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رسالت واعاعهت بها  انبزگواران ب  عنوان ع  ینا یو روش اعتاال یر دادن س یق. با تطبعطرح شا  است یزاعتاال ن اثبا 
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 مقدمه

. یهمآن دار یهاربه  ع  یازن یهر اعر یاعتبارسنج یبرااست. « سنجش یبرا یزانو ع یارشاخص، عق» یع نا ب  «ع یار»

هها را اثبها  آن یو نقله یکنا و بها روش اسهتا ل عقله یینو تب یمعذهب را تنظ یا یند یک یادارد عقا یف علم کم  وظ

وش داشهتن ر یهقتطب ،ساحت از علم ین ز  در ا یارع  روازاین ؛(5 :9911 ،یبااشت)ال  و ب  شبها  پاسخ دهانمود  

 کتاب و سنت و عقل است. ۀیطدر ح ییو شمول ع نا یو نقل یبا استا    عقل

. یشناسهو روش یع ناشناسه :یمعوضوع توج  داشت  باش ینب  ا یثاز دو ح یابا ییگرااعتاال یارع هنگا  بحث از 

 ،گونهاگون یههااعتهاال در حهوز  یع هان یعوضهوع اسهت. بهرا یساحت ع ناشهناخت یارسنجی،ع  ی ا براب   یننخست

 یهاعاننا اعتاال در گفتهار  ؛نظر استعا یاخمق اجتماع ۀطیاعتاال در ح یکرد. گاه یینت  توانیع یعختلف یارهایع 

و  یداخله ههاییاسهتعاننها اعتهاال در س ؛آیهایعه یانب  ع یاسیس یعشبحث اعتاال در خط یگاه ،یب و عطا یشوخ

از اسهرا   یهزپره یب  ع نا یاعتاال انتصاد یزن یزعان و یخارج و یداخل یهاعواجه  با چالش یحکوعت برا یخارج

 یبهرا یو عمهوع یاصهل عقمنه یهکاعتاال هموار  ب  صور   یی،و با هر ع نا صور و اترا  عطرح است. اعا در هر 

 یاز کاربردهها یناشه شهودیعوضوع عطرح عه ینا یک  برا یعتفاوت هاییارعق یا یفشا  است. ت ار یرفت ها پذانسان

 شود. یبررس یقاعتاال ب  تان رحاود و ثغو یاز هر بحث یشاست ک  پ یست شا یبترت یناعتاال است. ب  ا

 یانه گراروش اعتهاال .دارنها یتآرا عرج  یراستنباط اصول و تفس یس  عنبع کتاب و سنت و عقل برا ی کم  اعاع در

عاننها . بنهابراین نبایها یرد  تناسب و ت ادل صور  پهذبر عقل، کتاب و سنت، ب ی ع ناست ک  تک ینب  ا ی در کم  اعاع

بهر  یه عغفهول عانها  و بها تک یک  نصوص در عوارد نحویب   نمودعحض افراط  ییگرادر عقل ی،ع تزل  ب  لحاظ روش

ر بهو را  را  ورزیهاعاننا اشاعر  در ارجاع ب  نص افهراط  همچنین نبایاو   یافتها را پاسخ ۀتوان همیعقل تصور شود ع

 ،و حبس شان در چارچوب نصوص بهاون دخالهت عقهل ییب  ظاهرگرا)یا تنگ کرد( و  استفاد  از عقل و اجتهاد بست

تنهها به  ظهواهر  یانسهلفعاننها  یاو  دهنایرا تنها عقل نرار ع یارع  نیز  یانعاننا نوع تزل برخی دیگر از فرق. آعا رفتارگ

در استفاد   یاناارد. ب  هر حال نبا ینیکسب ع رفت د یبرا یگاهیعقل جا یشانو نزد ا شونایکتاب و سنت عتمسک ع

 نوا  اعتاال حفظ گردد. اافراط شود ت ،س  عنبع ع رفت یناز ا یک یچاز ه
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 داشت  اسهت. یاکأت هااز آن یکدر هر  یطتفر یااز افراط  یزدو و پره ینا یانب  جمع ع ی اعاع ی،شناختلحاظ روش ب 

بهر روش  یه بها تک دانها؛ زیهراعی ینع صوع ۀعراج   ب  ائمرا پاسخ  یافتنو  یجش هر اعرسن یارع  ینبهتر ی اعاع

یهناز اعها  ز ی. در صهلوا  عها  شه بان عهرودهنهایعمل خود نرار عه  یاررا ع و ائم  یسنت نبو ی،اجتهاد عقل

ْم ز: »یمخوانیع ال اباین ر  َعْنه  َتَاِخِّ ْم عاِرٌق، َواْلم  َتَقِاِّ   َله  ْم اْلم  ِز   َله  ا، یشان تقا  جویهر ک  بر ا»؛« ِحٌق.اِهٌق َوالمِّ

)صهلوا  عها  « ا.یشهان خواهها رسهیا ولهی عهمز  ایگرا نابودیشان عقب عانا، ب  یرون رفت  و کسی ک  از این بیاز د

جتهاد به  تفکهر ا یک  برا نرار دارد خود ائم  یدر وانع در اعتااد روش عقل ی  روش ش ینالجنان( ا یحش بان، عفات

از  بزرگهواران یهنفهم ا ب  ائم  یبا تأس ی  ش ینبودنا. در وانع عتکلم یعتک الل و تفق  در کتاب و سنت رسول

که   عم  در عناظر  با هشا  بن حکم شرط کرد ک  ههر یلک  ابوالهذ کناینقل ع یانا. شبلخود نرار داد  یاراعور را ع 

اگهر  یول ،ییدرآ ی ب  عذهب اعاع یابا یاگر تو شکست خورد: »گویای. هشا  عایشا ب  عذهب او درآ یگریعغلوب د

عرجهع عهن  یه اعها  و فق یشا هستم و ا یشانچون عن شاگرد ا یمرجوع کن صادقب  اعا   یابا یرفتیعن را نپذ یتو رأ

 .(99 :9931 ،ی)ن مان« است

 گرایییثحا یادارد و شا ی تک یثصاوق ب  حا یخش را تجرب  کرد  است. یارفراز و فرود بس ،یخدر طول تار اعاعی 

 یشهترب ،که  شهاگرد اوسهت یهاعف یخ. در عقابل، شهیستعنوان ظاهرگرا ن یچحال ب  ه یندر ع یول ،پررنگ باشا یشانا

روش  یطوسه یرالایناست. با ظهور خواج  نص د استفاد  کر یثاجتهاد در احاد یبرا یو از روش عقل باشاعی گراعقل

احتجاجها   یخواج  از روش فلسف  و عنطق برا یول ،ارد علم کم  شا و با آنک  کم  و فلسف  عمزوج نشاناو یفلسف

و روش عختلهف در کهم   یهاگا سه  د یهنا عیانک  چگون   اشکال کننا یب ض یا. شابردبهر  عی یکمع لئو حل عسا

 یهانجمهع ع یو هم خواج  از عقل بهرا یاعف یخصاوق، هم ش یخاست ک  هم ش ینجمع نمود؟ پاسخ ا توانیع ی اعاع

 عتفاو  بود  است. یگریبا د یکهر  ۀیوش یانا ولکتاب و سنت استفاد  کرد 

 گراییمعیار کالم امامیه در اعتدال. 1

و  عسهئل هستنا. هرگا  ک   یقتب  حق یلن یکتاب، سنت و عقل س  ابزار کسب ع رفت و س  حجت کاعل برا ی نزد اعاع
کهرد  اسهت.  یجهادا یراهه یها یافته  یپاسهخ ههاینبا رجوع ب  هر س  ا ی عکتب اعاع یا،آ یشپ یعوضوع در هر یسؤال
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 ین. در عهیهابیمدر آن ب تهوانیمیع خواهیمیعرا هر آنچ   فرعایاکرد  و عی ینرآن را عحل رجوع ع رف یرالمؤعنیناع
و به  دور از  ینشانگر راهبرد عقمنه ،و سنت کتاب یانتناسب ع ین. ادانایحال سنت و کتاب را عکمل و عصحح هم ع

 یهاییپو نگا آن نباشا، آ ییربر تغ یو راه یااعر سخت و صلب ب  صور  عحتو  درآ یکاگر تنها ؛ زیرا است  ییظاهرگرا
 :فرعایایع عنینؤیرالماع همچنان ک  رود؛یآن از دست ع یافتا و کارآعایب  خطر ع یند

  «متیرخصت و عز »  «ناسخ و منسوخ»هاست  نهیها و بهستهی ل و حرا  او  و باانگر حالیكتاب خداست كه ب نیا

  و محكت  و متشتابه دارد  یو ابتد یمقطعت یرا در بر دارد  از مَثل و عبرت سرشار است  دستتورها« خاص و عا »

