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چکیده

این نوشتار در پی آن است که ع یهار اعتهاالگرایهی را از دیهاگا کهم اعاعیه بررسهی نمایها .به ایهن عنظهور ع یهار
اعتاالگرایی را ب لحاظ ع ناشناختی و روششناختی کاو یا و ب اعتاال در ع نای اعهم آن بهر اسهار نهرآن و روایها
پرداخت ایم .سپس آیا و روایا دال بر اعتاال را با تفاسیر و روایا عرتبط با آنها عحک زد و عبنای اعتاال اسهمعی
را ب دست داد ایم و تأییا آن بر اسار سیرۀ ع صوعین

را بررسی کرد ایم .در اعتااد بحث ،عسئلۀ حجیت عقل در

اثبا اعتاال نیز عطرح شا است .با تطبیق دادن سیر و روش اعتاالی این بزگواران ب عنوان ع ان رسالت واعاعهت بها
آیاتی ک ب اعتاال در روش و عنش حکم دارنا ،ع یارهای اعتاالگرایی و افراطگرایی ب این نحو ع ین شا ک عرج یت
و حجیت کتاب ،سنت و عقل و استفاد از آنها در خصوص حا اعتهاال بایها عهانظر نهرار گیهرد و هرآنچه بها سهیرۀ
ائم

عنافا داشت باشا ب عثابۀ خروج از عسیر اعتاالگرایی بود و عورد وثوق نیست.
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مقدمه

«ع یار» ب ع نای «شاخص ،عقیار و عیزان برای سنجش» است .برای اعتبارسنجی هر اعری نیاز به ع یهار آن داریهم.
علم کم وظیف دارد عقایا یک دین یا عذهب را تنظیم و تبیین کنا و بها روش اسهتا ل عقلهی و نقلهی آنهها را اثبها
نمود و ب شبها پاسخ دها (ال بااشتی)5 :9911 ،؛ ازاینرو ع یار ز در این ساحت از علم ،تطبیهق داشهتن روش
با استا

عقلی و نقلی و شمول ع نایی در حیطۀ کتاب و سنت و عقل است.

هنگا بحث از ع یار اعتاالگرایی بایا از دو حیث ب این عوضوع توج داشت باشیم :ع ناشناسهی و روششناسهی.
نخستین ب ا برای ع یارسنجی ،ساحت ع ناشهناختی عوضهوع اسهت .بهرای ع هانی اعتهاال در حهوز ههای گونهاگون،
ع یارهای عختلفی عیتوان ت یین کرد .گاهی اعتاال در حیطۀ اخمق اجتماعی عانظر است؛ عاننا اعتاال در گفتهار یها
شوخی و عطایب  ،گاهی بحث اعتاال در خطعشی سیاسی ب عیان عهیآیها؛ عاننها اعتهاال در سیاسهتههای داخلهی و
خارجی حکوعت برای عواجه با چالشهای داخلی و خارجی و زعانی نیز اعتاال انتصادی ب ع نای پرهیهز از اسهرا
و اترا عطرح است .اعا در هر صور و با هر ع نایی ،اعتاال هموار ب صور یهک اصهل عقمنهی و عمهوعی بهرای
انسانها پذیرفت شا است .ت اریف یا عقیارهای عتفاوتی ک برای این عوضوع عطرح عهیشهود ناشهی از کاربردههای
اعتاال است .ب این ترتیب شایست است ک پیش از هر بحثی حاود و ثغور اعتاال ب تانیق بررسی شود.
در کم اعاعی س عنبع کتاب و سنت و عقل برای استنباط اصول و تفسیر آرا عرج یت دارنها .روش اعتهاالگرایانه
در کم اعاعی ب این ع ناست ک تکی بر عقل ،کتاب و سنت ،ب تناسب و ت ادل صور پهذیرد .بنهابراین نبایها عاننها
ع تزل ب لحاظ روشی ،در عقلگرایی عحض افراط نمود ب نحوی ک نصوص در عواردی عغفهول عانها و بها تکیه بهر
عقل تصور شود عیتوان همۀ پاسخها را یافت و همچنین نبایا عاننا اشاعر در ارجاع ب نص افهراط ورزیها و را را بهر
استفاد از عقل و اجتهاد بست (یا تنگ کرد) و ب ظاهرگرایی و حبس شان در چارچوب نصوص بهاون دخالهت عقهل،
گرفتار آعا .برخی دیگر از فرق عاننا نوع تزلیان نیز ع یار را تنها عقل نرار عیدهنا و یا عاننها سهلفیان تنهها به ظهواهر
کتاب و سنت عتمسک عیشونا و نزد ایشان عقل جایگاهی برای کسب ع رفت دینی ناارد .ب هر حال نبایا در استفاد
از هیچ یک از این س عنبع ع رفت ،افراط شود تا نوا اعتاال حفظ گردد.
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ب لحاظ روششناختی ،اعاعی ب جمع عیان این دو و پرهیز از افراط یا تفریط در هر یک از آنها تأ کیا داشت اسهت.
اعاعی بهترین ع یار سنجش هر اعری و یافتن پاسخ را عراج ب ائمۀ ع صوعین

عیدانها؛ زیهرا بها تکیه بهر روش

را ع یار عمل خود نرار عهیدهنها .در صهلوا عها شه بان عهروی از اعها زیهن
اجتهاد عقلی ،سنت نبوی و ائم
ِّ َ
ْ َ َ ِّ َ ْ ٌ ْ َ ِّ َ ْ
عارقَ ،والم َتا ِخر عنه ْم ز ِاه ٌق َوالم ِز له ْم ِح ٌق».؛«هر ک بر ایشان تقا جو یا،
ال اباین عیخوانیم« :المتق ِا لهم ِ
از دین بیرون رفت و کسی ک از ایشان عقب عانا ،ب نابودی گرایا ولهی عهمز ایشهان خواهها رسهیا( ».صهلوا عها
ش بان ،عفاتیح الجنان) این روش شی در وانع در اعتااد روش عقلی خود ائم
و تفق در کتاب و سنت رسولالل

نرار دارد ک برای اجتهاد به تفکهر

عتکی بودنا .در وانع عتکلمین شی با تأسی ب ائم

فهم ایهن بزرگهواران از

اعور را ع یار خود نرار داد انا .شبلی نقل عیکنا ک ابوالهذیل عم در عناظر با هشا بن حکم شرط کرد ک ههر که
عغلوب دیگری شا ب عذهب او درآیا .هشا عیگویا« :اگر تو شکست خوردی بایا ب عذهب اعاعی درآیی ،ولی اگهر
تو رأی عن را نپذیرفتی بایا ب اعا صادق

رجوع کنیم چون عن شاگرد ایشان هستم و ایشا اعها و فقیه عرجهع عهن

است» (ن مانی.)99 :9931 ،
اعاعی در طول تاریخ ،فراز و فرود بسیار را تجرب کرد است .شیخ صاوق ب حایث تکی دارد و شایا حایثگرایی
ایشان پررنگ باشا ،ولی در عین حال ب هیچ عنوان ظاهرگرا نیست .در عقابل ،شهیخ عفیها که شهاگرد اوسهت ،بیشهتر
عقلگرا عیباشا و از روش عقلی برای اجتهاد در احادیث استفاد کرد است .با ظهور خواج نصیرالاین طوسهی روش
فلسفی وارد علم کم شا و با آنک کم و فلسف عمزوج نشانا ،ولی خواج از روش فلسف و عنطق برای احتجاجها
و حل عسائل کمعی بهر عیبرد .شایا ب ضی اشکال کننا ک چگون عیان ایهن سه دیهاگا و روش عختلهف در کهم
اعاعی عیتوان جمع نمود؟ پاسخ این است ک هم شیخ صاوق ،هم شیخ عفیا و هم خواج از عقل بهرای جمهع عیهان
کتاب و سنت استفاد کرد انا ولی شیوۀ هر یک با دیگری عتفاو بود است.
 .1معیار کالم امامیه در اعتدالگرایی

