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ایــام  عزیــزان  همــه ی  خدمــت 
ــداهلل  ــه و عی ــاه ذی الحج ــت م پربرک
االکبــر و میــاد فرخنــده ی موالیمــان 
امــام کاظــم )علیه الســام( را تبریــک و 
ــدوارم  ــم. امی ــرض می کن ــت ع تهنی
خــدای متعــال ما را از بهترین شــیعیان 
دهــد. قــرار  حضــرت  تابعیــن  و 

ــات،  ــض روای ــاس بع ــر اس ــروز ب ام
ــت.  ــام( اس ــم )علیه الس ــام کاظ ــاد ام می
در مــورد هفتــم مــاه صفــر هــم گفتــه 
شــده اســت؛ امــا زمــان مناســبی برای 
برنامه ریــزی روز میــاد نیســت و در 
تقویــم، بیســت ذی الحجــه را بــه 
پســندیده اند. والدت  روز  عنــوان 

 

عوامل پرورش عقل در بیان 
امام کاظم )علیه السالم(

ــر  ــه محض ــرض ارادت ب ــت ع جه
پرفیــض آن حضــرت، نکتــه ای را 
ــت  ــه و عنای ــورد عاق ــی م ــه خیل ک
خــاص آن بزرگــوار اســت و بــه نظــر 
می رســد از شــیعیان توقــع دارنــد 
بــه ایــن موضــوع توجــه خــاص 
داشــته باشــند، مطــرح می کنــم؛ و 
ــت. ــل اس ــاب عق ــه جن ــه ب آن توج

از  مفصــل  نســبتًا  مجموعــه ای 
اختیــار  در  )علیه الســام(  کاظــم  امــام 
مــا اســت کــه در کتــاب شــریف 
اصــول کافــی نقــل شــده اســت. 
ــت  ــم اس ــام بن حک ــه هش ــاب ب خط
ــت و  ــرده اس ــل ک ــه وی آن را نق ک
اوایــل هــر بخــش، حضــرت بــا 
ــب  ــام« او را مخاط ــا هش ــوان »ی عن
قــرار می دهنــد. محــور اصلــی آن 
عقــل  موضــوع  مفصــل،  روایــت 
اســت. متکــی بــه قــرآن کریــم اســت 
ــد و از  ــات را می خوان و حضــرت آی
ــد. ــتنباط و اســتظهار می کن ــات اس آی
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ــه ی  ــورد عاق ــات م ــه روای از جمل
بنــده اســت و از اوایــل طلبگــی 
ــم  ــزء آرزوهای ــه  و ج ــل مراجع مح
ابعــاد گوناگــون ایــن  بــوده کــه 
کنــم.  تبییــن  را  نورانــی  روایــت 
ــن  ــن مت ــتفاده از همی ــا اس ــروز ب ام
و  پــرورش  موضــوع  نورانــی، 
ــم. ــرح می کن ــرد را مط ــکوفایی خ ش

کانونــی  نکتــه ی  خــرد  پــرورش 
حضــرت  و  اســت  مســئله  ایــن 
راهنمایــی  زمینــه  ایــن  در  را  مــا 
می کننــد کــه بــرای درک جایــگاه 
ــم.  ــم بروی ــرآن کری ــراغ ق ــل، س عق
ــن  ــا ای ــود را ب ــخن خ ــرت س حض
می کننــد:  آغــاز  شــریفه ی  آیــه ی 
ــتَِمُعوَن  ــَن یَْس ــادِ الَِّذی ــْر عِبَ »َفبَشِّ
ــس  ــنَُه؛]۱[ پ ــوَن أَْحَس ــْوَل َفیَتَّبُِع الَْق
ــه  ــن ک ــدگان م ــه آن بن بشــارت ده ب
بــه ســخن گــوش فرامی دهنــد و 
می کننــد«. پیــروی  را  آن  بهتریــن 

ــی  ــی نگاه ــت نوران ــن روای ــه ای ب
بدانیــم  تــا  داشــت  خواهیــم 
شــکوفا  و  خــرد  پــرورش  بــرای 