ت واجت  گشتته ایتن آیتاز ا یبخشت یر یت. فراگاستك كرده یات را از صدف برون آورده و دور رسها را نزدیآ یُدرها

« ت و وجتوبیتحتم»ز بته یتدر قرآن عز  یاله یهااز فرمان یگر را تنگ ناگرفته است. برخیل بخش دیاست  و تحص

تتر  آن در كتتاب  امتا  ا در سّنت  وجوب آن آمتدهیده است  و یآن رس« نسخ» یامبردر سّنت پ یول  نوشته شده

ز در یتهتا نخواهتد شتد. حترا  یا گذشت آن زمان  منتفخاص واج  شده كه ب یوقت درا ی و یده استخدا مجاز گرد

  كته «رهیصت » ی  كه وعتده دوزخ بتدان داده شتده و بعضت«رهیكب» یده است: بعضیگون عرضه گردگونه یهاشكل

ف نهتاده ار مكّلتیتش از آن در اختیاست و ب یاندِ  آن مقبو ل درگاه اله ی  آمرزش خداوند است و بعضیوزشگاه نس

 .(1 ۀخطب :بالغهال)نهج است شده

هها عحهال اسهت. آن ییکه  جهاا یکتاب و سنت است ب  نحهو یو همساز یهمراه یاؤع یزن ینعتواتر ثقل حایث

وا یِن َأْعَر  یکْم َتارِک فِ  یِإِنِّ : »رعایایع اسم  یرسول گراع ْم ِبِهَما َلْن َتِضل ِّ ِ  َعَزِّ َو َجَلِّ َو َأْههَل بَ  -ِإْن َأَخْذت   یِتهیکَتاَب الَلِّ

وَن َعلَ  َأیَها یْتَرتِ عِ  کْم َسَتِرد  ْغت  ِإَنِّ وا َو َنْا َبَلِّ ار  اْسَم   ْم فِ  یالَنِّ ا َفَ ْلت  کْم َعَمِّ َقَله یاْلَحْوَض َفَأْسَأل  هِ   یِن الَثِّ َقَمِن کَتهاب  الَلِّ َو الهَثِّ

 یهاهرگز گمهرا  نخواه یا،ده ارنر یزتاوک  اگر آنها را دس گذار یع یبان یزشما دو چ یانعن در ع»؛«یِتیَجَلِّ ِذکر    َو َأْهل  بَ 

! عن ب  شما رسانا  ک  شما در کنهار حهوض بهر عهن وارد یاعرد  بشنو یهستنا. ا یتمشا: کتاب خاا و عترتم ک  اهل ب

« یهتمکتهاب خهاا و اههل ب ی نهیارزشمنا سؤال خواهم کرد،  یادگاردو  ینرفتارتان با ا ۀپس عن از شما دربار شویا،یع

بهودن سهنت اههل  یهارع  دههاعیبا ههم نشهان  یفشر یثحا یندو ثقل در ا ینا یهمراه .(412 :9 ،9931 ،ینی)کل

 .دارد یتنرآن اهم ۀب  انااز یتب

در ابتهاا نهرآن اسهت و سهپس  یزن یا و روا یثصحت و سقم احاد یبرا یارو ع  یزاناسار رجوع ب  هر ع ینهم بر
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ت ارجهاع داد  شهود و  یابا یزیهر چ» فرعایایع خواها بود. اعا  صادق یثحا یاؤع ،یشواها عقل ب  نرآن و سنِّ

)به  صهور   یهزن یابوالفتهوح راز .(11 :9 ،9931 ،ینی)کل« نماستخوش یک  عوافق با نرآن نباشا، دروغ یثیهر حا

 عرضه  تانیشما آعا، آن را بر کتاب خاا و حجت عقل یاز عن برا یثیک  حا یهنگاع»نقل کرد   یاعبرعرسل( از پ

 .(293 : 4 ،9924،یعازناران ی)صالح« یابزن یواروگرن  آن را ب  د یریا،پس اگر عوافق آن دو بود، بپذ ،یاکن

عرض  بهر کتهاب خهاا و وجهود  ،یماز سق یحصح یا روا یصتشخ یارع  ینع صوعۀ از ائم یاربس یا روا در

عطالهب ۀ کاعل هم ۀینگنج ،یثنرآن و احاد زیرا شا  است؛  یانب یاضرور  عقل رش یاسنت عتواتر  یااز نرآن  یشاها

آن را از نهرآن  یهلخبهر داد ، دل یهزیاز چ ابه  شهم یونته» :فرعاینهایع ا  است. اعا  صادق و اعا  بانرو ع لوع

که  دو نفهر  یسهتن یاعر یچه»:کناینقل ع هم از اعا  صادق یسخنبن یع ل .(16 :9 ،9931 ،ینی)کل« یابخواه

به  آن  یعهرد  ع مهول یههاعقل یاستوار است، وله یانیآن در کتاب خاا بن یک  براشنا، جز آندر آن اختم  داشت  با

 .)همان(« ارسینم

و  یحصهح یها عرضه  به  نهرآن، روا ۀعقا  است و ب  واسط یا اخبار و روا ۀو نرآن بر هم» :فرعایایع یاعف یخش

 یخشه .(22 :9919 ،یها)عف« اسهت آن باطهل یهرعشخص شونا و آنچ  نرآن ب  نفع آن نضاو  کرد  حق و غ یحناصح

آن  اسهارکه  عمهل بهر  دانهایرا عوجب علهم ع اترو عتو کنایع یمعتواتر تقسیررا ب  دو نسم عتواتر و غ یا روا یطوس

عتواتر و هر در  یگرد ،یبترت ینعرجح باشا. ب  ا یگرد یتبر روا ،بر آن یزیع نا ک  باون افزودن چ ینواجب است؛ ب  ا

 یهرغ یها روا ،یخناارد. اعها شه یتضاد و ائم  یاعبراز اخبار پ یکیچو با ه یستن یاتر باشا، ت ارضآنچ  عتو

و عمل بر طبهق آن واجهب اسهت. در  شودیاست ک  عوجب علم ع یاول خبر ۀ. دستکنایع یمرا ب  دو دست  تقس رعتوات

اسهت  یسنت نط  یاعطابق با ظواهر نرآن  یااست،  عقل یو عقتضا یعقل ۀعطابق با ادل یاعتواتر یرغ ،نوع خبر ینا ،وانع

ا اتبهاع یزجا یعتهواتر به  شهرطیرغ یها دو  از روا ۀ. اعا دسهتنابر آن اتفاق نظر دار ی  ش یعلما یاعسلمانان  ینک ا یاو 

ز بهاب آن ا اسهارعمهل بهر  ،یهبترت یننااشت  باشا. ب  ا یاع ارض  یگرباشا و با خبر د ینآن ثق  و اع یهستنا ک  راو

 .(991: 9 ،9931 ،ی)طوس دارد یتحج ،اجماع عنقول واجب است و آن خبر

 ؛ زیهرااسهت یعقله یهاربنابر ع  یا روا یانو سنج یگذارارزش یو ع تال برا یان ع یراه یطوس یخش یفت ر این
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 ی کم  اعاع یاگا از د ییگرااعتاال یارعقل و ع 

عوجب علهم در  ینراتوج ، برشمردن نعهم و نابل ۀتواتر آن دانست  است. نکت ۀسنجش اعتبار اخبار را نو  و درج یارع 

است و پهس از آن عوافهق بهودن بها نهرآن اسهت.  یعقل یلها عطابقت خبر با د آن ینتراست ک  عهم یطوس یخنظر ش

 یاجمهاع علمها یهابا اجماع عسهلمانان  یخوانو پس از آن هم یعوافقت با سنت نط  یطوس یخاز نظر ش ین نر ینسوع

همهوار  شهاخص بهود   یه اعاع یعقل و کتاب و سنت در نظر علمها یانتناسب ع ینا .(916-915: )همان است ی  ش

 عوجب توازن بود  است. یارهااز ع  یکیاست و عا  افراط در 

 یهانع ۀرابطه یهلتحل یبر عقل بهرا ی و تک یا و شبها ، استناد ب  نرآن و روا یلدر عواجه  با عسا ی کم  اعاع روش

 یماسهت. اگهر بخهواه یها و روا یها ر نضهاو  عقهل نسهبت به  آبه یعتکه ل،ئحل عسها یبرا یگرد بیانآنهاست. ب  

طور که  اسهت، همهان ائمه  ءبه  آرا جهوعکهار ر یاصهل و عبنها یم،کنه یارسهنجیرا ع  یه کم  اعاع یشناسروش

