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 گوید؟چه می و ستکی شیعه

 

 درس گفتارھایی از: مسعود بسیطی

  با اھتمام: زھرا مرادی

 

معرفی اسالم ع، مبانِی اعتقادِی شیعه و ظھور تشیّ ی درباره» گوید؟شیعه کیست و چه می «ی دورهدر 
 سخن خواھیم گفت.حقیقی، 

 

 درس دوم: مبانی اصلی تفکر شیعی

شیعه کیست؟ تشیّع چیست؟ مبانی شیعه؛ تفکر شیعی؛ عقل در اسالم؛ تعریف عقل؛ ارزش کلمات کلیدی: 

 تفاوت شیعه و سنّی؛ مسعود بسیطی؛ زھرا مرادی علم؛ تعریف علم؛

 

ی معنای لغوی و اصطالحی شیعه صحبت شد و به این نکته اشاره گردید که مؤسس درباره ی گذشتهجلسهدر 

 به پیروی و دوستی با علی بن ابیطالب دعوتشیعه، شخص رسول رحمت بودند. ایشان مکررا مردم را 

دادند. بنا می خواندند و بھشت را به ایشان بشارتمی »ی علیشیعه«کردند و پیروان و یاران امیر مومنان را می

به دستور الھی و طبق وصیت رسول خاتم، علی بن ابیطالب و یازده امام از نسل ایشان، جانشینان پیامبر 

ی پس از پیامبر م نیز در زمان حیات رسول خدا با امیر مومنان به عنوان سرپرست خود و خلیفهمعرفی شدند. مرد
بیعت کردند (عھد بستند تا از ایشان تبعیت کنند). با این وجود، بالفاصله پس از پیامبر، فرد دیگری بر مسند 

ن شیعیاِن علی و گروھی که از خالفت نشست. این اتفاق، رفته رفته به اختالفات اعتقادی و حتی فرھنگی میا

 پذیرشِ سرپرستِی او سر باز زده بودند، منجر گردید. 

شان نیز از آنجا که شیعیان به دلیل فشارھای وارده از سوی خلفا ھمواره در اقلیّت بودند، اعتقادات و باورھای

ی و تفکری شیعه را بیان صول اعتقادای این درسنامه، قصد داریم مبانی و چندان مجال نشر نیافت. در ادامه

 آشنا شوند. شیعیھای کنیم تا مردم جھان با آموزه

 

 علم و عقل: یعیش تفکر یاصل یمبان

 تشیّع مکتب تفاوت نیترمھم ،اصل دو نیا. است شده نھاده بنا »علم« و »عقل« اصل دو بر تشیّع یفکر مکتب

 .است مختلف یفکر مکاتب و انیاد گرید با
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 ۱:تشیّع مکتب در عقل یژگیو و فیتعر

 د،ردنکیم استفاده شتر کردن مھار یبرا آنچه به باعرا رو نیھم از. است ستادنیا باز و كردن بند ،»َعْقل« اصل

 او آن، از استفاده با لزوم مواقع در بتواند صاحبش تا شتر یبرا است یبندیپا ِعقال، واقع، در ۲.دفتنگیم »ِعقال«

ای برایش انتخاب کند که چنین واژهمی ی چیست و چه چیزی را مھاربازدارنده» عقل«حال ببینیم . کند مھار را

 شده است؟ 

کند که می را مھار نَْفسی انسان از جھل و نادانی است و مانند طنابی ی پیامبر خاتم، عقل بازدارندهبه فرموده

  ۳به شخص و دیگران آسیبی وارد نسازد.

تا فرد  کندمی روشن را و پر پیچ و خم زندگی کیتار ریمس که است یافکننور مانند »عقل«در مکتب تشیّع، 

در واقع، عقل ابزار تشخیص  ٤بتواند راه را از چاه (درست را از نادرست) تشخیص دھد و در راه صحیح گام بردارد.