کــردن عقــل، چــه بایــد بکنیــم.
مواهــب  مــن  موهبــه  عقــل، 
ــر کســی از  ــه ه ــن اســت و ب الرحم
ــت  ــن حقیق ــهمی از ای ــان ها، س انس
و  عطــا  فوق العــاده،  و  نورانــی 
هدیــه شــده اســت. ایــن نعمــت 
ــه ی  ــوق هم ــه ماف ــزرگ ک ــیار ب بس
نعمت هــا اســت، اســباب رســیدن 
دیگــر  نعمت هــای  همــه ی  بــه 
اســت و هرچــه بهــره و نصیــب 
ــد،  ــم باش ــت ک ــن نعم ــان از ای انس
ــه همــان نســبت بهــره اش از ســایر  ب
می شــود. کــم  الهــی  نعمت هــای 

مــا می خواهیــم بــر اســاس راهنمایــی 
ــن ســؤال  ــه ای ــام کاظــم )علیه الســام( ب ام
ــرای قدرشناســی  ــم کــه ب پاســخ دهی
نعمــت عقــل، چــه کاری انجــام دهیم 
تــا ایــن نعمــت در مــا توســعه و 
پــرورش پیــدا کنــد و شــکوفا شــود.

۱. علم 
ــن اســت  ــارت از ای ــه عب ــن نکت اولی
ــارور  ــان ب ــد عقلت کــه اگــر می خواهی
ــم  ــز عل ــی ج ــود، راه ــکوفا ش و ش
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»إنَّ  فرمودنــد:  حضــرت  نداریــد. 
ــا  ــل ب ــِم؛]۲[ عق ــَع العِل ــَل م الَعق
دانایــی همــراه اســت«. دســت عقــل 
ــت.  ــر اس ــت همدیگ ــم در دس و عل
ــعه  ــما توس ــل ش ــد عق ــر بخواهی اگ
ــرورش  ــاد شــود و پ ــد و زی ــدا کن پی
ــد مســیری  ــود، بای ــارور ش ــد و ب یاب
بــرای ارتبــاط دائمــی بــا علــم داشــته 
باشــید. قــرآن کریــم هــم می فرمایــد: 
لِلنَّــاِس  نَْضِربَُهــا  الْْمثَــاُل  »َوتِْلــَک 
ــوَن؛]۳[ و ایــن  ــا إاِلَّ الَْعالُِم ــا یَْعقُِلَه َوَم
بــرای مــردم می زنیــم،  َمثَل هــا را 
را  آنهــا  دانشــوران  جــز  و]لــی[ 
ــد،  ــم باش ــه عال ــی ک ــد«. کس درنیابن
می توانــد تعقــل کنــد و بــه ابعــاد تازه 
ــد،  ــم نباش ــر عال ــد. اگ ــدا کن راه پی
می مانــد.  راکــد  عقــل  ظرفیــت 
ــد  ــما رش ــل ش ــد عق ــر می خواهی اگ
کنــد، بایــد کار علمــی داشــته باشــید 
ــید. ــته باش ــاط داش ــم ارتب ــا عل و ب

حــال ســؤال بعــدی مطــرح می شــود 
حقیقــت  و  علــم  از  منظــور  کــه 
ــم،  ــت. عل ــب آن چیس ــم و مرات عل

ــما  ــه ش ــت و هرچ ــل اس ــدان عق می
ــد، خــرد  ــدان را توســعه دهی ــن می ای
شــما ظرفیت هــای تــازه ای بــرای 
ــد. اینکــه  ــدا می کن ــروز پی ظهــور و ب
ــی  ــی عموم ــای آگاه ــه معن ــم ب عل
آگاهــی  یــا   Knowledge یــا 
ــا  ــا Science اســت ی تخصصــی ی
ــانی؛  ــا انس ــت ی ــی اس ــوم تجرب عل
ــام  ــای ع ــان معن ــه هم ــا ب ــد. م بمان
می گیریــم.  نظــر  در  فراخــش  و 
همــان  بــا  علــم صحیــح،  طبعــًا 
موازیــن خــودش مــورد نظــر اســت.

 
۲. تفکر

آنچــه بــا داشــتن علــم می توانــد 
ــان  ــه هیج ــازد و ب ــال س ــل را فع عق
انســان  عقلــی  رشــد  بــر  و  آورد 
فکــر،  اســت.  تفکــر  بیفزایــد، 
ــروع  ــما ش ــت. ش ــل اس ــت عق حرک
ــته های  ــی در دانس ــت ذهن ــه فعالی ب
داریــد  تــاش  و  می کنیــد  خــود 
دانــش موجــود را ترکیــب و تحلیــل 
و تجزیــه کنیــد و ســعی می کنیــد 
ــد  ــخ دهی ــازه پاس ــؤال های ت ــه س ب
ــوم  ــرای خــود معل ــی را ب و مجهوالت
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در  ســبزواري  ماهــادي  ســازید. 
تعریــف فکــر می گویــد: »الفِکــُر 
َحرکــه إلــي الَمبــادي مـِـن الَمبادي 
ــه  ــراد؛]۴[ فکــر جنبشــي ب ــي الم إل
ســوي مبــادي و مقدمــات علمــي و از 
آن بــه ســوي مــراد و مقصود اســت«.

