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  چکیده

 تعیین جایگاه عقل و عقالنیت در نظامهای تربیتی یکی از کارهای اساسی در حوزه فلسفه تعلیم و
قعیت عقل را در یک نظام های اسالمی مو است تا بر مبنای آموزه در این نوشتار تالش شده. تربیت است

های  شده که اوالً عقل به اعتبار منشاء و متعلق  توضیح دادهبرای این منظور . تربیتی اسالمی معلوم کنیم
مختلف وجوه متفاوتی دارد؛ و ثانیاً تعیین این وجوه برای تعیین چیستی و جایگاه عقالنیت در ادبیات 

است که داشتن درک کافی از ماهیت عقل در گرو   عالوه بر آن، گفته شده. اسالمی اهمیت دارد
برخی از . اند  داشتهتوجهپاسخگویی به برخی از سئواالتی است که نظریه های مختلف معموالً به آن ها 

امکانات و محدودیت های عقل، ماهیت فردی و اجتماعی عقل، نسبت و : این سئواالت عبارتند از
 در پایان با . عمل و بخصوص عمل اخالقی از سوی دیگری، ویارتباط عقل با احساس و عاطفه از سو

تأکید بر برخی ویژگی های اساسی عقل که حاصل پاسخ به سؤاالت فوق است، به برخی از استلزامات 
  .است  تربیتی منبعث از آن دیدگاه درباره عقل، در قالب روش و برنامه، اشاره شده

  
   برنامه تعلیم و تربیت، روش تعلیم و تربیت،تی استلزامات تربی، اسالم،عقالنیت :کلید واژگان

                                                 
  ید چمران اهوازشناسی، دانشگاه شه  عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان∗
   عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه∗∗
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  مقدمه
مفهوم عقالنیت به هر صورتی که 

االتی است که بدون ؤپردازش شود درگیر س
توان ادراک روشنی از آن  پرداختن به آنها نمی

مثالً منظور از مرجعیت عقل . ارائه داد
 عقل جمعی است ،چیست؟ آیا مراد از عقل

حقایق را با عقل یا عقل فردی؟ آیا تمامی 
توان ادراک کرد؟ آیا عقل به تنهایی  می

توانایی آن را دارد که انسانها را به عمل وادار 
  ...کند؟ و 

در این مقاله برای ارائه تصویری اسالمی 
از عقل و تعیین جایگاه آن در یک نظام 
تربیتی اسالمی ضمن توضیح معانی لغوی و 
اصطالحی عقل و نیز اهمیتی که اندیشه 
ورزی در ادبیات اسالمی دارد، و بیان وجوه 
مختلف عقل به اعتبار منشاء و متعلقهای آن، 
برای تعیین چیستی و جایگاه عقالنیت در 

االت مهم ؤادبیات اسالمی، به برخی از س
درباره عقل، از جمله امکانات و محدودیتهای 
عقل، ماهیت فردی و اجتماعی عقل، نسبت و 

عاطفه از سویی و ارتباط عقل با احساس و 
خصوص عمل اخالقی از سوی ه عمل و ب

در پایان با تأکید بر . است دیگر، پرداخته شده
برخی ویژگیهای اساسی عقل که حاصل 

االت فوق است، به برخی از ؤپاسخ به س

ن دیدگاه درباره آاستلزامات تربیتی منبعث از 
عقل، در قالب روش و برنامه، اشاره 

  .است شده
  

  عقلمعانی لغوی 
در کتاب لغت منجد الطالب معنای عقل 

  :به شرح ذیل آمده است
بستن و گره زدن است؛ لذا طنابی : العقل

 عقال ،بندد را که با آن پا و زانوی شتر را می
عالمه . نامند گویند و این عمل را عقل می می

طباطبائی در تفسیر المیزان در باب این معنی 
  :نویسد چنین می

دراکهایی که انسان معناست ا به همین«
دارد و آنها را در دل پذیرفته و عقد قلبی 
نسبت به آنها بسته است و نیز مدرکات آدمی 

ای را که در خود سراغ دارد و به  را و آن قوه
وسیلۀ آن خیر و شر و حق و باطل را 

ترجمه (»  عقل نامیدند،دهد تشخیص می
  )55 ص ،4 ج ،تفسیرالمیزان

مال عقل در  به استع،لغت شناسان عرب
قلعه و » «تأمل در کارها» «تمییز» «قلب«معانی 
استعدادی «و » قوه» «بند و بازداری» «حصن

تصریح » یابد که با آن آگاهی و علم تحقق می
  )35 ص ،1392 ،اصفهانی. (اند کرده
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  حی عقلمعنای اصطال
  حتی آن دسته از،اتب فکری مختلفـمک

ه از اند گا معروف 1مکاتبی که به عقل گرائی
اوتی ـل و عقالنیت معانی متفـوم عقـمفه

به عبارت دیگر عقل از نظر . کنند برداشت می
اصطالحی از مکتبی به مکتب دیگر معنای 
متفاوتی دارد و آنچه که اهمیت دارد نیز عقل 

  .به معنای اصطالحی یا عملی آن است
تفاوت معانیی که واژۀ عقل در نظر افراد 

االت و ؤـ سوف بهـب دارد معطـکاتـو م
موضوعاتی است که این افراد یا مکاتب در 

کنند و بر این  مورد عقل و عقالنیت مطرح می
باورند که هر توضیحی دربارۀ عقل باید 

به . االت مهم را پاسخ دهدؤبتواند این س
همین دلیل است که در مورد عقل و عقالنیت 

 چون ،است های مختلفی مطرح شده نظریه
 یا ،ز فردی به فرد دیگراالت اساسی اؤاین س

هر چند هر دو (از مکتبی به مکتب دیگر 
) گرا باشند مکتب خود در زمرۀ مکاتب عقل

هایی که در مورد   لذا نظریه،متفاوت است
دهند اساساً متفاوت  عقل و عقالنیت ارائه می

در هر حال اصل عقالنیت به هر . خواهد بود
 ،ای که پردازش شود و اظهار گردد گونه
االتی است که بدون پرداختن به ؤر سدرگی

                                                 
1- Rationalism 

. توان ادراک روشنی از آن را ارائه داد آنها نمی
 منظور از مرجعیت عقل چیست؟ آیا مراد مثالً

 عقل جمعی است یا عقل فردی؟ ،از عقل
ای  جایگاه و اعتبار عقل از چه درجه

برخوردار است؟ رابطه عقل با دیگر قوا 
ازی چگونه است؟ آیا عقل قابلیتهای ممت
توان  دارد؟ آیا تمامی حقایق را با عقل می

ادراک کرد؟ شخص عقالنی چگونه عمل 
تواند صور  کند؟ آیا بشر با عقل خود می می

تواند ما  حقیقی امور را بشناسد و آیا عقل می
را به واقعیت ازلی هدایت کند؟ آیا بشر با 

تواند خداوند یا حیات اخروی  عقل خود می
ه  عقالنیت با عمل و برا اثبات کند؟ رابطۀ

  ...و  خصوص عمل اخالقی چگونه است؟
هر چند برای تبیین این مفهوم، برخی از 

االت جداگانه مورد مطالعه قرار ؤاین س
توان به این نکته اشاره  گرفت ولی می خواهند

کرد که در معانی اصطالحی مفهوم عقل در 
 برخی از این موضوعات مورد ،منابع اسالمی
به عنوان نمونه، مرحوم . است فتهتوجه قرارگر

عالمه مجلسی در بیان معانی اصطالحی عقل 
در اصطالح به امور زیر ) عقل: (نویسد می

  : شود اطالق می
عقل عبارت است از قوه ادراک خیر و «

 و به وسیلۀ عقل ،شر و سبب تمیز بین این دو
توان اسباب امور را شناخت و به آنها  می
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ین به چیزهایی که معرفت پیدا کرد و همچن
شود و یا از دستیابی به عقل  به عقل منجر می

 معرفت یافت و عقل بدین معنا ،شود مانع می
بحار (» مالک تکلیف و ثواب و عقاب است

 وی در تعریف .)100 ص ،1 ج ،االنوار
  :نویسد اصطالحی دیگر از عقل می

عقل نفس ناطقۀ انسان است که به وسیلۀ «
» شود نات متمایز میآن آدمی از سایر حیوا

  .)104 ص ،همان(
با وجود این، پرداختن به مفهوم عقل 

مشغولیهای فالسفۀ  همواره یکی از دل
ای که هر کدام از  گونه است به مسلمان بوده

 هر چند نزدیک به هم - آنها معنایی از عقل
به عنوان نمونه، فارابی . اند اصطالح کرده -

ر تقسیم عقل ارسطویی را به چهار مرحله زی
  :کرد

ـ مرحله عقـل هیـوالیی یـا عقـل           الف
این عقل نیرویی در نفس است کـه از         : بالقوه

ــتمداد     ــور اس ــات ام ــزاع مادی ــر انت آن در ام
  .گردد می

 که :ـ عقل بالفعل یا عقل بالملکه ب
عبارت از همان عقل هیوالیی است با این 

 از طریق اتحادش ،تفاوت که معقوالت بالفعل
جود در اشیاء در این عقل با صور عقلیه مو

  .شود حاصل می

 این عقل عبارت است :ـ عقل مستفاد ج
از همان عقل بالفعل که معقوالت مجرد را 
درک کرده و در نتیجه دارای توان ادراک 

  .صور مفارق از ماده شده است
 این عقل صورتی است :ـ عقل فعال د

 که اساساً نه در ماده ،مفارق و مجرد از ماده
فارابی از این . ه در ماده خواهد بودبوده و ن
 همانگونه ،نماید تعبیر می» االمین روح«عقل به 

نامیده و نیز افالکی را » مالئکه«که عقول را 
» مَأل اعلی«که عقول در آن جای دارند 

  .نامد می
ابن سینا از حکیمانی است که در 

این .  آرای مبسوطی دارد،خصوص عقل
 از فارابی  ضمن اقتباس،گرا فیلسوف عقل

برای عقل مراتب زیر را قائل شده که عبارتند 
  :از
ـ عقل  3ـ عقل بالملکه  2ـ عقل هیوالیی  1

