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  هاي آنگيچيستي علم ديني و آثار و ويژ
  )ع(در قرآن و كالم اهل بيت

  

  ∗∗                                      زهرا رشتي  ∗دكتر نعمت اله بدخشان
  

  چكيده
بحث و بررسي پيرامون چيستي علم ديني و امكان يا امتناع استخراج علوم 

، يكي از مباحث )كتاب و سنّت(يني تجربي انساني و علوم تجربي طبيعي از متون اصيل د
چيستي علم ديني سخن گفته ي هقبل از اينكه در بار.  در فضاي فكري جامعه ما استمهم 
هر تفسيري از اين موضوع بر . نماييم، بايد تلقّي خود را از مفهوم علم و دين روشن شود
 نوشتار بر نقش اينبخشي از در . علم شناسانه و دين شناسانه خاصي مبتني استي  نظريه
 . علم تأكيد شده استي هويژه در آموز هب قرآن و دين به عنوان غرض اصلي دين، يهدايت

ان مسائل و حقايق مختلف ميمطابق با اين نظريه، دين در راستاي هدف هدايتي خود در 
 علوم و حقايق جهان ي ه مسائل و ارايه همي دار بيان همه دست به گزينش زده و عهده

و ) ص(با اين حال در قرآن و احاديث پيامبر. ها نشده است ا كليات و اصول آنهستي و ي
يمان به خدا و مالزم با انجام  اي هطور مستوفا از نوعي علم كه پشتوانه ب) ع(كالم اهل بيت

هاي آن بيان شده ان آمده و آثار و ويژگيميهي است، سخن به امر و اجتناب از نواهي االاو
 و چنين ، شدهه پرداختها  تحليلي از اين آثار و ويژگي از نوشتار بهدر بخشي ديگر. است
شهودي و مصداق   ميهايي كه براي آن بيان شده، عل، با توجه به آثار و ويژگي ميعل

  . شمار آمده است ه علم ديني بحقيقي
  ،)ع(اهل بيت -4،اسيشن  نظريات دين3، هاي علم ويژگي-2قرآن، -1:ه هاي كليديژوا
  .لم دينيع -5

  

  مقدمه. 1
هاي مختلف بر به گونه) ع( اهل بيتو) ص( پيامبر اكرمر قرآن كريم و سخناند
. تأكيد شده استامر و ها و فراهم آوردن علل و موجبات تحصيل يا توليد علم نهميايجاد ز

 خردورزيقّل در امور مختلف، تأكيد بر عت دانش اندوزي، ترغيب به تفكّر و تميتأكيد بر اه
پرستي، تفحص و بررسي  فهاخر و تقليد، دوري از سفانبرهان، سير در آفاق و ي  ارايهو 

ع و وان، برداشتن م ميها در مسائل عل و دوري از تكيه بر شخصيتها هگفتمحتواي 
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گري، دعوت به رجوع ها در مسير اكتساب و توليد علم، تشويق به سؤال و پرسشمحدوديت
جوي حقيقت، تأكيد بر افضل بودن عالمان بر و ب به جستصان، ترغي و متخصبه عالمان

 تفكّر در امور عالم، دعوت به  علم، افضل عبادات خواندنِه دانستن طلبِضجاهالن، فري
 آرا، دعوت به اجتهاد و كوشش براي دستيابي به احكام امور نوظهور ضاربتگفتگو و 

   . و تأكيدات است اوامر ايني هلمجبراساس منابع ديني از 
در توليد علم سخن گفته شود، بايد اين ) ع(پيش از اينكه از نقش قرآن و اهل بيت

 و محور اساسي اند فرا خوانده ما را به كدام علم ،)ع(پرسش مطرح شود كه قرآن و اهل بيت
شناسانه طرح   اين ديدگاه ديني هپاي اين پرسش، بر نه چيست؟ميهاي اسالم در اين زآموزه
  از هدايتي دارند وجنب لذاّت نخست و باوهلهدر ) ع(و سخنان اهل بيتشود كه قرآن  مي

 كه خود براي خود قائل شده است، اي وظيفهبر دوش دين باري بيشتر از نبايد  اين رو،
 اساسي در اين باره اين است كه در كتاب و سنّت بر پايه پرسش ،بنابراين .ه شودگذاشت

در اين  هاي آن ارايه شده است؟ و اوصاف و ويژگيهدايتي بودن اين دو، چه تلقّي از علم
ها و آثار علم در قرآن و احاديث  با شناخت ويژگيتوان  ميي اين ديدگاه كه نوشتار بر پايه

ها به شناخت  آثار و ويژگي اين تا با بررسيكوشيم  ميت علم ديني راه يافت،  به هوي مياسال
  .هويت علم ديني دست يابيم

 متفاوتيهاي  آثار و ويژگيتوانند ميت متفاوت  دو علم با دو ماهي كهگونه همان
 فاوتيهاي مت موجد آثار و ويژگيتواند ميداشته باشند، مراتب گوناگون در يك علم نيز 

 به ماهيت اي هعد كه گردد مي علم به اين امر باز ي رهريشه برخي از اختالفات در با. باشند
 از علم متوقف اي مرتبه در نگر و غيرجامع، ا ديدگاهي جزئي بتشكيكي علم توجهي ندارند و

، كه نتيجه آن چيزي جز يرندگ ميراه انكار را در پيش   و در مورد مراتب باالترشوند مي
مورد نظر خود انحصار علم در مرتبه بااين افراد .ب و گمراهي نخواهد بودكوته بيني و تعص  ،

 با دركي واقع ، در صورتي كه اگر دنمان ميمحروم لم  عتبامرساير د و آثار مطلوب ياز فوا
و راه انكار ناختند ش مي به خوبي   را مورد وصول خود مي علي همرتبمحدوده و قلمرو بينانه، 

  .نددش  مي مند بهرهخود بيشتر از علم ، پيمودند مينرا 
ات ، تقسيمكند مي اينكه اساس تقسيم تفاوت پيدا دليله بدر تقسيمات علوم نيز 

 علوم  و علوم به علوم نظري و علوم عملي، علوم حقيقي،رو از اين. شود ميعلوم متفاوت 
 ... و علوم ديني و علوم غيرديني و ،نقلي، علوم عقلي و علوم عناف و غيرعنافاعتباري، علوم 

مراد ما از .  آنچه مورد بحث ما در اين نوشتار است موضوع علم ديني است.شوند ميتقسيم 
 مورد تأكيد و سفارش قرار ، مي و احاديث اسال قرآن است كه در آيات ميني، علعلم دي

في شده  معرّ مي عل،در منابع ديني. هايي براي آن معرفي گرديده استگرفته و آثار و ويژگي
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  ي  آورندهوجود هب از باطل، موجد عمل شايسته، و ز حقّمي موجب ت،اشياكه كاشف حقيقت 

در بينش .  انساني استدافرادر  خوف و خشيت از خدا، ، صمت حلم،،زهد صفت تواضع،
 اسم علم نخواهند ي هشايست ،دنها خالي باش كه از اين آثار و ويژگيييها ستنيدان  مياسال
تي داشته باشد  علم بايد چه هوي كه اين استي مورد بحث ما پرسش و مسأله ،بنابراين. بود

 از علم داراي اين اي مرتبه و يا هر  مي مسلماً هر عل؟ باشدهاتا بتواند داراي اين آثار و ويژگي
  اين داراي از علم است كه موجد عمل شايسته و خاصاي يتلقّ. ها نيستآثار و ويژگي

 علم به عمل و چگونگي به كار منتهي شدنِبه نظر ما بررسي سازو .ها و آثار استويژگي
 در علم، گري هدايت، و صمت ،لمح از خدا، يتخش آثاري چون تواضع، ظهور رسيدن

  . ت علم ديني به مفهوم مورد نظر را معلوم سازد هويتواند مي
  

  علم و دين .2
  : در قرآن مراتب و معاني مختلفي براي علم بيان شده است

 نومعلي ذينال ستوييهل :  دانستن در برابر جهل و نادانيمطلقِ علم به معناي -الف
  ).9 /زمر(يعلمون  ال ينذوال

 /جاثيه( ونظنّي اال هم ان من علم كبذل هم ل ما: يقين علم به معناي قطع و -ب
45(.  