هشــام  بــه  خطــاب  حضــرت 
الَعقــِل  »َدلیــُل  می فرماینــد: 
عقــل  راهنمــای  ؛]۵[  ــرُ التََّفکُّ
اندیشــیدن اســت«. آنچــه دســت 
راه  بــه  و  می گیــرد  را  عقــل 
می انــدازد، تفکــر اســت. تفکــر از 
جملــه چیزهــای کمیــاب اســت.

در تمام هستی، آیاتی برای  
تفکر وجود دارد

ــرای  خوشــبختانه همــه ی مقدمــات ب
بــه میــدان رفتــن خــرد مــا بــا مرکــب 
تفکــر فراهــم اســت و پــروردگار 
متعــال، از قبــل آفرینــش مــا و همــراه 
ــرای  ــدان را ب ــن می ــا، ای ــش م آفرین
مــا فراهــم آورده و ایــن موضوعــات 
ــرار داده اســت.  ــا ق را در دســترس م

قــرآن کریــم از ایــن مجموعــه ی 
پربرکــت و باطــراوت و متنــوع و 
ــاد کــرده  ــات« ی ــوان »آی ــا عن ــا، ب زیب
اســت. تمــام محیــط درونــی و بیرونی 
ــت  ــانه ها اس ــات و نش ــر از آی ــا، پ م
کــه می توانــد دســتور فکــر مــا قــرار 
گیــرد و درنتیجــه ی این بررســی، عقل 
مــا بــه حرکــت در آیــد و رشــد  کنــد.

قــرآن کریــم، آیــات را این گونــه 
»َســنُرِیهِْم  اســت:  کــرده  تقســیم 
ــاِق َوفـِـي أَنُْفِســهِْم  ــا فـِـي اْلَف آیَاتِنَ
؛]۶[  ــقُّ ــُه الَْح َّ ــْم أَن ــَن لَُه ــی یَتَبَیَّ َحتَّ
در  را  خــود  نشــانه های  بــه زودی 
افق هــا]ی گوناگون[ و در دل هایشــان 
بدیشــان خواهیــم نمــود تــا برایشــان 
ــق  ــوْد ح ــه او خ ــردد ک ــن گ روش
اســت«. اگــر می خواهیــد عقــل شــما 
ــت  ــف حقیق ــی کش ــد، یعن ــه مقص ب
ــد،  ــق برس ــال ح ــی از جم و رونمای
تفکــر  نشــانه ها  و  نماد هــا  در 
ــا  ــم بی انته ــا ه ــد. نماد ه ــته باش داش
اســت و از درون خــود شــما شــروع 
می شــود. در محــور آفاقــی، بــه ایــن 
آیــات می تــوان اشــاره کــرد: »إِنَّ 
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ــَماَواِت َوالْْرِض  فِــي َخْلــِق السَّ
ــاٍت  ــارِ َلیَ ــِل َوالنََّه ــَاِف اللَّیْ ِ َواْخت
در  مســّلمًا  الْلْبَــاِب؛]۷[  ِلُولِــي 
آفرینــش آســمان ها و زمیــن و در پــی 
ــرای  ــب و روز ب ــدن ش ــر آم یکدیگ
ــده[  ــانه  هایی ]قانع کنن ــدان نش خردمن
ــَن  ُ مِ ــَزَل اللَّ ْ ــا أَن ــا »... َوَم اســت« ی
ــْومٍ  ــاٍت لَِق ــاءٍ... َلیَ ــَماءِ مِــْن َم السَّ
یَْعقُِلــوَن؛]۸[ و آبــی کــه خــدا از 
بــرای   ... فرســتاده  فــرو  آســمان 
گروهــی کــه می  اندیشــند، واقعــًا 
دارد«. ]گویــا[ وجــود  نشــانه هایی 

