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از باب علم نبی ،#امیرالمؤمنین علی ،$منقول است کـه فرمـود «العل مُُ
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اما این کدام علم است که منجر به اقتدار انسان در زندگی است؟ و زیر بنای نقشۀ
علمی هر فرد ،شامل چه مشخصاتی است؟

َ َ َ َ
]ُم َ
امیر کالم $میفرمایـد « َأ ْل َلَ مُُ ْال ِعل ْ ُُبلکُ َ[للک َ
ُصلح ِ ُ
لاَُللکُعلى
ِ ِ
َ ََ َ َ َ ْ َ
َ
لاَ ُِه» (آمدی )34 ،یعنی الزمترین علم برای انسان ،آن
س
ُف
َُِی ُِنکُوُأ جبن ُُلکُعن ِ
است که بر درستی دینش راه نماید و فساد و تباهی را برایش روشن کند.
حقایق عالم هستی بسیار است از این رو ،برای علم نمیتوان مـرزی در نظـر
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ن» (همـو ،ص .)34تردیدی نیست کـه علـم ،گنجـی
گرفت؛ «ال ِع م ُک ز زٌنُ َع ُِظ ٌُیَُلُیف زَ ُ
تمام ناشدنی است اما باید در کسب آن در زندگی ،مـدیریتی کارآمـد داشـت چـه
اینکه علوم بیش از آن است که بتوان به آن احاطه داشت و تمام آن را فراگرفت،
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پس بایسته است از هر علمی نیکوترین آن فراگرفته شـود «ال ِعل ُُأُکلن ُِم ُ
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در کسب دانش ،توجّه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه علـم ،یـاد گـرفتن
گزارههای علمی و حفظ کردن آن نیست بلکه این فهم و درک مطلب اسـت کـه
آدمی را به رشد و تعالی میرساند ،چه بسیار انسانهایی که اهتمام آنان فقط حفظ

آیات و روایات است ،امّا از وجدان معارف وحیانی محـروم هسـتند ،در حـالی کـه
دریافت معانی علم صحیح ،ضامن حیات علمی فـرد و جامعـه اسـت ،چـه اینکـه
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«ال ز ْف مُمُآیةُال ِع ُ» (همو ،ص.)46
وقتی علم فهمیده شد ،چراغ راهِ دانشور میگردد و اینجا است که باید کـاربرد
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ُیبلغ ُِبلکُالغایلة» (همـو ،ص

 )35یعنی علم ،تو را راه مینماید و عمل ،تو را به منتهای مطلب میرسـاند؛ آری

َ
این علم است که انسان را عالم و او را مانـدگار مـیکنـد « َا ْل ِ م
علام َُی َُوُانُاکنُ
میتاُ» (همو ،ص  )31یعنی عالم زنده است ،اگرچه مرده باشد.
در نتیجه از منظر دین ،انسان مؤمن چهار نوع مدیریت علم را باید در زنـدگی
لحاظ بدارد
 .1همواره زمانی را برای کسب دانش قرار دهد.
 .4کوشش همیشگی وی کسب دانش صحیح باشد.
 .4به دنبال فهم و وجدان مطالب باشد.
 .3یافتههای علمی خود را در زندگی به کار گیرید.
چهارمین دفتر«دانشنامۀ علوم قرآن و حدیث» را به امیـد دسـتیابی بـه علـم

حقیقی به داللت ولیّ زمان ،امام عصر $میگشاییم
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منابع
 .1ابن أبی الحدید ،عبد الحمید بن هبه اهلل ،شرح نهج البالغة البن أبی الحدید،
مصحح محمد ابوالفضلابراهیم ،مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی ،قم چاپ
اول 1363 ،ق.
 .4ابن طاووس ،على بن موسى ،اإلقبال باألعمال الحسنة ،مصحح جواد قیومى
اصفهانى ،قم چاپ اول ،دفتر تبلیغات اسالمى 1414 ،ش.
 .4تمیمى آمدى ،عبد الواحد بن محمد ،تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،مصحح
مصطفى درایتى ،قم دفتر تبلیغات ،چاپ اول 1444 ،ش.