 الحقُّ من ربك هنّا علملتواوا ذينال علمولي:  علم به معناي درك حقيقت چيزي-ج
 لَو الْحيوانُ لَهِي ةَالĤْخرَ الدار إِنَّ و لَعب و لَهو إِالَّ الدنْيا الْحياةُ هذه ما  و:و نيز آيه. )54/حج(

  .)64/عنكبوت (يعلَمونَ كانُوا
 عدد لتَعلَموا منازِلَ هناقَدر و] : علم تجربي[ علم به معني كشف قوانين طبيعي -د
  .)5/يونس(الْحساب  و السنينَ

 إِلَيه إِالَّ اللَّه نَم ملْجأَ ال أَنْ ظَنُّوا و :غالب و موافق با واقع علم به معني ظنِّ -هـ 
  .)118 /توبه(

 ملَكُوت إِبراهيم و نُري]: علم شهودي[ حقيقت امور ي ه علم به معناي مشاهد-و
ماواتالس ض  و75/انعام(الْأَر.(  

ان آن دو مي بايد مفهوم علم و دين و نسبت شود ميوقتي از علم ديني بحث   
طور خاص  هو ب[ان دين مي اين است كه دين از نسبت علم و مقصودگاهي . روشن شود

  مي به عنوان علو و چه علوم تجربي طبيعيي و علوم تجربي، چه علوم تجربي انسان،]اسالم
 كه در اين باره از ، چه نسبتي برقرار استي بشري است،  تجربه و انديشههايدستاورداز كه 

 علم در بحث  مقصود از هممانيز. آيد  ميان ميتمايز سخن به ل و متعا:  تعارضي سه نظريه
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 كه موضوعي ، دانستن در مقابل جهل و ناداني است نسبت علم و دين، علم به معناي عامِاز

ن ميا گاهي مراد اين است كه آيا و. روشن است و نيازمند بحث و بررسي چنداني نيست
مانند (ديني چنان نسبتي وجود دارد كه با دقّت و تأمل در منابع اصيل ] اسالم[علم و دين 
 با  ميبتوان به استخراج و تأسيس علم ديني دست يازيد و علو) ت در اسالمكتاب و سنّ

، علم نجوم  مي، علم اقتصاد اسال مي اسالشناسي ، علم روان ميعنوان علم جامعه شناسي اسال
 از  مامقصود  آورد يا خير؟وجود هبها را  ايناز  و غير  مي و علم زيست شناسي اسال، مياسال

 با آثار و اوصاف  مي است كه در آيات قرآن و احاديث اسال مي عل در اين نوشتار،علم ديني
هر چند بحث . اند  تحصيل و اكتساب آن ترغيب و سفارش شدهبهي بيان شده و مردم خاص

 متفاوتي ي هشناسان شناسانه و دين  مباني علمي هپاي بر تواند مي از هر كدام از اين شقوق
حث از نسبت دين و علوم به ن نخست وهله، ولي موضوع نوشتار حاضر در دمبتني شو

 از ،] انساني و طبيعياعم از[تجربي، و نه بحث از امكان يا امتناع استخراج علوم تجربي
فسير و تحليلي مفهوم شناسانه از علم در ت ارايه  است، بلكه عمدتاً ميمتون اصيل اسال

با اين .  است)ع(و اهل بيت) ص( و سخنان پيامبر اكرمبر پايه آيات قرآن،  ميبينش اسال
 مطلوبي از ي ه ما را در رهنمون شدن به نظريتواند مي اين تحليل و بررسي، ي هحال نتيج

علوم تجربي از دين به معناي بيان شده ياري استخراج نسبت علم و دين و امكان يا امتناع 
براي شرح .  دين شناسانه مبتني استاي هي نظرپاي زيرا اين تحليل و بررسي خود بر ،رساند

ال كتب و ارسال نزكنيم كه هدف اصلي از ا  ميو ارايه اين نظريه، بحث را از اينجا شروع 
. ها است طور خاص، هدايت انسان ه ب)ص(طور عام و قرآن كريم و بعثت پيامبر اسالم هرسل ب

كليني،  (االنبياءرثه لعلماء وا[ وارث پيامبرانند) ص(علماي حقيقي نيز كه به تعبير پيامبر
هاي ديني و   آموزهي ه هم،بنابراين.  استگري هدايتشان   اصليي ه وظيف،])39، ص1ج
مطابق . ه قرار دادتوجن هدف و غرض اصلي مورد ميعلم آموزي را بايد در راستاي هويژه  به

ست، بلكه در راستاي هرگونه موضوع و معرفتي را به عهده نگرفته ابا اين نگرش، دين، بيان ِ
ها و اعمال خاصي تأكيد ورزيده و مسائل ديگر را يا اصالً  هدف هدايتي خود تنها بر آموزه

، كند ميزاني كه به همان غرض اصلي بازگشت ميمطرح نكرده و يا اگر مطرح كرده، به 
شبيه  از اين جهت به يك متن تحقيقي تتوان ميقرآن را . مورد اعتنا و توجه قرار داده است

آيد، ولي بازگشت اين مسائل   مين  مياعي سخن به كرد كه در آن هر چند از مسائل متنو
بنا بر اين اگر ع به موضوع و غرضي واحد است كه هدف اصلي از نوشتن آن متن است،متنو 

 نخست وهلهان آمده است، هدف از آن در مي سخن به  مياي حقايق عل در قرآن از پاره
ي از عالم طبيعت نبوده است، بلكه هدف تبيين  فنّ و مي اطالعاتي علي هائصرفاً بيان و ار

ي برخي از كساني حتّ. ها به اين غرض اصلي است نقش هدايتي خود و رهنمون كردن انسان
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اند كه هدف قرآن  ر شدهاند اين نكته را متذكّ  قرآن سخن گفته ميكه از معجزات عل

 تا اينكه از اين كتاب انتظار داشته باشيم ،ست با مردم ني ميگوي صد در صد علو گفت
 مربوط به جهان و نيز حقايق عالم وجود را مطرح كند و  مي مشكالت و مسائل عل]تمام[

پاسخ دهد، زيرا قرآن كتاب هدايت و هدف اصلي آن ارشاد مردم در امور ديني و دنيوي 
ها به  ن و ترغيب انسانرو است كه در سرزنش كافرا از اين .)115ص ، 1361طباره، (است 
 منَ جعلْنا و فَفَتَقْناهما رتْقاً كانَتا الْأَرض و السماوات أَنَّ كَفَرُوا الَّذينَ يرَ  أولَم:گويد  ميايمان 
كُلَّ الْماء شَي ء ينُونَ فَال أَ حؤْمو تحقيق نكردند كه  [آيا كافران ندانستند .)30/انبياء (ي

با [صل و پيوسته بودند و ما ن همه به هم متّمي و ز،]اراتكرات و سي[ها   آسمانكه ،]دريابند
اي را از آب  ها را از هم جدا و متمايز ساختيم و هر چيز زنده  آن،]ه خوددقدرت و ارا

؟ در اين آيه از وحدت جهان آورند  مين  ايمان،]با اين همه روشنگري باز هم[آفريديم، آيا 
ان آمده است، ولي قرآن اين حقايق را ميافتن آن و رمز حيات سخن به آفرينش و بسط ي