مقــداری  تفکــر  و  تعقــل  البتــه 
اآلن  کــه  دارد  فنــی  تفــاوت 
نیســت. مــا  بحــث  محــل 

عادت دشمن تفکر است 

ارتبــاط  در  مــا  بیشــتر  متأســفانه 
ــه  ــود را ب ــل خ ــات، عق ــن آی ــا ای ب
میــدان نمی بریــم و وارد مرحلــه ی 
ــش  ــی از علل ــویم. یک ــر نمی ش تفک
ایــن اســت کــه بــرای مــا درختــان و 
روز و شــب و ســتاره ها و آســمان 

و ابر هــا و ... عــادی شــده اســت. 
مــا مهــارت اندیشــیدن و تفکــر را در 
خودمــان تقویــت نکرده ایــم و در 
ــی  ــه، یعن ــات اندیش ــورد موضوع م
آیــات، در حجــاب عــادت هســتیم و 
ــا،  ــرای م ــر ب ــا عادی ت از همــه ی اینه
ــد:  ــرآن می فرمای ــتیم. ق ــان هس خودم
ــاه و محــاق  ــد م شــما آســمان و تول
ــده  ــزرگ شــدن درخــت و زن آن و ب
ــاران و  ــت و ب ــدن طبیع ــرده ش و م
... را نمی بینیــد؛ در خودتــان هــم 
مشــت  یــک  نمی کنیــد؟!  نــگاه 
ــنود،  ــد، می ش ــور می بین ــاک، چط خ
می گویــد، فکــر می کنــد، حرکــت 
ــته  ــرد، دلبس ــم می گی ــد، تصمی می کن
می شــود و نفــرت پیــدا می کنــد؟! 
ــَراٍب  ــْن تُ ــْم مِ ــِذي َخَلَقُک ــَو الَّ »ُه
ثُــمَّ مـِـْن نُْطَفــةٍ ثُــمَّ مـِـْن َعَلَقــةٍ؛]۹[ 
ــما را  ــه ش ــان کســی اســت ک او هم
از خاکــی آفریــد، ســپس از نطفــه ای،  
آنــگاه از علقــه ای«. از دوران کودکــی 
بــه اینجــا رســیده ای و به ســمت پایان 
ــانه ها  ــی، نش ــت می کن ــرت حرک عم
را دیــده ای و می بینــی، ولــی بــه 
آنهــا و حتــی خــودت توجــه نــداری.
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قرآن و عترت، بزرگ ترین آیات 
الهی هستند

بخشــی از آیــات الهــی، پیــش چشــم 
ــل  ــه ی عق ــدان تغذی ــت و می ــا اس م
نعمــت  آن،  و  می شــود  محســوب 
بســیار بــزرگ و باعظمــت قــرآن 
کریــم اســت. خــود ارتبــاط بــا قــرآن، 
ــات  ــر در آی ــا آن و تفک ــینی ب همنش
ــاش  ــات و ت ــا آی ــس ب ــرآن و ان ق
ــداوم  ــاط م ــات و ارتب ــم آی ــرای فه ب
اصلی تریــن  از  یکــی  قــرآن،  بــا 
بــرای  متعــال  خــدای  ســفره های 
ــه و رشــد عقــل انســان اســت.  تغذی
خــدای متعــال مــا را بــه آیات انفســی 
ــم  ــط ملکــوت و عال ــی و محی و آفاق
ــم  ــه و عوال ــان و مائک ــا و جنی معن
دیگــر می بــرد و آنهــا را در دســترس 
ــز  ــرآن نی ــرار می دهــد. خــود ق ــا ق م
ــَك  ــاُه إِلَیْ ــاٌب أَنَْزلْنَ ــد: »کِتَ می فرمای
ــَر  ــهِ َولِیَتََذکَّ ِ ــُروا آیَات بَّ ــاَرٌك لِیَدَّ ُمبَ
ــی  ــن[ کتاب ــاِب؛]۱۰[ ]ای ــو الْلْبَ أُولُ
مبــارک اســت کــه آن را بــه ســوی تو 
نــازل کرده ایــم تــا در]بــاره[ آیــات آن 
بیندیشــند و خردمنــدان پنــد گیرنــد«. 
ــل  ــا عق ــد ت ــرآن بیایی ــر ق ــه محض ب