ْسَطی ِبَهها » :فرعاینایخود و ع یرالمؤعنیناع َنة  اْلو  ْمر  هالِ  َیْلَحهق  َنْحن  النُّ  یگها عها جا» ؛«یاْلَغهال َیْرِجهع   ْیَههاَو ِإلَ  یالتَّ

حکمهت  :البمغه )نهج« ردنهاعا بهاز گ یب  سو یاب  عا علحق شونا و تناروان غلوکننا  با یاعقب افتادگان با ایم،یان ع

علحق شها   یشانب  ا بایااعتاال هستنا و تناروان و کناروان  یارع  یناطهار و ع صوع ۀاسار، ائم ینبر ا .(961

 جنا.بسن یشانو خود را با ا

 یابهزار یهاآنگا  با یمگزار  استفاد  کن یک یسنجصحت یبرا یتاگر از ابزار سنت و روا ی،کمع یارب  لحاظ ع  اعا

 یعال یگاهیجا« عقل» ی دو جمع کنا. در کم  اعاع ینا یانتا در عوارد ابها  و اختم  ع یمواسط داشت  باش یا یانجیع

 دارد. یعناکسب ع رفت و روش یابزارها یاندر ع

حهق و  یهاربلک  عکتب است ک  ع  ،یستعنطبق بر اشخاص ن ،یاراست ک  ع  ینبحث ا یندر ا یتاهم نکتۀ دارای

یعه یراهه اعتاال و افهراط به  ب یاحق و باطل،  یصدر تشخ یمباان یکیرا با اشخاص  یار. اگر ع کنایع یباطل را ع رف

 رفان بالنهار، ولکهن اعهر  الحهق ت هر  ی   اطلحق والبإن ال»آعا  است ک   یرالمؤعنیناز اع یث. در حارویم

 یشناخت بلک  حق را بشنار و اهل آن را خواه توانیحق و باطل را ب  افراد نم» ؛«أهل ، واعر  الباطل ت ر  عن أتا .

 .(929 :9 ،9245 ،شهریی)ر« یآن را بشناس یروانشناخت و باطل را بشنار تا پ
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 اییگرنگاه  روایات به اعتدال .2

 یهرونب ینها او را از دهمان ،شود یند یرواز اشخاص پ یرویک  ب  پ یکس» شا  است: یتروا یزن اعا  صادق از
خهود  یهها از جهاکهو  ،یابها یشگرا ینکتاب و سنت ب  د یارآن چنان ک  واردش کردنا، و آن کس ک  با ع  ،برنایع

کفهر و  ۀلئدر عهورد عسه یحته .(3 :5 ،9931 ،شههریی)ر« جاا نخواها شها اشیا او از عق یول شونایبرکنا  ع
 ی نهی. کنهایع یع رف یند یو اظهار ظاهر ینرا شهادت یعسلمان یاروجود دارد ک  ع  یاریبس یا روا ینخروج از د

 ی  عورد اتفاق ش ،یتاستناد ب  روا ،افراد یبودن عسلمان یرفت و پذ یمانعاننا کفر و ا یعهم ۀلئدر خصوص عس یحت
و  یهارعوثهق به  عنهوان ع  یا عسلمان ب  روا یعلما یزن یگردر خصوص عوارد د یقطر ین. ب  همتسنت اسو اهل 

 .کننایع تبر رجوع کرد  و ع ۀسنج

 را فرا خوانا و پرچم را ب  او داد و فرعود:  طالبیبن اب یعل، رسول اکر  یبرروز خ در

ستس  توقتف نمتود و   حركت كترد یمقدار  یعل« از كند.تو ب یتوجه نكن تا خداوند در را به رو یزیبرو و به چ

ته و  یتتا وقتت»حضرت فرمود: « با مرد  بجنگ ؟ یزیرسو ل خدا بر چه چ یا»صدا زد:  كته شتهادت بته ل الته ال الَلّ

ه بدهند. هر گاه آن را انجا  دادند خون و ما ل آنان از سو تو محفوظ است جز آن كه خالف حق را  یمحمد رسو ل الَلّ

   .(111 :7  1111  )مسل  «حساب آنان بر خداوند متعا ل است   شوند ومرتك

 اسم  نسبت ب  عسلمانان است. یاظهار عقل نشانگرو جهاد  یرعسلماناندر برخورد با غ یاعتاال ی رو ینا

 ی عاعا یاردارنا. ع  روییان وارد شا  ک  د لت بر اعتاال و ع و ائم  اطهار از رسول اکر  یاریبس روایا 

 یگراعه یهاعبراسهت. پ یناز حکمت و خهرد ع صهوع یرفتنو سرعشق پذ یعقمن یلتحل ،یا روا یندر رجوع ب  ا

وص» :فرعایایع اسم  ما  چه  در حهال رفها  و چه  در حهال  کنمیب  شما سفارش ع»؛«َفقرِ َوال الِغنییِبالَقصِا ف یک 

مَعل» یاو  .(495 :9932 ،ثیینا)ع« یاباش رویان ع تال و ع یدر زناگ یش هم یتنگاست ِباِ نتصاِد َفَما افَتَقَر َنهوٌ  َنهطُّ  یک 

ا. هرگهز  ،یرنهاگ یشرا په یانه و ع عتهاالک  را  ا ی. هر نوعیاباش رویان جو و عصرف  یبر شما باد ک  در زناگ» ؛«اْنَتَصاو 

 .(191 :3-1 ،9299 ،یب  نقل از طبرس 11 :9933 ،یبحران) «گردناینم یاستو ته یرفق

خَل و   ِاتمَ ، َخ »عشهور  حایث ها یر   َعْنَع َو  ِاسراَ  و  ب  عوِر َأوَسط 
 
انسان ن  اعساك کنها و نه  اسهرا ، » ؛«األ

خل بورزد و ن  اتم . را  ع  یهابا یثحها یهندر شهرح ا .(111 :11 ،9912 ،ی)عجلسه« راهکار است ینبهتر ،یان ن  ب 
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 ی کم  اعاع یاگا از د ییگرااعتاال یارعقل و ع 

افهراط و  یانکار آن باشا ک  ع ین. اگر بهتریطو ن  ب  تفر یمک  ن  ب  افراط برو ستا روییان ع یب  ع نا« اوسط»گفت ک  

 یهادر عقتصا بودن هم با یاست. حت یمت منابل لئعسا ۀو در هم کنایع یااتر پجاعع ییطب ًا ع نا ،یمرا نگ  دار یطتفر

شها. اعها  حسهن  یمصهفت بخهل دچهارخواه  ب ،یمکن روییاد از اسرا  ز یزع نا ک  اگر در پره ینب  ا ؛یمباش رویان ع

خٌل. ی ِانِّ ِلِمنتصاِد ِعقاارًا َفِاْن زاَد َعلَ : »فرعایایع یعسگر َو ب  دارد.  یادر عصر  هم حها و انهااز  روییان ع»؛«َفه 

خل و تنگ یگراز حا ک  گذشت، د و در  ااردنه ییافراط جا یزدر عبادا  ن یحت .(111 :18 ،)همان خواها بود ینظرب 

 یشهتیعور خود، چ  ع ادر « »ِعباَدِتك. یو انَتِصْا ف یَشِتَك َع  یإنَتِصْا ف» :آعا  یزن یرالموعنیناز اع یفشر یثحا

 .(011 :2 ،9292 ،ی)نم «هر دو در حا وسط و اعتاال باش ی،و چ  عبادت

عشههود اسهت.  یبه  روشهنشهان و اعمال یر و در س یاکر  و ائم  ها یاعبرپر برکت پ یاعتاال، در زناگ اصل

بهار   یهندر ا عنینیرالمهؤکه  حضهر  اع چنان؛اعتهاال بهود  اسهت یه وجهو  بهر پا ۀدر هم رسول اکر ۀ یرس

رسهول  .(11ت حکمه :البمغه )نههج «بهود  تهالو ع یانه و رفتهارش ع یر رسول خاا س» ؛«الَقصا   یَرت    ِس »انا: فرعود 

 یهزو به  عسهلمانان ن کهردیعه یهزپره یطاعتاال بود و از افراط و تفر ۀسوا ،یو اجتماع یفرد یرفتارها تما در  اکر 

َهاأ َیا» :باشنا رویان ع یدر زناگ کردیع یاتاک ار  َعلَ  ی ِّ مالَنِّ مِبالَقصِا، َعلَ  یک  مِبالَقصِا، َعلَ  یک  عهرد ! بهر  یا»؛ «الَقصاِ بِ  یک 

 .(43 :9 ،9294 ،یهنا ی)عتق «روییان ب  ع بر شما باد روی،یان بر شما باد ب  ع روی،یان شما باد ب  ع

کرد و در عمل  یع رف یحصح یقرا ب  عنوان طر یان ع یرعس ،خطب  پس از خمفت یندر نخست یزن اعیرالمؤعنین

