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چکیده
موضوع ارتباط عقل و دین با یکدیگر و چگونگی مواجهه باورمندان به ادیان الهی با عقل ،از دیرباز مورد بحث و
مناقشه گروههای مختلف فکری بوده است .چه ،ظاهراً از یکسو برخی از متدینان بر این باورند که باید تمام
توجه و نگاه خویش را صرفاً به آموزههای کتب آسمانی بدوزند و در کنار آن به هیچ منبع الهامبخش دیگری
اعتنا نکنند .چنانکه از سویی نیز برخی ،ادیان و کتب آسمانی را به مخالفت با عقل متهم میکنند! هر چند در
ادوار مختلف پاسخهای درخوری از سوی اندیشمندان مسلمان به هر دو دیدگاه داده شده است؛ لکن در این
پژوهش رویکرد امام علی(ع) بهعنوان یکی از برجستهترین پیشوایان و نیز مفسران دین اسالم در این رابطه
نمایانده شده است .در پرتو بررسی دقیقی که در کلمات امام(ع) در نهجالبالغه و حتی در دیگر منابع صورت
گرفته ،بهدست میآید که هر دو نگاه پیش گفته ،نادرست و نارساست و این امام همام نگاه ویژه و عنایت خاصی
به امر تعقل و خردورزی در امور دین و دنیا دارد.
کلیدواژهها :نهجالبالغه ،تعقل ،نشانههای عقلگرایی.

 .1دانشیار گروه الهیات دانشگاه بوعلی سینا
 .2مربی گروه معارف دانشگاه بوعلی سینا
* :نویسنده مسئول

Email: karam.siyavoshi@yahoo.com

27

دعوت به تعقل و نشانههای عقلگرایی در نهجالبالغه

مقدمه
بدون تردید ترقی و تکامل بشر مرهون خردورزی و اندیشیدن اوست .تمامی دستاوردهای بشری اعم از
نظریاتی که در حوزهی جامع علوم انسانی پدید آمده و یا اختراعات و اکتشافاتی که در دیگر عرصههای
دانش و فناوری صورت بسته ،همه و همه مبتنی بر قوه اندیشهورزی و تعقلی است که در نهاد بشر نهاده
شده است« .البته قوه تعقل در انسان ذومراتب و قابل اشتداد است و به تدریج قابلیت تکامل دارد؛ لذا بشر
این امکان را دارد تا هر روز دریچهی جدیدی از حقایق و اسرار را در پرتو آن پیش روی خود بگشاید»
(الهیجی .)161 :1131 ،لذا در سخنان امام علی(ع) یکی از برجستهترین رسالت پیامبران(ع) برانگیختن و
بیدار نمودن گنجینههای پنهان عقل انسان معرفی شده است« :پس خداوند فرستادگانش را در میان مردم
برانگیخت و پیامبرانش را پیدرپی بهسوی آنها روانه نمود ...تا گنجینه خردهای آنان را به جنبش و
شکوفایی درآورند»(خطبه .)1
بر این اساس ،میتوان گفت :حیات انسانی ،حیاتی فکری است و زندگی بشر جز با تفکر سامان
نمی پذیرد و زندگی بشر هرچه بیشتر بر تفکر و اندیشه استوار باشد به همان اندازه از استحکام و مطلوبیت
بیشتری برخوردار است.
مابقی خود استخوان و ریشهای
ای برادر تو همان اندیشهای
ور بود خاری ،تـو هیمه گلخنی
گر گُلست انـدیشه تـو گلشنی
(مولوی)191 :1131 :
در متون دینی نکات ارزشمندی در ارتباط با جایگاه فرازمند عقل مطرح شده است؛ چنانکه در حدیث
مشهور «آفرینش عقل» بر جایگاه رفیع عقل به روشنی تأکید شده است(کلینی :1013 ،ج .)26 ،1
در همین معنا ،پیامبر اسالم(ص) نیز میفرماید« :مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ»(راغب:1012 ،
 )833و در روایتی دیگر ،آن حضرت ،مقام عقل را از عرش الهی هم برتر دانسته و عقل را نخستین آفریده
خداوند معرفی کرده است(صدوق :1011 ،ج  .)169 ،0در ارتباط با عقلگرایی و ارشاد بهسوی تعقل و
خردورزی مطالب جدّی و جذّابی در سدههای اخیر از سوی محققان و مصلحان مسلمان مطرح گردیده و
کتب و مقاالت متعددی سامانیافته که مخاطبان و جستجوگران را بهکار میآید؛ اما میتوان با قاطعیت
اذعان نمود که این موضوع بسیار مهم در نهجالبالغه -بهعنوان گزینشی گرانسنگ از کالم معصوم(ع)-
به شایستگی مورد بررسی قرار نگرفته است.
امام علی(ع)؛ بهعنوان شخصیتی برجسته و جهانی که فضایل و سیرهی وی افراد بسیاری را از
باورمندان ادیان مختلف بهسوی خود جلب نموده است ،در رهنمودها و هدایتهای خویش برای امت
اسالم و پیروانش به تعقل نگاهی ویژه داشته؛ لذا سراسر نهجالبالغه و دیگر منابعی که مشتمل بر سخنان
آن حضرت است ،به تعقل و خردورزی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای نجاتبخش بشر در عرصههای
مختلف زندگی انسان عنایت قابلتوجهی داشته است.
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پیشینهی پژوهش
بر اساس بررسی صورت گرفته تاکنون مطالبی در ارتباط با عقل از دیدگاه امام علی(ع) از سوی تعدادی از
نویسندگان سامانیافته است .بهعنوانمثال مقالهای با نام «عقل و تعقل از دیدگاه امام على(ع)» نوشته
رضا برنجکار است که موضوعات مختلفی را در ارتباط با عقل مورد بررسی قرار داده است .این مباحث
بیشتر بر مبنای سخنان امام علی(ع) در کتاب غررالحکم سامانیافته تا نهجالبالغه .مقاله دیگری نیز با
عنوان «جایگاه عقل و تجربه در نهجالبالغه» توسط عبدالرحمن الوائلی نوشته شده و توسط سیدمحمد
حدادی ،ترجمه گردیده و در شمارههای  18و  16مجله پژوهشهای نهجالبالغه منتشر شده است .در این
نوشته صرفاً رابطه عقل و تجربه مورد اهتمام قرار گرفته است .نویسندگان این نوشتار از مطالب سودمند
مطروحه در مقاالت فوق بهره برده و در صدد برآمده تا موضوع عقلگرایی را در نهجالبالغه با جامعیت و
جذابیت بیشتری ارائه دهند.