 کند.می درست از نادرست است و عاقل کسی است که بر اساس تشخیص عقل، رفتار درست را انتخاب

نامد، با ھوش، فکر، قدرت استنتاج، دانش، تخصص، ... تفاوت دارد. چراکه می »عقل«با این تعریف، آنچه شیعه 

مثال ممکن است فردی بسیار باھوش باشد ولی از ھوشش در جنایتی تبھکارانه استفاده نماید. در حالی که 

گوید راستگویی خوب است؛ ظلم بد می لعقل، ابزاری نیست که بتوان آن را در راه نادرست به کار گرفت. عق

 یبراو ... ابزار تشخیص نیستند؛ بلکه  منطقاست؛ مھربانی خوب است؛ خیانت بد است ... اما ھوش، فکر، 

روند. این ابزارھا بر خالف عقل، مانند می به کار و ... مسئله حل ،اطالعات از یریگجهینت ل،یتحل ،یزیربرنامه

ستفاده کرد. به بیان ا -ت یا غلط بودن آن کار فارغ از درس -توان از آنھا در ھر فعالیتی می چاقوی دو َدم ھستند و

 صیتشخ که چرا. میبرس ینامطلوب جینتا به است ممکن م،یکن استفاده عقل یِ ھمراھ دوندیگر، اگر از آنھا ب

 در ھم توانمی را...  و تخصص ھوش، فکر، که یحال در رد؛یگیم صورت عقل یحوزه در نادرست، از درست
 ). یرعقالنیغ( نادرست یکارھا در ھم و داد؛ قرار استفاده مورد) یعقالن( درست یکارھا

یکی از دو مبنای اصلی تفکر شیعه است. اھمیت عقل تا آنجاست که به عنوان » عقل«ھمانطور که گفته شد 

تی که ناشی از عقل نباشد، پذیرفته یعنی پرستش و عبودی ٥گردد.می ابزار پرستش خداوند متعال معرفی

                                                 
ی تعریف عقل، ارزش آن، کاربردش و ساز و کار افزایش آن به تفصیل درباره «ی عقلدرسنامه »از آنجا که در ۱ 

ی درسنامه یتوضیح داده شده، در این درس به مختصری اکتفا کرده، عالقمندان به این موضوع را به مطالعه

 .نماییممی ھای سایت محمد (ص) دعوت درسنامه در بخش  عقل

 مفردات: بندیپا با شتر بستن: یعنی" بالِعَقال ریالبع َعِقلَ : "مثل است، ستادنیا باز و كردن بند ،َعْقل اصل ۲ 

 .۵۷۸ ص ،۱ ج راغب،

وّاِب، اَخبَثِ  ِمثلُ  النَّفسُ  وَ  الَجھلِ  ِمنَ  ِعقالٌ  العقلَ  اِنَّ " ۳   و جھل از بازدارنده عقل،یعنی:  "حاَرت ُتعَقل لَم َفاِنْ  الدَّ

 ،۱ ج بحاراالنوار،: رودمى راھهیب نشود، مھار اگر كه است جنبندگان نیترثیخب مثل انسان، نَْفس و است نادانى
 .۱۱۷ ص

 قلب در است نورى عقل،یعنی:  "الباِطل وَ  الحقِّ  نَ یبَ  بِهِ  َفرِّقُ ی القلبِ  فِى نورٌ  العقلُ "فرمایند: می رسول خاتم ٤ 

 .۱۹۸ ص ،۱ ج القلوب، ارشاد :شودمى گذاشته تفاوت باطل و حق نیب آن، با كه ،(روح)

" یعنی: اْلِجَنانُ  بِهِ  اْكُتِسبَ  وَ  الرّْحَمنُ  بِهِ  ُعِبدَ  َمافرمایند: "می (ششمین جانشین پیامبر) علیه السالمامام صادق  ٥ 

امیر  .۱۱ ص ،۱ ج ى،كاف اصول: دیآ دست به بھشت و شود پرستش خدا آن یلهیوس به كه است زىیچ عقل،

http://mohammadivu.org/index.php?option=com_content&view=category&id=159&Itemid=632
http://mohammadivu.org/index.php?option=com_content&view=category&id=159&Itemid=632
http://mohammadivu.org/index.php?option=com_content&view=category&id=159&Itemid=632
http://mohammadivu.org/index.php?option=com_content&view=category&id=159&Itemid=632
http://mohammadivu.org/index.php?option=com_content&view=category&id=120&Itemid=547
http://mohammadivu.org/index.php?option=com_content&view=category&id=120&Itemid=547


 

 جھنم، و بھشت عقاب، و ثواب و باشد شده یناش عقل از که است ارزشمند یعبادتنیست. در مکتب تشیّع، 

 اعتبار و ارزش عقل نور با ن،ید یاساس ارکان رشیپذ ٦.است یآدم لتعقّ  گرو در ھمه خدا یناخشنود و رضا

