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 .است داشته زبان تیرگیهاى و ابهامها به نیز توجهى عقیده این بیان در وى گویا. داند مى حقیقت سایه را زبان مولوى

 حجاب و آویزد مى حقیقت بر هایى پرده زبان همین گاه اما. دانند مى حقیقت از بردار پرده حال عین در و رازدار را زبان عموم طور به
 این که هنگامى اما. سازد مى فراهم را هدفها و اندیشه ستد و داد فضاى زبان زیرا ;نیازمندند زبان به انسانها. شود مى حقیقت به دستیابى

 بر را اساسى نقش زبان در که ها واژه. انجامند مى ها مجادله به ها مبادله و رسند نمى هدفها به ها اندیشه دیگر شد آلود مه و تیره فضا
 هاى واژه بویژه سازند مى پدیدار معانى فهم در را کژتابى و دشوارى ترین بیش گاه هستند معانى جایى جابه محمل و دارند عهده

 چنین به متهم که هایى واژه ترین برجسته از یکى.دارند را ها اندیشه دادن فریب براى بسیار آمادگى و استعداد که معنى هم و همگون
 .است عقل واژه است فریبى

 
 انسان که است سال هزاران. باشد گرفته قرار کاربرد و استفاده مورد حد این تا اندیشه تاریخ طول در عقل چون اى واژه تر کم شاید
 همیشگى نفس حدیث به که است اى دیرینه گوى و گفت عقالنیت و انسان وگوى گفت. است کرده معنى عقل واژه ذیل در را خود

 نردبان هم. است بخشیده معنى جهان تعریف به هم و انسان تعریف به هم عقل فکرى نظامهاى تر بیش در. ماند مى تر بیش انسان
 مقام برایش دیگر اى پاره در. اند نامیده جهان روح را آن نظامها برخى در. حقیقت خود هم و حقیقت داور هم است بوده حقیقت
 هر فشارد مى پاى مطلقش اعتبار و بودن حجت بر و عقل بودن یگانه بر چگونه که بنگریم مدرن دنیاى به. اند شده قایل نیز الوهیت

 !کوبد مى فرو عقل سرپنجه به را دشوارى هر و کند مى راست عقل ترازوى به را ترازویى

 نابودى با و آیند مى پدید عقالنیت مدار بر تمدنها شود مى گفته. آید مى شمار به تمدنى هر اصلى هسته عقل نیز تاریخى تحلیلهاى در
 است؟ چنین آیا. شوند مى ناپدید آنها

 آن یارى به و شود مى پرستش رحمان خداى آن میانجى به. است بارى آفریده نخستین. دارد ممتازى و بلند جایگاه نیز ما آیین در عقل
 .یافتنى جنان بهشت

 جغرافیایى جایگاه و شوند مى گشوده معنایى افق یک به سو هر از که اى جزیره اى واژه بویژه! اند دهنده فریب سخت ها واژه آرى
 مراد اما کنند مى تفوه ها واژه این به همگان. ماند مى فرهنگى جنوب و شمال و غرب و شرق دیدارگاه و ملتقى به اندیشه صحنه در آنها

 در را ها واژه باید که گفتند نمى درست مدرن زبانشناسان و ساختارگرا فیلسوفان براستى آیا اما.کنند مى اراده گوناگون هدفهاى و
 هاى واژه که پذیرفت توان نمى آیا و آنها اجتماعى و فرهنگى بسترهاى در یعنى دارند؟ بستگى بدان که کرد معنى نظامى و ساختار
 کنند؟ مى افاده گوناگونى معانى فرهنگى گوناگون نظامهاى در معنى هم و همگون



 خاص فرهنگى فضاى یک در را آنها همیشه ما که داشت یاد به باید اما نیستند هویت بى و سرگشته پدیدگانى ها واژه که است درست
 ما عصر در !اند دهنده فریب ها واژه آرى .ایم کرده ردیابى آنها معنایى سببهاى بر را فرهنگ آن ناپیداى آثار تر کم و ایم کرده تنفّس

 و اى گونه به ها مدرن پست. دیگر گونه به اگزیستانس فالسفه و اى گونه به تحلیلى فیلسوفان. گویند مى ها واژه و زبان از همه
 حل کلید زبان موضوع: که است این ها گفته این کلیه مشترك مخرج. دیگر اى گونه به زبانشناسان و ساختارگراها و ها هرمنوتیست

 باید. فرستاد باید زبان استقبال به را اندیشه و. نمود پا بر زبان سرزمین در باید را اندیشه گاه خیمه. ماست فکرى هاى دشوارى از بسیارى
 به را ما زبان تاریکیهاى در کاوى ژرف. رفت حقیقت جوى و جست به ها واژه و زبان دهلیزهاى در و آموخت زبانى هاى نکته