وري از كفر و روي آوردن به خدا و ايمان به او بيان ددر راستاي هدف هدايتي خود، يعني 
 منْ و للْإِسالمِ صدره شْرَحي هيهدي أَنْ اللَّه يرِد فَمنْ: فرمايد  ميهمچنين خداوند . كرده است

يلَّ أَنْ رِدضلْي هيعج هردقاً صرَجاً ضَيكَأَنَّما ح دعصي يف ماءپس هر كس را . )125/انعام (الس
و هر .  گشاده گرداند،]براي فهم و قبول حقايق اسالم[اش را  خدا بخواهد هدايت كند، سينه

 كه گويي در آسمان اش را چنان تنگ و فشرده گرداند كس را بخواهد، گمراه سازد سينه
از ) ضيقاً حرجاً(اين آيه هر چند با تعبير تنگي سينه و احساس فشار در قلب . كند  ميصعود 

ولي اين دارد  ميرده بر پ  ميعنوان يك حقيقت عل به كمبود اكسيژن در طبقات باالي جو ،
باط با ها در ارت  را در راستاي بيان تفاوت حاالت روحي و ظرفيت انسان ميحقيقت عل

 است، نه قرآن هدف هدايتي ن مقصود اصلي از آن بياكهدهد   ميهي قرار هدايت و اضالل اال
 ها  با جزئيات و با تفصيل آن مي حقايق علي هبنابراين، نه هم.  ميصرفاً بيان يك حقيقت عل

 حدي  در- ات علومي اصول و كليتّ و نه ح، بيان شده است ميدر قرآن و حتي احاديث اسال
دست  هر را به عنوان فروع آن بها، جزئيات علوم و فنون مورد نظ كه بتوان با تكيه بر آن

توان در اين باره به سخنان بسيار   مي و نه اند،  در متون مقدس ديني بيان گرديده-آورد
 و يا افراد را به بطون متون ديني ،ات و اصول تكيه كردبا ابهام، به عنوان كليمل و توأم مج

كار در مورد حقايق تجربي و قابل درك و دريافت براي ين  داد، چرا كه دليلي براي اارجاع
ذيرفته پ اگر در قرآن مطابق با معارف  بنا به فرضيحتّ. همه يا اكثر مردم وجود ندارد

  ميهاي عل  عصر نزول وحي، توصيفي از حقايق عالم ارايه شده باشد كه با دريافتي هشد
اي از سخن گفتن در  توان آن را نمونه  ميه به غرض اصلي دين، با توج ،جديد ناسازگار باشد

ه دادن عقول مردم عصر نزول و يا استفاده از مسلّمات آن حدشان به مسير  ايها، براي توج
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ها، و  ات و اصول آنعلوم و يا كليي   همهبر اين اساس، نه بيان نشدنِ. في كردهدايت، معرّ

اي براي   نقيصهدتوان  ميشده مطابق با علوم جديد از حقايق هستي ي بيان امري تأييد نحتّ
  مياي از حقايق عل شمار آيد و مانعي براي جامعيت آن باشد و نه بيان پاره هقرآن و دين ب

ها در شريعت آمده  تأييد شده، كافي است تا ادعا شود همه علوم و يا كليات و اصول آن
كه نتيجه  دهد  مينوان موضوع مطالعه و بررسي ارايه هر چند قرآن مسائلي را به ع. است
 ي همطالع به از قبيل علوم جديد بينجامد، ولي دعوت قرآن  ميتواند به علو  ميها  آن

ها در قرآن و  ات و اصول آنعلوم يا كلي ي ه با ادعاي وجود بالفعل همهاي هستي، پديده
 ي  دين مبتني بر نظريهي هداوري دربار نوع اين رو كه از آن.  فرق دارد)ع(سخنان معصومان

 به معرفي چند طور اختصار هب  در ادامه براي روشن شدن مطلب،ي استانه خاصدين شناس
  .پردازيم  مي در اين باره نظريه

  
   نظريات دين شناسي.3

 شناخت دين در فضاي فكري ي هه در بارشمندان از وجود چهار نظريديبرخي از ان
،  هرمنوتيكيي المعارفي دين، نظريه  دايرهي هنظري: اند كه عبارتند از ه سخن گفت ماجامعه
  .گويي  گزيدهي ه و نظري،]شريعت[ قبض و بسط تئوريك دين ي نظريه

 ي  بر همه حقايق هستي و پاسخ به همهالمعارفي، دين مشتمل  دايرهي هدر نظري
 و ،]و علوم مختلف[ق حقايي ي كاملي است كه همه ه و بسان نسخ است، مينيازهاي آد

 ،1382 ،باقري(گيرد   ميها را در بر  يا دست كم كليات و اصول آن ميج آديحوا تمامپاسخ به 
  ).69 و 65صص

  ميها فه رو هستيم كه بايد از آن هدر نظريه هرمنوتيكي دين، ما با متون ديني روب
دهد متمايز   ميي رخ  از متون كه در حوزه امور انسان] ميشناخت تفه[ فهم .دست آوريم هب

كه -تفسير متون .ها است جوي علّت ظهور آنو ها و اشيا و جست از شناخت تبييني از پديده
ها و كنار زدن معاني   در آننبراي درك واقعيت پنها -هاست شه مسبوق به پيش فهمميه

 ر با مقاصد و انتظاراتها و انتظارات مفس در فهم يك متن بايد پيش فهم. نادرست است
  ).81 ص،همان(ف متن انطباق حاصل كند تا بتوان از فهم درست آن سخن گفت مؤلّ

 فهم انسان از شريعت، خواه درست باشد يا ،در نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت
كند و با آن مالئم و سازگار است و اگر در   مينادرست، همواره از معارف بشري تغذيه 

گوني فهم ما را از شريعت به حال خود وا نخواهد اين دگرمعارف بشري دگرگوني رخ دهد، 
رو كه در  از آن. را نيز متناسب با خود، دچار قبض و بسط خواهد كرد گذاشت، بلكه آن
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 معرفت ديني را نيز ،لدهد، اين تحو  ميل و قبض و بسط رخ  تحومعارف بشري ناگزير

102 -101صصهمان، (ل خواهد كردمتحو(.  
ولي ، المعارفي دين است  دايرهي  در مقابل نظريهاي تاً نظريهگويي عمد نظريه گزيده

يافته به عنوان بديلي براي هر سه نظريه اي  بسط و توسعهاز سوي برخي توجه به اينكه با 
ي و ندار هر سخ  بر اين است كه دين عهدهره، تصودر اين نظري. شمار آمده است هديگر ب

 در است و» هدايت انسان به ساحت ربوبي«رآن طرح هرگونه معرفتي نيست، پيام اصلي ق
اي از حقايق مربوط به هستي يا انسان   پاره، براي تبيين هدايت و ذكر موانع حصول آنآن

همان، (طرح شده است، اما همه جا و همواره بازگشت سخن به همان غرض اصلي است
  ).154ص

هدف هدايتي ي هات، توضيحي كه در بارصرف نظر از جزئيات هر يك از اين نظري 
المعارفي دين  گويي و در مخالفت با نظريه دايره دين ارايه شد عمدتاً همسو با نظريه گزيده

 و از موضع گويي  موسوم به گزيدهي هتنها دليل عقلي كه در مخالفت با نظري. است
  جامعيت قرآن وي  ارايه شده، پيش كشيدن مسأله دايره المعارفيِ ديني جانبداري از نظريه

 ي هگويند اگر بپذيريم كه هم  مي المعارفي بودن دين ي دايره معتقدان به نظريه. دين است
شده است، جامعيت نها در قرآن بيان   يا دست كم كليات و اصول آن ميعلوم و حقايق عل

ايم، در صورتي كه جامعيت قرآن و دين، حقيقتي است كه هيچ  قرآن و دين را انكار كرده
ترين ويژگي آخرين   دين خاتم و اساسيتاين جامعيت خصوصي. ود نداردترديدي در آن وج

