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 چکیده

 ترسیم عقل برای  و کارکردهاییها و نقشاند شدهمردم به تعقل دعوت  البالغهنهجدر 
 . قرار دارند)ع(شده است، اما این موارد به صراحت بیان نشده و در فحوای کالم امام علی

 یکی نظری که باعث ارتقای سطح است؛دو نوع بر  لبالغها نهجکارکردهای عقل در 
این نوشتار با  .شود و دیگری عملی که باعث رشد جامعه خواهد شدمعرفتی انسان می

 در ها  و نظام بخشیدن به آن تحلیلی به استخراج کارکردهای عقلـروش توصیفی 
ای شناخت خدا و  یعنی کاربرد عقل بر،ارتباط انسان با خدا: پردازد محور میچهار

 یعنی کاربرد عقل ، ارتباط انسان با خوداو؛سازی برای ارتباط با دستوراتش و زمینه
 وظایف خود در دنیا و برای شناختبرای شناخت اعمال خوب و بد و راهنمایی انسان 

 یعنی کاربرد عقل در انجام برخی امور ، ارتباط انسان با دیگران؛ها دوری از انحراف
ها برخورداری از عقل است، به جهت فراهم نمودن شرایط رشد   آنۀالزماجتماعی که 

 دنیارد عقل برای شناخت انسان از بکاریعنی  طبیعت و جهان،ارتباط انسان با ؛ جامعه
 با  و طبیعتدر ارتباط با خدامنظور پی بردن به قدرت خدا گرچه عقل انسان به 

 . هایی مواجه است محدودیت
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 طرح مسئله. ١
به عنوان یک مفهوم ارزشمند از  و ای برخوردار است از جایگاه ویژهالبالغه نهجعقل در 

 در موارد متعدد به مدح عقل )ع(امام علی. منظرهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است
ی عاقالن و جاهالن ها ویژگیو به بیان  از جهل برحذر داشته  مردم راپرداخته و

 و کند مردم را به تعقل دعوت می)ع(از این رو شناخت مواردی که امام علی. پردازد می
 توان کارکردهابا بررسی این موارد، می. هایی که برای عقل قائل است اهمیت دارد نقش

 های مختلف استخراج،در حوزهرا   آنهای گوناگون یعنی نقش، عقلیا همان کاربردهای 
 این .خواهد بودمندی هرچه بیشتر از عقل   بهرهکرد که حاصل آنن ی تبیبندی و هدست

و  دیگران ،نوشتار در صدد پاسخ به این سؤال است که عقل در ارتباط انسان با خدا، خود
به  به حال  و این موضوعی است که تاهایی دارد و چه محدودیت چه کارکردهاطبیعت 

نوشته شده  البالغهنهج عقل در ۀآثاری دربارالبته . ت اسپرداخته نشدهاین شکل به آن 
  برخی از این آثار. پرداخته نشده استالبالغهنهج به کارکردهای عقل در ،یکاما در هیچ
 بررسی و ؛محمد خادمی سیّد بنادکی علیۀ، نوشتالبالغهنهجخردگرایی در : عبارتند از

 جهانبخش ۀلزامات تربیتی آن، نوشت و استالبالغهنهج عقل و عاطفه در ۀتحلیل رابط
 ۀ عقل و گستر؛خانی  ایرانۀالبالغه، نوشت اعتبار عقل از دیدگاه قرآن و نهج؛فلسفی جو

 ؛عسکری زینب علیۀ، نوشتالبالغهنهج با تأکید بر )ع(شناخت آن از دیدگاه امام علی
-نهج از منظر  عقالنیت؛ نرگس یاوریانۀ، نوشتالبالغهنهج معنایی عقل در ۀبررسی حوز

، البالغهنهج رشد تفکر و تعقل از منظر ۀ بررسی زمین؛، نوشته سیده زهرا امینیالبالغه
، نوشته »های آموزشی آن  و داللتالبالغهنهجتربیت عقالنی در « ؛ معصومه دستوارهۀنوشت

 ۀ عبدالرحمن وائلی، ترجمۀ، نوشت»البالغهنهججایگاه عقل و تجربه در « ؛حسین ملکی
 ساالر منافی ۀ، نوشت»البالغهسالمت عقل و روان از دیدگاه نهج« ؛محمد حدادیسید 
های دعوت به تعقل و نشانه« مسعود امید و ۀ، نوشت»البالغهنهجعقل و فلسفه در « ؛اناری
  . کرم سیاوشی و سید جواد فاضلیانۀ، نوشت»البالغهنهجگرایی در عقل

 
 البالغه  نهجدرعقل . ٢

، ١ ج،٣١؛ ٤٥٩، ص١١ ج،٩؛ ٢٠٥، ص١ ج،٦[ فهمیدن به معنای اصطالح عقل در
، ١ ج،٦[ حمق و نقیض] ١٥٩، ص١ ج،٣١؛ ٩٣٩، ص٢ ج،٥[نقیض جهل ، ]١٥٩ص
: نکـ برای نمونه . [ به کار رفته استالبالغه نهج که این معانی در است] ٢٠٤ص



  ٣١٧  البالغه کارکردهای عقل در نهج 

، ٤ ج،٧[حبس کردن همچنین عقل در لغت به معنای ] ٥٤ و ٣٨  حکمت و١٩٩ۀخطب
) ملجأ( ، پناهگاه]١٥٩، ص١ ج،٣١؛ ٤٥٨، ص١١ ج،٩؛ ٩٣٩، ص٢، ج٥[، بستن ]٦٩ص

، ١ ج،٣١؛ ٩٣٩، ص٢ ج،٥[) کریمة(، بزرگوار ]١٧٤، ص١ ج،٢٩؛ ١٧٦٩، ص٥ ج،١٧[
است ] ١٥٩، ص١ ج،٣١؛ ٤٥٩، ص١١ ج،٩؛ ٢٠٥، ص١ ج،٦[ و مهار چهارپایان ]١٦٠ص

: نکـ برای نمونه [ ربرد یافته است کاالبالغه نهجدر در مواردی اندک که این معانی نیز 
 .]٣١ۀ؛ نام١٩٠و١٧٨، ١٥٦ۀخطب

 هرچند در برخی ؛های گوناگون به موضوع عقل پرداخته است از جنبه)ع(امام علی
: نکـ [پردازد موارد تنها به توصیف و مدح عقل و عاقل و ذم جهل و جاهل می

 ]٣٩٠ و ٢٣٥، ١١٩ ،١١٣، ٥٤، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٦های ؛ حکمت٣١ۀ؛ نام١٩٩ و ١٩٢ۀخطب
، ارائه عقلمندی هرچه بهتر از های ارزشمندی برای بهره موارد، توصیهۀاما در بقی

 : است که از این قرارندفرموده
، غلبه بر نفس و شهوت ]٢٢٠ۀخطب[پویندگی راه خدا : های رشد عقلزمینه) الف

، ]٥٣ۀنام[دا ، نگریستن به بزرگی قدرت و ملک خ]٣١ۀنام[، دوری از جاهل ]١٦١ۀخطب[
 .]٢٥٢حکمت[خواری  و دوری از شراب]١٦١حکمت[مشورت کردن 

، دنیاپرستی و هواپرستی ]٢٧ و ١٤خطبۀ[سستی و سفاهت : های عقل آفت) ب
به کار ، ]٨٦ۀخطب[، آرزوهای دراز ]٢١١؛ حکمت٦ و ٣ ۀ؛ نام١٠٩ و ٩٢، ٣٤ۀخطب[

، اکتفا ]٧٨ و ٦٤ۀ نام؛٢٢٤و٢١٥، ١٣١، ٩٧، ١ۀخطب[ نبستن عقل و بهره نبردن از آن
، تکبر و غرور ]١٦٠و١٥٥، ٩١خطبۀ[کردن به قدرت عقل در شناخت عظمت خدا 

، ]١٩٢خطبۀ[) شیطان(، پیروی از سران متکبر ]٢١٢؛ حکمت٥٣؛ نامۀ١٩٢خطبۀ[
، ]١٦١حکمت[، خودرأیی ]٣١نامۀ[، همنشینی با جاهل ]١٩٢خطبۀ[ب ناروا صّعت

 و شوخی بیجا ]٣١٩حکمت[، فقر ]٢١٩متحک[ورزی  ، طمع]٢٥٢حکمت[خواری  شراب
 .]٤٥٠حکمت[

، ]٧٨ و ٦٤، ١٤؛ نامۀ٢٣٤ و ٨٠خطبۀ[تفاوت در به کارگیری : های عقل کاستی) ج
 ،]١٨٢ و ١٦٠، ١٥٥، ٩١، ٤٩خطبۀ[نقصان عقل در شناخت عظمت و صفات خدا 

، نقصان عقل در شناخت معاد ]١٦٥خطبۀ[های آفرینش  نقصان عقل در شناخت شگفتی
 پس بر هر ؛]٢٢١خطبۀ[های مرگ   و نقصان عقل در شناخت سختی]١٨٦ۀخطب[