نزد اعاعی کتاب ،سنت و عقل س ابزار کسب ع رفت و س حجت کاعل برای نیل ب حقیقت هستنا .هرگا ک عسهئل و
سؤالی در هر عوضوعی پیش آیا ،عکتب اعاعی با رجوع ب هر س اینهها پاسهخی یافته یها راههی ایجهاد کهرد اسهت.
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اعیرالمؤعنین

نرآن را عحل رجوع ع رفی کرد و عیفرعایا هر آنچ را عیخواهیم عیتهوانیم در آن بیهابیم .در عهین

حال سنت و کتاب را عکمل و عصحح هم عیدانا .این تناسب عیان کتاب و سنت ،نشانگر راهبرد عقمنهی و به دور از
ظاهرگرایی است ؛ زیرا اگر تنها یک اعر سخت و صلب ب صور عحتو درآیا و راهی بر تغییر آن نباشا ،آنگا پو یهایی
دین ب خطر عیافتا و کارآعای آن از دست عیرود؛ همچنان ک اعیرالمؤعنین

عیفرعایا:

این كتاب خداست كه بیانگر حال ل و حرا او و بایستهها و بهینههاست «ناسخ و منسوخ» «رخصت و عز یمت»
َ
«خاص و عا » را در بر دارد از مثل و عبرت سرشار است دستتورهای مقطعتی و ابتدی و محكت و متشتابه دارد
ُدرهای آیات را از صدف برون آورده و دور رسها را نزدیك كرده است .فراگیتری بخشتی از ایتن آیتات واجت گشتته
است و تحصیل بخش دیگر را تنگ ناگرفته است .برخی از فرمانهای الهی در قرآن عز یتز بته «حتمیتت و وجتوب»
نوشته شده ولی در ّ
سنت پیامبر

«نسخ» آن رسیده است و یا در ّ
سنت وجوب آن آمتده امتا تتر آن در كتتاب

خدا مجاز گردیده است و یا در وقتی خاص واج شده كه با گذشت آن زمان منتفی خواهتد شتد .حترا هتا نیتز در
شكلهای گونهگون عرضه گردیده است :بعضی «كبیره» كه وعتده دوزخ بتدان داده شتده و بعضتی «صت یره» كته
ّ
وزشگاه نسی آمرزش خداوند است و بعضی اند ِ آن مقبو ل درگاه الهی است و بیش از آن در اختیتار مكلتف نهتاده
شده است (نهجالبالغه :خطبۀ .)1

حایث عتواتر ثقلین نیز عؤ یا همراهی و همسازی کتاب و سنت است ب نحهوی که جهاایی آنهها عحهال اسهت.
ْ َ
ْ ََ ْ
َ َ ِّ
َِّ َ َ
ِّ َ
َ َ َِّ َ
اب الل ِ ع َِّز َو َجل َو أ ْههل َب ِیتهی
یکم أ ْع َرین ِإن أخذت ْم ِب ِه َما ل ْن ت ِضلوا -کت
عیرعایاِ « :إ ِنی ت ِارک ِف
رسول گراعی اسم
ِ
َ
َ
َ
َِّ
َِّ َ َ
ْ َ َ َ ْ َ َِّ ْ َِّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ
َِّ َ َ
کم ع َِّما ف َ لت ْم ِفی الثقلهین َو الهثقم ِن َکتهاب الل ِه
ِع ْت َر ِتی أ َیها َِّالنار اسم وا و نا بلغت ِإنکم ست ِردون علی الحوض فأسأل
ِ
َ
َِّ
َجل ِذکر َو أ ْهل َب ِیتی»؛«عن در عیان شما دو چیز بانی عیگذار ک اگر آنها را دستاو یز نرار دهیا ،هرگز گمهرا نخواهیها
شا :کتاب خاا و عترتم ک اهل بیتم هستنا .ای عرد بشنو یا! عن ب شما رسانا ک شما در کنهار حهوض بهر عهن وارد
عیشویا ،پس عن از شما دربارۀ رفتارتان با این دو یادگار ارزشمنا سؤال خواهم کرد ،ی نهی کتهاب خهاا و اههل بیهتم»
(کلینی .)412 :9 ،9931 ،همراهی این دو ثقل در این حایث شریف با ههم نشهان عیدهها ع یهار بهودن سهنت اههل
بیت

ب اناازۀ نرآن اهمیت دارد.

بر همین اسار رجوع ب هر عیزان و ع یار برای صحت و سقم احادیث و روایا نیز در ابتهاا نهرآن اسهت و سهپس
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شواها عقلی ،عؤ یا حایث خواها بود .اعا صادق

ِّ
عیفرعایا «هر چیزی بایا ب نرآن و سنت ارجهاع داد شهود و

هر حایثی ک عوافق با نرآن نباشا ،دروغی خوشنماست» (کلینی .)11 :9 ،9931 ،ابوالفتهوح رازی نیهز (به صهور
عرسل) از پیاعبر

نقل کرد «هنگاعی ک حایثی از عن برای شما آعا ،آن را بر کتاب خاا و حجت عقلیتان عرضه

کنیا ،پس اگر عوافق آن دو بود ،بپذیریا ،وگرن آن را ب دیوار بزنیا» (صالحی عازنارانی.)293 :4 ،9924،
در روایا بسیار از ائمۀ ع صوعین

ع یار تشخیص روایا صحیح از سقیم ،عرض بهر کتهاب خهاا و وجهود

شاهای از نرآن یا سنت عتواتر یا ضرور عقل رشیا بیان شا است؛ زیرا نرآن و احادیث ،گنجینۀ کاعل همۀ عطالهب
و ع لوعا است .اعا صادق و اعا بانر

عیفرعاینها« :ونتهی به شهما از چیهزی خبهر داد  ،دلیهل آن را از نهرآن

بخواهیا» (کلینی .)16 :9 ،9931 ،ع لی بنخنیس هم از اعا صادق

نقل عیکنا«:هیچ اعری نیسهت که دو نفهر

در آن اختم داشت باشنا ،جز آنک برای آن در کتاب خاا بنیانی استوار است ،ولهی عقلههای عهرد ع مهولی به آن
نمیرسا» (همان).
شیخ عفیا عیفرعایا« :و نرآن بر همۀ اخبار و روایا عقا است و ب واسطۀ عرضه به نهرآن ،روایها صهحیح و
ناصحیح عشخص شونا و آنچ نرآن ب نفع آن نضاو کرد حق و غیهر آن باطهل اسهت» (عفیها .)22 :9919 ،شهیخ
طوسی روایا را ب دو نسم عتواتر و غیرعتواتر تقسیم عیکنا و عتواتر را عوجب علهم عیدانها که عمهل بهر اسهار آن
واجب است؛ ب این ع نا ک باون افزودن چیزی بر آن ،بر روایت دیگر عرجح باشا .ب این ترتیب ،دیگر در عتواتر و هر
آنچ عتواتر باشا ،ت ارضی نیست و با هیچیک از اخبار پیاعبر