وجود . در اختيار بشر قرار داده است) ص( پيامبر اكرمي  است كه خداوند به وسيله ميپيا
 ال: فرمايد  ميبراي مثال خداي تعالي . داليل نقلي در قرآن نيز بر اين جامعيت تصريح دارند

مگر اينكه در ندارد،  هيچ تر و خشكي وجود .)59/انعام( مبينٍ كتابٍ  في إِالَّ يابِسٍ ال و رطْبٍ
 تبياناً الْكتاب علَيك نَزَّلْنا و: فرمايد  مياي ديگر  همچنين در آيه.  است]ثبت[كتاب روشنگر

كه روشنگر هر و اين كتاب را  .)89/نحل (للْمسلمينَ  بشْرى و رحمةً و هدى و ء شَي لكُلِّ
به . چيزي است، و براي مسلمانان هدايت و رحمت و بشارت دهنده است، بر تو نازل كرديم

المعارفي دين را   دايرهي  جامعيت مورد نظر طرفداران نظريهكدام از اين دو آيه نظر ما هيچ
ت به صورت نكره آمده است و معلوم نيس» كتاب« نخست هرساند، زيرا در آي  ميبه اثبات ن

ه به اينكه قبل از اين آيه از وجود كه مقصود از آن قرآن باشد، افزون بر اين، با توج
هي نسبت به آنچه در خشكي و درياست و امور ديگر كليدهاي غيب در نزد خدا و از علم اال

 .هي است نه قرآنتوان گفت كه مقصود از كتاب مبين، علم اال  ميان آمده است، ميسخن به 
، وصفي براي خود قرآن است، ولي معنا و »تبيان بودن براي هر چيز«ا آنكه  دوم بهدر آي

مفهوم آن اين است كه قرآن روشنگر چيزي است كه براي هدايت انسان الزم است، بر اين 
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اي نيست، بلكه  نهميي و در هر زكلّاي  ه گونهاساس جامعيت قرآن به معناي جامعيت ب

جامعيامعيتي است كه قرآن و دين در راستاي هدف و  مورد نظر است و آن جتي خاص
  .ندشو  ميها بدان متصف  غرض اصلي خود، يعني هدايت انسان

  
   تحليل آثار و اوصاف علم.4

و بر پايه ؟  چه آثار و اوصافي براي علم بيان شده است ميدر قرآن و احاديث اسال
؟ توان دست يافت  مير اسالم ي از علم از نظتحليل و تبيين اين آثار و اوصاف به چه نوع تلقّ

  .گيرند  مي مورد تحليل و بررسي قرار  عناويني اين آثار و اوصافدر ادامه ذيلِ
   علم و هدايت.1. 4

اين . گري علم است علم، ويژگي هدايت هاي گيترين ويژ ترين و اساسي يكي از مهم
با نظر به محتواي توضيح اينكه علم . هاي علم با نظر به عالم است ويژگي از جمله ويژگي

  ميمنطقي خود چيزي جز كشف واقعيت نيست و اين ويژگي، هر چند ويژگي بسياري مه
ها و  علم در ارتباط با عالم و انگيزه. هاي علم  نيست براي علم است ولي تمام ويژگي

 .كند  ميهاي مختلف و گاه متعارضي پيدا   او، كاربردها و ويژگيهاي مختلف گيري جهت
بار و مضّر، گاهي   و گمراه كننده، زماني نافع و زماني زياني است و گاهي مضلّ هاد گاهي

 قرآن ي احتماالً مولوي با الهام از اين آيه. افضل عبادات است و گاهي با جهل يكسان است
خساراً  ن االّميهو شفاء و رحمه للمؤمنين وال يزيد الظالما و نزّل من القرآن، : فرمايد  ميكه 

ن را گرفته و از درون چاه سكند كه گروهي اين ر   ميني تشبيه قرآن را به رس ،)82/اسراء(
  .گردند  ميشوند و گمراه   مي با اين رسن درون چاه  نيزاي  و عده،يابند  ميبه باالي آن راه 

   درون چه شدند مين قوسن ر آز            ره شدند زانك از قرآن بسي گم
    ودــــچون ترا سوداي سر باال نب        نودي عا  ميمر رسن را نيست جر

  )4211 -4210:دفترسوم، ابيات، 1380ي، لومو(           
 و علم هم .اي ديگر مضّل است هاي هدايت و براي عد هقرآن براي عد ،بنابراين

ي صحيحي در زندگي ها يت و جهتگيرسهاي در  براي كساني كه انگيزه. استنهوگ نميه
 و ها ه انگيزكهدايت و براي كساني ، موجب هبير مولوي سوداي سرباال دارنددارند و به تع

  . مضّل خواهد بود،هاي خالف آن دارند جهتگيري
و واجب  فريضه ،» مسلم علي كلّهطلب العلم فريض«:  فرمود)ص(اينكه پيامبر اكرم

از بودن علم هم ناظر به محتواي منطقي علم است كه عبارت از كشف واقع است و هم 
علم با صرف . رو است كه علم ابزاري براي توانا كردن انسان در انجام ساير واجبات است آن

تواند ابزاري براي انجام واجبات و كارهاي   مي ي كهطور نظر از محتواي منطقي خود همان
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 مقصود از .واقع شودتواند ابزاري براي مقاصد پست و كارهاي زشت نيز   مينيك قرار گيرد، 

 فزون بر اينكه ازبنابراين علم در افراد مختلف ا. ن واقعيت استميدن قرآن و علم هرسن بو
بر خصوصيات رفتاري و پذيرد  ميتأثير افراد انساني تي و منش خصوصيات شخصي ،

شناخت براي كمال  اين امر با آنكه بر لزوم علم و .گذارد ميها تأثير  شخصيت و منش آن
ها و نيازمندي آن به  در سعادت و كمال انسان علم دم كفايتحاكي از ع داللت دارد،  ميآد

  .گاه امكان سوء استفاده از علم، و وجود علماي سوء منتفي نيست ه هيچتّب ال.باشد  مي ايمان 
 از سنايي كه ل به اين بيت شعر كه با توس را كسانياستدالل )ره(شهيد مطهري

   :گويد مي
  در شبچو علم آموختي از حرص آنكه ترس كان

  تر بـرد كاال چه دزدي با چراغ آيد گزيده                   
از  ونند معرفي كوادها س براي مملكت بيشتر از خطر بيرا ها  هضرر تحصيل كردخواهند  مي

  زيرا از نظر اومارد،ش  ميه طالغاين راه  خطر علم را از خطر جهل بيشتر نشان دهند، نوعي م
آيد   ميآيد نه در روز، زماني   مي در شب ،برد  ميالي گزيده را آيد و كا  ميدزدي كه با چراغ 

 آن ،كه صاحبان خانه خواب باشند نه بيدار، اگر روز روشن باشد و صاحبان خانه بيدار باشند
هاي بي ايمان و عالمان سوء نيز   بنابراين تحصيل كردهرد بزند،تواند دست ب  ميدزد هرگز ن

به ). 152 ص،تا بيمطهري، (كنند  ميديگران استفاده آلودگي  خبري و خواب از جهالت و بي
 ناظر به وجود دو نسبت در علم معرّفي دتوان  مي علم ي ه اين دو نوع قضاوت در بارنظر ما

 نسبت علم با محتواي منطقي خود است كه چيزي جز كشف واقع ، نخستنسبت. دشو
 تعبير قرآن كسي كه چيزي  كشف يك واقعيت به خودي خود يك ارزش است و به.نيست

 توانايي ،داند  مي به حكم اينكهعالوه عالم  ه ب.داند، برابر نيست  ميداند نسبت به آنكه ن  ميرا 
 دوم، نسبت علم با عالم است، نسبت. انجام امور نيكي دارد كه جاهل آن توانايي را ندارد بر

