
 

 

 

 

 

 در حکمت متعالیه جوادی آملی همگرایی عقل و سیاست
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 چکیده

سازی علوم سیاسی و با هدف غنای نظری این الگوی این پژوهش با اعتقاد به ضرورت بومی
شناسانه اسکینر رابطه عقل و سیاست در منظومه بومی و بر مبنای هرمنوتیک اندیشه

بر بنیادهای  ویبا فرض استواربودن سیاست در نظر کاود و را میمعرفتی جوادی آملی 
ر . دکنداین موضوع را تبیین میعقالنی و فروریختن آن در صورت قطع ارتباط با عقل، 

ستره وسیعی از و گ استعقل مفتاح و مصباح تمام مراتب سیاست آملی، نظر جوادی 
از جمله مشروعیت  ،اساسی سیاست یهاپرسشتمامی  .ردیگیمبر  سیاست را در

شهر حکومت، کیستی حاکم، غایت حکومت و سیاست، وظایف حکومت، آرمان
کارگزاران سیاسی، پیوند دین و سیاست، تشخیص مصالح جامعه  یهایژگیوشده، ترسیم

است و در صورتی که عقل با عقل همگرا  شو نحوه مدیریت سیاسی، در اکثر وجوه
 را ازدست خواهد داد. اشنشین عرصه سیاست شود سیاست نیز کاراییگوشه
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 مقدمه

ه بسیس مدرسه علوم سیاسی دانشگاه تهران دارالفنون و ورود علوم مدرن و تأ سیتأساز زمان 

اهی و علمی بود، انبوهی از دمان طلوع علم سیاست در فضای دانشگکه سپیده ،طور خاص

این  د.شمرور سکه رایج این رشته نوپا در ایران ندیشمندان غربی صرفاً ترجمه و بها یهانوشته

اجتماع به دنبال  ،و به تبع آن ،شکل ورود دو مشکل بزرگ برای طالبان و دانشجویان این علم

و دیگری غفلت از منابع غنی و متون قابل  ،شدن عقلو منزوی ییگرانقلکه یکی رواج  داشت

استخراج شیعی، اسالمی و ایرانی بود تا جایی که برخی از پژوهشگران سخن از زوال اندیشه 

سیاسی در ایران به میان آوردند. تبادل و تعامل علوم اگرچه مستلزم فواید و نتایج بسیاری است 

در غرب  سیاسی یهاشهیاندبه سیر تکوین  یتوجهیبست، ولی ا تعالی علم یکی از آنها که رشد و

امری است که به اذعان غالب اندیشمندان از هر نحله  و تجویز تمام و کمال آن برای همه جوامع

م و اومانیس ،سیاسی مبتنی بر سکوالریسم یهایچیپنسخه .فکری نه در خور است و نه مقدور

خداوند یکتا در سراسر عالم هستی اعتقاد  مؤثرکه به حضور  یاجامعهغربی برای  یهاسمیاسایر 

و  یستنو عالوه بر آن خود علم سیاست نیز دانشی ایستا و تغییرپذیر یست گو ندارد قطعاً پاسخ

 دائماً در حال تطور و تبدل است.

 رقش و غرب فالسفه ذهن که است یموضوعات از زین یعقالن استیس یادگذاریبن یطرف از

 که یروشنگر فالسفه از ؛است نقددر معرض  هم هنوز و کرده مشغول خود به هامدت یبرا را

 هوممف هابرماس چون یشمندانیاند که معاصر دوران تا نشاندند خداوند گاهیجا در را یانسان عقل

 .مطرح کردند مدرن دوران «یابزار تیعقالن» مقابل در را «یارتباط تیعقالن»

 توجه اب زین اسالم یاسیس شهیاند حوزه در استیس دنکریعقالن درست فهم رسدیم نظر به

 و شرع و عقل ای نقل، و عقل ارتباط عرصه در ژهیوبه که ییهامخالفت و موافقت یطوالن خیتار به

 ستا بوده مسلمان متفکران نیب دور یهاگذشته از شرع، بر یمبتن استیس و عقل آن تبع به

 عرضه یبرا مسلمان شمندانیاند تالش و تهیمدرن ورود. است یجد تفحص و قیتحق ازمندین هنوز

. فزودا آن بر بلکه نکاست، فرو نیشیپ ریگنفس مجادالت از تنهانه زین یاسالم دیجد یهاگفتمان

 متون در جووجست و کاوش یمعنا به یاسیس علوم یسازیبوم ضرورت به اعتقاد با پژوهش نیا

 یاسیس یهاحوزه استخراج و ،عهیش یعلما ژهیوبه ،یرانیا و یاسالم شمندانیاند و علما فالسفه،
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 دررا  استیس و عقل رابطه ،یبوم یالگو نیا دنکرتریغن و اتیجزئ کردنمطرح هدف با و آن

 اجتهاد نآ تبع به و عقل بارز نقش بر دیکأت با بودنیاصول. دکاویم یآمل یجواد یمعرفت منظومه

 یهاعرصه در وی حضور. است آورده وجود بهوی  یاسیس یهاشهیاند در یشگرف ییتوانا ،مدارنص

 ییکارا و تیجذاب سبب که است یعوامل جمله از زین یاسالم یجمهور نظام در استیس مختلف

 .است استیس عرصه پژوهاندانش یبرا وا یاسیس شهیاند

 همچون دیجد کالم از یمسائل یبررس و عدالت و فقاهت تیوال به «هیفق تیوال» از ریتعب

 به وی اهنگ و لهأمت یح به انسان فیتعر با وی یشناسانسان هینظر در تفحص ن،ید از بشر انتظار

 شیپ یبکر یفکر منظومه ،انسان بودن بالطبع مستخدم یمبنا بر یاسیس جامعه لیتشک روش

 ،یوانبازخ در ،وی یپردازهینظر در عقل برجسته نقش به تیعنا با تواندیم که است گشوده ما یرو

 .دکن یانیشا کمک اسالم یاسیس شهیاند یبرا ییگشاراه و هیفق تیوال هینظر لیتکم و یبازساز

آملی، از نظریه هرمنوتیک  در بررسی ارتباط بین عقل و سیاست در منظومه معرفتی جوادی

ف تفسیر و فهم متن، تکیه اصلی بر کش شناسانه اسکینر استفاده شده است. در این روشِاندیشه

نیت  کشف ثر است نهؤلف مؤشدن انگیزه مدر روشن فقطلف است و زمینه اجتماعی متن ؤنیت م

مرتبط با سوژه یا مرتبط با خالق اثر تبدیل  ایخودمختار به ابژه ایاو. در این روش متن از ابژه

عرضه و  یریگشکل دوران و تحلیل متن، هاگزارهعالوه بر استقرای  ،. به همین منظورشودیم

ده و ارتباط عقل و سیاست با توجه به رخدادهای زمانه شبررسی  اندیشه سیاسی جوادی آملی

متداول در  یهاگزارهره مذکور، معانی، مفاهیم و ه است. شناخت زبان خاص دوکاویده شدایشان 