۷.ابدیمی ۸.شودمی سریم عقل به جوعر با پروردگار دیتوح قیتصد   تیحقان قیتصد و صیتشخ نیھمچن 

 مكارم به اتّصاف لزوم افعال، بیمعا و محاسن ،یاخالق اصول فھم .گرددمی ممکن عقل با یالھ فرستادگان

در واقع، عقل، حّجت و راھنمایی از  .شودمی حاصل عقل بركت به یھمگ زشت، یخو و خلق از زیپرھ و اخالق

۹د استجانب خداون دھد و از روی تعّقل رفتار و بر ھمین اساس، زمانی که شخص به حرف عقل گوش می 

  کند، در حال گوش دادن به حرف خدا و پرستش اوست.می

    

 ۱۰ :تشیّع مکتب در علم یژگیو و فیتعر

د استفاده و موفقیت، مور مطلوب کمالِ  به دنیرس برای و شودمی محسوب ارزش اکثریت مردم نزد ،دانش و علم

و کاربست آن در زندگی روزمره مرتبط  آنھا معرفت و علم زانیمبه  انسانھا ارزش زیندر تفکر شیعی . گیردقرار می

 ۱۲واجب و ضروری است. زن و مرد مسلمانی ھر بر یقیحق علم طلبدر مکتب تشیّع،  ،لیدل نیھم به ۱۱.است

                                                                                                                                                        
 نشده پرستش عقل، از برتر یزیچ به خداوندیعنی:  "الَعقلِ  ِمنَ  اَفَضلَ  ءیبش هللا ُعِبدَ  َما"مومنان نیز فرموده اند: 

 .۱۷ ص ،۱ ج ،یکاف اصول: است

 ثواب ھمانا: ینعی" العقلِ  َقدرِ  یَعلَ  الَثوابَ  اِنَّ : "ندیفرمایم) امبریپ نیجانش نیششم( السالم هیعل صادق امام ٦ 

(پنجمین جانشین پیامبر)  السالم هیعل باقر امام ؛. ۴۰ ص ،۱ ج عه،یالش وسائل: است ]یآدم[ عقل اندازه به] کارھا[

ُ  ُيَداقُّ  إِنََّما: "ندیفرمایم : یعنی" اْنیَ الدُّ  فِي اْلُعُقولِ  ِمنَ  ُھمْ آتَا َما َقْدرِ  َعلَى اْلِقیَاَمةِ  يَْومَ  -اْلِحَسابِ  فِي اْلِعبَادَ  �َّ

 ینیب کیبار است داده آنھا به ایدن در که یعقل اندازه به بندگانش حساب به نسبت امتیق روز در خداوند

ُ  أَْوَحى: "ندیفرمایم و ؛. ۱۱ ص ،۱ ج ،یکاف اصول: کندیم  َما َقْدرِ  ىَعلَ  ِعبَاِدي ُأَؤاِخذُ  أَنَا -ع ُموَسى إِلَى �َّ
 هب عقل از چه آنی اندازه به را بندگانم من که کرد یوح السالم هیعل یموس به خداوند: یعنی" ْقلاْلعَ  ِمنَ  أَْعطَْیُتُھمْ 

 .۴۱ ص ،۱ ج عه،یالش وسائل: کنمیم مؤاخذه کردم، عطا آنھا

 ج الوسائل، مستدرك: ندارد نید ندارد، عقل كه یكسیعنی:  "لَهُ  الَعقلَ  لَِمن نَ یالد: "َندیفرمایم خاتم رسول ۷ 

 .۲۰۸ ص ،۱۱

ِ  التَّْصِديقُ  ُيْعَتَقدُ  بِاْلُعُقولِ " فرمایند:می )امبریپ نیجانش نیمھشت( علیه السالمامام رضا  ۸  ی واسطه به" یعنی: بِا�َّ

 .۲۳۰، ص ۴: بحاراالنوار، ج ردیگمی قرار اعتقاد مورد خدا به قیتصد ،عقول

ِ  إِنَ " فرمایند:یم )امبریپ نیجانش نیمھفت( علیه السالمامام کاظم  ۹  َتْینِ  النَّاسِ  َعلَى ِ�َّ ًة  ُحجَّ ًة ظَاِھَرًة َو ُحجَّ ُحجَّ

