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مقدمه
اصطالح " "Common Senseبه واژگان مختلفی مانند عقل سلیم ،عقلل متعلار ،،فهلم عرفلی،
درک عام ،حس عام ،عقل مشترک ،تلقی عام ،قضاوت عرفی ،عقل عرفی ،فهم متعار ،،عر ،علام،
درک شهودی و شعور معمول ترجمه شده است.
به طوركلی ،میتوان عقل متعار ،را عبارت از آن چیزی دانست كه مردم ،به طلور مشلترک ،در
مورد آن توافق دارند و همعقیدهاند .بروس كوئن 1در تعریف عقل متعلار ،معتقلد اسلت كله عقلل
متعار ،به باورداشتهای مشترك و روزمرهای اطالق میشود كه از نسللی بله نسللی دیگلر انتقلال
مییابند (كوئن ،1331 ،ص .)2به عبارت رساتر ،عقل متعار ،حاوی معنلایی اسلت كله ملردم در
زندگی و تعامالت روزمره از آن استفاده میكنند .بنابراین ،عقل متعار ،یلك منبل مهلم اطالعلات
برای فهم سوگیری عملی انسانها و پیشفرضهای آنان دربارﮤ جهان است (خیری.)1339 ،
در اهمیت عقل متعار ،همین بس كه پارادایمهای علوم اجتماعی در قبال جایگاه و نقش عقلل
متعار ،موضعی ایجابی یا سلبی داشتهاند .به عنوان نمونه ،پارادایمهای پوزیتیو یستی ،تفسلیرگرایی
و انتقللادی مواض ل گونللاگونی دربللارﮤ جایگللاه عقللل سلللیم 2و فهللم عرف لی 3ی لا عقای لد ،باورهللا و
مشترک مردم در معرفتشناسی و شناخت جهان اتخاذ كردهاند.
پوزیتیو یستها در خصوص ماهیت علم بر تمایز میلان عللم و فهلم عرفلی (شلعور عامیانله از
جمله مذهبی) تأكید دارند .از دیدگاه آنان فهم عرفی شبیه علم است ،ولی غیلر نظاممنلد میباشلد.
تفسیرگرایان به فهم عرفی و باورهای عمومی برای درك و فهم جهان توجه دارند .فهلم عرفلی حلاوی
معنایی است كه مردم در زندگی و ارتباطات روزمره از آنها استفاده میكنند .فهلم عرفلی یلك منبل
مهم اطالعات برای فهم سوگیری عملی انسانها و پیشفلرضهلای آنلان دربلارﮤ جهلان اسلت .در
پارادایم تفسیرگرایی عقل متعار ،به عنوان یکی از مناب معرفت نگریسته میشود .در نظریله كلنش
متقابل نمادین (یکی از نظریههای پارادایم تفسیرگرایی) عقل متعلار ،از چنلان اهمیتلی برخلوردار
1. Bruce J. Cohen.

 .2آیا مالك درستی و نادرستی اندیشهها ،میتوانند مردم عادی باشند؟ آیا عقل سلیم میتواند دال بر رد شکاكیت و ایدهآلیسم باشد ،اگر هست
چگونه؟ بر اساس پارهای از این نظریهها هر انسان عاقلی كه از مرحله طفولیت عبور كرده باشلد و از لحلا ذهنلی دچلار اخلتالل نباشلد ،در
برخوردار بودن از اصول عامی كه «اصول عقل سلیم» نامیده میشوند ،با انسانهای دیگر سهیم است .این اصول در مبنای اندیشه و عملل همله
انسانها نهفتهاند.
 .3در پارهای از آثار اندیشمندان مسلمان از عقل سلیم به عقل عرفی در مقابل عقل تجریدی محض تعبیر شده است .برای آگاهی بیشلتر ر.ك:
جوادی آملی 77 :1331 ،به بعد.
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است كه همه شناختهای مورد بررسلی دانشلمندان عللوم اجتملاعی ،بلا توجله بله شلناختهای
متعار ،مردم مورد بررسی قرار میگیرند .بر این اسلاس ،كلار دانشلمند عللوم اجتملاعی مطالعله،
توضیح و قابل فهم كردن معانی ساخته شده توسط مردم است .انتقادگرایلان معتقدنلد ،فهلم عرفلی
مردم ،از جمله شعور مذهبی ،بر آگاهی كاذب پایهریزی شده است .عقل عرفی در پارادایم انتقادی
و فمینیستی باورهای كاذبی هستند كه قدرت و شرایط عینی را در خود پنهان میسلازند كله محقلق
باید آنها را افشا كند( .ر.ك :محمدپور،1339 ،ص.)291
نقش عقل متعارف در پارادایمهای مدرن
پوزیتیو یسم

ا
نقللش عقللل كامال متمایز از علم و دارای
متعار،

اعتباری كمتر از آن

تفسیرگرایی

انتقادی

نظریههای قدرتمند روزمره كه

باورهللای نادرسللتی كلله

مللردم عللادی آنهللا را بللهكار قدرت و شرایط عینلی را
میبرند

پنهان میسازند

(محمدپور ،9337 ،ص 447و079؛ كافی ،9370 ،ص)921

با توجه به اینکه جایگاه عقل متعار ،در پارادایمهای علوم اجتماعی بهصورت كلی بیلان شلد.
اكنون پرسش این است كه عقل متعار ،با چه سازوكاری در تولید دانش دینی بهكار میرود؟ پاسخ
به این پرسش بدون مشخص كردن این نکته كه منظور از عقل متعار ،در علوم اسلالمی (در اینجلا
فقه و اصول) و نیز علم دینی چیست ،امکان ندارد؛ زیرا این اصلطالحات و نیلز ارتبلا میلان آنهلا
چندان واضح نیستند.
پیش از اینکه به عقل متعار ،،معنای آن و نقش آن در تولید علم دینی بپردازیم ،باید مشلخص
كرد كه چرا از میان مناب یا روشهای ایجاد معرفت ،در این جستار ،به عقلل متعلار ،توجله شلده
است .برای تبیین این موضوع میتوان به چند دلیل اشاره كرد:
دلیل اول اینکه ،در چند دهه گذشته از سوی برخی پارادایمها (ماننلد پلارادایم تفسلیرگرایی) و
برخی دیدگاهها و نظریههای علوم اجتماعی ،به عقل متعار ،توجه و یژهای مبذول شده است؛ بلرای
نمونه ،میتوان از دیدگاههای پدیدارشناسانه ،كنش متقابل نملادین و روششناسلی مردمنگارانله كله
ذیل پارادایم تفسیرگرایی قرار دارند ،نام برد.
دلیل دوم برای بررسی جایگاه عقل متعار ،در پارادایم اسالمی عللوم انسلانی ،در ایلن مقالله،