  ـ عقل قدسی 5ـ عقل فعال  4بالفعل 
ابن سینا در مورد چهار مرتبۀ اول عقل 
نظری تقریباً دیدگاهی مشابه با فارابی دارد، 
اما وی عقل قدسی را باالترین مرتبه عقل 

معتقد است که صاحب آن از دانسته و 
ارتباطی مستقیم و حضوری با حقایق عقلی 

حقایق و اموری را که دیگران . مند است بهره
  افتـانی دریــای مفهومی و برهــا روشهــب
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  .یابد کنند او به طور مستقیم در می می
 ودـی در آرای خـور کلـه طـزالی نیز بـغ

 به ویژه ،راجع به عقل از فالسفه مسلمان
او نیز مراتب مختلفی . است ارابی متأثر بودهف

مراتب مختلف عقل . را برای عقل قائل است
از نظر غزالی عبارتند از عقل غریزی یا عقل 
هیوالیی، عقل بالملکه، عقل مکتسب یا عقل 
تجربی یا عقل بالفعل، عقل مستفاد و عقل 

  .فعال
در تعریف عقل غریزی و یا عقل هیوالیی 

ای است برای نفس که به  گوید عقل قوه می
وسیلۀ آن نفس آماده و پذیرای ماهیات 

اند و به  شود که مجرد از ماده اشیایی می
وسیلۀ همین عقل است که انسان از سایر 

 ،الدین احیای علوم. (گردد چهارپایان ممتاز می
  )13 ص ،3ج 

گوید این عقل  در مورد عقل بالملکه می
ی از ا رسیدن مجموعه از طریق حصول و فرا

 ،آید معقوالت اولیۀ ضروری به وجود می
مانند علم و آگاهی به امکان ممکنات و محال 

  .بودن محاالت
  
  )بالفعل(تجربی یا عقل  مکتسب یا عقل عقل
 را عبارت از استکمال نفس به وسیلۀ صور    

تواند  ای دانسته که هر گاه بخواهد می معقوله

. ندآنها را تعقل کرده و بالفعل احضارشان ک
عقل مستفاد برای غزالی ماهیتی مجرد از ماده 
است که بر سبیل حصول از خارج در نفس 

یابد و نهایتاً غزالی در توضیح  آدمی ترسیم می
  :نویسد عقل فعال می

فعال بودن این عقل از آن جهت است که 
جوهری است مجرد و کارش این است که از 

 عقل هیوالیی را از حالت ،طریق اشراق خود
لقوه به حالت فعلیت منتقل و جا به جا با

  )65، ص 1378ایمانی، . (سازد
بحث از مفهوم عقل کماکان در بین 
اندیشمندان مسلمان رایج است با این تفاوت 

های  های عملکردی و زمینه که توجه به جنبه
اجتماعی مناسب با سیطرۀ عقالنیت بیش از 

توان به این  به عنوان نمونه می. گذشته است
اشاره کرد که ) 1378(ن از سروش بیا
توانیم حداقل دو تصویر از  ما می«: گوید می

 یکی عقل به منزلۀ مقصد و ،عقل داشته باشیم
اولی عقل را مخزن یا . دیگری به منزلۀ راه
پسندد که کارش  بیند و می انبانی از حقایق می

. اندوختن حقیقتها و نگهداشتن آنهاست
ز اکاذیب و اباطیل انبانی پر از حقایق و تهی ا

و دیگری عقل را یک پویندۀ متحرک و 
جویی صبور و صراف و لغزش کار  حقیقت

جویی از مسیرهای  بیند که در راه حقیقت می
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تر از  فربه(» کند پر صواب و پر خطا عبور می
  .)237 ص ،ایدئولوژی

به نظر سروش برای هر کدام از این 
برداشتها یک فضای خاصی در خور و مورد 

اگر عقل را مخزنی از حقایق . جه استتو
صحیح بدانیم یک فضای حیاتی و معیشتی 

ای که  در خور است و برای عقل جوینده
کوشد تا افتان و خیزان و با عبور از میان  می

 فضای ،خطا و صواب حقیقت را پیدا کند
  .خور است دیگری در

از جملۀ مسائلی که در تعیین معنای عقل 
ست منشاء و متعلق از اهمیت برخوردار ا

گاهی به همین اعتبار، عقل را به . عقل است
  :اند انواعی تقسیم کرده

  
  ـ عقل و منشاء آن 1

عقل را به اعتبار اینکه به طور طبیعی و 
فطری در انسان وجود دارد و یا اینکه انسان 

 و عقل 1کند به عقل طبیعی آن را کسب می
  .اند  تقسیم کرده2تجربی یا اکتسابی

 ،العقل عقالن«: فرماید می) ع(لی امام ع
  ج،نوارـاراالـبح( »الطبع و عقل التجربه قلـع

                                                 
1- Natural Reason 
2- Empirical Reason 

عقل بر دو قسم است یکی ( )78 ص ،6
  )طبیعی و آن دیگری تجربی

العقل «: فرماید نیز در جای دیگر می
 والینفعُ ، عقل مطبوع و عقل مسموع،عقالن

 ،نهج البالغه(» المسموع اِذالم یکن المطبوع
  .)331حکمت 

 عقل مطبوع و عقل ،عقل بر دو قسم است(
بدون عقل ) اکتسابی(مسموع و عقل مسموع 

  ). بخشد طبیعی سودی نمی
  
  ـ عقل و متعلق آن 2

 3 به عقل نظری،عقل را به اعتبار متعلق آن
فارابی در  .اند  تقسیم کرده4و عقل عملی

ان ":گوید تعریف عقل نظری و عقل عملی می
ز االنسان علم ما لیس النظریه هی التی بهایحو

غرر الفوائد فی  ("من شأنه ان یعمله انسان
  )310 ص ،فن الحکمه

عقل نظری نیرویی است که انسان به 
 ،یاری آن از علمی که به عمل ارتباط ندارد

و در خصوص عقل عملی . شود برخوردار می
والعملیه هی التی یعرف ما شأنه ان ": گوید می

عقل عملی ). انهم ("یعمله االنسان بارادته
  هـ آنچ،اری آنـان به یـه انسـرویی است کـنی

                                                 
3- Speculative Reason 
4- Practical Reason 
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. گیرد می اش مربوط است فرا به عمل ارادی
در توضیح عقل نظری ) 1362(جوادی آملی 

  :نویسد و عقل عملی می
عقل نظری آن جنبۀ ادراکی انسان است "

یابد و  که انسان از آن بُعد مطالب را می
از مبادی آنچه انسان از معلم و . فهمد می

 به وسیله عقل ،پذیرد کند و می عالیه درک می
دهد و  کند و آنچه انجام می نظری ادراک می
 به وسیله عقل عملی ،گذارد در مادون اثر می

 انسان از ، آن جهتی که بر اثر آن جهت،است
کند عقل نظری   فیض دریافت می،مافوق

است و آن جهتی که انسان فیضهای یافته را 
 عقل ،کند عقل عملی است اده میدر مادون پی

عملی و عقل نظری دو نیرو از نیروهای 
 ص ، حکمت نظری و عملی ("انسانی است

45(.  
یک " :نویسد نیز می) 1362(مطهری 

 درک چیزهایی ،قسمت از کارهای عقل انسان
است که وجود دارد و آن را عقل نظری 

نامند و قسمت دیگر درک چیزهایی است  می
 شود و آن را عقل عملی که باید انجام

  .)64 ص ،فلسفه اخالق ("نامند می
هایی سخن  پس عقل نظری دربارۀ هستی

گوید که خارج از حوزۀ ارادۀ انسانی  می
تحقق دارند و انسان در پیدایی آنها نقش 

ارۀ ـی دربـل عملــا عقـام. است هــنداشت

اساس اراده  کند که بر هایی بحث می هستی
 ،بند مانند بایدها و نبایدهایا انسانی تکوین می

مسائل اخالقی و حقوق فردی و اجتماعی و 
که مقصود همۀ فعالیتهای انسانی است که ... 

  .شود به عمل مربوط می
  

  اهمیت عقل از دیدگاه اسالم
عقل در قرآن و روایات اسالمی از اهمیتی 

شمار روایتهای مرتبط . ویژه برخوردار است
ه برخی از ای است ک اندازه با عقل به

. اند نویسندگان آن را برون از حساب خوانده
اهمیت این پدیده و شمار روایتهای مرتبط با 
آن سبب شده نخستین کتاب مجموعۀ روایی 

های  کافی که یکی از معتبرترین مجموعه
نامیده » عقل و جهل«روایی شیعه است کتاب 

مجلسی نیز بخش اول مجموعۀ . شود می
نام »  العقل و الجهلکتاب«بحاراالنوار را 
تر از مرحوم کلینی بدین  نهاده و مفصل

  .موضوع پرداخته است
در زمینۀ اهمیت ) 1368(استاد مطهری 

اول خود قرآن است که " :نویسد عقل می
 گذشته از این ،گوید دایماً سخن از تعقل می
 آنقدر برای عقل ،در اخبار و احادیث ما

های اند که کتاب اصالت و اهمیت قایل شده
کنید نخستین بابی که  حدیث را وقتی باز می

 " کتاب العقل است،بینید در کتب حدیث می
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ایشان در جای ).  91ـ  90 ص ،انسان کامل(
اسالم دینی طرفدار عقل " :نویسد دیگر می