سَط  یق  و الِشمال  َعِضَلٌة، و الَطر َیمیَن ال»بود:  یبناهم ب  آن پا . َعل یِه  یالو  ة  هوة، و عنهها الکتهاِب و آثهار   یبانِ  یَهاالَجادِّ النب 

نة و إل حهق  یعوسه ۀجهاد ،یانه و ع یماسهت و را  عسهتق یگمراه ،انحرا  ب  راست و چپ» ؛«ال انبةِ  صیر  ع یهاعنفذ  الس ِّ

 ینهمه یسنت، و به  سهو یشرفترا  راست پ ینرا  پرتو افکن است، و از هم ینو آثار نبو  بر ا یابا یاست، کتاب بان

 .(91خطب  : لبمغ ا)نهج «عانبت یانگرد ،عقصا است

هها شهمرد  و حجت یهلاز د  یکیب  عنوان  یک  در کنار وح یادارد، ب  گون  اییژ و یگا عکتب اسم  عقل جا در

ت درونی انسان (، حجهت یهن)د ی تکنها و شهرکمال رهبهری عهی یرها را در عسها است ک  آنشا  است. عقل، حجِّ

 یهنها ب  سهوی کمهال و سه اد  انسهانی. بهر اآن دنها و سوق داآلودگیها از گرداب است، برای نجا  انسان یرونیب
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بشهر  یبرا یخااداد ۀنوِّ  ینارزشمناتر ،ت ارض داشت  باشنا. عقل یکایگرحجت ظاهر و باطن با  یستعمکن ن ،اسار

 «نیفتبهارک الله  احسهن الخهالق» :سهتایایت قهل عهۀ عوجود صهاحب نهوِّ  ینخلق چن یلاست و خااونا خود را ب  دل

 ،یی)طباطبها عوهبت استفاد  کنا ینفرعان داد  ک  از ا یاکرد   یقبار انسان تشو یصااز س یشم بی( نرآن کر92 /عنونؤ)ع

9913، 5: 455).   

هْبَحاَن   ِعهْن » :فرعایهایع یاعبرانالبمغ  در خصوص رسالت پنخست نهج ۀدر خطب عنیناعیرالمؤ َواْصهَطَفی س 

وِل ر  یثِ ی... َو اءَ یَوَلِاِ  َأْنبِ  ق  ْم َدَفاِئَن اْل   عقهول  یعخفه یروههای... تها نختیرا از نسل آد  برانگ یخااونا رسو ن»؛ ...«وا َله 

کهردن  یهاارب یاعبرانعقول عرد  در گور خفت  است و رسالت پ ییک  گو یرت ب ینا .«سازنا... و بارور ازاننیعرد  را برانگ

یهها عهخوانها و از آنفرا عهی یتعرد  را ب  عقمن، یقیحق ین. ددهایع نبو  را نشان ۀفلسف ،ها بود  استعقل انسان

، عقهل در کنهار کتهاب و سهنت یهبترت یهن. به  ایاورنهاب ینانا ی تو برهان ب  خااونا و عالم عاورای طب یلبا دل خواها

هت نهرار داد  اسهت؛ حجهت » :یافرعاعی است. اعا  کاظم یباطن یحجت ظهاهری و خااونا بهرای عهرد  دو حجِّ

 .(91 :9 ،9931 ،ینی)کل« و حجت باطنی، عقل است و اعاعان ءیاحجت ظاهری، انب .حجت باطنی

عور أای آد ! عن عه»د  نازل شا و گفت: بر آ یلآعا  ک  جبرئ عنینیرالمؤاز اع ب  نقل از اصبغ بن نبات  ییتروا در

 یهزو دو تها را واگهذار. آد  گفهت: آن سه  چ ینا برگزر یکیساز ؛ پس  یرعخ یزاز س  چ یکیا  ک  تو را در انتخاب شا 

و او را  یهاگفهت: شهما بهاز گرد یهنو د یهابه  ح یهل. جبرئگزیها . آد  گفت: عقل را برینو د یاگفت: عقل، ح یست؟چ

« و بها  رفهت یها. گفهت: خهود دانیمهر جا ک  عقهل باشها بها او باشه یمعورأعا ع یل،. آن دو گفتنا: ای جبرئیاواگذار

 .(94 :9 ،9931 ،ینی)کل

 گراییجایگاه عقل برای تبیین اعتدال. 3

عورد احترا  باشا و بر طبق آن عمل  یاعقل با یحصح یافتک  در یع ن یندارد با یتو حج یتسنا ،عقل ،نظر نرآن از

انهب عرتکب اشتبا  شود، از عو یعمل کنا و در عوارد یحال اگر انسان بر اسار برداشت و استا ل عقل ین. در عگردد

کم ت قلون»ب   نرآن یا از آ یاریآن نزد خااونا ع ذور خواها بود. در بس به   بسیاری دیگر نیهزاشار  شا  است و « ل لِّ

التهزا  به   ینهمه .(999 /)بقهر  «یننل هاتوا برههانکم ان کنهتم صهادن» ۀی. آکنایع ییاأعقل را ت یتحج ید لت التزاع
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 ی کم  اعاع یاگا از د ییگرااعتاال یارعقل و ع 

ه ،اصالت نائل است ،عقل ینرآن برا دهای  نشان عک یگرید یل. دلداردیع یانعقل را ب یتحج و  یاشار  ب  ارتبهاط علِّ

 ،عقهل از نظهر نهرآن یهتحج یهلد  یگرنابل درک و استناد است. از د عقلتوسط است ک   لئعسا یبرخ یانع  لولیع

 احکا  و دستورهاست. یوجود ۀفلسف تبیین

هِذ »نمون   یشا  است. برادعو  ب  ت قل انسان  ،ختلف نرآنع یا آ در ْکم  الَّ مُّ اْلب  ِ  الصُّ َوابِّ ِعْنَا اللَّ َن َ  یِإنَّ َشرَّ الاَّ

وَن ی افهراد  ،عنظهور از کهر و  ل .(44 /)انفال« شنایاناانا ک  نمین جنبناگان نزد خاا کران و   نیینط ًا باتر» ؛«ْ ِقل 

. باشهنایع تر  ب  آن نم یاو  یستنان یقتحق یااست ک  شنو یبلک  عنظور افراد یست،ن یاناز سخن گفتن و شن نناتوا

 یحته ینهانا ،اسهت که  از نظهر نهرآن ینعهم ا ۀ. نکتگیرنایهستنا ک  از نار  ت قل خود بهر  نم یکسان یزن ی قلون 

. خااونها نهار  ت قهل را به  انسهان داد  اسهت تها از آن ناعایو آنها را جنبناگان )الاواب( ع شونایانسان خوانا  نم

 یهایعسهتحق پل ،کننهایعوهبهت اسهتفاد  نمه ینها ک  از ااعا آن ،عوجودا  باشا یگراو با د ۀیزتفاد  کنا و وج  عماس

ِذ یَو »هستنا.  ْجَس َعَلی الَّ وَن یَن َ  یْجَ ل  الرِّ  /یهونس« )دههاای را نرار عییپل شنایانایو ]خاا[ بر کسانی ک  نم»؛«ْ ِقل 

 .(23-91 :1 ،9291 ،یی( )طباطبا966

و عطال ه  در  یراست ک  عسلمانان را ب  سه ینا باشا،عیعقل اصالت نائل  ینرآن برا دهایک  نشان ع یگرید دلیل

واحها بهر  یکه  نظهاع دههایتذکر عه ،یاکأت ین. نرآن با ایرناتا از آن درر عبر  بگ کنایع ی احوال انوا  گذشت  توص

وا ِفهیِسهیَأَفَلهْم »درر گرفهت.  ،تهوانیآن عه رر و تهابر دحاکم است و با تفکه ،عختلف یهاتسرنوشت انوا  و عل  یر 

وٌب  ل  ْم ن  وَن َله  ْرِض َفَتک 
َ
وَن ِبَهها َأْو آَذاٌن یاأْل ِتهیْ ِقل  هوب  الَّ ل  ْبَصهار  َوَلِکهْن َتْ َمهی اْلق 

َ
َهها َ  َتْ َمهی اأْل وَن ِبَهها َفِننَّ  یِفه یْسهَم  

ا   در  ،ی که  بها آن بشهنونایههاا گوشیشنا ینایباشنا ک  با آن ب داشت ی یهاتا دلانا ن گردش نکرد یا در زعیآ»؛ «ورِ الصُّ

   .(21 /)حج« ستهاست کور ان یی ک  در سیهاکن دلیل ،ستیها کور نقت چشمیحق

 شهود؛یعه یهاددر کنار کتاب و سهنت  ینید یهااثبا  برخی گزار  یاسم  از عقل ناب ب  عنوان عنبع عستقل برا در