01

روششناسی علوم انسانی  /س / 02ش /97تابستان 9373

ا
سابقه نسبتا دیرینه بهكارگیری این مفهوم در علوم اسالمی (ماننلد فقله و اصلول) اسلت ،البتله ایلن
استفاده به دلیل محدود شدن در حوزه مسائل فقهی و اصولی (اینکه عقل متعار ،كاشلف از تأییلد
معصوم به منظور استنبا حکم شرعی است) از قلمرو این علوم خارج نشلده و نتوانسلته اسلت بله
علوم حقیقی (همچون كالم و فلسفه) وارد شود و همچنان در فضلای عللوم تجلویزی و توصلیهای
باقی مانده است.
اما به واق علم دینی چیست كه عقل متعار ،برای تولید آن میتواند نقش ایفلا كنلد .اصلطالح
علم دینی در نیمه قرن بیستم مطرح و متداول شد .مدعیان علم دینی معتقدند كه علت ظهلور ایلن
ایده وضعیت نابسامان اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و تمدنی جهان اسالم در برابر تملدن
غرب و پیشرفت و استیالی آن بر جوام اسالمی بوده است .این نابسامانیها اندیشمندان مسللمان
را بر آن داشت كه به دنبال علتیابی از این نابسامانیها و یلافتن راه برونرفلت از آن برآینلد .نتیجله
تالش برای علتیابی و یافتن راه برونرفت از نابسامانیها ،منجر به ایدﮤ اسالمیسازی معرفت یا به
تعبیر دیگر تولید علم دینی (اسالمی) شد .اصالح موضوعی علوم جدید ،گسترش روش از تجربلی
به دیگر روشها ،نظریهپردازی ،اصالح پارادایم علوم ،دریافت فرضیههای تحقیلق از منلاب دینلی،
و ...از جمله رو یکردهایی است كه تا كنون در باب علم دینی مطرح شدهاند (ر.ك :كلافی.)1379 ،
اما آنچه در این مقاله با تسامح علم دینی نامیده میشود ،دانشی است كه افزون بر اسلتنبا مبلادی
هستیشناختی ،انسانشناختی ،معرفتشناختی و روششاختی ،پلارهای از نظریلههای آن ریشله در
مناب دینی دارد .به دیگر سلخن ،میتلوان از منلاب دینلی ،الگلوی فرانظریله و همچنلین نظریله یلا
نظریههایی را از آن مناب ساخته و پرداخته كرد و آنها را كنار دیگلر نظریلههای موجلود در عللوم بله
محك ارزیابی و سنجش قرار داد.
بر هر حال این جستار در صدد است ،نقش عقل متعار ،را كه در رو یکردهای مختللف عللوم
اجتماعی اهمیت بسیاری یافته است و از طرفی در علوم فقه و اصول هم مطرح بوده و هسلت ،اگلر
چه در سایر علوم مربو به دین گسترش و توسلعه نیافتله اسلت ،بله عنلوان منبل یلا روش معرفلت
واكاوی كند.
در ارتبا با تولید علم دینی آثار قابل توجهی از سوی متفکران فارسیزبان منتشر شده است؛ با
این حال كمتر اندیشمندی به بهرهگیری از عقل متعار ،در تولید علم دینلی توجله داشلته اسلت .از
آثاری كه در آنها به عقل متعار ،،به عنوان منب شناخت یا روش شناخت ،اشاره شده اسلت ،یکلی
منزلت عقل در هندسه معرفت دینی از آیتالله جوادی آملی است (ص 72به بعد) و دیگلر نظری ه
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اجتماعی ارتباط در قرآن (كافی )1392 ،اشاره كرد .مغفول مانلدن عقلل متعلار ،از نگلاه تیلزبین
اندیشمندان اسالمی ما را بر آن داشت تا به این مقوله پرداخته ،به بررسلی نقلش عقلل متعلار ،در
تولید دانش دینی بپردازیم.
عقل متعارف
عقل متعار ،چیسلت و تفلاوتش بلا عقلل كلدام اسلت؟ وقتلی سلخن از عقلل بله میلان میآیلد،
پیچیدگیها و ابهامهایی در ذهن شکل میگیرد؛ زیرا از عقل معناهای مختلفی ارائه شده است .این
اشکاالت و ابهامها شامل عقل متعار ،نیز میشود .در آغاز چنین به نظر میرسد كه عقل متعلار،
نیز خود نوعی عقل است ،اما در واق  ،نمیتوان با ضرس قاط از این دیدگاه دفاع كرد.
فیلسوفان اسالمی در مبحث معنا و تعریف عقل ،گاه عقل را از زاو یله وجودشلناختی و گلاه از
جنبه معرفتشناختی تعریف و بررسی كردهاند .در این راستا ،آنان دستكم دو معنا برای عقل بیلان
كردهاند .1 :موجود مجرد تامی كه هم در ذات و هم در فعلش ،مجلرد از وسلائط فلیض بلین علالم
الوهی و عالم طبیعی است و در زبان شرع به آن فرشته یا ملک و در زبان فلسفی بلا الهلام از متلون
دینی ،عقل نامیده میشود؛  .2نیروی ادراكی انسلانی و قلوﮤ تعقلل او (دانلش شلهركی،1337،ص
 .)38در بررسی حاضر ،معنای دوم عقل و از میان دو رو یکرد ،رو یکردی معرفتشناختی بله عقلل
مراد و منظور است كه به معنای «ادراک كلی» است (طباطبلایی ،ج ،1339 ،1ص .)92از ایلنرو،
عقل به لحا وجودی از قلمرو موضوع این مقاله خارج است.
اما نسبت عقل متعار ،با عقل به معنای دوم چیست؟ عقل متعلار ،چله ارتبلاطی بلا عقلل در
رو یکرد معرفتشناختی دارد؟ عقل متعار ،در واق عقل نیست ،بلکه فرآوردﮤ عقل اسلت .در نظلر
گرفتن عقل متعار ،به عنوان محصول و فرآوردﮤ عقل ،هم با آنچله از ایلن مفهلوم در فلسلفه عللوم
اجتماعی مراد است ،تطبیق میكند و هم با تصو یری كه آن را در علوم اسالمی سنتی ،ماننلد فقله و
اصول مییابیم ،قرابت دارد.
 .1-1عقل متعارف در تفکر اسالمی

همچنانكه در مقدمه یادآوری شد ،عقل متعار ،در علومی چون فقه و اصول مطرح بوده و هست.
به همین منظور باید در این علوم به دنبال مفاهیم و اصطالحاتی باشیم كه حلاكی از عقلل متعلار،
هستند .در واق  ،باید به این پرسش پاسخ دهیم كه جایگاه عقل متعلار ،در عللوم اسلالمی سلنتی
(كالم ،فلسفه ،فقه ،اصول) چگونه است؟ سپس با استفاده از مفاهیم و اصطالحات بلهكار رفتله در
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این علوم ،به دنبال سازوكار تولید نظریه دینی باشیم.
بهكارگیری عقل متعار ،در تفکر فلسلفی اسلالمی چیلزی نیسلت كله بتلوان آن را انکلار كلرد
بلداهت وجلود اشلاره كلرد كله فالسلفه
(ملکیان ،1337 ،ص ،)32برای نمونه ،میتوان به مفهلوم
و