ها، در  های عقل را از خود دور کند و با در نظر گرفتن کاستی انسانی واجب است که آفت
 . جهت رشد و شکوفایی آن بکوشد
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 های و ترسیم نقشل  به تعقّدعوت البالغه نهج ی ازدر موارد متعدداز سوی دیگر 
 .استخراج کرد عقل را توان کارکردهای مختلفمیها  آناز بررسی د که شو  دیده میعقل

کند که آثار ارزشمندی ذکر میپیمودن این مسیر ها در  نا برای تشویق انس)ع(امام علی
این اما . های مختلف خود نیازمند تحقیق جداگانه استاستخراج این آثار در زمینه

 باعث ارتقای سطح رکردهای نظری عقلکا.  و عملی استدو نوع نظریبر کارکردها 
این نوشتار با .  باعث رشد جامعه خواهد شد آنعملیکارکردهای  ومعرفتی انسان 

، به استخراج، بررسی و البالغه نهجو مشتقات آن در » عقل«بررسی موارد استعمال واژۀ 
 .پردازدتبیین کارکردهای عقل می

 
  عقل در ارتباط انسان با خداکارکردهای. ٣

  استای یعنی عقل وسیله،کارکردهای عقل در ارتباط انسان با خدا کارکردهای نظری هستند
 .خدا برای ارتباط با سازی  و زمینه اومخلوقات و دستوراتشناخت  ،برای شناخت خدا

 
  شناخت خدا .١ .٣

 معرفت یعنی تالش برای دستیابی به ، شناخت خداالبالغه نهجترین کارکرد عقل در مهم
هایی که عقل انسان در  ها و کاستی با در نظر گرفتن محدودیت است البته عی خداواق

خردها را بر اندازه کردن صفاتش «: فرماید در این باره می)ع(امام علی. این راستا دارد
، پس او کسی است که  استآگاهی نداده و از مقدار واجب شناختش محروم نساخته

 ».  شخص منکر هم به وجود او اقرار داردهای هستی گواهی دهند که دلنشانه
و  است  و محدودیها متناه نا عقل انساین سخن به معنای آن است که]. ٤٩خطبۀ[

 ،١٥؛ ١٣٤ ص،١٤[ چه از نظر جنس و فصل، چه از نظر ابتدا و انتها ـ ذات و صفات خدا
اما . نامحدودـ ] ٢٨٠، ص١ ج،٤١[ و چه از نظر حدود و قیود ]٣٠٢ و ٣٠١، ص١ج

به ذات و صفات و  با توجه به آثار خدا در موجودات،و تواند به طور اجمال  یهرکس م
 ،١٠[دهد  قدرت و علم او آگاه شود زیرا فطرتش به وجود خالق گواهی میکمالِ
 .]٥٥٤، ص٢ ج،٤٣؛ ٢٢٠، ص١ ج،١٩؛ ١٥٦ص

 با این حال خدا ؛ قابل درك نیست،بنابراین حقیقت ذات و صفات کمال مطلق خدا
 آن را بر حسب استعدادش یای از معرفت خود مقرر داشته و یادگیر  هرکس بهرهیابر

. ]٣٤٤، ص١ ج،٤٤؛ ١٠٥ ص،٢١؛ ١٣٢، ص٢ ج،١١؛ ١٥٦ ص،١٠[واجب کرده است 



  ٣١٩  البالغه کارکردهای عقل در نهج 

برد که خدا عالم، قادر و حکیم است اما حقیقت این اوصاف را برای مثال عقل پی می
 .]٢٢٠، ص١ ج،١٩[درک نخواهد کرد 

 وارد شد و از دلیل اثبات وجود پروردگار )ع( بر امام صادقیزندیق روایت شده است
من «: گفتاو . »؟ و قصۀ تو چیستیآی یاز کجا م«:  رو کرد و فرمودی به و)ع( امام.پرسید

. کرد   بر ما وزید و امواج دریا ما را به هر سو پرت یکردم که باددر دریا مسافرت می
 امواج دریا این تخته را . از آن چنگ زدمیوب شکست و من به تخته چیسرانجام کشت
در آن «:  فرمود)ع( امام ».برد تا اینکه مرا به ساحل افکند و نجات یافتم یباال و پایین م
 شد که ی شکست و امواج دریا متالطم بود، آیا قلبت متوجه فریادرسیحال که کشت
پس زندیق به آن » . است  توی خدای؟ او کنی نجات خود تضرّع و زاریپیش او برا

 ١.]٤٧٧، ص١  ج،٣٢ [شداش اصالح   و عقیده کرداعتراف
آن از جمله قول خدا است که دارد که ی روایت بیان م اینفیض کاشاني ذیل

و ( ]٦٧ :سراءاإل[»  إِیَّاهُوَإِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِالّ«: فرماید می
برای حل [زیان و ناراحتی به شما رسید، تمام کسانی که جز او هنگامی که در دریا 

 ).خواندید، از نظرتان گم شد می]مشکالت خود
لَمْ یُطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَى تَحْدِیدِ «جملۀ  بنابراین . مطلق منع استایحد در لغت به معن

 ها  عقل خدا تحدید صفات خود را به که دارد به آندر باب توحید، اشاره» صِفَتِهِ
 تحدید صفات، مستلزم تحدید ذات  و، مخلوقات خدا هستندها  عقل.نیاموخته است

 خدا شود که  مشخص می»وَ لَمْ یَحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ«جملۀ از  همچنین .است

                                                                                                                                            
إِنَّ الْعَقْلَ یَعْرِفُ الْخَالِقَ مِنْ «: آمده است  به مفضل بن عمروخطاب به )ع(در روایت دیگری از امام صادق    . ١

طَةَ بِصِفَتِهِ فَإِنْ قَالُوا فَکَیْفَ یُکَلَّفُ الْعَبْـدُ الـضَّعِیفُ          جِهَةٍ تُوجِبُ عَلَیْهِ اإلِقْرَارَ وَ ال یَعْرِفُهُ بِمَا یُوجِبُ لَهُ اإلِحَا          
مَعْرِفَتَهُ بِالْعَقْلِ اللَّطِیفِ وَ ال یُحِیطُ بِهِ قِیلَ لَهُمْ إِنَّمَا کُلِّفَ الْعِبَادُ مِنْ ذَلِکَ مَا فِي طَاقَتِهِمْ أَنْ یَبْلُغُوهُ وَ هُـوَ                      

فُ رَعِیَّتَـهُ أَنْ               أَنْ یُوقِنُوا بِهِ وَ یَقِفُوا       عِنْدَ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ وَ لَمْ یُکَلَّفُوا اإلِحَاطَةَ بِـصِفَتِهِ کَمَـا أَنَّ الْمَلِـکَ ال یُکَلـِّ
ءَ إِلَـى أَمْـرِهِ أَال   طَوِیلٌ هُوَ أَمْ قَصِیرٌ أَبْیَضُ هُوَ أَمْ أَسْمَرُ وَ إِنَّمَا یُکَلِّفُهُمُ اإلِذْعَانَ بِـسُلْطَانِهِ وَ االنْتِهَـا   یَعْلَمُوا أَ 

 لَـمْ أَسْـمَعْ لَـکَ       تَرَى أَنَّ رَجُال لَوْ أَتَى بَابَ الْمَلِکِ فَقَالَ أَعْرِضْ عَلَيَّ نَفْسَکَ حَتَّى أَتَقَصَّى مَعْرِفَتَـکَ وَ إِالّ                
»  بْحَانَهُ حَتَّى یُحِیطَ بِکُنْهِهِ مُتَعَرِّضٌ لِـسَخَطِه      کَانَ قَدْ أَحَلَّ نَفْسَهُ الْعُقُوبَةَ فَکَذَا الْقَائِلُ إِنَّهُ ال یُقِرُّ بِالْخَالِقِ سُ           

ــی. ]١٧٧ ص،٤٢؛ ١٤٦، ص٣ ج،٣٧؛ ١٧٠ و ١٦٩، ص١ ج،٢٨[ ــین در روایت ــر همچن ــده  دیگ ــه آم ک
 مِـنْ کُـلِّ  « : فَقَـالَ »؟ءٍ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَيِّ شَيْ    « :و ایشان فرمود  » اللَّهُ أَکْبَرُ « : گفت )ع(شخصی نزد امام صادق   

هُ أَکْبَـرُ مِـنْ أَنْ یُوصَـفَ         « : قَالَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ کَیْفَ أَقُولُ    .»حَدَّدْتَهُ«: )ع( فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ  »ءٍ شَيْ  ،٤[» قُلْ اللـَّ
 .]٣٦٦، ص٨١ ج،٣٧ ؛١١٧، ص١ ج،٣٦؛ ١٩١، ص٧ ج،١٨؛ ٣١٣ص
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واجب پوشانده است  را از معرفت غیرها  و آن را از واجب معرفت خود منع نکرده ها عقل
 ].٦٤ـ٥٦، ص٧ج ،٤٧: نکـ [

 در جای دیگر ضمن اشاره به عجز عقل در شناخت کنه عظمت خدا، )ع(امام علی
ای، نه دانیم که تو زنده و پایندهمی«: شمارد برمیچنین وجوه معرفتی قابل درک خدا را 