تعریف لغوی عقل
لغتشناسان از دیرباز درباره ریشه لغوی عقل بحث و گفتگو کردهاند .از سخنان آنها بهوضوح برمیآید که
اصل مادّه «عقل» به معناى «بازداشتن» است و همه مشتقات دیگر آن نیز به همین معناى اصیل
بازمیگردد .ابن فارس میگوید:
«مادّه «عَقَلَ» ،داراى ریشهاى واحد ،قیاسى و فراگیر است که اکثر موارد کاربرد آن به معنای
«بازداشتن» یا معنایى نزدیک به آن است .واژه عقل نیز از همین معنا برگرفتهشده است؛ زیرا عقل
انسان را از گفتار و رفتار ناپسند بازمیدارد»(ابن فارس :1010 ،ج .)69 ،0
خلیل فراهیدی نیز میگوید :و العَقْل :الحِصن و جمعه :العُقُول؛ و هو المَعْقِل أيضا و جمعه :مَعَاقِل .و مَعقِل
جایی است که حیوانات را در آنجا نگهداری میکنند(فراهیدی :1019 ،ج  .)161 ،1در کتب فقهی و در
اصطالح شرعی نیز دیهای که به اولیاء مقتول پرداخت میشود عقل نامیده میشود بهخاطر آنکه آنان را
از انتقام بازمیدارد .نیز وقتی گفته میشود «عقلی» به من بده منظورش دارویی است تا شکمش را از
روانی باز دارد(ازهری :1021 ،ج .)161 ،1
در همین راستا صاحب بن عباد گوید« :عَقَلَ الدَّواءُ بَطْنَه :حَبَسَه؛ که عقل در آن در معنی حبس کردن
شکم آمده است؛ و الدَّواءُ :عَقُوْل؛ و دارو بهخاطر اثر نگه دارندگیاش عقل نامیده شده و عَقَلْتُ البعيرَ:
شَدَدْت يدَه و از بستن پای شتر با تعبیر عقل کردن آن یاد شده و العِقَال :الحَبْل و العَقْل :الحِفْظ و عقل و

عقال به معنی ریسمان و وسیله نگه دارندگی استعمال شده است»(ابن عباد :1010 ،ج .)132 ،1
بر این اسـاس معنـای لغوی عقل در همه مـوارد استعـمال آن «نگـهدارندگی ،بـازدارنـدگی و
کنـترلکنندگی» است .چنانکه به الهام از همین معنا گاهی از عقل بهعنوان «حجاب و مانع» برای رؤیت
حقایق واال یادشده و گفتهشده:
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در خلوت مستان نه منی هست و نه مایی
این ما و منی جمله ز عقل است و عِقال است
(خمینی)08 :1163 ،
البته هرچند جوهره معنای لغوی عقل «مفهوم بازدارندگی» است؛ لکن در حقیقت این بازدارندگی در
ابعاد مختلف هدایتکننده ،دستگیر و یاریگر است و همین امر است که موجب ارجمندی و فرازمندی آن
میشود.
معنای اصطالحی عقل
گاهی برای اینکه مطلبی به خوبی مفهوم گردد در تعریف آن از واژگان یا مفاهیم مخالف استفاده میشود؛
لذا برخی در تعریف عقل آن را در برابر «جهل» نهادهاند .فراهیدی گوید :عقل نقیض جهل است؛ چنانکه
هنگامیکه کسی آنچه را که از پیش نمیدانست ،بداند یا از کارهای ناپسندی که پیشتر انجام میداد،
انزجار پیدا کند ،گفته میشود« :عَقَلَ يَعقِلُ عَقْالً» و هنگامیکه کسی یا قومی خوش فهم و یا دارای عقل
بسیار باشند ،گفته میشود« :رجلٌ عاقلٌ و قومٌ عُقَالء و عاقلونَ؛ و رجلٌ عَقُولٌ»(فراهیدی ،همان :ج ،1
.)161
البته جهل از نظر فراهیدی دو گونه معرفی شده است .یکی جهل به معنای بیاطالعی و دیگر جهل به
معنای جهالت و انجام اعمال ناشایست و قابل سرزنش .عالوه بر این وی از عقل به معنای خوش فهمی و
زیاد فهمی نیز یاد کرده است.
برخالف فراهیدی ،صاحب الفروق فیاللغه ،معنای عقل را خالف «حُمق» میداند و «جَهل» را خالف
علم مینامد(عسکرى .)36 :1011 ،میتوان گفت سخن وی نیز همان مفهوم مورد نظر فراهیدی است؛
چه جهل به معنای بیاطالعی در برابر عقل به معنای علم قرار میگیرد و منظور وی از حمق نیز همان
معنای دوم جهل از نظر فراهیدی است که به معنای ارتکاب کنشهای ناشایست است که در برابر عقل
به معنای کنش خردورزانه قرار میگیرد.
بر این اساس ،هرچند نبود آگاهیها و اطالعات ،جهل نامیده میشود؛ لکن در موارد بسیاری افراد حتی
با وجودِ داشتنِ آگاهیها و اطالعات کافی ،درک و تحلیل درست و استواری از امور نداشته و در
تصمیمگیریها و فعالیتها و کنشها مسیر نادرستی را برمیگزینند .به تعبیر دقیقتر ،جهالت و حماقت
حالتی است که به هنگام محرومیت از خردورزی و بهدلیل دخالت دادن تمایالت سرکشِ نفسانی؛ شهوانی؛
شیطانی رخ مینهد! لذا در ادعیه از خداوند درخواست شده که شر این تمایالت از سر عقل برداشته شود:
«(پروردگارا) برای اندوه و شیطان راه تسلطی بر عقل من قرار نده»(طوسی :1011 ،ج  186 ،1و .)231
الزم به ذکر است که در روایات نیز گاه عقل در برابر جهل مطرح شده و گاه در برابر حُمق(کراجکی،
 :1011ج .)211-199 ،1
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بر این اساس میتوان عقل را قوه ،استعداد یا قابلیتی در انسان دانست که با کسب علوم و آگاهیهای
(دادهها) تقویت و تعالی مییابد و در صورت استفاده و استمداد از آن در امور میتواند مسیر درستی را در
ابعاد مختلفِ بینشی ،کنشی و روشی پیش پای صاحب خویش قرار دهد؛ بنابراین علم خوراک عقل است و
عقل بدون علم کارایی چندانی ندارد1.
الزم به ذکر است که در ارتباط با اقسام عقل و چسانی و چگونگی کارکرد آن و مباحث فلسفی
مطروحه پیرامون عقل سزاست در جایی دیگر بحث شود2.