ايمان وجود دارد كه از علم خود در مسيري خالف  در اين رابطه اين امكان براي عالمان بي
 .استفاده كنند و مصائب و مشكالتي را براي بشر بيافرينندسوء مصالح واقعي خود و جامعه 

ها كه از اوصاف بالعرض علم هستند از كشف واقعيات به عنوان  استفاده  سوءحساب اين گونه
    .الزمه ذاتي علم جدا است

 مسلّم است .برانندماء ورثه االنبياء، علماي حقيقي وارث پياالعلم: فرمود) ص(پيامبر
ها به   وراثت در ملك و مال و امثال اين قبيل امور نيست، زيرا آن،كه وراثت از پيامبران

گري است  ترين كار پيامبران هدايت ترين و اساسي مهم. اند دنبال دنيا و اندوختن مالي نبوده
بنابراين در . برند  مي به ارث ناايشن وظيفه را از ميتند هها هس و عالمان نيز كه وارث آن

  .گر و هادي است  علم  هدايت ميش اسالنبي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  و توليد علم )ع(همايش اهل بيت نخستين مجموعه مقاالت  16
  ف علم و خو.2. 4

مقصود . شود و عالم كسي است كه از خدا خائف است  ميعلم موجب خوف از خدا 
  خوف مذموم كه منشأ آن ضعف نفس و ترس از امور،م توأم باشدل خوفي كه بايد با عزا

 و پيامدهاي  مي بلكه خوف از خدا به سبب اعمال زشت خود آد،باشد مينموهوم است، 
 كه داراي  ميبنابراين عل. سازد  ميگير او  آخرت دامن سوئي است كه اين اعمال در دنيا و

دارد و موجب اصالح انديشه و رفتارهاي   مياين ويژگي است انسان را از اعمال زشت باز 
غايه العلم الخوف من اهللا : فرمايد  مي) ع(علي. شود  ميفلت از ياد خدا  و دوري از غ ميآد

 در اين كالم، خوف . غايت علم، خوف از خداي سبحان است).505، ص2جآمدي، (سبحانه 
ه به داراي مراتب بودن  با توج، وليهاي غايت و كمال علم بشمار آمده است از خدا از ويژگي

  .اي متناسب از خوف برخوردار باشند  از درجهتوانند مي تر علم نيز خوف، مراتب پايين
   علم و خشيت.3. 4

انما يخشي اهللا من عباده العلماء : در قرآن آمده است. ويژگي ديگر علم خشيت است
نيز ) ع(امام صادق. شمار آمده است هدر اين آيه خشيت از صفت عالمان ب). 28/فاطر(

اع المعرفه و قلب االيمان و من حرم الخشيه ال يكون راث العلم و شع ميالخشيه : فرمايد   مي
راث علم و ميخشيت ). 52، ص1403، مجلسي(ن شقّ الشعر في متشابهات العلمعالماً و ا

شعاع نور معرفت و قلب ايمان است و هر كس محروم از خشيت باشد، عالم نيست، هر چند 
راث ميدر اين روايت خشيت . هاي محقّقانه داشته باشد  موشكافي، مي مشكالت علدر حلّ

 براي  ميهاي بسيار مه  كه ويژگي،علم و شعاع نور معرفت و قلب ايمان معرفي شده است
 ويژگي خشيت براي علم آنقدر اساسي است كه اگر كسي خشيت .آيند  ميشمار  هعلم ب

ي از اين در روايات. ق باشدنداشته باشد عالم نخواهد بود، ولو اينكه در علوم صرفاً نظري محقِّ
پرسش را مطرح كرد كه توان اين  مي و در اين باره ،شود  ميت علم ديني آشكار قبيل، هوي 

 قلب ايمان در انسان معرفي كرد و با خشيت ي هرا بمثاب توان آن  ميكه كدام علم است كه 
شود؟ مقصود از   ميهاي محققانه محدود و منحصر ن قابل جمع است و صرفاً در موشكافي

 است كه انسان با آن در  ميشود، عل  ميتر   مطلب روشن، بحثي يني، چنانكه در ادامهعلم د
آيد   مي اين علم وقتي به وجود .كند  ميگيرد و به او تقرب پيدا   ميت هدايت ربوبي قرار حسا

تدريج به قلب برساند و در درون خود  ههاي خود را با مراقبت و تمريناتي ب  آموخته ميكه آد
 و منتهي به ايمان و شود به آن معطوف احساسات او نيزطوري كه عواطف و  ه ب،هدرسوخ د

د و آثار خوف و خشيت از خدا را در رفتار و اعمال به ظهور گردانجام اعمال متناسب با آن 
را شود، زي  مي ن مي كه نسبت به خدا خشيت دارد، دچار عجب و غرور عل ميعال. رساند

: فرمايد  مي) ع(حضرت علي.  جهل و عدم خشيت استي  نشانهاعجاب ورزيدن به علم خود
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الملوك حكّام علي الناس والعلم حاكم عليهم و حسبك من العلم ان يخشي اهللا و حسبك 

پادشاهان بر مردم حاكمند، و حال آنكه علم ). 48 صهمان،(من الجهل ان تعجب بعلمك 
ن ميداري و در جهل ه دا خشيتن بس كه از خمي در علم داشتن تو ه.ها حاكم است بر آن

  .بس كه به علمت اعجاب ورزي
خشيت نيز متفاوت از خوف  ،طور كه خوف عالمانه با خوف مذموم فرق دارد همان

ت، شناخت دقيق شخصي هبخشيت عبارت از نوعي ادراك ر« .است) ترسو بودن(مذموم 
شتن، ي كوچكي خوت نسبت به او، مقايسهبكه در طرف مقابل ماست و لبريز شدن از مها

ترسو بودن معموالً ناشي از جهل است، اما .  و بلندي او و به خضوع افتادن در برابر اوستعلو
 و خوف است كه با آن به علم انسان تخشيت ناشي از علم است، خشيت نوعي از مهاب

  ).86، ص1386سروش، (» شود، نه اينكه كمتر شود  مينسبت به موجود مقابل افزوده 
  لم و تواضع ع.4. 4

حقّق علم و هم از تهاي  هنميتوان هم از ز  مي تواضع را . علم تواضع استويژگي ديگرِ
عطف نمو كسي كه در برابر حقايق، متواضع، نرم . شمار آورد همرات عالم حقيقي بثآثار و 
يابد، ولي كسي كه متكبر و   ميپذيرد و به علم و آگاهي دست   ميآساني حقايق را  هباشد ب

شود،   ميپذيرد و علم نيز در قلب او وارد ن  ميرسخت و غيرمنعطف است حقايق را نس
بالتواضع تعمر الحكمه ال بالتكّبر و كذلك في : در ضمن روايتي فرمود) ع(حضرت عيسي

ي علم  تواضع را ثمره) ره(نيميامام خ. )45، ص1، جكليني(الجبل بت الزّرع ال في نالسهل ي
 كه به صفت  مي از نظر ايشان عال.داند كه بايد در علما حاصل شود  يمباهللا و علم به نفس 

  .علم موصوف نباشد و از مردم چشم داشت كرنش و تواضع داشته باشد عالم نيست
 دو »شود  ميبه تواضع حكمت آبادان «: گويد  ميوي در معناي حديث ياد شده كه 

ود شخص عالم است و آن اين نخست احتمالي است كه در ارتباط با خ: دهد  مياحتمال 
نمايد،   ميشود و رشد ن  مياست كه تا در قلب عالم تواضع نباشد، تخم حكمت در آن سبز ن

احتمال دوم اين است كه تا زماني . الح نفس استصدر اين صورت حديث دستوري براي ا
 كه ،ندد تخم حكمت را در قلوب مردم بكارند و رشد دهنتوان  ميكه تواضع در علما نباشد ن