 ای تو را دریافتهای به تو رسیده و نه دیده نه اندیشه،گیردبرد و نه خوابت میچرتت می
ای و زمام اختیار همه چیز را ها را نگریسته و کردار بندگانت را برشمردهو دیده اما تاست

این وجوه معرفتی قابل درک برای مخلوقات، یا صفات ]. ١٦٠خطبۀ[»  به دست داری
و » ال تأخذه سنة و ال نوم«، یا اعتبارات سلبي هستند مانند »حي«حقیقي هستند مانند 

محصیا «، »مدرکا لألبصار«، یا اضافی هستند مانند »یصر او بیّ الیه نظر عقلیال ینته«
 و با هآن حضرت در ادامۀ این خطب. ]٣٣٥  ص،١٠[» قدام و األی بالنواصآخذاً«و » لألعمال

ت به شگفت ا بینیم و از تواناییو آنچه از آفریدگانت می«: دارد جملۀ استفهامی بیان می
هایی که از ما  قدری دارد با آنکه آفریده چه،کنیمآییم و از بزرگی سلطنتت وصف میمی

ها  بردن به آن ها عاجز است و خردهای ما از پی نهان است و دیدگان ما از دیدن آن
» !تر استها فاصله افکنده بسی بزرگ های غیب میان ما و آنبازمانده و پرده

ست زیرا از او ، استفهامي بر سبیل استحقار ا»وَ مَا الَّذِي«در عبارت » ما«. ]١٦٠خطبۀ[
پرسد کند، میدربارۀ تعداد مدرکات به نسبت چیزهایی که از بزرگی ملکوتش درک نمی

 .]٣٣٦ ص،١٠[
 خدا  دارد که عقل حتی از درک چگونگی قدرت بیان میه در پایان این خطب)ع(امام

 در موارد متعدد به عدم دسترسی به عمق البالغه نهجبنابراین هرچند در . عاجز است
. ١٨٢ و ١٦٠، ١٥٥، ٩١، ٤٩خطبۀ: نکـ [ خدا و کنه صفات او اشاره شده عظمت

ناپذیری خدا و چگونگی و میزان فهم  جهت اطالع بیشتر در خصوص وصفهمچنین 
، ]١٢٣ـ٧٨، ص٢ ج،٢٤؛ ٧٨ـ٧١ ص،٢٠؛ ١٠٠ـ٨٧ ص،١٣: نکـ  البالغه نهجصفات او در 

 خود به وسیلۀ عقل )ع(اماماما در عین حال حد و مرزهای شناخت ترسیم شده است زیرا 
های مختلف  ناهای عقلی و به وسیلۀ بره دارد و با استداللدر راه شناخت خدا گام برمی

ی، معجزه، لّفطری، نظم، عِ: ها عبارتند از نا این بره.کوشد اثبات خدا می ودر راه توحید
های خداشناسی در  ناجهت اطالع از بره[حدوث، فسخ عزائم، صدیقین و حرکت 

نیز در خصوص خداشناسی و . ٨٦-٦٢ ص،٥٠ ؛٤٠ـ١٢، ص٢ ج،٣٨: نکـ  البالغه نهج
 .]٦٣ـ٤٨، ص٢ ج،٢٦؛ ٢٥: نکـ  البالغه نهجتوحید در 
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انگی خدا به کار رفته، برهان گ برای اثبات یالبالغه نهجهایی که در  نااز دیگر بره
 ٢٢ که برگرفته از آیۀ در عبارتی )ع(از جمله امام.  نیز وجود داردقرآنتمانع است که در 

و بدان «: فرمایدمی، ]٤٥ و ٤٤ ص،٤٠: نکـ [ سورۀ مؤمنون است ٩١ آیۀ سورۀ انبیاء و
آمدند و آثار ملک و  رسوالن او نیز نزد تو می،ای پسرم که اگر پروردگارت را شریکی بود

 بردی ولی او به طوری که خود رادیدی و به افعال و صفاتش پی میسلطنت او را می
با او ستیز و مخالفت ندارد و   ییوصف کرده خدایی یگانه است، احدی در فرمانروا

او اولی است که پیش از همه چیز بوده ولی آغازی . همیشه بوده و تا ابد هم خواهد بود
  ].٣١نامۀ[» . ندارد و آخری است که پس از همه چیز هست بی آنکه نهایتی داشته باشد

ناسی اهتمام دارد که عدم تعقل دربارۀ خدا و دین او را ایشان چنان به مسئلۀ خداش
مانند مردمان خشن دوران جاهلیت «: داند میبه عنوان یک صفت ناپسند دورۀ جاهلیت 

» بردندهای خدا خرد را به کار می ناآوردند و نه دربارۀ فرمدرمی نباشید که نه از دین سر
به این [کند نهی می» ا و قساوتجف«در اینجا از ویژگی جاهلیت یعنی . ]١٦٦خطبۀ[

ها را به آن امر کرده  کردند و دربارۀ آنچه خدا آنها دربارۀ دین تفقه نمی که آن] معنا
صُمٌّ بُکْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ «: فرماید این آیه است که میاین برگرفته از . کردند است، تعقل نمی

، ٢[ )فهمند از این رو چیزی نمی،رند کر و الل و کو]کافران[( ]١٧١ :بقرهال[» ال یَعْقِلُونَ
ال عَنِ اللَّهِ « یعنی تا احکام را دریافت کنند و ،»ال فِي الدِّینِ یَتَفَقَّهُونَ«. ]٢٨٢، ص٩ج

 .]٢٠، ص٣ ج،١٩[ یعنی تا شریعت و راه را اخذ کنند ،»یَعْقِلُونَ
 
 دین و دستورات آن شناخت .٢. ٣

به عبارت دیگر عقل .  آن نهفته استنقش هدایتی عقل در شناخت دین و دستورات
  را عقل نیز)ع( علیامام. یافتن به هدایت است ای برای شناخت دین و دستوسیله
 دعوت  دین و مظاهر آنۀ دانسته و مردم را به تعقل دربارای برای شناخت اسالموسیله

ایشان . شود دست یابند در اثر این تعقل حاصل میی کهتا به آثار خوب کندمی
 آن ی را که آیین اسالم را وضع کرد، آنگاه آبشخورهایسپاس و ستایش خدا«: فرماید یم

 آن را در برابر کسی که بر یها  کسی که بخواهد وارد شود در اختیار نهاد و پایهیرا برا
آن را پناهگاه کسی ساخت که بدان . آن چیرگی جوید غالب و شکست ناپذیر ساخت

دان درآید و برهان کسی که بدان سخن گوید و گواه آویزد و حریم سالمت کسی که ب
کسی که به پشتیبانی آن با خصم بستیزد و نور کسی که از آن روشنی جوید و مایۀ فهم 

 ]١٠٦خطبۀ[» . کسی که اندیشه کند و مغز و خرد برای کسی که تدبر نماید
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 را منوط  و شناخت آنداند  می در این بیان، اسالم را یک دین عقلی و فطری)ع(امام
البته خود مقولۀ دین و به طور . ]٤٧٢، ص٤ ج،٤٣؛ ٢٨٦، ص١٨ ج،١٦[به تدبر و تعقل 

و پذیرش آن باید به   تقلید در آن جایز نیستکهامور عقیدتی است از خاص اسالم، 
کند که راه  سفارش میفرزندش در نامۀ خود به )ع( امام.وسیلۀ عقل انجام گیرد

وی از خدا در پیش گیرد، اما اگر تجربۀ گذشتگان را شایستگان خاندانش را در پیر
با این حال در مبانی . ]٣١نامۀ[ ١نپذیرفت، باید با فهم و دانش راه خود را انتخاب کند

اسالم نیز مضامین عقلی نهفته است که باید به وسیلۀ عقل شناخته شوند و نتیجۀ آن 
به این مطلب اشاره دارد که »  عَقَلَوَ فَهْماً لِمَنْ«در واقع تعبیر . است» فهم«رسیدن به 
دهد که در آن تعقل کند  ترین معارف و حقایق را در اختیار کسی قرار میاسالم عالی

  ].٢٨٨، ص١٨ ج،١٦[
 )ص( یکی از کارکردهای عقل، تعقل دربارۀ پیامبر اسالم)ع( از نگاه امام علیهمچنین

 دیدۀ خرد بنگرد که آیا خدا، ای باید بهاینک هر بیننده «:فرماید ایشان می. است
او را خوار و :  را با آن وضع گرامی داشت یا خوار و سبک شمرد؟ اگر گوید)ص(محمد

 هر آینه به خدا سوگند دروغ گفته و افترایی بزرگ بافته است و اگر گوید ،سبک شمرد
خوار و سبک شمرد که سفرۀ دنیا را را  کسی باید بداند که خدا ،او را گرامی داشت

پس باید هر پیروی از . ترین مردم به خود برچیدرایش گسترد و آن را از پیش نزدیکب
پیامبرش سرمشق گیرد و همان راهی که او پیموده است پوید و به راهی که او درآمده 