نسبت عقل و دین
دو دسته از افراد در ارتباط با وجود نسبت و ارتباط بین عقل با دین تشکیک میکنند؛ یکی عدهای از
علمای مادی و الئیک که دین را یکسره در تضاد با عقل و علم میدانند و دین را امری کامالً غیرمعقول
معرفی میکنند .دسته دوم افرادی از خود معتقدان به ادیان هستند که به ظن خویش به قصد دفاع از دین
به این اندیشه دامن می زنند و با نادیده انگاشتن نصوص دینی بسیاری که بر تعقل در دین و دینداری
خردورزانه تأکید دارند تا سخن از عقل به میان میآید فوراً تفکر الئیک و مادیگرایانه برای آنها متجلی
میشود و دعوتکننده به خردورزی را  -اگر نه با زبان -الاقل در ذهن در جرگه کسانی میدانند که حرف
غیردینی میزند! و بدینسان این گروه به اصطالح مذهبی نیز دیواری بلند از فراق و فاصله میان عقل و
دین برمیکشند!(برای تفصیل این بحث ،نک :محمدرضایی.)1191 ،
اما در ورای این دو درک نادرست از وجود نسبت بین دین و تعقل ،در ادیان الهی و بهویژه در دین
اسالم تأکید بسیار زیاد و شگفتآوری بر تعقل شده است؛ چنانکه از کثرت نصوص قرآنی و روایی وارده
در این زمینه نه تنها وجود رابطه و نسبتی استوار و جدّی بین عقل و دین بهدست میآید که نکات
شگفتآور و اعجاببرانگیزی نیز از ارزش و ارج عقلگرایی پیش روی دینباوران قرار داده میشود.
در اسالم الزم است فهم اصول دین و مسائل اعتقادی بر برهان و استدالل عقلی استوار باشد؛ چنانکه
در نهجالبالغه مسائلی مانند اثبات وجود پروردگار و یا یگانگی خداوند ،عدل و سایر مسائل اعتقادی به
سبک برهان عقلی ارائه میشود .بهعنوانمثال امام علی(ع) در باب یگانگی خداوند میفرماید« :بدان
فرزندم! اگر خدای دیگری غیر از خدای یکتا وجود داشت او نیز حتماً برای راهنمایی بشر پیامبرانی
میفرستاد»(نامه .)11

 .1الْعَقْلُ يقال للقوّة المتهيّئة لقبول العلم.
 .2نک :تـهـانـوی :1996 ،ج  1196-1190 ،2و  .1211دغیم .060-088 ،2111 ،عجم ،2110 ،ج  .231-236 ،2سجادی،1131 ،
ج .1291-1291 ،2
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نیز آن امام(ع) در خصوص عبرت از گذشتگان و لزوم توجه به حسابرسی الهی و نظام پاداش و کیفر الهی
در روز قیامت ،میفرماید« :عقل هرگاه از اسارت هوای نفس نجات یابد و از دنیاپرستی به سالمت بگذرد،
به این حقایق گواهی میدهد»(نامه .)1
عالوه بر آن ،اصوالً بسیاری از آیات و روایات در پرتو عقل و اندیشه ،قابلفهماند .لذا در قرآن کریم
میفرماید﴿ :إنَّا أنزلناهُ قرآناً عربيَّاً لعلَّکم تَعقلونَ﴾(زخرف.)1 :
و بر این اساس ایمنی بخشی دین در گرو تعقل و تأمل در آن قرار داده شده است« :دین اسالم را
وضع نموده و آن را برای کسانی که در آن خردورزی میکنند ،موجب امنیت قرار داده است»(خطبه .)116
نیز بسامد بسیار قابلتوجه واژه «عقل» و مشتقات آن ،1در آیات قرآن بهروشنی گویای منزلت و مرتبت
خردورزی و اندیشیدن در نزد پروردگار عالم است .چنانکه در آیات بسیاری افرادی که اهل تعقل و
اندیشیدن و ژرفنگریاند موردستایش قرارگرفتهاند(عنکبوت01 :؛ بقره160 :؛ رعد0 :؛ نحل 12 :و 63؛
عنکبوت18 :؛ روم23 :؛ جاثیه )8 :و بالعکس افرادی که نمیاندیشند و با تعقل بیگانهاند مورد سرزنش و
نکوهش واقعشدهاند(بقره 131 :و 131؛ مائده 83 :و 111؛ عنکبوت61 :؛ حجرات0 :؛ أنفال22 :؛ یونس02:
و 111؛ فرقان00 :؛ حشر10 :؛ زمر )01 :و دعوت به خردورزی و بهکار گرفتن عقل در آیات بسیاری مطرح
گردیده است(حج06 :؛ روم20 :؛ بقره 00 :و 36؛ آلعمران68 :؛ أنعام12 :؛ أعراف169 :؛ یونس16 :؛ هود:
81؛ یوسف119 :؛ أنبیاء 11 :و 63؛ مؤمنون31 :؛ قصص61 :؛ یس63 :؛ بقره 31 :و 202؛ أنعام181 :؛
یوسف2 :؛ نور61 :؛ غافر63 :؛ زخرف1 :؛ حدید.)13 :
پیامبر اسالم(ص) نیز در کالمی شگفت عقل را سرمایه و عِدّه و عُدّه مسلمان در همه عرصههای
زندگی معرفی نموده است:
«هر چیزی به ابزار و نیرویی نیازمند است و نیرو و ابزار مؤمن ،خرد است .برای هر چیزی مَرکَبی
است و مَرکَب انسان عقل است .برای هرچیزی ستونی است و ستون دین ،عقل است .برای هر
چیزی هدفی است و هدف از عبادت عقل است .برای هر قومی چوپان و نگهبانی است چوپان و
نگهبان عبادتکنندگان ،عقل است .هر بازرگانی ،سرمایهای دارد و سرمایه مجتهدان ،خرد است .هر
ویرانی را آبادانی است و آبادانی آخرت به خرد است .در هر مسافرتی خیمهای به پا میکنند که بدان
پناه میبرند و خیمه مسلمانان [در سفر آخرت] ،خرد است»(دیلمی.)131 :1013 ،
بدینسان ،عقل و وحی در حقیقت به منزله دو دستی هستند که از درون و برون انسان به یکدیگر
میرسند و یکدیگر را تکمیل نموده و راه صالح و فالح را برای او هموار میسازند .یا مثابه دو بالی هستند

 .1این عالوه بر دیگر واژگانی است که در معنای اندیشه ورزی و تعمق در قرآن استعمال شده است .تعابیری همچون :تفکر ،تدبر،
تفقه ،تذکر ،بصیرت ،شعور از آن جمله است.