است و به نحو شدیدی هم روی این استعداد 
تکیه کرده است و نه فقط با آن مبارزه نکرده 

مک و تأیید خواسته است  بلکه از او ک،است
اسالم همیشه تأیید خود را از عقل 

 ص ،تعلیم و تربیت در اسالم (".خواهد می
  ).182 ـ 181

از دیدگاه عالمۀ طباطبایی عقل در تفکر 
خدای "ترین امور است و  دینی از اساسی

سبحان اساس تمامی آنچه برای بشر بیان 
 ،3 ج ،المیزان ("کرده عقل قرار داده است

در بررسی اهداف تعلیم و تربیت ). 360ص 
شود که بیشترین  در اسالم نیز مشاهده می

کید بر اهداف عقالنی و پرورش بعد أت
عقالنی است؛ و این عالوه بر ارزش ذاتی 

ثیرگذاری جنبه أوزه تـردگی حــعقل، به گست
ای او بر ـه گر جنبهـی بر دیـعقالنی آدم

پرورش روح قدرشناسی از مقام . گردد می
عقل و دانش، و به تبع آن ارتقای منزلت 
اجتماعی دست اندرکاران حوزه علم و 
معرفت، همواره از اهداف مهم تربیتی در 
اسالم دانسته شده است؛ و این به دلیل نقشی 
است که اینها به عنوان پیش نیازهای پرداختن 

 توسعه رفتارهای به عقل و عقالنیت و نهایتاً
  .دـکنن یـا مـن ایفاـش بنیـور و دانــعقل مح

  ).161، ص1386مقدم،  صفایی(
در اینجا برای نشان دادن جایگاه واالی 

هایی از آیات و  ورزی به نمونه عقل و عقل
  :کنیم روایات اشاره می

وَتِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّا «ـ  1
  .)43 آیه ،عنکبوت(» الْعَالِمُونَ
در (ثالهایی است که برای مردمان  م،این

 و تنها دانایانند که با به ،)آوریم قرآن می
  .برند کارگیری عقل خویش به کنه آنها پی می

: فی جواب من قال له«ـ ) ع(ـ امام صادق  2
ما عبد به الرحمان و اکتسب به : ماالعقل؟ قال

  .)11 ص ،1 ج ،اصول کافی(» الجنان
این پرسش که در پاسخ (ـ    )ع(امام صادق 

نور و (عقل همان : گفت» عقل چیست؟«
است که خداپرستان خدا را به ) نیروی باطنی

 و ،دـپرستن یـم) د وـشناسن ۀ آن میـوسیل
صالحان راه رسیدن به بهشت را به راهنمایی 

  .)پیمایند آن می
ان اهللا خلق العقل فقال «ـ ): ع(ـ امام رضا  3
: فادبر؛ فقال» رادب«:  و قال له،فاقبل» اقبل«: له
و عزتی و جاللی ما خلقت شیئاً احسن «

 بک اخذ و بک ، او احب الی منک،منک
  .)28  ص،همان( »اعطی

 ،خداوند عقل را آفرید): (ع(امام رضا 
اطاعت کرد (او . »پیش بیا«: گفتسپس به او 

او . »ردـاز گـب«: ه او گفتـد بـبع. آمد) و
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آنگاه خداوند . بازگشت) اطاعت کرد و(
 ،وگندـودم سـالل خـزّت و جـه عـب«: گفت

به . تر از تو نیافریدم مخلوقی زیباتر و محبوب
در (رسانم  وسیلۀ تو مردمان را به کیفر می

صورتی که بر خالف حکم و تشخیص تو 
در (دهم   و پاداش می،)عمل کرده باشند

صورتی که بر طبق حکم و تشخیص تو رفتار 
  .»)نموده باشند

کفاک من عقلک ما اوضح «) : ع(ـ امام علی 4
 ،نهج البالغه(» سُبل غیک من رشدک

عقل برای تو کافی است زیرا ) (421 ،حکمت
راههای گمراهی تو را از راههای رستگاریت 

  ).سازد متمایز می
در باب اهمیت عقل و برتری آن بر دیگر  -5

ای ": فرماید می) ع(قوای آدمی امام سجاد
هر صفت و زهری هر کس عقل و خردش از 
تر نباشد، هر  قوت که در وجود اوست کامل

تر دستخوش هالکت  چه زودتر و آسان
مشکوه االدب ناصری، مرحوم سپهر،  ("گردد
، ص 1386، به نقل از صفایی مقدم، 315ص 
162.(  

در کافی از ":  در تفسیر المیزان آمده است-6
ای اصحاب یعنی از راویان شیعه از  عده

 از بعضی اصحاب ما احمدبن محمدبن خالد
روایت ) ص(روایت آورده که رسول خدا 

خدای تعالی هیچ نعمتی را : کرده که فرمود

تر  در میان بندگانش تقسیم نکرده که گرانمایه
 به همین سبب خواب عاقل از ،از عقل باشد
نشینی  داری بی عقل بهتر و خانه شب زنده

عاقل از به جنگ رفتن جاهل بهتر است و 
ری را ـولی و پیامبـلی هیچ رساـدای تعـخ

 مگر بعد از آنکه عقل او را به ،مبعوث نفرمود
کمال رسانید و عقل هر پیامبر بیشتر از عقل 

 ص ،4 ج ،تفسیر المیزان ("همه امت اوست
پس عقل کمال یافته رسول حق و ). 365

حجت او بر همۀ بندگان است و بدین سبب 
: فرماید می) ع(است که امیرالمومنین علی 

  ). 44 ص ،1 ج ،الحیاه(» العقل رسول الحق«
الزم به ذکر است که رسوالن الهی به 

شوند، رسولی  اعتباری به دو دسته تقسیم می
در بیرون و رسولی در درون، و بر رسوالن 
بیرونی لفظ پیامبر اطالق شده است و بر 

در ) ع(امام کاظم . پیامبر درونی کلمه عقل
یا هشام ": فرماید این باره خطاب به هشام می
 حجۀ ظاهرۀ باطنۀ ،ان اهللا علی الناس حجتین

فاما الظاهرۀ فالرسل و االنبیاء و االئمه علیهم 
  ."السالم و اما الباطنۀ فالعقول

بر اینها باید افزود که ارزش و منزلت 
عقالنیت تنها جنبه فردی ندارد بلکه جنبه 

به این معنا که به عقالنیت . اجتماعی نیز دارد
 تنها به عنوان میزانی برای تشخیص منزلت نه

افراد بلکه برای تعین جایگاه ارزشی جوامع 
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نیز باید استناد شود و از این روست که عصر 
دوره حکومت ) عج( ظهور حضرت حجت

در توصیف آن ) ع(عقل دانسته شده و علی
و یغبقون کاس الحکمه بعد ": فرماید دوره می
بحگاهان  یعنی در آن عصر مردم ص"الصبوح

جام حکمت  نوشند و شامگاهان جامی که می
  ). 148نهج البالغه، خطبه (و معرفت است 

یابیم که  پس با این استناداتی که شد درمی
از نظر اسالم، عقل افضل نعمات است که 
خداوند متعال به بندگان خود ارزانی داشته و 

 محبوبترین مخلوقات ،به سبب همین فضیلت
آدمی به دلیل در پیشگاه خداست و 

تواند  برخورداری از این نعمت است که می
به مقام خلیفه اللهی برسد و اشرف مخلوقات 

انسان حامل امانات الهی است که . شود
آسمانها و زمین از پذیرش آن امتناع کردند 

 آیه ، احزاب(» ...إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَۀَ «که آیه 
نی بار به این معنا اشاره دارد و سنگی). 72

امانت خود از عظمت و اهمیت آن حکایت 
کند مفسران در تفسیر امانت معتقدند که  می

 عقلی است که مالک تکلیف مناط ،منظور
 ،ترجمه تفسیر المیزان(ثواب و عقاب است 

  .)242 ص ،22ج 
  

  عقل و برخی از محدودیتهای آن

  تـــیـجــرش حــذیـم پــی رغــلــع

ه ـرد کـاره کـاید اشـ بالمـ در اس1لـعق
به . محدودیتهای آن نیز مورد توجه بوده است

 همواره علت اهمیت این موضوع معموالً
بخشی از مباحث در مورد عقل به این مسئله 
اختصاص یافته است که حوزۀ تواناییها و 

بخش مهمی از . محدودیتهای عقل کدام است
کار کانت به نقد عقل و نشان دادن حوزۀ 

دودیتهای آن اختصاص عمل او با ذکر مح
مهم این است که این محدودیتها . است هیافت

هم بعد نظری و هم بعد عملی عقل را شامل 
به عنوان مثال، یکی از محدودیتهای . شود می

                                                 
 پذیرش مرجعیـت عقـل، کـه البتـه در مقابـل            -1

دیگر مراجع رقیب مطرح شده بود، از ویژگیهـای         
تردیـد در   . باشـد  اصلی اندیشه مدرنیسم نیـز مـی      

مورد حجیت و مرجعیت عقل که تقریباً به شـکل          
جدی و نظام یافته آن با کانت شروع شـد، زمینـه            
پیدایش دیدگاههای پست مدرنیستی امـروز شـد        
که ویژگی اصلی آن نفی مرجعیت عقل به عنـوان          

با بـه چـالش کـشیده شـدن         . یک فراروایت است  
لـم و  مرجعیت عقل و انکـار اقتـدار آن، اقتـدار ع          

توجه ویژه به علما و دانشمندان، و به تبع آن ایده           
پـروری، نیـز مـورد       دانشمند پروری به نـام خبـره      

انکار پست مدرنیستها قرار گرفت؛ و به یک معنـا          
توان گفت کـه ایـن نگـاه حاصـل بزرگنمـایی             می

در . محدودیتهای عقل توسط پست مدرنیستها بود     
ــ  ... ه، وایــن بــاره نگــاه کنیــد بــه نجاریــان، پروان

)1381.(  
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عقل نظری درک ذات خداوند و صفات 
در مقدمۀ ابن خلدون در این باره . اوست

عقل معیار سنجش درستی است ": چنین آمده
باشد و کذبی در آن  قینی میکه احکام آن ی

با این حال تو نباید طمع کنی تا امور . نیست
مربوط به توحید و آخرت و حقیقت نبوت و 
حقایق صفات الهی و هر آنچه را که ورای 

 اقدام ،حدود توانایی آن است با عقل بسنجی
به چنین کاری مثل آن است که کسی 

کند ببیند،  ترازویی که با آن طال را وزن می
این . س طمع کند که با آن کوه را وزن کندپ