  .]١٦٠خطبۀ[» .  ورنه خود را از تباهی ایمن نداند؛است درآید
 و به حق حکم ]٤٣٧، ص٢ ج،١٩[ و تفکر نظر کند یعنی با تدبر» فَلْیَنْظُرْ نَاظِرٌ بِعَقْلِهِ«

 تا ]٤٤٠ و ٤٣٩، ص٢ ج،٢٨[کند و با هوایی که دوستدار باطل است، نظر نکند 
 را آنگونه که هست دریابد و به جایگاه او نزد خدا پی برد که خدا به واسطۀ )ص(پیامبر

عقل، از شخصیت بنابراین باید با ت. ترک دنیا، او را گرامی داشته و خوار نکرده است
های عقلی در جهت شناخت   با استداللالبالغه نهج در )ع(امام. ایشان الگوبرداری شود

 و ١٠٥، ٩٥، ٩٤، ٨٩، ٧٢، ٢، ١خطبۀ: نکـ از جمله [کوشد و معرفی ایشان می) ص(پیامبر
                                                                                                                                            

هِ، وَ              وَ اعْلَمْ یَا بُنَيَّ، أَنَّ    «:  از این قرار است    )ع(عبارت امام . ١  أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَيَّ مِنْ وَصِیَّتِي تَقْـوَى اللـَّ
االقْتِصَارُ عَلَى مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَیْکَ، وَ األَخْذُ بِمَا مَضَى عَلَیْهِ األَوَّلُونَ مِـنْ آبَائِـکَ، وَ الـصَّالِحُونَ مِـنْ أَهْـلِ                       

 نَظَرُوا لِأَنْفُسِهِمْ کَمَا أَنْتَ نَاظِرٌ، وَ فَکَّرُوا کَمَا أَنْتَ مُفَکِّرٌ، ثُمَّ رَدَّهُمْ آخِرُ ذَلِکَ إِلَى            بَیْتِکَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ یَدَعُوا أَنْ    
لِمُـوا،  األَخِْذ بِمَا عَرَفُوا، وَ اإلِمْسَاكِ عَمَّا لَمْ یُکَلَّفُوا، فَإِنْ أَبَتْ نَفْسُکَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِـکَ دُونَ أَنْ تَعْلَـمَ کَمَـا عَ                     

 .»فَلْیَکُنْ طَلَبُکَ ذَلِکَ بِتَفَهُّمٍ وَ تَعَلُّمٍ، ال بِتَوَرُّطِ الشُّبُهَاتِ وَ عُلَقِ الْخُصُومَاتِ
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داند  ای برای شناخت قرآن میهای عقلی را وسیله  نیز آن حضرت عقل و استدالل.]١٠٦
و قرآن بیاموزید که نیکوترین گفتارها است و در فهم آن عمیق شوید که « : ایدفرم و می

 ] ١١٠خطبۀ[» . ها است آن بهار دل
رسیده از جانب  از آن برای بررسی و شناخت اخبار استفادهکارکرد دیگر عقل، 

هرگاه خبری شنیدید، آن را خوب درک «: فرماید می)ع(امام علی. پیامبران خدا است
کنندگان علم بسیارند و  به کار برید، نه فقط بشنوید و روایت کنید زیرا روایتکنید و 
 لزوم بررسی  نقش عقل و بر)ع(در این کالم، امام .]٩٨حکمت[» .کنندگان آن اندک رعایت

ها از طریق تدبر و تعقل  رسد و ضرورت فهم آناخباری که به ما میدرستی و نادرستی 
 راویان اخبار و احادیث فراوانند اما فرماید مییرا ز] ٢٧٤، ص٥ ج،٤٤[ داردتأکید 

کنند و راسخ در علم هستند، هایی که با عقل خود به کنه مطلب رسوخ می ناانس
ای برای رسیدن به مفهوم حقیقی روایات پس عقل وسیله. ]٢٧٤، ص٤ ج،٤١[اند  اندک

 .کند گیری از آن برای این امر، دعوت می به بهره)ع(است که امام
 
  برقراری ارتباط با خدا.٣ .٣

و «: فرمایدمیو داند  یکی از کارکردهای عقل را برقراری ارتباط با خدا می)ع(امام علی
 ،های خالی از پیامبران  دورهای از زمان و در خدای بزرگ بخشنده را همواره در هر برهه

 و  استندهبندگانی است که با آنان در فکرشان راز گفته و در عمق خردشان سخن را
 روزهای پیروزی و ؛اندها روشنی گرفته ها و دل ها و گوش  چشم درآنان از نور بیداری

آورند و آنان را از مقام الهی بیم  شکست را که خدا پیش آورده به یاد دیگران می
به ]. ٢٢٢خطبۀ[» .نمایندها مسافران را راه می نادهند، مانند رهنمایانی که در بیاب می

ای که جهل و گمراهی جامعۀ انسانی را  و در دورهء در زمان فترت انبیاعبارت دیگر
گیری از عقل خود، مسیر هدایت را یافته و در آن گام  هایی با بهره نافراگرفته است، انس

 دوره که دست مردم از وحی آسمانی بریده آن زیرا در ]٣٠٠، ص٣ ج،٤١[دارند برمی
کند و اد مستعد و جویندگان طریق هدایت جلوه می، بر افر انسانشده، پروردگار با عقل

 .]٢٥٣، ص١٤ ج،٤٩[ شود رهنمون میآنان را به سوی هدایت و سعادت 
 خدا آمده، مؤید متشخص بودن خدا و توانمندی انسان ۀ دربارنهج البالغهآنچه در 

فاده است» تو «ۀ خطاب به خدا بارها از واژالبالغه نهجوقتی در .  با اوستۀدر تحقق رابط
شود، همگی بر متشخص شود و حتی از او با عنوان جانشین مسافر در منزل یاد میمی
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ها سخن به میان »هست« گاهی از روابط ناظر به البالغه نهجدر . بودن خدا داللت دارد
آمده و گاهی نیز از روابط ناظر به عقیده و در مواردی هم از روابط معطوف به وظایف 

 ۀ عاشقانه و رابطۀ جانشینی، رابطۀ، رابط)عبد و رب( بندگیۀبطرا: سخن گفته شده است
 به برخی از نتایج ٢٢٢در خطبۀ ) ع(یاد خدا نتایج زیادی دارد که امام علی. همکاری

ها، فعال شدن قوای  اصلی و اساسی آن اشاره کرده و از آن جمله است صیقلی شدن دل
 ].١٥٨ـ١٤٦، ص٣٤[نفسانی و گفتگوی متقابل عقالنی با خدا 

 
  در ارتباط انسان با خودعقلکارکردهای . ٤

 یعنی عقل ، نظری هستندیکارکردهای عقل در ارتباط انسان با خود، کارکردهای
 در از این رو،  وای برای شناخت انسان از خود است، تا به هدف زندگی دست یابد وسیله

 .نقش دارد اعمال خوب و بد و راهنمایی انسان متمایز کردنبررسی، شناخت و 
 
  سنجش اعمال.١. ٤

 مختلف، مردم را به تعقل دربارۀ اعمال و های روش در موارد متعدد و به )ع(امام علی
دعوت به . کند تا به این وسیله به راه درست رهنمون شوندها دعوت می سنجش آن

 : به چند شکل انجام شده استالبالغه نهجتعقل برای سنجش اعمال در 
 
  نگریستن عقل با چشم.١. ١. ٤

توان از آن برای سنجش  که میداند  نیکو میی با چشم عقل نگریستن را صفت)ع(امام علی
 بسان کسی که بر خویشتن چیره !پس ای بندگان خدا«: فرماید  و میاعمال بهره برد
» ها را گرفته و با چشم خرد نگریسته است، خود را بپایید  هوی و هوسیگشته، و جلو

 برای در امان ماندن از سقوط و انهدام با عقل عبارت دیگر چنین انسانیبه ]. ١٦١خطبۀ[
 .]٥٥، ص٣ ج،٤٤[کند کند و دقت می و تفکر میبیند میخود 

با چشم عقل « نیز تعبیر )ص( در جای دیگر در خصوص شناخت پیامبر)ع(امام
 تا بتوان از  یعنی باید اعمال و رفتار ایشان با عقل سنجیده شود،را آورده است» نگریستن

ای خطاب به هآن حضرت همچنین در نام. ]١٦٠خطبۀ: نکـ [ها الگوبرداری کرد  آن
عمل خود را بسنجد و بفهمد که در  تا با چشم عقل بنگرد و کندمعاویه، او را دعوت می

  را به گردن امام انداخته است آنخصوص خون عثمان به خطا رفته و از روی هوی 
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 برای سنجش اعمال که به کمک آن،  استاین ترتیب، عقل وسیلهبه ای. ]٦نامۀ: نکـ [
 .توان خوب و بد را تشخیص دادمی
 
  با گوش عقل شنیدن.٢. ١. ٤

توان دارد که چنانچه آثار گذشتگان با گوش عقل شنیده شوند، می بیان می)ع(امام علی
پدید شده و اخبارشان اگر آثارشان نا «  زیراها عبرت گرفت ها را سنجید و از آن اعمال آن