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که موجب پرواز انسان برای دیدن ملکوت و راه یافتن به معراج میشوند 1.لذا در روایت آمده که تا خداوند
عقل فردی را به کمال نرساند او را به پیامبری برنمیگزیند:
«خداوند هیچ رسول و نبی (پیامبر و پیامآورندهای) را بهسوی مردم نفرستاده جز آنکه عقل او را کامل
نموده تا آنجا که عقل او از عقل همه مردم باالتر است و آنچه پیامبران در درون خویش مییابند و
میفهمند از استنباط و اجتهاد همه کوشندگان در عرصه علم برتر است»(برقی :1131 ،ج .)191 ،1
لذا درباره ارتباط ضروری و گریزناپذیر بین عقل و شرع گفتهشده:
«عقل جز در پرتو شرع هدایت نمیگردد و شرع جز در پرتو عقل تبیین و تفهیم نمیشود؛ پس عقل
چون چراغ است و شرع چون روغن آنکه موجب دوام روشنایی آن میشود .پس تا روغن نباشد چراغ
شعلهور نخواهد بود و تا چراغ نباشد روغن هم بهکار نخواهد آمد»(مازندرانی :1132 ،ج .)113 ،3
نیز بهدلیل نقش بسیار مؤثر عقل در کیفیتبخشی و ژرفادهی به فهم دین ،رهنمودهایی وارد گردیده
است؛ چنانکه در رهنمودهای حضرت رسول(ص) و دیگر معصومان(ع) دعوت به تقرب به خداوند در پرتو
عقل ،اعلم و افضل و اعبد و اتقی دانستن فردِ عاقل ،عقل را ستون مؤمن معرفی کردن ،تشویق به
کوشش از رهگذر عقل ،بیارزش نامیدن دینداری غیرعاقالنه و مرز کفر و ایمان را کمبود عقل معرفی
کردن ،بسیار خود نمایی میکند(مالصدرا :1131 ،ج  201 ،1و 898؛ مجلسی :1011 ،ج  96 ،1و  161و ج
183 ،01؛ ابن حجر :1018 ،ج 216 ،3؛ محمودی :1136 ،ج  138 ،3و .)191
لذا چه بسا بخش قابلتوجهی از ضعفها و آسیبهایی که بر جوامع اسالمی از آغاز تاکنون وارد آمده،
از جانب نگاه نارسایی بوده که برخی از به اصطالح متدینان از قرون اولیه تاکنون در ارتباط با نسبت عقل
و دین باشد داشته و آن را در جامعه إعمال نمودهاند! چه اینگونه کوته نظران ،یکسره به ظاهربینی و
سطحی نگری مشغول شدند و ژرفانگری و خردورزی را به کناری نهادند .حاکمان نیز از همین نگرش سود
میبردند؛ لذا جوامع اسالمی ناخواسته همواره بر سطح رویین معارف دینی حرکت میکرد و به ژرفای
اقیانوس عظیم و وسیع معارف دینی راه نبرد و جوامع اسالمی از دُرّ و گوهرهای رنگارنگ و شگفتی که در
آنجا نهفته است محروم ماند و نتوانست در تربیت و هدایت مسیر زندگی مادی و معنوی خویش از آنها
بهره بَرد.
دعوت به تعقل در نهجالبالغه
نکته مهمی که الزم است مورد توجه قرار گیرد این است که اصوالً هم فهم و تبیین مسائل دنیوی و هم
فهم آخرت توسط عقل انجام میگیرد؛ چنانکه پیامبران رسالت خویش را با تکیه بر عقل بشر به انجام

 .1إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ (کلینى :1013 ،ج
 .)16 ،1البته جزئیات و شکل و قالب اجرای احکام از طریق وحی است لکن فهم آنها ،نیز درک بسیاری از هنجارها از طریق عقل
صورت میگیرد.
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میرسانند .نهجالبالغه نیز که دربرگیرنده بخشی از آموزههای علوی است ،بهصورت چشمگیری افراد را به
خردورزی و تعقل دعوت نموده است .همچنین در این کتاب به موانعی که انسان را از اندیشه صحیح
بازمیدارد اشارهشده است که در ضمن بحث از آنها سخن خواهد رفت.
نکته قابلتوجه آنکه عقالنیت و خردورزی تنها یک فضیلت در کنار دیگر فضایل نیست؛ بلکه این
فضیلت از یک ویژگی خاص برخوردار است و آن نقش محوری و مبنایی خردورزی در انتخابِ نوع
منشها ،روشها و کنشها در طول زندگی فردی و جمعی است .چه ،اگر انسان در انجام اعمال و افعال
کوچک یا کالنِ زندگی از تعقل بهرهمند باشد آن اعمال ارج و ارزش پیدا کرده و برتری مییابند برکات
بسیاری در پی خواهند داشت؛ اما اگر اینگونه نباشد ،آن اعمال نه تنها بیارزشاند بلکه خسارتهایی به
دنبال خواهند داشت؛ چنانکه در روایتی تنبهآموز از امام علی(ع) نقل شده که :جبرئیل حضرت آدم را به
گزینش یک مورد از میان «عقل» و «حیاء» و «دین» دعوت نمود .آدم(ع) عقل را برگزید سپس حیاء و
دین نیز خود را همراه با عقل معرفی نمودند(محمودی :1136 ،ج .)133 -136 ،3
مفهوم بلند این سخن عرشی امام علی(ع) آن است که حتی تدین و آبروداری نیز در گروِ خردورزی
است و اینگونه نیست که فرد مسلمان بدون آراستگی به خردورزی بتواند از دین و ایمان صحیحی
برخوردار باشد .بر این اساس ،اینکه ما در زندگی چه مسؤولیتهای بر دوش داریـم و اگر به این
مسؤولیتها عمل نکنیم چه عواقبی پیش خواهد آمد .اینکه توفیق ما در زندگی وابسته به چه عواملی
است و آن عوامل را چگونه باید شناسایی کنیم ،موانع را چگونه بشناسیم و چگونه در رفع آنها اقدام
کنیم .چگونه از حوادث ناپسند گذشته به نفع رخدادهای آینده درس بگیریم و ...همه و همه بستگی و
وابستگی دقیق و عمیقی به خردورزی و اندیشیدن دارد؛ لذا امام علی(ع) میفرماید« :هیچ ثروتى
سودمندتر از عقل نیست»(حکمت  .)111و میفرماید« :هیچ پشتوانهای سودمندتر از عقل و هیچ دشمنی
زیانبارتر از جهل نیست(کراجکی؛  :1011ج .)199-111 ،11
از سوی دیگر ،انسان موجودی انتخابگر است و کمال و سعادت واقعی او نیز در گرو همین اختیار و
ان تخاب است .البته اختیار و انتخابِ صحیح بدون شناختِ درست و کافی ممکن نیست و عقل نیز یکی از
مهمترین منابع شناخت است .در حقیقت انسان تنها با بهرهمندی از عقل است که میتـواند راه صحـیـح
را در بین راههای متعدد و متکثر ،انتخاب نماید .خـطر گمراهی زمانی دامنـگیر انسان میشـود که از عقل
 این خضر مبارک پی -بهره نگیرد و در سلک نادانان و بیخردان قرار گیرد؛ چنانکه حضرت علی(ع)میفرماید« :به خدا شکوه میبرم از جماعتی که نادان میزیند و گمراه میمیرند!»(خطبه .)13
نیز امام(ع) در سخنی مخاطبان را بهخاطر در پیش گرفتن روشهای دوران جاهلیت و عدم تفقه در
دین و عدم تعقل در امور الهی سرزنش میکند(خطبه  )166که در حقیقت روح این سرزنش دعوت به
تعقل در آن امور است.