نیت  بر فهم و کشف بسیارثیر أبودن( ت)اصولیوی مکتب فقهی  گفتمان غالب سیاسی جامعه یا

 بحث خواهد داشت. حلدر خصوص موضوع م وی

 بررسی ادبیات پژوهش .8

 شودیمدیده  نامهانیپاآنچه در بررسی پیشینه پژوهشی موضوع مد نظر در قالب کتاب، مقاله و 

 مفاهیماز طور خاص برخی  هیا ب ،در باب مسائل کلی اندیشه سیاسی جوادی آملی است غالباً

« جوادی اهللتیآاندیشه سیاسی »در تحقیق  مثالًاست. وی کاویده در اندیشه را سیاسی 

با استفاده از نظریه بحران توماس اسپریگنز، نظریات کوشیده است محقق  (9831، زادهیمجتب)
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ین وانشناختی، قشناختی، انسانگانه معرفتپنج یهابحراندر پاسخ به را جوادی  اهللتیآسیاسی 

که برآمده از تفکر مادی  ،اجتماعی دنیای امروزسیاسی یهابحرانبشری، معنویت و اخالق و 

ست سیا کردنطرحمبا آملی این تحقیق حکایت از آن دارد که جوادی  یهاافتهید. کنمطرح  ،است

 هابحران علت این ویاست. را بیان کرده ندیشه سیاسی خویش امتعالیه بر مبنای حکمت متعالیه، 

. است تهدانسسکوالریستی و اومانیستی  یهاشهیاندحاکمیت  ،دیگرند یهابحران سازنهیزم کهرا، 

دو  در راآملی نویسنده در ادامه با نظر به مدل تحلیل سیستمی، نظام سیاسی مطلوب جوادی 

 ع مطلوببیان کرده و در نهایت الگوی تغییر از وضع موجود به وض هاژهیکاروبخش ساختارها و 

 والیت فقیه از منظر. »کندمیتشریح  ،که به هر دو روش اصالحی و انقالبی نظر داشته استرا، 

که محقق  پژوهش دیگری است (9831 )اسالمی، «جوادی آملی اهللتیآفقه و کالم بر اساس نظریات 

 شهیدعناصر ان، وی شهیاند یفلسف یو مبان یشناسروش ی،ملآ یجواد نامهیزندگو  یزمان طیشرا

  است. کردهبررسی  ویرا از منظر  بتیدولت و حکومت در عصر غ تیو در نها یاسیس

آملی نیز در خصوص موضوعات سیاسی مانند آزادی، امنیت و ... از دیدگاه جوادی  ،همچنین

کار  نیترکینزدترین و . اما مهماندنگاشتهپژوهشی مقاالتی در مجالت مختلف علمیپژوهشگران 

 (9833مدار، )شریعت «عقل و سیاست از دیدگاه فالسفه مسلمان»علمی به موضوع پژوهش حاضر، 

که به رابطه عقل و شرع در قلمرو سیاست از منظر فالسفه مسلمان در دوره میانه پرداخته  است

جهان اسالم در جهت فهم  است. در اثر مذکور نگارنده به این نتیجه رسیده است که عقل در

است کردن سیباره عقلی یا شرعیدر هانحلهکه با سایر  ییهانزاعی بوده و فالسفه مسلمان در وح

هوم آزادی عقیده در منطق ساختاری مف». در مقاله انددهیبخشبه عقل اسالمی توسعه  اندداشته

ابعاد  تفسیری بهبا روش تحلیلی ،(9818 ،زادهو حاجی )آدمی «جوادی آملی اهللتیآنظام اندیشه 

 جوادیطق ساختاری آزادی عقیده از منظر تبیینی و هنجاری و نیز سطوح درونی و بیرونی من

سیاست تاب ک ترین کار علمی در این زمینهترین و نزدیک. اما مهمه استپرداخته شدآملی 

است که در آن رابطه میان حکمت متعالیه و  (9833، ییزالک) متعالیه از منظر حکمت متعالیه

. دو شودبررسی میسیاست حوزه حکمت متعالیه در و نیز تنگناها و مسائل ست متعالیه سیا

و  صدر اوالً ند از:ااساسی در مباحث حکمت متعالیه و سیاست از نظر جوادی آملی عبارت مسئله
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سیاست تدبیر امت،  ساقی سیاست، اعتبار و آغاز و انجام حکمت متعالیه حقیقت است. ثانیاً

 .انداتیاعتبارجامعه، کشور و ... است و این امور جملگی جزء 

حکایت از آن دارد که از منظر حکمت متعالیه جوادی آملی و با  هاپژوهشتحلیل پیشینه 

به رابطه عقل و سیاست پرداخت.  توانیم شناسانهاستفاده از رویکرد نظریه هرمنوتیک اندیشه

کنون که تا یاگونه هاست، بعلمی در این زمینه  یهانوشتهسایر  ازز این پژوهش تمای ،این نکته

کار جدی در زمینه عقل و سیاست با رویکرد حکمت متعالیه صورت نگرفته است. اگرچه در زمینه 

جایگاه عقل در دستگاه  به ولی مباحث متعددی وجود دارد، حکمت نظری و عملی و سیاست

 اندتویم. لذا این اثر ه استآن در سیاست کمتر پرداخته شد ریتأثر و حکمت متعالیه و حضو

 برای این منظور شود. یامقدمهزمینه و 

 مدل و چارچوب نظری .4

علم  . امروزهپردازدیمر یفهم و تفس یه به چگونگکاست  یدانش در اصطالح «یکهرمنوت»

 داد فهمیفهم را در کنار هم نگه دارد: پرسش از آنچه در رو هینظر طهیحدو  کوشدمی کیهرمنوت

 . گاهی از آن به(91و  91 :9833پالمر، ) چه خود فهم استو پرسش از آن ونددیپیممتن به وقوع 

لحاظ  از. (81: 9839 فر،یکن) شودیمر تعبیر یتفس یهاقاعدهنة یدر زم ییجویو آگاه یآگاه

ه متن مقدس، نقط لیتأو تیبر سر صالح سایکل یبا آبا یگراصالح، مجادالت جنبش تاریخی

بر انحصار فهم کتاب مقدس به خودشان  سایکل ی. آبارودیممدرن به شمار  کیهرمنوت نیآغاز

 نبودنیارنحصامتن مقدس و  یطلبان پروتستان به خودبسندگکه اصالح یدر حال ،داشتند دیتأک

 یرا برا نهیممتن مقدس، ز لینبودن تأویبر انحصار دیبا تأک سمیتتستانمعتقد بودند. پروش لیتأو

ه متن ب دنیمتن و رس امیپ یآشکارساز یبرا یروش عنوان به یلغو کیهرمنوت وعیگسترش و ش

 .دکرفراهم  لیاص

د: هرمنوتیک فلسفی، روشی، هنجاری، کرده همشا شدر انواع مختلف توانیمهرمنوتیک را 

 کیهرمنوت ی،لتایو د رماخریشال ،قرن نوزدهم یدر ابتدابخش. و رهاییانتقادی، تردیدی، اخالقی 

