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در میان اس��تعدادهای مخصوص انس��ان، استعداد عقالنی در درجة اول اهمیت قرار دارد. غالباً در میان پیروان 
و روحانیان ادیان این مطلب مطرح بوده اس��ت که همیشه دین را حقیقتی بر ضد عقل و نقطة مقابل عقل 

عرضه می داش��ته اند، و عقل را یک وجود مزاحم و مانع دین معرفی کرده اند، یعنی چیزی که انسان 
متّدین باید آن را کنار بگذارد وااّل نمی تواند دین دار باشد. در مسیحیت به خصوص این موضوع 

را به وضوح می بینیم و در خیلی جاهای دیگر. حال اسالم با این استعداد انسانی چگونه 
مواجه شده است؟

اینجا یکی از آن  جاهایی اس��ت که ارزش واقعی اس��الم را به روش��نی 
می بینیم. اس��الم یک دین  طرفدار عقل است و به نحو شدیدی هم 

روی این استعداد ]یعنی استعداد عقالنی[ تکیه کرده است؛ نه 
فقط با او مبارزه نکرده بلکه از او کمک و تأیید خواسته 

است و تأیید خود را هم همیشه از عقل می خواهد. 
در این زمینه آیات قرآن زیاد اس��ت؛ آیات 

دع��وت به تعقل و تفک��ر، یا آیاتی 
که به شکلی مطالب را طرح 

کرده اند ک��ه فکرانگیز  
اندیش��ه انگیز  و 

باشد.

پرورش استعداد عقالنی)2(
استاد شهید مرتضی مطهری

تعقل در قرآن
اس��الم طرفدار تعقل است و ش��دیداً هم طرفدار آن 

است. یک آیه و یک حدیث را می آورم و از آیه شروع می کنم که 
آن حدیث هم از این آیه شروع کرده است. در سورة ُزَمر می خوانیم: 

، اَولئَک الَّذین َهدیُهُم  ر عِبادی الّذین یَستَمُعوَن الَقوَل َفیَتبَّعوَن اَحَسنَُهَ َفبَِشّ
اهللُ َو اُولئ��کَ ُهم اُولُوا االَلب��اب: )18 و 17( بندگان مرا نوید بده، آن بندگان 

این چنانی را. مطلب با »بندگان من« ش��روع ش��ده است. گویی قرآن می خواهد 
بگوید بندة خدا آن اس��ت که چنین باش��د و الزمة بندگی خدا این اس��ت: اَلَّذین 
یَستمُعوَن الَقوَل؛ آنان که سخن را استماع می کنند. نمی گوید: »یَسَمعون«. فرق است 
بین »سماع« و »استماع«. »سماع« یعنی شنیدن ولو انسان نمی خواهد بشنود. »استماع« 
گوش فرا دادن اس��ت، مثل اینکه شما اینجا نشسته اید و خود را آماده کرده اید برای 

شنیدن. در باب موسیقی می گویند: سماعش حرام نیست، استماعش حرام است. 
قرآن می گوید: اَلَّذیَن یَس��تَمُعوَن الَقوَل: آنان که سخن را استماع می کنند. یعنی 

اینجور نیست که هر حرفی را هنوز 
درک نک��رده رد کنن��د و بگویند ما 

سیروس غفاريان

)1322(  

دبیر تاريخ، مؤلف کتاب هاي 
درسي. تهران

در قمصر کاش��ان متولد شد. 
تحصيالت خ��ود را در تهران 
به پاي��ان رس��اند. از نوجواني 
عالقه مند به مطالعه بود و در 15 
سالگي عضو کتابخانة ملي شد. 
وي که تحصيالت دانشگاهي 
خود را در رش��تة علوم تربيتي 
به پايان رس��انده است، به طور 
خودآموز بر مطالعات تاريخي 
خود نيز افزود. از اين رو به عنوان 
کارشناس گروه تاريخ در سال 
1362 به گروه تاريخ س��ازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
دعوت شد. پيش از آن سال ها 
در مدارس مالير، بابلسر و تهران 
تدري��س کرده بود. س��يروس 
غفاريان نوش��تن را در جواني 
و در مجل��ة رنگين کمان نو، به 
مديريت دکتر محمدحس��ين 
ميمندي نژاد آغاز کرد و سپس 
به جرايد ديگر پيوست. حاصل 
کار او تا امروز بيش از دو هزار 
مقاله در مطبوعات، چند جلد 
کتاب درسي تاريخ و چندين 
جلد کت��اب ديگر اس��ت؛ از 
)هارتلند  خليج ف��ارس  جمله: 
جهان( ک��ه از س��وي وزارت 
تقدير  مورد  آموزش وپرورش 
ق��رار گرفت��ه اس��ت )1390(، 
کش��ورهاي  حكومتگ��ران 
اسالمي، فلسطين، از حمورابي 
تا امپراتوري وحشت، تاريخچة 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
تاريخچ��ة گمرك اي��ران )از 
نظ��ر خ��ود او کت��اب تاريخ 
معاصر کش��ورهاي اس��المي 
بهترين تأليفش است که براي 
مراکز تربيت معلم )رشتة علوم 
اجتماعي( نوشته است. مقاالت 
بس��ياري از او ني��ز در مجالت 