و ائم

تضادی ناارد .اعها شهیخ ،روایها غیهر

عتواتر را ب دو دست تقسیم عیکنا .دستۀ اول خبری است ک عوجب علم عیشود و عمل بر طبهق آن واجهب اسهت .در
وانع ،این نوع خبر ،غیرعتواتر یا عطابق با ادلۀ عقلی و عقتضای عقل است ،یا عطابق با ظواهر نرآن یا سنت نط ی اسهت
و یا اینک عسلمانان یا علمای شی بر آن اتفاق نظر دارنا .اعا دسهتۀ دو از روایها غیرعتهواتر به شهرطی جایزا اتبهاع
هستنا ک راوی آن ثق و اعین باشا و با خبر دیگر ع ارض ای نااشت باشا .ب این ترتیهب ،عمهل بهر اسهار آن از بهاب
اجماع عنقول واجب است و آن خبر ،حجیت دارد (طوسی.)991 :9 ،9931 ،
این ت ریف شیخ طوسی راهی عیان و ع تال برای ارزشگذاری و سنجیان روایا بنابر ع یهار عقلهی اسهت؛ زیهرا
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ع یار سنجش اعتبار اخبار را نو و درجۀ تواتر آن دانست است .نکتۀ عهم و نابلتوج  ،برشمردن نراین عوجب علهم در
نظر شیخ طوسی است ک عهمترین آنها عطابقت خبر با د یل عقلی است و پهس از آن عوافهق بهودن بها نهرآن اسهت.
سوعین نرین از نظر شیخ طوسی عوافقت با سنت نط ی و پس از آن همخوانی با اجماع عسهلمانان یها اجمهاع علمهای
شی است (همان .)916-915 :این تناسب عیان عقل و کتاب و سنت در نظر علمهای اعاعیه همهوار شهاخص بهود
است و عا افراط در یکی از ع یارها عوجب توازن بود است.
روش کم اعاعی در عواجه با عسایل و شبها  ،استناد ب نرآن و روایا و تکی بر عقل بهرای تحلیهل رابطهۀ عیهان
آنهاست .ب بیان دیگر برای حل عسهائل ،عتکهی بهر نضهاو عقهل نسهبت به آیها و روایها اسهت .اگهر بخهواهیم
اسهت ،همهانطور که
روششناسی کم اعاعیه را ع یارسهنجی کنهیم ،اصهل و عبنهای کهار رجهوع به آراء ائمه
َْ
َ
َ ْ ُّ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
َّ
هالی َو ِإل ْی َهها َی ْر ِجهع الغهالی»؛ «عها جایگها
اعیرالمؤعنین خود و عیفرعاینا« :نحن النمرنة الوسطی ِبهها یلحهق الت ِ

عیان ایم ،عقب افتادگان بایا ب عا علحق شونا و تناروان غلوکننا بایا ب سوی عا بهاز گردنها» (نهجالبمغه  :حکمهت

 .)961بر این اسار ،ائمۀ اطهار و ع صوعین

ع یار اعتاال هستنا و تناروان و کناروان بایا ب ایشان علحق شها

و خود را با ایشان بسنجنا.
اعا ب لحاظ ع یار کمعی ،اگر از ابزار سنت و روایت برای صحتسنجی یک گزار استفاد کنیم آنگا بایها ابهزاری
عیانجی یا واسط داشت باشیم تا در عوارد ابها و اختم عیان این دو جمع کنا .در کم اعاعی «عقل» جایگاهی عالی
در عیان ابزارهای کسب ع رفت و روشعنای دارد.
نکتۀ دارای اهمیت در این بحث این است ک ع یار ،عنطبق بر اشخاص نیست ،بلک عکتب است ک ع یهار حهق و
باطل را ع رفی عیکنا .اگر ع یار را با اشخاص یکی باانیم در تشخیص حق و باطل ،یا اعتاال و افهراط به بیراهه عهی
رویم .در حایث از اعیرالمؤعنین

آعا است ک «إن الحق والباطل ی رفان بالنهار ،ولکهن اعهر الحهق ت هر

أهل  ،واعر الباطل ت ر عن أتا ».؛ «حق و باطل را ب افراد نمیتوان شناخت بلک حق را بشنار و اهل آن را خواهی
شناخت و باطل را بشنار تا پیروان آن را بشناسی» (ریشهری.)929 :9 ،9245 ،
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 .2نگاه روایات به اعتدالگرایی

از اعا صادق

نیز روایت شا است« :کسی ک ب پیروی از اشخاص پیرو دین شود ،همانها او را از دین بیهرون

عیبرنا ،آن چنان ک واردش کردنا ،و آن کس ک با ع یار کتاب و سنت ب دین گرایش یابها ،کهو هها از جهای خهود
برکنا عیشونا ولی او از عقیا اش جاا نخواها شها» (ریشههری .)3 :5 ،9931 ،حتهی در عهورد عسهئلۀ کفهر و
خروج از دین روایا بسیاری وجود دارد ک ع یار عسلمانی را شهادتین و اظهار ظاهری دین ع رفی عیکنها .ی نهی
حتی در خصوص عسئلۀ عهمی عاننا کفر و ایمان و پذیرفت بودن عسلمانی افراد ،استناد ب روایت ،عورد اتفاق شی
و اهل سنت است .ب همین طریق در خصوص عوارد دیگر نیز علمای عسلمان ب روایا عوثهق به عنهوان ع یهار و
سنجۀ ع تبر رجوع کرد و عیکننا.
در روز خیبر رسول اکر

 ،علی بن ابیطالب

را فرا خوانا و پرچم را ب او داد و فرعود:

برو و به چیزی توجه نكن تا خداوند در را به روی تو باز كند ».علی مقداری حركت كترد ستس توقتف نمتود و
َّ
صدا زد« :ای رسو ل خدا بر چه چیزی با مرد بجنگ ؟» حضرت فرمود« :تتا وقتتی كته شتهادت بته ل الته ال اللته و
َّ
محمد رسو ل الله بدهند .هر گاه آن را انجا دادند خون و ما ل آنان از سوی تو محفوظ است جز آن كه خالف حق را
مرتك شوند و حساب آنان بر خداوند متعا ل است» (مسل .)111 :7 1111

این رو ی اعتاالی در برخورد با غیرعسلمانان و جهاد نشانگر اظهار عقلی اسم نسبت ب عسلمانان است.
روایا بسیاری از رسول اکر

و ائم اطهار

وارد شا ک د لت بر اعتاال و عیان روی دارنا .ع یار اعاعی
اسهت .پیهاعبر گراعهی

در رجوع ب این روایا  ،تحلیل عقمنی و سرعشق پذیرفتن از حکمت و خهرد ع صهوعین
َ
َ َ
قر»؛«ب شما سفارش عیکنم چه در حهال رفها و چه در حهال
ف
ال
و
نی
الغ
ی
ف
صا
الق
عیفرعایا« :اوصیکم ِب
اسم
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ ُّ
َ
افتق َر نهو ٌ نهط
نتصاد فما
ِ
تنگاستی همیش در زناگی ع تال و عیان رو باشیا» (عیناثی .)495 :9932 ،و یا «علیکم ِبا ِ
ْ
ان َت َصاوا».؛ «بر شما باد ک در زناگی صرف جو و عیان رو باشیا .هر نوعی ک را اعتهاال و عیانه را پهیش گیرنها ،هرگهز
فقیر و تهیاست نمیگردنا» (بحرانی 11 :9933 ،ب نقل از طبرسی.)191 :3-1 ،9299 ،
َ
َ
خل و اتم َ َ ،خیر األعور َأ َ
وسطها»؛ «انسان ن اعساك کنها و نه اسهرا ،
حایث عشهور « َع ْن َع َو ِاسرا و ب
ِ
ِ
ن بخل بورزد و ن اتم  .را عیان  ،بهترین راهکار است» (عجلسهی .)111 :11 ،9912 ،در شهرح ایهن حهایث بایها
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گفت ک «اوسط» ب ع نای عیان روی است ک ن ب افراط برو یم و ن ب تفریط .اگر بهترین کار آن باشا ک عیان افهراط و
ً
تفریط را نگ داریم ،طب ا ع نایی جاععتر پیاا عیکنا و در همۀ عسائل نابلت میم است .حتی در عقتصا بودن هم بایها
عیان رو باشیم؛ ب این ع نا ک اگر در پرهیز از اسرا زیاد روی کنیم ،ب صهفت بخهل دچهارخواهیم شها .اعها حسهن
ًَ ْ ََ َ
ٌ
ِّ
نتصاد ِعقاارا ف ِان ز َاد علی فه َو بخل».؛«عیان روی در عصر هم حها و انهااز ای دارد.
عسگری عیفرعایاِ « :ان ِلِم ِ
از حا ک گذشت ،دیگر بخل و تنگنظری خواها بود (همان .)111 :18 ،حتی در عبادا نیز افراط جایی نهاارد و در
َ ْ َ َ َ
َ
انتص ْا فی ع َ
باد ِتك« ».در اعور خود ،چ ع یشهتی
ِ
حایث شریف از اعیرالموعنین نیز آعا « :إنت ِصا فی ع یش ِتك و ِ
و چ عبادتی ،هر دو در حا وسط و اعتاال باش» (نمی.)011 :2 ،9292 ،
اصل اعتاال ،در زناگی پر برکت پیاعبر اکر و ائم های

و در سیر و اعمالشهان به روشهنی عشههود اسهت.