ا اْلبَاِطَنُة َفالْ  ُة ع َو أَمَّ ا الظَّاِھَرُة َفالرُُّسُل َو اْألَْنبِیَاُء َو اْألَئِمَّ د: مردم دو حجت دار یند براخداو" یعنی: ُعُقولبَاِطَنًة َفأَمَّ
ھستند و حجت  السالم ھمیعلو امامان  امبرانیفرستادگان، پ ،یرونی. حجت بیدرون یگریداست و  یرونیب یکی

 .۱۳۷، ص ۱: بحاراالنوار، ج عقل است ،یدرون

این درس، تنھا جھت آشنایی اولیه با مبانی تفکر شیعی تدوین گردیده. لذا عالقمندان به فراگیری بیشتر  ۱۰ 

علم حقیقی و  »و « علم، خاستگاه، تعاریف و کاربردھاي آن» ھای توانند به مقالهمی ی علم حقیقیدرباره

 .سایت محمد (ص) مراجعه فرمایند آثار و مقاالت در بخش«  ھای آننشانه
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 دگاهید در تفاوت دارد. است جیرا مردم عموم و مختلف بمکات نیب در که یفیتعر با ،این مکتب در علم فیتعر اما

 در یا شود محسوب یبھتر وتر عالِم انسان باشد، خوانده درس شتریب که یکس لزوما که ستین نیچنشیعه 
  قائل است. تفاوت یبشر معمولِ  یدانشھا و »یقیحق علم« انیم مکتب، نیا بلکه. باشد ترمقرب یالھ درگاه

ی، دانشی که یادگیری یا عدم فراگیرِی آن لزوما در سعادت آدمی نقشی ندارد و شخص با ھای شیعدر آموزه

 گفته» فضل«لکه به چنین دانشی اصطالحا بنیست؛ » علم«شود، نمی ، ضرورتا انسان بھتری آن ِیادگیری

 .مانیدانشگاھ دروس از یاریبس  مانند شود.می

ضروری نیست؛ بلکه اگر کسی آن دانش را به دست آورد دانشی که داشتنش  ۱۳فضل یعنی دانشی اضافه!

تری کند، ربطی به اینکه شخص را انسان بھتر و فھیم می تواند از آن در برخی جھات زندگی استفاده نماید. اما

تواند ادعا کند ھر کس بیشتر فیزیک یا شیمی یا ... خوانده باشد، انسان درستکارتری می ندارد. چه کسی

 شگاه الھی جایگاه باالتری دارد؟است و در پی

ایم، به صورت مستقیم در سعادتمندی ما نقش دارد و ھر که به طلب آن سفارش شده» علم حقیقی«اما 

 رود. می انسانی که بیشتر واجدش گردد، ارزشش در پیشگاه الھی باالتر

 مانند یمرئ نور به هیتشب کی صرفا این تعریف، ۱٤جنس این علم، نور است و مکانش در قلب (روح) عالِم است.

 ۱٥.است انسان قلب و روح اتیحی هیما که ینور. است نور قتایحق ،علم بلکه. ستین دیخورش نور

                                                                                                                                                        
 که یکسان ایآ: یعنی" اْألَْلبَاب ُأْولُواْ  َتَذكَّرُ یَ  إِنََّما ْعلَُمونَ یَ  الَ  نَ یالَّذِ  وَ  ْعلَُمونَ یَ  نَ یالَّذِ  َتوِىسْ یَ  َھلْ : "دیفرمایم خداوند ۱۱ 

: اند فرموده اسالم امبریپ ؛. ۹ هیآ زمر، سوره م،یکر قرآن: ھستند؟ یمساو ندارند، علم که یکسان با دارند علم

الِ  بَْینَ  اْلَعالِمُ " بَبُ  َفإِنَّهُ  اْلِعْلمَ  َفاْطلُُبوا ... اْألَْمَواتِ  بَْینَ  اْلَحّيِ كَ  اْلُجھَّ ِ  بَْینَ  وَ  بَْیَنُكمْ  السَّ  اْلِعْلمِ  طَلَبَ  إِنَّ  وَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  �َّ

 دیکن طلب را علم پس...  است مردگان انیم در زنده مانند جاھالن انیم در عالم: یعنی" ُمْسلِم ُكلِّ  َعلَى َفرِيَضةٌ 