 هر دو احتمال درست يشان از نظر ا.در اين صورت حديث دستوري براي اصالح غير است
  ).348، ص1385 ،نيميخ. (است

   علم و زهد.5. 4
 به معناي بي رغبتي و عدم تعلّق زهد .ويژگي ديگر علم در اسالم ويژگي زهد است

. گيرد  ميامور دنيوي قرار  در مقابل دنياگرايي و تعلق خاطر و وابستگي به به دنيا است كه
ياد » هوي «ي ههاي ديني نيز چيزي است كه از آن با واژ مراد از دنياي مذموم در آموزه
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دنبال تمايالت و لذاتي باشد كه او را از  ههوي به اين معناست كه انسان در زندگي ب. شود  مي

اهوا و تمايالت نفساني شناسي در بسياري از مواقع به  علم و حقيقت. ددار  ميامر آخرت باز 
گيرد و وابستگي به تعلقات دنيوي انسان را از شناخت حقيقت و   مي در تعارض قرار  ميآد

رو زهد و عدم  دارد، از اين  مي و يا عمل به مقتضاي آن باز ندر صورت شناخت از بيان آ
 در ، تحقق در ايجاد علم و در صورت ميتواند نقشي مه  ميبستگي به اين امور  ق و دلتعلّ

  .افزايش آن داشته باشد
به ) زهد(و بي رغبتي ) تمص(اي ديديد كه خاموشي  گاه بندههر: فرمود) ص(پيامبر

شود، چه خداوند فرموده   ميدنيا به او داده شده، به او نزديك شويد كه به او حكمت داده 
ي كه چهل روز كس: ، نيز فرمود)269/بقره(است، و من يؤت الحكمه فقد اوتي خيراً كثيراً 

انش را به آن گويا بهاي حكمت را در دل او روان و ز در  دنيا زهد ورزد خداوند چشمه
من زهد في الدنيا اثبت : فرمود) ع(، امام صادق)434، ص1ج، 1371فيض كاشاني، (كند   مي

لدنيا  و دواءها و اخرجه من ااسانة و بصره عيوب الدنّيا داءهلاهللا الحكمه في قلبه وانطلق بها 
از ) ص( روايت شده كه چون از رسول خدا. )193، ص 3، جكليني(سالماً الي دار السالم 

 هفمن يرداهللا ان يهديه يشرح صدر: معني شرح صدر در اين سخن خداي تعالي كه فرمود
وقتي . فسحانانّ النور اذا دخل القلب انشرح الصدر و : پرسيدند، فرمود) 125 /انعام(لالسالم 
گفته شد اي رسول خدا براي . يابد  ميشود، سينه گشاده گشته و فسحت   مي قلب نور داخل

 دارالغرور و االنابه الي نفي عنعم التّجا: اي است؟ فرمود نشانهاين گشادگي سينه عالمت و 
آري، دوري و  ).561 ص،1408، طبرسي(دارالخلود و االستعداد للموت قبل نزوله 

و آمادگي براي مرگ ) آخرت(و بازگشت به سراي جاويدان ) ادني(گيري از سراي غرور  كناره
  .پيش از فرود آمدن آن

   علم و حلم و صمت .6. 4
وقتي در انسان . است) بردباري و خاموشي(مت ويژگي ديگر علم، ويژگي حلم و ص

ان در تحصيل مي آد و ظرفيتشود كه او متوجه و متفطّن به اختالف مراتب  ميحلم ايجاد 
كند   ميشود و ظرفيت تحمل و مدارا نسبت به عقايد مخالف را پيدا   مي حقايق علم و درك

قاً ميو زماني كه انسان ع. ورزد  ميز و متعصبانه اجتناب ميهاي تحكّم آ كارگيري روش هو از ب
شود و علم خود را در برابر مجهوالت، چون   ميمتوجه گستردگي قلمرو علم و ژرفاي آن 

گردد، زبانش از   ميهاي وجودي خود آگاه  كند و به محدوديت  ميهده اي از دريا مشا قطره
ت و خاموشي بر او غالب مشود و ص  ميادعاي گزاف و سخنان لغو و غيرحكيمانه بسته 

من عالمات الفقه الحلم و العلم و الصمت، انّ : نقل شده كه فرمود) ع(از امام رضا. گردد  مي
، 3كليني،ج(انّ الصمت يكسب المحبه انّه علي كلّ خير الصمت باب من ابواب الحكمه، 
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خاموشي يكي از درهاي حكمت . هاي فقه، بردباري، علم و خاموشي است از نشانه، )174ص

  .است، همانا خاموشي محبت آور و راهنماي هر امر خيري است
 لمنْ تَواضَعوا و الْوقَارِ و حلْمِبِالْ معه تَزَينُوا و الْعلْم اطْلُبوا  ُ:نيز فرمود) ع(امام صادق

ونَهلِّمتُع لْمالْع وا واضَعنْ تَومل تُمطَلَب نْهم لْمالْع تَكُونُوا لَا و اءلَمارِينَ عبج بذْهفَي لُكُماطب 
 مزّين جو كنيد و همراه با علم به حلم و وقارو  علم را جست).44، ص1، جكليني(بِحقِّكُم

آموزد تواضع كنيد، عالمان   مي علم  از اوآموزيد، و آنكه شما  ميشويد و به آن كسي كه علم 
تان را زايل گرداندار و ستمگر نباشيد تا باطل كاريتان، حقّجب.  
  علم و عمل. 7. 4

حالت .  علم و عمل چند حالت متصور استي هدر بار. يكي از آثار علم، عمل است
دوم . ه كسي به چيزي علم داشته باشد ولي به مقتضاي آن عمل نكندنخست اين است ك

اينكه به چيزي علم داشته باشد، ولي خالف علم خود عمل كند يا براي فريب كاري حق و 
سوم اينكه كسي به چيزي علم داشته باشد و به مقتضاي علم خود . زدميهم بيا هباطل را ب

تر  است و حالت دوم در نكوهيدگي، نكوهيدهحالت مطلوب همان حالت سوم . نيز عمل كند
از حالت نخست است، زيرا در حالت دوم، لجاجت و عناد بيشتري نسبت به حالت نخست 

) ع(امام علي. تر از عمل نكردن به علم است نهفته است و عمل كردن بر خالف علم، مذموم
فان أجابه مكث واالّ العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل والعلم يهتف بالعمل : فرمايد  مي

قرون و توأم به عمل است و كسي كه معلم ). 366، حكمت، 1379دشتي، (ارتحل عنه 
خواند اگر پاسخ سخنش داد   ميدانست، بايد به آن عمل كند، چرا كه علم عمل را فرا 

به نظر ما علم به معناي عادي و ). 716 -714صص، همان. (كند  ميماند وگرنه كوچ   مي
 رسوخ كند و عواطف و  مي ولي اگر علم در قلب آد،انجامد  مي لزوماً به عمل نمتعارف آن

احساسات او را با خود همراه سازد، در صورت نبودن موانع غيرقابل رفع براي انسان، لزوماً 
  .آيد  ميشمار  ه زيرا عمل از لوازم ذاتي چنين مفهوم و مرتبه از علم ب،شود  ميبه عمل منتهي 

كار  چگونگي سازوي هغزالي در بار: نگي منتهي شدن علم به عملچگو. 1. 7. 4
 ي ه تفكّر است، ولي ثمري هعلم و حال و عمل ثمر: نويسد  ميمنتهي شدن علم به عمل 

يابد، و   ميشود، حال دل تغيير   ميوقتي علم در دل حاصل .  تفكّر همان علم استخاص
شود، بنابراين عمل تابع حال و حال   ميوقتي حال دل تغيير يابد، اعمال جوارح دگرگون 

). 413 -412ص، صغزالي( خيرات است ي هعلم تابع فكر و فكر مبدأ و كليد هم وتابع علم 
  :توان به ترتيب زير بيان كرد  مييند را آاين فر