 .کند مى راهنمون اندیشه روشناییهاى

 آشنایى سخن اندیشه تاریخ گیران پى و مراقبان براى اما باشد دشوار کمى فلسفى مباحث دورتر همسایگان براى سخن این پذیرش شاید
 پیدایش بستر فرهنگها و هاست فرهنگ واشکافى و تحلیل نیازمند زبان مباحث تحلیل و تجزیه برآیند تعبیرى به حال هر در. است

 .ها اندیشه

 نیز دینى روشنفکرى اصحاب و نواندیشان از بسیارى .برآورد سر کاوش این از ها اندیشه تا کاویم مى ها فرهنگ با پیوستگى در را زبان
 از دوره هر در دینى هاى گفتمان و زبان به مراجعه با دینى مفاهیم شکافى کالبد: اند کرده تاکید معنى همین بر دینى حیات تجدید براى

 .کنیم مى دنبال مبنا همین بر اسالمى تمدن گستره در را عقل سرنوشت. اسالمى تمدن تطور و گذارى بنیان تاریخ

 آن از آوایى تنها. برد مى سر به ها دیده غربت در واقع به که آشنایى اما. است آشنایى مفهوم دینى اندیشه منظومه در عقالنیت و عقل
 .ایم نیفکنده بر آن چهره از نقاب اما شناسیم مى

 ویژگیهاى که نامید اسالمى یا دینى عقل توان مى را عقل این. کنیم مى دیدار بار بارهاى تعقل و عقل با اسالمى نصوص و متون در
 جهت است ممکن. کند مى اجتماعى یا فردى امور تدبیر که هستیم رو روبه مردم عادى زندگى در دیگر عقلى با. دارد را خود ارزشى
 نظام چارچوب در و گشاست گره و مدبر عنصرى اساس در. باشد داشته دینى ضد گیرى جهت وحتى باشد نداشته هم دینى گیرى

 .ندارد معینى ارزشى ویژگیهاى دستگاه و نیست ارزشى عنصرى خود. کند مى عمل خود فاعل هنجارى

 .نیست رسایى و کامل تعبیر البته که نامند مى معاش عقل را عقل این شمارى

 .هستیم آشنا فلسفه و اندیشه تاریخ طول در دیگرى) هاى عقل با بگویم است بهتر و( عقل با گونه همین

  
 : اند ویژه اندیشگى نظام یک بیانگر یک هر که هایى عقل

 .افالطونى و ارسطویى عقل

 .دکارتى عقل

 .کانتى عقل

 .هگلى عقل

 .رشدى ابن و سینایى ابن عقل

 .اشراقى عقل

 .)دارد یکسانى معناى دستگاهها این تمامى در عقل که نکنیم گمان البته صد و( صدرایى عقل

 



 به را صورى منطق. دارند واقعیت سرنوشت به نسبت استنتاجى و فلسفى رویکردى اساس در که است این آنها همه مشترك ویژگى
 این در. آید عمل به حقیقت گوهر استنتاج نظم این از شاید تا دهند مى وکالسیک مدون سامانى اندیشه مواد به و گیرند مى خدمت

 هندسه گاه)داشت مى خوش را ریاضیات اصالت و ریاضى عقل که دکارت همچون( دهند مى قرار خود الگوى را ریاضیات گاه جهت
 کیشان وهم وسطى قرون فیلسوفان همچون(  را محض منطق خود گاه و) کانت همچون( را فیزیک گاه) اسپنوزا همچون( را اقلیدس
 گاه آنها بر عقالنى دستگاه یا و عقل اطالق واقع در و دارند را خود برجستگیهاى ویژگى یک هر استنتاجى عقول این اما ).آنان مسلمان

 که این آن و نماید مى تر شفاف را خود نکته یک کم دست عقالنى پلورآلیسم این یادآوريِ با. است همانند تر بیش لفظى همگونى به
 .ورزید درنگ بیشتر آنها مفهومى و معنایى کردن شفاف در و داد صیقل تر بیش را ها واژه باید

 
 این. است یافته فراوانى دگردیسیهاى ما دینى حیات تاریخ طول در خود کردیم یاد آن از فراز نخستین در آنچه یعنى ما دینى عقالنیت