موجلود
وجلود
اسالمی برای «وجود داشتن وجود» كمتر استداللی اقامه میكنند؛ زیلرا اذعلان بله
و
و
و
مطلق یا واقعیلت را بلدیهی ملیپندارنلد (طباطبلایی ،1339 ،ص .)47املا ایلن اسلتفاده هیچگلاه
صراحت نیافته و قاعدهمند نشده است ،بهطوری كه یکی از منتقدان فلسفه اسلالمی معتقلد اسلت:
«فیلسوفان اسالمی نتوانستند نسبت به فهم عرفی (عقلل متعلار ،)،یلک موضل مشلترک و واحلد
اتخاذ كنند (ملکیان ،1337 ،ص .)89
ا
از میان دانشهای اسالمی فقه و اصول به طور مبسو به عقل متعار( ،نله لزوملا مسلاوی بلا
تعبیر غربی آن) پرداختهاند .با اینکه علم اصول و فقه به مسائلی میپردازند كه برای استنبا احکلام
به كار میآید ،اما بسیاری از مسائل آنها عقالیی است.
همین عقالیی بودن علم اصول و فقه است كه این دو دانش را بله مفهلوم عقلل متعلار ،پیونلد
میزند ،عقل متعار ،كه در اصول توسط اصطالحات سیره متشرعه ،سیرﮤ عقال ،بنای عقلال ،علر،
و عادت مصداق یافته است ،در واق  ،محصول و فرآوردﮤ عقل است.
اما چگونه میتوان این اصطالحات متعدد را به عقل متعار ،فروكاست؟ آیا ایلن فروكلاهش بله
معنای صر،نظر كردن از اختال،های این اصطالحات است؟
این اصطالحات متعدد گرچه تفاوتهایی با یکدیگر دارند ،اما به اندازهای نیست كه نتوان آنهلا
را به یک اصطالح ،تقلیل داده و برای منظور خود استفاده كنیم.
برای نمونه ،برخی پژوهشگران اصولی معتقدند ،بنای عقال خود نوعی عر ،است كله در بیلان
متأخرین سیره عقالئیه نام گرفته است .سیرﮤ استمرار روش عقال بلر انجلام یلا تلرک چیلزی اسلت.
مرحوم نائینی ،سیره را عمل مسلمانان میداند و میگو ید :سیره در واق عر ،عمللی اسلت .علر،
عملی هرگاه تا زمان معصوم استمرار داشته باشد ،عر ،متشرعه یا سیره متشرعه نامیلده ملیشلود و
حجت است و در كلمات فقهاء ،بیشتر از آن تحت عنوان عر ،و عادت «مماجرت العاده علیه» یاد
شده است ،ولی فقیهان جدید تعبیر بنای عقال را به كار بردهاند (رجبی ،1372،ص.)131
بنابراین ،از آنچه در معنای عقل متعار ،و این اصطالحات گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت كله
همگرایی این اصطالحات به اندازهای است كه با رواداشتن كمی مسامحه نسبت به تفاوتهایشلان،
همه آنها را ذیل عنوان «عقل متعار »،قرار داد.
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اكنون كه معلوم شد عقل متعار ،از طریق واژگان یادشده در علم اصول قابل جسلتجو اسلت،
باید به منشأ عقل متعار ،پرداخت .اما پیش از اینکه به منشأ عقل متعار ،بپردازیم ،باید به پرسلش
مهمتری پاسخ داده شود؟ حجیت یا معیار اعتبار عقل متعار ،از دیدگاه علم اصول از كجلا نشلئت
میگیرد؟
پاسخ به این پرسش هرچه باشد ،نمیتوان از این نکته غافل ماند كه حجیت یا معیلار اعتبلار در
علم اصول به عمل كنشگر ناظر است و در فلسفه ،علوم اجتماعی و جامعله شناسلی و دیگلر عللوم
ا
حقیقی ناظر به علم ،اما بهرغم وجود این اختال ،باید در نظر داشت كه اوال ،عقل متعلار ،كله در
اصول و فقه با اصطالحات نامبرده بیان شده ،اگرچه ناظر به عمل است ،اما به هر روی ،مسبوق بله
اندیشه و حاكی از تداول باورداشتهایی مشترک میان مردم اسلت ،دوم اینکله ،در عللوم اجتملاعی
عقل متعار ،به «باورداشتها» تعبیر شده است ،املا زملانی كله ،بله عنلوان م،لال ،روششناسلان
مردمنگار به پژوهش در رویههای عقل متعارفی مردم میپردازند ،به طور دقیق اعمال و كلنشهلای
كنشگران را ثبت و ضبط میكنند و سپس آنها را به نیات ،آگاهی و تفکر عقل متعار ،جامعه نسبت
میدهند ،پس سیرﮤ عقال ،سیره متشرعه و عر ،و عادات اگرچه ناظر به عملاند و نه باورها ،املا بلا
این حال میتوان آنها را به عنوان نمونهها و مصادیق عقل متعار ،ملردم بله معنلای باورداشلتهای
مردم در نظر گرفت.
.1-2منشأ عقل متعارف

فطرت انسان ،آموزههای وحیانی و نیز بسیاری امور دیگر مانند غرایلز طبیعلی ،روابلط قلدرت و...
میتواند به عنوان منشأ در تولید عقل متعلار ،،در سلطح ذهنلی و اعملال مترتلب بلر آنهلا ،نقلش
عمدهای به عهده گیرد.
به طور خالصه عواملی كه در پیدایش عقل متعار ،یا تغییر آن دخالت دارند ،عبارتند از:
 .1سرشت یا طبیعت انسانها؛
 .2عقل و درک عقالنی؛
 .3قوانین دینی و احکام شرعی؛
 .4عوامل طبیعی و جغرافیایی كه بر عر ،خاص مؤثر است؛
 .8نیازهای متحول و غیرقابل اجتناب زمان و مکلان (هماننلد آنچله در حفل نظلام و مصلالح
اجتماعی پدید میآید)؛
 .1تعصبها و باورهای نژادی ،ملی و دینی؛
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 .7تقلید از محیط و پیشینیان (رجبی ،1372 ،ص .)131
دانش اصول فقه بسیاری از مبانی و مسائل خودش را از هملین سلیرههلا و علر،هلای عقالیلی
(باورها و عملکردهای متلأثر از عقلل متعلار )،بله اضلافه سلیره متشلرعه (عقلل متعلار ،خلاص
دینباوران) اخذ میكند.
 .2سازوکار بهرهگیری از عقل متعارف در تولید علم دینی
به باور این جستار ،پژوهشگر علوم اجتماعی در مواجهه با گزارههای برگرفته شلده از عقللمتعلار،
(در صورت نبود گزارههای نقلی ،عقلی یا تجربلی) میتوانلد بله نظریلهپردازی در عللوم اجتملاعی
كمك كند ،این یعنی تولید نظریه علمی با استفاده از دانش عامیانه یا همان باورهای عقل متعلار.،
به دیگر تعبیر ،تبدیل دانش عامیانه به دانش آ كادمیک و نظاممنلد بلرای هلر پژوهشلگر و دانشلمند
اجتماعی ممکن نیست؛ زیرا هر اندیشمند اجتماعی جهتگیری خاصی را اتخاذ میكند كه هملین
جهتگیری بر كیفیت برخورد دانشمند اجتماعی با پدیدههای اجتماعی اثرگذار است.
جهتگیری دانشمند اجتماعی از سه صورت زیر بیرون نیست:
 .1جهتگیری معطو ،به مطابقت با واق عینی (عقالنی ل تجربی) ،جهتگیری تبیینی؛
 .2جهتگیری معطو ،به مطابقت با واق ذهنی (عقالنی ل ذهنی) ،جهتگیری تفهمی؛
 .3جهتگیری معطو ،به نقد و اصالح اجتماعی ،جهتگیری نقدی.
پژوهشگر در ارتبا با عقلمتعار( ،دانش عامیانه) سه برخورد دارد ،املا پلیش از آنکله دانلش
آ كادمیک شکل بگیرد ،عالم یا پژوهشگر اجتماعی جهتگیریهلای خلودش را پیشلاپیش در نظلر
دارد ،به دیگر سخن ،وقتی او به عقل متعار( ،یا هر نوع منب یا روش معرفتی دیگلر) رجلوع كنلد؛
یکی یا تلفیقی از جهتگیریهای سهگانه را در نظر دارد.
گفتنی است كه هر كدام از جهتگیریها محدودیت خاصی را اعمال میكنند ،بله طلوری كله
شیوﮤ برخورد خاصی از سوی هر كدام از جهت گیریها مناسب و دیگری فاقد كارآمدی تشلخیص
داده میشود.
به گونه كلی سه شیوﮤ برخورد وجود دارد كه هر كدام تنها مناسب بلا برخلی از جهلتگیریهلا
است.
 .9برخورد روشی .در اینگونه برخلورد ،عقلل متعلار ،طریلق آگلاهی از فراینلدهای عمللی
كنشهای كنشگران و راههای توافق میان آنها و چگونگی فهم آنها از جهان اجتماعیشان است.
 .0برخورد معرفتی ،در اینگونه برخورد ،محتوای باورها و شیوههای عملکردی عقل متعار ،و
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صدق و كذبشان اهمیت دارند؛ یعنی اینجا برخال ،گونه قبلی ،عقل متعار ،موضوعیت دارد نله
طریقیت.
 .3برخورد تلفیقی ،یعنی ممکن است برخورد ملا هلم بلرای بهدسلت آوردن آگلاهی از فهلم و
عملکرد مشترک مردم باشد و هم خود محتوا و صدق و كذبشان دارای اهمیت باشد؛ یعنی طریقیت
و موضوعیت هر دو مطرح باشد.
همانطور كه یادآوری شد ،هر كدام از جهتگیریها با برخی از برخوردها سازگار و بلا برخلی
ناسازگار است و از همین روی است كه شش تركیب به دست میآید.
 .1 - 2برخورد روشی