   عمل جوارحي ← حال قلبي← علم←تفكّر 
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در حد ه شناخت  بشود و در نهايت   ميعلم با تفكّر و شناخت مفاهيم ساده شروع 

قف  وأوضع العلم ما: فرمايد  مي) ع( علي.انجامد  مي ]ها و عمل كردن به آموخته[كار بستن  هب
 بي .)92 حكمت،1379دشتي، (علي اللسان و ارفعه ما ظهر في الجوارح و االركان 

 است كه در اعضا و  ميترين دانش؛ دانشي است كه بر سر زبان است، و برترين علم، عل ارزش
  ).643-642 ص، صهمان(جوارح آشكار است 

براي شناخت مقامات اهل سلوك مانند خوف، رجا، صبر، رضا، ) ره(نيميامام خ
  :جهار مرتبه قائل است كه عبارتند از... محبت، توكّل و

 علمي  همرتب. 1

  ايماني همرتب. 2

 نانمي اطي همرتب. 3

 . مشاهدهي همرتب. 4
اهين عقلي و فلسفي يا شبيه به آن، شناختي از در مرتبه نخست، سالك به كمك بر

 اين مرتبه اگر خود هدف قرار گيرد و به مراتب .آورد  ميدست  ههر يك از اين مقامات ب
 دوم سالك بايد آنچه را عقل با قوت ي هدر مرتب. باالتر منتهي نشود، حجاب خواهد بود

 آن ي ه قلب بنگارد كه نتيجي ه ادراك كرده است با قلم عقل به صفح ميبرهان و سلوك عل
 تبديل علم به ايمان را شدت تذكّر ي هطريق) ره(نيميامام خ. حصول ايمان به حقايق است

 ،بنابراين. )15 – 14 و 11ص  ص،1388 ،نيميخ(داند   ميو تفكّر و انس و خلوت به حقّ 
مش در انسان  اركان و لوازي ق حقيقت آن با همه يك چيز متفاوت از تحقّ مي مفهودانستنِ

ها ايمان قلبي آورده   به آن حقايقي كه به آن نسبت سوم، نفس انساني هدر مرتب. است
كند   مي ايمان ياد ي ه كاملي تبهكند كه از اين مرتبه به مر  مينان مياست، احساس اط

و با درجات (در مرتبه چهارم به تبع تجليات اسمائي و صفاتي خداوند ). 12همان، ص(
كند و سرتا پاي قلب او را به   مياي رحماني در سرّ سالك ظهور  هي و تجلّي االنور) مختلف

 اين فرآيند در واقع چگونگي ي هبا اراي) ره(نيميامام خ). همان(كند  مينور شهودي منور 
 و استداللي را به مشاهده و علم شهودي كه مالزم با عمل و ديگر آثار و  ميتبديل علم مفهو

 به نظر ما علم مطلوب ديني، چنين . علم است، مطرح ساخته استهاي مطلوب ويژگي
 بر  ميهايي كه براي علم در بينش اسال چون آثار و ويژگي. اي از علم است  مرتبهيامفهوم 

  .شود  ميعلم منطبق  شمرديم بر اين مفهوم و مرتبه از
 ارايه  مي اسالدر ادامه براي تأييد اين نتيجه تنها دو نمونه از اين قسم علم از متون

ثه بن مالك بن نعمان انصاري است كه در متون روايي ما آمده ريكي ماجراي حا: شود  مي
كه رسيدن او به يقين و معرفت شهودي موجب بي رغبتي او به امور دنيايي طوري  بهاست، 
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شده بود و يقينش او را به بيداري شب و تحمل تشنگي در روزهاي گرم واداشته و به 

بيند و معذّب بودن اهل   مي رسيده بود كه گويا متنعم بودن بهشتيان را در بهشت اي مرتبه
بن زياد با امام  لمي دوم ماجراي كي هنمون). 89، 3كليني، ج(كند  ميدوزخ را مشاهده 

دست مرا گرفت و ) ع(بن ابيطالب رالمؤمنين عليميا: گويد  ميبن زياد  لميك. است) ع(علي
زياد،  بن لمياي ك: شيد، پس از آن گفتكبيرون شهر رسيد، آهي به صحرا برد، وقتي به 

هاست، پس آنچه به تو  ترين آن ها نگاهدارنده اند و بهترين آن هاي علوم و حقايق ها پيمانه دل
اي بر راه  آموزندههي، ودانشمند اال: اند م سه دستهمرد: دار و به ياد داشته باش گويم، نگاه  مي

كه به دنبال هر سر و . شه سرگردانميتخوش باد و طوفان و ههاي دس رستگاري و پشه
كنند، نه از روشنايي دانش نور گرفتند، و نه   ميروند و با وزش هر بادي حركت    ميصدايي 

هاي مال و علم و مال اندوزان و عالمان را بر   سپس تفاوت.به پناهگاه استواري پناه گرفتند
 يآيين) هياستين و علم االرشناخت (بن زياد علم  ليميا ك: گويد  مي از جمله ،شمرد  مي

و كند،   مي و انسان در دوران زندگي با آن خدا را اطاعت ،شود  مياست كه با آن پاداش داده 
: گويد  ميكند و   مي خود اشاره ي گذارد، سپس به سينه  ميپس از مرگ، نام نيكو به يادگار 

را  د آنتوانستن  مييافتم كه   مي كاش كساني را در اينجا دانش فراواني انباشته است، اي
 دنيا قرار ي  دين را وسيله.باشند  مييابم اما مورد اعتماد ن  ميهوشاني بياموزند؟ آري تيز

هي بر دوستان خدا فخر هاي اال هاي خدا بر بندگان، و با برهان دهند، و با نعمت  مي
انديشي الزم را در شناخت  باشند اما ژرف  مييا گروهي كه تسليم حامالن حقّ . فروشند  مي

ها و  زند، پس نه آن  مي و ترديد در دلشان ريشه اي، شك حقيقت ندارند، كه با اولين شبهه
يا فرد ديگري كه سخت در پي . باشند  ميهاي فراوان من ن ها، سزاوار آموختن دانش نه اين

ورزد،   مياندوزي حرص  ه در ثروتلذّت بوده، و اختيار خود را به شهوت داده است، يا آن ك
دين پاسداري كنند، و بيشتر به چهارپايان چرنده شباهت  توانند از  ميكدام از آنان ن هيچ

ن هيچ مي ز:فرمايد  ميپس . ردمي  ميدارند، و چنين است كه دانش با مرگ دارندگان دانش 
ند يا آشكار و شناخته هي خالي نيست كه براي خدا با برهان روشن قيام كنت االگاه از حج

به خدا ... ان نرودميهايش از  شده، يا بيمناك و پنهان، تا حجت خدا باطل نشود، و نشانه
 آنان ي دا بزرگ مقدارند، كه خدا به وسيلهسوگند كه تعدادشان اندك ولي در نزد خ

 و در ارد،پدارد، تا به كساني كه همانندشان هستند بس  ميهاي خود را نگه  ها و نشانه حجت
 و دانش با بينايي حقيقي علم( آنان كه نور حقيقت بيني به دلشان تابيده.آنان بكاردي ها دل

، و روح يقين را )اند كار بسته هن و باور بقيشان آمده و با آسودگي و خوشي يبه سراغ
از شمارند، آسان گرفتند، و با آنچه ناآگاهان   ميها دشوار  اند، كه آنچه را خوشگذران دريافته

ن كنند، كه ارواحشان به جها  ميهايي زندگي  در دنيا با بدن. آن هراس داشتند انس گرفتند
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كنندگان مردم به دين  ن، و دعوتمينشينان خدا در زباال پيوند خورده است، آنان جا

دشتي، (ل هر گاه خواستي باز گرد ميك! آه آه، چه سخت اشتياق ديدارشان را دارم. خدايند
  ).661 -658ص ، ص147حكمت