 ستمیسپس در قرن ب .دندکر یو معمار یاحطر یروش در علوم انساننوعی  عنوان بهرا 

کردند.  ادی« وجود» ینوع عنوان به« فهم»و گادامر از  دگریه نیچون مارتهم یشمندانیاند
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 یشناسروش یاگونهبه  یشناسمعرفت یگفت از نوع دیبا کیتحول هرمنوت ریدرباره س ن،یبنابرا

، این شناسیاز لحاظ روش. است افتهی لتحو« کیهرمنوت هینظر» ای یشناسیهست یو سپس نوع

شمندان مسلمان معتقدند از اندی یاعدهد. کرمشاهده  توانیمعلم را در مطالعات اسالمی نیز 

یکی از نکات مهم در ترجمه و تفسیر آیات قرآنی لحاظ  عنوان بهکه  ،ن نزول آیاتتوجه به شأ

در مطالعات اسالمی است. برخی  ،و رسم اسمیباما به صورت  ،کاربرد هرمنوتیک از یانمونه ،دهش

فسران یری ممباحث الفاظ در علم اصول و کیفیت تفسیر قرآن که در مقدمات تفسمعتقدند نیز 

 هرمنوتیکی است. قرآن به آن اشاره شده،

 یبه جا ،شیخو شهیاند یمفسر در ژرفا ایشدن محقق غرقرغم وجود معایبی همچون علی

 یاریتن معداشی به دلیل نعلم سمیآنارششدن به نوعی ی، مختوماجتماع تیواقع نانهیبواقع لیتحل

، گرفتن مراد و مقصود مؤلّفدهیمختلف و ناد یهاامکان قرائت، آنهاصدق  ای یینماواقع یبرا

رد خر به دالیلی بر اهمیت کاربنویسندگان متأ  لف بر متن،ؤمعنای دیگری خالف منظور م تحمیل

بخشی از هرمنوتیک در باب ماهیت فهم است،  .9کید دارند: هرمنوتیک در مطالعات اسالمی تأ

( بر وحی یت، مسیحیت و یهود. ادیان ابراهیمی )اسالم2 ؛شودیملذا شامل فهم متون دینی نیز 

محور باشند. شدت متناست که این ادیان بهشده هستند و این موجب مبتنی هی و کالم اال

 آنهافرهنگ دینی در جوامعی که این ادیان حضور و رسوخ دارد از متون دینی و تفسیر و فهم 

فت دینی معر در باب تفسیر و فهم متن بر های جدیدکردن دیدگاهمطرح ،اینبربنا .ردیپذیم ریتأث

کید به تأبنا  ،. از طرف دیگر8 ؛(911: 9832، زادهنیحس)ثیرگذار خواهد بود دینی تأو تفسیر متون 

مختلف در طول هم از  یهاقرائتو زبان تمثیلی دارد و امکان  یات، قرآن ذوبطون استاآیات و رو

 و چراکه در بسیاری از روایات بر فهم و تدبر در عمق معانی ،تنها مقدور، بلکه مطلوب استآن نه

 .شودیمکید آیات قرآن و گذشتن از ظواهر تأ

. فتقرار گرتوجه  حلآن م طهیدر ح زین استیس ک،یهرمنوت ای لیوأگسترش ت یمقتضا به

د. رابطه وجود دار یاسیس یزندگ ای اتیو ح یاسیزبان س ،یگفتمان شخص نیاساس، ب نیبر ا

 یهاهیالبه عمق و  ل،یوأو با ت شودیمپردازش  یاجتماع یکردارها در متنِ یاسیسخن و زبان س

است و  یاسیس تیاقعودهنده لی. زبان تشکمیرسیم یدر هر عصر یاسیسسخن  ترژرف
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هم و ف ،زبان ،به سخن دیبا یاسیس اتیفهم ح یبراو  ؛دو نیا نیفهم رابطه ب یعنی ،کیهرمنوت

 مراجعه کرد. یاسیسیکارگزاران اجتماع یهایفهمخود

 یکیهرمنوت یهاف روشینر در ردکیاس روشگوناگون هرمنوتیکی،  یهاروشدر میان 

دانند و معتقدند یت مؤلف میمتن را همان قصد و ن یه معناک ییهاقرار دارد؛ روش« محورمؤلف»

 با اًاساس متن هر ریتفس ،رد. در این روندک کرا در شد مراد مؤلفیمتن با یدن به معنایرس یبرا

 از« رفروت» ای «فراتر» به است الزم معنای متن به دنیرس یبراو  است متفاوت شقرائت ندیفرا

 تنم نگارش یزبان و یاجتماع نهیزم و مؤلف اتین و هازهیانگ آن، پس در و میبرو متن یادب سطح

 یها«شناسیاسطوره»موجب  بر قرائت متن یمبتن یهاروش ،به نظر اسکینر .مینک جووجست را

اری و انگکه برخی ابهامات و اشکاالت متنی، بازشناسی شده و از تک یاگونه به ،شودیممختلف 

ات مؤلف را یاهداف و ن. اسکینر معتقد است (911 :9831)مرتضوی،  دشویمصدایی خارج یک

داشته  یقصد ایسندهینو بساچهرا یز .ردکنش فرض کآن  یهازهیانگیا  هاتوان به مثابه علتینم

ن یا هکنیا اینجامد ینش نکبه  یند، ولکه آن قصد را اظهار کنیا اید را انجام نده آن یباشد ول

 .نش بوده باشدکاظهارات بعد از 

 زهیگمؤلف )و نه ان تیو ن «مقصودرسان» یکنش گفتارخاص اسکینر بر مبنای  شناسیروش

 ای یانیعمل ب» وهیبر ش هیآن با تک یمتن و فهم معنا ریتفس. در این روش، شودیم یزیرهیپااو(، 

به کار  تیواقع انیب یبرا صرفاً شهیگفتار هم وه،یش نیا ق. مطابردیپذیمصورت  «یکنش زبان

استفاده  زیخاص در مخاطب ن ریثأت جادیا ایعمل  دادنانجام ی، بلکه عالوه بر آن، برارودینم

، محض یانی: بمیده زیتم هماز  میتوانیمرا  یما سه نوع کنش گفتار گر،ید انی. به بشودیم

 مقصودرسان و کارگر.