در همۀ وجهو بهر پایه اعتهاال بهود اسهت؛چنان که حضهر اعیرالمهؤعنین

در ایهن بهار

سیرۀ رسول اکر
َ َ
فرعود اناِ « :سیرت القصا»؛ «رسول خاا سیر و رفتهارش عیانه و ع تهال بهود» (نههجالبمغه  :حکمهت  .)11رسهول
در تما رفتارهای فردی و اجتماعی ،اسوۀ اعتاال بود و از افراط و تفریط پرهیهز عهیکهرد و به عسهلمانان نیهز
اکر
َ
ََ
َ
ََ
َ
َ ِّ َ َِّ َ َ
صا»؛ «ای عهرد ! بهر
صا ،علیکم ِبالق ِ
صا ،علیکم ِبالق ِ
تاکیا عیکرد در زناگی عیان رو باشنا« :یا أیها النار علیکم ِبالق ِ
شما باد ب عیان روی ،بر شما باد ب عیان روی ،بر شما باد ب عیان روی» (عتقی هنای.)43 :9 ،9294 ،
اعیرالمؤعنین نیز در نخستین خطب پس از خمفت ،عسیر عیان را ب عنوان طریق صحیح ع رفی کرد و در عمل
ٌَ
َ
َ
َ
َ
َ َ
الکتهاب و آثهار النبهوة ،و عنهها
الشمال َع ِضلة ،و الطریق الوسطی ِهی الج ِّادة .عل َیها ِبانی
هم ب آن پایبنا بود« :الیمین و ِ
ِ
ِّ
انبة»؛ «انحرا ب راست و چپ ،گمراهی اسهت و را عسهتقیم و عیانه  ،جهادۀ وسهیع حهق
عنفذ السنة و إلیها عصیر ال ِ
است ،کتاب بانی ابای و آثار نبو بر این را پرتو افکن است ،و از همین را راست پیشرفت سنت ،و به سهوی همهین
عقصا است ،گردیان عانبت» (نهجالبمغ  :خطب .)91
در عکتب اسم عقل جایگا و یژ ای دارد ،ب گون ای ک در کنار وحی ب عنوان یکی از د یهل و حجتهها شهمرد
ِّ
شا است .عقل ،حجت درونی انسانها است ک آنها را در عسیر کمال رهبهری عهیکنها و شهری ت (دیهن) ،حجهت
بیرونی است ،برای نجا انسانها از گرداب آلودگیها و سوق دادن آنها ب سهوی کمهال و سه اد انسهانی .بهر ایهن
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اسار ،عمکن نیست حجت ظاهر و باطن با یکایگر ت ارض داشت باشنا .عقل ،ارزشمناترین ِّنوۀ خاادادی برای بشهر
است و خااونا خود را ب دلیل خلق چنین عوجود صهاحب ِّ
نهوۀ ت قهل عهیسهتایا« :فتبهارک الله احسهن الخهالقین»
(عؤعنون )92 /نرآن کریم بیش از سیصا بار انسان تشو یق کرد یا فرعان داد ک از این عوهبت استفاد کنا (طباطبهایی،
.)455 :5 ،9913

اعیرالمؤعنین در خطبۀ نخست نهجالبمغ در خصوص رسالت پیاعبران عیفرعایهاَ « :و ْ
اص َهط َفی س ْهب َح َان ع ْ
هن
ِ
َ ْ ََ َ ْ
َو َلا َأ ْنبی َاءَ ...
ول»...؛ «خااونا رسو نی را از نسل آد برانگیخت ...تها نیروههای عخفهی عقهول
ق
ال
ن
ائ
ف
د
م
ه
ل
وا
ر
ی
ث
ی
و
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
عرد را برانگیزاننا و بارور سازنا .»...این ت بیر ک گو یی عقول عرد در گور خفت است و رسالت پیاعبران بیهاار کهردن
عقل انسانها بود است ،فلسفۀ نبو را نشان عیدها .دین حقیقی ،عرد را ب عقمنیت فرا عهیخوانها و از آنهها عهی
خواها با دلیل و برهان ب خااونا و عالم عاورای طبی ت اینان بیاورنها .به ایهن ترتیهب عقهل در کنهار کتهاب و سهنت،
ِّ
حجتی باطنی است .اعا کاظم عیفرعایا« :خااونا بهرای عهرد دو حجهت نهرار داد اسهت؛ حجهت ظهاهری و
حجت باطنی .حجت ظاهری ،انبیاء و اعاعان

و حجت باطنی ،عقل است» (کلینی.)91 :9 ،9931 ،

در روایتی از اصبغ بن نبات ب نقل از اعیرالمؤعنین

آعا ک جبرئیل بر آد نازل شا و گفت« :ای آد ! عن عهأعور

شا ا ک تو را در انتخاب یکی از س چیز عخیر ساز ؛ پس یکی را برگزین و دو تها را واگهذار .آد گفهت :آن سه چیهز
چیست؟ گفت :عقل ،حیا و دین .آد گفت :عقل را برگزیها  .جبرئیهل به حیها و دیهن گفهت :شهما بهاز گردیها و او را
واگذاریا .آن دو گفتنا :ای جبرئیل ،عا عأعوریم هر جا ک عقهل باشها بها او باشهیم .گفهت :خهود دانیها و بها رفهت»
(کلینی.)94 :9 ،9931 ،
 .3جایگاه عقل برای تبیین اعتدالگرایی

از نظر نرآن ،عقل ،سنایت و حجیت دارد باین ع نی ک دریافت صحیح عقل بایا عورد احترا باشا و بر طبق آن عمل
گردد .در عین حال اگر انسان بر اسار برداشت و استا ل عقلی عمل کنا و در عواردی عرتکب اشتبا شود ،از عوانهب
ِّ
آن نزد خااونا ع ذور خواها بود .در بسیاری از آیا نرآن ب «ل لکم ت قلون» اشار شا است و بسیاری دیگر نیهز به
د لت التزاعی حجیت عقل را تأییا عیکنا .آیۀ «نل هاتوا برههانکم ان کنهتم صهادنین» (بقهر  .)999 /همهین التهزا به
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ِّ
حجیت عقل را بیان عیدارد .دلیل دیگری ک نشان عیدها نرآن برای عقل ،اصالت نائل است ،اشار ب ارتبهاط علهی و
ع لولی عیان برخی عسائل است ک توسط عقل نابل درک و استناد است .از دیگر د یهل حجیهت عقهل از نظهر نهرآن،
تبیین فلسفۀ وجودی احکا و دستورهاست.