ــد. ــر بیای ــه ذک ــد و ب ــد کن ــما رش ش

هــر وقــت ســخن از قــرآن کریــم بــه 
میــان می آوریــم، از انســان کامــل 
ــق  ــرآن ناط ــه ق ــم ک ــاد می کنی ــز ی نی
ــال  ــیده و کم ــه مقصدرس ــان ب و انس
انســان اســت کــه تمــام ظرفیت هــای 
انســانی و مخصوصــًا عقــل در او بــه 
اوج خــودش رســیده اســت. آیــت اهلل 
العظمــی و آیــت اهلل الکبری در نشــان 
دادن جمــال حضــرت حــق اســت که 
بــا عنــوان امــام می شناســیم و تجلــی 
کامــل، آن در محمــد و آل محمــد 
ارتبــاط  اســت.  )صلوات اهلل علیهم اجمعیــن( 

علمــی و فکــری بــا انســان کامــل هم 
میدانــی بــزرگ بــرای رشــد عقلــی و 
شــکوفایی عقلــی محســوب می شــود.

۳. سکوت
هرجــا ســخن از تفکــر بــه میــان 
ــه  ــم ب ــد، ســخن از ســکوت ه می آی
ــم  ــام کاظ ــه ام ــد؛ چنان ک ــان می آی می
ــود:  ــام فرم ــه هش ــاب ب )علیه الســام( خط

مــُت؛]۱۱[  الصَّ ــرِ  التََّفکُّ »َدلیــُل 
خاموشــی  اندیشــیدن  راهنمــای 
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ــد  ــکوت هدفمن ــت، س ــت«. صم اس
ــت  ــکوتی، صم ــر س ــه ه ــت و ب اس
ــرای  ــان ب ــه انس ــد. همین ک نمی گوین
دریافــت، شــنیدن، برداشــت، تحلیــل، 
و  به گزینــی  جمع بنــدی،  تصمیــم، 
انتخــاب بهترین هــا ســاکت می شــود، 
ــل انســان  ــد و عق صمــت رخ می ده
ــد.  ــد می کن ــود و رش ــکوفا می ش ش
شــما ســاکت هســتید، امــا در وجــود 
اســت. زبــان شــما  شــما غوغــا 
خامــوش اســت تــا زبــان عقــل 
شــما بــه ســخن آیــد. بــه ایــن نکتــه 
فــراوان ســفارش شــده اســت. آنجــا 
ــدم  ــی دارد، ه ــان زیاده گوی ــه انس ک
ــر  ــد. اگ ــل رخ می ده ــش عق و کاه
ــل  ــان عق ــل از زب ــری قب ــان ظاه زب
بــه تکلــم بیایــد، نــور عقــل خامــوش 
روایــت  همیــن  در  می شــود. 
هشــام تعابیــر عجیــب و شــنیدنی 
دارد. وجــود  ســکوت  دربــاره 

 
۴. خشوع در مقابل پروردگار

ــت  ــن روای ــه در ای ــدی ک ــب بع مطل
مطــرح شــده، عبــارت اســت از نمــاز 
و خشــوع در پیشــگاه خــدای متعــال. 

در قــرآن، خشــوع در برابر پــروردگار 
ــت  ــاز و در وق ــب نم ــال، در قال متع
ســحر مطــرح شــده اســت: »أَمَّــْن ُهَو 
َقانـِـٌت آنـَـاَء اللَّیْــِل َســاِجًدا َوَقائًِمــا 
ــَة  ــو َرْحَم ــَرَة َویَْرُج ــَذُر اْلِخ یَْح
ــَن  ــتَِوي الَِّذی ــْل یَْس ــْل َه ــهِ ُق َربِّ
ََّمــا  یَْعَلُمــوَن َوالَِّذیــَن َل یَْعَلُمــوَن إِن
ــُر أُولُــو الْلْبَــاِب؛]۱۲[ یــا  یَتََذکَّ
آن کســی کــه او در طــول شــب 
ــدا[  ــت ]خ ــام اطاع ــجده و قی در س
ــد و  ــرت می ترس ــد ]و[ از آخ می کن
رحمــت پــروردگارش را امیــد دارد؟ 
ــد و  ــه می دانن ــانی ک ــا کس ــو آی بگ
ــانند؟  ــد، یکس ــه نمی دانن ــانی ک کس
پندپذیرنــد«.  خردمنــدان  فقــط 
و ســجده  می داننــد ســحر  عقــا 
در ســحر چیســت و چــه رازی در 
خضــوع در برابــر خــدای متعــال 
در  دارد.  وجــود  ســحر  نمــاز  و 
ــای  ــه معن ــوع ب ــا خش ــه م ــحر ب س
می چشــانند.  را  کلمــه  دقیــق 
خــوش بــه حــال اهالــی ســحر!
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۵. فروتنی در برابر حقیقت
ــت  ــرای تربی ــام ب ــدی ام پیشــنهاد بع
ــن اســت  ــرورش خــرد، ای ــل و پ عق
ــه  ــازید ک ــد س ــان را متعه ــه خودت ک
باشــید.  متواضــع  حــق  برابــر  در 
چقــدر خــوب اســت انســان در برابــر 
ــد و هرجــا حــق  حــق مقاومــت نکن
بــر او جلــوه کــرد، خاضــع و فروتــن 
باشــد. ســخن امــام ایــن اســت: 
أعَقــَل  تَُکــن  لِلَحــقِّ  »تَواَضــْع 
النـّـاس؛ در برابــر حــق فروتــن بــاش 
تــا خردمندتریــن مــردم باشــی«. اگــر 
ــد و  ــد کن ــو رش ــل ت ــی عق می خواه
ــر  ــر باشــی، در براب از ســایرین جلوت
حــق فروتنــی کــن و حــق را بپذیــر؛ 
مخصوصــًا جایــی کــه برخــی منافــع 
ــی رود. ــر ســؤال م ــری شــما زی ظاه