. برخهی شودیارزش شمرد  نمطور کلی هم فانا اعتبار و بیب  یول ،یستن ینیو ع رفت د شناختتنها عنبع عقل  ی نی

و نبو  و عاننا آنهها جهز از  یناصل د یرشعاننا اثبا  وجود خاا و برخی صفا  او، ضرور  پذ ینی،های داز ع رفت

در  آورد  اسهت، هاین زع یندر ا ینک  د ییرد. هر عاعاناا ییجا ،عوارد یندر ا یا. تقلیستاثبا  ننابل ،عقل ناب یقطر
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ب  حکم عقهل  رشادا ین،د یانعقل بود  و ب ۀاعر ب  پشتوان یناعتقاد ب  ا ،دارد. در وانع یش رو استا ل عقمنی  یتعقمن

 .آیاشمار عیب دارد و حجت شرعی  گرییننقش تب ،عقل یزن ی در عستقم  و عمزعا  عقل ینچناست. هم

 گرایینگاه قرآن به اعتدال. 4

 عصهمت و طههار  یتبو اهل صادر  از رسول خاا یثو احاد  یمدر نرآن کر یادیز یتاز اهم گراییاعتاال
آن سفارش کهرد  اسهت.  یتعت اد و گوناگون ب  کارکرد، و اهم یاراسم  در عوارد بس ینک  د یب  نحو ،برخوردار است

 یکهاف ینعطلب همه یت. در اهمباشاعیط و عفصل یبس یل است ک  البت  عفهوععا یراعتاال، حرکت در عس ۀشاخص
َو َو َعهْن  یْسَتویَهْل . »...کناینرار دارد ک  اعر ب  عاالت ع یمدر را  درست و عستق یکس یمنرآن کر یاگا است ک  از د ه 

َو َعلی ر  ِباْلَ ْاِل َو ه  ْسَتق یْأع   ی(، بها کسهیسهتن یکار یچ)ک  نادر بر انجا  هیانسانن یا چنیآ» ؛ (11/)نحل« ٍم یِصراٍط ع 
 «نرار دارد، برابر است؟! یراست و اعتاال یو بر راه کنا،یک  اعر ب  عال و داد ع

 یعنطقه یهم اعتاال را اعهر یااخمق جا یو حت کننایع یفاخمق و عنطق ت ر ۀدر حوزع موً  را  یاعتاال عمل 

 یطافهراط و تفهر ،جاههل؛ زیهرا نفهس دانسهت یاز ههوا یهرویجهل و پ توانیرا ع خروج از اعتاال یل. د شماردیعبر

طهاً  ِههَل اْلَجا یَ  َتَر » :فرعایایع طالبیبن اب ی. اعا  علکنایع َفرِّ ْفِرطهًا َأْو ع   .(16حکمهت  :البمغه )نهج« ِإ َّ ع 

 یرالهوعنینانا. اگر ب  کم  اعها افزود انسانانا و گر  بر کار بود  ینبشر خطرآفر یجهل و افراط هموار  کنار هم برا

هها نجههل آ یبه  خهوب یمبنگهر کهاریطتفر یاو اگر ب  هر افراطکار  بینیمیع کاریطکار و تفرجاهل را افراط ،یمرجوع کن

 .یابمینسبت ب  عوضوع را درع

 یرهموار  خروج از عسه ینفسان  یمتما؛ زیرا شودیع یطعوجب افراط و تفر یزنفس ن یاز هوا یروی، پافزون بر آن

ِذ »: فرعایایاعتاال را ب  همرا  دارنا. نرآن ع ْم ِباْلَغَااِة َواْلَ ِش یَن یَواْصِبْر َنْفَسَك َعَع الَّ ه  وَن َربَّ وَن َوْجَه   َوَ  َتْ ها  یرِ ی یْاع  ا 

رِ  َناَك یَع  ْم ت  نْ یَنَة اْلَح یا  زِ یَعْنه  ِطْع َعْن َأْغ یاِة الاُّ ًطهاا َوَ  ت  ر  َبهَع َههَوا   َوَکهاَن َأْعهر    ف  و بها کسهانی که  »؛«َفْلَنا َنْلَب   َعْن ِذْکِرَنها َواتَّ

ر یرا از آنان برعگ ا ا یش  کن و دو دیی پیبایشک ،خواهناخواننا ]و[ خشنودی او را عیپروردگارشان را صبح و شا  عی

روی کهرد  و یهم و از ههور خهود پیهااد خهود غافهل سهاخت ی ا را بخواهی و از آن کس ک  نلبش را ازیور زناگی دنیک  ز

 .(43 /)کهف« روی است اطاعت عکناد ی]اسار[ کارش بر ز

  بهود: یهناو ا یدعا و آرزو ،وارد شود یننصا داشت ب  شهر عا یحضر  عوس ینصص ونت ۀعبارک ۀسور 44 ۀیآ در
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 ی کم  اعاع یاگا از د ییگرااعتاال یارعقل و ع 

َ  ِتْلَقاَء َعْا » ا َتَوجَّ بِ  ینیْهاِ ین أَ  ِی َرب یَن َناَل َعسیَو َلمَّ ن رو نهاد ]با خود[ گفهت یو چون ب  سوی ]شهر[ عا» ؛«ِل یَسَواَء السَّ

و حهق از دعاهها و  یانه را  ع یبه  ع نها «یلسواء السب»ک   بینیمیع .«ت کنایپروردگار  عرا ب  را  راست هاا ستا ایاع

 یک  با دشمنان خااونها دوسهت دهایهشاار ع خااونا یزاول از سور  عمتحن  ن یۀبود  است. در آ یزن یاانب یعطالبا  نلب

ِذ یا أَ ی»است. « را  راست»دور شان از  ،کردن وِّ یَها الَّ وا َعا  ِخذ  وا َ  َتتَّ ْم َأْولِ  یَن آَعن  ک  وَّ هوَن ِإَلهیَوَعا  ْلق  ِة َوَنهْا یاَء ت  ِهْم ِبهاْلَمَودَّ

ْم ِعَن اْلَحقِّ  وا ِبَما َجاَءک  وَل َو یَکَفر  س  وَن الرَّ ْم ِجَههادً یإِ ْخِرج  ْم َخهَرْجت  ْنهت  ْم ِإْن ک  ک  ِ  َربِّ وا ِباللَّ ْؤِعن  ْم َأْن ت  َواْبِتَغهاَء  یلِ یَسهبِ  یِفه ااک 

وَن ِإلَ  یَعْرَضاتِ  ِسرُّ ِة َوَأَنا َأْعَلم  ِبَما َأْخَف یت  ْم َوَعْن یِهْم ِباْلَمَودَّ ْم َوَعا َأْعَلْنت  ْم َفَقْا َضلَّ َسَواَء الیت  بِ ْفَ ْل   ِعْنک  ای کسانی که  »؛«ِل یسَّ

ا و حال آنک  ی]ب  طوری[ ک  با آنها اظهار دوستی کن ایریعگدشمن عن و دشمن خودتان را ب  دوستی بر ،ایامان آورد یا

که  ]چهرا[ به   کننهایرون عهیهاعبر ]خهاا[ و شهما را ]از عکه [ بیهکافرنها ]و[ پ ،قت ک  برای شما آعها یب  آن حق نط اً 

 ۀبها آنهان رابطه یا ]شما[ پنههانیارون آعا یاگر برای جهاد در را  عن و طلب خشنودی عن ب .ایارد مان آویپروردگارتان ا

 ،ن کنهایداناتر  و هر کس از شما چن ،ایا و آنچ  آشکار نمودیدر حالی ک  عن ب  آنچ  پنهان داشت ایکنیدوستی برنرار ع

 .(9 /)عمتحن « ا  استیعنحر  گرد ،نط ًا از را  درست

 ۀعبارکه ۀاز سهور 94 ۀیهدر آخااونها . تانیق شا  اسهت یا خصلت پسنا یکب  عنوان  روییان ع یهنگ نرآنفر در
ِذ »:فرعایایفاطر ع مَّ َأْوَرْثَنا اْلِکَتاَب الَّ ْم َسهاِبٌق یَن اْصَطَف یث  ْقَتِصٌا َوِعهْنه  ْم ع  ْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِ  َوِعْنه   اِ  َر یِبهاْلَخ َنا ِعْن ِعَباِدَنا َفِمْنه 

َو اْلَفْضل  اْلَکبِ  ِ  َذِلَك ه  پهس  ،میراث دادیم ب  عیا  بودین کتاب را ب  آن بناگان خود ک  ]آنان را[ برگزیپس ا» ؛«ر  یِبِنْذِن اللَّ
ن یهشگاعنا و ایك ب  فرعان خاا پیرو و برخی از آنان در کارهای نان یشان عیبرخی از آنان بر خود ستمکارنا و برخی از ا