 زبان حال ،های خرد آیین ها را نگریسته و گوش بین آن عبرتیها از ما بریده، اما دیده
 .]٢٢١خطبۀ[»  استها را شنیده آن

الزمۀ توجه انسان به زودگذر بودن دنیا و فناپذیر بودن آن، تفکر در آثار گذشتگان و 
، ٤ ج،٤٤[شود عقل حاصل میها همه از طریق  عبرت گرفتن از آنان است که این

توان اعمال و رفتار خوب بنابراین با گوش شنوای عقل، می. ]٢٢٩، ص١٤ ج،٤٩؛ ١٨ص
 .و بد گذشتگان را مورد ارزیابی قرار داد

  
 تجسم اعمال. ٣. ١. ٤

دارد تا به این  گاهی مردم را به تجسم اعمال دیگران با نیروی عقل وامی)ع(امام علی
ایشان در . ها پی ببرند و اعمال خوب و بد را تشخیص دهند ال آنوسیله به عاقبت اعم

پس اگر آنان را به عقل خود مجسم کنی یا پرده از «: فرمایدجایی درباره مردگان می
نه ... ها پر شده و کر گشته،  هاشان از کرم ها کنار رود و ببینی که گوش روی آن

 هر آینه .ایی که بنالند و بگدازنده  که چیزی را دور سازند و نه دل دارندهایی دست
در هر پریشانی و .  خواهی دید»های خار در آن خلیده چشم« و »های اندوه کشیده دل«

» .شودهایی که هرگز زدوده نمی آید و سختینگرانی شرح حالی دارند که به وصف درنمی
که در  ـدارد که چنانچه اهل ذکر همچنین در جای دیگر بیان می ایشان .]٢٢١خطبۀ[

پردازند و بار سنگین گناهان شوند و به محاسبۀ نفس خود میپیشگاه خدا حاضر می
ازند و به گناهان خویش اعتراف پردخود را به دوش کشیده و به گریه و زاری می

ها را  های پسندیدۀ آن  با کمک عقل مجسم شوند، عاقبت اعمال و جایگاه ـکنند می
 .]٢٢٢خطبۀ: نکـ [ستاید ن را میخواهیم دید که خدا نیز مقام آنا

 برای هدایت ابوموسی اشعری فرماندار کوفه که مردم را از پیوستن به سپاه )ع(امام
کند تا عمل داشت، او را به تعقل دعوت می برای مقابله با اهل جمل برحذر میایشان
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 خود پس عقلت را مهار کن و زمام کار«: خود را بسنجد و آن را با عقل خود تجسم کند
نیز آن حضرت در جایی پس از . ]٦٣نامۀ[» .به دست گیر و نصیب و بهرۀ خویش دریاب

و در موارد مشابه آن به [این مثل را خوب فراگیر «: فرماید میذکر برخی صفات ناپسند، 
 برای آن )ع(این بیان امام ]١٥٣خطبۀ[» . چه هر مثلی رهنمایی است بر مانند خود]کار بر
جسم این اعمال به وسیلۀ عقل خود، موارد مشابه را تشخیص دهند و با تا مردم با تاست 
 .راه درست را در پیش گیرندآن گیری از بهره

 
  مقابله با هواپرستی.٢. ٤

کند که باید آن را در جهت زدودن هواهای ، عقل را شمشیر برانی معرفی می)ع(امام علی
پس .  است بُرندهیده و عقل شمشیر است پوشاننیا  پردهیبردبار«: نفسانی به کار بست

 نفس خود به نیروی عقلت ی خود بپوش و با هوای خود را به بردباری اخالقیکمبودها
عقل تنظیم کنندۀ قوای نفسانی  )ع(بنابراین از دیدگاه امام. ]٤٢٤حکمت[» پیکار کن
ان تأکید  ابتدا بر دشمنی نفس و هواهای نفسانی با انس)ع(در این کالم امام علیاست زیرا 

 دفع خطرات ناشی از هواهای نفسانی را به کمک قوۀ عقل میسّر  از آن و پسدارد
 .]٤١٦، ص١٥ ج،٤٣[ داند می

دو بعد مادی و معنوی، نفس انسان در برابر است دارای از آنجا که انسان موجودی 
بعد جسمانی انسان، نفس را به سوی نیازهای . گیردنیازهای مادی و معنوی قرار می

 شخصیت انسان  ودهدادی و بعد معنوی، نفس را به سوی نیازهای معنوی سوق میم
 ابزار تعادل ، یعنیاز این رو عقل. ]٣٢٢ ص،٤٦[همواره میان این نزاع فطری قرار دارد 

که خود یکی از قوای  ـاگر قوۀ عقل .  استشدهدر انسان تعبیه  جنبۀ مادی و معنوی
فسانی را تحت کنترل خود درآورد، انسان به سعادت  مدیریت سایر قوای نـنفسانی است 
 نفس و شهوات پست ی خود، پیروی از هوایاگر انسان در زندگ اما رسد میدنیا و آخرت 

. کشاندری در دنیا و آخرت میوادنیوی را بر عقل مقدم دارد، همین شهوات او را به خ
، ٤ ج،٤١[ فرماید صیه می سالح عقل توا لزوم مبارزه با شهوات به ب)ع(بنابراین امام

ترین دشمن تو، نفس توست که میان دو  دشمن «)ص(ۀ پیامبرفرمود زیرا به ]٤٦٢ص
 .]٥٩، ص١ ج،٤٨؛ ٦٤، ص٦٧ ج،٣٧؛ ٣١٤ ص،٨ ؛١١٨ص ،٤ج، ٣[» باشد یپهلویت م

 
 خواهی نصیحت .٣. ٤

ل تواند با دقت و تحلیرسد زیرا میعقل انسان با گذشت زمان به شکوفایی و تکامل می
نتایجی که حرکت در یک مسیر دربر داشته، به جبران اشتباهات گذشته و نیز تداوم اموری 
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 تشخیص دهد و انسان را به نادرست را از درستکه در آن منتفع گردیده بپردازد و مسیر 
از این رو یکی از کارکردهای عقل . ]٣٦٦، ص٤ ج،٤٤[سوی کمال و سعادت راهبری کند 

اندیشیدن مانند دیدن با «: فرماید می)ع(امام علی. او نصیحت بخواهداین است که انسان از 
چشم نیست زیرا بسا که دیدگان خطا کند و صاحبش را با واقعیت آشنا نسازد ولی عقل به 

 ،نصیحت خواستن از عقل .]٢٨١حکمت [».کسی که از او خیرخواهی جوید، خیانت نورزد
 که از آن ی عقل به کس زیراتخراج نظرات صالحدر راه درست برای اسآن یعنی به کار بردن 

گویند  ی به صاحب خود دروغ می گاهیگوید اما حواس ظاهر یراهنمایی بخواهد، دروغ نم
 و ٣٨٦، ص٥ ج،١١[ها، حکم از روی خیال و وهم است، نه حکم از روی فکر  چون حکم آن

کند و ها حکم می ر آندهد و ببنابراین عقل حاکم مطلقی است که اشیاء را تمیز می. ]٣٨٧
 .]٤٢٢، ص٥ ج،٤٤[وارد شده است به تفکر از این رو آیات و روایات برای تشویق 

 
  عقل در ارتباط انسان با دیگرانکارکردهای. ٥

کارکردهای عقل در ارتباط انسان با دیگران، کارکردهای عملی هستند؛ یعنی عقل 
 این امور، برخورداری از عقل سلیم  دروابزاری برای انجام برخی از امور اجتماعی است 

 : سنجید زیرها را با موارد ناتوان میزان عقل انسمیاما  .شرط است
 

  شهادت دادن.١. ٥
یکی از کارکردهای عقل در ارتباط انسان با دیگران، شهادت دادن است، به طوری که 

واند به عنوان شاهد ت نمی١اگر انسانی از عقل کامل برخوردار نباشد یا آن را به کار نگیرد،
شان ناقص، و ای مردم، زنان ایمانشان ناقص، بهره«: فرماید می)ع(امام علی. قرار گیرد

کمبود ایمانشان آن است که در ایام عادت ماهانه از نماز و روزه . خردشان ناقص است
کشند و کمبود خردشان آن است که گواهی دو زن برابر گواهی یک مرد است دست می
 ٢.]٨٠خطبۀ [». شان آن است که میراث آنان نصف میراث مردان است بهرهو کمبود

                                                                                                                                            
ای خطاب   یا در نامه   ]٢٣٤خطبۀ[» فَتَامُّ الرُّوَاءِ نَاقِصُ الْعَقْلِ   «: فرماید  های مردم می    در بیان تفاوت   )ع(امام. ١

ای نیـز در نامـه    . ]٦٤ۀنامـ [» کَ وَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ الْأَغْلَفُ الْقَلْبِ، الْمُقَـارِبُ الْعَقْـلِ          وَ إِنَّ «: گویدبه معاویه می  
وَ سَأَفِي بِالَّذِي وَأَیْتُ عَلَـى نَفْـسِي، وَ إِنْ تَغَیَّـرْتَ عَـنْ صَـالِحِ مَـا                  «: گویدخطاب به ابوموسی اشعری می    