رشد به چاپ رسيده است.

قابل توجه کلیة معلمان، مدیران و کارشناسان 
براساس توافق بین دفتر »انتشارات و تکنولوژی آموزشی« و »مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی«، در سال تحصیلی 

جاری، مجلة رشد معلم برای دو دورة دانش افزایی، متن های مورد نیاز را تولید می کند: 
1. شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان)16 ساعت(؛ کد دوره 91401018 ؛ در شماه های 1و2

2. آموزش و پرورش در چشم انداز 1404)8 ساعت(؛ کد دوره 94100401 ؛ در شماره های 3و4
این موضوع طی نامة شمارة 180/63766/22 به تاریخ 91/4/4 به ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور ابالغ شده است.

با تشکر از خانم شیخی، کارشناس ناظر مرکز آموزش و برنامه ریزی علوم انسانی.
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محمدکرام الديني
)1334( 

دبیر زيست شناسي. مؤلف

محم��د کرام الدين��ي متول��د 
سيرجان و دانش آموختة رشتة 
دانش��گاه  از  زيست شناس��ي 
اصفه��ان اس��ت. وي به مدت 
32 س��ال در نق��اط مختل��ف 
کش��ور به تدريس پرداخته و 
در ضم��ن بي��ش از دو دهه به 
عنوان کارش��ناس برنامه ريزي 
درس زيست شناسي در سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
خدمت کرده است. کرام الديني 
نخس��تين رئيس کميتة المپياد 
زيست شناسي کش��ور است و 
به مدت 10 سال در اين سمت 
بوده و از رهگ��ذر آن همراه با 
دانش آموزان المپي��ادي به 13 
کشور مسافرت کرده است. وي 
بارها به عنوان معلم و کارشناس 
نمونه انتخاب ش��ده است. در 
زمينة تأليف نيز کارنامه اي پربار 
دارد؛ از جمل��ه: فرهنگ نام��ة 
حيات وح��ش )کت��اب فصل 
بهار 1388(، بوم شناسي )کتاب 
س��ال 1388(، زيست شناس��ي 
با رويك��رد مولكول��ي )برندة 
جشنوارة کتاب هاي آموزشي 
رش��د(. کتاب هاي ديگر وي 
نيز غالباً موفق و مورد اس��تقبال 

بوده اند. 
محم��د کرام الديني اکنون به 
مدت 10 سال است که سردبير 
زيست شناس��ي  رش��د  مجلة 
اس��ت و همچنان به تحقيق و 
تأليف اشتغال دارد. او دستي 
نيز در هنر دارد. در سال 1350 
هنگامي که در کالس يازدهم 
دبيرستان درس مي خواند رتبة 
کاريكاتوريس��ت هاي  اول 
آماتور )غيرحرفه اي( کش��ور 

را به دست آورد.

نمی خواهیم بش��نویم. اول استماع می کنند، به 
دقت دریافت می کنند؛ َفیَتَّبِعوَن اَحَس��نَُه، بعد 
غربال می کنند، تجزیه و تحلیل می کنند، خوب 
و بدش را می سنجند و بهترین آن را انتخاب و 
پیروی می نمایند. اصاًل معنی آیه، استقالل عقل 
و فکر است و این که فکر باید حکم یک غربال 
را برای انسان داشته باشد و انسان هر حرفی را 

که می شنود در این غربال قرار دهد، خوب و بد را بسنجد، ریز 
و درشت کند و خوب ترین آن ها را انتخاب و اتباع نماید.

