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 چکیده 

باز مورد بحث و عقل، از دیر اموضوع ارتباط عقل و دین با یکدیگر و چگونگی مواجهه باورمندان به ادیان الهی ب
که باید تمام  ن بر این باورندبرخی از متدیناسو های مختلف فکری بوده است. چه، ظاهراً از یکمناقشه گروه

بخش دیگری های کتب آسمانی بدوزند و در کنار آن به هیچ منبع الهامتوجه و نگاه خویش را صرفاً به آموزه
کنند! هر چند در ن و کتب آسمانی را به مخالفت با عقل متهم میکه از سویی نیز برخی، ادیااعتنا نکنند. چنان

یدگاه داده شده است؛ لکن در این های درخوری از سوی اندیشمندان مسلمان به هر دو دادوار مختلف پاسخ
و نیز مفسران دین اسالم در این رابطه  پیشوایانترین عنوان یکی از برجستهامام علی)ع( به رویکرد پژوهش

البالغه و حتی در دیگر منابع صورت در نهج )ع(نده شده است. در پرتو بررسی دقیقی که در کلمات امامنمایا
ویژه و عنایت خاصی  و نارساست و این امام همام نگاه آید که هر دو نگاه پیش گفته، نادرستدست میگرفته، به

 به امر تعقل و خردورزی در امور دین و دنیا دارد.
 

 .گراییهای عقلالبالغه، تعقل، نشانههجن ها:واژهکلید
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 مقدمه
عم از اتاوردهای بشری دس میبشر مرهون خردورزی و اندیشیدن اوست. تما بدون تردید ترقی و تکامل

ی هاجامع علوم انسانی پدید آمده و یا اختراعات و اکتشافاتی که در دیگر عرصه ینظریاتی که در حوزه
ورزی و تعقلی است که در نهاد بشر نهاده دانش و فناوری صورت بسته، همه و همه مبتنی بر قوه اندیشه

و به تدریج قابلیت تکامل دارد؛ لذا بشر  اشتداد است اتب و قابلمرالبته قوه تعقل در انسان ذو» شده است.
 «جدیدی از حقایق و اسرار را در پرتو آن پیش روی خود بگشاید یاین امکان را دارد تا هر روز دریچه

ترین رسالت پیامبران)ع( برانگیختن و یکی از برجسته لذا در سخنان امام علی)ع( (.161: 1131)الهیجی، 
پس خداوند فرستادگانش را در میان مردم » ی پنهان عقل انسان معرفی شده است:هابیدار نمودن گنجینه

و ها روانه نمود... تا گنجینه خردهای آنان را به جنبش سوی آنبه درپییپبرانگیخت و پیامبرانش را 
 .(1خطبه )«درآورندشکوفایی 

ندگی بشر جز با تفکر سامان توان گفت: حیات انسانی، حیاتی فکری است و زمیاین اساس،  بر    
پذیرد و زندگی بشر هرچه بیشتر بر تفکر و اندیشه استوار باشد به همان اندازه از استحکام و مطلوبیت مین

 بیشتری برخوردار است.
 ایمابقی خود استخوان و ریشه  ایای برادر تو همان اندیشه

 ینگلخ هو هیمـت ،د خاریور بو        و گلشنیـت هدیشـگر گُلست ان                  
 (191: 1131مولوی: )

در حدیث که چناندینی نکات ارزشمندی در ارتباط با جایگاه فرازمند عقل مطرح شده است؛  متون در    
 .(26 ،1 : ج1013 )کلینی،بر جایگاه رفیع عقل به روشنی تأکید شده است« آفرینش عقل»مشهور 

: 1012)راغب، «الْعَقْلِ مِنَ عَلَيْهِ خَلْقاً أَكْرَمَ اللَّهُ مَا خَلَقَ: »فرمایدمی زنی در همین معنا، پیامبر اسالم)ص(    

( و در روایتی دیگر، آن حضرت، مقام عقل را از عرش الهی هم برتر دانسته و عقل را نخستین آفریده 833
سوی تعقل و و ارشاد به ییگراعقل(. در ارتباط با 169 ،0ج : 1011 خداوند معرفی کرده است)صدوق،

ی اخیر از سوی محققان و مصلحان مسلمان مطرح گردیده و هاخردورزی مطالب جدّی و جذّابی در سده
توان با قاطعیت میآید؛ اما میکار که مخاطبان و جستجوگران را به افتهیسامانکتب و مقاالت متعددی 

 -)ع(از کالم معصوم سنگگرانگزینشی عنوان هب -البالغهنهجاذعان نمود که این موضوع بسیار مهم در 
 به شایستگی مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی افراد بسیاری را از  یشخصیتی برجسته و جهانی که فضایل و سیرهعنوان به )ع(؛امام علی    
ی خویش برای امت هاسوی خود جلب نموده است، در رهنمودها و هدایتادیان مختلف به باورمندان

و دیگر منابعی که مشتمل بر سخنان البالغه نهجسالم و پیروانش به تعقل نگاهی ویژه داشته؛ لذا سراسر ا
ی هابشر در عرصه بخشنجاتترین ابزارهای یکی از مهمعنوان بهآن حضرت است، به تعقل و خردورزی 

 توجهی داشته است.مختلف زندگی انسان عنایت قابل
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 پژوهش یپیشینه
از سوی تعدادی از  )ع(ررسی صورت گرفته تاکنون مطالبی در ارتباط با عقل از دیدگاه امام علیبر اساس ب

نوشته  «)ع(عقل و تعقل از دیدگاه امام على»با نام  یامقاله مثالعنوانبهاست.  یافتهساماننویسندگان 
ده است. این مباحث است که موضوعات مختلفی را در ارتباط با عقل مورد بررسی قرار دا رضا برنجکار

مقاله دیگری نیز با  .البالغهنهجتا  افتهیسامان غررالحکمدر کتاب  )ع(بیشتر بر مبنای سخنان امام علی
سیدمحمد  نوشته شده و توسطوائلی العبدالرحمن  توسط «البالغهنهججایگاه عقل و تجربه در »عنوان 

منتشر شده است. در این البالغه نهجهای هشپژو مجله 16و  18 هایترجمه گردیده و در شمارهحدادی، 
نویسندگان این نوشتار از مطالب سودمند  رابطه عقل و تجربه مورد اهتمام قرار گرفته است. صرفاًنوشته 

با جامعیت و البالغه نهجگرایی را در مطروحه در مقاالت فوق بهره برده و در صدد برآمده تا موضوع عقل
 .جذابیت بیشتری ارائه دهند

 

 تعریف لغوی عقل
که  دیآیبرم وضوحبهها . از سخنان آناندکردهشناسان از دیرباز درباره ریشه لغوی عقل بحث و گفتگو لغت

 صیلین معناى اهمبه نیز آن دیگر است و همه مشتقات « بازداشتن»به معناى « عقل»اصل مادّه 
 :گویدمیابن فارس . گرددیبازم