 .]٧٨ۀنام[» مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ، وَ التَّجْرِبَةِفَارَقْتَنِي عَلَیْهِ، فَإِنَّ الشَّقِيَّ 
 وَ إِنْ شَـتَمْنَ أَعْرَاضَـکُمْ وَ سَـبَبْنَ          یوَ ال تَهِیجُوا النِّسَاءَ بِـأَذً     «: گوید در جای دیگر در این باره می       )ع(امام. ٢

 .]١٤ۀنام[» .فُسِ وَ الْعُقُولِأُمَرَاءَکُمْ، فَإِنَّهُنَّ ضَعِیفَاتُ الْقُوَى وَ الْأَنْ
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به خاطر آن است که «: گفته شدهدربارۀ علت برابر دانستن شهادت یک مرد با دو زن 
 و به ی بسا تحت تأثیر عواطف واقع شوند و به نفع کسیعواطف بر آنان غلبه دارد و ا

از این رو، جز در بدهکاری یا در رابطه . ]٢٩١، ص٣ ج،٤٣[»  شهادت دهندیزیان دیگر
  ازدر رابطه با مراد. ]٧١١ ص،٣٠[پذیرفته نیست ] به تنهایی[شان   گواهی،با خود

مواردی  اما مسلّم است که شهادت دادن از ١، آثار بسیاری نگاشته شده»نَوَاقِصُ الْعُقُولِ«
 . استمندی از عقل بهره نیز یکی از شروط شاهد و که عقل در آن نقش دارداست

 
  و پیشوایی راهنمایی کردن.٢. ٥

 پیشوای مردم باید برای راهنمایی اهل خود، . در پیشوایی استیکی از کارکردهای عقل
 دریافت )ص(بیت پیامبر را به کار گیرد، تا عالوه بر فهمیدن آنچه از اهلیشعقل خو

 بیتمن ذکر برخی از فضایل اهل ض)ع(امام علی. کند، به درستی آن را انتقال دهد می

بنابراین خبرگزار باید به کسان خود راست گوید، و عقلش را نیک «: فرماید می)ص(پیامبر
 .]١٥٤خطبۀ[» به کار برد

شود و احوال ایشان  که در مجلس آن حضرت حاضر میییعنی کس» فَلْیَصْدُقْ رَائِدٌ أَهْلَهُ«
ها را به همان طریق که استماع و مشاهده کرده  ید آننماید، بارا مشاهده و مسائل را اخذ می

پس بر اهل علم و معرفت . ]٧٠٩ و ٧٠٨، ص١ ج،٣٥[است، به عشایر و اوالد خود برساند 
 )ع(بیتها را به سوی آنچه از فضایل اهل واجب است که با مردم صادق باشند و آن

، یعنی باید عقل خود را حاضر »قْلَهُوَ لْیُحْضِرْ عَ« .]٧٢، ص٢ ج،٢٢[اند، ارشاد کنند  فراگرفته
 و صحت ادعاهای ما را ]٧٠٩، ص١ ج،٣٥؛ ٣٢٦ ص،١٠[شنود، بفهمد  تا آنچه را میکند

ز دهد و تحت ی و نیز حق را از باطل تمی]١٨٧ ص،٢١؛ ٢٥٠، ص٣ ج،١١[تشخیص دهد 
 .]٣٩١، ص٢ ج،١٩[ قرار نگیرد ها تأثیر عواطف و تقلید

                                                                                                                                            
 محمدتقی دیاری بیدگلی و اسمر  ۀ، نوشت »روایات نقصان عقل و ایمان زنان در بوته اعتبارسنجی        «: نکـ  . ١

بررسی روایات نقصان عقل زنان و تطبیق با روایـت متخـالف ایـن معنـا در بـستر مطالعـات                      «؛جعفری
ـ شناسی زجامعه «؛ میثم قمشیان  ۀ، نوشت »جنسیت  ٨٠در تبیـین جایگـاه اجتمـاعی زن در خطبـۀ     ان ن

هـای مربـوط بـه خطبـۀ هـشتادم           نقـد و بررسـی دیـدگاه       «؛ شـرمین نظربیگـی    ۀ، نوشـت  » البالغـه   نهج
 سـیده   ۀ، نوشـت  »البالغـه   نهـج عقل زنان از منظر      «؛نیا و معصومه حافظي     ناصر قربان  ۀ، نوشت »البالغه  نهج

هـا، اسـناد و       گونـه ( نقـصان عقـل زن       ۀقین و گـزار   جوامع روایـی فـری     «؛زهرا امینی و حسن ابراهیمی    
، »سـنجی روایـات کاسـتی عقـل زنـان          اعتبار و مفهـوم    «؛، نوشته علی راد و زینب مجلسی راد       »)مصادر
 . مهدیه موسویۀ، نوشت» نقصان عقل زنۀشبه« محمود کریمیان، و ۀنوشت
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بنابراین انبیای الهی هدایت . اند حجت ظاهریءاعقل حجت باطنی است و انبی
دهند تا با آزاد  ها انجام می  قوۀ عقلی آن دادن و شکوفا کردنها را از طریق رشد ناانس

های نامحدود عقل و توسعه و تکامل آن، انسان را به سعادت دنیا و آخرت  کردن ظرفیت
های عقلی حجت را بر مردم  ل از طریق استدالءهمچنین انبیا. و سرمنزل مقصود برسانند

 .]٢٩، ص٤ ج،٤٤؛ ٢١٦، ص١ ج،٤٣؛ ٢٠٢، ص١ ج،١١: نکـ [کنند تمام می
پس خدا فرستادگانش را در میان آنان برانگیخت، و «: فرماید در این باره می)ع(امام علی

پیامبرانش را از پی یکدیگر به سوی آنان گسیل داشت تا ادای عهدی را که خدا در 
های فراموش شدۀ او را به یادشان آرند   بخواهند و نعمتایشاننان بسته بود از فطرتشان با آ

» . های خرد آنان را برایشان برانگیزندو با ارائۀ دالیل بر آنان اتمام حجت کنند و دفینه
 .ها بپردازد  از این رو، پیشوای مردم نیز باید با احضار عقل خود به راهنمایی آن١]١خطبۀ[

های عقلی به راهنمایی  ود نیز به عنوان پیشوای مردم با استدالل خ)ع(امام علی
 را )گفتگوی منطقی و مستدل دوجانبه( سنت احتجاج ء،پردازد و مانند انبیامخالفان می
 مختلف آن حضرت با های  سرشار از احتجاجالبالغه نهجاز این رو . گیرددر پیش می

آن . ]٢٢ و ٢١ ص،١٢: نکـ [ تاس نظیر امویان، اصحاب جمل و خوارج یمعارضان
گیرد و حضرت در مقام راهنمایی نزدیکان و یاران خود نیز همین روش را در پیش می

 .]٣١نامۀ: نکـ [کند های عقلی بیان می های خود را در قالب استدالل راهنمایی
 
  مشورت کردن.٣. ٥

د مشورت از  فوای.کارکرد دیگر عقل در ارتباط انسان با دیگران، مشورت کردن است
 بهتر امور جامعه و ۀدوری از خودرأیی، ادار:  عبارتند ازالبالغه نهج در )ع(دیدگاه امام علی

های مردم با   در مشورت، عقل.]١١٣ـ١٠٩ ص،٤٥: نکـ [استفاده از تجربیات دیگران 
مردم را به  )ع(از این رو امام علی. دنآور و آثار خوبی به وجود میداردیکدیگر مشارکت 

: فرماید کند و می های خود در این مسیر دعوت می و به کارگیری عقلورت با دیگران مش
                                                                                                                                            

؛ ١٥ و ١٤، ص٢ ج،٣٨: نکــ  [ دارد های خداشناسـی اشـاره    به برهان فطرت به عنوان یکی از راه   هاین خطب . ١
و اگر نوعی گرایش به سوی خـدا    نیازی به آموزش و فراگیری ندارد     ،خداشناسی فطری . ]٨٥، ص ١٠ ج ،٣٩

اما نه خداشناسی و نه خداپرستی،      . توان آن را خداپرستی فطری نامید     و پرستش او در هر انسانی باشد، می       
نیـاز کنـد     برای شناخت خدا بی    )ع(عقالنی یا استمداد از پیامبران    آنگونه آگاهانه نیست که انسان را از تالش         

یت، تالش  ها به سوی هدا      به عنوان پیشوای مردم برای راهنمایی آن       )ع(بنابراین پیامبران . ]١٦، ص ٢ ج ،٣٨[
 . به آن اشاره شده استهها را بیدار کنند که در این خطب کنند تا فطرت آنمی
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 و هرکه با دیگران مشورت کند، در عقل آنان شرکت د به هالکت رس،هرکه خودکامگی کند«
 هرکس به مشورت با دیگران بپردازد، بهترین نظر بر این اساس]. ١٦١حکمت[» .جسته است

و از ثمرۀ آنچه به آن است ها در اختیار او قرار گرفته  امی عقلگویی تم،کند را انتخاب می
 .]٣٤٦ و ٣٤٥، ص٥ ج،٤٤؛ ٣٣٤، ص٥ ج،١١؛ ٦١٩ ص،١٠[شود مند میاند بهرهرسیده