توان با ترازوی مخصوص طال کوه را  که نمی
وزن کرده دلیل بر آن نیست که این ترازو در 

عقل نیز در مرز . سنجش خود ایراد دارد
کند و از حدود قدرت  توانایی خود توقف می

 چگونه عقل ،بنابراین. رود خویش فراتر نمی
 حاصل از خداوند ای از ذرات هستی که ذره

تواند بر خداوند و صفات او  بزرگ است، می
 ،مقدمۀ ابن خلدون ("آگاهی کامل پیدا کند؟

  .)460ص 
آنجا که عقل آدمی به دلیل محدودیتهای 

تواند وارد شود باید به وحی  ذاتی خود نمی
تمسک به وحی الهی به . الهی تمسک جوید

) ص( معنای رجوع به قرآن و سنت رسول
امبر اسالم که در یک تعبیر زیبا پی. است

 نامیده شده است، محل رجوع "عقل کل"

آدمی است وقتی که موضوع از حیطه توانایی 
به همین دلیل است که امام . عقل خارج است

هر چه برای شما پیش : فرماید می) ع(صادق 
توانید   نمی،آید که درباره آن چیزی ندانید

ه  بلکه باید ب،خودسرانه سخنی بگویید
و پیشوایان (جستجو پرداخته به ائمه هدی 

 تا آنان شما را به راه ،رجوع کنید) دین خدا
مستقیم ببرند، و از تیرگی جهل برهانند و 

 ج ،تفسیر برهان(حق مطلب را نشانتان دهند 
  .)369 ـ 370 ص ،2

همین است که خدای بزرگ فرموده 
» لَا تَعْلَمُونَفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ « :است

  .)43 آیه ،نحل(
  )دانید از اهل ذکر بپرسید اگر خود نمی(

نحن اهل الذکر و «: فرماید می )ع(امام باقر
 ص ،2 ج ،تفسیر برهان(» نحن مسئوولون

  .)369 ـ 370
عالمان علم قرآنی و علم (مائیم اهل ذکر (
و مائیم سخنگوی این علوم و ) نبوی

 در اینجا ).پاسخگوی این مسائل و حقایق
منظور این نیست که اگر کسی چیزی را که 

داند به جای  در حیطه توانایی عقل است نمی
ورزی  هموار کردن رنج تعقل و اندیشه

برخود، برای یافتن آن، به قرآن و ائمه رجوع 
بلکه عمدتاً ناظر به این است که . نماید

آنجایی که عقل به دلیل ضعف ذاتی خود 
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د، یا آنجایی که عقل تواند پاسخگو باش نمی
یا ، "عقل کل"تواند پاسخگو باشد به  فرد نمی

به همین دلیل . به پیامبر و ائمه رجوع کند
است که برخی از بزرگان، تعقل و استخاره 
کردن را، آنجا که عقل توان راهیابی به پاسخ 

  . اند دارد، منع کرده
ل ـدودیتهای عقـها و محـوزۀ تواناییـح

نیست بلکه حوزۀ عمل را منحصر به ادراکات 
به همین دلیل برخی از . گیرد نیز در برمی

مباحث اساسی در مورد عقل و عقالنیت به 
پردازد که عقل در حوزۀ  بررسی این امر می

به . عمل از چه تواناییهایی برخوردار است
عنوان نمونه، هیوم بر این باور بود که عقل 
در حوزه عمل اخالقی هیچ کاره است، یا به 

 هم ،بنابراین. تر بردۀ عواطف است تعبیر دقیق
در حوزه ادراک درست و نادرست، خوب و 
بد و هم در رابطه با وادار کردن فرد به انجام 
عمل محدودیتهایی را برای عقل در نظر 

  . اند گرفته
عالوه بر محدودیتهای ذاتی عقل، برخی 

که  از عوامل بیرونی و درونی نیز وجود دارند
از . دهند  را تحت تأثیر قرار میعملکرد عقل
توان از قوای شهوانی، احساس  جمله آنها می

و عاطفه، آداب و رسوم اجتماعی، شرایط 
... فرهنگی و اقتصادی، روابط بین فردی و 

از این رو بخشی از روشهای تربیت . نام برد

ار ـاص به مهـ اختص،المـالنی در اسـعق
طی طغیانهای نفسانی یافته و این چون شر

  .برای عقل ورزی نگریسته شده است
باقری (» من لم یعذب نفسه لم ینتفع بالعقل«

  )153 ص ،1 ج ،به نقل از الحیاه
گیریم  از آیات و احادیث فوق نتیجه می

تواند یک سلسله  که بشر با عقل خود نمی
خداوند از راه لطف با . حقایق را ادراک کند

تیار ابزار وحی راههای نیل به کمال را در اخ
گذارد تا با التزام به آنها به کمال  انسانها می

برای ) حجت درونی( عقل ،بنابراین. برسند
نجات از گرداب آلودگیها و سوق به سوی 
کمال و سعادت به فرستادگان الهی و پیامبران 

نیازمند ) حجت بیرونی) (ع(و امامان معصوم 
  .است

موضوعی که باید به آن توجه نمود این 
خواند و  می قلی که قرآن بدان فرااست که تع

 تعقلی ،کند استعدادها را برای آن بسیج می
است از فطرت انسان برخاسته و با تعالیم 

) ع(و اوصیا ) ص( پیامبر ،قرآن(حجت خدا 
 و این تعقل ـ به طبع ـ از تعقل ،شکل یافته

رف ـی صـل عرفانـ یا تعق،رفـی صـفلسف
  بدون،یعنی تعقلی است خالص. جداست

کمترین آمیختگی با دیگر مفاهیم و آراء و 
  .)233 ص ،1382 ،حکیمی(اصطالحات 
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  عقل فردی و عقل جمعی
یکی از سئوالهایی که در مورد عقل و 
عقالنیت مطرح است این است که منظور از 
عقل و مرجعیت آن عقل فردی است یا عقل 
جمعی؟ منظور افالطون، به عنوان یکی از 

در . قل فردی استعقلگرایان، از عقل، ع
حالی که برای عقل گرایان جدید، از جمله 

به نظر . پوپر، مراد از عقل، عقل جمعی است
های اسالمی هم عقل  اساس آموزه رسد بر می

فردی و هم عقل جمعی از معنا و اعتبار 
 که کتابی "قرآن"خداوند در . برخوردارند

 و به حوزۀ فهم و ادارک "خواندنی"است 
و البته به حوزۀ عمل وی (ت آدمی مربوط اس
مصدر فهم و ادراک، یعنی ) نیز توجه دارد

دهد و  عقل وی را مخاطب قرار می
قل انما اعظکم بواحده ان ": فرماید می

حکمت و عقل . "تقومواهللا مثنی و فرادی
کند که آدمی، فردی یا جمعی،  ایجاب می

حیات جمعی آدمی از . برای خدا قیام کند
گونه که امتها در  ست، هماناعتبار برخوردار ا

قالب شخصیتی واحد هم مخاطب خداوند 
شوند و هم  گیرند، هم برانگیخته می قرار می

لذا عقل . کنند پاداش و عقاب دریافت می
فردی و عقل جمعی، هر دو از معنا و اعتبار 

نکته مهم این است که . کافی برخوردارند
عالوه بر آنکه برآیند عقول جامعه، یعنی عقل 

جمعی محترم و معتبر است، رشد و پرورش 
عقل و ادراک فردی نیز خود در گرو وجود 
شرایطی است که در آن لوازم حضور جدی 

در رابطه با . و مؤثر عقل جمعی فراهم باشد
خصوص نکته اخیر، توجه به نکات مطرح ه ب

  .شده در احادیث زیر مفید است
 ،اربح(» أشیرُوا عَلَی«:  فرمود) ص(ـ پیامبر 1

  .)247 ص ،19ج 
  .)مشورت خود را بر من عرضه کنید(
اضربوا بعض الرَّای «: فرمود) ع(ـ امام علی 2

 ص ،غررالحکم(» یبعض یتولَّدُ مِنهُ الصواب
442(.  

با تضارب آراء وعرضۀ دیدگاهها به هم، (
  ).شوند دیدگاهها و نظرات جدید تولید می

من استغنی بعقله «: فرمود) ع(ـ امام علی 3
  ).443 ص ،همان(» لَّض
آن کس که گمان دارد با عقل فردی خود از (

  .)دیگران بی نیاز است گمراه شده است
اتهموا «: فرمود) ع(ـ همچنین امام علی 4

» مِن الشقه بهایکون الخطا فانَّهُ ،عقولکم
  ).همان(
عقل خود را متهم سازید زیرا با اعتماد به آن (
 به خطا) و عدم بهره از خرد جمعی(

  .)افتید می
) 1378(شاید بر این اساس است که سروش 

  :نویسد می
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عقل فردی ممکن است به تعبیر موالنا «
 اما عقل ،شهوت بتند و بردۀ عواطف شود
طمعها و . جمعی از این اسارت آزاد است

تعصبها و اهوای فردی عقول افراد را تسخیر 
 ، اما همین که داد و ستد عقالنی،دارند می

. گردد تأثیر آنها تضعیف می ،همگانی شد
عقل فردی همیشه در معرض این خطر است 

دمه ـداد خـکه خود از عقلی بیفتد و در ع
از  رـت هـفرب(» دـوت در آیـهـب و شـغض

  .)248 ص ،ایدئولوژی
 محیطی ،باید برای خالص ماندن عقل

برای آن فراهم کرد تا با پیوستن به عقول 
 از انزوای تر شود و تر و خالص  صیقلی،دیگر

فردی بیرون آید و غبار فردیت و عزلت از 
و به قول  .)253 ص ،همان(آن گرفته شود 

  :موالنا
  عقل را با عقل دیگر یار کن

  امرهم شوری بخوان و کارکن
  

  عقل و عاطفه
در تاریخ ) عاطفه(منازعۀ عقل و دل 

 ،حکما. ای بسیار دیرینه است بشریت منازعه
ای به  زاویه هر کدام از ، عرفا،فالسفه

اما قرآن  .اند چگونگی این رابطه پرداخته
علیرغم این تنازع با اراعه نگاهی توحیدی در 