 ه معنایاى واحد، قیاسى و فراگیر است که اکثر موارد کاربرد آن بشه، داراى ری«لَقَعَ»مادّه »
عقل است؛ زیرا  شدهبرگرفتهاز همین معنا نیز عقل واژه . استیا معنایى نزدیک به آن « بازداشتن»

 .(69 ،0ج : 1010 )ابن فارس،«داردیبازماز گفتار و رفتار ناپسند انسان را 

 مَعقِلو . مَعَاقِل أيضا و جمعه: هو المَعْقِل ؛ والعُقُول : الحِصن و جمعه:و العَقْل گوید:میخلیل فراهیدی نیز     

در کتب فقهی و در  .(161 ،1ج : 1019 )فراهیدی،کنندمینگهداری  آنجاجایی است که حیوانات را در 
که آنان را خاطر آنهشود بمیشود عقل نامیده میکه به اولیاء مقتول پرداخت  یاهیداصطالح شرعی نیز 

به من بده منظورش دارویی است تا شکمش را از « عقلی»شود می. نیز وقتی گفته داردیبازماز انتقام 
 .(161 ،1ج : 1021 )ازهری،روانی باز دارد

 عقل در آن در معنی حبس کردن ؛ کهحَبَسَه: الدَّواءُ بَطْنَه عَقَلَ» در همین راستا صاحب بن عباد گوید:    

: البعيرَ و عَقَلْتُعقل نامیده شده  اشیدارندگخاطر اثر نگه دارو به ؛ والدَّواءُ: عَقُوْل ؛ وشکم آمده است

 : الحِفْظ و عقل و: الحَبْل و العَقْلو العِقَالو از بستن پای شتر با تعبیر عقل کردن آن یاد شده  شَدَدْت يدَه

 .(132 ،1 ج :1010 )ابن عباد،«استعمال شده است به معنی ریسمان و وسیله نگه دارندگی عقال

دگی و ـازدارنـدارندگی، بهـنگ»مال آن ـوارد استعـی عقل در همه مای لغوـاس معنـبر این اس    
برای رؤیت « حجاب و مانع»عنوان بهبه الهام از همین معنا گاهی از عقل که چناناست. « کنندگیترلـکن

 :شدهگفتهو  ادشدهیحقایق واال 
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 در خلوت مستان نه منی هست و نه مایی        این ما و منی جمله ز عقل است و عِقال است
  (08 :1163 خمینی،)

است؛ لکن در حقیقت این بازدارندگی در « مفهوم بازدارندگی»البته هرچند جوهره معنای لغوی عقل     
ست که موجب ارجمندی و فرازمندی آن گر است و همین امر اکننده، دستگیر و یاریابعاد مختلف هدایت

 شود.می
 

 معنای اصطالحی عقل
شود؛ میگاهی برای اینکه مطلبی به خوبی مفهوم گردد در تعریف آن از واژگان یا مفاهیم مخالف استفاده 

که چناناست؛  جهلاند. فراهیدی گوید: عقل نقیض نهاده« جهل»لذا برخی در تعریف عقل آن را در برابر 
داد، میدانست، بداند یا از کارهای ناپسندی که پیشتر انجام میچه را که از پیش نکه کسی آنمیهنگا

فهم و یا دارای عقل  خوش یقومکه کسی یا میهنگاو  «عَقْالً يَعقِلُ عَقَلَ»شود: میانزجار پیدا کند، گفته 

 ،1ج : همان )فراهیدی،«عَقُولٌ رجلٌ و ؛عُقَالء و عاقلونَ و قومٌ عاقلٌ رجلٌ» شود:می گفته بسیار باشند،

161). 
اطالعی و دیگر جهل به ده است. یکی جهل به معنای بیشالبته جهل از نظر فراهیدی دو گونه معرفی     

و  میاین وی از عقل به معنای خوش فه عالوه برمعنای جهالت و انجام اعمال ناشایست و قابل سرزنش. 
 است. نیز یاد کرده میزیاد فه

را خالف « جَهل»داند و می« حُمق»اللغه، معنای عقل را خالف فیفروق البرخالف فراهیدی، صاحب     
توان گفت سخن وی نیز همان مفهوم مورد نظر فراهیدی است؛ می (.36 :1011 عسکرى،)نامدمیعلم 

ر وی از حمق نیز همان گیرد و منظومیاطالعی در برابر عقل به معنای علم قرار چه جهل به معنای بی
ی ناشایست است که در برابر عقل هامعنای دوم جهل از نظر فراهیدی است که به معنای ارتکاب کنش

 گیرد.میبه معنای کنش خردورزانه قرار 
شود؛ لکن در موارد بسیاری افراد حتی میو اطالعات، جهل نامیده  هابر این اساس، هرچند نبود آگاهی    

و اطالعات کافی، درک و تحلیل درست و استواری از امور نداشته و در  هانِ آگاهیبا وجودِ داشت

ت تر، جهالت و حماق. به تعبیر دقیقگزینندیبرممسیر نادرستی را  هاو کنش هاو فعالیت هاگیریتصمیم

 ؛هوانیش ؛دلیل دخالت دادن تمایالت سرکشِ نفسانیاز خردورزی و به حالتی است که به هنگام محرومیت

 نهد! لذا در ادعیه از خداوند درخواست شده که شر این تمایالت از سر عقل برداشته شود:میشیطانی رخ 
 .(231و  186 ،1ج : 1011)طوسی، «ن راه تسلطی بر عقل من قرار ندها)پروردگارا( برای اندوه و شیط»

)کراجکی، و گاه در برابر حُمقالزم به ذکر است که در روایات نیز گاه عقل در برابر جهل مطرح شده 
 .(211-199 ،1 ج: 1011
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 یهاتوان عقل را قوه، استعداد یا قابلیتی در انسان دانست که با کسب علوم و آگاهیمیبر این اساس     
تواند مسیر درستی را در مییابد و در صورت استفاده و استمداد از آن در امور می( تقویت و تعالی ها)داده

بنابراین علم خوراک عقل است و ؛ تلفِ بینشی، کنشی و روشی پیش پای صاحب خویش قرار دهدابعاد مخ
 1.ندارد عقل بدون علم کارایی چندانی

الزم به ذکر است که در ارتباط با اقسام عقل و چسانی و چگونگی کارکرد آن و مباحث فلسفی     
 2شود. مطروحه پیرامون عقل سزاست در جایی دیگر بحث

 

 عقل و دین نسبت
ای از کنند؛ یکی عدهمیدو دسته از افراد در ارتباط با وجود نسبت و ارتباط بین عقل با دین تشکیک 

معقول  غیردانند و دین را امری کامالًمیعلمای مادی و الئیک که دین را یکسره در تضاد با عقل و علم 
تند که به ظن خویش به قصد دفاع از دین دسته دوم افرادی از خود معتقدان به ادیان هسکنند. میمعرفی 

داری زنند و با نادیده انگاشتن نصوص دینی بسیاری که بر تعقل در دین و دینمیبه این اندیشه دامن 
متجلی  هاآنگرایانه برای آید فوراً تفکر الئیک و مادیمیتا سخن از عقل به میان  خردورزانه تأکید دارند

