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بی تردید یکی از مهمترین اهداف آموزش، تربیت نیروی انسانی دانا برای جامعه 

از  گذراندن دروس مختلف و استفاده ی علمی  با  که در نگاه مادی صرفًا  است 

که همین  استادان و صاحب نظران شکل می گیرد؛ اما چه بسیار دیده شده است 

گیر، سرشار از مجموعه ی  تعّدد استاد سبب سردرگمی علم آموز شده و ذهن فرا

که در نهایت فرد را از حقیقت دور می کند. گون شده است  گونا باورهای 

گاهی در مجامع علمی و در میان مدعیان علم آموزی  داشتِن استادان مختلف 

گیر به نشستن پای درس این  گاهی وقت فرا فقط برای تفاخر زیست نامه است و 

بیشتر  چه  هر  هم  گاهی  و  می گذرد  تحلیلی  هیچ گونه  بدون  استاد،  آن  و  استاد 

کار بستن  کمتر آمیخته ی زندگی می گردد یا فرصت به  آموخته می شود آموزه ها، 

در زندگی پیش نمی آید و یا شاید پیش نمی آوریم…

کرم؟ص؟ تمام معادالت  گاه و بیگاه ها کالمی نورانی از پیامبر ا در میان همه ی این 

بشری را بر هم می زند:

تنبیه  و  الناظر  نزهة  )حلوانی،  َیعَلم«  َلم  ما  ِعلَم  اهَّلُل  َثُه  َوّرَ َیعَلُم  ِبما  َعِمَل  »َمن 

دانش  خداوند  کند،  عمل  می  داند  آن چه  به  کس  هر  ص۱۰۲(  یعنی:  الخاطر، 

که نمی  داند به او ارزانی می  دارد. آن چه را 



، سال پنجم، شماره ی دهم، پاییز و زمستان 12۱۳۹۷

ترسیم  جامعه  نادرست  رویکرد  از  را  خود  خوف  خدا؟ص؟  رسول  دیگر  جایی  در 

می کند و می فرماید: »أیتها ااُلّمة إّنی ال أخاُف َعلیکم فیما ال َتعَلمون َو لِکن ُانظروا 

َتعَلمون« )پاینده، نهج الفصاحة، ص۳۵۸( یعنی: ای امت؛  َتعَملوَن فیما  َکیَف 

از آن چه نمی دانید بر شما بیم ندارم ولی بنگرید آن چه را می دانید چگونه  من 

عمل می کنید؟

کردن نام این و آن به عنوان استاد  آری، باید اوراق بشوییم و به جای ردیف 

که  است  دقیقًا همان مهمی  این  و  بیاندیشیم  به عملکرد خود  بیشتر  خویش، 

بین ما و خدا تعریف می شود و همه ی رزومه ها_ به تعبیر دانشگاهی آن_ از آن 

تهی است…

در  را  اسالم  تربیتی  روش  باید  پس  است،  شیطان  ح  طر با  مقابله  هدف،  گر  ا

که  کنیم و اینجاست  دستورکار زندگی خود قرار دهیم و به آن چه می دانیم عمل 

ُمکُم اهَّلل< )البقره،  ُقوا اهَّلَل َو یَعّلِ گیری دانش می زند:>اّتَ تقوا »حرف اول« را در فرا

۲۸۲( یعنی: خدا تقوا داشته باشید، خداوند به شما تعلیم می دهد.

کی از  که حا مفهوم این رویکرد از زبان سایر امامان؟مهع؟ نیز بارها تکرار شده است 

اصالح نشدن این مشکل اساسی در جامعه ی علمی است:

)عالمه  یْعَلم«  َلْم  َما  اهَّلُل  َمُه 
َ
َعّل یْعَلُم  ِبَما  َعِمَل  »َمْن  می فرماید:  باقر؟ع؟  امام 

چه  آن  به  کند  عمل  کس  هر  یعنی:  ص۱۸۹(  ج۷۵،  بحاراألنوار،  مجلسی، 

می داند، خداوند به او می آموزد آن چه نمی داند.

)شیخ  َیْعَلم «  َلْم   َما  ُکِفَي   َعِلَم  ِبَما  َعِمَل  »َمْن  فرموده اند:  نیز  صادق؟ع؟  امام 

کفایت  کند به آن چه می داند،  کس عمل  صدوق، التوحید، ص۴۱۶( یعنی: هر 
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می کند از آن چه نمی داند.

کنیم خداوند ورای تصور  گر به دانسته های اندک خود عمل  باور داشته باشیم ا

ما از راه هایی متفاوت علوم را به ما می آموزد… استادی را به سراغ ما می فرستد، 

روزنه ی قلب ما را به حقایق ناب روشن می کند، و…

را در جرگه ی  قرآن و حدیث  اعلی می خواهیم همه ی خادمان  از خداوند علِی 

عالمان عامل خودش قرار دهد.