ــی ســخت  ــرای انســان خیل گاهــی ب
اســت کــه رفیــق یــا همســر یــا پــدر 
ــاگردش  ــا ش ــم ی ــا معل ــادر ی ــا م ی
ــد  ــد و او بخواه ــرح  کن ــی را مط حق
محیــط  پذیــرش،  ایــن  بپذیــرد. 
اتســاع عقلــی و پــرواز عقــل اســت.

۶. همنشینی با علما
مطلــب دیگــر را امــام کاظــم )علیه الســام( 
سیدالســاجدین  قــول حضــرت  از 
ــه:  ــد و آن اینک ــل می کنن ــام( نق )علیه الس

ــی  ــٌة اِلَ ــَن داعی ــُس الّصالِحی ِ »َمجال
ــاَدٌة  ــاءِ زی ــاِح، َوآداُب الُعَلم الصَّ
فــی الَعقــِل؛]۱۳[ وقتــی صالحــان در 
ــه نیکــی  ــوند، ب ــع می ش یک جــا جم
دعــوت می کننــد، و معاشــرت بــا 
در  فزونــی  موجــب  دانشــمندان، 
ــا  ــد ب ــر می خواهی ــت«. اگ ــرد اس خ
ــه  ــد و ب ــس بگیری ــر و صــاح ان خی
آن جــذب شــوید، بایــد بــا صالحیــن 
مجالســت داشــته باشــید و اصحــاب 
ــند.  ــان باش ــان و صالح ــما از خوب ش
ــاط  ــا ایشــان ارتب ــد ب هرچــه می توانی
بگیریــد کــه شــما را بــه صــاح 
می خواننــد. خیــر  و  خوبــی  و 

برخاســت  همراهــی و نشســت و 
علمــا،  بــا  صمیمانــه  و  نزدیــک 
ــود.  ــان ش ــل انس ــاد عق ــث ازدی باع
هــر وقــت انســان بــا یــک عالــم بــه 
معنــای واقعــی کلمــه می نشــیند، 
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ــد،  ــل ش ــل او کام ــه عق ــد ک می بینی
افــق جدیــدی بــه رویــش گشــوده و 
در تاریکــی چراغــی بــه او داده شــد.

 
۷. بندگی آگاهانه

ــه  ــه و عاقان خــدای متعــال را عالمان
و عارفانــه اطاعــت کنیــد. انســان 
ــی خــودش  ــال عقل ــی و اقب ــا آگاه ب
متعــال  خــدای  فرمــان  تحــت  را 
ــی  ــر و نه ــر ام ــد و در براب ــرار ده ق
خــدای متعــال، مطیــع باشــد و آن هــم 
ــت  ــه اطاع ــه. اگرچ ــت آگاهان اطاع
انســان را پیــش  کورکورانــه هــم 
می خواهیــد  اگــر  امــا  می بــرد، 
ــت  ــود، اطاع ــیع ش ــما وس ــل ش عق
ــر  ــًا ام ــید. مث ــته باش ــه داش عاقان
رســیده اســت کــه روزه بگیریــد، 
ــر  ــر از س ــن ام ــت ای ــه اطاع چنانچ
ــد،  ــش باش ــکام و آداب ــناخت اح ش
می دهــد. رشــد  را  انســان  عقــل 