 .9 - 9 -0برخورد روشی ـ جهتگیر ی تبیینی
در برخورد روشی ،جهتگیری معطو ،به مطابقت با واق عینی (تبیینی) ،اهمیت چنلدانی نلدارد؛
یعنی در این نوع برخورد ،پژوهشگر قصد تبیین ندارد .در این برخورد ،عقل متعلار ،،در واقل  ،بله
لحا اینکه طریق آگاهی از فرایندهای عمل و كنشهای اجتماعی كنشگران است و نیلز بله لحلا
اینکه از شیوههای فکری و قواعد اندیشه در میان انسانها حکایت میكند ،اهمیت مییابد .به دیگر
سخن ،در این برخورد محتوای باورهای عقل متعار ،و گزارههای آن به ذات خود اهمیلت ندارنلد،
بلکه طریقیت آنها ،دارای اهمیت است.
برای نمونه ،وقتی پژوهشگری قصد دارد این مسئله را بررسی كند:
وقتی مردم در امور روزانه خودشان از خبری كه توسط تعلداد زیلادی اطلالع دهنلده ،بله گونله
یکسانی گزارش میشود ،با خبر شوند ،نسبت به آن با قاطعیت برخورد میكنند.
ّ
در این وضعیت ،پژوهشگر نمیتواند هم قصد تبیین علی داشته باشد (جهلتگیری تبیینلی) و
هم به محتوای گزارش اهمیت دهد كه مغایر با برخورد روشی است و همچنلین همزملان بخواهلد
این عملکرد مردم را از طریق آگاهی از باورداشتهای عقل متعار ،آنان بررسی كند.
 .0 - 9 – 0برخورد روشی ـ جهتگیر ی تفهمی
در این نوع برخورد جهتگیری معطو ،به مطابقت با واق ذهنی (عقالنی ل ذهنی) یا جهلتگیلری
تفهمی اهمیت مییابد ،یعنی پژوهشگر ،عقل متعار ،را جدی میگیرد؛ به منظلور تفهلم واقعیلت
اجتماعی .همین خواست است كه بهرغم اینکه باورهای عقل متعار ،بله فاسلد و صلحیح تقسلیم
میشوند ،اما با این حال درستی یا نادرستی باورها اهمیتی ندارد (یعنی مطابقت محتوای باورهلا بلا
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متعار ،نادرست هم به لحلا
واقعیت عینی)؛ زیرا میتوان اینگونه در نظر گرفت كه باورهای عقل
و

اینكه دربردارندﮤ توصیفی ضمنی از فرایندهای اندیشهی مردم هستند ،درخور توجه هستند.

برای نمونه ،در بعضی فرهنگها وقتی فلردی تصلمیم بله انجلام كلاری دارد و در ایلن هنگلام،
خودش یا فرد دیگری عطسه كند ،فرد مزبور از انجلام آن عملل منصلر ،ملیشلود .پژوهشلگر بلا
مشاهدﮤ این عمل از درست یا نادرست بودن این عمل صلر ،نظلر میكنلد و ایلن عملل را وسلیله
كسب آگاهی از باورداشتهایی می داند كه در این جامعه موجود است و نیز اینکله چگونله چنلین
عملکردهایی به وجود میآیند و این باورها چگونه عمکردهای افراد را جهتدهی میكنند.
 .3 - 9 – 0برخورد روشی ـ جهتگیر ی نقدی
برخورد روشی مغایرتی با نقد و اصالح ندارد و میتوان با دست یافتن به نحوﮤ برخورد كنشگران بلا
جهان اجتماعیشان ،نحوﮤ به توافق رسیدنشان و بسیاری از امور دیگر ،به واقعیت امور دست یافت
و به نقد و اصالح در سطح ذهنی یا عینی دست زد.
به بیانی روشنتر ،وقتی پژوهشگر به فهمی از عملکردها و نیز باورهلای عقلل متعلارفی دسلت
یافت ،میتواند به نقد و اصالح جامعه و فرهنگ مورد مطالعه اقدام كند.
 .2 - 2برخورد معرفتی