دانند که حرف میالاقل در ذهن در جرگه کسانی  -اگر نه با زبان -ورزی را به خرد کنندهدعوتشود و می
این گروه به اصطالح مذهبی نیز دیواری بلند از فراق و فاصله میان عقل و  سانینبدزند! و می یردینیغ

 .(1191 محمدرضایی، فصیل این بحث، نک:)برای ت!کشندیبرمدین 
ویژه در دین از وجود نسبت بین دین و تعقل، در ادیان الهی و بهاما در ورای این دو درک نادرست     

از کثرت نصوص قرآنی و روایی وارده که چنانآوری بر تعقل شده است؛ اسالم تأکید بسیار زیاد و شگفت
آید که نکات دست میبهجدّی بین عقل و دین  در این زمینه نه تنها وجود رابطه و نسبتی استوار و

 شود.میقرار داده  باورانیندگرایی پیش روی نیز از ارزش و ارج عقل یزیبرانگجاباعآور و شگفت
که چناندر اسالم الزم است فهم اصول دین و مسائل اعتقادی بر برهان و استدالل عقلی استوار باشد؛     
ئل اعتقادی به اثبات وجود پروردگار و یا یگانگی خداوند، عدل و سایر مسا مانندمسائلی البالغه نهجدر 

بدان »فرماید: میدر باب یگانگی خداوند )ع( امام علی مثالعنوانبهشود. میسبک برهان عقلی ارائه 
فرزندم! اگر خدای دیگری غیر از خدای یکتا وجود داشت او نیز حتماً برای راهنمایی بشر پیامبرانی 

 .(11نامه )«فرستادمی

                                                           
 يقال للقوّة المتهيّئة لقبول العلم. الْعَقْلُ. 1

 ،1131 سجادی، .231-236، 2ج ، 2110. عجم، 060-088 ،2111دغیم،  .1211و  1196-1190 ،2 ج :1996 وی،ـانـهـ. نک: ت2
 .1291-1291، 2 ج
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گان و لزوم توجه به حسابرسی الهی و نظام پاداش و کیفر الهی در خصوص عبرت از گذشت ع()امامنیز آن 

 ،به سالمت بگذرد یاپرستیدنعقل هرگاه از اسارت هوای نفس نجات یابد و از » فرماید:میدر روز قیامت، 
 .(1نامه )«دهدمیبه این حقایق گواهی 

. لذا در قرآن کریم اندفهمقابله، آن، اصوالً بسیاری از آیات و روایات در پرتو عقل و اندیش عالوه بر    

 .(1: )زخرف﴾إنَّا أنزلناهُ قرآناً عربيَّاً لعلَّکم تَعقلونَ﴿ فرماید:می

دین اسالم را » :این اساس ایمنی بخشی دین در گرو تعقل و تأمل در آن قرار داده شده است و بر    
 .(116خطبه )«امنیت قرار داده استکنند، موجب میورزی و آن را برای کسانی که در آن خردوضع نموده 

روشنی گویای منزلت و مرتبت آیات قرآن به در ،1آن و مشتقات« عقل»واژه  توجهقابلنیز بسامد بسیار     
در آیات بسیاری افرادی که اهل تعقل و که چنانخردورزی و اندیشیدن در نزد پروردگار عالم است. 

 ؛63و  12 نحل: ؛0 رعد:؛ 160 بقره:؛ 01 عنکبوت:)اندرگرفتهقرااند موردستایش نگریاندیشیدن و ژرف
مورد سرزنش و  اندیگانهباندیشند و با تعقل می( و بالعکس افرادی که ن8 :هجاثی ؛23 روم: ؛18 عنکبوت:
 02یونس: ؛22 أنفال: ؛0 حجرات: ؛61 عنکبوت:؛ 111و  83 :همائد ؛131و  131 )بقره:اندشدهواقعنکوهش 

کار گرفتن عقل در آیات بسیاری مطرح و دعوت به خردورزی و به (01 زمر: ؛10 حشر: ؛00 قان:فر؛ 111و 
 هود:؛ 16 یونس:؛ 169 أعراف:؛ 12 أنعام:؛ 68 عمران:آل؛ 36و  00 بقره:؛ 20 روم:؛ 06 حج:)گردیده است

 ؛181 أنعام: ؛202و  31 :هبقر ؛63 یس:؛ 61 قصص: ؛31 مؤمنون: ؛63و  11 أنبیاء: ؛119یوسف:  ؛81
 (.13 حدید: ؛1 زخرف: ؛63 غافر:؛ 61 نور: ؛2 یوسف:

ی هاعقل را سرمایه و عِدّه و عُدّه مسلمان در همه عرصه شگفت یکالمنیز در  )ص(پیامبر اسالم    
 زندگی معرفی نموده است:

مَرکَبی  برای هر چیزیبه ابزار و نیرویی نیازمند است و نیرو و ابزار مؤمن، خرد است.  یهر چیز»
است و مَرکَب انسان عقل است. برای هرچیزی ستونی است و ستون دین، عقل است. برای هر 

و نگهبانی است چوپان و  چوپان یقومچیزی هدفی است و هدف از عبادت عقل است. برای هر 
ای دارد و سرمایه مجتهدان، خرد است. هر هر بازرگانی، سرمایهکنندگان، عقل است. نگهبان عبادت

کنند که بدان ای به پا میویرانی را آبادانی است و آبادانی آخرت به خرد است. در هر مسافرتی خیمه
 .(131: 1013 )دیلمی،«برند و خیمه مسلمانان ]در سفر آخرت[، خرد استپناه می

سان، عقل و وحی در حقیقت به منزله دو دستی هستند که از درون و برون انسان به یکدیگر بدین    
سازند. یا مثابه دو بالی هستند میرسند و یکدیگر را تکمیل نموده و راه صالح و فالح را برای او هموار می

                                                           
بر دیگر واژگانی است که در معنای اندیشه ورزی و تعمق در قرآن استعمال شده است. تعابیری همچون: تفکر، تدبر، این عالوه . 1

 تفقه، تذکر، بصیرت، شعور از آن جمله است.
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لذا در روایت آمده که تا خداوند  1.شوندمیکه موجب پرواز انسان برای دیدن ملکوت و راه یافتن به معراج 
 :گزیندیبرنمعقل فردی را به کمال نرساند او را به پیامبری 

که عقل او را کامل آن سوی مردم نفرستاده جز( را بهایآورندهیامپ)پیامبر و  خداوند هیچ رسول و نبی»    
یابند و میچه پیامبران در درون خویش جا که عقل او از عقل همه مردم باالتر است و آننموده تا آن

 .(191 ،1ج  :1131 )برقی،«فهمند از استنباط و اجتهاد همه کوشندگان در عرصه علم برتر استمی
 :شدهگفتهناپذیر بین عقل و شرع لذا درباره ارتباط ضروری و گریز    
شود؛ پس عقل میگردد و شرع جز در پرتو عقل تبیین و تفهیم نمیعقل جز در پرتو شرع هدایت ن»    