را هم سمبل ) ع(مورد عقل و عاطفه ابراهیم 

او سمبل . داند و هم سمبل عشق عقل می
است که هر که از   گفته شده،عقل است چه

خردی و   خود را به بی،راه ابراهیم سرباز زند
است؛ او سمبل عشق نیز  اندهسفاهت کش

 در بردن اسماعیل به قربانگاه ، چه،هست
 ص ،1379 ،باقری. (تردیدی به خود راه نداد

 از بُعد عاطفی انسان ،پس هدایت قرآنی) 21
اگر تعقل به مرکز عواطف . نیز غافل نیست

شاید .  راه نیابد و پیوند نخورد،)قلب(انسانی 
این اساس بر . فاقد نتایج تحول آفرین باشد

بسیار سخن » قلب«است که قرآن کریم از 
  :فرماید جائی که می: گفته است

إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَى لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى «
  .)37 آیه ،ق(» السمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ

و صاحبدل (برای کسی که قلبی دارد (
و تمام ( یا آن کس که با حضور ،)است
  . یادآوریی است،فرا دهدگوش ) وجود

  :فرماید همچنین قرآن می
أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ «

  )46 آیه ،حج(» ...یَعْقِلُونَ بِهَا
و با تأمل (آیا در زمین خدا سیر نکردند (

 تا دلهاشان قدرت تعقل پیدا ،)آن را نپوییدند
  کند؟ 

طفه با نیروی در اینجا ـ بروشنی ـ نیروی عا
پس در هدایت قرآنی . است خرد پیوند خورده

آدمی باید هم به عصای عاطفه تکیه کند و 
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 و شاید ،هم در پناه چشمان بینای عقل
  :به قول موالنا. حقیقت هدایت همین باشد
  آشتی می ده میان عقل و دل

  تا برون آیی ز بند آب و گِل
  مغز و دل با یکدیگر انباز کن
   حق همراز کنعقل را با عشق

   عقل بینایی دهد،عشق نیرو
  جان زسستی و زتاریکی رهد

  نور عقل و سوز عشق بی ریا
  می رسانندت به کاخ کبریا

  

  عقل و سایر قوای نفسانی
طور که گفته شد انسان عالوه بر  همان

مجهز بودن به قوه تعقل، از قوای دیگری نیز 
بزرگترین منبع سعادت آدمی . برخوردار است

رش فعاالنه قوای عقلی او نهفته است در پرو
 و 2 خودپروری،1که موجب خود شکوفایی

 ص ،1380 ،گوتک. ( انسان است3استکمال
با وجود این، باید دانست که قوۀ ). 55

عقالنی آدمی در جریان رشد و استکمال خود 
متأثر از نوع تعاملهایی است که با دیگر 

در . استعدادها و قوای ذهنی و روحی دارد

                                                 
1- Self Actualisation 
2- Self  Cultivation 
3- Self  Perfection 

عقالنیت در تعدیل   طرف پرورش عقل ویک
دیگر قوای آدمی مؤثر است و از طرف دیگر 
شهوت موجب رکود عقل و از رشد آن 

در ) 1378(سروش . آورد ممانعت به عمل می
  :نویسد این خصوص می

 برای ، بسیار محتاجیم،ما به خردورزی«
 آتش غضب و ،اینکه پر نور کردن چراغ خرد

نشاند و آزادی درونی در  می شهوت را فرو
گرو مهار این آتش است و این فقط با 

  .)248ص (» تقویت عقل میسر است
  :فرماید می) ع(امام علی 

نهج (» ذهاب العقل بین الهوی و الشهوه«
  .)31 نامۀ ،البالغه

ای ـه کششهـی در زمینـل آدمـی عقـیعن(
  .)رود هوای نفس و شهوات از بین می

 ،در خصوص آثارمرحوم عالمه طباطبائی 
  :نویسد نامطلوب شهوت بر عقل می

شود که یکی یا چند قوای آدمی  بسا می«
کند و کوران و طوفانی  بر سایر قوا غلبه می
مثالً درجه شهوتش . اندازد در درون به راه می

کند و  از آن مقداری که باید باشد تجاوز می
 در نتیجه چشم ،رود یا درجه خشمش باال می

ند حقیقت را درک کند و حکم توا عقلش نمی
اش باطل و یا ضعیف  به فتنۀ قوای درونی

شود و انسان از مرز اعتدال به طرف وادی  می
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افراط و یا به طرف وادی تفریط سقوط 
  .)60 ص ،4 ج ،ترجمه تفسیرالمیزان(» کند می

خشم و غضب نیز در صورتی که از 
 به نحوی که ،سیطرۀ زیادی برخوردار باشد

تواند مانعی بر   می،ی غالب آیدعقل آدم بر
  .سر راه رشد عقل به حساب آید

  :فرماید می) ع(امام علی 
غیر منتفع بالحکمه عقل مغلول بالغضب «

  .)159 ص ،1 ج ،الحیاه(» والشهوه
 از ،عقلی که زنجیری خشم و شهوت باشد(

  .)برد حکمت سودی نمی
 وار شخصی که براستی رفتاری انسان«
 قوه و فصل ممیز خویش ـ ترین  از عالی،دارد

اگر چه . کند یعنی عقل ـ فرمانبرداری می
عواطف برای درک لذت و اراده برای نیل به 

 ولی هم عاطفه و هم اراده ،اند غایات وسیله
. اند به شایستگی تحت فرمان عقل قابل اداره

 عواطف ،وقتی که انسان تحت فرمان شهوات
  هوشمندانه و بخردانه عمل،و امیال باشد

نکرده و گوهر انسانی خویش را تباه خواهد 
  .)56 ص ،1380 ،گوتک(» ساخت

توان با  پس بنابراین در جریان تربیت می
تقویت قوای عقالنی و پرورش درست دیگر 
قوا از جمله احساس و عاطفه و بها دادن به 

ن در یک صورت آهای معرفتی  جنبه
  ه باعث عملکردـرایانـدت گـدی و وحـتوحی

  .دمی گردیدآموعه قوای معقول مج
  

  عقل، عمل و عمل اخالقی
 نـعییـل، تـقـاهیت عـدر راستای تبیین م

رابطۀ آن با عمل و اخالق از همیت شایانی 
ای که برای برخی از  گونه برخوردار است به

فالسفه سخن گفتن از ماهیت عقل چندان 
نان بهتر است که آوجهی ندارد بلکه از نظر 
دهای آن تعریف عقل را بر حسب عملکر

در خصوص رابطه عقل و عمل توجه . کرد
به این نکته نیز مفید است که همان گونه که 
برای برخی جوهر اساسی آدمی قوۀ تعقل و 
عقالنیت اوست به شکلی که وجه ممیز او با 
دیگر حیوانات را قوه تمیز و عقالنیت 

اند، برای برخی دیگر، یا از نگاهی  دانسته
هر اساسی آدمی چیزی دیگر، ماهیت و جو

در این باره خداوند در .  او"عمل"نیست جز 
انه ": فرماید مورد فرزند حضرت نوح می

به عبارتی حقیقت وجودی . "عمل غیر صالح
فرزند نوح از دید قرآن کریم، چیزی نیست 

و در آخرت هم . جز یک عمل غیر صالح
حال . کند تجسم اعمال انسانها حضور پیدا می

أکیدی که بر عملکرد عقل به با توجه به ت
شود، و با توجه به  جای ماهیت عقل می

 آدمی دارد، این "عمل"جایگاه مهمی که 
شود که عقل چه نسبتی با  سئوال مطرح می
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 فعلی "عمل"عمل دارد؟ از آنجا که منظور از 
است که از روی اراده و خودآگاهی صورت 

باشد، باید بتوان بین آن و تعقل و  گرفته
  .  ورزی نسبتی وجودی پیدا کرداندیشه

طور که گفته شد، در تفکر اسالمی  همان
ای  طور کلی از جایگاه شایسته اندیشه به

طور جنبه نظری  برخوردار است و همین
عمل نیز به عنوان روح عمل واجد اهمیت 

 که زیربنای اسالم "توحید". بسیار است
حتی بر .  است"اندیشه"است، اساساً یک 

ای اسالمی، عمل و بلکه عمل ه حسب آموزه
صالح نیز بدون داشتن پشتوانه فکری 

خداوند خطاب . توحیدی از ارزش تهی است
برتو و بر " :فرماید می) ص(به پیامبر اسالم 

رسوالن پیش از تو چنین وحی شده که اگر 
به خدا شرک آوری عملت را محو و نابود 

گرداند و سخت از زیانکاران خواهی  می
مسلمان بودن مستلزم ). 65 آیه -زمر ("گردید

اساس  ادراک توحید، پذیرش آن و عمل بر
ادراک این مسئله امری شخصی . آن است

به . است و باید باالستقالل حاصل شود
توان با رجوع و تکیۀ  عبارت دیگر، نمی

صرف به دیگران، و حتی به قرآن، به این 
ادراک و الجرم به مسلمانی رسید، مگر اینکه 

.  به ادراک توحید رسیده باشدشخص خود
البته روشن است که فرد در این فرایند از 

همۀ امکانات نظری و عملی در دسترس، 
پس عمل و رفتاری که . تواند استفاده کند می

مبین جوهر اساسی آدمی و مبنای قضاوت 
الهی است با درک و فهم و عقالنیت آمیخته 

تواند مترادف  چنین عملی است که می. است
ای که  گونه  همۀ شخصیت آدمی باشد بهبا

بنابراین . انسان را با خود عمل برابر گرداند
توان گفت که عمل آدمی محصول و صادر  می

  . تعقل و ارادۀ اوست
با این وجود، منشاء بودن عقل برای 

خصوص عمل اخالقی و همچنین ه عمل، و ب
قضاوت اخالقی توسط گروهی مورد 

ه این امر ب. تردیدهایی قرار گرفته است
خصوص در رابطه با تعیین اهداف عمل 

برای این گروه . است مورد تأکید قرار گرفته
عقالنیت نه در تعیین اهداف عمل بلکه در 
تعیین ابزار مناسب برای اهدافی که توسط 
منابع دیگر مشخص شده است تعریف 