 .9 - 0 – 0برخورد معرفتی ـ جهتگیر ی تبیینی
در برخورد معرفتی ،محقق علوم اجتماعی به محتوای عقل متعار ،اهمیت میدهد ،نه اینکه عقلل
متعار ،راهی برای آگاهی از واقعیتها و قواعد آنها باشد .در برخورد روشی ،عقل متعار ،مجرای
ما برای آگاهی از قواعدی بود كله انسلانهلا آنهلا را در جریلان كلنشهلا و باورهلای خلود نهادینله
میساختند و سپس همینها اندکاندک به باورها یا قواعد كنش قدرتمندی تبدیل ملیشلوند كله بله
آنها عر ،،سیره عقال و ...میگو ییم.
اما در برخورد معرفتی ما به محتوای باورها میپردازیم كه ایلن املر از دو زاو یله حلائز اهمیلت
است؛  .1زاو یه ایجابی؛ از ای ن منظر پژوهشگر ابتدا به تفکیک تجربی یا فراتجربلی بلودن محتلوای
باورهای عقل متعار ،میپردازد و پس از كسب نتیجه ،بسته به اینکه به كدام یک از آنها تعلق داشته
باشد توسط محک تجربه ،عقل یا آموزههای وحیانی صحت و درستی آن باور را میسنجد و در گام
نهایی آن دسته از باورهای عقل متعار ،كه صحیح و درست تشخیص داده شوند به زبان آ كادمیلک
و به عنوان دانش بیان میشوند.2 .زاو یه سلبی؛ از این منظر پژوهشلگر بله محتلوای باورهلای عقلل
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متعار ،توجه میكند ،اما به درستی یا نادرستی گزارهها توجهی نمیكند ،حتی با فرض عدم صحت
باورها .این باورها اینگونه درنظر گرفتله میشلوند كله در ذهلن كنشلگران واقعیلت یافتلهانلد ،آنهلا
دروغهایی هستند كه در ذهن كنشگران واقعی هستند و پیامدهای واقعی به دنبال دارند؛ زیلرا ملردم
بر اساس همین باورهای روزمره (حتی نادرست) كنشهای روزمرهشان را به انجام میرسلانند .ایلن
باورهای كاذب نشانگر این هستند كه آنها چگونه جهلان اطرافشلان را فهلم ملیكننلد و پژوهشلگر
میخواهد به همین فهم به عنوان یک واقعیت دست یابد.
 . - 0- 0 - 0برخورد معرفتی ـ جهتگیر ی تفهمی
به دلیل اینکه سوگیری ما نسبت به باورهای عقل متعار ،معرفتی است و قصد ما از پژوهش و تأمل
دستیابی به محتوای عقل متعار ،و صدق و كذب آن ،و نه مجرا و طریلق قلراردادن عقلل متعلار،
برای رسیدن به فهم كنشگران اجتماعی از دنیای اجتماعیشلان اسلت ،پلس جهلتگیلری تفهملی
نسبت به جهتگیری تبیینی از كارآمدی كمتری برخوردار است.
 . 3 - 0 - 0برخورد معرفتی ـ جهتگیر ی نقدی
برخورد معرفتی نسبت به برخورد روشی ،بستر مناسبتری بلرای جهلتگیلری معطلو ،بله نقلد و
اصالح است؛ زیرا با مشخصكردن درست از نادرست و تشخیص واقعیت از ناواقعیت میتوان بله
عیانساختن بسیاری از باورهای نادرست و عملکردهای فاسدی كله در جامعله وجلود دارد ،یلاری
رساند و این یعنی نگاه انتقادی به باورها ،دانشها و عملکردهای عینی جامعه ،گروهها و افراد.
 .3 - 2برخورد تلفیقی (روشی و معرفتی)

اینگونه برخورد ،زمینه بهتری برای بررسی چندبعدی و جهتگیریهای سهگانه پلیش رو ملینهلد.
و
برخوردی كه در دانش اصول فقه و فقه تا به حال توجه كمتری به آن شده است؛ زیرا علملای اصلول
با این موضوع برخوردی معرفتی داشتهاند ،یعنی پس از آنکه روشن ملیشلد بلاوری تأییلد شلارع را
كسب نموده است ،از این معرفت برای استنبا احکام استفاده میشد.
در كل میتوان گفت :جهتگیری تفهمی در دانش اصول فقه به كلی نادیده گرفته میشلد ،املا
به هر روی عقل متعار ،مطرح شده (در اندیشه اسالمی بهو یژه فقه و اصول) توانلایی آن را دارد كله
هر سه جهتگیری تبیینی ،تفهمی و نقدی را برآورده سازد.
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 .3مالک و معیار ارزیابی عقل متعارف در علوم اسالمی
در نظریهپردازی برای علم دینی این عقل استداللی است كه در مرتبه اول شلناخت قلرار ملیگیلرد.
تجربه برای آنکه ارزیابی شود و به صورت گزارههلای علملی بیلان شلود ،بایلد صلورتی عقالنلی و
منطقی به خود گیرد و در مرحله بعدی به ارزیابیهای نقادانه عقل بر اساس مبادی بدیهی تن دهلد
و گر نه نمیتواند ،به عنوان نظریه پذیرفته شود .البته این حکلم درسلت اسلت كله عقلل و فعالیلت
عقالنی در حوزﮤ علوم طبیعی فاقد كارایی است و نمیتوان استدالل عقالنلی را بلهجای مشلاهده و
آزمایش نشاند ،اما همین حکم بله ضلرورت مشلاهده و آزمایشلگری و بسلیاری از قلوانین دربلارﮤ
درستی یا نادرستی آنها ،همه از عقل به دست میآیند.
این سنت مبتنیبودن صحت گزارهها به میزان استداللپذیری عقالنی آنها در دیگر جریلانهلای
اندیشه ،مانند كالم اسالمی و اصول فقه هم تداوم یافته و مشاهده میشود.
بنابر آنچه گفته شد ،این نتیجه به دست میآیلد كله بلرخال ،عللوم اجتملاعی غربلی كله تلک
روشیاند و فقط در این اواخر در اثلر ضلعف و كاسلتیهلای تلکروشلی بلودن ،اقبلالی بله سلوی
ا
روشهای تركیبی و تک،رگرا شده است؛ علم دینی اوال ،ك،رتگرایی روششناختی را قبول دارد؛ زیلرا
در اندیشه اسالمی ،افزون بر عقل جزئی و تجربه ،دیگر منلاب شلناخت (شلهود و نقلل منتهلی بله
وحی) به رسمیت شناخته میشوند .نصلر ( ،1389ص )11در ایلن ملورد چنلین اظهلار ملیدارد:
«محققان و علمای اسالمی" ،از مشلاهده محسوسلات و تجربله" و "اسلتدالل و برهلان" و بلاالخره
"تعقل و ذوق و شهود عرفانی" استفاده كرده و از هر طریقی به صورتی پیوستگی مراتب وجلود را بله
شلناخت متعلدد ،روشهلای شلناخت متعلدد و
یکدیگر نمایان ساختهاند ».بلهطور مسللم منلاب
و

متفاوتی را نیز میطلبد.
ا
ثانیا اینکه ،در علم دینی ابتدا عقل برخی از اساسیترین توصیفها و تبیینها راج بله هسلتی
از قبیل معرفت به خدای واحد (توحید) ،نبوت و برخی گزارههای اساسی دیگر را اثبلات ملیكنلد،
پس از اثبات عقلی این امور ،همین هستیشناسی بر تمام عرصلههلای معرفتلی سلیالن ملییابلد،