َّ َ َّ َّ َ ِّ ْ َ َّ ُّ ُّ ْ ْ َّ َ َ
در آیا عختلف نرآن ،انسان ب ت قل دعو شا است .برای نمون « ِإن شر الاواب ِعنا الل ِ الصم البکم ال ِهذین
ً
َ
ی ْ ِقلون»؛ «نط ا باترین جنبناگان نزد خاا کران و نیانا ک نمیانایشنا» (انفال .)44 /عنظهور از کهر و ل ،افهراد
ناتوان از سخن گفتن و شنیان نیست ،بلک عنظور افرادی است ک شنوای حقیقت نیستنا و یا ع تر ب آن نمیباشهنا.
ی قلون نیز کسانی هستنا ک از نار ت قل خود بهر نمیگیرنا .نکتۀ عهم این اسهت که از نظهر نهرآن ،اینهان حتهی
انسان خوانا نمیشونا و آنها را جنبناگان (الاواب) عیناعا .خااونها نهار ت قهل را به انسهان داد اسهت تها از آن
استفاد کنا و وج عمیزۀ او با دیگر عوجودا باشا ،اعا آنها ک از این عوهبهت اسهتفاد نمهیکننها ،عسهتحق پلیهای
َ َ َّ َ
َ
هستناَ « .و ی ْج َ ل ِّ
الر ْج َس علی ال ِذی َن ی ْ ِقلون»؛«و [خاا] بر کسانی ک نمیانایشنا پلیای را نرار عیدهها» (یهونس/
( )966طباطبایی.)23-91 :1 ،9291 ،
دلیل دیگری ک نشان عیدها نرآن برای عقل اصالت نائل عیباشا ،این است ک عسلمانان را ب سهیر و عطال ه در
احوال انوا گذشت توصی عیکنا تا از آن درر عبر بگیرنا .نرآن با این تأ کیا ،تذکر عهیدهها که نظهاعی واحها بهر
َََ
سرنوشت انوا و علتهای عختلف ،حاکم است و با تفکهر و تهابر در آن عهیتهوان ،درر گرفهت« .أفل ْهم ی ِسهیروا ِفهی
َّ
ْ
ْ َْ َ َ َ
ٌ ْ َ َ َ ْ َ ٌ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
هن ت ْ َمهی القلهوب ال ِتهی ِفهی
ض ف َتکون له ْم نلوب ی ِقلون ِبهها أو آذان یسهم ون ِبهها ف ِننهها ت مهی األبصهار ول ِک
األر ِ
ُّ
ور»؛ «آیا در زعین گردش نکرد انا تا دلهایی داشت باشنا ک با آن بینایشنا یا گوشههایی که بها آن بشهنونا ،در
الصا ِ
حقیقت چشمها کور نیست ،لیکن دلهایی ک در سین هاست کور است» (حج.)21 /

در اسم از عقل ناب ب عنوان عنبع عستقل برای اثبا برخی گزار های دینی در کنار کتاب و سهنت یهاد عهیشهود؛
ی نی عقل تنها عنبع شناخت و ع رفت دینی نیست ،ولی ب طور کلی هم فانا اعتبار و بیارزش شمرد نمیشود .برخهی
از ع رفتهای دینی ،عاننا اثبا وجود خاا و برخی صفا او ،ضرور پذیرش اصل دین و نبو و عاننا آنهها جهز از
طریق عقل ناب ،نابلاثبا نیست .تقلیا در این عوارد ،جایی ناارد .هر عاعایی ک دین در این زعین ها آورد اسهت ،در
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عقمنیت و استا ل عقمنی ریش دارد .در وانع ،اعتقاد ب این اعر ب پشتوانۀ عقل بود و بیان دین ،ارشاد ب حکم عقهل
است .همچنین در عستقم و عمزعا عقلی نیز عقل ،نقش تبیینگر دارد و حجت شرعی ب شمار عیآیا.
 .4نگاه قرآن به اعتدالگرایی

اعتاالگرایی از اهمیت زیادی در نرآن کریم و احادیث صادر از رسول خاا

و اهلبیت عصهمت و طههار

برخوردار است ،ب نحوی ک دین اسم در عوارد بسیار عت اد و گوناگون ب کارکرد ،و اهمیت آن سفارش کهرد اسهت.
شاخصۀ اعتاال ،حرکت در عسیر عال است ک البت عفهوعی بسیط و عفصل عیباشا .در اهمیت عطلب همهین کهافی
است ک از دیاگا نرآن کریم کسی در را درست و عستقیم نرار دارد ک اعر ب عاالت عیکناَ ...« .ه ْل ی ْس َتوی ه َو َو َع ْ
هن
ْ ْ ْ
َ
یأعر ِبال َ ا ِل َو ه َو علی ِصر ٍاط ع ْس َتقی ٍم» (نحل)11/؛ «آیا چنین انسانی(ک نادر بر انجا هیچ کاری نیسهت) ،بها کسهی
ک اعر ب عال و داد عیکنا ،و بر راهی راست و اعتاالی نرار دارد ،برابر است؟!»
ً
اعتاال عملی را ع مو در حوزۀ اخمق و عنطق ت ریف عیکننا و حتی اخمق جایا هم اعتاال را اعهری عنطقهی
برعیشمارد .د یل خروج از اعتاال را عیتوان جهل و پیهروی از ههوای نفهس دانسهت؛ زیهرا جاههل ،افهراط و تفهریط
َ َ ْ َ َ َّ ْ ً َ َ ً
عیکنا .اعا علی بن ابیطالب عیفرعایا « :ت َری الجا ِههل ِإ عف ِرطها أ ْو عف ِّرطها» (نهجالبمغه  :حکمهت .)16
جهل و افراط هموار کنار هم برای بشر خطرآفرین بود انا و گر بر کار انسانها افزود انا .اگر ب کم اعیرالهوعنین

رجوع کنیم ،جاهل را افراطکار و تفریطکار عیبینیم و اگر ب هر افراطکار یا تفریطکهار بنگهریم به خهوبی جههل آنهها
نسبت ب عوضوع را درعییابم.
افزون بر آن ،پیروی از هوای نفس نیز عوجب افراط و تفریط عیشود؛ زیرا تمایم نفسانی هموار خروج از عسهیر
َْ َ ْ
َّ
َ ْ َْ َ
َ َ
َ
ْ َ
اص ِب ْر نف َسك َع َع ال ِذی َن یاعون َر َّبه ْم ِبالغا ِاة َوال َ ِشی ی ِریاون َو ْج َه َو ت ْ ها
اعتاال را ب همرا دارنا .نرآن عیفرعایا« :و
َ َ َ
ً
ُّ ْ َ
َ ْ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ
َ َ َ
عی َناك ع ْنه ْم ت ِریا ِزی َنة ال َحی ِاة الانیا َو ت ِط ْع َع ْن أغفل َنا نل َب ع ْن ِذک ِرنها َوات َب َهع َه َهوا َوکهان أ ْعهر فرطها»؛«و بها کسهانی که
پروردگارشان را صبح و شا عیخواننا [و] خشنودی او را عیخواهنا ،شکیبایی پیش کن و دو دیا ا را از آنان برعگیر