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و در موارد متعددی مخاطب خویش را که در امور دچار تردید شده دعوت به تعقل میکند .تعابیر
امام(ع) در این رابطه چنین است« :اعْقِلْ ذَلِكَ»(خطبه « )181اعْقِلُوهَا عَلَى أَنْفُسِکُمْ»(خطبه « )121فَاعْقِلْ
عَقْلَكَ»(نامه  ...« )61و قَد يَنبغي لك أن عَقلتَ و فَکرتَ(»...کاشفالغطاء ،بیتا.)132 :
البته نوعی دیگر از دعوت امام علی(ع) به تفکر ،بهصورت غیرمستقیم است و آن بهخاطر بیان
آموزههای است که مبتنی بر خردورزی مطرح گردیدهاند؛ یعنی فرازهای بسیاری در نهجالبالغه بر بنیان
عقلی استوار گشته است .بهعبارت دیگر امام علی(ع) همواره با زبان استدالل با مخاطبان خویش سخن
گفته است .چه آنجا که درباره وحدانیت خداوند سخن میگوید(هاشمیخویی ،همان :ج 228-220 ،11؛
صادق موسوی)92 :1136 ،؛ چه آنجا که به بیان حقیقت دنیا – آنگونه که هست  -میپردازد؛ چه آنجا
که از مرگ سخن میگوید؛ چه آنجا که از نظام پاداش و جزا در جهان آخرت سخن میراند و چه آنجا
که از هدف بعثت پیامبران سخن به میان میآورد.
نشانههای عقلگرایی در نهجالبالغه
 -1غایتشناسی
یکی از معیارهایی که در انتخاب راه صحیح ،انسان را یاری میکند شناخت غایت و نتیجه اعمال است.
غایت عمل هر انسانی جلب منفعت و دفع زیان است .عقل ،انسان را در شناخت غایت اعمال یاری
میدهد .امام علی(ع) در این خصوص میفرماید:
« پس آن که با چشم دل بنگرد و با دیده درون کار کند ،آغاز کارش آن است که بیاندیشد آیا
عمل او به سود اوست یا به زیان او؟ اگر به سود اوست ادامه دهد و اگر زیانبار است توقف کند؛
زیرا عملکننده بدون آگاهی همچون روندهای است که به بیراهه میرود پس هر چه در رفتن
شتاب کند از هدفش دورتر میماند و عمل کنده از روی آگاهی چون رونده بر راه راست است.
پس بیننده باید به درستی بنگرد آیا رونده راه مستقیم است یا واپسگرا؟(خطبه .)180
البته سود و زیان در هر دو عرصه دنیایی و اُخروی موردنظر است .بنابراین فرد و جامعه دینی مطابق
این آموزه میبایست از هرآنچه موجب زیان برای فرد و جامعه اسالمی و دینی میشود پرهیز کند.
 -2حقگرایی و پرهیز از باطل
حق و باطل و گرایش بهسوی هریک از این دو ،معیار درست و دقیق دیگری برای شناخت خردورزی
است؛ چه کشش بهسوی باطل و پیوستن به باطل گرایان نمیتواند بیانگر وجود روحیه خردورزی و مدد
گرفتن از خرد در زندگی فرد باشد .لذا امام علی(ع) درباره این مالک و معیار میفرماید« :عاقل کسی است
که جانب باطل را نمیگیرد؛ بلکه به طرد و ردّ باطل میپردازد»(شهید اول.)19 :1139 ،
بهعنوان یک مثال از نقش عقل در حق پذیری و پرهیز از باطل ،امام علی(ع) آنگاه که از مقام و
منزلت اهلبیت پیامبر(ص) سخن میگوید و مکانت رفیع آنها را یادآور میشود با تعبیر «وَ لْيُحْضِرْ عَقْلَهُ»
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(خطبه  )180از نخبگان ،بزرگان و دیگر افراد اثرگذار در میان قبایل و اقوام میخواهد تا عقل خویش را
حاضر کرده و در پرتو حضور عقالنیت خویش آن را گواه بر وجود این فضایل و مناقب برای اهلبیت
پیامبر(ص) قرار دهند(خویی ،بیتا133 :؛ هاشمیخویی :1011 ،ج  )201 ،9تا مبادا از بیان حقیقت تن زنند.
به عالوه طالیهدار باید عقل خود را بهکار بیندازد ،چـراکه تشخیص غلط اینگونه افراد ،همه حرف شنوان
و زیردستان آنها را به هالکت میاندازد(جعفری :1136 ،ج  218 ،28با تصرف).
بنابراین تعبیر( :و ليُحضر عقلَه) به معنای این است که عقل را در تمییز حق از باطل بهکار بندد و در
این رابطه بر مبنای عواطف و تقلید ره نسپرد(حسینی شیرازی ،بیتا :ج .)191 ،2
البته هرچند امام(ع) در این عبارت در ارتباط با مصداقی مشخص افراد را به حاضر نمودن عقل خویش
و گواه گرفتن آن بر یک حقیقت معین دعوت نموده است؛ لکن پیام و درس فراگیری که از کالم امام
دریافت میشود این است که در همه امور زندگی از تعامالت بین دو فرد -مثالً مرد و زن در یک خانواده-
گرفته تا مجادالت ملی و بینالمللی ،در صورتی که عقل حضور یابد گواه بر حقانیت صاحب حق خواهد
بود و در صورتیکه غایب باشد یا غایب نگه داشته شود باطل جوالن خواهد داد.
 -3دوستی با مردم
سخن گرانمایه امام(ع) در این رابطه بسیار قابل تأمل و تدبر است .وی دوستی با مردم را نشانه خردمندی
میداند و میفرماید« :دوستی (با مردم) نیمی از خردورزی است»(حکمت .)113
مبنای این سخن بلند امام(ع) نیز در آن است که دشمنی و دشمنتراشی موجب آسیبهای گوناگونی
برای فرد و جامعه میشود و گاه خسارتهای جبرانناپذیری را بر هر دو تحمیل میکند؛ چنانکه هر یک
از ما در موارد گوناگون شاهد زیانهای ناشی از این امر در عرصههای مختلف بودهایم! بنابراین حکم عقل
آن است که تا بیشترین حد ممکن تالش شود به جای دشمنی و درگیری به دوستی و ارتباط و برقراری
پیوند بپردازیم.