 که از دارد ی مشاور شرایط.توان مشورت کردای نمیالبته با هرکس و در هر قضیه
. ]٣٤٦ و ٣٤٥، ص٥ ج،٤٤[باشد  است که متدین، ملتزم و خبیر آن ، شرایط اینترین مهم

، بهترین مشاوران، اشخاص امین، مجرب، خردمند و دوراندیش )ع( امام علیهای در سفارش
خصوص امور   به،مشورت اساس اجرای امور. ]١١٥ـ١١٣ ص،٤٥: نکـ [اند معرفی شده

 را که مصون )ص( حتی پیامبرقرآن. است که به امت، قبیله و هر فردی مرتبط است، عمومی
 لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ«: فرمایدکند و می دعوت می با مردماز خطا است، به مشورت

 :عمران آل[» الْمُتَوَکِّلِیَن یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عَلَی فَتَوَکَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا األَمْرِ فِي وَشَاوِرْهُمْ
مومی کاملی برای مسلمانان مقرر  اجتماعی عۀ، سیری شورۀهمچنین در سور. ]١٥٩
وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ «: فرماید  نماز و سایر شعائر دین و میۀدارد، همچون اقام می

 ]٢٤٢، ص٢١ ج،٤٩[ ].٣٨ :شوریال[» وَأَقَامُوا الصَّالةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ
 
 رسانی پیام. ٤. ٥

 یعنی عقل در انتخاب پیام رسان نقش ،م رسانی استیکی دیگر از کارکردهای عقل، پیا
ات گویاترین سخنگوی هپیک تو نشانگر عقل توست و نام«: فرماید  می)ع(امام علی. دارد
کند  پیام حکایت میۀرسان از مقدار عقل و جهل فرستند  یعنی پیام،]٣٠١حکمت[»  تو
ر وجه درست نرساند، در  سهو یا غرض، پیام را بیرسان، از رو اگر پیام. ]٦٤٩ ص،١٠[

 ،١١[ پیام شود ۀ ممکن است باعث هالك فرستندیشود که حتاثر آن خللی ایجاد می
.  پیام استۀ مبیّن و شارح مراد فرستند،رسان تعبیر کننده بنابراین پیام .]٣٩٦، ص٥ج

پس اگر سخیف و ضعیف و ناتوان در سخنوری باشد، پیام را به خوبی منتقل نخواهد 
 ،٢٣[شود، باید زیرک رسان انتخاب می پس هنگامی که پیام. ]٤٣٤، ص٥ج ،٤٤[کرد 

 پیام نزدیک باشد، در غیر این صورت در ۀ و در تعقل و ادب به فرستند]٣٨٩، ص٣ج
ها، سفیران و رسوالن  از این رو، بزرگان قبایل و رؤسای سرزمین. شودپیام خلل ایجاد می

 .]٣٩٢، ص٢١ ج،٤٩[کردند میخود را از بین خواص صاحبان عقل انتخاب 
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 سخن گفتن. ٥. ٥
، عقل در چگونگی سخن گفتن نقش دارد؛ یعنی عاقل و جاهل را )ع(در دیدگاه امام علی

بنابراین چنانچه انسان قبل از سخن . ها تشخیص داد توان از نحوه سخن گفتن آنمی
امام . فتگفتن عقل خود را به کار گیرد، کنترل زبان خویش را در دست خواهد گر

]. ٤٠حکمت[» خرد پشت زبان اوستزبان خردمند پشت دل اوست، و دل بی«: فرماید می
گشاید، منظور این است که خردمند زبان نمی«: گویدشریف رضی ذیل این روایت می

اش، بر زده و ناسنجیده خرد سخنان شتابمگر پس از رایزنی با فکر و اندیشه و بی
گویی زبان خردمند پیرو دل اوست و دل . اب پیشی دارداندیشیدن و رسیدن به نظر ن

خرد در دهان دل بی«: همچنین آن حضرت فرموده است]. ٢٧[» خرد پیرو زبان اوبی
 زبان مؤمن و منافق ۀ نیز امام دربار].٤١حکمت[» اوست، و زبان خردمند در دل اوست

پس دل اوست و دل زبان مؤمن در «: فرمایدتعبیری مشابه دو روایت فوق دارد و می
خواهد سخن گوید، کمی در دل منافق در پس زبان اوست زیرا مؤمن هنگامی که می

آورد و اگر زشت و اندیشد، اگر نیک و پسندیده بود، بر زبان می آن میۀخود دربار
گوید و دارد و منافق هرچه بر سر زبانش آمد، مینکوهیده بود، ناگفته و نهان می

بنابراین مؤمن و منافق ]. ١٧٦خطبۀ[» ه سود و کدام به زیان اوست داند که کدام ب نمی
 .توان از طریق زبانشان تشخیص داد و به تعبیری مؤمن عاقل و منافق جاهل استرا می

 
 طبیعت و جهان عقل در ارتباط انسان با کارکردهای. ٦

یعنی عقل  ،کارکردهای نظری هستندطبیعت و جهان کارکردهای عقل در ارتباط انسان با 
 .قدرت خدا پی ببرد است تا به  پیرامون طبیعت و جهانای برای شناخت انسان از وسیله

 
 های آفرینش شناخت شگفتی. ١. ٦

های آفرینش است؛ یعنی  ، شناخت شگفتی)ع(یکی از کارکردهای عقل از دیدگاه امام علی
های خود بر نشانه خدا با  و در واقعباید از عقل برای شناخت مخلوقات خدا بهره برد

های تدبیر محکم و قضا و قدر بلکه با نشانه «:فرماید ایشان می. نمایدها جلوه می عقل
از نمودارهای آفرینش او آفرینش . استواری که به ما نموده بر خردها آشکار گردیده است

مانبری ها را به فر آن. پایه بر سر پایندستون در مدار خود ثابتند و بیهاست که بی ناآسم
آنکه درنگ کنند و کندی  فراخواند و همه با میل و رغبت و فروتنی پاسخ گفتند بی
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برد که ناظمی حکیم انسان بر اثر تأمل در ساختار مخلوقات پی می. ]١٨٢خطبۀ[» ورزند
های منظم به سوی خدا رهنمون چنین ساختار منظمی را آفریده است و با این مجموعه

. ]٣٢ـ٢٢، ص٢ ج،٣٨: نکـ [ نظم در اثبات وجود خدا است این همان برهان. شودمی
های موجود   فراوان کرده است و شگفتیۀای استفاد در بحث خداشناسی از نظام آیهقرآن

ای جهت شناخت خدای ناظم و حکیم در عالم طبیعت و حتی وجود انسان را پایه
های مهم ان را متوجه آیهگیری از همین روش، ذهن انس نیز با بهره)ع(امام علی. داند می

 ،٤٠[داند خلقت کرده است و وجود هر کدام را دلیلی بر وجود آفریدگار حکیم می
ها، زمین،  ناهای آفرینش آسم  در موارد متعدد به توصیف شگفتیالبالغه نهجدر . ]٤٤ص

سازی  ها با هدف زمینه  این توصیفۀهم. فرشتگان، انسان و حیوانات پرداخته شده است
، ١٠ ج،٣٩: نکـ جهت اطالع از این موارد [ خداشناسی و توحید انجام گرفته است برای
های  پس راه رسیدن به شناخت خدا و قدرت او، شناخت شگفتی. ]٢٠٦ـ١٧٥ص

به «: فرمایدهای آفرینش می از این رو ایشان پس از ذکر برخی از شگفتی. آفرینش است
ه خردها نشان داده، و از قرار گرفتن در ها خود را ب  آنۀ سازند، همین ابزارهاۀوسیل
 ]١٨٦خطبۀ[» .  استاندازها امتناع ورزیدهچشم

همانگونه که عقل انسان حقیقت ذات و  )ع(باید در نظر داشت که در دیدگاه امام علی
 . عاجز است نیزکند، از رسیدن به شناخت حقیقی مخلوقات خداصفات خدا را درک نمی

دارد های آفرینش طاووس بیان می ضمن ذکر برخی از شگفتی )ع(در امام علیاز این رو 
ترین اجزای او ناتوان هستند و بردن به حقیقت کوچک ها حتی از پی نارد انسکه خِ

های این پرنده، خردها را  قدرت وصف او را ندارند و به این ترتیب از طریق بیان شگفتی
 .]١٦٥خطبۀ: ـ کن[سازد به سوی قدرت خالق آن رهنمون می

ها  ها و دلیل اول عبرت! ای مفضل«:  آمده است که فرمود)ع(در روایتی از امام صادق
پس اگر . بر خالق، نظام این عالم و تألیف اجزاء آن و نظم دادن آن بر وجه مطلوب است

 یهای هناز دهی، آن را مانند خیبا فکر خود در این عالم تأمل کنی و با عقل خود تمی
پس .  بندگان خدا به آن احتیاج دارند در آن مهیّا شده استخواهی یافت که هرچه