نهرار گرفته   ینو افهراد سهابق ینظهالم یانع تال است، اعا در ع یب  ع ن یف شر ۀیعقتصا در آ .«بزرگ است قیتوف ،ودخ
سهابقون بهر  که  گونه  همان ،دارد یبرتر رویان بر فرد ع گیردیسرعت ع هایکیک  ب  ن یروشن است ک  کس یناست، و ا
وَن ال» :دارنا یو اصحاب شمال برتر یمیناصحاب  اِبق  وَن َوالسَّ اِبق  وَن  .سَّ ب  َقرَّ وَلِئَك اْلم  . رنهاگان عقاعنهایگو سهبقت» ؛«أ 

   .(96-99)وان  ، « آناننا همان عقربان ]خاا[

 ،نشهود یگراند یافرد  ینکنا و عوجب زحمت برا یجادا یک  عشقت یب  نحو یردر اعور خ روییاد ز یگرب  عبار  د
ولَ یَتْجَ ْل  َوَ  »: ستا تریا پسنا هوًراَاَك َعْغل  وًعها َعْحس  هَا َعل  لَّ اْلَبْسِط َفَتْق   ْطَها ک  ِقَك َوَ  َتْبس  ن  و دسهتت را به  »؛ «ًة ِإَلی ع 

 ۀیهدر آ یها .(41 /)اسراء« زد  بر جای عانیشا  و حسر دستی عنما تا عمعتار ]هم[ گشاد یر عکن و بسیگردنت زنج
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ِذ »: کرد روییاد ز یاک  در انفاق نبا بینیمیفرنان عۀ سور 11 وا َلْم یَوالَّ وا َوَلْم یَن ِإَذا َأْنَفق  وا َوَکاَن بَ یْسِرف  ر   ؛«َن َذِلَك َنَواًعهایْقت 
ن دو ]روش[ حها وسهط را یهان ایهرنها و عیگو ن  تنگ عی کنناین  ولخرجی ع نماینا،نا ک  چون انفاق هست و کسانی»

 .«ننایگزبرعی

نلمهااد شها  اسهت.  یالهه یهاعبرانپ ههاییهتعورأاز ع یل و درسهتسفارش ب  اعتهاا یمنرآن کر یا از آ یبرخ در
ْل َءاَعنت  ِبَما َأنَزَل اللَّ   ِعهن ِکَته» ْم َو ن  ِبْع َأْهَواَءه  ِعْرَ  َو َ  َتتَّ ْعهِاَل بَ َفِلَذاِلَك َفاْدع  َو اْسَتِقْم َکَما أ 

َ
ِعهْر   أِل  ؛...« م  َنک  یهاٍب َو أ 

و  اسهتقاعت نمها یادعو  کن و آن چنان ک  عأعور شا  ین واحا الهیین آیا یب  سو ز آنان راین خاطر تو نیپس ب  هم»
ان شهما یها  و عهأعور  در عمهان آورد یا ،ک  خاا نهازل کهرد  یب  هر کتاب»و بگو   عکن یرویآنان پ یهاو هور یاز هو

 (.95 /ی)شور...« عاالت کنم

بِ  یوَعل» :فرعایایفراتر، خااونا ع یاربس یانمون  در ِ  َنْصا  السَّ ان را  عهال و یهو بر خااست ب» ؛«ِل َو ِعْنَها َجائریاللَّ
 یرا برخه« نصها» ۀذکر شا، کلمه یشترطور ک  پهمان .(1 /)نحل «است ی( و ناراستیها جور )کژرا  یو ب ض ی،راست

خود را علهز  کهرد   یف شر ۀیر آد ع نا، خااونا ینک  با ا .(1: 1 ،9294 ،یانا )نرشکرد  یعتوسط و ع تال ع ن یب  ع ن
 ۀن را  راست ب  جنبهینک  ایب  دور باشا. در ا یو از هر انحراف بود استوار  یان کنا ک  بر را  ع یعرا تشر یو احکاع ینک  د
نهاارد که  ههر دو جنبه  را وجهود  یعان  چیه یدارنا، ول یعختلف یرهایعفسران تفس کنا،یعاشار   ی یا تشری ینیتکو

به  او داد  تها در  یگونهاگون یعجهز ساخت  و است اادها یعختلف یروهایک  خااونا انسان را با ن یع ن ینب  ا ،دربرگیرد
روهها و یکه  ن ا انواع جانااران استیاهان و ین نظر هماننا گینش است ب  او کمك کنا، و از ایر تکاعل ک  ها  آفریعس
خهود و آزادانه   ۀبا اراد ن تفاو  ک  انسانی  شا  است، با اشتن گذارشاین ها  در اختیان ب  ایرس ی ز  برا هاییز غر

ز با یتکاعل انسان ن یو نور ص ود رونایش عیشان پها  یب  سو اریاختیاهان بیوانا  و گیح یول ،ردیگیم عیتصم
ل و اسهت ااد و انسهان را به  عقه ،نینش و تکهویخلقهت و آفهر نظهرب از ین ترتیب  ا ،ستینعقایس  نابلگر یجانااران د

 کرد  است.عجهز م ین صراط عستقیمودن ایپ ی ز  برا یروهاین

نبه یاهادان الل  انزل کتابًا »فرعایا:، عیاست یتو هاا یندر عاح نرآن ک  کتاب د اعیرالمؤعنین و  یهرالخ یه ف یِّ
را فرسهتاد که   یابکه  خااونها کته یبه  درسهت» ؛«تهتاوا و اصافوا عن سهمت الشهر تقصهاوا یرالشر فخذوا نهج الخ

و از  شهویایع یتک  ههاا یریاگ یشرا پ یررا  خ ینارا آشکار کرد. بنابر یو با یکیکننا  و راهنماست ک  در آن نیتهاا
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 ی کم  اعاع یاگا از د ییگرااعتاال یارعقل و ع 

 .(911 ۀخطب /البمغ )نهج «یاباش رویان ع ینک تا ا یاکن یدور یو با

 یو ان عن ابغض الرجهال اله» :  استو غضب پرودگار برشمرد  شا یگمراه ۀنشان ،عا  اعتاال یا روا یب ض در
ل  الل  ال یالل  ت ال  یندر برابهر خااونها عنفهورتر تردیهایبه» ؛«یهلدل یرسائرا بغ یلنفس  جائرا عن نصا السب یل باا وکِّ
افتهاد   یهرونعلت از خط ت ادل ب ینو رها کرد  باشا و ب  ا ت او را ب  حال خود واگذاش یشاست ک  خاا یابنا  ،عردعان
 .(964 ۀخطب /البمغ )نهج« کنایو باون راهنما حرکت عاست 

 یژگهیو ینچنه یک  دارا یت ااد افراد یمبود  است ک  نرآن کر یب  نار روییان و ع ییگرااعتاال ینا یروانپ اهمیت
د است و به  طهور عها  در همگهان وجهو یاختصاص یژگیو ینچن ینک  ا کنایع یانو ب داناینادر و کم ع یارهستنا بس
وسه» :دههایا نهرار عهیهو تمج یهائأرا عهورد ت یشانا ،خود یانب ینناارد و با ا هٌة  یَو ِعهن َنهْوِ  ع  عَّ وَن ِبهالْحقِّ یأ  َو ِبهِ   َهها 

وَن ی  یو راسهت یو به  درسهت کننایت عیحق هاا ِی هان و روشیهستنا ک  عرد  را با عواز یگروه یو از نو  عوس»؛«ْ ِال 
 .(951 /)اعرا  «ناینمایع یداور

عن اخذ القصها » :طور آعا  است ینا یعل ینالمؤعنیرباشا در کم  اع روییان ک  اهل ع یو عاح کس تمجیا
را  روییانه هر ک  ع» ؛«و حذرو  عن الهلک  یقو شما  ذعوا اله  الطر یمیناو شرو  بالنجا  و عن اخذ  یق طر ی حماوا ال

راههش را  ،و هر ک  چهپ و راسهت را انتخهاب کنها دهناینجا  ع ۀداو عژو ب   کننایع یشخود کنا از را  او ستا ۀیشپ
 ۀخطبه /البمغه )نهج« ترسهاننایرا  غلهط و نادرسهت عه یهنو او را از همک شان ب  جهت انتخاب ا کننایسرزنش ع

و عهن  ا عور فمن عال عن القصا جهار یبالقصا ف یکعل» :فرعایایع یگرید یدر کم  نوران یشانا ینهمچن .(444
و ههر کهس به  آن چنهگ  کنهایستم ع ،گردانا یرو روییان هرکس از ع ،در کارها روییان بر تو باد ب  ع« »ب  عال خذا