: و ھمانا طلب علم بر ھر مسلمانی واجب است است جلّ  و عزّ  یخدا و شما انیم یواسطه و سبب آن که
 .۱۷۲ ص ،۱ ج بحاراالنوار،

 ھمان. ۱۲ 

: گفتند ست؟یک او: فرمودند اندنشسته یمرد اطراف که دندید را یجمع و شده مسجد وارد امبریپ یروز" ۱۳ 

 او: دادند پاسخ مردم د؟ییگویم عالمه او به چرا: دندیپرس کرما رسول). دارد یادیز علم که یکس( عالمه

 و تیجاھل دوران عیوقا به ھاآن نیداناتر و اعراب انیم در داده رخ اتفاقات و عرب یھانََسب به مردم نیداناتر

 هک یکس به و است نکرده ضرر نداند را آن یکس اگر که است یعلم ن،یا: فرمودند امبریپ. است یعرب اشعار

 .۳۲ ص ،... َفْضلِهِ  وَ  اْلِعْلمِ  ِصَفةِ  بَابُ  ،۱ ج ،یكاف اصول": رساندینم یسود ھم بداند

إِنََّما ُھَو نُوٌر يََقُع فِي َقْلبِ َمْن  بِالتََّعلُّمِ  اْلِعْلمُ  ْیسَ "لَ  :ندیفرمای) مامبریپ نیجانش نی(ششم السالم هیعلامام صادق  ۱٤
ُ تَبَاَرَك َو  ْلِعْلَم بِاْستِْعَمالِِه َو وِديَِّة َو اْطلُبِ اَقَة اْلُعبُ ِسَك َحِقیَفإِْن أََرْدَت اْلِعْلَم َفاْطلُْب أَوًَّال ِمْن نَفْ أَْن يَْھِديَُه تََعالَى ُيرِيُد �َّ

َ ُيَفّھِْمك  یهاراد یو تعال خداوند تبارک که یکس در دل که است ینور . علمستین آموختن به علم :اْسَتْفِھِم �َّ

 قتیحق در نزد خودت مرحله نیدر اوّل دیبا ،یخواھیم اگر علم . پسشودیم واقع است او را نموده تیھدا

 ینمائ و استفھام یو از خداوند بپرس ؛یباش علم ، طالبعلم به کردن عمل یه واسطهو ب ؛یرا بطلب تیّ عبود

 .۲۲۵، ص ۱، ج بحاراالنوار: د و بفھمانددھ جواببه تو  تا خدا



 

ی این نور، خدای تبارک و تعالی است. لذا ھر کس جویای علم است، شیعه معتقد است مالک و تملیک کننده

 ۱٦خداوند متعال)، طلب کند. ی نخست باید آن را از صاحب و مالک علم (یعنیدر وھله

ی پذیرش این نعمت گام بعدی این است که شخص، روح خود را که جایگاه قرار گرفتن نور علم است، آماده

کند دوری گزیند؛ مثل ظلم، دروغ، حسادت، ناشکری، ارزشمند نماید. یعنی از آنچه روح را آلوده و بیمار می

۱۷دھد.تشخیص میتعصب، خیانت، ... و ھر آنچه عقل، ناپسند    

ی بعد، طالب علم باید خود را در معرض تابش نور علم قرار دھد. یعنی با عالمان (کسانی که از علم در مرحله

 ھا و تذکرات ایشان توجه کند. بھره مند ھستند) نشست و برخاست داشته باشد و به توصیه

ر قدر او به علمی که به وی داده شده پس از رعایت این نکات و عطای علم از جانب خداوند به آن شخص، ھ

بخشد. اما اگر او به علمی که واجدش شده عمل می اواز علم و معرفت به  یشتریب یخداوند بھرهعمل نماید، 

 شود.شود، بلکه نور علمی که داشته نیز از وجودش بیرون مینکند، نه تنھا علِم بیشتری به او داده نمی

توان تعریف کامل و جامعی نمی از جنس وجدانیات است، ھر قدر ھم تالش شود،از آنجا که جنس علم حقیقی، 

 را یتشنگ اگرعریف کرد. تتوان به طور کامل نمی را» تشنگی«از آن ارائه نمود. ھمان طور که مثال حالتی مانند 

. بود نخواھد یقیدق فیتعر ،کنیم فیتعر ،... و لب خوردن ترک زبان، و دھان شدن خشک آب، به ازین احساس