برخی مقصود از خرد را در این سخن امام(ع) ،عقل عملى یا عقل معاش دانسته و گفتهاند :کلمه عقل،
در اینجا بهصورت مجاز در مورد تصرّفات عقل اطالق شده است از باب اطالق نام سبب بر مسبّب و
ازجمله تصرّفات عقل در تدبیر امور ،محبّت به دیگر مردم است؛ و چون انسان در رفع نیاز زندگى محتاج
به دیگران است و رفتارش با مردم در این جهت یا بهگونهای دوستانه و معاشرت نیکو و خوش برخوردى و
گذشت و تشویق است و یا به گونه قهر و غلبه و ترس است که ناگزیر دوستى و محبّت و آنچه الزمه
دوستى است ،نیمى از خرد ،یعنى نیمى از تصرفات عقل در تدبیر امور زندگى او است(ابنمیثم :1136 ،ج
801 /8؛ ابنمیثم )611 :1166 ،در هر صورت این دوستی نه تنها موجب فراهم آمدن برخی آسودگی و
آسایشها در زندگی مادی و معاش انسان میگردد که بر طبق آموزههای دینی موجب کسب ثواب و
رضوان خداوند در معاد و زندگی اخروی نیز میگردد(مغنیه :1183 ،ج .)113 ،0
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پیامبر اکرم(ص) نیز در سفارشی در همین راستا فرموده« :سر خردورزی ،پس از ایمان به خداوند،
دوستی نسبت به مردم است»(مجلسی :1011 ،ج  )111 ،1و بر همین اساس است که در آیات متعددی از
قرآن(مانند بقره213 :؛ نساء 90 :و أنفال )61 :نیز دعوت به صلح و آشتی شده است.
البته سخنان بلند دیگری از امام علی(ع) در ارتباط با ارزش دوستی و محبت نسبت به مردم در
نهجالبالغه و دیگر منابع روایی موجود است که طرح آن مجال دیگری میطلبد1.
 -4پرسشگری
پرسشگری یکی از ویژگیهای انسانهای خردمند و متفکر است .هرجا از تفکر و اندیشه سخن به میان
میآید به صورت طبیعی ،پرسش و پرسش گری نیز به میان خواهد آمد .اندیشه و پرسش ،دو روی یک
سکهاند .انسان متفکر در مورد افکار خود و دیگران پیوسته پرسوجو میکند .چنانکه طرح سؤال باعث
میشود که انسان هم بهدرستی به دیدگاه خود و دیگران وقوف پیدا کند و جوانب گوناگون آن را شناسایی
نماید و هم عیب و اشکال دیدگاهها را بفهمد و به رفع آن اقدام کند .از اینروست که امام علی(ع) فرموده
است« :پرسیدن وسیلهای برای پوشاندن عیبهاست»(حکمت .)6
البته معنای این سخن آن نیست که عقل را تنها منشأ اعتماد برای تنظیم امور فردی و اجتماعی انسان
بدانیم که انسان باوجودآن نیاز به منبع معرفتی دیگری مانند وحی نداشته باشد؛ چه عقل هرچند میتواند
منشأ شناخت در بسیاری از امور باشد ولی قلمرو کارایی معینی دارد و در مقابل آن ،وحی شعاع
گستردهتری داشته و بسیاری از مسائلی را که عقل از فهم آن عاجز است ،تبیین میکند.
 -5اعتدالگرایی
امام علی(ع) در سخنان حکیمانه خود در مواضع متعددی بر میانهروی و اعتدال تأکید نموده و در مقابل
مسلمانان و مخاطبان را از افراط و تفریط پرهیز داده است .البته آنچه اعتدال را برای انسان به ارمغان
میآورد عقل و درایت است و آنچه انسان را از مسیر اعتدال دور میسازد و او را به سمت افراط و تفریط
میکشاند ،جهل و نادانی است؛ لذا میفرماید« :نادان را نمیبینی مگر اینکه یا در حالت تندروی است و یا
در حالت کندروی!»(حکمت .)31
نیز آن حضرت(ع) ،مردان الهی را به دارا بودن صفت تعادل وصف میکند و میفرماید:
« ...آنان ،هرکس را که راه میانه را در پیش گیرد ،میستایند و به رستگاری بشارتش میدهند و آن
کس را که به جانب راست و چپ میرود ،سرزنش میکنند و او را نسبت به هالکتش بیم میدهند و
بدینسان چراغهایی نورانی در دل ظلمتهایند و راهنمایانی برای خروج از شبهات بشمارند(»...خطبه
.)222

 .1برای مالحظه برخی از این موارد نک( :نهجالبالغه :حکمت  .211غرر الحکم :کالم شماره .609 ،238 ،11 ،1623 ،603 ،31
مفید :1011 ،ج  .293 ،1کراجکی :1011،ج  .119 ،1مجلسی :1011 ،ج .)019 ،33
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بدینسان اعتدال که روش کاربست آموزههای دینی و شیوه زندگی در دنیا است در پرتو آموزه تعقل به
چنگ میآید و افراط و جمود و استبداد و تعصب و خودشیفتگی بالی جان فرد و جامعه بیخرد یا خالی از
عقل و علم خواهد شد و آسیبهای جبرانناپذیری را در پی خواهد داشت.
 -6تدبیر
به نظر میرسد که مقصود از تدبیر ،تنظیم و مدیریت امر یا رخداد و هر چیزی است که در پیش روی است
و نیازمند به برخورد و موا جهه درست و دوراندیشانه دارد تا سرانجام آن به نیکی و خوشی و سودمندی یا
دوری هرچه بیشتر از ضرر انجامد(طریحی :1138 ،ج 299 ،1؛ مصطفوی :1011 ،ج  )136-138 ،1روشن
است که تدبیری که موجب دستیابی به چنین فرجام خوش یا کم ضرری میشود بینیاز از خردورزی
نیست؛ لذا امام علی مخاطبان خویش را آگاه میسازد که« :لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ»(حکمت  )111مهندسی و
مدیریت شایسته امور همان خردورزی است چرا که چنین امری جز در پرتو عقل صورت نمیگیرد.
برخی مفهوم سخن امام(ع) را بدین گونه مطرح نمودهاند« :مقصود امام(ع) از اینکه هیچ عقلى چون
تدبیر نیست ،تصرّف عقل عملى است بنابراین نام عقل را بهطور مجاز بر آن اطالق کرده است؛ چه بدیهى
است که تمام تصرّفات عقل ،تدبیر و بهدست آوردن نظریات مصلحتدار ،در همه کارهاست و چون
مقصود از عقل ناگزیر همان تدبیر است»(ابنمیثم ،همان :ج  )813 -813 ،8برخی نیز تدبیر را باالترین
نوع تعقل دانستهاند« :تردی نیست که تدبیر برترین نوع خردورزی است؛ زیرا تمام زندگی با تدبیر سامان
مییابد»(قمی.)133 :1138 ،
 -7تجربهاندوزی
یکی از نشانههای رشد و شکوفایی عقل در انسان این است که از تجربههای خود و دیگران به بهترین
و جه استفاده نماید و در حقیقت پلی از گذشته به آینده بزند و این همان حقیقتی است که امام علی(ع)
بدان اشاره نموده است« :والعقلُ حِفظُ التَّجارُبِ»(نامه .)11
چه ،مطالعه زندگی گذشتگان ،درسهای آموزندهای دارد که میتواند راهگشای بسیاری از مسائل و
مشکالت باشد.