هايي است  ، بيانگر آثار و ويژگيصورت گرفته كه از علم در اين دو نمونه صيفاتيتو
 دينداري ي ه است كه پشتوان ميرود و چنين عل  مي از علم انتظار  ميكه در بينش اسال

  .حقيقي و معرِف علم ديني در اسالم است
  

  گيري  نتيجه.5
يد با ذهني مشوش و غير منقّح و با پيش بايد انتظارات معقولي از دين داشت و نبا

المعارفي در نظر گرفت كه   دايرهي ههايي غيرمعقول به سراغ دين رفت و دين را بمثاب فرض
سر است، زيرا هدف اصلي دين و قرآن هدايت مي از آن،  ميحلِّ هر مشكل و استخراج هر عل

 قبل از ورود به . زده استن راستا است كه به گزينش دستميههاست و دين تنها در  انسان
شناسانه و دين شناسانه خود را روشن كرد و  بررسي نسبت علم و دين، بايد رويكرد علم

  . متقني گذاشتي هها را بر پاي تحليل بناي تفسير و
هاي ديني  علم ديني به معناي علم مطلوبي كه پشتوانه انجام تمام احكام و آموزه

 شهودي و  ميلمĤل علهاي آن بيان شده با  و ويژگيآثار  مياست و در كتاب سنّت اسال
 ،ق آن كافي براي عمل كه تحقّ مي مفهو صرفاً مي عل ظاهري و ميزم با عمل است، نه علمال
  . باشد  مي نهاي بيان شده ساير ويژگي اراي و د

 ي واقع است و جنبه ان محتواي علم كه به معناي كشفميتفكيك و تمايزگذاري 
شود تا فهم   ميفته، موجب رد آن با وجود عالم كه در متن مقاله صورت گحاارتباط و اتّ

يك دسته از اين . دست آوريم ه ظاهراً متعارض بهاي دينيِ تري از دو دسته از آموزه روشن
 ولو -د هر كس نزدارند علم و حكمت را هر جا و در   ميهايي است كه بيان  ، آموزهها آموزه

طلب نماييد، يعني به شخصيت و نظام ارزشي تعليم دهنده نگاه  باشد، -نزد منافق و كافر
اين باشد كه آن علم درست و صحيح ) بايد(در فرا گرفتن علم يگانه شرط  «:نكنيد و اينكه

گيريد كار نداشته   ميو مطابق با واقع باشد، و به آن كسي كه علم و حكمت را از او فرا 
 .اند  ناظر به محتواي منطقي علم و كشف واقعها اين دسته آموزه ).136مطهرّي، ص(» باشيد
دريافت علم از شخص و يا مكتبي  گر  كه بيانندستههايي   آموزه،ها  ديگري از آموزههدست

مقصود از طعام ) ع(امام باقر. گيرد  ميعلم را از چه كسي بداند متعلّم بايد خاص است، يعني 
 علم معرّفي »نظر االنسان الي طعامهفلي«: فرمايد  ميدر اين سخن خداي تعالي كه را 
 كليني،(د رگي  ميفراگير بايد مواظب باشد كه علمش را از چه كسي : فرمايد  ميكند و   مي
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علم  از اين جهت  با عالم است، كهعلمت ها ناظر به نسب  اين دسته از آموزه).63ص، 1ج

  . و غايات اوستها  بار از نظام ارزشي عالم و نيازها و انتظارات و انگيزه گران
توان گرفت، اين است كه متناسب با هدف   ميي ديگري كه از اين بحث  نتيجه

در .  به علم و حكمت، رويكردي هدايتي و اخالقي است ميهدايتي قرآن و دين، رويكرد اسال
 بسياري از فضايل ديگر أهاي اخالقي است كه سرمنش  حكمت يكي از فضيلت مياخالق اسال

اخالقي ) ام الفضايل(ت و عدالت از فضايل اصلي و در كنار شجاعت و عفّگيرد   ميقرار 
 عقلي بايد از حكمت كه همان ي هشود كه نه تنها قو  ميشود، و حتي تأكيد   مي هخواند

است ) حد تفريط در عقل(و بالهت ) افراط در قوه عقلي(ان جربزه ميرعايت اعتدال 
 غضبي نيز رعايت حد اعتدال و اكتساب ي  قوهي شهوي و خوردار باشد، بلكه در قوهبر

حكمت، عفّت و [فضيلت منوط به كارگيري عقل و حكمت است كه برآيند اين سه فضيلت
لزوم برخورداري . ق فضيلت ديگري به نام عدالت در انسان خواهد شد، موجب تحقّ]شجاعت

انطباق رويكرد ها،  آنو به صورت ملكه درآمدن  ،فضيلت حكمتويژه  ه بانسان از اين فضايل،
 خوف و خشيت و تواضع هايِ  مالزم با عمل و داراي ويژگياخالقي به علم را با علم شهوديِ

  .دهد  ميت، نشان مو زهد و حلم و ص
  

  منابع
 قرآن كريم. 1

سازمان : ، قم2، ترجمه محمدعلي انصاري، ج و دررالكلمغررالحكم، )تا بي( عبدالواحد،، آمدي. 2
 .ارالكتابچاپ و صحافي د

 . ميوزارت فرهنگ و ارشاد اسال: ، تهرانهويت علم ديني، )1382(، باقري، خسرو. 3
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام : تهران، شرح حديث عقل و جهل، )1385(، ني، روح اهللاميخ. 4
 .ني، چاپ دهمميخ

و نشر آثار امام تنظيم  مؤسسه: تهران، )آداب نماز( آداب الصلوه، )1388(، ني، روح اهللاميخ. 5
 .ني، چاپ شانزدهمميخ

 .، چاپ چهارمنشر الهادي: ، قمترجمه نهج البالغه، )1379 (،دشتي، محمد. 6
 فرهنگي صراط، همؤسس: ؟، تهران، فلسفه چيست؟علم چيست، )1386 (،سروش، عبدالكريم. 7

 .چاپ شانزدهم

 دريايي، مه محمدرسولترج، ت قرآنهاي اساسي شناخ پايه، )1361( ،احطباره، عبدالفتّ. 8
 .انتشارات رسالت قلم: تهران

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  و توليد علم )ع(همايش اهل بيت نخستين مجموعه مقاالت  24
: ، تصحيح و تحقيق و تعليق4-3مجمع البيان، ج ، )1408 (،طبرسي، فضل بن الحسن. 9

  . المعرفه، چاپ دوم دار:اهللا يزدي طباطبايي، بيروت لسيدهاشم رسولي محالتي، و سيدفض

 .دارالمعرفه: وت، بير4 ج،احياء علوم الدين، )تا بي(، غزالي، ابوحامد. 10

  ترجمه،  في تهذيب االحياءمحجه البيضاء ، )1372 (، مالمحسنكاشاني،فيض . 11
 استان قدس  ميهاي اسال بنياد پژوهش: ، مشهد1سيدمحمدصادق عارف، با عنوان راه روشن، ج 

  .رضوي

واد ، ترجمه و شرح سيدج3و2و1اصول كافي ، ج ، )تا بي(يعقوب بن اسحاق محمد بنكليني، . 12
 . هميه اسالميانتشارات عل: مصطفوي، تهران

 . مؤسسه الوفاء، چاپ دوم: بيروت،2،جبحار االنوار ، )ق1403(،  محمدباقر،مجلسي. 13

 .انتشارات صدرا: ، تهرانده گفتار، )بي تا(، مطهري، مرتضي. 14

وليان، كوشش دكتركاظم دزف ه، ب دفتر سوممعنوي، مثنوي، )1380(الدين،   ، جاللمولوي. 15
 .انتشارات طاليه، چاپ دوم: تهران

 

  

  
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