 را یتشنگ یقیحق یمعنا تواندمی یکس که یحال در. دارند اشاره یتشنگ آثار به تنھا شده گفته عبارات

 در لحظه ھمان در فرد که است یزمان یتشنگ از معرفتی درجه نیباالتر. باشد کرده وجدان را آن که بفھمد

 .کند فیتعر را یتشنگ یگرید یابر تواندنمی زین یفرد نیچن یحت. باشد یتشنگ وجدان حال

 یآثار و اسباب که است افتنی و وجدان ینوع علم،. است مطلب نیھم نیز کندمی سخت را علم فیتعر آنچه

  .ستیچ علم بفھمد یدرست به تواندنمی نشود علم واجد فرد تا اما دارد

الق متعال، احساس خشیّت از جمله آثار علم حقیقی این است که کسی که آن را واجد شده در مقابل خ
 فرماید:می (کوچکی و تعظیم) کند. امیر مومنان

                                                                                                                                                        
 نور و ھادل اتیح ،علم ھمانا: یعنی" اْلَعَمى ِمنَ  اْألَْبَصارِ  نُورُ  وَ  اْلُقلُوبِ  اةُ یَ حَ  اْلِعْلمَ  انَّ "... امیر مومنان فرمودند:  ۱٥ 

 .۱۶۶ ص ،۱ ج بحاراالنوار،: کندیم خارج ییروشنا به یکور از را آن که است دگانید

 . ۱۴گرید به پاورقی شماره بن ۱٦ 

 دھد،یم صیاز ھر چه عقل، ناپسند تشخ یعنی( دیچنانچه تقوا داشته باش دیفرما یم میخداوند، در قرآن کر ۱۷

َ َو ُيَعلُِّمُكمُ " :دھمی)، به شما علم مدیکن یدور ُ  َو اتَُّقوا �َّ ه شما خداوند ب ویعنی: تقوای خدا را رعایت کنید  "�َّ

ھای خضر به اند از توصیهاند و گفته؛ رسول خاتم نیز به این نکته تاکید فرموده .۲۸۲ هی: سوره بقره، آدھدعلم می

 ا به علمجاى ده ت شیتقوا را در قلب خو" یعنی: َك التَّْقَوى تََنِل اْلِعْلمَ وأَْشِعْر َقْلبَ این بود که: " علیھما السالمموسی 
 .۱۴. ھمچنین بنگرید به پاورقی شماره ۲۲۷، ص ۱بحاراالنوار، ج : ابىیدست 

ُ ِعْلَم َما لَْم ندیفرمایم پیامبر ۱۸  کرده عمل  دای: ھر کس به آن چه علم پیعنی "ْعلَمیَ : "من َعِمَل بَِما َعلَِم َورَّثَُه �َّ

: ندیفرمایمنیز ؛ و  .۱۰۵۸، ص ۳الخرائج و الجرائح، ج : داندیکه نم دھدیقرار م یکند، خداوند او را وارث علم

ھد، ه آن پاسخ دب. اگر زندیم ادیعلم عمل را فریعنی:  ""إِنَّ اْلِعْلَم يَْھِتُف بِاْلَعَمِل َفإِْن أََجابَُه َو إِالَّ اْرتََحَل َعْنه

 .۳۳ ص ،۲ ج بحاراالنوار،: کندیوگرنه از آن کوچ م ماندیم



 

 تیّ خش خدا برابر در ینیبب که کندیم تیکفا نیھم نه، ای یھست عالم یبدان یبخواھ اگر"

 ای یدار غرور خود علم بهنسبت  نیبب نه ای یھست جاھل یبدان یخواھیم اگر و ر؛یخ ای یدار

۱۹"ر؟یخ  

ادعای عالم بودن داشت ولی در مقابِل حق، سرکشی کرد یا به آنچه فراگرفته، مغرور بود،  بنابراین اگر کسی
 بدانید واجد علم حقیقی نشده. 

معرفی » خوشرفتاری با مردم و خیر رساندن به دیگران«ھای علم حقیقی در مکتب شیعه، یکی دیگر از نشانه

کسی  ۲۲ردن نفس در مقابل ھیجانات غضب است.به معنای ِعقال ک ۲۱»ِحلم«ی دیگر، نشانه ۲۰شده است.