. بپوشد جدیدى لباسهاى و صورتها آنها با مساعى تشریک در و نشیند ستد و داد به شده یاد هاى عقل دیگر با که داشته را مجال
 عقالنى دگردیسى این در یک هر سوى دیگر از نواندیشان و روشنفکران و فالسفه و سو یک از اصولیان و مفسران و فقیهان و متکلمان
 بسیارى تفاوتهاى و فاصله: نماید مى مسلم چیز یک آنان تالش دستاورد درباره ارزشى ـ داور از گذشته. اند داشته عهده بر را نقشهایى

 ارسطویى عقل معناى به گاه هیچ عقل دینى متون و قرآن در. شود مى دیده آن نخستین صورت و دینى عقالنیت جدید صورتهاى میان
 با ژرفى پیوند قرآنى عقل. دارد فرق نیز فقیهان و اصولیان استنباطى عقالنیت با حتى قرآنى عقالنیت. است نرفته کار به ریاضى عقل یا و

 و ماند مى عملى عقل به تر بیش. خیزد برمى اخالقى عمل و نیت آن از و دارد ارزشى حیثیت. است شر و خیر بازشناسى قوه دارد قلب
 روندگى و سلوك نوعى دیندارى نیست شک.بماند اعتنا بى و الاقتضاء خودِ شناساى فاعل ارزشى و هنجارى نظام به نسبت تواند نمى

 به یابیم مى دینى هاى پوشه در آنچه تمام و سنت و قرآن آموزشهاى. است سلوکى عقالنیت نوعى به نیاز دیندارى تحقق براى و است
 عقالنیتى گردیده واقع و پیوسته حقیقت به دینى متفکران میان در بویژه و متدینّان میان در آنچه اما. است عقالنیتى چنین بیانگر تأکید

 آن از تر کم رهروى و سلوك. بایدها تا پردازد مى ها هست به تر بیش. عملى تا دارد نظرى جنبه تر بیش که عقالنیتى است ترکیبى
 مى کیشى ناهم و رقابت و درگیرى به خود.است محدودترى عده وبار کار. دهد مى ترى پیچیده صورتهاى دین فهم به. آید مى پدید

 کنند مى ادعا شمارى که گونه آن عقالنیتى چنین آیا. کند مى تر داغ را ها مباحثه و ها مناقشه بازار و آورد مى پدید ها فرقه. انجامد
 دیگر سوى از اما نیست؟ دینى خالص عقالنیت به بازگشت متدینان تکلیف آیا و شود؟ نمى شمرده دینى کیشى راست مسیر از انحراف

 عقالنیت آن آیا دارد؟ و داشته را آنها با ترکیب و ستد دادو و عقالنیتها سایر با تعامل جز انتخابى دینى خالص و آل ایده عقالنیت آیا
 پرسشهایى نکند؟ برقرار خود همسایگان با وگویى گفت و رابطه هیچ و کند پیشه انزوا و بنشیند عقالنیتها سایر همسایگى در توانست مى
 بر همواره آن وران اندیشه و دینى جامعه. آیند مى شمار به ما دینى عمل و اندیشه براى سازى سرنوشت بسیار پرسشهاى دست این از

 میراثهاى از بسترى در همواره بلکه است نیامده پدید خأل در گاه هیچ فهم این اما اند کرده تاکید آن گیرى جهت و دین از صحیح فهم
 از و گذارده سر پشت را گوناگونى مراحل کنون تا تأسیس آغاز از اسالمى جامعه.است آمده پدید دینى جامعه در فرهنگى گون گونه

 سیرتها ستد و داد این دستاورد و است بوده ستد دادو در بیرونى فرهنگهاى با موقف هر در.است کرده گذر گوناگونى فرهنگى مواقف
 جامعه یک حرکتهاى کلیه افزار نرم فرهنگ که جایى آن از. است آورده پدید دینى عقالنیت و فرهنگ براى جدیدترى صورتهاى و

 شناخت براى آید مى نظر به آید مى شمار به فرهنگها شالوده ترین مهم جامعه هر در شده نهادینه و جمعى عقالنیت که رو آن از و است
 .رفت جامعه آن فرهنگى و عقالنى هاى شالوده سراغ به بایستى جامعه هر بازسازى و

 



 آموزشهاى و وحى زالل از آمده بر عقالنیت و اصیل فرهنگ به توجه با) ص(اسالم گرامى پیامبر وحضور حیات در اسالمى جامعه
 ماوراء فرهنگهاى با رو رویا و جزیره شبه مرزهاى از گذر از پس جامعه همین. داشت اى ویژه سامان و صورت وحى آور پیام مستقیم
 و اندیشه حوزه در جدیدى هاى تجربه کسب به نیز خود و آورد پدید آنها مردمان و شده فتح سرزمینهاى براى جدیدى هاى تجربه
 .آورد فراهم بشرى جامعه براى اندیشه و حیات از جدیدى اشکال و آمیخت هم در ملل و اقوام فرهنگ با. پرداخت جمعى عمل