 

۸. درخواست از خداوند متعال
ســخن پایانــی اینکــه برای شــکوفایی 
عقــل، از خــدای متعــال درخواســت 
ْع  متضرعانــه داشــته باشــید: »فْلیَتََضــرَّ
ــي َمســألَتِهِ  ــزَّ و جــلَّ ف ــی اللِّ َع إلَ
ــه  ــد ب ــُه؛]۱۴[ بای ــَل َعقَل ــأن یَُکمِّ ب
درگاه خــدا زاری کنــد و از او بخواهد 
گردانــد«.  کامــل  را  کــه خــردش 
تضــرع، یــک درخواســت عــادی 
نیســت؛ بایــد زار بزنیــد و از صاحــب 
بخواهیــد.  عقــل،  آفریننــده ی  و 
درخواســت،  ایــن  اینکــه  ضمــن 
اساســی  درخواســت های  جــزء 
ــی  ــه وقت ــد. بچ ــما باش ــی ش زندگ
می کنــد؟!  می خواهــد، چــه  شــیر 
را  همــه  و  می کنــد  به پــا  غوغــا 
بــه هــم می ریــزد و تــا بــه شــیر 
ــان  ــن هم ــرد. ای ــد، آرام نمی گی نرس
ــی  ــر کس ــت. اگ ــرع اس ــت تض حال
قــدم  مســیر  ایــن  در  می خواهــد 
ــدای  ــه از خ ــد متضرعان ــردارد، بای ب
متعــال کمــال عقلــی را بخواهــد.
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عوامل نابودکننده عقل

در روایــت آنچــه عقــل را نابــود 
می کنــد نیــز ذکــر شــده و امــام 
ــی  ــد. یک ــی می کن ــی را معرف عوامل
ــاد  ــری زی ــی، دیگ ــای طوالن آرزوه
در  افتــادن  ســومی  و  زدن  حــرف 
لذت هــای دنیایــی )بیــش از حــد 
ــتی  ــی( و شهوت پرس ــول و منطق معق
کــه  کســی  اســت.  دنیازدگــی  و 
عقلــش  دارد،  را  ویژگی هــا  ایــن 
منحــرف  خــودش  دســت  بــه  را 
نــور  معصیــت  و  گنــاه  می کنــد. 
عقــل را خامــوش می کنــد، هیــچ 
ــور عقــل،  ــرای خاموشــی ن چیــزی ب
آســیب زاتر از گنــاه نیســت. پــس 
جایــی  اولیــن  گنــاه،  ارتــکاب  از 
ــان  ــل انس ــورد، عق ــه می خ ــه ضرب ک
ــاره  ــا دوب ــول می کشــد ت اســت و ط
ــد. ــران کن ــه را جب ــن ضرب ــد ای بتوان

مــا  توفیــق  می خواهیــم  خــدا  از 
عقل جویــی،  عقل خواهــی،  در  را 
بــرای  تــاش  و  عقل پویــی 
کنــد  زیــاد  خردمــان  شــکوفایی 

در  را  عمرمــان  باقی مانــده ی  و 
قــرار  عقلمــان  شــکوفایی  مســیر 
اتفــاق  ایــن  اگــر  کــه  دهــد؛ 
خواســته های  همــه ی  بــه  بیفتــد، 
رســید. خواهیــم  نیــز  دیگرمــان 
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منابع و مآخذ

]۱[. زمر:  ۱۷ـ۱۸.

]۲[. کلینی، کافی، ج۱، ص۱۴.

]۳[. عنکبوت: ۴۳.

]۴[. ماهادی سبزواری، شرح السماء 
الحسنی،  ص۲۳۴.

]۵[. کلینی، کافی، ج۱، ص۱۶.

]۶[. فصلت: ۵۳.

]۷[. آل عمران: ۱۹۰.

]۸[. بقره: ۱۶۴.

]۹[. غافر: ۶۷.

]۱۰[. ص: ۲۹.

]۱۱[ . کلینی، کافی، ج۱، ص۱۶.

]۱۲[ . زمر: ۹.

]۱۳[ . همان، ص۲۰.

]۱۴[ . همان، ص۱۸.
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