کند و از خشونت یا ھر رفتار غیر می که نور علم بر روح او تابیده، در مواقع فشار و عصبانیت، نفس خود را مھار

، ذیل بحث خود شناسی و خداشناسی توضیحاتی ارائه خواھیم داد که درس بعد. (در ماندمی عقالنی دیگر دور

 کمک کند.)» علم«تواند به فھم می

ارائه شد، مبانی اصلِی تفکر شیعه ھستند. با تعریفی که » علم«و » عقل« کنیم:در خاتمه مجددا تاکید می

 ی عقل و علم باشد.ی رفتار، گفتار و نیّاتش بر پایهیعنی شیعه کسی است که مجموعه

 ی اصول اعتقادِی شیعیان سخن خواھیم گفت.در جلسات آینده درباره

 

 نکات مھم این جلسه:

 استوار شده است.» علم«و » عقل«مبانی اصلی تفکر شیعه بر دو اصل    -

 تعریف عقل در مکتب تشیّع:   -

O   .عقل، با فکر، ھوش، منطق، ... تفاوت دارد 

O    تا رفتار  کندمی مھار را نَْفس یطناب مانندعقل، نعمت ارزشمندی از جانب خداست که

 ای از او سر نزند.جاھالنه

O    است و با روشنایی خود، برای صاحبش راه را از چاه و درست را از نادرست مشخصعقل، نور 

 کند. (ابزار تشخیص درست از نادرست است)می

O   .عقل، ابزار پرستش خدای متعال است 

O   باشد شده یناش عقل از که است ارزشمند یعبادت. 

                                                 
َ  تَْخَشى أَنْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َحْسُبكَ " ۱۹   .۴۸، ص ۲: بحاراالنوار، ج "بِِعْلِمك تُْعَجبَ  أَنْ  اْلَجْھلِ  ِمنَ  َحْسُبكَ  وَ  �َّ

به » رفق«فرھنگ ابجدی در معنای  .۳ ح ،۳۷۶ ص غررالحکم،": الرِّْفق اْلِعْلمِ  َرْأسُ فرمایند: "می امیر مومنان  ۲۰ 

 »رفق«فارسی، ذیل واژه مھربانی و سود رساندن به دیگران اشاره کرده است: فرھنگ ابجدی عربی به 

 .۶۴۲۷ ح ،۲۸۶ ص غررالحکم،": اْلِحْلم اْلِعْلمِ  َرْأسُ فرمایند: "می امیر مومنان  ۲۱ 

 »حلم« واژه لیذ .۲۵۳، ص ۱ج  راغب، مفردات  ۲۲ 

http://mohammadivu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=986:whoisshia3&catid=238:whoisshia&Itemid=730
http://mohammadivu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=986:whoisshia3&catid=238:whoisshia&Itemid=730


 

O   ابدیمی اعتبار و ارزش ،عقل نور با ن،ید یاساس ارکان رشیپذ . 

O   گرددمی ممکن عقل با یالھ فرستادگان تیحقان قیتصد و صیتشخ . 

O   دھد، در واقع در حال گوش دادن به حرف خدا و یکه شخص به حرف عقل گوش م یزمان

 .پرستش اوست

 تعریف علم در مکتب تشیّع:   -

O   شود. نمی به ھر دانشی علم گفته 

O    دھد.می رحمتش در روح ھر کس که خود بخواھد قرارعلم، نوری است که خدا از روی 

O    .باید علم را از صاحب و مالک علم (یعنی خداوند) طلب کرد 

O    (یعنی روح) با دوری از ھر چه عقل ناپسند تشخیص می دھد، می توان جایگاه قرار گرفتن علم

 ی پذیرش نور علم نمود.را آماده

O   ھا و تذکرات عالمان توجه کرد. برای کسب علم، باید به توصیه 

O   دھد؛ در غیر این اگر به علمی که به ما عطا شد، عمل کنیم، خداوند علم بیشتری به ما می

 شود. مان بیرون میصورت نور علم از روح

O   گنجد.نمی علم، از وجدانیات است و به راحتی در تعریف 

O   شود.نمی سی فاقد آنھا باشد، عالِم خواندهھایی است که اگر کعلم، دارای آثار و نشانه 

O   به رساندن ریخ و مردم با یخوشرفتار«، »خشیّت در مقابل حق«توان به می از آثار علم 

 اشاره کرد.» ِحلم«و  »گرانید

O   است یزندگ در آن کاربست و او معرفت و علم زانیم به یانسانھر  ارزش. 

 