لذا امام در سخنی دیگر شقی و تیرهبخت را کسی معرفی میکند که از سود عقل و تجربهاى که به او
داده شده است ،محروم بوده باشد(نامه  .)33البته همانگونه که عالمه جعفری میگوید« :اصل ضرورت و
ارزش تجربه فقط در فراگیرى و سازندگى حیات مادّى و معنوى انسان باید استخدام شود ،نه در
پدیدههاى ضدّ حیات و عوامل پوچکننده آن»(جعفری :1136 ،ج .1)118 ،13
 -8نگاه درست به دنیا
هرچند در عبارات زاهدان و گوشهنشینان و افراد منزوی از زندگی ،دنیا پیوسته مذموم معرفیشده است و
گاه در آیات و روایات نیز ذمّ و سرزنشهایی نسبت به آن صورت گرفته است؛ لکن پیداست که همه این
 .1برای تفصیل بیشتر در این رابطه نک( :وائلی.)1138 ،
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نکوهشها مربوط به جهتگیری نادرست افراد در دنیاست و ارتباطی با اصل وجود این دنیا ندارد؛ بلکه
حتی ربطی با اصل فرصت و مهلتی که هرکس برای زندگی در این دنیا دارد نیز ندارد .چه ،این فرصت
هدیهای از جانب خداوند مهربان است تا انسان در پرتو بهرهمندی درست از آن وارد مرحله اصلی زندگی
خویش -که در جوار حضرت حقتعالی خواهد بود -بشود.
لذا ما عالوه بر اینکه در این دنیا مجبور به زندگی هستیم ،بر اساس آموزههای دینی در همین دنیا نیز
میبایست بستر خوشبختی اُخروی را برای خویش بگسترانیم .روایاتی از قبیل« :الدنيا مَزرَعَةُ اآلخرة»
(ابنابیجمهور :1018 ،ج  )263 ،1و «مَن ال معاشَ له ،ال مَعادَ له» 1بهصورت بسیارگویی بر این اندیشه
داللت دارند.
بر این اساس امام علی(ع) ضرورت شناخت درست دنیا و جهتگیری آن و جهت استفاده از آن را بارها
در بیانات خویش در نهجالبالغه به مخاطبان یادآور گردیده است؛ چراکه هرگونه مواجهه نادرست و
شناخت نارسا از این دنیا عواقب هراسناک غیرقابل جبرانی را برای صاحب آن ،پیش خواهد آورد .نکته
مهم این است که امام(ع) در یکی از بیانات خویش درباره نگاه درست نسبت به دنیا ،آن را در چشم
خردمندان همچون سایه معرفی می کند؛ چه امام در این بیان بر ناپایداری و موقتی بودن دنیا تأکید داشته
لذا برای تأکید بر این جنبه از دنیا ،آن را به سایه که امری زود گذار و رفتنی است تشبیه نموده و از این
جهت درک درست از آن را نیز از آنِ عاقالن دانسته است که باز بیانگر نقش مهم عقل در دستیابی به
شناخت درست در امور و نجات انسان از مهلکههای پیش رو است:
«هان! آگاه باشید که دنیا خانهای است که کسى از آن به سالمت عبور نمیکند مگر اینکه ابزار این
سالمتی را در خود دنیا [با انجام اعمال صالح] کسب کند؛ و البته انسان در دنیا با چیزهایی که از آنِ
دنیاست و برای آزمایش و ابتال به مردم داده شده نجات نمییابد؛ زیرا انسان هرچه از دنیا بگیرد از
آن دنیا خواهد بود و (موقع مرگ) آنها را به دنیا باز پس خواهد داد و البته بهخاطر آنها (در آخرت)
موردمحاسبه قرار خواهد گرفت؛ اما آنچه انسان از دنیا برای جهانی دیگر برگرفته ،در آخرت نیز از
آن بهرهمند و سرشار خواهد بود .دنیا در چشم خردمندان بسان سایه در حال برگشت است؛ چه
درحالیکه آن را در حال گسترش میبینند ،میبینند که در حال جمع شدن است و وقتیکه آن را رو
به افزایش مینگرد ،میبیند که در حال کاهش یافتن است»(خطبه 61؛ صادق.)219 :1136 ،
و باز بر اساس کالم مشابهی از امام(ع) ،خردمندان کسانی هستند که نسبت به دنیا دارای نگاه درست
و کاملی هستند:

 . 1البته طبق بررسی نگارنده ،منبعی روایی برای این کالم که به عنوان حدیث مشهور شده است ،یافت نگردید .به نظر میرسد
برخی از مصلحان مسلمان از سر دلسوزی و با الهام از روح آموزههای اسالمی این سخن را مطرح کرده باشند و دیگران چنین
پنداشتهاند که کالمی از معصوم است (بهعنوان مثال نک :أمینالعاملی :1011 ،ج .)216 ،0
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«دنیا در نزد صاحبان خرد بسان سایه است ،همینکه دراز کشیده میشود ،به هم کشیده میشود! و
همینکه زیاد میشود رو به کاستی مینهد(»...تمیمیآمدی282 :1011،؛ لیثی.)101 :1136 ،
بهراستیکه از (آفات) این دنیا جز با زُهد و کنارهگیرى نتوان رهید ...و این جهان در نزد خردمندان
همچون سایهای است که به محض اینکه مىرود تا دامان بگستراند ،دامن برمیچیند و به مجرّد
این که میرود تا افزایش یابد ،کاستى میگیرد.
