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که توسط حامل آن، ماهیت  در ادامه ی مبحث »مدیریت علم« باید به آسیب شناسی علم پرداخت؛ البته علمی 

کند آفتی آن را فرا نمی گیرد؛ در این باره، قرآن و حدیث شاخص هایی را برای مدیریت نفس انسان  نورانی خود را حفظ 

کرده اند تا وجه تمایز »علم حقیقی« از غیر آن مشخص شود. مشخص 

که به حق مانع رشد علمی در قلمروی دانش است. »غرور علمی« یک  یکی از آفت های درخت دانش، غرور است 

کنش های رفتاری زیر را در پی دارد: که وا بیماری اخالقی است 

بالندگی کاذب. 1

که به اهل علم مشهور شده اند در برابر همه ی مسائل به اظهار نظر می پردازند. این عملکرد به سبب  برخی از افراد 

خ می دهد؛ این خود از مصادیق عوام فریبی است و دیر یا زود باعث رسوایی فرد و گمراهی  شهامت نگفتن »نمی دانم« ر

که فرد خود را متخّصص همه ی علوم می داند؛ چنین  دیگران می شود. »تورم شخصّیت« وقتی سراغ انسان می آید 

که این  کارشناسانه سخن می گوید  شخصی از اعتراف به جهل و نادانی باز می ماند و درباره ی همه ی مسائل هستی، 

صفِت انساِن درون تهی است. 

 ! َبا َذّرٍ
َ
ِة؛ یا أ اَس َلْم یِجْد ِریَح اْلَجّنَ َبا َذّرٍ َمِن اْبَتَغی اْلِعْلَم ِلیْخَدَع ِبِه الّنَ

َ
رسول خدا؟ص؟ به ابوذر غفاری می فرماید: »یا أ

 ِعْلَم َلک ِبِه َتْنُج ِمْن َعَذاِب اهلِل یْوَم اْلِقیاَمة« 
َ

 ُتْفِت ِبَما ل
َ

ْعَلُمُه َتْنُج ِمْن َتِبَعِتِه َو ل
َ
 أ

َ
 َتْعَلُمُه َفُقْل ل

َ
ِإَذا ُسِئْلَت َعْن ِعْلٍم ل

که برای مردم فریبی در جستجوی  کسی  )عالمه مجلسی، ج 74، ص 76( یعنی: »ای ابوذر! بوی بهشت به مشام 



، سال سوݠم، شماره ی پنجݠم، بهار و تابستان 121395

که پاسخ آن را نمی دانستی، پس بگو: »نمی دانم«، و خود  علم باشد، نخواهد رسید؛ ای ابوذر! هرگاه از تو چیزی پرسیدند 

که نمی دانی فتوا نده تا از عذاب خداوند در روز قیامت رهایی یابی«. در فرمایش  را از پیامدهای آن نجات بده و به چیزی 

ْدِری « )برقی، 
َ
 أ

َ
 یْعَلُم  َفْلیُقْل ل

َ
ا ل ُجُل ِمْنکْم َعّمَ امام صادق؟ع؟ هم همین مفهوِم »اذعان به جهل« آمده است: »ِإَذا ُسِئَل الّرَ

ج 1، ص 206(

خود برتر بینی علمی. 2

که در تعامالت او با دیگران حتی نزدیکانش  کنش های رفتاری شخِص مغرور است  خود برتر بینی علمی یکی دیگر از وا

که در سلوک اولیاء  کند، در حالی  که حتی حاضر نیست به جایگاه علمی فرد دیگری اعتراف  به چشم می خورد تا جایی 

گوش  که سرچشمه ی علوم حقیقی هستند همواره شاهد فروتنی حتی در برابر زیردست هستیم. شاید رمز این فروتنی  خدا 

ُلک  ِلِعْلِمک« )تمیمی آمدی، 45( یعنی: 
َ

که »ِمْن  َفْضِل  ِعْلِمک  اْسِتْقال سپردن به این سخن مولنا امیرالمؤمنین؟ع؟ است 

که دانش خود را کم و ناچیز بشماری«. آری، چشمه ی جوشان علم همواره در حال  »از فضیلت یا فزونی علم تو، این است 

جریان است و انسان خردمند همواره از هستی بخش خویش درخواست فزونی علم را دارد: »َرّبِ ِزْدنی  ِعْلمًا« )طه، 114(

 
َ

َتُعّد  
َّ

ِلَئال اْلَجَهالِت  ْنَواِع  
َ
ِبأ ْعُتک   در جایی دیگر امیرمؤمنان؟ع؟ در وصّیت خویش به امام مجتبی؟ع؟ می فرماید: »َفّزَ

 َنْفَسُه ِبَذِلک َجاِهاًل« )عالمه مجلسی، ج 74، ص 203( 
َ

 یْعَلُم َقِلیٌل َفَعّد
َ

ّنَ َما یْعَلُم ِفیَما ل
َ
َنْفَسک َعاِلمًا َفِإّنَ اْلَعاِلَم َمْن َعَرَف أ

یعنی:» پس تو را به انواع جهالت و نادانی سرزنش نمودم تا خود را عالم مپنداری؛ عالم کسی است که بفهمد آنچه می داند 

در برابر آنچه نمی داند اندک است از این رو خود را جاهل می شمارد«. در نتیجه، در مسیر علم باید دانست شمار جهالت 

فقِر علمی  زیان بار غروری علمی است و وجدان  اثر  به عبارت دیگر احساس بی نیازی،  بیشتر است.  او  گاهی  آ از  انسان 

می تواند عامل پیشرفت انسان باشد.

رسوخ غرور در قلب انسان سبب می شود فرد در دیدگاه خود تنیده شود؛ وی حاضر به گوش سپردن به بیان، مشورت و 

یا انتقاد دیگران نباشد و از دیدگاه خود متعصبانه دفاع کند تا جایی که غرور، رهزن علم شود و فرد، درمانده ی درک حقیقت 



13 غرور علمی )سخن مدیر مسئول(

شود. چنین انسانی با اینکه در مطالعات خود به نکوهش »حب نفس« پی برده است، در این حجاب اسیر گشته و در تمام 

شئون زندگی »خودمحور« می شود.

که فرمود:  کرده ایم یا نه، از سخن نبی مکرم؟ص؟ روشن می شود  کمینگاه شیطان سربلند عبور  اینکه بیابیم آیا از این 

 ُبْعدًا« )ورام، ج 1، ص 220( یعنی: »هرکه بر علم خود بیافزاید ولی بر 
َّ

»َمِن اْزَداَد ِعْلمًا َو َلْم یْزَدْد ُهًدی  َلْم یْزَدْد ِمَن اهلِل ِإل

که با هدف تقّرب به خداوند تحصیل می شود ممکن است  هدایتش افزون نگردد از خداوند دورتر می گردد«. آری علمی 

که به نادانی خود پی برده است. کسی است  کالم، دانای واقعی  گردد. بنابراین در یک  در صورت بروز آفت، موجب ُبعد 

« را با پناه جستن به خداوند از حجاب »غرور علمی« آغاز  پنجمین شمارگان مجله ی » 

می کنیم.
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