اَولئَک الَّذین َهدیُهُم اهللُ. قرآن این هدایت را با اینکه هدایت 
عقلی است، هدایت الهی می داند. اَولئَک ُهم اُولُوا االَلباب: این ها 
هستند به معنی واقعی صاحبان عقل. »اَلباب« جمع »لَّب« است. 
»لّب« یعنی مغز )نه به معنی مخ، بلکه به معنی اعّم که در مورد 
میوه ها مثاًل می گوییم مغز بادام یا مغز گردو(. این اصطالح شاید 
از اصطالحات مخصوص قرآن باش��د؛ چ��ون در غیر قرآن ما 
گشتیم و ندیدیم. اگرهم اصطالح مخصوص قرآن نباشد، قرآن 
دربارة عقل کلمة »لّب« را زیاد به کار برده، گویی انسان را تشبیه 
به یک گردو یا بادام کرده که تمام یک گردو یا بادام پوسته است 
و آن اساسش مغزش است که درون آن قرار دارد. تمام هیکل و 
اندام انسان را که در نظر بگیرید، آن مغز انسان، عقل و فکر انسان 
است. اگر بادامی مغز نداشته باشد چه می گوییم؟ می گوییم پوچ 
اس��ت و پوک و هیچ و باید دورش انداخت انس��انی که عقل 
نداشته باشد، جوهر و مغز انسانیت و آن مالک و مقّوم انسانیت 
را ندارد، انس��انی پوک و پوچ است، یعنی یک صورت انسان 
اس��ت و معنی انس��ان در او نیست. به حسب این تعبیر، معنی 
انسان همان عقل انسان است؛ عقلی که در این حد باشد. عقل 
بودن عقل به استقاللش است. الَّذین یَستَِمُعوَن الَقوَل َفیَتَّبُِعوَن 
أَحَس��نَُه. از این بهتر اساساً دیگر نمی شود تعبیری پیدا کرد در 
مورد دعوت به این که انسان باید عقلش به طور مستقل حاکم 
باشد، عقلش مستقل باش��د، دارای قدرت نقد و انتقاد باشد و 
بتواند مس��ائل را تجزیه و تحلیل کند. آدمی که از این موهبت 

بی بهره است هیچ است.

تعقل در سنت
در سنت اسالمی و به خصوص در روایات شیعی نیز به عقل 
و تعقل اهمیت زیادی داده شده است. یکی از مزایای روایات 
شیعی بر روایات غیرشیعی، اهتمام بیشتری است که در روایات 
ش��یعی به عقل شده و به آن تکیه گردیده است. به همین دلیل 
نویسندگان اجتماعی امروز، حتی اهل تسنن، اعتراف دارند که 
در دورة اس��الم، عقل شیعی همیشه قوی تر از عقل سنی بوده 
اس��ت. احمد امین کتاب معروفی دارد به نام »فجر االسالم« و 
»ُضَحی االس��الم« و »ُظهر ااالس��الم« و »یوم االسالم« که فجر 
االس��الم یک جلد است، ضحی االسالم سه جلد، ظهراالسالم 
چهار جلد، و یوم االسالم یک جلد که مجموعاً می شود نه جلد. 
کتاب خیلی فنّی است و البته از نظر شیعه نقاط ضعف فراوانی 
دارد و حتی عده ای آن را یک کتاب ضد شیعی تلقی می کنند، 
ولی از نظر علمی، بدون شک از کتاب های بسیار پرمغز است. 
او با اینکه معروف اس��ت که ضدشیعی است، در این کتاب به 
این جهت اعتراف دارد که عقل شیعی عقل استداللی است و در 

تمام ادوار، عقل شیعی استداللی تر بوده است. 