است و  «رسانمقصود» یبر کنش گفتار ،یسه نوع کنش گفتار نیا انیاز م نر،یاسک دیتأک

آن است که  ینوع کنش گفتار نیا ی. مضمون اصلنهدیمبر آن بنا  زیخود را ن شناسیروش

 زیآن کار ن دادنو از انجام دهدیمرا انجام  یکار ،یزینوشتن چ ایبا گفتن  سندهینو ای ندهیگو

 ،یعبارت به ؛قصد و منظور است نیکشف هم ر،یرو، مسئله مهم در تفسنیادارد. از  یمقصود

با  نریاسک .خواندیم یشناختنش زبانک« یرگفتاریبار غ»را  آنن یآوستکشف همان چیزی که 

ز را عوامانه و مانع برو یگفتن از اول، سخن«قرائت نیبهتر»و  «قرائت درست» انیگذاشتن مفرق
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 نیربهت» افتنی یبرا یرا راه یدوم رش،یبا استناد به ه ،که یدر حال ،داندیم نیگزیجا ریتفاس

 هر یاسیس یهاشهیاندفهم  یبرا. در نتیجه (931-931: 9831)مرتضوی،  کندیم یمعرف «معنا

 تیقصد و ن دیرا شناخت و هم با یمسلط بر جامعه و زمانه و یاسیگفتمان س دیهم با شمندیاند

 .افتیدر یگفتمان نیارتباط در چن یبرقرار یبرارا  شمندیآن اند

تجسم  ؛یاری کندلف ما را در کشف نیت مؤ تواندیم هاروشاستفاده از برخی  به باور اسکینر،

ه کبا خوانندگان  برقراری ارتباط برایقصدشده  یارتباط ای یامفاهمهعمل  نوعی عنوان بهمتن 

 جیرا میو مفاه یمعان ،زبان شناخت کند و ینیو بازآفر یبازسازی ارتباطی آن را فضا باید مفسر

 کندیمبا استفاده از آنها اقدام به نگارش  یاسندهینومتداول در زمانه مؤلف که هر  یهاگزاره زیو ن

 .دکروجه تبه آن  دیاست که با یگسترده زبان نهیزم نیاز ا یبخشی خیو تار یاجتماع نهیزمو نیز 

ست. زمینه اجتماعی و فکری ا او «گراییزمینه»بسیار مهم در هرمنوتیک اسکینر،  از مسائل 

 میو مفاه یچه معان ن،یمع ایدر جامعه کنیمدرک  که بتوانیم آوردیفراهم م یچارچوبمتن 

و کمک به  هازهیانگکشف  به منظور. در این پژوهش نیز ستموجود بوده ا یمرسوم ختنیناش

ی بررس ویاصطالحات و عبارات، زمینه فکری و اجتماعی  کاربردنبهکشف نیت جوادی آملی در 

بدون توجه به جایگاه عقل در مکتب  توانینماست. جوادی آملی فقیهی اصولی است و شده 

 اصولیون شیعه، به تفسیر درستی از عبارات او رسید.

 دنکیماتکا  در خورشناسانه اسکینر را برای پژوهش حاضر روش اندیشهمطلب دیگری که 

ر د و امری خارج از متن و علت پیدایش متن است زهیانگاست.  «نیت»و  «انگیزه»تمایز میان 

ت متن اس یبرا یدرون یامر ت،یکه ن یست، در حالا ما گریاریمتن )و نه فهم آن(  یمعنا نییتب

در این تحقیق به دنبال کشف مراد و نیت  ،بر این اساس متن است.و فهم آن معادل فهم کامل 

 و میابودهمختلف او و تبیین رابطه عقل و سیاست  یهاکتابالی سطور هجوادی آملی در الب

 هبمراقب بودیم تا زمینه را  ،که اسکینر گفته استچنان. میاگرفتهک کماز زمینه منظور بدین

توجه به این موضوع و به دنبال تحمیل معنا بر متن نرویم.  یمریلف در نظر نگنیت مؤ عنوان

 .دکنیمهرمنوتیک را مرتفع  یهانحلهاتکا به سایر  یهایکاستبخشی از 

 تصرف در»، خوردیمتوجه دیگری که در روش هرمنوتیکی اسکینر به چشم  در خورنکته 

ا یرش یند حذف، پذیآفراست؛ یعنی کشف نیت نویسنده در  (manipulation) «هنجارهای مرسوم
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 رییتغ ای جادیا به تواندیملف با استفاده از آن ارتباطی و زبانی که مؤ مرسوم یار هنجارهاکان

. شوددیده میبد. در اندیشه جوادی آملی نیز اقداماتی از این دست ای قیتوف خود یاجتماع تیهو

 «والیت فقاهت و عدالت»گستره عقل و مدرکات عقلی در دین، یا از  ازآملی تعریفی که جوادی 

 .شودیمنوعی تصرف در هنجارهای مرسوم تلقی  کشدپیش می «والیت فقیه»به جای 

 مبانی نظری .9

در این نوشتار، موجب اتقان و ایضاح مفهومی  شدهین مفاهیم و اصطالحات استفادهتوضیح و تبی

اهم این مفاهیم عبارت . کنیممیمداقه راجع به آن ای نظری پژوهش مبن عنوان بهد و وشمیآن 

 است از:

 و عقالنیت ییگراعقل. 8. 9

 «ییگراعقل» واژه خوردیموفور به چشم که در سیر تاریخ اندیشه در غرب به ییهاواژهیکی از 

(rationalism)  .مشکالت حل در عقل از و یمنطق استدالل از که را یکس روزمره استفاده دراست 

 کهرند یگیم قرار یافراد برابر در گراعقل افراد معموالً .مینامیم «گراعقل» دیجویم بهره

اما در فلسفه غرب این واژه معنایی متفاوت  .دارند مسئله با معقولنا یحت ای یاحساس ایمواجهه

 ییراگعقلنیز و  ؛نید فلسفه و کالم؛ فلسفه :رفته است کار به حوزه سه در «ییگراعقل»دارد. 

 .(831و  831 :9831 گران،ید و اتیب) یروشنگر دوره ای «عقل عصر» در

 شودیمکار برده ه ن هم ببوده و گاه به جای آ «ییگراعقل»ریشه واژه واژه دیگری که هم 

 گر،ید عبارت به. است تیواقع بودنیعقالن یژگیو انگریباین واژه  است. (rationality) «عقالنیت»

 و نبودیمنطق و معقول ،یخردمند. ندیگومی «تیّعقالن» را یعقالن تیواقع و یهست یچگونگ

rational واژه یمعنا کهچنان ،اندآمده شمار به «تیّعقالن» معادل واژگان داشتن، یعقالن جنبه
 

 اندیشمند علوم «جان هید» .است استدالل و عقل اهل و ،خردمند عاقل، معقول، ،یعقل ،یعقالن

« مل عقالنیع»شگردهای  عقالنیت سیاسی را مبتنی بر مقولهله آگاهی، ئمس سیاسی، با تأکید بر

 .(11: 9832هید، ) کندیم تعریف سیاست در

. دکر میتقس یابزار و یاخالق ی،معرفت دسته سهآن را به  توانیمدر بُرِشی دیگر از عقالنیت 

 نأش و آن در انسان ییاستثنا و حساس تیموقع و اتیح فلسفه شناخت شاملعقالنیت معرفتی 
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 لعق نأش شامل یاخالق تیعقالن ؛است خداوند و جهان با انسان رابطه میتنظ در عقل جاللت و

 ،یریگاندازه ،یمهندس شامل یابزار تیعقالن و ،است اتیاخالق یمعمار و انسان رابطه میتنظ در