پس این داللت روشنی دارد بر اینکه این عالم با تقدیر و ... آسمان مانند سقف آن است 
 ٦٤، ص٧ ج،٢٨[» .حکمت و نظام و مصلحت خلق شده است و همانا خالق آن یکی است

 .]٤٧ ص،٤٢؛ ٦١، ص٣ ج،٣٧؛ ٦٥ و
رو برخی برای شناخت خدا،   از این. معرفت خدا متفاوت استاما مراتب عقول بشر در
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آن ظهور و تجلی «: گویدمیثم در این باره میابن. نیازی به توجه به جهان آفرینش ندارند
به حسب تفاوت صیقل و جالی نفوس متفاوت است، پس برخی از نفوس بعد از توجه به 

، و برخی دیگر قبل از توجه به جهان آفرینش، برخی به همراه توجه به جهان آفرینش
بینند که چیزی همراه او ای میگونهبه بینند و برخی نیز او راجهان آفرینش خدا را می

اند ها کسانی هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنان نیست و آن
 .]١٦٠، ص٤ ج،١١[»  یافتگان هدایت

 
  شناخت معاد.٢. ٦

 ۀهای آفرینش، پیرامون معاد و آفرینش دوبار ن بحث از شگفتی در جایی ضم)ع(امام علی
بنابراین یکی از . دارد آن وامیۀها را به تفکر دربار کند و عقل موجودات صحبت می

 آن، به قدرت خدا پی ۀکارکردهای عقل، تعقل درباره معاد و شناخت آن است تا به وسیل
ها را پس از اوست که پدیده«: رمایدفامام می. ببرد و عجز و ناتوانی خود را بشناسد

ناپدید ساختن جهان . ها گردند ها چون نیست کند تا آنجا که هستهستی نیست می
تر از ایجاد و آفرینش آغازین آن نیست و چرا چنین باشد پس از آفرینش آن شگفت

د و گرد هم آین...  جانداران عالم از پرندگان گرفته تا چهارپایان و ۀحال آنکه اگر هم
ای پدید آرند هرگز نتوانند آن را پدید آورند و راه ایجاد آن را نشناسند و بخواهند پشه

بردن به آن حیران و سرگردان شود و نیروهاشان فرو ماند و  هر آینه خردهاشان در پی
پایان پذیرد و خسته و درمانده بازگردد، در حالی که بداند در چنگ قدرت الهی مقهور 

د که از آفریدن آن پشه عاجز است و اعتراف نماید که از نابود ساختن آن است و اقرار کن
گاه پس از آن... کند، گاه همه را پس از هستی دادن نیست میآن! ... نیز ناتوان است

ها نیازمند باشد یا از برخی بر ضد  آنکه به آن گرداند بی دوباره بازشان می،ها نابودی آن
 خلقت پشه متحیر ۀ دربارها  عقلبه عبارت دیگر. ]١٨٦خطبۀ[»  برخی دیگر یاری جوید

شوند که با وجود کوچکی و ضعفش، خدا او را شبیه فیل خلق کرده و اعضای او می
، ١١ ج،٤٩[ یعنی عالوه بر اعضای فیل، دو پای اضافه و چهار بال دارد ،بیشتر است

این عقول به عمق بنابر.  آن و عظمت آن عاجز هستند از درک سرّها  و عقل]١٢٠ص
شوند که قادر به خلق  پس معترف می. رسندشناخت این مخلوق و اسرار تکوینش نمی

 قادر به هر وندنیستند، در حالی که خدانیز کردن نیستند، همانگونه که قادر به نابودی 
 در موارد متعدد در جهت شناخت البالغه نهج در )ع(امام. ]٢٤٢، ص٣ ج،٤٤[چیزی است 
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جهت اطالع بیشتر در [ است استفاده کردههای عقلی  استداللاز ات آن معاد و اثب
 .]٤٢٨-٣٩٨، ص٢ ج،٣٣: ـ کن البالغه نهجخصوص بحث معاد در 

 
  شناخت قیامت.٣. ٦

 قیامت و شناخت آن است که امام ۀیکی دیگر از کارکردهای عقل، تفکر دربار
هایش خویشتن را   سختیپیش از فرارسیدن مرگ و«: خواند به آن فرامیچنین)ع(علی

آماده کنید، و پیش از آمدنش زمینه را فراهم سازید، و پیش از فرود آمدنش مهیّا باشید 
زیرا قیامت پایان کار است و همین بس که خردمندان را اندرزگو و نادانان را درس 

 .]١٩٠خطبۀ[»  عبرت باشد
این . های آن است  یعنی قیامت و ترس، سرانجامی، یادآور»فَإِنَّ الْغَایَةَ الْقِیَامَةُ «ۀجمل

 ی برای مرگ، همان امر به آمادگی برای مرگ است، بنابراین، امر به آمادگۀسرانجام الزم
آمده است » فإنّ« مرگ، این جمله با ی برایقیامت است، از این رو، بعد از امر به آمادگ

رکس سرانجامش  هبه عبارت دیگر. در تقدیر است آن  است که کبرايی قیاسیکه صغرا
 .]٢٠٥، ص٤ ج،١١[ آن آماده کند یقیامت است، پس واجب است خود را برا

هایش و قیامت و  ، یعنی یاد مرگ و سختي»وَ کَفَى بِذَلِکَ وَاعِظاً لِمَنْ عَقَلَ «ۀجمل
بنابراین . ]١٩٤، ص١١ ج،٤٩؛ ٢٠٦، ص٤ ج،١١[پند است عاقالن، هایش برای هنگامه

کند تا به این وسیله از آثار خوب  قیامت دعوت میۀه تعقل دربار مردم را ب)ع( علی امام
 .مند شوندآن بهره

 
 گیری نتیجه. ٧
 : که عبارتند ازهای گوناگون به موضوع عقل پرداخته شده است از جنبهالبالغه نهجدر . ١

هایی که   آفت؛توان برای رشد و شکوفایی عقل کوشید ها می  آنۀهایی که به واسطزمینه
 که یهای  کاستی؛ها تالش کند ها مواجه است و باید در جهت رفع آن ل انسان با آنعق

ها را مدنظر قرار دهد تا مبادا  دارد و باید آن او عقل انسان در شناخت خدا و قدرت
 . شودویموجب هالکت 

های عقل را   گاهی به صراحت به تعقل دعوت و گاهی نقشالبالغه نهج در )ع(امام علی. ٢
توان کارکردهای مختلف آن را در ارتباط انسان با خدا،  از بررسی این موارد، می.کند میترسیم
یکی نظری که باعث ارتقای سطح : استخراج کرد که دو نوع هستندو طبیعت  دیگران ،خود
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کارکردهای عقل در . شود و دیگری عملی که باعث رشد جامعه خواهد شدمعرفتی انسان می
نظری، و کارکردهای آن در ارتباط انسان با دیگران عملی و طبیعت  خود ،اارتباط انسان با خد

 .های مختلف بهره برد است که باید از آن در زمینهای بنابراین عقل وسیله. هستند
 یعنی کاربردهای عقل برای شناخت خدا و ،کارکردهای عقل در ارتباط انسان با خدا. ٣

انسان در این زمینه .  و برقراری ارتباط با خدادینخت شنا شناخت خدا،: دستوراتش، عبارتند از
 بنابراین باید در این راه گام بردارد، تا به عظمت خدا و قدرت او پی .هایی مواجه است با محدودیت

ببرد و اوصاف او را بشناسد و هدف زندگی را بیابد، وگرنه حقیقت اوصاف خدا را درک نخواهد 
 .تواند با خدا ارتباط برقرار کندین عقل میاما با این حال با کمک هم. کرد

 یعنی کاربردهای عقل برای شناخت ،کارکردهای عقل در ارتباط انسان با خود. ٤
سنجش اعمال، مقابله با هواپرستی و : اعمال خوب و بد و راهنمایی انسان، عبارتند از

 سبب دوری چنانچه انسان عقل خود را در این سه زمینه به کار گیرد،. خواهینصیحت 
 .شود وظایف خود را در زندگی بیایدها خواهد شد و باعث می او از انحراف

کارکردهای عقل در ارتباط انسان با دیگران؛ یعنی کاربردهای عقل در انجام . ٥
 ؛ کاربردهایی از قبیلها برخورداری از عقل است  آنۀبرخی امور اجتماعی که الزم
با .  و سخن گفتنرسانی ایی، مشورت کردن، پیامپیشو و شهادت دادن، راهنمایی کردن

ها  ها را سنجید که هرچه عقل خود را در آن ناتوان میزان عقل انسبررسی این موارد می
 . اداره و رشد جامعه به همراه خواهند آوردۀبیشتر به کار گیرند، آثار بهتری در زمین

عقل برای کاربردهای ی یعنطبیعت و جهان؛ کارکردهای عقل در ارتباط انسان با . ٦
: قدرت خدا پی ببرد این کاربردها عبارتند از تا به  پیرامون طبیعت و جهانشناخت انسان از 
با نیز انسان در این زمینه البته . قیامتو شناخت معاد  های آفرینش، شناخت شگفتی

 .کردرا درک نخواهد و قدرت خدا مخلوقات یعنی حقیقت اوصاف هایی مواجه است،  محدودیت
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