یانتقلاد و یریتفسل ،یاثبلات یهلامیپارادا بلا( یاسلالم) ینید میپارادا سهیمقا» (،1339حسن ) ،یریخ
 .31ل  7، ص 2ش ،1س ،یاجتماع یفرهنگ معرفت

 .كتاب بوستان مؤسسه قم: ،1، چهیمتعال حکمت و قرآن منظر از عقل (،1337الله) بیحب ،یشهرك دانش 
 .131ل127، ص43ش ،شهیاند هانیک همجل ،«استنبا  در عر، كاربرد» (،1372ن )یحس ،یرجب

، ترجمله عللی شلیروانی، قلم: 3، جالحکم ه هترجمه و شرح نهای(، 1379طباطبایی، سید محمد حسین )
 ن كتاب.مؤسسه بوستا

 حوزه و دانشگاه. نامه دكترا، قم: پژوهشگاهانیپا ،ارتباط در قرآن یاجتماع هینظر (،1392د )یمج ،یكاف 
 .13ل  31، ، ص23، ش1، سدانشگا  و حوز  فصلنامه، «ینیعلم د یباورها»(؛ 1379د )ی، مجیكاف

 .یاسالم رنش مؤسسه ، قم:1چ ،3ج ،فوائداالصول ق(،1479) یمحمدعل ،یخراسان یكاظم
 ا. ینشرتوت تهران: ،یثالث محسن ، ترجمه7چ ،یشناسجامعه یمبان به یدرآمد (،1331بروس ) كوئن،

، 21و  28ش ،فق  ه ،«ینللیخم امللام دگاهیللد از عللر،» جبللار، یعلدیسلل (،1379ماسللوله ) یگلبللاغ
 .244ل218ص

 .یلعربا التراث اءیاح دار روت:ی، ب92ج ،األنوار بحار ق(،1473باقر) محمد ،یمجلس
 تهلران: -قلم  ،3، چیاس مم یشناس جامع ه ب ه یدرآم د (،1333گلران )ید و محملود ،یعراقل یمحمد

 .سمت -دانشگاه  و حوزه پژوهشگاه
 تهللران: ،1، چانس  انی عل  و  در معرف  ت س  ا تۀ درب  ار: روش در روش (،1339احمللد ) محمللدپور،
 .شناسانجامعه

محملد  هترجمل ،(یشناس کتاب و اتیکل)عه یش فقه بر یامقدمه (،1313ن )یحس دیس ،ییطباطبا یمدرس
 .یاسالم یپژوهشها ادیبن مشهد: فکرت، آصف

 ، تهلران:3چ  ،اس تیس و فرهن   ب اب در ییگوهاوگفت: یمهجور و یمشتاق (،1337)یمصطف ان،یملک
 .معاصر نگاه

 .یخوارزم انتشارات تهران: ،3چ ،عتیطب دربار  یاسمم متفکران نظر (،1389ن )یدحسیس نصر،