 آباد یدنتم و شکوفا یاقتصاد به لینبرای  یشتیمع محاسبات در عقل اِعمال و ینیبشیپ و نظم

شناسی از عقالنیت مل شاید بشود این نوع گونه. با کمی تأ(13: 9833 ،ازغدی پور)رحیماست  مرفه و

 که: یاگونهبه  دانست،را عقالنیت اسالمی 

 سنگ یوقت و پرسدیم اتیح و انسان از ابتدا یمنطق مواالت کی در عقالنیت اسالمی

 اتیاخالق میتنظ به کرد معلوم را آن یمبان و اهداف و مختصات و گذارد را تیعقالن یبنا

 یماد دافـاه نیمأت ابزار و هاروش به عاقبت و ندینشیم فرهنگ و دیعقا یراستا در

 و یابزار تیعقالن به که است مرحله نیواپس نیهم در و. پردازدیم تیبشر یمعنو و

 دمور یمحاسبات یهادقت هیکل و افتدیم حاجت هدف با لهیوس میدرتنظ یمنطق کنش

 .(913: همان) کندیم لحاظ مرحله نیا در را یغرب یعقالن یادعا

 همگرایی یا واگرایی عقل و سیاست. 4. 9

 نیترهمم عنوان بهطبق مکتب لیبرالیسم، نوعی همگرایی میان عقل و سیاست برقرار است. دولت 

ا و باید ب ردعرصه سیاست، حق دخالت بالقید در زندگی خصوصی و مدنی مردم را ندا کنشگر

از  اهانساند. اساس فلسفی چنین نظری این است که همه شوقیودی نیرومند و مشخص محدود 

به  تواندیمدر آزادی  صرفاًو فرد  ؛و خردمندی ضامن آزادی فردی است مندندبهرهعقل و خرد 

 ی نفی خردمندی اوازندگی کند. سلب آزادی از فرد به معن خواهدیمن که چنا ،حکم خرد خود

 .(92: 9819 بشیریه،) انجامدیمست و نفی توان خردورزی انسان به نفی آزادی او ا

ی جنبش روشنگری و تجدد، به واگرای ییگراعقلدر واکنش به لیبرالیسم و  یکارمحافظهمکتب 

دار شد پدی هاسنتدر دفاع از  ،ویژه پس از انقالب فرانسهبه ،میان عقل و سیاست رسید. این مکتب

دایی و ج ییگراعقلفردگرایی،  ،عنی آزادی، برابریاصلی لیبرالیسم و تجدد اولیه ی یهاآرمانو در 

بورژواها و چون دهقانان خرده ییهاگروه ،یکارمحافظه. حامالن ایدئولوژی کرددین از دولت تردید 

باقی ماندند و در نتیجه به  یدارهیسرمایندهای عقالنیت آبودند که خارج از فر نداریزماشراف 

و تا آنجا که  ندکردکید اقتدار سیاسی تأ کاران بر قدرت وهمخالفت با آن برخاستند. محافظ

 .(932-933: همان) ورزیدندبه مردم ممانعت  یرأاز دادن حق  توانستندیم
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، شودیم، لیوتار و الکان نمایندگی که با اندیشمندانی همچون دریدا ،زمدرن نیادر تفکر پس

هستند، مبتنی  یکلکه بر عقل  ،عدالت و برابری ،کالن مدرنیته همچون ترقی یهاتیروا

 ،تیکان ییگراعقلمدرن به طور کلی نظریه معرفتی روشنگری افروپاشیده است. تفکر پس

 یهایشناسروشو  ،شت و هویت ثابت و عقالنی انسانخشونت مفهوم کلی سر ،ابزارگرایی دکارتی

 .(898: همان) عقلی و تجربی را نقد سراسری کرده است

مختلفی از ارتباط میان عقل و سیاست هستیم.  یشناسگونهاما در میان فالسفه اسالمی، شاهد 

نشینی عقل، به واگرایی آن از سیاست ظاهرگرایان از جمله گروهایی هستند که با اعتقاد به گوشه

 را اشاعره یحتو  ندانسته زیجا ینید یهاگزاره در را عقل به توجه نیکمتر گروه نیا. انددادهحکم 

 اهلدر  و دهکر محکوم ،دیآیم حساب به هیدیماتر و ثیحد اهل نیب وسط حد ،تیعقالن در که

. در مقابل این گروه، (211 :9838صابری، ؛ 31و  31: 9812فقیهی، ) اندکرده دیترد اشاعره بودن سنت

ا عقل را حتی به ه. آناندشدهعقل در عرصه اجتماع و سیاست  دانداریمظاهرگریزانی هستند که 

 ینید معرفت لیتحص در را عقل این گروه، دارانهیطال عنوان به معتزلهقیمت طرد دین پذیرفتند. 

 .(31-31 :9831 ،ینانیدابراهیمی ) دنکنیم لیتأوبا عقل  را ینید نصوص ظواهرو ند دانمی معتبر

اما قول صائب و مقبول نویسنده در این نوشتار آن چیزی است که از فالسفه و متفکران 

 یاوربنید و یخردورز درع( ائمه ) میتعال از الهام با عهیش متفکران و فالسفهشیعه برآمده است. 

 و دگذار رونیب خود میحر از را پا که دادند فرصت عقل به نه که ینحو به ،مودندیپ را اعتدال راه

 و لعق یهماهنگ به لئقا زین معاصر متفکران. کشاندند جمود یواد به را نید ،ییظاهرگرا با نه

 ،یسبحان جعفر ،یآمل یجواد ،یمطهرمرتضی  ،ییطباطبامحمدحسین  همچون یبزرگان اند؛نید

 ،لیبه اعتقاد جوادی آم .دکننیم دیتأک یهماهنگ رابطه نیا بر گفتارشان و آثار در یزدی مصباحو 

 و داندیم معتبر ینید یهاآموزه در را عقل یداور ؛ یعنیاست معتدل یگراعقل هیامام عهیش

 ار عقل ط،یتفر و افراط از دور به مکتب نیا. ردیپذیم را یعمل عقل احکام و ینظر عقل معرفت

 . لذا در نظر(989: 9839، آملی جوادی) آن از فراتر نه داندیم حجّت خودش تیظرف و محدوده در

 نید رایز است؛ ینادرست فرض نید و عقل تقابل تصور و است هماهنگ نید و عقل رابطه ،عهیش

 زین عقل است نید منبع( سنت و کتاب) نقل کهچنان. کرد اثبات نقل و عقل راه دو از دیبا را

 عقل اهگ که ردیگیم قرار نقل برابر در بلکه ،ردیگینم قرار نید برابر در عقل. است نید منبع
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 و یانیوح نید رو،نیا از. (حقوق و فقه) نداهم مکمّل نقل و عقل و گاه ،(اعتقادات) است مقدم

 .(11: 22ج ،ج 9831، همو) است یعقالن یانیوح نید هر. شودینم تصور یعیش تفکر در یعقالن نید

 آملی عقالنیت سیاست در اندیشه جوادی یشناسنهیزم .2

شناسانه هرمنوتیک اسکینر مبنایی برای فهم مقصود و نیت یشهددر نظریه ان« ییگرانهیزم»

زمانی، مکانی، فکری و  (contextسیاق )گوینده یا نویسنده است. بر این مبنا، نویسنده در یک 

ان، فهم اصطالحات، واژگ ،. بنابراینکندمیتولید هایی ایدهایدئولوژیکی قرار دارد که بر اساس آن 

فکری و مکاتب نظری موجود در عصر نویسنده، مخاطب را در دریافت نیت آن نزدیک  یهاگزاره

در مکتب اصولی و  ویموضوع در دریافت نیت اصلی جوادی آملی، قرارداشتن  نیترمهم. کندیم

 حکمت متعالیه است.