 .(91 یثحا ،222 :9915 ،ی)آعا« عاالت ورزد ،زنا

 یبهارز اعهت اسهمع یا را از خصوصه ییگراعبحث، اعتاال ینشاخص در ا یاربس یا از آ یکیعت ال در  خااونا
اِر َو » :کنایع یانب َهَااَء َعَلی النَّ وا ش  ون  ًة َوَسًطا ِلَتک  عَّ ْم أ  ول  َعَلهیَوَکَذِلَك َجَ ْلَناک  س  وَن الرَّ ْم َشهِه یک  ًاا َوَعها َجَ ْلَنها اْلِقْبَلهَة یک 
تِ ا ْنَت َعلَ  یلَّ ْن یَها ِإ َّ ِلَنْ َلَم َعْن یک  وَل ِعمَّ س  ِبع  الرَّ ِذ یِإْن َکاَنْت َلَکبِ ِ  َو یْنَقِلب  َعَلی َعِقبَ یتَّ ه   َوَعها َکهاَن یَرًة ِإ َّ َعَلی الَّ َن َههَای اللَّ

وٌ  َرِح یَع إِ یِض یاللَّ   لِ  اِر َلَرء  َ  ِبالنَّ ْم ِإنَّ اللَّ ا و یم تها بهر عهرد  گهوا  باشهیان  نرار دادین گون  شما را اعتی عیبا و»؛«ٌم یَماَنک 
یروی عهیاعبر پیجز برای آنک  کسی را ک  از پ ،میچنای[ بر آن بودی عقرر نکردای را ک  ]اعبر بر شما گوا  باشا و نبل یپ
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 ،ت]شهان[ کهرد یخاا هاا  ن کار[ جز بر کسانی کیهر چنا ]ا ،میبازشناس ،گرددا  خود برعییاز آن کس ک  از عق کنا
« د  دلسهوز و عهربهان اسهترا خاا ]نسبت[ به  عهریز ؛ع گردانایمان شما را ضایسخت گران بود و خاا بر آن نبود ک  ا

 .(929/)بقر 

ز آعها ، و ههم به  یهان دو چیهحا عتوسهط ع یهم ب  ع ن ،ب  کار رفت  است، در لغت یف شر ۀیک  در آ« وسط» ۀکلم
در آن  ییبایرا ع موً  شرافت و زیز ؛گرددیقت باز عیك حقین هر دو ظاهرًا ب  یف، و ایو شر یبا و عالیجالب و ز یع ن

اعهت ۀ نجها نهرآن دربهاریکه  در ا یر جهالبیهرد. ت بیهنرار گ عتاالط دور باشا و در حا ایز افراط و تفرا یزیاست ک  چ
 ی،علم و دانش، روابط اجتمهاع ی،و عاد یع نو یهاا ، ارزشیان  و ع تال از نظر عقیاست، اعت ع کار برد ب  یاسمع

 عسهئلۀك سهو یاست ک  از  یریر ب  حا وسط، ت بی. ت باست یعباد ، تفکر و در تما  جها  زناگ ی،اخمن هاییو ش
تمها  خطهوط  تواننهایان  نرار دارنها عهیک  در خط ع یرا کسانیز ؛سازدیرا عشخص ع یشاها و گوا  بودن اعت اسمع

 یه آ ،یقهتدر حق .ز در آن نهفت  اسهتیل عطلب نیاست ک  دل یریگر ت بید یو از سو ننایبب را در چپ و راست یانحراف
)عکار   باشاعیشان ن اعتاال و اعت وسط بودنیل همیگواهان خلق جهان هستنا ب  دل ،ناگر عسلمانا ایگویع یف شر
 .(233ه231 :9 ،9931. یرازیش

 گویا:عیراستا  یندر هم طبری

اهتل غلتو هستتند كته   یهستند نه مانند نصار  رویانهخود م ینامت به وسط آن است كه آنان در د ینا یفتوص یلدل

را به قتل برستانند و بته  یاءانب  داده ییرهستند كه كتاب خدا را ت  یراهل تقص  یهودرا فرزند خدا بدانند و نه مانند  یسیع

 ؛كترد یفخداوند آنان را به امت وسط توصت  خدا معتد ل بودند ینرو كه مسلمانان در ددهند. ازآن دروغخدا نسبت 

 .(5: 1  1111  یاست )طبر  روییانهامور در نزد خدا اوسط و م ینمحبوب تر  یراز 

در تما  اعور است. در اعتقادا ، عناسک و عبادا ، در رفتار و اخهمق و در  روییان ع، حاکم بر اسم  یو ش اصو ً 
نها   یماست ک  نرآن کهر یو سلوک یو همان ش یناست. در وانع ا یهیو با ی اصل اول ،اعتاال ،یع اعم  و نانون گذار

در افهراط و  یشه ع ارض را که  هم یعکاتب فکر توانیک  ع ستشاخص  ا ینو با هم گذاردیع «یمصراط عستق»آن را 
 داد. ییزاز اسم  ناب تم ،هستنا روییاد ز

را از  یه ک  کهم  اعاع یزیآن چ ی نی یابیم،در ینظا  و عکتب کمع یکرا ب  عنوان  ی کم  اعاع یتهو یمبخواه اگر
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 ی کم  اعاع یاگا از د ییگرااعتاال یارعقل و ع 

بررسهی آن را  یظههور و بقها ۀیزانگ یابا ،آیاشمار عیب بخش آن و در وانع نوا  سازدیع زیعتما یفرق اسمع یگرکم  د
باشها.  یه کهم  اعاع یااریپا ،یزانگ ،«اعاعت» عسئلۀ رسایب  نظر ع ییروا ستناا و ع یخی. با توج  ب  عنابع تارکنیم

جاست که   یناسم  است و از هم ینب  د ی یش یکردرو یاعقو  اصل نگرش  ،اعاعت و عفهو  آن عسئلۀ تر،یقدن یانب  ب
فهرق  یگهرآن را بها د ههایو تفهاو  یافهتدسهت  ی  و فقه  شه ی  ش یرتفس ی  ،کم  ش ی  ،شۀ فلسف یتب  هو توانیع

عا ان تمسهکتم بهمها لهن تضهلوا ابهاا  ینالثقل یکمتارک ف یان» :فرعود ینعتواتر ثقل یثدر حا . رسول اکر یاسنج
 .(412 :9 ،9931 ،ینی)کل« الحوض یِّ عل یردا یحت یفترناو انهما لن  یتیاهل ب یرتکتاب الل  و عت

کتهاب )نهرآن( و عتهر  )اعاعهت(  یجوهر ناپذیرییکتفک یانب ،یفشر یثحا یناز ا یاعبرپ یقیحق عقصود
 یسهت،ن یادو نرارد یاعتبار یاعر ،کتاب و اعاعت یوستگیاست ک  پ ینعذکور ا یثبر اسار حا ی اعاع یکرداست. رو
ثقهل اصهغر  ییاسهت که  جهاا یاو جوهر ثقل اکبر )نرآن( ب  گونه  یقتحق ی نی ؛است یو جوهر یقیحق یبلک  اعر
دارد که   یهازن یارههاییعتن بر اسار ع  یلوأو ت یرذوبطون است و ب  تفس یفنرآن شر ؛ زیراتابای( را برنمیاعبر)عتر  پ

بهر  اکر  یاعبرب ا از پ ینیو فرهنگ د یع ار  اسمع یینتب ینک ا افزون براست.   گفتمان اعاعان ع صو نهما
 باشا. پیوست اسم  همچنان  یند یتو خاتم یتاست تا جاع  یشانع صو  ا ینانجانش ۀعها

که  دارد بهر  یخاصه یکهردرو یهلبه  دل عسهئل  یهنو ا دهایع یلاعاعت تشک عسئلۀرا  ی کم  اعاع یتهو ،ینابنابر
را به  اعاعهان  یفکهر یهتعرج  ،یگروهه یونته ی نهی. گهذاردینهاطع عه یرو دانش کم  تهأث یعجموع  عباحث کمع

 ۀنط هًا در حهوز ،دهنهاینهرار عه عرجهعرا از نهرآن، عنبهع و  یشخهو یو رأ یرتفس یگریو گرو  د دهایع ع صو 
 ییدانهش و عرجهع نهها یابزار است و عنبع اعهم ،عقل ،ی عتکلمان اعاع ی. براکننایع یااپ یادیز یهااعتقاد  تفاو 

و  گیرنهایعه ائمه  یما را از ت ل یشخو یکمع ینواعا و عبان ،ی . عتکلمان اعاعباشایعدر وانع اعا  یآگاه
: 9919 یها،عف یخبر آنان عقرر شا  بهود )شه از جانب اعا  صادق ب  صراحتاست ک   ود ب یبر اسار دستور ینا