به عنوان مثال، برای هیوم، عقل . شود می
ما نیست بلکه تعیین کنندۀ اهداف کارهای 

ای است برای تعیین ابزار و وسایل  وسیله
برای هابز، هیوم و بنتام، فرد به این . مناسب

معنا که اهداف و مقاصد خود را به حکم 
گزیند عاقل نیست، بلکه این  می عقل بر

شهوات و خواست، و تمنیات هستند که 
کند و عقالنی بودن  مقاصد افراد را تعیین می
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ه به میزان مشارکت عقل آنان این افراد وابست
در تعیین روشها و وسایل مناسب برای 

  .رسیدن به این اهداف است
 هـتوان ب ل میـه نقش ابزاری عقـدر توجی

) 1960 (1تولمین. نظریه تولمین نیز اشاره کرد
عقل را مترادف عقالنیت به کار برده و برای 
توضیح خود، دو نوع عقالنیت را متصور شده 

قالنیتی که در رابطه با توجیه است؛ یکی ع
باشد و دیگری، عقالنیتی که  عمل خاصی می

. باشد در رابطه با توجیه یک اصل و رویه می
 باید "عمل"به نظر تولمین برای توجیه یک 

نشان دهیم که آن عمل موردی است از یک 
که برای  اصل یا رویه پذیرفته شده، در حالی
 استناد آلی توجیه اعمال اجتماعی، به ایده

 کنیم که عدم رعایت آنها پذیرفتنی نیست می
 .)4، ص 2003صفایی مقدم، (

در رابطه با تردیدهایی که در مورد عقالنی 
دانستن اخالق، یا نقش تولیدکنندگی عقل در 
ساخت قضاوتهای اخالقی و نهایتاً اجرای 

توان گفت که  اند می عمل اخالقی مطرح شده
رصدد بودند تالشهای کسانی که به نحوی د«

گیریهای اخالقی را محصول  فرآیند تصمیم
قضاوتهای عقالنی نشان دهند توسط دیوید 

هیوم در . هیوم مورد سئوال جدّی واقع شدند
                                                 
1- Tolemin 

» ای در باب طبیعت آدمی رساله«کتاب سوم 
تحقیقی  «، و در نوشتۀ دیگر خود2)1740(

 ایرادات خود 3)1751(» پیرامون اصول اخالق
احکامی » اظهارات اخالقی «را در مورد اینکه

.  مطرح کرد،اند هستند که از عقل صادر شده
هیوم معتقد بود که با تعمق در احکام اخالقی 

کنیم چیزی جز احساسات  که صادر می
احکام اخالقی . یابیم شخصی خود را نمی

بیش از آنکه به استدالل منطقی و ریاضی 
» زیبائیها«هایی که در مورد  شبیه باشند به گفته

داریم شبیه هستند که آشکارا در حیطه 
صفایی مقدم (» .گیرند احساسات قرار می

  ). 6 ص ،1382
اند که  در مقابل، گروه دیگری قرار گرفته

با عصر روشنگری پیوند خاصی دارند و 
معتقدند هم زندگی اجتماعی و هم زندگی 

توان بر بنیاد عقلی آرمانی استوار  فردی را می
اه هدایت فرد یا جامعه از این دیدگ. ساخت

 عادت ،به وسیلۀ شهوت مهار نشده یا تعصب
رهیافت . رود  نامعقول به شمار می،و یا سنت

عقالنی آن است که مبتنی بر درک طبیعت و 
این مفهوم از عقل آن را به . ماهیت بشر باشد

                                                 
2- Treatise of Human Nature. 
3- An Enquiry Concerning The  

 Principles of Morals. 
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 اما همچنان ،داد ارزشهای انسانی پیوند می
د یک قوه یا استعداد ذاتی هر فرد قلمدا

شد که در شرایط مناسب اعمال فرد را به  می
 پیشرفت ،کرد که هم زمان طریقی هدایت می

در این . نمود او و صالح جامعه را تأمین می
 عقل را ، و کانت1راستا بود که اسپینوزا

صرفاً توانایی محاسبه و روشن اندیشی تلقی 
 انسان عاقل آن ،از دیدگاه آنان. کردند نمی

رفاً به مثابۀ چراغ راهنما نیست که عقل را ص
 عاقل ،یا یاور تمنیات خویش به کار گیرد

 خود را از قید ،کسی است که به وسیلۀ عقل
 و مطابق با ،رهاند جباریت آمال و تمنیات می

  .کند اصول کلی زندگی می
 2گر مثل هنری سیدویکــالسفۀ دیــف

 ،)1964 (4 رند،)1965 (3 برونتون،)1893(
 7 و گایته،)1973( 6رتگ ،)1970 (5کلین

نیز هر کدام به طریقی از مدخلیت ) 1986(
عقل در قضاوت و اقدام به عمل اخالقی 

  )1382 ،صفائی مقدم. (حمایت کردند
  ردیدها و نیز حمایتهایی کهـدر کنار این ت

                                                 
1- Spinoza 
2- Sidgwich 
3- Brunton 
4- Rand 
5- Kalin 
6- Gert 
7- Gauthier 

از نقش فعال عقل در انجام عمل شده است 
توان اشاره کرد که در سنت اسالمی و در  می

ز آنچه از ماهیت عقل قرآن کریم بیش ا
باشد، به اهمیت عقل و  صحبت شده

اما . عملکردهای عقل پرداخته شده است
احادیت زیادی وجود دارد که عقل را به 

تواند در جریان کسب  ای که می عنوان قوه
دانش و تجربه اندوزی رشد و کمال یابد نیز 

  .اند معرفی کرده
رغم تمایز آشکاری  نکته دیگر این که علی

در منابع اسالمی، میان عقل و عاطفه که 
طور که قبالً نیز اشاره  وجود دارد، ولی همان

شد، عقل بیگانه و تهی از عنصر احساس و 
عاطفه نیست، بلکه جوهری عاطفی در کنار 

به همین . جوهر شناختی آن هم وجود دارد
اساس است که یک فرد عقالنی در سنت 
اسالمی کسی نیست که فقط در حوزۀ عمل 

کند، بلکه  ترین وسیله را انتخاب می مناسب
کسی است که در جریان انتخاب اهداف و 
نشان دادن عواطف مناسب نیز از راهنماییهای 

به عبارت دیگر . عقل خویش برخوردار است
های شناختی فطری  عقل نه تنها از ایده

های فطری  برخوردار است بلکه واجد ایده
ند فرد را به توا باشد و لذا می عاطفی نیز می

طور  به همین علت بود که همان. عمل وادارد
که اشاره شد، در قرآن کریم حضرت ابراهیم 
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در آن واحد هم سمبل تعقل و هم سمبل 
داشتن احساس و عواطف انسانی و معقول 

  .شود معرفی می
  

  استلزامات تربیتی اصل عقالنیت
شد در نظام فکری  طور که گفته همان

ت از اهمیت شایانی اسالم عقل و عقالنی
ه ای که بر آدمی و ب به گونه. برخوردار است

خصوص بر فرد مسلمان فرض است که 
شخصیت و رفتار خود را به شکلی تنظیم 
کند که براساس هر گونه ارزیابی، شخصیت 
. وی عقالنی و رفتار او معقول دانسته شود

این امر در جریان ساخت نظام تربیتی از 
ار است، زیرا تربیت اهمیت بیشتری برخورد

و رفتار تربیتی از یک جنبۀ اساسی شناختی 
 موضوع در صورتی اًبرخوردار است و اساس
آید که واجد عنصر فهم  تربیتی به حساب می
آموزش و پرورش با . و درک و توجه باشد

عنصر فهم و ادراک و حضور عنصر عقالنیت 
بنابراین، با توجه به اینکه . آمیخته است
ه عنوان یک اصل مطرح شده عقالنیت، ب

است، و این بدان معناست که در جریان 
توجیه و تبیین انتخاب و عمل در حوزۀ تعلیم 
و تربیت به آن رجوع خواهد شد، برآنیم که 

  اساس ربیت را برـت لیم وـرنامۀ تعـروش و ب

  .این اصل مورد بررسی قرار دهیم
  

  روش تعلیم و تربیت
 تربیت از دیدگاه اسالم روش تعلیم و

کمتر ناظر به آموزش محتوا بوده، و بیشتر به 
اگر . آموزش چگونه آموختن نظر داشته است

کیفیت آموزش اصول دین را که مهمترین 
مسایل آموزشی دینی اسالمی است بررسی 

کید أبینیم که همواره بر این مطلب ت کنیم می
شده است که اصول دین تقلیدی نیست، و 

ر فرد بایستی اصول این بدان معنی است که ه
مسایل دینی را از طریق اجتهاد و با استقالل 

  بر این اساس شیوه. فکری خود درک کند
ارتباط معلم و متعلّم در اندیشه تربیتی اسالم، 
و روش تدریس به این صورت نیست که 

آموز هر آنچه را که معلم گفته بدون کم  دانش
و کاست بازگو کند و یا آنرا در ذهن خود 

بلکه باید به نقادی پرداخته و آن .  نمایدثبت
فرد نه تنها . را در ترازوی عقل توزین کند

باید امور مورد یادگیری را درک کند، بلکه 
پردازد و آنچه  خود شخصاً به بررسی و انتقاد 

. را منطقی و مستدل تشخیص داد بپذیرد
 تعقل و استدالل در هر مورد اساس کار یاد

  .دهد گیرنده را تشکیل می
  در روایات تأکید شده است که راوی باید 
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شنود  با بصیرت و نقاد باشد و هر چه را می
). 94 ق، ص 1403مجلسی ، . (بازگو نکند