اشد چراغ شود. پس تا روغن نبمیموجب دوام روشنایی آن  کهآنچون چراغ است و شرع چون روغن 
 .(113 ،3ج : 1132)مازندرانی، «کار نخواهد آمدور نخواهد بود و تا چراغ نباشد روغن هم بهشعله
دین، رهنمودهایی وارد گردیده و ژرفادهی به فهم  بخشییفیتکدر دلیل نقش بسیار مؤثر عقل نیز به    

وند در پرتو به تقرب به خدا دعوت)ع( و دیگر معصومان )ص(ی حضرت رسولهادر رهنمودکه چناناست؛ 
عبد و اتقی دانستن فردِ عاقل، عقل را ستون مؤمن معرفی کردن، تشویق به عقل، اعلم و افضل و ا

و مرز کفر و ایمان را کمبود عقل معرفی  ارزش نامیدن دینداری غیرعاقالنهکوشش از رهگذر عقل، بی
ج  و 161و  96 ،1ج : 1011 ؛ مجلسی،898 و 201 ،1ج : 1131 )مالصدرا،کندمیکردن، بسیار خود نمایی 

 .(191و  138 ،3ج : 1136 ؛ محمودی،216 ،3ج : 1018 ابن حجر، ؛183 ،01
آغاز تاکنون وارد آمده،  از یاسالمیی که بر جوامع هاو آسیب هاتوجهی از ضعفلذا چه بسا بخش قابل    

از قرون اولیه تاکنون در ارتباط با نسبت عقل  از جانب نگاه نارسایی بوده که برخی از به اصطالح متدینان
کوته نظران، یکسره به ظاهربینی و  گونهینااند! چه و دین باشد داشته و آن را در جامعه إعمال نموده

نگری مشغول شدند و ژرفانگری و خردورزی را به کناری نهادند. حاکمان نیز از همین نگرش سود سطحی
کرد و به ژرفای میناخواسته همواره بر سطح رویین معارف دینی حرکت  میبردند؛ لذا جوامع اسالمی

دُرّ و گوهرهای رنگارنگ و شگفتی که در  از یاسالماقیانوس عظیم و وسیع معارف دینی راه نبرد و جوامع 
ها جا نهفته است محروم ماند و نتوانست در تربیت و هدایت مسیر زندگی مادی و معنوی خویش از آنآن

 بَرد.بهره 
 

 البالغهنهجدعوت به تعقل در 
الزم است مورد توجه قرار گیرد این است که اصوالً هم فهم و تبیین مسائل دنیوی و هم  که یمهمنکته 

پیامبران رسالت خویش را با تکیه بر عقل بشر به انجام که چنانگیرد؛ میفهم آخرت توسط عقل انجام 

                                                           
 ج: 1013)کلینى،  لُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُإِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُ. 1

طریق عقل  البته جزئیات و شکل و قالب اجرای احکام از طریق وحی است لکن فهم آنها، نیز درک بسیاری از هنجارها از. (16 ،1
 .گیردصورت می
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افراد را به  یریگچشمصورت ی علوی است، بههابخشی از آموزه ندهیردربرگنیز که البالغه نهج رسانند.می
خردورزی و تعقل دعوت نموده است. همچنین در این کتاب به موانعی که انسان را از اندیشه صحیح 

 ها سخن خواهد رفت.است که در ضمن بحث از آن شدهاشاره داردیبازم
ت در کنار دیگر فضایل نیست؛ بلکه این یلها یک فضکه عقالنیت و خردورزی تنآن توجهقابلنکته     

فضیلت از یک ویژگی خاص برخوردار است و آن نقش محوری و مبنایی خردورزی در انتخابِ نوع 
در طول زندگی فردی و جمعی است. چه، اگر انسان در انجام اعمال و افعال  هاو کنش ها، روشهامنش

یابند برکات میباشد آن اعمال ارج و ارزش پیدا کرده و برتری مند هکوچک یا کالنِ زندگی از تعقل بهر
یی به هااند بلکه خسارتارزشنباشد، آن اعمال نه تنها بی گونهینابسیاری در پی خواهند داشت؛ اما اگر 

آموز از امام علی)ع( نقل شده که: جبرئیل حضرت آدم را به در روایتی تنبهکه چنان؛ دنبال خواهند داشت
دعوت نمود. آدم)ع( عقل را برگزید سپس حیاء و « دین»و « حیاء»و « عقل»ش یک مورد از میان گزین

 .(133 -136 ،3ج  :1136 ،)محمودیدین نیز خود را همراه با عقل معرفی نمودند
آن است که حتی تدین و آبروداری نیز در گروِ خردورزی  )ع(علی مفهوم بلند این سخن عرشی امام    

گونه نیست که فرد مسلمان بدون آراستگی به خردورزی بتواند از دین و ایمان صحیحی است و این
و اگر به این  مـهای بر دوش داریولیتؤاین اساس، اینکه ما در زندگی چه مس بر برخوردار باشد.

که توفیق ما در زندگی وابسته به چه عواملی ها عمل نکنیم چه عواقبی پیش خواهد آمد. اینولیتؤمس
ها اقدام است و آن عوامل را چگونه باید شناسایی کنیم، موانع را چگونه بشناسیم و چگونه در رفع آن

کنیم. چگونه از حوادث ناپسند گذشته به نفع رخدادهای آینده درس بگیریم و... همه و همه بستگی و 
 ثروتى هیچ»د: فرمایمی )ع(وابستگی دقیق و عمیقی به خردورزی و اندیشیدن دارد؛ لذا امام علی

ای سودمندتر از عقل و هیچ دشمنی هیچ پشتوانه» فرماید:میو . (111حکمت )«نیست عقل از ترسودمند
 .(199-111 ،11 ج: 1011؛ راجکیک)از جهل نیست بارتریانز

گر است و کمال و سعادت واقعی او نیز در گرو همین اختیار و از سوی دیگر، انسان موجودی انتخاب    
تخاب است. البته اختیار و انتخابِ صحیح بدون شناختِ درست و کافی ممکن نیست و عقل نیز یکی از ان

ح ـیـواند راه صحـتمیمندی از عقل است که هترین منابع شناخت است. در حقیقت انسان تنها با بهرمهم
ود که از عقل ـشمیانسان  گیرـهی زمانی دامناطر گمرـهای متعدد و متکثر، انتخاب نماید. خرا در بین راه

 )ع(حضرت علیکه چنانخردان قرار گیرد؛ بهره نگیرد و در سلک نادانان و بی -این خضر مبارک پی -
 .(13خطبه )«میرند!میزیند و گمراه میبرم از جماعتی که نادان میبه خدا شکوه »فرماید: می
ی دوران جاهلیت و عدم تفقه در هاتن روشخاطر در پیش گرفدر سخنی مخاطبان را به )ع(نیز امام    

که در حقیقت روح این سرزنش دعوت به  (166خطبه )کندمیدین و عدم تعقل در امور الهی سرزنش 
 تعقل در آن امور است.
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کند. تعابیر میو در موارد متعددی مخاطب خویش را که در امور دچار تردید شده دعوت به تعقل     

فَاعْقِلْ »( 121خطبه )«اعْقِلُوهَا عَلَى أَنْفُسِکُمْ» (181خطبه )«اعْقِلْ ذَلِكَ» چنین است:در این رابطه  )ع(امام

 .(132تا: الغطاء، بیکاشف)«...کرتَو فَ قلتَنبغي لك أن عَد يَو قَ »... (61نامه )«عَقْلَكَ

خاطر بیان آن به صورت غیرمستقیم است وبه تفکر، بهی)ع( البته نوعی دیگر از دعوت امام عل    
بنیان  برالبالغه نهجاند؛ یعنی فرازهای بسیاری در که مبتنی بر خردورزی مطرح گردیدهی است هاآموزه

همواره با زبان استدالل با مخاطبان خویش سخن  )ع(عبارت دیگر امام علیعقلی استوار گشته است. به
؛ 228-220 ،11ج خویی، همان: می)هاشیدگومیجا که درباره وحدانیت خداوند سخن چه آن گفته است.