او مي خواهد این جور توجیه کند که علت 
این که عقل شیعي استداللي تر است این است 
که این ها بیشتر متوجه تأویالت بوده اند. ولي 
واقع مطلب این است که سرمنشأ این امر، ائمة 
شیعه هستند که مردم را بیشتر دعوت به تعقل 
و تفکر کرده اند. می گوید: مثاًل فلسفه در دورة 
اس��المی در میان شیعه شکفت و در میان اهل 
تسنن نشکفت. در مصر فلسفه وجود نداشت تا وقتی که مصر 
شیعه شد. شیعه که شد فلسفه آمد. بعد تشیع که از مصر رفت، 
فلسفه هم ضعیف شد و نبود تا در قرن اخیر که یک سیدشیعی 
)س��یدجمال( آمد به مصر و دومرتبه بازار فکر رونق گرفت و 
بعد تعبیر ش��یرینی دارد. می گوید: َوالَْحقُّ اَنَّ الَْفْلسَفَئ بِالتََّشیُّع 
اَلَْصُق مِنْها بِالتََّسنُِّن. و به طور کلی عقل شیعی استداللی تر است. 
ریش��ه اش - که شاید او توجه نداشته- این است که در سنت 
شیعی بیش از سنت سنی به این مسئله اهمیت داده شده است. 
س��نی ها که از ابتدا دو دسته ش��ده اند، معتزله و اشاعره، با هم 
اختالف داشته اند؛ معتزله بیشتر طرفدار عقل بوده اند و اشاعره 
طرفدار تعبد. شیعه با معتزله همگام بود. اختالف نظر با معتزله 
داشت، ولی در اصول با یکدیگر همگام بودند و وجه مشترک 
هر دو این بود که برای عقل و اس��تدالل ارزش و احترام قائل 
بودند. در روایات شیعی عجیب تعبیراتی دربارة عقل است که 
این تعبیرات را در کتاب های سنی پیدا نمی کنیم. در کتاب های 
شیعی مثل »کافی«، »بحار« و دیگر کتاب هایی که دورة حدیث 
هس��تند، کتاب ها از »العقل و الجهل« شروع شده و اول »کتاب 
العقل و الجهل« را می آورند، بعد کتاب التوحید، کتاب النبّوئ، 
کت��اب الحّجئ و... اول کتابی که افتتاح می ش��ود »کتاب العقل 
و الجهل« اس��ت و البته جهل در برابر عق��ل قرار می گیرد که 
توضیحش را عرض می کنم. ما می بینیم که روایات شیعه احترام 

و ارزش عجیبی برای عقل و حجیت عقل قائل است. 

عقل و جهل در روايات اسالمی 
این شوخی نیست که در حدیثی یک پیشوای مردم بگوید 
خدا دو حّجت دارد )حجت به امام و پیغمبر گفته می ش��ود(؛ 
حجت ظاهر و حجت باطن. حجت ظاهر انبیا هستند و حجت 
باطن عقول مردم. این حدیثی اس��ت که از مسّلمات احادیث 
شیعه است و در کافی هست. ممکن است بگویید بعضی عمل 
نکردند. من به آن کار ندارم، به هر حال این مطلب هست. جهلی 
هم که در اینجا آمده، نقطة مقابل عقل است و عقل در روایات 
اسالمی نیرو و قوة تجزیه و تحلیل است. در غالب مواردی که 
می بینید اسالم جاهل را کوبیده، جاهل در مقابل عالم و به معنی 
بی سواد نیست، بلکه جاهل، ضدعاقل است. عاقل کسی است 
که از خودش فهم و قدرت تجزیه و تحلیل دارد و جاهل کسی 
است که این قدرت را ندارد. ما خیلی افراد عالم را می بینیم که 
عال��م ولی جاهل اند؛ عالم اند به معنی اینکه فرا گرفتة از بیرون 
زیاد دارند، خیلی چیزها یاد گرفته اند اما ذهنشان یک انبار بیشتر 
نیست، خودشان اجتهاد ندارند، استنباط ندارند، تجزیه و تحلیل 
در مسائل ندارند. این جور اشخاص از نظر اسالم جاهل اند، یعنی 
عقلشان راکد است. ممکن است علمش زیاد باشد، ولی عقلش 

راکد است. 
این حدیث را زیاد شنیده اید: اَْلِحْکَمُة ضالَُّة اْلُمْؤِمن: حکمت 
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عبدالرحمان صفارپور

)1321(

آموزگارِ کارشناس، مؤلف

متول��د  دزف��ول  ش��هر  در 
ش��د و اکن��ون سال هاس��ت 
در ته��ران ب��ه کار تألي��ف، 
تدريس و آم��وزش معلمان 
و مدرسه داري اشتغال دارد. 
فوق ليس��انس  م��درك  وي 
خ��ود را در رش��تة آموزش 
ابتدايي از دانشگاه ابوريحان 
اخ��ذ و قب��ل از ته��ران در 
ش��هرهاي آب��ادان و اه��واز 
اس��ت.  ک��رده  خدم��ت 
از  صفارپ��ور  عبدالرحم��ن 
س��ال 1361 به هم��كاري با 
دفت��ر برنامه ري��زي و تأليف 
کتب درس��ي دعوت شد و 
از آن پ��س گام هاي مؤثري 
کتاب ه��اي  اص��الح  در 
و  ابتداي��ي  دورة  درس��ي 
تألي��ف کتاب هايي  همزمان 
در اين ح��وزه، براي معلمان 
پرداخت.  دانش آم��وزان،  و 
به ط��وري که تاکن��ون بيش 
از 30 جل��د از تأليف��ات او 
منتشر شده است که پاره اي 
از آن ها حائز دريافت جايزه 

شده اند.