منظور از نقد کالم این است که بتوان صواب 
را از ناصواب جدا کرد و مطلب را تجزیه و 

  .تحلیل نمود
  :فرماید می) ع(حضرت امیرالمؤمنین 

الفهم انجح من فضل التکرار و فضل الفکر و «
، )517ص   ق، 1407التمییمی، (» الدراسه

ارزش درک و فهم مطالب به مراتب بهتر (
یعنی تجزیه و . است از تکرار و خواندن

تحلیل و خودآموزی بهتر است از مطلب 
فَبَشِّرْ عِبَادِ « وار از آیه  آموزی به شیوۀ طوطی
یَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ

» الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ
آید که یکی  چنین بر می) 17  ـ18زمر، آیه (

از بارزترین صفات عقل برای انسان همین 
تمیز و جدا کردن است، جدا کردن سخن 
راست از سخن دروغ، سخن ضعیف از 

منطقی از سخن سخن قوی، سخن 
عقل آنگاه مؤثر و نتیجه بخش . غیرمنطقی

یعنی سبک . است که وسیله سنجش باشد
سنگین کند، غربال کند و آنچه را که مفید و 

، ص 1376مطهری، . (سودمند است بپذیرد
38(  

فیلسوف و متفکر اسالمی، اقبال الهوری 
ا از راه ماجراجویی ـتنه«: د استــز معتقــنی

وشش و خطا و از راه جستجو عقلی، از راه ک
توانیم در  های فکری است که ما می در حوزه

 شـی کردن دانـارزش غن های پر  اندیشه ارائه
 . )133، ص 1983، 1ساعی داین (سهیم شویم

پس در تعلیم و تربیت اسالمی، پرورش 
 تفکر و دست یافتن به بینش صحیح از  ۀقو

بنابراین . اهمیت خاصی برخوردار است
ن باید روشی را به کار گیرند تا دانش معلما

آموزان به جای حفظ کردن محض مطالب، 
قدرت درک و تجزیه و تحلیل مفاهیم و 

صاحب نظران تعلیم و . مسائل را پیدا کنند
تربیت اسالمی روش مباحثه، مناظره و 
پرسش و پاسخ را از جمله روشهای مؤثر در 

 ابن  به عقیده. دانند تقویت قوای ذهنی می
لدون، مناظره در مسائل علمی به یادگیری خ

. کند  آن کمک می و فهم عمیق، و همه جانبه
 آموزشی  سخنان نقل شده از سیره

حکایت از اهمیت و جایگاه ) ع(معصومان
  .روش سؤال و جواب در تعلیم و تربیت دارد

هرگاه من برای شما «: فرمود) ع(امام باقر 
 از من چیزی را بیان کردم دلیل قرآنی آن را

  )60، ص 1الکافی، ج (» .بپرسید

                                                 
1 - Saey Dain 
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ان هذا العلم «: نیز فرمود) ع(امام صادق 
  )40ان، ص هم(»علیه قفل و مفتاحه المسأله

همانا بر درِ این علم قفلی است و کلید آن (
  .)سؤال است
حمران از : گوید بن مسلم نیز می محمد

  :سؤالی پرسید، امام فرمود) ع(امام صادق 
  )همان( » النهم ال یسئلونانما یهلک الناس«
  )پرسند شوند چون نمی همانا مردم هالک می(

شاید بتوان گفت از نظر امامان معصوم 
مطلوبترین روش برای آموزش و پرورش 
علمی و تربیت عقالنی همین ترغیب به 

آنان در آموزش . سؤال و ایجاد مسأله است
حتی اگر سؤالی هم در کار نبود معموالً 

های گوناگون با  را به شیوهمحتوای آموزشی 
  1.سؤال همراه کردند

جمالتی ) ع(در مواردی نیز معصومان
بردند تا در ذهن  مبهم یا نامأنوس به کار می

با طرح این سؤال . شنونده سؤال ایجاد کنند
او عمالً وارد بحث و تحقیق شود و با تفکر 
. منطقی به معلومات دسترسی پیدا کنند
                                                 

جان دیویی نیز با توجه به مبانی فلسفی خود  - 1
است که مطالب درسـی را نبایـد بـه طـور             معتقد

مستقیم در اختیار یادگیرندگان قرار داد، بلکه باید        
آنها را با مسأله روبـرو سـاخت تـا خودشـان بـه              
 .کشف روابط میان امور و راه حل مسائل بپردازند        

  )118، ص1916دیوئی، (

) ع(امام صادق : گوید حذیقه بن منصور می
از حالقه بپرهیزید که انسان را «: فرمود
پرسیدم حالقه چیست؟ فرمود قطع . میراند می

در این روایت به راحتی ) ع(امام » رحم
از قطع رحم بپرهیزید : توانست بفرماید می

ولی چنین نفرمود بلکه ابتدا این مطالب را با 
کالمی نامأنوس یا مبهم بیان کرد تا ابتدا با 

یجاد سؤال در ذهن شنونده توجه او را ا
جلب کند، بعد با طرح سؤال مطلب را روشن 

این شیوه موجب تقویت قوای عقالنی . نماید
شود، زیرا برای پاسخ دادن به سؤال  متعلم می

  . تفکر خود را به کار اندازدۀالزم است قو
سؤاالت نیز موجب تقویت ذهن  برخی از 
 اه معصومانشود که گ آموز می و دقت دانش

 تقویت ذهنی ۀآن سؤالها را به انگیز) ع(
اصحاب و یا حتی شناخت توان فکری آنان 

روزی ) ص( مثالً پیامبر اکرم. کردند مطرح می
در میان درختان، درختی «: از اصحاب پرسید

ریزد و مثل آن مثل  است که برگ آن نمی
حسینی (مسلمان است، آن درخت چیست؟ 

  )198 منیه المرید، ص ، به نقل از1380زاده، 
این روش پیامبر امروز به نام روش، رشد 

 4، توسط بروس جویس3 و تفکر خالق2عقلی

                                                 
2- The developing intellect 
3- Creative thinking 
4- Bruce - Joyce 
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به  2، تحت عنوان قیاس مستقیم1و مارشاویل
عنوان یک الگوی تدریس خالق به معلمان 

توان نتیجه  بنابراین می. توصیه شده است
 تربیت اسالمی معلمان  گرفت که در اندیشه

س درس فرصتی ایجاد کنند تا به باید در کال
روهای ذهنی فرد را اعتالی عقل بینجامد و نی

  .بارور سازد
  

  برنامه تعلیم و تربیت
با توجه به اهمیت و جایگاه عقل و فکر 
در اندیشه اسالمی برنامه درسی باید به 
نحوی باشد که تالش و پویش فکری 

ای تنظیم کند تا  آموزان را به گونه دانش
ن به سمت حقیقت هستی میسّر هدایت آنا

اساس مبانی اسالمی، انسان دارای  بر. گردد
فطرتی الهی است که او را به سوی هدف 

لذا برنامه درسی نیز باید . کند غائی هدایت می
بر این اساس استوار باشد که فراگیران را با به 
کارگیری فطرت الهی به سوی حقیقت هستی 

گیختن قوه  بران رهنمون شود و این در سایه
  .باشد تفکر و تعقل می

                                                 
1- Msrsha well 

2- Direct Analogy ای    قیاس مستقیم مقایسه
  .ساده از دو موجود یا مفهوم است

فبعث «: فرماید می) ع(امیرمؤمنان علی
فیهم رسله و اقرا الیهم انبیاء لیستادوهم میثاق 
فطرته و یذکروهم منسی نعمه و یحتجوا 
علیهم بالتبلیغ و یثیرو الیهم دفائن العقول و 

  )1خطبه   نهج البالغه (» یروهم ایات المقدره
ا در میان پس خداوند فرستادگانش ر

مردم برانگیخت و آنان را به سوی ایشان پی 
در پی روان داشت تا اجرای پیمانهای فطری 
را از آنان بخواهند و عقلهای دفن شده را 
برانگیزاند و آیات بزرگی که دست قدرت 

  .مقدرش ساخته به آنها بنمایانند
خداوند متعال در چندین آیه، قرآن مجید 

  .نسانها خوانده است برای ا را یادآوری کننده
» إِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَۀٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبهِ سَبِیلًا«
  )19مزمل ، آیه (
این قرآن برای ذکر و یادآوری فرستاد شد (

تا هر که بخواهد، راهی به سوی خدا پیش 
  .)گیرد

قرآن کریم کتاب تفکر است و مردمان را 
  .دده بر این اساس به سوی حق سیر می

کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْکَ مُبَارَکٌ لِیَدبرُوا آَیَاتِهِ «
  )29ص ، آیه (» وَلِیَتَذَکَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

برکت  کتابی است فرخنده و با} این قرآن{
که آن را به سوی تو فرستادیم تا در آیات آن 

  .بیندیشند تا خردمندان پند گیرند
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کوشد انسان  بدین ترتیب قرآن کریم می
را به فکر وادارد و از راه فکر صالح و فساد 
او را بدو تفهیم و بر این اساس تفکر او را 
. سیر دهد، و به اهداف تربیت واصل نماید

ریزان  پس یکی از وظایف اساسی، برنامه
درسی ضمن توجه به استعدادها، قابلیتها، 

وزان، ـآم ی دانشـا، خصائص ذهنــتواناییه
وجب ـی است که مـواد درسـدن مـگنجان

 رــکـه تفـملـر، از جـفکـواع تـرورش انــپ
آموزان گردد   و تفکر خالق در دانش1انتقادی

گیری و قضاوت در  تا بر آن اساس تصمیم
مورد باورها یا اعمال به درستی صورت 

طور کلی از نظر صاحب نظران تعلیم  به. گیرد
و تربیت پیشرفته نیز، تفکر محور آموزش و 

های آموزشی  پرورش است و روشها و برنامه
باید مبتنی بر جریان تفکر باشد و هر روش و 

ای که بهتر از روشهای دیگر کودک را  برنامه
دیوئی، ( .تر است ارزش به تفکر وادار کند با

  )121، ص 1916
در انسان گرایشی فطری  از طرف دیگر،

سان  به حقیقت جویی و کشف واقعیتها ـ آن
. و درک حقایق اشیاء وجود دارد ـکه هستند 
خواهد جهان را و هستی اشیاء را  انسان می