جا پردازد؛ چه آنمی -گونه که هست آن –جا که به بیان حقیقت دنیا (؛ چه آن92: 1136 صادق موسوی،
جا راند و چه آنمیجا که از نظام پاداش و جزا در جهان آخرت سخن گوید؛ چه آنمیکه از مرگ سخن 

 آورد.می که از هدف بعثت پیامبران سخن به میان

 

 البالغهنهجدر  ییگراعقلی هانشانه
 شناسیغایت -1

عمال است. کند شناخت غایت و نتیجه امییاری یکی از معیارهایی که در انتخاب راه صحیح، انسان را 
اعمال یاری غایت عمل هر انسانی جلب منفعت و دفع زیان است. عقل، انسان را در شناخت غایت 

 فرماید: میر این خصوص د )ع(امام علی دهد.می
پس آن که با چشم دل بنگرد و با دیده درون کار کند، آغاز کارش آن است که بیاندیشد آیا »

بار است توقف کند؛ عمل او به سود اوست یا به زیان او؟ اگر به سود اوست ادامه دهد و اگر زیان
رود پس هر چه در رفتن میای است که به بیراهه بدون آگاهی همچون رونده کنندهعملزیرا 

ماند و عمل کنده از روی آگاهی چون رونده بر راه راست است. میشتاب کند از هدفش دورتر 
 .(180خطبه )گرا؟پس بیننده باید به درستی بنگرد آیا رونده راه مستقیم است یا واپس

فرد و جامعه دینی مطابق البته سود و زیان در هر دو عرصه دنیایی و اُخروی موردنظر است. بنابراین     
 شود پرهیز کند.میدینی  و یاسالمچه موجب زیان برای فرد و جامعه بایست از هرآنمیاین آموزه 

 گرایی و پرهیز از باطلحق -2

سوی هریک از این دو، معیار درست و دقیق دیگری برای شناخت خردورزی حق و باطل و گرایش به
تواند بیانگر وجود روحیه خردورزی و مدد میبه باطل گرایان ن سوی باطل و پیوستناست؛ چه کشش به

عاقل کسی است »فرماید: میدرباره این مالک و معیار )ع( گرفتن از خرد در زندگی فرد باشد. لذا امام علی
 .(19 :1139)شهید اول، «پردازدمیگیرد؛ بلکه به طرد و ردّ باطل میکه جانب باطل را ن

گاه که از مقام و آن )ع(ل از نقش عقل در حق پذیری و پرهیز از باطل، امام علییک مثاعنوان به    

 «وَ لْيُحْضِرْ عَقْلَهُ» شود با تعبیرمیها را یادآور گوید و مکانت رفیع آنمیپیامبر)ص( سخن  تیباهلمنزلت 
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واهد تا عقل خویش را خمی( از نخبگان، بزرگان و دیگر افراد اثرگذار در میان قبایل و اقوام 180خطبه )
 تیباهلدر پرتو حضور عقالنیت خویش آن را گواه بر وجود این فضایل و مناقب برای  وحاضر کرده 

( تا مبادا از بیان حقیقت تن زنند. 201 ،9ج : 1011 خویی،میهاش؛ 133تا: )خویی، بیقرار دهند )ص(پیامبر
 حرف شنوان همه افراد، گونهنیا غلط تشخیص راکهـچ ،بیندازد کاربه را خود عقل باید دارطالیه به عالوه

 .با تصرف( 218 ،28ج  :1136 )جعفری،اندازدمی هالکت به ها راو زیردستان آن

کار بندد و در به معنای این است که عقل را در تمییز حق از باطل به (عقلَه ليُحضر و) بنابراین تعبیر:    

 .(191 ،2ج تا: )حسینی شیرازی، بیره نسپرداین رابطه بر مبنای عواطف و تقلید 
در این عبارت در ارتباط با مصداقی مشخص افراد را به حاضر نمودن عقل خویش  )ع(البته هرچند امام    

کالم امام  و گواه گرفتن آن بر یک حقیقت معین دعوت نموده است؛ لکن پیام و درس فراگیری که از
 -مرد و زن در یک خانواده مثالً -امور زندگی از تعامالت بین دو فردشود این است که در همه میدریافت 

المللی، در صورتی که عقل حضور یابد گواه بر حقانیت صاحب حق خواهد گرفته تا مجادالت ملی و بین
 که غایب باشد یا غایب نگه داشته شود باطل جوالن خواهد داد.بود و در صورتی

 دوستی با مردم -3
در این رابطه بسیار قابل تأمل و تدبر است. وی دوستی با مردم را نشانه خردمندی  )ع(امامسخن گرانمایه 

 .(113 حکمت)«از خردورزی است میبا مردم( نی) یدوست» فرماید:میداند و می
ی گوناگونی هاتراشی موجب آسیبنیز در آن است که دشمنی و دشمن )ع(مبنای این سخن بلند امام    

یک  هرکه چنانکند؛ میرا بر هر دو تحمیل  یریناپذجبرانی هاشود و گاه خسارتمیبرای فرد و جامعه 
ایم! بنابراین حکم عقل ی مختلف بودههای ناشی از این امر در عرصههااز ما در موارد گوناگون شاهد زیان

درگیری به دوستی و ارتباط و برقراری آن است که تا بیشترین حد ممکن تالش شود به جای دشمنی و 
 پیوند بپردازیم.