ک زیور زناگی دنیا را بخواهی و از آن کس ک نلبش را از یاد خهود غافهل سهاخت ایهم و از ههور خهود پیهروی کهرد و
[اسار] کارش بر زیاد روی است اطاعت عکن» (کهف.)43 /
در آیۀ  44سورۀ عبارکۀ نصص ونتی حضر عوسی نصا داشت ب شهر عاین وارد شود ،دعا و آرزوی او ایهن بهود:
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« َو َل َّما َت َو َّج َ ت ْل َق َاء َع ْای َن َن َال َعسی َربی َأن ی ْهاینی َس َو َاء َّ
الس ِبیل»؛« و چون ب سوی [شهر] عاین رو نهاد [با خود] گفهت
ِ
ِ
ِ
ِ
اعیا است پروردگار عرا ب را راست هاایت کنا» .عیبینیم ک «سواء السبیل» به ع نهای را عیانه و حهق از دعاهها و
عطالبا نلبی انبیا نیز بود است .در آیۀ اول از سور عمتحن نیز خااونا هشاار عیدها ک با دشمنان خااونها دوسهتی
َ
ْ
ْ َ َ
َ َّ
َ َ
َ ْ
َ
َ
کردن ،دور شان از «را راست» است« .یا أی َها ال ِذی َن َآعنوا ت َّت ِخذوا عا ِّوی َوعا َّوک ْم أ ْو ِلی َاء تلقهون ِإلهی ِه ْم ِبهال َم َو َّد ِة َونها
ََ
َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ ْ
َّ َ ِّ ْ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ً
َ َّ َ َ ْ َ ْ ْ
هادا فهی َسهبیلی َو ْابت َغ َ
هاء
ِ ِ
ِ
کفروا ِبما جاءکم ِعن الحق یخ ِرجون الرسول و ِإیاکم أن تؤ ِعنوا ِبالل ِ ربکم ِإن کنهتم خهرجتم ِجه ِ
ْ
َ َ
ََ َ ْ َ
ََْ
َ
ْ ْ ْ َ َ ْ َ َّ
َ ْ َْ
َع ْرض ِاتی ت ِس ُّرون ِإلی ِه ْم ِبال َم َو َّد ِة َوأنا أعلم ِب َما أخفیت ْم َو َعا أعلنت ْم َو َع ْن یف َ ل ِعنک ْم فقا ضل َس َو َاء ال َّس ِبیل»؛«ای کسانی که
ِ
ایمان آورد ایا ،دشمن عن و دشمن خودتان را ب دوستی برعگیریا [ب طوری] ک با آنها اظهار دوستی کنیا و حال آنک
ً
نط ا ب آن حقیقت ک برای شما آعها  ،کافرنها [و] پیهاعبر [خهاا] و شهما را [از عکه ] بیهرون عهیکننها که [چهرا] به
پروردگارتان ایمان آورد ایا .اگر برای جهاد در را عن و طلب خشنودی عن بیرون آعا ایا [شما] پنههانی بها آنهان رابطهۀ
دوستی برنرار عیکنیا در حالی ک عن ب آنچ پنهان داشتیا و آنچ آشکار نمودیا ،داناتر و هر کس از شما چنین کنها،
ً
نط ا از را درست ،عنحر گردیا است» (عمتحن .)9 /
در فرهنگ نرآنی عیان روی ب عنوان یک خصلت پسنایا تانیق شا اسهت .خااونها در آیهۀ  94از سهورۀ عبارکهۀ
اب َّالذی َن ْ
فاطر عیفرعایا«:ث َّم َأ ْو َر ْث َنا ْالک َت َ
اص َط َفی َنا ع ْن ع َباد َنا َفم ْنه ْم َظال ٌم ل َن ْفس َوع ْنه ْم ع ْق َتص ٌا َوع ْهنه ْم َس ٌ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
هابق ِبهالخیرا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َّ َ َ
َْ ْ ْ َ
ِب ِنذ ِن الل ِ ذ ِلك ه َو الفضل الک ِبیر»؛ «پس این کتاب را ب آن بناگان خود ک [آنان را] برگزیا بودیم ب عیراث دادیم ،پهس
برخی از آنان بر خود ستمکارنا و برخی از ایشان عیان رو و برخی از آنان در کارهای نیك ب فرعان خاا پیشگاعنا و ایهن

خود ،توفیق بزرگ است» .عقتصا در آیۀ شریف ب ع نی ع تال است ،اعا در عیان ظهالمین و افهراد سهابقین نهرار گرفته
است ،و این روشن است ک کسی ک ب نیکیها سرعت عیگیرد بر فرد عیان رو برتری دارد ،همان گونه که سهابقون بهر
َ َ َ ْ َ َ
َ
اصحاب یمین و اصحاب شمال برتری دارناَ « :و َّ
الس ِابقون ال َّس ِابقون .أول ِئك المق َّربون»؛ «و سهبقتگیرنهاگان عقاعنها.
آناننا همان عقربان [خاا]» (وان .)96-99 ،
ب عبار دیگر زیاد روی در اعور خیر ب نحوی ک عشقتی ایجاد نکنا و عوجب زحمت برای فرد یا دیگران نشهود،
پسنایا تر استَ « :وَ َت ْج َ ْل ی َا َك َع ْغل َول ًة إ َلی عنق َك َوَ َت ْبس ْط َها ک َّل ْال َب ْسط َف َت ْق َها َعل ًوعها َع ْحس ً
هورا»؛ «و دسهتت را به
ِ
ِ
ِ
گردنت زنجیر عکن و بسیار [هم] گشاد دستی عنما تا عمعتشا و حسر زد بر جای عانی» (اسراء .)41 /یها در آیهۀ
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َ ََْ َ
َّ
َ ْ
َ َ َ
َ َ
 11سورۀ فرنان عیبینیم ک در انفاق نبایا زیاد روی کردَ « :وال ِذی َن ِإذا أنفقوا ل ْم ی ْس ِرفوا َول ْم یقتروا َوکان َبی َن ذ ِلك ن َو ًاعها»؛

«و کسانی هستنا ک چون انفاق نماینا ،ن ولخرجی عیکننا و ن تنگ عیگیرنها و عیهان ایهن دو [روش] حها وسهط را
برعیگزیننا».
در برخی از آیا نرآن کریم سفارش ب اعتهاال و درسهتی از عأعوریهتههای پیهاعبران الههی نلمهااد شها اسهت.
َ َ َ َ َّ
َ َ ْ َْ َ َ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
هال َبیهنکم »...؛
اب و أ ِعهر ِألع ِ
«ف ِلذ ِالك فادع و است ِقم کما أ ِعر و تت ِبع أهواءهم و نل ءاعنت ِبما أنزل الل ِعهن ِکته ٍ
«پس ب همین خاطر تو نیز آنان را ب سوی این آیین واحا الهی دعو کن و آن چنان ک عأعور شا ای اسهتقاعت نمها و
از هوی و هورهای آنان پیروی عکن و بگو «ب هر کتابی ک خاا نهازل کهرد  ،ایمهان آورد ا و عهأعور در عیهان شهما
عاالت کنم( »...شوری.)95 /

َّ
َ
الل َن ْصا َّ
الس ِبیل َو ِع ْن َها َجائر»؛ «و بر خااست بیهان را عهال و
در نمون ای بسیار فراتر ،خااونا عیفرعایا« :وعلی
ِ
ِ
راستی ،و ب ضی را ها جور (کژی) و ناراستی است» (نحل .)1 /همانطور ک پیشتر ذکر شا ،کلمهۀ «نصها» را برخهی

ب ع نی عتوسط و ع تال ع نی کرد انا (نرشی .)1 :1 ،9294 ،ک با این ع نا ،خااونا در آیۀ شریف خود را علهز کهرد
ک دین و احکاعی را تشریع کنا ک بر را عیان استوار بود و از هر انحرافی ب دور باشا .در اینک این را راست ب جنبهۀ
تکو ینی یا تشری ی اشار عیکنا ،عفسران تفسیرهای عختلفی دارنا ،ولی هیچ عان ی وجهود نهاارد که ههر دو جنبه را
دربرگیرد ،ب این ع نی ک خااونا انسان را با نیروهای عختلفی عجهز ساخت و است اادهای گونهاگونی به او داد تها در
عسیر تکاعل ک ها آفرینش است ب او کمك کنا ،و از این نظر هماننا گیاهان و یا انواع جانااران است که نیروهها و
غریز های ز برای رسیان ب این ها در اختیارشان گذشت شا است ،با این تفاو ک انسان با ارادۀ خهود و آزادانه
تصمیم عیگیرد ،ولی حیوانا و گیاهان بیاختیار ب سوی ها شان پیش عیرونا و نور ص ودی تکاعل انسان نیز با
جانااران دیگر نابلعقایس نیست ،ب این ترتیب از نظهر خلقهت و آفهرینش و تکهو ین ،انسهان را به عقهل و اسهت ااد و
نیروهای ز برای پیمودن این صراط عستقیم عجهز کرد است.
اعیرالمؤعنین

ً
در عاح نرآن ک کتاب دین و هاایت است ،عیفرعایا«:ان الل انزل کتابا هادیا به ِّین فیه الخیهر و