گمشدة مؤمن است. حکمِت بدون شک، یعنی 
علم��ی که محتوِی حقیقت باش��د؛ علمی که 

استحکام و پایه داشته باشد و خیال نباشد. 
این حدی��ث در احادیث زیادی دنباله دارد. 
من یک وقتی مدارکش را جمع کردم، ش��اید 
به این مضمون بیس��ت جا پیدا کنیم که »ُخُذوا 

اْلِحْکَمة َوَلْوِمْن اَْهِل النِّفاِق«. حکمت را فرا گیرید ولو از منافقین، 
ولو از کافران، ولو از مشرکان: َولَْو مِْن ُمْشرٍِک. یعنی اگر احساس 
کردی که آنچه او دارد درس��ت است و علم و حکمت است، 
فکر نکن که او کافر است، مشرک است، نجس است، مسلمان 
نیست. برو بگیر، حکمت مال تو است، در دست او عاریه است. 
اَیْنَما َوَجَدها َفُهَو اََحقُّ بِها: هر جا که پیدایش کند خودش را از 

دیگران سزاوارتر می بیند. 

اهتمام مسلمین به طلب علم 
در اوایل قرن دوم هجری که آن همه ش��ور و نش��اط اسالم 
برقرار بود و بازار اس��الم داغ و پررونق بود، مسلمانان یکمرتبه 
آن همه علوم خارجی ها را از ایرانی و رومی و هندی و یونانی 
و هر جا که دسترسی داشتند ترجمه کردند و وارد دنیای اسالم 
نمودند. علت این چه بود و چطور دنیای اس��الم عکس العمل 
مخالف نش��ان نداد؟ علتش همین بود که این تعلیمات وجود 
داشت. این تعلیمات زمینه را آماده کرده بود که اگر در اقصا بالد 
چین هم کتابی را پیدا می کردند مانع نمی دیدند که ترجمه اش 
کنن��د )اُْطُلبُوا الْعِْلَم َولَ��ْو بِالّصیِن1(. مثاًل عبداهلل مقفع که منطق 
ارس��طو را ترجمه کرد، در زمان امام صادق)ع( اوج گرفت. در 
زمان هارون و مأمون و در عصر ائمه با چه شدتی علوم اوایل 
ترجمه ش��د. »بيت احلکمة« مدرس��ه ای بوده که در دنیای زمان 
خودش نظیر نداشته و بعدها هم کم برایش نظیر پیدا شده. ما در 
میان احادیث و اخبار ائمة خودمان که این همه با چشم نقد به 
خلفا نگاه می کردند و انحرافات آن ها را مکرر بازگو می نمودند، 
در یک حدیث نمی بینیم که این کار خلفا به عنوان یک بدعت 
تلقی ش��ده باش��د و بگویند یکی از چیزهایی که این ها کار را 
خراب کردند این بود که علوم ملت های کافر را، از یونان و روم 
و هند و ایران، ترجمه کردند و وارد دنیای اسالم نمودند. و حال 
آنکه این در میان عوام بهترین وسیله بود برای کوبیدن آن ها. ولی 
ما حتی در یک حدیث ندیده ایم که این کار خلفا به عنوان یک 

بدعت و یک امر ضد اسالم تلقي شده باشد.
ْرك )يا ولو من اهل النفاق(  ریشة ُخُذوا اْلِحْكَمة َوَلْو ِمْن اَْهِل الشِّ
ِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َاْحَسَنُه  چيست؟ مهني آيه است: اَلَّذيَن َيْس��تَ

اُولِئَك الَّذيَن َهدٰيُهُم اهللُ َو اُوٰلِئَك ُهْم اُوُلوا اْلَلْٰباِب.