کلمه عقل، اند: یا عقل معاش دانسته و گفتهعقل عملى  امام)ع(،را در این سخن  مقصود از خردبرخی     
و  مجاز در مورد تصرّفات عقل اطالق شده است از باب اطالق نام سبب بر مسبّبصورت بهدر اینجا 

چون انسان در رفع نیاز زندگى محتاج  ؛ وتدبیر امور، محبّت به دیگر مردم استتصرّفات عقل در  ازجمله
دوستانه و معاشرت نیکو و خوش برخوردى و  یاگونهبهو رفتارش با مردم در این جهت یا  به دیگران است

چه الزمه و یا به گونه قهر و غلبه و ترس است که ناگزیر دوستى و محبّت و آن گذشت و تشویق است
ج  :1136 میثم،)ابنوستى است، نیمى از خرد، یعنى نیمى از تصرفات عقل در تدبیر امور زندگى او استد
در هر صورت این دوستی نه تنها موجب فراهم آمدن برخی آسودگی و  (611: 1166 ،میثمابن ؛801 /8

سب ثواب و ی دینی موجب کهاگردد که بر طبق آموزهمیدر زندگی مادی و معاش انسان  هاآسایش
 .(113 ،0ج  :1183 ،)مغنیهگرددمیرضوان خداوند در معاد و زندگی اخروی نیز 
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خردورزی، پس از ایمان به خداوند،  رس»: نیز در سفارشی در همین راستا فرموده )ص(پیامبر اکرم    
ی از و بر همین اساس است که در آیات متعدد (111، 1ج : 1011)مجلسی، «دوستی نسبت به مردم است

 ( نیز دعوت به صلح و آشتی شده است.61: أنفال و 90: نساء ؛213: هبقر مانند)قرآن

و محبت نسبت به مردم در  وستید در ارتباط با ارزش )ع(ند دیگری از امام علیخنان بلالبته س     
  1.طلبدمیو دیگر منابع روایی موجود است که طرح آن مجال دیگری البالغه نهج

 گریپرسش -4
ی خردمند و متفکر است. هرجا از تفکر و اندیشه سخن به میان هاهای انسانگری یکی از ویژگیپرسش

صورت طبیعی، پرسش و پرسش گری نیز به میان خواهد آمد. اندیشه و پرسش، دو روی یک آید بهمی
 باعثطرح سؤال که چنانکند. میجو واند. انسان متفکر در مورد افکار خود و دیگران پیوسته پرسسکه
آن را شناسایی گوناگون  جوانبدرستی به دیدگاه خود و دیگران وقوف پیدا کند و که انسان هم بهشود می

فرموده  )ع(روست که امام علیرا بفهمد و به رفع آن اقدام کند. از این هاشکال دیدگاهنماید و هم عیب و ا
  .(6ت حکم)«ستهابرای پوشاندن عیب اییلهوسپرسیدن » است:

البته معنای این سخن آن نیست که عقل را تنها منشأ اعتماد برای تنظیم امور فردی و اجتماعی انسان     
تواند می هرچندنیاز به منبع معرفتی دیگری مانند وحی نداشته باشد؛ چه عقل  باوجودآنبدانیم که انسان 

دارد و در مقابل آن، وحی شعاع معینی  ییکارامنشأ شناخت در بسیاری از امور باشد ولی قلمرو 
 کند.میداشته و بسیاری از مسائلی را که عقل از فهم آن عاجز است، تبیین  یترگسترده

 گرایی اعتدال -5
روی و اعتدال تأکید نموده و در مقابل در سخنان حکیمانه خود در مواضع متعددی بر میانه )ع(امام علی

چه اعتدال را برای انسان به ارمغان البته آن. یط پرهیز داده استمسلمانان و مخاطبان را از افراط و تفر
سازد و او را به سمت افراط و تفریط میچه انسان را از مسیر اعتدال دور آورد عقل و درایت است و آنمی

ا بینی مگر اینکه یا در حالت تندروی است و یمینادان را ن» فرماید:میکشاند، جهل و نادانی است؛ لذا می

 .(31حکمت )«در حالت کندروی!
 فرماید:میکند و میمردان الهی را به دارا بودن صفت تعادل وصف  )ع(،نیز آن حضرت

 دهند و آنمیستایند و به رستگاری بشارتش میآنان، هرکس را که راه میانه را در پیش گیرد،  »...    
دهند و میا نسبت به هالکتش بیم کنند و او رمیرود، سرزنش میکس را که به جانب راست و چپ 

خطبه )«...یانی برای خروج از شبهات بشمارندیند و راهنماهایی نورانی در دل ظلمتهاچراغ سانینبد
222). 

                                                           
. 609، 238، 11، 1623، 603 ،31شماره کالم  . غرر الحکم:211حکمت  البالغه:نهج) :برای مالحظه برخی از این موارد نک. 1

 .(019 ،33ج : 1011، مجلسی. 119، 1ج  :1011،کراجکی. 293، 1ج : 1011 ،مفید
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ی دینی و شیوه زندگی در دنیا است در پرتو آموزه تعقل به هااعتدال که روش کاربست آموزه سانینبد    
خرد یا خالی از تبداد و تعصب و خودشیفتگی بالی جان فرد و جامعه بیآید و افراط و جمود و اسمیچنگ 

 ناپذیری را در پی خواهد داشت.ی جبرانهاعقل و علم خواهد شد و آسیب

 تدبیر -6
است که در پیش روی است  یزیهر چرسد که مقصود از تدبیر، تنظیم و مدیریت امر یا رخداد و میبه نظر 

جهه درست و دوراندیشانه دارد تا سرانجام آن به نیکی و خوشی و سودمندی یا و نیازمند به برخورد و موا
( روشن 136-138، 1ج  :1011 مصطفوی،؛ 299 ،1ج : 1138 )طریحی،دوری هرچه بیشتر از ضرر انجامد

نیاز از خردورزی شود بیمییابی به چنین فرجام خوش یا کم ضرری است که تدبیری که موجب دست

مهندسی و ( 111حکمت )«لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ» سازد که:میم علی مخاطبان خویش را آگاه نیست؛ لذا اما

 گیرد.میمدیریت شایسته امور همان خردورزی است چرا که چنین امری جز در پرتو عقل صورت ن
 چون لىعق که هیچاز این )ع(امام مقصود»اند: را بدین گونه مطرح نموده )ع(برخی مفهوم سخن امام    

 بدیهى است؛ چه کرده اطالق آن بر مجاز طوربه را عقل نام بنابراین است عملى عقل تصرّف نیست، تدبیر
 چون و کارهاست همه در دار،مصلحت نظریات آوردندست به و تدبیر عقل، تصرّفات تمام که است

خی نیز تدبیر را باالترین ( بر813 -813 ،8 ج همان: میثم،ابن)«است تدبیر همان ناگزیر عقل از مقصود
تردی نیست که تدبیر برترین نوع خردورزی است؛ زیرا تمام زندگی با تدبیر سامان »اند: نوع تعقل دانسته

 .(133 :1138 )قمی،«یابدمی

 اندوزیتجربه -7
ی خود و دیگران به بهترین های رشد و شکوفایی عقل در انسان این است که از تجربههایکی از نشانه

 )ع(جه استفاده نماید و در حقیقت پلی از گذشته به آینده بزند و این همان حقیقتی است که امام علیو

 .(11نامه )«والعقلُ حِفظُ التَّجارُبِ»بدان اشاره نموده است: 

تواند راهگشای بسیاری از مسائل و میای دارد که های آموزندهچه، مطالعه زندگی گذشتگان، درس    
 .مشکالت باشد

 او به که اىتجربه و عقل سود کند که ازمیبخت را کسی معرفی لذا امام در سخنی دیگر شقی و تیره    
 و ضرورت اصل»گوید: میگونه که عالمه جعفری البته همان .(33نامه )باشد بوده محروم است، شده داده