 در جنبشی یریگشکلاصلی علت  معصوم امام به نداشتنیدسترس و براک بتیغ دوره شروع

 دو ازسمنازعه، سبب نیا شد. مسلمانان فیوظا انیبو  یهاال امکاح افتنی برای عهیش یفقهامیان 

 در «یاخبار» اصطالح ؛گراهاعقلو  گراهانقل :دیگرد یعیش عالمان یفقه شهیاند در یرکف انیجر

 یتمام ،یاخبار مشرب یمبنا بربعدها به این دو جریان تعلق گرفت.  نیز ،«یکالم» و «یاصول» برابر

موجود )ع(  ائمه و)ص(  امبریپ سنت در همهبه آن نیاز دارد،  امتیق تا اسالم صدر از انسان آنچه

 یعقالن المک از هک پدید آمد ییگراعقل یفقهیالمک تبکم، ییگراثیحدیا  گراهانقلدر مقابل  است.

. جوادی آملی کردیم یجانبدار ییگراثیحد به گسترده یوستگیپ برابر در فقه اصول یشناسروش و

اصولی، از نتایج سیاسی تفکر اصولی را بازگشت والیت فقیه به عرصه فقهی و  یفقیه عنوان بهنیز 

ولی  دیتاسیم وی شکوفایی والیت فقیه با ادله فقهی راگرچه . داندیمسپس کالمی اندیشه شیعه 

کوفایی ش وی، نداشت. به نظر ینتایج مطلوب اشیاصل گاهیجا خروج از له بر اثرمعتقد است این مسئ

اجتماعی و  یهاعرصهرا در همه  شاست که نتایج درخشان یالمک و یعقل نیبراهوالیت فقیه با 

 .کندیمسیاسی جامعه محقق 

در مسئله ارتباط عقل و سیاست آملی زمینه دیگری که در فهم هرمنوتیکی نیت جوادی 

که از  ،در مکتب و جریان حکمت متعالیه است. جوادی آملی ویباید از آن بهره گرفت، حضور 

 و قرآن برهان، عرفان، انیم جمعمعتقد است حکمت متعالیه  ،پرچمداران فلسفه صدرایی است
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 و یهماهنگ به نانیماط با و طلبدیم یگرید با استقالل و لزوم نیع در را یک هر و است یوح

 قرآن آنِ از را اصالت ،یدرون سنجش مقام در و ندیبیم هم گرد را آنها همه ،نداشتناختالف

 را شهود اهل هم هیمتعال متکح .کندیملحاظ  ریناپذانفکاک ،یوح محور در را دو آن و داندیم

 .(211 :الف 9831 ،جوادی) سازدیم نائل ینیقی علم به را بحث اهل هم و ندکیم رابیس

 در بیان مقصود «انصراف هنجاری. »5

در باب همگرایی عقل و سیاست، آملی جوادی ت که بخشی از فهم صحیح عقیده مدعای ما این اس

منبعث از انصرافات و انتقادات ایشان در هنجارهای مرسوم نظری است. یکی از منابع دریافت 

است.  یگریاخبارجدی او از هنجار مرسوم  از عقالنیت سیاست، انصراف و انتقاد ویمقصود 

 «حسبنا کتاب اهلل»را به شعار  یگریاخبار. وی ریشه تازدیم یگریاخبارجوادی آملی شدیداً به 

 نیز را آن از استفاده و دادند تیحج قرآن ظاهر به هک کندیما را گروهی معرفی هو آن رساندیم

 آثار سوءیکی از آملی، . از نظر جوادی (921 :9839 ،همو) دانستند منحصر یلفظ بهره و تالوت به

 هرابط مردم، و هیفق رابطه در حوزه سیاست این بود که تا سالیان متمادی یگریاخبارتفکر 

 ود،ب آن یصور یمعنا و ثیحد نقل جامعه، با هیفق نحوه ارتباط تنهاو  بود «مستمع» و «محدّث»

 .نداشت استنباط حق هیفق هکچرا

به  ویگویای اعتقاد  آملی واقع شده وانصراف و انتقاد جوادی در معرض هنجار دیگری که 

 از نید ککیتف به قائل. بدین معنا که گروهی استهمگرایی عقل و سیاست است، مکتب تفکیک 

 نْید و است یراه عرفانْ و فلسفه ،کسلو و معرفت عرصه در معتقدند و اندشده عرفان و فلسفه

له را از اساس لذا صورت این مسئ .داندیمعقل را منبع معرفت دینی آملی اما جوادی . گرید یراه

 یواقع اهگیجا در عقل قرارگرفتن ،. به اعتقاد ویندیچیمو بساط مکتب تفکیک را برکند میپاک 

 یمرزبند دشویم موجب یوح ساحت در دو هر خضوع و نقل با عقل دنیدسطحهم و شیخو

 ستهینگر ینید معرفت هندسه و یشناسنید درون در عقل و بربندد رخت نید و عقل انیم یتوهم

 .(91: 91ج ،ب 9831، همو) گردد محسوب نید یشناختمعرفت منبع دو نقل همراه به و شود
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 آملی عقل در اندیشه سیاسی جوادی یشناسمعرفت. 6

و مراتب عقل را که در اندیشه  استجوادی آملی بر اساس منابع معرفت، قائل به انواع عقل 

ه و معرفت ب ددانمیجهان را متعلق معرفت آملی . جوادی ردیپذیمبوده است  صدرامالو  نایسابن

 وهم، ال،یخ ،گانهواس پنجح. وی ابزارهای شناخت و کسب معرفت را شمردممکن میهستی را 

اگر انسانی از حس و تجربه محروم باشد  وی،. به نظر داندیم، فطرت، شهود و وحی قلب عقل،

اهد بود. قوه و از احکام عقلی مربوط به آن حس نیز محروم خو کندنمیموجودات حسی را درک 

عقل است؛ یعنی حس بدون عقل قادر به کسب شناخت  از قوای یاقوهمادی و مدرکه، حس غیر

: 1ج ،9831 ،همو) ل استو صدور حکم کار عق کندیمچراکه حس فقط تصور را فراهم  ،نیست

ثیرات سیاسی پذیرش چنین دیدگاهی این است که اگر عقل تجربی به این نتیجه . از تأ(213

رسید که بهترین راه حفظ استقالل و آزادی مسلمانان تشکیل حکومت جمهوری است باید بر 

 اساس آن عمل شود و شکل حکومت اسالمی به جمهوری تغییر کند.