حديثي از امام موسي کاظم)ع(
حدیث��ي هس��ت در کاف��ي از حضرت موس��ي بن جعفر 
علیه السالم که مخاطبشان هشام بن الحکم معروف است. هشام 
یکي از راویان ماست؛ ولي از راویاني که بیشتر در مسائل اصول 
دین کار مي کرده و به اصطالح آن زمان »متکلم« بوده؛ گو اینکه 

خودشان نمي پسندیدند که اسم 
»متکلم« روي آن ها بگذارند. با 
اهل کالم سروکار داشته، یعني 
همیش��ه در توحید و نبوت و 

معاد و ]به طور کلي[ اصول دین بحث مي کرده 
است و در میان شیعه و سني اتفاق نظر است 
که یک��ي از قوي ترین متکلمان زمان خودش 

بوده است.
حضرت موس��ي ب��ن جعفر علیه الس��الم 
مخاطبش هش��ام بن الحکم اس��ت که اصاًل 
کارش کار عقلي و فني است. او را بیشتر مؤمن به تعقل و تفکر 
َر اَْهَل اْلَعْقِل َو  مي کند، مي فرماید: یا ِهشاُم! ِانَّ اهللَ َتباَرَك َو َتعايٰل َبشَّ
ْر  اْلَفْهِم يف كتاِبِه: خدا اهل فهم و عقل را در قرآن بشارت داده: َفَبشِّ
ِعباِدي الَّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبعوَن َاْحَسَنُه ... که در آیة شریفه، 
خاصیت تجزیه و تحلیل و غربال کردن و خوب و بد را از هم 
جدا کردن که اصاًل خاصیت عقل همین است. خاصیت عقل 
یکي فراگرفتن علم و آموختن است که این مهم نیست؛ از وقتي 
که شروع مي کند به تجزیه و تحلیل، و َغّث و سمین کردن، و 
تشخیص خوب از بد، و ریز و درشت کردن، از آن وقت عقل 

به معني واقعي به کار مي افتد.

سخن بوعلي سینا 
دو جملة خوب از بوعلي سینا در این زمینه هست که هر دو 
َق بََغْيِر  َد َاْن ُيَصدِّ در کتاب ]اش��ارات[ است. یکي این که: َمْن َتَعوَّ
َدليٍل َفَقِد اْنَخَلَع ِمْن َكْس��َوِئ ْاِلْنٰسانِيَِّئ: هر کس که عادت کرده 
حرف را بدون دلیل قبول کند، او از لباس آدمي بیرون رفته. یعني 

آدم حرف را بدون دلیل نمي پذیرد.
نقطة مقابلش کساني هس��تند که عادت دارند هر چیزي را 

بي دلیل انکار کنند. این هم بد است. مي گوید:
ُكلُّ ما َقَرَع َس��ْمَعَك ِمَن اْلَعٰجاِئِب َف��َذْرُه يف بُْقَعِئ ْاِلْمٰكاِن ما َلْم 
َيُذْدَك َعْنُه ٰقاِئُم الُْبْرٰهاِن: اگر یک چیز عجیبي شنیدي، مادامي که 
دلیلي بر امکان یا عدم امکانش نداري رد نکن و قبول هم نکن، 
بگو ممکن است باشد. انسان واقعي آن است که قبول و ردش 
بر معیار دلیل باشد و هرجا که دلیل نبود »الادري« و »نمي دانم« 

بگوید.

لزوم توأم بودن عقل و علم
این حدیث خیلي مفصل اس��ت، من قسمت هایي از آن را 
عرض مي کنم. بعد امام فرمود: ولي به عقل تنها هم نباید اکتفا 
کرد. عقل را باید با علم توأم کرد، چون عقل یک حالت غریزي 
و طبیعي دارد که هر کسي دارد، ولي علم، عقل را تربیت مي کند. 
عقل باید با علم پرورش پیدا کند. در نهج البالغه و هم در حدیث 
از عقل و علم این جور تعبیر شده که گاهي به علم گفته اند عقل 
مسموع و به عقل گفته اند علم مطبوع. یعني به عقل، علم اطالق 
شده و به علم، عقل. با این تفاوت که یکي را گفته اند »مطبوع« 
یعني فطري، و دیگري را »مسموع« یعني اکتسابي. و روي این 
نکته خیلي تکیه ش��ده است که عقل مسموع و علم سمعي و 
اکتس��ابي آن وقت مفید است که علم و عقل مطبوع و آن علم 
فطري به کار بیفتد. یعني انسان هایي که فقط گیرنده هستند، مثل 

یک انبارند. این انسان ها شدیداً در روایات تخطئه شده اند.
ادامه در صفحة 41
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