بهگونهای كه در تنازع شهودات عقلی و معرفت وحیانی ،گاهی اولو یت به معرفت وحیلانی صلائب
داده میشود؛ زیرا در این روش «چون یقین صددرصد به صحت گفتار گو یندﮤ وحی داریلم ،بلرای
ما یقینی است .همانطور كه در سایر موارد این روش (راه غیر مستقیم به دست آوردن یقلین) قابلل
قبول بوده است و یکی از راههای معتبر شناخت واقعیت است ،در اینجا نیز اعتبلار و ارزش خلاص
خود را دارد ،یقینی كه از این طریق به دست میآید ،قابل مقایسه با هیچیک از راههای دیگر نیست»
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(محمدی عراقی و دیگران ،1333 ،ص  .)223یا حداقل حکم به نفل معرفلت وحیلانی مسلکوت
گذارده میشود ،یا اینکه اگر به نف عقل خاتمه یابد ،به قاعدﮤ مالزمه عقل و نقل (كل ملا حکلم بله
العقل حکم به الشرع و بالعکس) تمسک میشود ،پس این تفسیر قابل بررسی میشود كه شلاید در
فرایند به دستآوردن گزارههای علمی در قسمت وحیانی ،فرد محقق دچار نقصانهای معرفتی شده
و باید دوباره به مناب دینی نظر اندازد تا بتواند تبیین صحیحتری از موضوع مربوطه با توجه به رابطله
عقل و نقل استخراج كند.
چرا چنین ابتنایی به گزارههای معرفتی مبتنی بر نقل میشلود ،آیلا ممکلن نیسلت دسلتكم در
مرحله انتساب حکم از سوی شارع به خطا رفته باشیم؛ زیرا در مسئله گزارههای معرفتی وحیانی (و
در كل همه گزارههای وحیانی) با چهار مرحله روبهرو هستیم:
مرحله اول :برهانی بودن خود وحی و اصول اساسی باورهای دینی نظیر توحید ،عدالت ،نبوت
و معاد و امامت؛
مرحله دوم :اعتبار و صحت محتوای گزارههای وحیانی؛
مرحله سوم :صحت یا عدم صحت انتساب گزارههای وحیانی به مصدر وحی (قرآن و سنت)؛
مرحله چهارم :تفسیر گزارههای وحیانی.
در مرحله تفسیر گزارههای وحیانی نیاز به گفتن اسلت كله «مرحلله صلحت انتسلاب تعلابیر و
قضایای مطروحه به پیامبر یا امام و در نتیجه سخن خدا ،در مرحله نخست بیانلات قرآنلی انتسلاب
صدردرصد و روایات انتساب در حد كلارایی روش تلاریخی دارد؛ هلر چنلد در بسلیاری از ملوارد
روایات در آنچنان حد بسیار باالیی از اطمینان است كه در حوادث تاریخی كمتر یافت ملیشلود.
مرحله دوم ،فهم كالم خداوند یا معصوم ،مشابه سایر نوشتهها بلوده بلا ایلن تفلاوت كله از دقلت و
روشنی بیان برخوردار است .در مرحله سوم( ،آنچه مقصود بوده تا چه حد بلا واقل منطبلق اسلت)
انطباق صددرصد آن محرز است .به این طریق ،روش تعبدی در هر سه مرحله بر روشهای معادل
خود برتری داشته و معرفتی یقینیتر و منطبلقتلر بلا واقل را در اختیلار قلرار میدهلد» (مجلسلی،
1473ق ،ج ،92ص.)119
در یک حکم كلی میتوان گفت ،آنچه گذشت یعنی ملالک قرارگلرفتن معرفلت وحیلانی و نیلز
شهودات عقلی به همه پژوهشها اعتبار میبخشد و پژوهشهای مبتنی بر عقل متعار ،نیز از ایلن
مسئله مست،نی نیستند.
اعتبار عقل متعار ،در صورتی محرز است كه از شرایطی كه برای آن برشلمردهانلد ،برخلوردار
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باشد ،محققان علم اصول بر ایلن باورنلد كله عقلل متعلار ،در صلورتی دارای اعتبلار اسلت كله:
.1مخالف نص (قرآن و سنت) نباشد؛  .2امر عرفی از نوع مسامحات و علادت تقلیلدی بیاسلاس
نباشد ،بلکه متکی به ارتکازات عقالیی باشد .اگر عر ،از نیازها و مصلحتهلای زملان سرچشلمه
گرفته باشد ،تنها در آن زمان و مکان ارزش خواهد داشت ،نه برای عر ،دیگری كه آن مصلحتهلا
و نیازها را ندارد و برای او مطرح نیست ،چنانکه هر عر ،خاصی چنین است.
مرحوم میرزای نائینی در باب اعتبار عر( ،یکی از انواع عقل متعار )،مینو یسلد« :در طریقله
عقال ،عدم ردع از سوی شارع كفایت میكند و نیازی بله امضلا نلدارد؛ زیلرا علدم ردع در صلورت
قدرت و تمکن بر ردع ،مستلزم امضاء و رضای شارع است ،اما بعید نیست كله در خصلوص بلاب
معامالت ،امضای شارع الزم باشد؛ زیرا معامالت از امور اعتباریه است و حجیلت آن متوقلف بلر
اعتبار شارع میباشد» (كاظمی خراسانی ،1479 ،ج ،3ص.)19
برخی دیگر از فقها و اصولیان از این فراتر رفته و حکم نملودهانلد كله حتلی در معلامالت هلم
امضای شارع الزم نیست و بر این باورند كه معامالت مبنایی عقالیی دارد و صر ،علدم مخالفلت
شارع كافی است .یکی از مسائلی كه در مقاله حاضر خود را نشان میدهد ،این اسلت كله چگونله
می توان جایگاه عقل متعار ،در علوم حقیقی ،مانند جامعه شناسی ،روان شناسی و ،...را براسلاس
نقشی كه عقل متعار ،در علوم اعتباری و تجویزی چون فقه و اصول دارد ،الگوبرداری نمود؟ یا به
دیگر سخن ،چگونه می توانیم بر اساس نقشلی كله عقلل متعلار ،در عللوم اعتبلاری ،تجلویزی و
دستوری ،مانند فقه و اصول ،ایفا میكند كه مربو به بایدها است ،احکام مربو بله واقعیلتهلا و
هستیها و علوم توصیفی -تبیینی(علوم حقیقی) را استخراج كرد؟ به عبلارت دقیلقتر نقلش عقلل
متعار ،در علوم تجویزی ،مانند فقه و اصول ،چه تفاوتی با نقش عقل متعلار ،در عللوم حقیقلی،
مانند علوم اجتماعی ،دارد؟ آنچه این بحث را به مقاله حاضر مرتبط میكند ،این مسلئله اسلت كله
اگر رابطه ای منطقی بین این دو دسته از ادراكات در كار باشد ،میتوان از گزارههای هنجلاری متلون
دینی كه بخش اعظم گلزارههلای دینلی را تشلکیل ملیدهنلد ،در مباحلث توصلیفی و تبیینلی عللم
اجتماعی اسالمی نیز استفاده كرد (بستان ،1397 ،ص  )12و به همین قیاس ایلن مسلئله در ملورد
نقش عقل متعار ،هم صدق خواهد كرد.
پیرامون اعتبار عقل متعار ،سه دیدگاه وجود دارد:
 .9حجت بودن ذاتی عرف .در این دیدگاه ،حجیت و اعتبار عر ،ذاتی و بلینیلاز از امضلای
شارع است؛ زیرا صاحبان این دیدگاه ،حکم عر ،و بنای عقلال را مسلتند بله فطلرت و برخاسلته از
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بایستههای زندگی اجتماعی میدانند كه ناسازگاری با آن ،به منزلله ناسلازگاری بلا نیازهلای زنلدگی
اجتماعی ،مصالح و از هم گسستن نظام اجتماعی است؛ حال آنکه شلارع هیچگلاه از نگهداشلت
مصالح ،حف نظام و پرهیز از هم فروپاشی آن ،فروگذار نبوده ،بلکه همواره احکام را برپایله هملین
مهم ،برنهاده است.
 .0حجیت عقلی عرف .در این دیدگاه ،اعتبار عر ،و بنای عقال بر پایه قاعلده حسلن و قلبح
عقلی است ،یعنی صاحبان این دیدگاه ،عر ،را مرتبهای از مرتبلههلا و گونلهای از گونلههلای عقلل
میدانند و بر این باورند كه اختالفی بین حکم عقل و عر ،وجود ندارد .از اینرو ،به وسلیله قاعلدة
مالزمه بر آن شدهاند كه شرعیبودن عر ،را ثابت كنند و دلیل اعتبار عر ،را در فرانمایی و كاشلف
بودن آن از حکم عقل میبینند.
 .3امضایی بودن حجیت عرف .دارندگان این اندیشه ،اعتبار و حجت بودن عر ،را بسلته بله
موافقت و امضای شارع میدانند و بر این باورند كله آن دسلته از علر ،و بنلای عقلال اعتبلار دارد و
درخور استناد است كه از سوی شارع امضاء شده باشد (گلباغی ماسوله ،1379 ،ص.)222-221
از این سه دیدگاه ،دو دیدگاه نخست را نمیتوان پذیرفت؛ زیرا:
بناهای عقالیی و عر،ها تنها از منبل فطلرت یلا عقلل سرچشلمه نملیگیرنلد ،بلکله منلاف و
سرچشمههای دیگری نیز به این باورها و عملکردها جهت میدهند.
بناهای عقالیی در موارد بسیاری در ابتنای خودش بر عقالنیلت و فطلرت خدشلهپلذیر اسلت،
بهو یژه آنکه در فرهنگهای مختللف بلا علر،هلا ،بناهلای عقالیلی (باورهلا و عملکردهلای عقلل
متعار )،گوناگونی روبهرو هستیم كه گاهی از آموزههای وحیانی بسیار دور هستند.
در نتیجه عر،ها و بناهای عقالییای دارای اعتبار بهشمار خواهند رفت كه تأیید شارع را كسب
كرده باشند ،بنابراین ،چرا عر،ها یا بناهای عقالیی باید تأیید شارع را كسب كرده باشند؟ آیا امکان
ندارد آنها را با عقل یا تجربه آزمود؟ در همین موقف است كله مسلئله همزملانی معصلوم بلا عقلل
متعار ،مطرح میشود.
 .1 - 3شرط شکلگیری عقل متعارف در زمان معصوم