 
 جامعه فرهنگى هاى ریشه در کاوى ژرف نیازمند دینى جامعه معمارى و بازسازى منظور به اسالمى جامعه دلسوزان و وران اندیشه امروز

 نقد پروژه. هستند تاریخى مختلف هاى دوره در آن هاى فایده و ها نتیجه ها مشخصه دینى عقالنیت سیر در کاو و کند و اسالمى
 از بسیارى نیز و مالصدرا سینا ابن رشد ابن غزالى: چون بزرگى وران اندیشه. نیست جدیدى پروژه البته اسالمى تمدن در عقالنیت

 با اسالمى فرهنگ دیدار اما.اند داشته پروژه این در را خود سنتى نقشهاى یک هر باطن اصحاب و عرفا و شریعت اصحاب و فقیهان
 و پروژه این احیاى ضرورت بر است آمده پدید) مدرنیته و سنت( مسأله سر بر دینى متفکران براى که عظیمى چالش و غربى فرهنگ

 آنان کیشان هم از دیگر شمارى و آرکون محمد و الجابرى عابد محمد: چون دینى نواندیشان.نهد مى تاکید انگشت آن گرفتن جدى
 این بر و اند داده قرار خود پژوهشهاى محور اسالمى تمدن در را آن تحول و سیر و عقل معناى در پژوهش معنى همین راستاى در

 اسالمى جامعه دوباره مهندسى به توان مى معاصر دوره در بویژه اسالمى تاریخ مختلف ادوار در عقالنیت پرونده روشنفکرى با باورند
 اسالمى نوپاى جامعه در که هایى دغدغه به بسیارى حدود تا اعتقاد و گفته این نظر به. کرد مبادرت بشرى تمدن جدید شرایط با سازوار

 یک براى دینى هویت که است استوار پرسش این پایه بر نخست وهله در دینى نظام یک تأسیس. دهد مى پوشش است آمده پدید ما
 هویت این اندازه چه تا و هستند چه آن ذاتى و ثابت عناصر که این و دینى هویت واقعیت از آگاهى است؟ وابسته عواملى چه به جامعه

 مدینه و ما میان که تاریخى شکاف.دارد دخالت نظام این تأسیس در که است مسایلى ترین کلیدى از دارد کشسانى و انعطاف شایستگى
 قالب در که اى پیچیده دگردیسیهاى و دوره آن و ما میان فرهنگى فراوان هاى الیه ایجاد و دارد وجود ظهور عصر در) ص(پیامبر

. است خود ایمانى و دینى هویت واقعیت به ما آگاهیهاى حجاب همگى گرفته صورت میان این در اسالمى عقالنیت و تمدن و فرهنگ
 صورت که عظیمى حجابهاى با اما ;باشند مى خود آوردن یاد به جوى و جست در که است گشتگانى گم داستان ما داستان واقع در

 میزان آن واپسین صورتهاى و نخستین اشکال دینى عقالنیت و عقل شناخت. هستند رو روبه است گرفته فرا را آنان خودیت اصیل
 و خاطره تجدید این مسیر در را ما که است اى پروژه آن پذیرى صورت توان و دادوستد و تعامل براى آن استعدادهاى و کششها

 .رساند خواهد یارى خود وجودى بازسازى نیز و خودشناسى

 
 در بایستى. کند مى طلب مشارکت و تعاون جهت در را بسیارى هاى اندیشه و استعدادها و دارد پیش در بلند راهى البته یادشده پروژه
 و داد صورت کاملى مداقّه اند داشته ترى افزون نقش و سهم میراث این در که کسانى آن عقالنیِ تراث و اسالمى جامعه عقالنى میراث

 .نمود شایان استفاده دینى خوشایند عقالنیت تصویر در آن دستاوردهاى از

 جامعه در آنها از مانده جاى به میراث و فلسفى جریانهاى کالبدشکافى کرد آغاز نیز ترى کوچک هاى پروژه از توان مى را کار این
 .آید شمار به تر کوچک هاى پروژه این از تواند مى اسالمى

 مجموعه در آنچه. برداشت تر بیرونى و تر جامع هاى نگاه با و ها پروژه این دستاوردهاى از برآیندگیرى بر توان مى را بعدى گامهاى
 بر بتوان تکمیلى بینش و بصیرت با است امید و جهت همین در است کوچکى گام واقع در گرفته صورت آن کاستیهاى تمام با حاضر

 .افزود آن اعتالى و رشد

 



 
   
 
 
 