 عمکهنهها به  آن یابیک  ب  صر  وجود عقهل دسهت شودیع یباحث اعتقادگفت  شاعل ع ینالبت  ع لو  است ک  ا .(51
به   یهاعسهتقل باطور ب ک  عقل  تاس یاب  گون  یند یعاننا اثبا  وجود خاوانا و عباحث اصول یعباحث وگرن  ،یستن

 .شود یزپرهها بپردازد تا از اشکال دور اثبا  آن
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 گیرینتیجه

و  یعنهابع نرآنه یه ،در کم  اعاع یع رفت یو ب  استناد عنابع اصلانا داشت  یاکأت ییگراتاالو کم  خود بر اع یادر عقا ی اعاع

 َعْنهَع َو »از جمله   یه عختلف اعاع یا . در رواگذاردیصح  ع ییگرابر اعتاال ی استناد در کم  اعاععقل عورد یزو ن ییروا

خَل و   ِاتمَ ، َخ  عوِر َأوَس  یر   ِاسراَ  و  ب 
 
هااأل خهل بهورزد و نه  اتهم . را  »؛ «ط  انسان ن  اعساك کنا و ن  اسهرا ، نه  ب 

اسهت.  یعش ینبهتر ،یان گرفتن را  ع یدارد ک  پ یاکأت ع صو  ،(111: 11، 9912 ی،)عجلس« راهکار است ینبهتر یان ،ع

اعتهاال اسهتوار بهود  و  روییان بر ع یزعاست ن یشگیهم یک  در وانع الگو ینع صوع ۀو ائم سلوک رسول اکر 

 یو روش زنهاگ یبرنرار بود  است و البت  که  عشه یاعتاال یعش یش بزرگواران هم ینپربرکت ا یا ح یخاست. در طول تار

آعها   یثآنهاسهت و در حها یروانو وسرعشق پبود  ع ادل  ینعب یند یابا اصل عقا ینع صوع ۀو ائم رسول اکر 

 یهاکأبه  عسهلمانان ت ینهمچنه . ایشهان(11البمغ : حکمت )نهج« و ع تال بود ن یاعرسول خاا  و رفتار یر س» است ک  

َهاأ َیا»باشنا:  رویان ع یدر زناگ کردیع ار  َعلَ  ی ِّ مالَنِّ مِبالَقصِا، َعلَ  یک  مِبالَقصِا، َعلَ  یک  عرد ! بر شما بهاد به   یا»؛ «ِبالَقصاِ  یک 

 .(43: 9، 9294 ی،هنا ی)عتق« روییان ب  ع بر شما باد ی،رویان بر شما باد ب  ع روی،یان ع

دانسهت  اسهت  یعسهلمان ۀو عمهل به  آن را نشهان آشهکار یلتیرا فضه یهیگرااعتاال یزخاطرنشان شا ک  نرآن ن بایا

ًة َوَسهًطا»بقر  آعا  است:  ۀسور 929 ۀیدر آ همچنان ک  عَّ ْم أ  ار نهر یانه گونه  شهما را اعتهی ع ینو بها»؛«َوَکَذِلَك َجَ ْلَناک 

 یمنهرآن کهر یهزن ی آ یناز حا اعتاال است و در اداع  هم یرویپ ،ی آ ینا دراعت اسم   یشاخص برا ین. عهمتر«یمداد

اسهار  ،ب  نظهر نگارنهاگان ی آ ینها گوا  نرار داد  است. اانسان یگرد یعسلمانان را برا ،یقطر یناگویا خااونا از عی

 است. ییگرااعتاال ۀنگا  نرآن ب  عقول

عقهل در اثبها  اعتهاال  یهتحج و یهیگراعقل و اعتاال یانبر ارتباط ع ی کم  اعاع یاکأت، نوشتار ینثقل ا ۀنقط عاا

نشهانگر آن اسهت که   ،عهرتبط بها اعتهاال یها با آ ینع صوع ۀو ائم رسول اکر  یو روش اعتاال یر است. س

 یرۀسه یضنقه ههاییو و اعهور و شه گهرددیعه یهینکتاب، سهنت و عقهل ت  یتبا ارجاع ب  حج ییگرااعتاال یارهایع 

 یشها  ع رفه یهتو تثب یلرا تسج یعقل یتحج یاست. نرآن تنها زعان ییگرااعتاال یرخروج از عس یب  ع نا ائم 

در چنها  نهرآن افزون بهراین،آن عمل کنا.  اسارو انسان بر  بود عقل عورد احترا   یبر عبنا یحصح یافتک  در کنایع
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 ی کم  اعاع یاگا از د ییگرااعتاال یارعقل و ع 

ک  عقل آنهها را درک و فههم  یو ع لول ی. ارتباط علِّ کنایع یینو تب ییاأعنبع کسب ع رفت را ت ۀعنزلب عورد اصالت عقل 

 یهلد  یگهرو عطال   در احوال گذشهتگان از د یرعسلمانان ب  س ۀیو توص احکا  و دستورها یوجود ۀذکر فلسف کنا،یع

و ههم  کنهایعهحکهم ب  اعتهاال  هم ،عقل ینهمشا  است و  یانعختلف ب یا آ رعقل از نظر نرآن است ک  د یتحج

 .نمایاعی ییاأرا ت ییگراناظر ب  اعتاال یا و روا یا آ



 1041بهار و تابستان ، سیزدهم ۀشمار هفتم، سال

  
 

 241 

 منابع و مآخذ

 .یمنرآن کر .9
 البمغ .نهج .4
 نم: انتشارا  کم  ع اصر. ،یعلم کالم اسالم یفلسف یمبان ،(9911) یعل بااشتی،ال  .9
 ی،انصهار یعحمهاعل ۀترجمه ،غررالحکم و دررالکلم ،(9915) یمیابوالفتح عباالواحا بن عحما تم آعای، .2

 نم: اعا  عصر)عج(.
آسهتان  یاسهمع یههاپژوهش یادعشها: بن ،الحکم واآلداب یالشهاب ف (،9933) ینبن الحس یحیی بحرانی، .5

 .ینار رضو
 نم: کتاب ط . ،یبا فرق و مذاهب اسالم ییآشنا ،(9913) رضا برنجکار، .1
خ. نهم: یالکتهاب والسهن  والتهار یطالهب)ع( فه یبهن أبه یاإلعا  عل ق(. عوسوع 9245عحما. ) شهری،ری .1

 .یثدارالحا
 یث،  نم: دارالحاالحکمه یزانم ،(9931) ___________، .3
 .ی تهران: المکتب  ا سمع ،یشرح اصول کاف ،(9924) عحما ی،عازناران صالحی .1

نم: دفتر  هماانی،یابانر عوسوعحم ۀترجم ،القرآن یرتفس یف یزانالم ،(9913) ینعحما حس یاس طباطبایی، .96
 نم. ۀیعلمۀ حوز ینعارس ۀجاع  یانتشارا  اسمع

 للمطبوعا . یا علم ةسسؤ: عیرو ب ،القرآن یرتفس یف یزانالم ،ق(9291) ___________، .99
 : دارالم رف .یرو ب ،القرآن یرتفس یف یانجامع الب ،ق(9294) یرعحما بن جر طبری، .94
 نم: بوستان کتاب ،ة االصولعد ،(9931) عحما بن حسن طوسی، .99
 نور. ی  نم: طل ،یهالمواعظ العدد ،(9932عحما بن عحما ) عیناثی، .92
  .یتهران: دار الکتب اإلسمع ،قاموس قرآن ،ق(9294) اکبر یا علیس نرشی، .95
 نم: اسو  ،البحار ینهسف ،(9292) عبار یخش نمی، .91
 .نم: اسو  ی،امر عحمابانر ک ۀترجم ،یاصول کاف ،(9931) ی قوبعحما بن  کلینی، .91
 .ی : دارالکتب ال لمیرو ب ،سنن االقوال واالفعال یکنز العمال ف ،ق(9291بن حسا  ) یعل ینعمءالا هنای،عتقی .93
 .ی تهران: دارالکتب ا سمع ،بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار ،(9912) عحما بانر عجلسی، .91
 یثر : دارالحاناه ،مسلم یحصح ،(9294بن حجاج ) عسلم .46
 یقها عقاعه  و ت ل ی،درگهاه ینحسه عحقهق ،االعتقحاد یحتصحح (،9919عحما بن عحما بن ن مان ) عفیا، .49
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  .یتهران: دار الکتب اإلسمع ،نمونه یرتفس ،(9931) ناصر شیرازی،عکار  .44
 .یرتهران: اساط ،علم کالم یختار( 9931) یشبل ن مانی، .49

 