پرسشی كه در اینجا مطرح میشود ،این است كه كسب تأیید شارع چگونله قابلل حصلول اسلت؟
همچنین پرسش دیگری هم كه به دنبال پرسش نخست مطرح میشود ،ایلن اسلت كله آن دسلته از
باورهای عقل متعار ،كه در زمان معصوم وجود نداشتهاند ،چگونه تأیید شلارع را كسلب كلرده ،از
حجیت و اعتبار برخوردار میشوند؟
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پاسخ به سوال نخست به روش ذیل ممکن میشود:
 .9عدم بازدارندگی؛ بازنداشتن (عدم ردع) .اعتبلار و حجلت بلودن علر ،و بنلای عقلال،
نیازمند به امضای روشن شارع ندارد؛ بلکه همین كه ثابت شود باز نداشته است ،با وجلود ایلن كله
ممکن بوده ،كاشف از رضامندی اوست؛ چه این كه اگر عر ،و بنای عقالی رایج بین مردم ،ملورد
پذیرش نبود ،بر او بود كه از آن باز دارد.
 .0ثابت نشدن بازدار ی .ثابت نشدن بازداری شارع ،كاشف از امضاء و رضلامندی اوسلت و
برای حجت بودن و اعتبار عر ،و بنای عقال كافی است؛ زیرا كه شارع خود از عر ،و عقلال ،بلکله
رئیس آنان به شمار میرود و در مسلک ،با عر ،یگانگی دارد .بنا بر ایلن در صلورت ناسلازگاری و
یگانه نبودن مسلک او با عر ،،بر اوست كه به جهت شارع بودن با بازداشتن ،اخلتال ،و دوگلانگی
مسلک خود را با عر ،بشناساند.
.3سکوت .شماری از دانشوران پیرو اندیشه امضاء با دست یازیدن به عقلل و ظهلور حلالی1،

و
سکوت شارع را برای كشف امضاء و رضامندی او كافی و دلیل بر امضلاء ،اعتبلار و حجلت بلودن