عقل را به دو گونه نظری و  است. نوعاً قوّه عاقلهراکی انسان، عقل یا یکی دیگر از قوای اد

 ،یملع عقل و است فهم و شهیاند یروین ینظر عقل. در نظر جوادی آملی، کنندیمعملی تقسیم 

 و وهّمت ل،یتخ احساس، . هر کدام از این دو نیرو مراتبی دارند.میتصم و تین ،اراده ،زهیانگ یروین

لی ئ. پدیدارشدن مسااست انسان کادرا که در حقیقت چهار مرتبه است ینظرعقل  مراتباز  تعقّل

 متوسّط ف،یضع ازنیز  نیقی و جزم علم، نیهمچن و نانیاطم و ظنّ ،کش وهم، احتمال،همچون 

 احتمال از و تعقّل تا احساس مرحله از ،نیبنابرا .ردیگیم سرچشمه ینظر عقل فهم بودنِیقو و

 نداعبارت زین یعمل عقل مراتب .دارد عهده بر را آنها ینظر عقل هک هستند یامور یهمگ ن،یقی تا

 .(111: 1ج ،الف 9831 ،همو) است ارک دارعهده یعمل عقل چراکه عزم، و اراده ت،ین :از

و معتقد است عالم هستی مطابق  گشودهنیز  یشناسیهستپای عقل را در بحث  آملی جوادی

به سه عالم مادی، مثالی و عقلی تقسیم  مثالی و عقلی است، ،وجود انسان که بر سه قسم مادی

هر موجودی در هر عالمی وجود متناسب با همان عالم را دارد؛ هستی مادی، هستی  .شودیم

ا به ت دنشویمحله تجرید م متخذ از ماده مرحله به مریهاگونه که مفمثالی و هستی عقلی. همان

د در عالم هستی نیز موجود مرحله به نعقلی ادراک شو یمفهوم عنوان بهد و نعالم عقل برس
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شکل موجود هم در حالت عقلی آن است  نیترکاملتا به عالم عقل برسد و  شودیممرحله تجرید 

 .(989 :1ج ،9833 ،همو)

اش و در مختصات حکمت متعالیه استمبتنی او  ییگراعقلنیز بر آملی جوادی  یشناسانسان

 ریمس دراست اگر انسانی معتقد و  داندیم «لهحی متأ»را فطرتاً  هاانسانهمه  وی. گنجدمی

 جرگه از و ددهمیاز دست  را اشیفطر متألّهانه اتیح ،قرار نگیرد فطرت یاملکت و ییوفاکش

 دتول بدودیگر، انسان که در  عبارت بهد و به سعادت نخواهد رسید. وشمی خارج انسانی اتیح

 نیا ریغ در .شودیم بالفعل انسان ،شرع و عقل از تیتبع صورت در فقط ،است بالفعل وانیح

)از  دجما از ترپست بلکه یجماد و ینبات یزندگ سرحد به ای دوشمی بدتر هم واناتیح از صورت

 .(911: 2ج، الف 9831، همو) دیرس خواهد نظر وجودی(

ن انسا به نظر او،مشهود است.  نیز کامالً وی یشناسجامعهدر بحث آملی جوادی  ییگراعقل

دوست دارد جهان طبیعت به استثمار و  یعنی طبیعتاً ؛مستخدم یا مستثمر بالطبع است

یعت . این طبتابدینمبرسد و در این راه محدودیتی را بر شیهاخواستهدربیاید تا به  شاستخدام

ز با ین هاانسانکه سایر  ندیبیم . از طرفیکشاندیماو را به سمت زندگی اجتماعی  گرااستخدام

و به تعادل متقابل  شودیمومت و قانون کم حیتسل ناچاربه لذا .اندآمدهدان ین سالح به میهم

 .دهدیمت یرضا

است، ضمن اینکه خود از ابزارهای شناخت آملی عقل در منظومه معرفتی جوادی  ،بنابراین

اقدام به صدور  تواندیم نیز هست؛ بدین معنا که راساً ،از جمله معرفت سیاسی ،منبع شناخت

د. عهده دار احکام و نظریات سیاسی کند. در تمامی منابع کسب معرفت، عقل نقش نهایی را بر

بدون عقل، حس و تجربه و خیال قادر به شناخت نیستند. ابزارهای کشف و شهود و فطرت و 

ه و آنها را برهانی نکند قادر ب اشدنب شانند، ولی اگر عقل پذیرای معارفااگرچه فوق عقل نیزوحی 

 ایفای هیچ نقشی نخواهند بود.

 در همگرایی عقل و سیاستآملی جوادی  «رسانمقصود»کنش گفتاری . 7

ل و در همگرایی عقآملی شناسانه اسکینر، نیت و مقصود جوادی بر مبنای روش هرمنوتیک اندیشه

عقل  در بابآملی د. کنش گفتاری جوادی کراستخراج  ویاز نوع کنش گفتاری  توانیمسیاست را 
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لسفه ف وی،. به نظر گرددیمبه علم و انواع آن و جایگاهش در سیاست بر ویو سیاست، به نوع نگاه 

 سانان وجود یدوگانگ نیز به یبندمیتقس. رمز این شودیمیا حکمت به عملی و نظری تقسیم 

 یجسمان جهت از و کندیم تعلّم هیعال یمباد از واست  مجرّد ،یروحان بُعد جهت از انسان .گرددیمبر

 و است انسان یعلم یهاتیفعال دارعهده هک یاقوّه .کندیم اداره را آن و رددا بدن به یریتدب تعلّق

 ار او یریتدب یارهاک هک یاقوّه واست  ینظر عقل کندیم افتیدر برتر یمباد از را معارف و علوم

 .(921 :2ج ،ب 9831 ،همو) داردنام  یعمل عقل دهدیم انجام

 و رسدیمدر بحث حکمت عملی به ضرورت تشکیل نظام سیاسی و حکومت آملی جوادی 

 هک یزیچ و کندیم کادرا یخوببه عقل را آن ضرورت هک ومت اذعان داردکح بودن اصلبه عقلی

و  ید آنؤز مین را ینقل لیدال نیز هست ولی یشرع مکح شود، اقامه آن بر یعقل معتبر برهان

 داج استیس و ومتکح از هرگز نید ،بر همین اساس. داندیمشرایط تفصیلی آن  کنندهانیب

 ،یاجتماع مسائل ،یاعتقاد و یاخالق ،یفرد مسائل میتعل مواعظ، مت،کح بر ست و عالوهین

ریف نوعی تح صرف، یاخالق و یفرد میتعال و عظهمو به نید ریتفس و نیز دارد ینظام و یاسیس

در نظر جوادی  ،گفت توانیمچون عقل یکی از منابع دین است  ،دین خواهد بود. از طرف دیگر