 در نه شود، استخدام باید انسان معنوى و مادّى حیات سازندگى و فراگیرى در فقط تجربه ارزش
 .1(118 ،13ج : 1136)جعفری، «آن کنندهپوچ عوامل و حیات ضدّ هاىپدیده

 نگاه درست به دنیا -8
است و  شدهیمعرفنشینان و افراد منزوی از زندگی، دنیا پیوسته مذموم هرچند در عبارات زاهدان و گوشه

صورت گرفته است؛ لکن پیداست که همه این  یی نسبت به آنهاگاه در آیات و روایات نیز ذمّ و سرزنش

                                                           
 (.1138 )وائلی، . برای تفصیل بیشتر در این رابطه نک:1
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گیری نادرست افراد در دنیاست و ارتباطی با اصل وجود این دنیا ندارد؛ بلکه مربوط به جهت هانکوهش
حتی ربطی با اصل فرصت و مهلتی که هرکس برای زندگی در این دنیا دارد نیز ندارد. چه، این فرصت 

درست از آن وارد مرحله اصلی زندگی  یمندبهرها انسان در پرتو ای از جانب خداوند مهربان است تهدیه
 بشود. -خواهد بود یتعالحقکه در جوار حضرت  -خویش

ی دینی در همین دنیا نیز هااینکه در این دنیا مجبور به زندگی هستیم، بر اساس آموزه عالوه برلذا ما     

 «الدنيا مَزرَعَةُ اآلخرة» یم. روایاتی از قبیل:بایست بستر خوشبختی اُخروی را برای خویش بگسترانمی

صورت بسیارگویی بر این اندیشه به 1«له مَعادَ ال له، معاشَ ال مَن»( و 263 ،1 ج :1018جمهور، بیا)ابن

 داللت دارند.

گیری آن و جهت استفاده از آن را بارها ضرورت شناخت درست دنیا و جهت)ع( اساس امام علی نیبر ا    
که هرگونه مواجهه نادرست و مخاطبان یادآور گردیده است؛ چرا بهالبالغه نهجبیانات خویش در در 

شناخت نارسا از این دنیا عواقب هراسناک غیرقابل جبرانی را برای صاحب آن، پیش خواهد آورد. نکته 
را در چشم نگاه درست نسبت به دنیا، آن  دربارهدر یکی از بیانات خویش  )ع(مهم این است که امام

کند؛ چه امام در این بیان بر ناپایداری و موقتی بودن دنیا تأکید داشته میخردمندان همچون سایه معرفی 
و رفتنی است تشبیه نموده و از این  زود گذارلذا برای تأکید بر این جنبه از دنیا، آن را به سایه که امری 

ت که باز بیانگر نقش مهم عقل در دستیابی به جهت درک درست از آن را نیز از آنِ عاقالن دانسته اس
 ی پیش رو است:هاشناخت درست در امور و نجات انسان از مهلکه

که ابزار این اینمگر کند میعبور ن تمسالبه است که کسى از آن  یاخانهدنیا ! آگاه باشید که نها»
سان در دنیا با چیزهایی که از آنِ البته ان ؛ وصالح[ کسب کنداعمال  ا انجامبسالمتی را در خود دنیا ]

یابد؛ زیرا انسان هرچه از دنیا بگیرد از میدنیاست و برای آزمایش و ابتال به مردم داده شده نجات ن
( )در آخرت هاخاطر آنها را به دنیا باز پس خواهد داد و البته بهآن دنیا خواهد بود و )موقع مرگ( آن

چه انسان از دنیا برای جهانی دیگر برگرفته، در آخرت نیز از آناما ؛ قرار خواهد گرفت موردمحاسبه
چه  ؛سایه در حال برگشت است بسانخردمندان  چشم. دنیا در مند و سرشار خواهد بودآن بهره

رو آن را  کهیوقتو بینند که در حال جمع شدن است میبینند، میآن را در حال گسترش  کهیدرحال
 .(219: 1136 ؛ صادق،61خطبه )«یافتن استکاهش  ند که در حالبیمی، نگردیمبه افزایش 

خردمندان کسانی هستند که نسبت به دنیا دارای نگاه درست  )ع(،و باز بر اساس کالم مشابهی از امام    
 و کاملی هستند:

                                                           
رسد به عنوان حدیث مشهور شده است، یافت نگردید. به نظر می. البته طبق بررسی نگارنده، منبعی روایی برای این کالم که 1

های اسالمی این سخن را مطرح کرده باشند و دیگران چنین برخی از مصلحان مسلمان از سر دلسوزی و با الهام از روح آموزه
 (.216 ،0 ج :1011 العاملی،عنوان مثال نک: أمین)به اند که کالمی از معصوم استپنداشته
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و شود! میشود، به هم کشیده میدراز کشیده  کهینهمست، سایه ا بساندنیا در نزد صاحبان خرد »
       .(101 :1136 لیثی، ؛282 :1011آمدی،می)تمی...«نهدمیشود رو به کاستی میزیاد  کهینمه
و این جهان در نزد خردمندان  ...دیره توانگیرى نهد و کنارهزُا جز بدنیا  این( از )آفات کهراستیبه

مجرّد ه و ب چیندبرمیدامن ، دانگستربدامان تا رود مى کهاینمحض ه است که ب ایسایههمچون 
 د.گیرمیکاستى  ،دیابافزایش رود تا میاین که 

 تشخیص راه رشد و مسیر پیشرفت -9
شود، میاز نگاه امام علی)ع( راه رشد و مسیر تعالی در پرتو مدد گرفتن از عقل در پیش دید انسان نهاده 

ی رشد و رستگاری های گمراهی را از راههادر سودمندی عقل همین بس که راه» فرماید:میلذا 
 .(021 حکمتو  013حکمت )«شناسدیبازم

 یمددرسانگری و دلیل عنایت و اعطای عقل را از سوی خداوند به بشر، همین دستگیری و یاریکه چنان
حکمت )«گردد او نجات سبب روزى کهینابرای  مگر نداده امانت کسى به را عقل خداوند» داند:میآن 
گردد که این همان فالح و نجات حقیقی است و یا میوجب نجات معنوی انسان یا م عقل» زیرا. (013

از همین رو است که عقل  ؛ و(202 :1138 )قمی،«دهدمیو آفات دنیا نجات  هاانسان را از مهلکه

کار گرفته شود ترین نعمت در وجود انسان است که اگر به درستی و در محل و زمان مناسب بهبزرگ

ی دنیا و آخرت رهایی هاو محنت یدشداشود و انسان را از می هاو بحران هاسان از گردابموجب نجات ان
 .(811 ،8 ج :1136 )موسوی،«بخشدمی
لذا این امام همام برای تشویق به خردورزی و تمسک به تعقل، سالمت و ارزشمندی دریافت عقالنی     

هرگز اندیشیدن بسان دیدن با چشم » :داندمیسر را حتی باالتر و واالتر از مشاهده محسوسات با چشم 
گویند! این درحالی است که اگر از عقل میبه صاحب خویش دروغ  هاسر نیست؛ چه، ای بسا که چشم