عر ،و بنای عقالیی میشمارند ( گلباغی ماسوله ،1379 ،ص .)223-222
ا
در پاسخ به پرسش دوم باید گفت كه پژوهشگر علوم اجتماعی عمدتا با باورهلا و عملکردهلای
ا
مبتنی بر عقل متعارفی مواجهه دارد كه عموما نوپدید هستند و شاید هم در بسلتر فرهنگلی خاصلی
رایج و متداول باشند ،در اینگونه موارد كه دسترسی به تأیید شارع وجلود نلدارد ،چگونله ملیتلوان
دانش تولیدی را معتبر دانست.
از آنجایی كه دین اسالم آخرین دین جهانی و كاملترین دین است ،پس به نظر میرسلد نبایلد
در این موارد بالتکلیف بماند .املام خمینلی(ره) در اینبلاره بلا اسلتناد بله عللم للدنی معصلومان
معتقدند« :فرقی بین عر،های پیوسته به زمان امام معصوم با دیگر بناهای عقالیی ناپیوسته به زمان
معصومان وجود ندارد و بدینگونه روش بازنداشتن را برای اعتبار و حجت بودن سلیرههلای نوپیلدا
چونان عر،های پیوسته به زمان معصومان(ع) بدینگونه كارآملد ملیشلمارد» (گلبلاغی ماسلوله،
،1379ص  .)228پس همزمانی باور و شیوهای عملکرد عقالیی شر نیست و تولید علم صورت
 .1ظهور حالی ،ظهوری است كه از حالت متکلم و سیاق كالم وی در ذهن مخاطب پدید میآید و از وض واض ناشلی نیسلت ،م،لل ظهلور
حال متکلم در این كه «ما یقوله یریده و ما الیقوله الیریده»؛ هر آن چه كه بر زبان میآورد به ّجد اراده كرده و هر چله را بله زبلان نیلاورده ،اراده
جدیاش به آن تعلق نگرفته است .ظهور حالی همانند ظهور لفظی حجت است.
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گرفته بر این مبنا معتبر به حساب میآید؛ زیرا شارع آن را امضاء كرده است.
اما در اینجا پرسشی مطرح خواهد شد كه در جایی كه شارع با عر ،یا سیرهای مخالفلت كلرده
است ،البته ما میتوانیم از آن عر ،یا سیره صر،نظر كنیم ،اما در بسیاری از عر،ها یا سیرههلا كله
مخالفت و ردعی صورت نگرفته چه نیازی به تالش در جهت كسلب امضلای شلارع اسلت؟ مگلر
نمیشود با در معرض قراردادن عقلی و تجربی این عر،ها وسیرهها از آنها استفاده كنیم؟
یکی از پاسخها میتواند این باشد كه برخی از باورداشتهای عقل متعار ،یا رویههای عمللی
روزانه مردم فراتجربی هستند و برخی تجربی ،بنابراین ،آنچه از حیطه تجربه خارج باشد ،خلارج از
سنجش تجربه قرار میگیرد.
نتیجهگیری
 .1علوم فقه و اصول با اصطالحات و قواعدی كه بومی خود این علوم است بهطور مبسو بله عقلل
ا
متعار( ،نه لزوما مساوی با تعبیر غربی آن) پرداختهاند .اصطالحاتی مانند عر ،،سیرﮤ عقال ،بنای
عقال ،عر ،و عادت ،ارتکاز عقالیی ،سیره متشرعه و ...متضمن معنایی نزدیلک بله عقلل متعلار،
هستند كه در دیدگاه پیشنهادی تحت عنوان عقل متعار ،گردآمدهاند.
 .2عقل استداللی و وحی همانگونه كه در هر پژوهشلی (عللوم اسلالمی سلنتی ماننلد فقله و
ا
اصول) نهایتا معیار صحت و اعتبار هستند ،در این دسته از پژوهشها هم به عنوان ملالک و معیلار
ارزیابی نقشی تعیین كننده دارند .مگر آن دسته از باورهای عقل متعار ،كه نلاظر بله املور تجربلی
باشند كه در این صورت باید به محک تجربه مورد آزمون و سنجش قرار گیرند.
 .3عقل متعار ،در علم دینی هم روش كسب معرفت است و هم منب معرفت .همانگونله كله
نتیجه شد :سیره متشرعه نوع خاصی از عقل متعار ،است و نیز بنلای عقلال كله امضلا و یلا تقریلر
معصوم در خصوص موضوعی هدایت میكنلد و در اینجلا آنچله اهمیلت دارد؛ محتلوا ،موضلوع و
مسئلهای است كه پژوهشگر توسط این روش به آن رهنملون شلده اسلت و نله نفلس ایلن باورهلای
عقالیی و این سیرهها ،چون در عر ،و بنا یا سیرﮤ عقال ،اگر مسلئلهای بله حضلور معصلوم رسلیده
باشد ،اهمیت مییابد و در غیر این صورت اهمیتی ندارد ،در صورتی كه تمام اهمیت سیرﮤ متشرعه
به این است كه در زمان معصوم به وجود آمده یا استمرار پیدا كرده باشد و امضای معصوم را كسلب
كرده باشد .پس بدینگونه این اصطالحات كه حی،یت تاریخی دارنلد بله لحلا روشلی فوقالعلاده
اهمیت مییابند.
اما از زاو یهای دیگر و با در نظر گرفتن اینکه برخی از انواع بنای عقال و سیرﮤ عقال كله در زملان
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معصوم پدید نیامدهاند و با اذعان به اینکه بناهلای عقالیلی دچلارتغییر ملیشلوند ،تکلیلف بناهلا و
سیرههای عقالیی پس از معصوم این است كه بناها و سیرههای عقالیی تا زمانی كه مخالفت با نص
صریح نداشته باشند ،از باب مالزمه بین حکم شرعی و عقلی قابل اعتنا بوده و پذیرفته میآیند؛ زیرا
«در تعالیم اسالمی قاعدهای هست كه به مقتضای آن هر آنچه عقل بلدان حکلم كنلد شلرع نیلز در
برابر آن حکم خواهد نمود (قاعده مالزمه) و از اینرو ،در این گونله ملوارد حکلم شلرعی از حکلم
عقلی ناشی و استنتاج خواهد شد .تالزم میان وجوب چیزی و مقدمات آن ،یا میان امر به چیزی با
نهی از ضد آن ،همچنین اینکه امر و نهی در یک مورد نمیتوانلد جمل شلود (كله همله از مسلائل
اصول فقه و منشأ آثار و احکام فقهی اسلت) همله از قبیلل هملین احکلام عقلل اسلت» (مدرسلی
طباطبایی ،1313 ،ص.)13
البته میتوان اشکال نمود كه نباید سیرههای عقالیی را با عقلورزی یکی دانست؛ اگر چله ایلن
حکم میتواند در كلیت خودش صحیح باشد ،اما باید گفت شرع به این تفاوت میان امر عقالنلی و
ا
عقالیی كامال واقف است و بر همین اساس ،سیرههای عقالیی ،علر ،و ( ...عقلل متعلار )،را بله
انواع مختلفی ،به لحا كیفی ،تقسیم كرده است و همه آنها در یک سطح قرار ندارند.
 .4با توجه به آنچه گذشت ،بناهای عقالیی پس از معصوم هم درخور توجهاند ،اما این توجله و
اهمیت نه به لحا روشی و اینکه حاكی از مسئلهای بوده كه توسط شارع به نحو تقریری یا امضایی
بیان شده ،بلکه به این لحا است كه عقال یا كنشگران اجتماعی بر امری ناخواسته یا خواسته توافق
كرده و در جهان عینی در حال تحقق بخشیدن بهآن هسلتند و بازتلاب عملل اجتملاعی ،باورهلایی
است كه از آن به بنای عقال ،سیرﮤ عقال یا عر ،تعبیر میكنیم كه به بهترین وجهلی تناسلب ذهلن و
عین هم نمودار میشود .بر این اساس ،عقل متعار ،در تولید دانش اسالمی هم روشی برای كسب
معرفت و هم منب تولید آن است.
 .8عقل متعار ،در پارادایم اسالمی علوم اجتماعی دارای اعتبار درجه دوملی اسلت و پلس از
عقل ،نقل و تجربه قرار میگیرد .در پارادایم اسالمی علوم انسانی ،فهلم عرفلی شلیوهای جلایگز ین
برای تفسیر و فهم معنای روایات و تفسیر جهان اجتماعی است .پارادایم اسالمی علوم انسانی ،فهم
عرفی را منبعی جایگز ین و گاهی شاهدی برای صلحت فهلم مفسلر از روایلات تلقلی میكنلد .در
پارادایم اسالمی عقل سلیم یا فهم عرفی منبعی برای شلناخت پلس از منبل وحلی ،عقلل و تجربله
است.
 .1فرجامین وجه ،بیگمان حجیت و اعتبار پژوهشهای مبتنی بر این دو نوع از عقلل متعلار،
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است .اعتبار و حجیت عقل متعار ،در تولید دانش دینی متکی به عقل اسلتداللی ،وحلی ،تجربله
مبتنی بر عقل است؛ زیرا گزارههای عقل متعار( ،بلا همله انلواعش) زملانی معتبرنلد كله بلا عقلل
استداللی در تعارض قرار نگیرند ،به دیگر تعبیر ،با اینکه باورهای عقل متعلار ،از منلاب متعلددی
منشأ یافتهاند ،اما با این حال زمانی كه در معرض داوری قرار گیرند ،از شیوههای منطقی و عقالنلی
تبعیت میكنند .از همین روی ،این قسم از پژوهشها اعتبار نهایی خو یش را از همكنشی میان عقل
و وحی كسب میكنند.
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