دهنده حکومت و سیاست هرگز از عقل و وحی جدا نیست و این دو در کنار هم شکلآملی، 

 ند.امحکمات و متشابهات سیاست

 پای عقل را به مشروعیت سیاسی نیز کشانده و با تفکیک مشروعیت به ثبوتیآملی جوادی 

. شود اثبات جدا مقام در تیمشروع ثبوت باید از مشروعیت در مقام و اثباتی معتقد است

مشروعیت ثبوتی همان تعیین حاکمیت دینی از سوی خداوند است، ولی مقبولیت مربوط به 

 چیه عام، ابتین و خاص ابتین امامت، نبوت، باشند شتهندا حضور و نخواهند مردم است که تا

نتایج حضور عقول جمعی برای مشروعیت اثباتی حکومت، حکایت  .شودینم محقق خارج در یک

 ذیرپمشروعیت ثبوتی حکومت دینی که مشروعیت اثباتی نداشته باشد تردید .9 :از آن دارد که

و حکومت مشروع  استتحمیل حکومت، حتی حکومت مشروع نیز بر مردم، نامشروع  .2 ؛است

 اوصاف لحاظدون ب مردم تیثرکا اگر .8 ؛حکومت باطل اموی و مروانی ندارد تحمیلی تفاوتی با

 تیمکحا مسند بر را او و دهند یرأ یو به ،یشخص در دیناز منظر  شدهییدتأ یعمل و یعلم

 .یستن مشروع ینظام نیچن بنشانند،
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خود و در بحث شرایط و خصوصیات خلیفه و  یمقصودگرادر کنش گفتاری آملی جوادی 

ز عقل و بنای عقال برای اثبات افضلیت )ع(، ا و ائمه هی انبیاانتصاب اال خصوصاًحاکم سیاسی و 

چراکه  ،باید از سایر اعضای امت خویش برتر و واالتر باشد اهللةفیخلو معتقد است  ردیگیمبهره 

د تقدیم از بقیه باش ترنییپاقیه بدون مرجح، محال و اگر اگر مساوی با دیگران باشد ترجیح او بر ب

 یعقل شهود را اهللةفیخل عصمت اثبات یهاراه از یکی ویقبیح است.  که عقالً دیآیممفضول الزم 

. شودیم فرض یاعتبار نه و ینیتکو یمقام ،وجود اصالت یمبنا بر نبوتمعتقد است  و ددانمی

 کس هر است. استدالل از ازینیبی و عقل شهود اثبات با یمساو ،یعقل شهود وجوددر نظر وی، 

ود خود این شه. کندیم دایپ نیقی شهود آن به قطعاً ،بدایدر را یعقل شهود و برسد مقام نیا به

 .(912 :21ج ،9833 ،همو)نیاز به ترازوی دیگری نیست برای سنجش آن میزان است و 

عقل در  برایآملی پس از اثبات عقلی و حضور عقل در بیان خصایص امام جامعه، جوادی 

حکومت  شکلآملی، کنندگی قائل است. در نظر جوادی یل حکومت اسالمی نیز نقش تعیینتشک

ریدی اعم از تج ،چراکه برهان عقلی ،شودیمدر مدینه فاضله با توجه به عقل تجربی بشر تعیین 

 و یاسیس ساختار توانیماست. به همین دلیل  یشرع حجتدر صورت افاده یقین  ،و تجربی

 :چراکه اگر ،دانست ینید محتواهم در  و لکش هم در را ،یاسالم یجمهور مثل ،نیمع یومتکح

 ای و مسلمان جامعه نظام یبرقرار راه تنها هک دیرس جهینت نیا به یتجرب و یجمع عقل

 نیا در گرید یهاراه نه است تیجمهور روش آنان یآزاد و استقالل حفظ راه نیبهتر

 عقل کادرا چون ،یبشر نه است یاسالم استْیس لکش و ومتکح ظرف نییتع حال

 افاضه از یجدا نه و است خداوند الهام و بشر تالش محصول نه است؛ یهاال حجت

 و خداوند متقابل احتجاج هیما معتبر ینقل لیدل همانند ،یتجرب عقل نیچن و یآسمان

 .(38 :91ج ،ب 9831 ،همو) است معاد در یو بندگان

 فرجام سخن

نقشی محوری دارد. عقل،  یاسیس معرفتو از جمله آملی جوادی  یشناختمعرفتعقل در مبانی 

 و با پوشاندن لباس برهان رساندیمدوکسای سیاست تجربی و خیالی را به اپیستمه سیاسی 

 شیهایکاستد و ایافزمیمنطقی بر قامت سیاست شهودی و وحیانی بر غنای علوم سیاسی بشر 

هیچ معارضه و تفکیکی میان عقل سیاسی و نقل سیاسی در اندیشه  ،. بر این اساسدیزدایمرا 
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ای گویی به نیازه. پذیرش حجیت عقل در مستحدثات سیاسی و پاسخشودیمآملی دیده نجوادی 

شناسی در موضوع شیهاشرفتیپمتغیر بشری در این عرصه و نقش بارزی که برای عقل تجربی و 

را به نحو چشمگیری اش و کارآمدی رددامی، سیاست را از جمود و تحجر باز شودیمسیاسی لحاظ 

ی عقل در حوزه قطعی و برهان یهاافتهیکردن ، با منظورآملی . نظریه عقل جوادیدهدیمافزایش 

وضات فی به جدایی فاقد منطق عقل ابزاری سیاسی از« وحی ناگفته سیاسی» عنوانبهسیاست 

و با پیوند عقل معاش و معاد بر وسعت طیران عقل در سپهر  هددمیسیاسی وحیانی پایان 

 .دیافزایمسیاست 

 آن رب نریاسک روش در کهرا،  مرسوم یهنجارها در تصرف کید برهمگرایی عقل و سیاست با تأ

 همان یمبنا برآملی  یجواد یاسیس فقهآملی دید.  یجواد شهیاند در ارهاب توانیم، شودیم دیکأت

 وجهت و نید قلمرو در عقل قراردادن با یو یول ،است شده یگذارهیپا عقل از یاصول یعلما فیتعر

 داتیکأت از یدیجد ریتفاس و بخشدمی وسعت را عقل گستره ،یتجرب عقل یقطع یهاافتهی به ژهیو

 ،مشروع حاکم از اعم یاسیس مختلف موضوعات در دقت. کشدپیش می ینید شهیاند در عقل بر

 هک دهدیم نشان...  و مصلحت صیتشخ ،یاسیس مستحدثه مسائل و فاضله نهیمد ت،یمشروع

 یهنجارها در کندمطرح میکه از منزلت عقل در معرفت دینی  یاهینظربر اساس آملی ی جواد

در همه  آن عملکرد گستره و عقل از یفیبازتعر آن یمبنا بر و دهکر یتصرفات یاصول یعلما مرسوم

 «هیفق تیوال» مفهوم ازآملی  یجواد فیبازتعر. است دهمطرح کر ،از جمله حوزه سیاست ،هاحوزه

 .رودیم شمار به تصرفات دست نیا از زین عدالت و فقاهت تیوال به
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