همین میل و . چنان که هستند دریابد آن
                                                 
1- Critical thinking  

گرایش است که نفس تعقل و تفکر را برای 
لذا . سازد بخش می انسان مطلوب و لذت

 درسی باید این میل کنجکاوی و  برنامه
. جویی را برای فراگیران ارضا نماید حقیقت

ما «: گوید هد می   این اساس است که وایتبر
...  مردهۀبا ذهن انسانها سر و کار داریم نه ماد

ی وبیدار کردن کنجکاوی و قضاوت و نیر
تسلط به شرایط در هم پیچیده برای ایجاد 
» .بصیرت از اهداف پویای تعلیم هستند

  )33، ص 1967وایت هد، (
همچنین در تعلیم و تربیت اسالمی برنامه 

های علمی و دانش  ی باید براساس رشتهدرس
از طریق مواد درسی . معتبر انتخاب شود

توانیم توجه به دالیل محکم و  است که می
آموزان اعتال   استدالل را در دانشۀزنجیر
اهمیت توجه به دالئلی معتبر در . بخشیم

حدی است که برخی از فالسفه، مانند 
ت استیونسون، تولمین و پوپر، عقل و عقالنی

را نه به عنوان یک قابلیت ذهنی بلکه به 
آنچه برای . کنند عنوان دالئل معتبر تعریف می

. آنها اصل و اساس است، استداللها است
به نظر فالسفه ). 4، ص 2003مقدم،   صفایی(

گرایی به کاربرد استداللهای صحیح  فوق، عقل
شود و یک شخص زمانی  تعریف می

استدالل غیرعقالنی خواهد بود که بدون 
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بحث کند یا به استداللهای نامرتبط یا 
  .نامربوط متوسل شود

ای از متون درسی امروز که  متأسفانه پاره
پردازند،  معلمان کشورمان به تدریس آنها می

های پیشین است و  محصول گفتمان دهه
. پردازند کمتر به عنصر نقادی و خالقیت می

در کشور ما که کتاب درسی وسیله اصلی 
دهد و معلمان و   و تربیت را تشکیل میتعلیم
آموزان در فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری  دانش

 آموزشی تکیه دارند تهیه و تولید ۀبه این ماد
کتابهای درسی مناسب امری بسیار ضروری 

تواند صرفاً  متون درسی امروز نمی. است
اطالعات در اختیار فراگیران قرار دهد، زیرا 

ات کمکی به پر کردن ذهن از اطالع
آموزان امروز، در برخورد با مسائل  دانش

کتابهای درسی باید از . کند جدید زندگی نمی
طریق ایجاد فرصتها و فعالیتهای یادگیری 
انفرادی و گروهی، مهارتهای ذهنی و عقالنی 
سطوح باالتر از جمله ارضاء نیازهای معنوی 
و رسیدن به درک درستی از حقیقت هستی را 

همچنین انسان امروز به . یت کننددر فرد تقو
تواناییهای کاوشگری و تحقیق نیاز بیشتری 

از آنجا که دانش امروز خیلی سریع . دارد
شود  کند و دانش موجود منسوخ می رشد می

احاطه به دانش مفید و ضروری برای افراد 
پذیر نیست بلکه افراد باید روش  امکان

کاوشگری و حل مسأله را بیاموزند و 
یت مواجهه با مسایل زندگی را داشته صالح
تواند به  این رسالت عظیم تربیتی می. باشند

مقدار زیادی از طریق تهیۀ کتابهای درسی 
زیرا در آموزش و . مناسب انجام شود

 ۀ این مادۀپرورش رسمی هیچ عاملی به انداز
آموزشی شمول و کاربرد در آموزش کودکان 

  .و نوجوانان ندارد
  

 نتیجه گیری
این مقاله، دیدگاه اسالم و اندیشمندان در 

مسلمان در خصوص معنای لغوی، معنای 
اصطالحی، ماهیت، اهمیت و عملکرد عقل 

و نشان داده شده . مورد بررسی قرار گرفت
که حفظ عقل از مقاصد عالی دین است و 

 اسالمی  بکارگیری آن نیز یک فریضه
ابعاد مختلف وجود آدمی و تربیت . باشد می

ای را در تعلیم و  هر یک جایگاه ویژهآنها، 
تربیت اسالمی به خود اختصاص داده است، 
اما به تربیت عقالنی توجه وافری معطوف 
گردیده است، زیرا با سالمت عقالنی، تربیت 

ای  سایر ابعاد وجود آدمی از سهولت ویژه
پس اولی آن است که امر . شود برخوردار می

رده نشود و خطیر تربیت عقالنی به اهمال گذا
جایگاه خاص آن در تربیت هر یک از ابعاد 

  .وجود آدمی مورد تأکید قرار گیرد
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 خدای سبحان  آنچه انسان کامل را خلیفه
نمود و از این جهت مورد تکریم ویژه 

همانا علم وی به اسما . فرشتگان واقع شد
  »اـمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَـوَعَلَّ«: ی بودـاله یـحسن

  )31 آیه بقره،(
اگرچه هر انسان با ایمانی صاحب منزلت 

 مؤمن عالم برتر و  و رتبت است، لیکن درجه
یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْکُمْ «. باالتر است

  )11مجادله، آیه (» وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
 نبوت مزید آنرا از  آنچه حضرت ختمیه

  .کرد، علم بود خدای علیم درخواست می
  )114طه، آیه (» وَقُلْ رَب زِدْنِی عِلْمًا«

از این جهت روح تعلیم و تربیت 
لذا بر این . باشد اسالمی، تعقل و تفکر می

اساس متولیان امر تعلیم و تربیت باید تالش 
نمایند در کنار باال بردن سطح اطالعات و 
دانش فراگیران، و بلکه مهمتر از آنها، به 

کارگیری تفکر   کمک شود تا با بهشاگردان
انتقادی و خالقانه خود به برداشت و درک 

به همین . صحیحی از موضوع آموزش برسند
دلیل، باید روش تدریس و آموزش را متحول 
ساخت و آموزش را بر تفکر و عقالنیت بنا 

این نکته یعنی بنا کردن آموزش بر تفکر . کرد
 انفجار دلیل و عقالنیت، در شرایط کنونی به

اطالعات و کمبود فرصت معلمان برای 
تخصصی   کسب کلیه اطالعات الزم در حوزه

در چنین . خویش اهمیتی مضاعف دارد
ای دیگر الزم نیست محافل آموزشی به  زمینه
 سخنران   مخزن دانش و معلمان به مثابه منزله

  . اطالعات، خدمت کنند و انتقال دهنده
ان همچنین، شایسته است که شاگرد

مهارت خود را در تفکر و استدالل افزایش 
 کنند و 1دهند، اطالعات موجود را پردازش

در تعلیم و تربیت اسالمی . آنها را بکار برند
وظیفه معلمان در فرآیند آموزش، تنها انتقال 
حقایق علمی و حتی دینی نیست، آنها باید 
موقعیت مطلوب یادگیری را فراهم کنند، 

گونه آموختن را به چگونه اندیشیدن و چ
شاگردان برای یادگیری . شاگردان بیاموزند

واداشتن . باید به تفکر مستقل عادت کنند
ترین کار  شاگردان به تفکر و اندیشه، اصلی

رود و معلم کارآمد کسی  معلمان به شمار می
است که یادگیرندگان را با مسائلی روبه رو 

کارگیری اندیشه  سازد که حل آنها مستلزم به
پرورش یافته آنان باشد، و در این راستا البته 
به محدودیتهای اندیشه آدمی هم توجه واقع 

  ..بینانه مبذول گردد

                                                 
1- The Information Processing 
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  منابع
  فارسی

  قرآن کریم
  صحیفه سجادیه

: ، تهران)مترجم(  گلپایگانی، فرید.روش بزرگواری در اسالم). 1362(اصفهانی، راغب 
  .صنوبر

  .المکتبه المرتضویه. فردات الفاظ القرآنمعجم م). ق. هـ1392(اصفهانی، راغب 
: ، تهران)مترجم(محمدعلی .  انصاری،غررالحکم و دررالکلم). 1342(امدی، عبدالواحد 

  .دارالکتاب
  .انتشارات امیرکبیر:  تهران.تربیت عقالنی). 1378(ایمانی، محسن 
  .رسهانتشارات مد:  تهران.نگاهی دوباره به تربیت اسالمی .)1379(باقری، خسرو 

دفتر انتشارات :  تهران.حکمت نظری و عملی در نهج البالغه). 1362(جوادی آملی، عبداهللا 
  .اسالمی

 سال هفتم، ، دانشگاه فصل نامه حوزه. روش سؤال و جواب). 1380(زاده، سیدعلی  حسینی
  .28شماره 

  .انتشارات دلیل ما:  تهران.پیام جاودانه). 1382(حکیمی، محمدرضا 
: تهران) مترجم( شهیدی، سیدجعفر، .نهج البالغه). 1368(الحسین   بن سن محمدرضی، ابوالح

  .سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی
  . فرهنگی صراط مؤسسه:  تهران.تر از ایدئولوژی فربه). 1378(سروش، عبدالکریم 

: یتبررسی نظریه خودگرایی اخالقی بر اساس معیار عقالن). 1382(مقدم، مسعود  صفایی
دانشگاه ، مجله علوم تربیتی و روانشناسی ،بحثی در فلسفه آموزش و پرورش اخالقی

   16-1، صص 4و 3شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال دهم، شماره های 
  . نشر رسش، اهواز،)ع(مبانی تربیت از نگاه امام سجاد). 1386(صفایی مقدم، مسعود 

  .دارالکتب االسالمیه:  تهران.سیر القرآنالمیزان فی تف، )1394(طباطبایی، محمدحسین 
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، انتشارات علمیه )مترجم( مصطفوی، جواد .اصول کافی). 1388(بن یعقوب  کلینی، محمد
  .اسماعیله
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