 -9تشخیص راه رشد و مسیر پیشرفت
از نگاه امام علی(ع) راه رشد و مسیر تعالی در پرتو مدد گرفتن از عقل در پیش دید انسان نهاده میشود،
لذا میفرماید« :در سودمندی عقل همین بس که راههای گمراهی را از راههای رشد و رستگاری
بازمیشناسد»(حکمت  013و حکمت .)021
چنانکه دلیل عنایت و اعطای عقل را از سوی خداوند به بشر ،همین دستگیری و یاریگری و مددرسانی
آن میداند« :خداوند عقل را به کسى امانت نداده مگر برای اینکه روزى سبب نجات او گردد»(حکمت
 .)013زیرا «عقل یا موجب نجات معنوی انسان میگردد که این همان فالح و نجات حقیقی است و یا
انسان را از مهلکهها و آفات دنیا نجات میدهد»(قمی)202 :1138 ،؛ و از همین رو است که عقل
بزرگ ترین نعمت در وجود انسان است که اگر به درستی و در محل و زمان مناسب بهکار گرفته شود
موجب نجات انسان از گردابها و بحرانها میشود و انسان را از شداید و محنتهای دنیا و آخرت رهایی
میبخشد»(موسوی :1136 ،ج .)811 ،8
لذا این امام همام برای تشویق به خردورزی و تمسک به تعقل ،سالمت و ارزشمندی دریافت عقالنی
را حتی باالتر و واالتر از مشاهده محسوسات با چشم سر میداند« :هرگز اندیشیدن بسان دیدن با چشم
سر نیست؛ چه ،ای بسا که چشمها به صاحب خویش دروغ میگویند! این درحالی است که اگر از عقل
استمداد گرفته شود صاحب خود را به درستی راه میبرد»(حکمت .)233
 -11عبادت برتر در گرو خردورزی
ناگفته پیداست که در نزد مؤمنان ،عبادت و بندگی در برابر خالق بیهمتا فضیلتی بزرگ بهشمار میرود؛
همچنان که از وظایف اصلی مخلوقات نیز به شمار میرود .لکن همین امر ذاتاً ارزشمند میتواند از مراتب
و کیفیتها ی متفاوتی برخوردار باشد از روح و قالب خشک گرفته تا عروج ملکوتی .جالب آن است که
امام علی(ع) عبادت افراد عاقل و خردورز را باالترین مرتبه عبادت برمیشمرد که دیگر عابدان هرگز توان
دستیابی به آن درجه و مقام را ندارند و این نیست مگر به خاطر ارج و اهمیتی که تعقل حتی در امر
عبادات از خود برجای میگذارد« :عاقل واجبات الهی را به جا نیاورده مگر اینکه آنها را همراه با تعقل
انجام داده باشد و فضیلت عبادت هیچ عابدی هرگز به فضیلت و مرتبتی که شخص عاقل بدان دستیافته
نمیرسد»(محمودی :1136 ،ج .)131 ،3
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همچنان که نقل است که پیامبر(ص) به امام علی(ع) سفارش میکند که« :هرگاه مردم با انواع عبادات
و اعمال صالحه درصدد تقرب به خداوند شدند تو با عقلت به خداوند نزدیک شو»(مالصدرا :1131 ،ج ،1
 201و ج .)013 ،2
 -11پرهیز از بدزبانی و زیادهگویی در پرتو مدیریت عقل بر زبان
امام علی(ع) تعقل و تکمیل عقل را عامل در امان ماندن از آفاتگونهگون زبان میشمارد؛ لذا بنا بر
سخنان امام در نهجالبالغه در صورتی که مدیریت و مهار زبان و زمام کالم در اختیار قوه عاقله انسان قرار
گیرد عالوه بر فواید بسیاری که نصیب افراد و اجتماعات میکند صاحب خویش را از ابتالئات و آفات آن
پرهیز میدهد « :هرگاه عقل یک انسان به نهایت مراتب آن برسد ،سخن گفتن او به کاستی میگراید»
(حکمت  « .)31زبان شخص عاقل در پسِ پرده قوه فهم او قرار دارد؛ اما قوه فهم فرد احمق در پس پرده
زبان وی»(حکمت .)01
مقصود این کالم گهربار این است که :عاقل بدون اندیشه سخنی بر زبان نمیآورد لکن نادان بدون
اندیشه ژاژخایی میکند.
دیگر رهنمودهای امام(ع) دراینباره چنین است:
«کالم و سخن هر انسان بیانگر میزان عقل اوست و نوشته هر فرد رساترین نشانه برای شناخت اوست
(حکمت .)111
«زبان بسان جانور گزنده است که اگر جلوش بازگذاشته شود نیش میزند»(حکمت .)61
«برحذر باش از اینکه درباره چیزی که نسبت به آن آگاهی نداری یا حقیقت آن را نمیدانی ،سخن
بگویی! چه ،سخن انسان بیانگر میزان عقل اوست»(حائری.)113 :1163 ،
« هرکس زبان خویش را از بیهوده گویی باز دارد دیدگاهش موجب استواری اندیشهها میشود و
هرکس که بسیارگویی را کنار نهد مردان استوار نگر به عاقل بودن وی گواهی دهند»(صادق:1136 ،
.)161
 -12توشه برداری برای قیامت در پرتو موعظه تعقل
معرفت نسبت به حیات اُخروی و رستاخیز اعظم از جمله معارف بسیار مهم بشری است که پس از مسأله
معرفت به وحدانیت الهی جایگاه دوم را در بر دارد .در اهمیت آن همین بس که خداوند در قرآن آن زندگی
بازپسین را حیات راستین نامیده است(عنکبوت ،آیه  .)60بر این اساس از جمله مباحثی که میتواند
موضوع تعقل بشری قرار گیرد همین امر بسیار مهم است؛ چنانکه مناسب است این مسأله در رأس
دغدغههای اندیشهای انسان قرار گیرد .امام علی(ع) تعقل در امر آن جهان را برای مهیا شدن و ورود
عزتمندانه در آن حیات بسنده معرفی میکند که این نیز بیانگر نقش بسیار اثرگذار عقل است که
بهرهمندی از آن برای تصمیمگیری درست و ایمنیبخش در مورد امری که بسیار دلهرهآور و هراسناک
است کفایت میکند:
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«پیش از فرود آمدن آن زندگی دیگر ،برایش مهیا شوید و پیش از فرارسیدنش توشه الزم را [برای
مواجهه عزتمندانه با آن] فراهم سازید؛ چرا که پایان مسیر این زندگی دنیایی ،به قیامت ختم میشود و
هرکس در این امر تعقل کند همان تعقل پندآموزی کفایتکننده [و وادارنده به عمل] برای او خواهد بود»
(خطبه .)191
 -13عقل عامل زجر و نهی از ارتکاب بدیها
«نهی از منکر» یکی از تعالیم مهم دینی است که ایمنیدهنده و سالمت بخش جامعه بشری است .نقش
سودمند و پالودکننده آن برای بسیاری روشن است .امام علی(ع) در کالمی نیروی تعقل را در انسان
نهیکننده از خواهشهای نابهجای دل معرفی میکند که این نیز خود ارزشی دیگر برای عقل به شمار
میآید« :دل را خواهشهایی است که عقل آسان را از پیجویی خواهشهای نادرست و زیانآور دلش
بازمیدارد»(صادق .161 :1136 ،میرجهانی :1106 ،ج .)136 ،1
نتیجهگیری
 -1در سخنان امام علی(ع) در نهجالبالغه به صورت مکرر دعوت به تعقل مطرحشده است.
 -2بر مبنای آموزههای نهجالبالغه هیچ تضاد و دوگانگی میان تعهد نسبت به برنامههای دینی با
خردورزی در امور مختلف زندگی وجود ندارد.
 -1مباحث مطروحه از سوی امام علی(ع) عالوه بر تطابق با آموزههای قرآنی ،بر قواعد و ضوابط عقلی نیز
منطبق است.
 -0بر اساس آموزههای علوی در نهجالبالغه« ،غایتشناسی ،حقگرایی و پرهیز از باطل ،دوستی با مردم،
پرسشگری ،اعتدالگرایی ،تدبیر ،تجربهاندوزی ،نگاه درست به دنیا ،تشخیص راه رشد و مسیر پیشرفت،
کسب عبادت برتر ،پرهیز از بدزبانی و زیادهگویی ،توشهبرداری برای قیامت و اجتناب از ارتکاب بدیها و...
از مهمترین نشانههای عقلگرایی بهشمار میرود.
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