الشر فخذوا نهج الخیر تهتاوا و اصافوا عن سهمت الشهر تقصهاوا»؛ «به درسهتی که خااونها کتهابی را فرسهتاد که
هاایتکننا و راهنماست ک در آن نیکی و بای را آشکار کرد .بنابراین را خیر را پیش گیریا ک ههاایت عیشهویا و از
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و بای دوری کنیا تا اینک عیان رو باشیا» (نهجالبمغ  /خطبۀ .)911
در ب ضی روایا عا اعتاال ،نشانۀ گمراهی و غضب پرودگار برشمرد شا است« :و ان عن ابغض الرجهال الهی
ِّ
الل ت الی ل باا وکل الل الی نفس جائرا عن نصا السبیل سائرا بغیر دلیهل»؛ «بهیتردیها در برابهر خااونها عنفهورترین
عردعان ،بنا ای است ک خاایش او را ب حال خود واگذاشت و رها کرد باشا و ب این علت از خط ت ادل بیهرون افتهاد
است و باون راهنما حرکت عیکنا» (نهجالبمغ  /خطبۀ .)964
اهمیت پیروان این اعتاالگرایی و عیان روی ب ناری بود است ک نرآن کریم ت ااد افرادی ک دارای چنهین و یژگهی
هستنا بسیار نادر و کم عیدانا و بیان عیکنا ک این چنین و یژگی اختصاصی است و به طهور عها در همگهان وجهود
َّ ٌ َ َ ْ ِّ َ
َ
َ ْ
هو عوسهی أعهة یههاون ِبهالحق و ِبه ِ
ناارد و با این بیان خود ،ایشان را عهورد تأئیها و تمجیها نهرار عهیدهها« :و ِعهن ن ِ
َ
ی ْ ِالون»؛«و از نو عوسی گروهی هستنا ک عرد را با عوازین و روشها ِی حق هاایت عیکننا و به درسهتی و راسهتی
داوری عینماینا» (اعرا .)951 /

تمجیا و عاح کسی ک اهل عیان روی باشا در کم اعیرالمؤعنین علی

این طور آعا است« :عن اخذ القصها

حماوا الی طریق و شرو بالنجا و عن اخذ یمینا و شما ذعوا اله الطریق و حذرو عن الهلک »؛ «هر ک عیانه روی را
پیشۀ خود کنا از را او ستایش عیکننا و ب او عژدۀ نجا عیدهنا و هر ک چهپ و راسهت را انتخهاب کنها ،راههش را
سرزنش عیکننا و او را از همک شان ب جهت انتخاب ایهن را غلهط و نادرسهت عهیترسهاننا» (نهجالبمغه  /خطبهۀ
 .)444همچنین ایشان در کم نورانی دیگری عیفرعایا« :علیک بالقصا فی ا عور فمن عال عن القصا جهار و عهن
اخذ ب عال» «بر تو باد ب عیان روی در کارها ،هرکس از عیان روی روی گردانا ،ستم عیکنها و ههر کهس به آن چنهگ
زنا ،عاالت ورزد» (آعای ،222 :9915 ،حایث .)91
خااونا عت ال در یکی از آیا بسیار شاخص در این عبحث ،اعتاالگرایی را از خصوصهیا بهارز اعهت اسهمعی
ََ
ْ ْ َ َ
َ ً
َ
بیان عیکناَ « :و َک َذل َك َج َ ْل َناک ْم أ َّع ًة َو َس ًطا ل َتکونوا ش َه َا َاء َع َلی َّ
ون َّ
الرسول علهیک ْم ش ِههیاا َو َعها َج َ ل َنها ال ِق ْبلهة
ار َو یک
الن
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َّ َّ َ
ْ َ َ ْ َ
َ
َ َ
َ
َ َ
الرسول ِع َّم ْن ی ْنق ِلب علی ع ِق َبی ِ َو ِإن کانت لک ِبی َر ًة ِإ علی ال ِذی َن َههای الله َو َعها کهان
ال ِتی کنت علیها ِإ ِلن لم عن یت ِبع
َ
َ َ َ ْ َّ َّ
َّ
ٌ
الل َ ب َّ
ار ل َرءو َر ِحی ٌم»؛«و باین گون شما را اعتی عیان نرار دادیم تها بهر عهرد گهوا باشهیا و
الن
ن
إ
م
ک
ان
م
ی
إ
ع
ی
ض
ی
ل
الل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
پیاعبر بر شما گوا باشا و نبل ای را ک [چنای] بر آن بودی عقرر نکردیم ،جز برای آنک کسی را ک از پیاعبر پیروی عهی
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کنا از آن کس ک از عقیا خود برعیگردد ،بازشناسیم ،هر چنا [این کار] جز بر کسانی ک خاا هاایت[شهان] کهرد ،
سخت گران بود و خاا بر آن نبود ک ایمان شما را ضایع گردانا؛ زیرا خاا [نسبت] به عهرد دلسهوز و عهربهان اسهت»
(بقر .)929/
کلمۀ «وسط» ک در آیۀ شریف ب کار رفت است ،در لغت ،هم ب ع نی حا عتوسهط عیهان دو چیهز آعها  ،و ههم به
ً
ً
ع نی جالب و زیبا و عالی و شریف ،و این هر دو ظاهرا ب یك حقیقت باز عیگردد؛ زیرا ع مو شرافت و زیبایی در آن
است ک چیزی از افراط و تفریط دور باشا و در حا اعتاال نرار گیهرد .ت بیهر جهالبی که در اینجها نهرآن دربهارۀ اعهت
اسمعی ب کار برد است ،اعت عیان و ع تال از نظر عقیا  ،ارزشهای ع نوی و عادی ،علم و دانش ،روابط اجتمهاعی،
شیو های اخمنی ،عباد  ،تفکر و در تما جها زناگی است .ت بیر ب حا وسط ،ت بیری است ک از یك سهو عسهئلۀ
شاها و گوا بودن اعت اسمعی را عشخص عیسازد؛ زیرا کسانی ک در خط عیان نرار دارنها عهیتواننها تمها خطهوط
انحرافی در چپ و راست را ببیننا و از سوی دیگر ت بیری است ک دلیل عطلب نیز در آن نهفت اسهت .در حقیقهت ،آیه
شریف عیگو یا اگر عسلمانان ،گواهان خلق جهان هستنا ب دلیل همین اعتاال و اعت وسط بودنشان عیباشا (عکار
شیرازی231 :9 ،9931 .ه.)233
طبری در همین راستا عیگویا:
دلیل توصیف این امت به وسط آن است كه آنان در دین خود میانهرو هستند نه مانند نصاری اهتل غلتو هستتند كته
عیسی را فرزند خدا بدانند و نه مانند یهود اهل تقصیر هستند كه كتاب خدا را ت ییر داده انبیاء را به قتل برستانند و بته
خدا نسبت دروغ دهند .ازآنرو كه مسلمانان در دین خدا معتد ل بودند خداوند آنان را به امت وسط توصتیف كترد؛
ز یرا محبوب تر ین امور در نزد خدا اوسط و میانهروی است (طبری .)5 :1 1111

ً
اصو شیو حاکم بر اسم  ،عیان روی در تما اعور است .در اعتقادا  ،عناسک و عبادا  ،در رفتار و اخهمق و در
ع اعم و نانون گذاری ،اعتاال ،اصل اولی و بایهی است .در وانع این همان شیو و سلوکی است ک نرآن کهریم نها
آن را «صراط عستقیم» عیگذارد و با همین شاخص است ک عیتوان عکاتب فکری ع ارض را که همیشه در افهراط و
زیاد روی هستنا ،از اسم ناب تمییز داد.
اگر بخواهیم هو یت کم اعاعی را ب عنوان یک نظا و عکتب کمعی دریابیم ،ی نی آن چیزی ک کهم اعاعیه را از
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کم دیگر فرق اسمعی عتمایز عیسازد و در وانع نوا بخش آن ب شمار عیآیا ،بایا انگیزۀ ظههور و بقهای آن را بررسهی
کنیم .با توج ب عنابع تاریخی و عستناا روایی ب نظر عیرسا عسئلۀ «اعاعت» ،انگیز ،پایااری کهم اعاعیه باشها.
ب بیان دنیقتر ،عسئلۀ اعاعت و عفهو آن ،عقو اصل نگرش یا رو یکرد شی ی ب دین اسم است و از همین جاست که
عیتوان ب هو یت فلسفۀ شی  ،کم شی  ،تفسیر شی و فقه شهی دسهت یافهت و تفهاو ههای آن را بها دیگهر فهرق
سنجیا .رسول اکر