 .(233حکمت )«بردمیگرفته شود صاحب خود را به درستی راه  استمداد

 عبادت برتر در گرو خردورزی -11
رود؛ میشمار همتا فضیلتی بزرگ بهعبادت و بندگی در برابر خالق بیناگفته پیداست که در نزد مؤمنان، 

تواند از مراتب میرود. لکن همین امر ذاتاً ارزشمند می به شماراز وظایف اصلی مخلوقات نیز  همچنان که
ی متفاوتی برخوردار باشد از روح و قالب خشک گرفته تا عروج ملکوتی. جالب آن است که هاو کیفیت

که دیگر عابدان هرگز توان  شمردیبرمعبادت افراد عاقل و خردورز را باالترین مرتبه عبادت  )ع(لیامام ع
ر ارج و اهمیتی که تعقل حتی در ام به خاطردستیابی به آن درجه و مقام را ندارند و این نیست مگر 

ها را همراه با تعقل ه آنکعاقل واجبات الهی را به جا نیاورده مگر این» گذارد:میعبادات از خود برجای 
 یافتهدستشخص عاقل بدان انجام داده باشد و فضیلت عبادت هیچ عابدی هرگز به فضیلت و مرتبتی که 

 .(131 ،3 ج :1136 )محمودی،«رسدمین
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هرگاه مردم با انواع عبادات » کند که:سفارش می)ع( به امام علی )ص(نقل است که پیامبر همچنان که    
، 1ج : 1131 )مالصدرا،«تقرب به خداوند شدند تو با عقلت به خداوند نزدیک شو درصددحه و اعمال صال

 .(013 ،2ج و  201

 گویی در پرتو مدیریت عقل بر زبانپرهیز از بدزبانی و زیاده -11
شمارد؛ لذا بنا بر میگون زبان گونهماندن از آفات امانامام علی)ع( تعقل و تکمیل عقل را عامل در 

در صورتی که مدیریت و مهار زبان و زمام کالم در اختیار قوه عاقله انسان قرار البالغه نهجنان امام در سخ
کند صاحب خویش را از ابتالئات و آفات آن میفواید بسیاری که نصیب افراد و اجتماعات  عالوه برگیرد 

 «گرایدمیتن او به کاستی هرگاه عقل یک انسان به نهایت مراتب آن برسد، سخن گف»دهد: میپرهیز 
زبان شخص عاقل در پسِ پرده قوه فهم او قرار دارد؛ اما قوه فهم فرد احمق در پس پرده » .(31حکمت )

 .(01حکمت )«زبان وی
آورد لکن نادان بدون میعاقل بدون اندیشه سخنی بر زبان ن بار این است که:مقصود این کالم گهر

 .کندمیاندیشه ژاژخایی 
 چنین است: بارهنیدرا)ع( نمودهای امامدیگر ره

 سترای شناخت اوکالم و سخن هر انسان بیانگر میزان عقل اوست و نوشته هر فرد رساترین نشانه ب»    
 .(111حکمت )

 .(61حکمت )«زندمیزبان بسان جانور گزنده است که اگر جلوش بازگذاشته شود نیش »    
سخن  دانی،میی که نسبت به آن آگاهی نداری یا حقیقت آن را نچیز دربارهکه برحذر باش از این»    

 .(113: 1163 )حائری،«بگویی! چه، سخن انسان بیانگر میزان عقل اوست
شود و می هاهرکس زبان خویش را از بیهوده گویی باز دارد دیدگاهش موجب استواری اندیشه»    

: 1136)صادق، «به عاقل بودن وی گواهی دهندرا کنار نهد مردان استوار نگر  یارگوییبسهرکس که 
161). 

 برای قیامت در پرتو موعظه تعقل یتوشه بردار -12

معرفت نسبت به حیات اُخروی و رستاخیز اعظم از جمله معارف بسیار مهم بشری است که پس از مسأله 
وند در قرآن آن زندگی معرفت به وحدانیت الهی جایگاه دوم را در بر دارد. در اهمیت آن همین بس که خدا

تواند میاین اساس از جمله مباحثی که  (. بر60 یهآ )عنکبوت،بازپسین را حیات راستین نامیده است
مناسب است این مسأله در رأس که چنانموضوع تعقل بشری قرار گیرد همین امر بسیار مهم است؛ 

ر آن جهان را برای مهیا شدن و ورود ای انسان قرار گیرد. امام علی)ع( تعقل در امی اندیشههادغدغه
کند که این نیز بیانگر نقش بسیار اثرگذار عقل است که میمندانه در آن حیات بسنده معرفی عزت
آور و هراسناک در مورد امری که بسیار دلهره بخشیمنیاگیری درست و از آن برای تصمیم یمندبهره

 کند:میاست کفایت 
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توشه الزم را ]برای  یدنشفرارسزندگی دیگر، برایش مهیا شوید و پیش از پیش از فرود آمدن آن »    
شود و میمندانه با آن[ فراهم سازید؛ چرا که پایان مسیر این زندگی دنیایی، به قیامت ختم مواجهه عزت

 «]و وادارنده به عمل[ برای او خواهد بود کنندهیتکفاهرکس در این امر تعقل کند همان تعقل پندآموزی 
 .(191خطبه )

 هاعقل عامل زجر و نهی از ارتکاب بدی -13
دهنده و سالمت بخش جامعه بشری است. نقش یکی از تعالیم مهم دینی است که ایمنی« نهی از منکر»

تعقل را در انسان  یروین یکالمسودمند و پالودکننده آن برای بسیاری روشن است. امام علی)ع( در 
 به شمارکند که این نیز خود ارزشی دیگر برای عقل میجای دل معرفی هی نابهااز خواهش کنندهینه

آور دلش ی نادرست و زیانهاجویی خواهشرا از پی آسانیی است که عقل هادل را خواهش» آید:می
 (.136، 1 ج :1106 یرجهانی،م. 161 :1136 صادق،«)داردیبازم

 

 گیرینتیجه
 است. شدهمطرحتعقل  به صورت مکرر دعوت بهغه البالنهجدر  در سخنان امام علی)ع( -1
ی دینی با هاهیچ تضاد و دوگانگی میان تعهد نسبت به برنامهالبالغه نهجی هابر مبنای آموزه -2

 خردورزی در امور مختلف زندگی وجود ندارد. 
ضوابط عقلی نیز ی قرآنی، بر قواعد و هامباحث مطروحه از سوی امام علی)ع( عالوه بر تطابق با آموزه -1

 منطبق است.
گرایی و پرهیز از باطل، دوستی با مردم، شناسی، حقغایت»، البالغهنهجی علوی در هابر اساس آموزه -0

اندوزی، نگاه درست به دنیا، تشخیص راه رشد و مسیر پیشرفت، گرایی، تدبیر، تجربهگری، اعتدالپرسش
 و... هابرداری برای قیامت و اجتناب از ارتکاب بدیگویی، توشهکسب عبادت برتر، پرهیز از بدزبانی و زیاده

 رود.میشمار گرایی بهی عقلهاترین نشانهاز مهم
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 شیخ مفید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/18/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/12169