در حایث عتواتر ثقلین فرعود« :انی تارک فیکم الثقلین عا ان تمسهکتم بهمها لهن تضهلوا ابهاا

کتاب الل و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترنا حتی یردا عل ِّی الحوض» (کلینی.)412 :9 ،9931 ،
عقصود حقیقی پیاعبر

از این حایث شریف ،بیان تفکیکناپذیری جوهری کتهاب (نهرآن) و عتهر (اعاعهت)

است .رو یکرد اعاعی بر اسار حایث عذکور این است ک پیوستگی کتاب و اعاعت ،اعری اعتباری و نراردادی نیسهت،
بلک اعری حقیقی و جوهری است؛ ی نی حقیقت و جوهر ثقل اکبر (نرآن) ب گونه ای اسهت که جهاایی ثقهل اصهغر
(عتر پیاعبر) را برنمیتابا؛ زیرا نرآن شریف ذوبطون است و ب تفسیر و تأو یل عتن بر اسار ع یارههایی نیهاز دارد که
همان گفتمان اعاعان ع صو

است .افزون بر اینک تبیین ع ار اسمعی و فرهنگ دینی ب ا از پیاعبر اکر

بهر

عهاۀ جانشینان ع صو ایشان است تا جاع یت و خاتمیت دین اسم همچنان پیوست باشا.
بنابراین ،هو یت کم اعاعی را عسئلۀ اعاعت تشکیل عیدها و ایهن عسهئل به دلیهل رو یکهرد خاصهی که دارد بهر
عجموع عباحث کمعی و دانش کم تهأثیر نهاطع عهیگهذارد .ی نهی ونتهی گروههی ،عرج یهت فکهری را به اعاعهان
ً
عیدها و گرو دیگری تفسیر و رأی خهو یش را از نهرآن ،عنبهع و عرجهع نهرار عهیدهنها ،نط ها در حهوزۀ
ع صو
اعتقاد تفاو های زیادی پیاا عیکننا .برای عتکلمان اعاعی  ،عقل ،ابزار است و عنبع اعهمی دانهش و عرجهع نههایی
آگاهی در وانع اعا

عیباشا .عتکلمان اعاعی  ،نواعا و عبانی کمعی خو یش را از ت لیما ائمه

این بر اسار دستوری بود است ک ب صراحت از جانب اعا صادق

عهیگیرنها و

بر آنان عقرر شا بهود (شهیخ عفیها:9919 ،

 .)51البت ع لو است ک این گفت شاعل عباحث اعتقادی عیشود ک ب صر وجود عقهل دسهتیابی به آنهها عمکهن
نیست ،وگرن عباحثی عاننا اثبا وجود خاوانا و عباحث اصولی دین ب گون ای است ک عقل ب طور عسهتقل بایها به
اثبا آنها بپردازد تا از اشکال دور پرهیز شود.
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نتیجهگیری

اعاعی در عقایا و کم خود بر اعتاالگرایی تأ کیا داشت انا و ب استناد عنابع اصلی ع رفتی در کم اعاعیه  ،عنهابع نرآنهی و
ْ
روایی و نیز عقل عورداستناد در کم اعاعی بر اعتاالگرایی صح عیگذارد .در روایا عختلف اعاعیه از جمله « َعن َهع َو
َ
َ
خل و اتم َ َ ،خیر األعور َأ َ
وسطها»؛ «انسان ن اعساك کنا و ن اسهرا  ،نه بخهل بهورزد و نه اتهم  .را
ِاسرا و ب
ِ
ِ
عیان  ،بهترین راهکار است» (عجلسی ،)111 :11 ،9912 ،ع صو تأ کیا دارد ک پی گرفتن را عیان  ،بهترین عشی اسهت.
سلوک رسول اکر

و ائمۀ ع صوعین

ک در وانع الگوی همیشگی عاست نیز بر عیان روی و اعتهاال اسهتوار بهود

است .در طول تاریخ حیا پربرکت این بزرگواران همیش عشی اعتاالی برنرار بود است و البت که عشهی و روش زنهاگی
رسول اکر

و ائمۀ ع صوعین

با اصل عقایا دین عبین ع ادل بود و وسرعشق پیروان آنهاسهت و در حهایث آعها

است ک « سیر و رفتار رسول خاا عیان و ع تال بود» (نهجالبمغ  :حکمت  .)11ایشهان همچنهین به عسهلمانان تأ کیها
َ
ََ
َ
ََ
َ
َ ِّ َ َِّ َ َ
صا»؛ «ای عرد ! بر شما بهاد به
صا ،علیکم ِبالق ِ
صا ،علیکم ِبالق ِ
عیکرد در زناگی عیان رو باشنا« :یا أیها النار علیکم ِبالق ِ
عیان روی ،بر شما باد ب عیان روی ،بر شما باد ب عیان روی» (عتقی هنای.)43 :9 ،9294 ،
بایا خاطرنشان شا ک نرآن نیز اعتاالگرایهی را فضهیلتی آشهکار و عمهل به آن را نشهانۀ عسهلمانی دانسهت اسهت
ْ
ََ َ
ً ً
همچنان ک در آیۀ  929سورۀ بقر آعا استَ « :وکذ ِلك َج َ ل َناک ْم أ َّعة َو َسهطا»؛«و بهاین گونه شهما را اعتهی عیانه نهرار
دادیم» .عهمترین شاخص برای اعت اسم در این آی  ،پیروی از حا اعتاال است و در اداع همین آی نیهز نهرآن کهریم
عیگویا خااونا از این طریق ،عسلمانان را برای دیگر انسانها گوا نرار داد است .این آی ب نظهر نگارنهاگان ،اسهار
نگا نرآن ب عقولۀ اعتاالگرایی است.
اعا نقطۀ ثقل این نوشتار ،تأ کیا کم اعاعی بر ارتباط عیان عقل و اعتاالگرایهی و حجیهت عقهل در اثبها اعتهاال
است .سیر و روش اعتاالی رسول اکر

و ائمۀ ع صوعین

با آیها عهرتبط بها اعتهاال ،نشهانگر آن اسهت که

ع یارهای اعتاالگرایی با ارجاع ب حجیت کتاب ،سهنت و عقهل ت یهین عهیگهردد و اعهور و شهیو ههای نقهیض سهیرۀ
ائم

ب ع نای خروج از عسیر اعتاالگرایی است .نرآن تنها زعانی حجیت عقلی را تسجیل و تثبیهت شها ع رفهی

عیکنا ک دریافت صحیح بر عبنای عقل عورد احترا بود و انسان بر اسار آن عمل کنا .افزون بهراین ،نهرآن در چنها
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ِّ
عورد اصالت عقل ب عنزلۀ عنبع کسب ع رفت را تأییا و تبیین عیکنا .ارتباط علی و ع لولی ک عقل آنهها را درک و فههم
عیکنا ،ذکر فلسفۀ وجودی احکا و دستورها و توصیۀ عسلمانان ب سیر و عطال در احوال گذشهتگان از دیگهر د یهل
حجیت عقل از نظر نرآن است ک در آیا عختلف بیان شا است و همین عقل ،هم ب اعتهاال حکهم عهیکنها و ههم
آیا و روایا ناظر ب اعتاالگرایی را تأییا عینمایا.
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