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شناسایی  را  علم«  »اهل  که  باشیم  این  دنبال  به  جامعه  عموم  سطح  در  گر  ا

است؛  متفاوت  تشخیص  این  برای  افراد  استاندارد  شد  خواهیم  متوجه  کنیم، 

مدرک گرایی و یا حتی شاید برخی مهارت ها مانند: نیک سخنور بودن، در گزینش 

اما وقتی در محضر »شهر علم«، رسول خدا؟ص؟  تأثیر بسزایی دارد!  افراد  اغلب 

زانوی ادب می زنیم، ساختار ذهنی ما متفاوت می شود:

َلَها  اْلِحْفُظ  َو  ِبَفَراِئِضِه  اْلِعْلُم  َو  یِه  ِبُمِحّبِ اْلِعْلُم  َو  ِباهَّلِل  اْلِعْلُم  ْرَبَعٌة: 
َ
َفأ اْلِعْلِم  َمُة 

َ
»َعا

ی ..« )حرّانی، تحف العقول، ص 		(.
َ

ی ُتَؤّد َحّتَ

از  احادیث خاندان وحی  مانند سایر  این سخن بی نظیر،  ِباهَّلِل« در  »اْلِعْلُم  تعبیر 

گون قابل تأمل است!  گونا جنبه های 

گر در مسیر »بندگی خداوند«  با این نگرش، سواد مکتب، مدرسه و رسانه تنها ا

ارمغان  به  خود  صاحب  خورجیِن  در  علم«  »حقیقت  از  نصیبی  شد  گرفته  به کار 

است  وبال  آن  حمل کننده ی  برای  آن  سنگینی  صورت،  این  غیر  در  و  می آورد 

ِبِه«  َعِمَل  َمن  إاّل  الِقیاَمِة  َیوَم  صاِحِبِه  َعلی  َوباٌل  ِعلٍم   
ُ

ُکّل اهَّلل؟ص؟:  رسوُل  »قال 

)شهید ثانی، منیة المرید، ص 			( یعنی: هر علمی در روز قیامت برای صاحب 

کند. به این حقیقت در ادامه ی  که به علمش عمل  کسی  خود وبال است، مگر 



، سال پنجم، شماره ی نهم، بهار و تابستان ۱2۱۳۹۷

حدیث اشاره شده است.

که شناخت ما انسان ها وقتی در  ِباهَّلِل« این است  نکته ی دیگر در تعبیر »اْلِعْلُم 

کنیم؛ به عنوان  کمال رعایت  که اصول آن را به  مسیر اصلی خود محقق می شود 

که باید همواره در مطالعات خود به  مثال یکی از اصوِل توحیِدحقیقی این است 

که بشر به دلیل علم نامحدود خود، توان شناخت بسیاری  خاطر داشته باشیم 

>اهَّلُل خاِلُق  او است  که خالق  به خدایی  برسد  ندارد، چه  را  پدیده ها  و  اشیاء  از 

ّنَ 
َ
>أ دارد  احاطه  هستی  همه ی  بر  و   )		 )الزمر،  ار<  اْلَقّهَ اْلواِحُد  ُهَو  َو  َشْی ٍء  ُکِل 

حاَط ِبُکِل َشْی ٍء ِعْلمًا< )الطاق، 		( پس بر مبنای قاعده ی »خروج عن 
َ
اهَّلَل َقْد أ

ُه  ِإّنَ  ِ
هَّلِلَّ ُیَقاَل  ْن 

َ
أ َیُجوُز  اِني؟ع؟ 

َ
الّث ُبو َجْعَفٍر 

َ
أ الحّدین« باید سخن بگوییم: »ُسِئَل 

کلینی،  ْشِبیه« )شیخ  الّتَ َحّدِ  َو  ْعِطیِل  الّتَ َحّدِ  ْیِن 
َ

اْلَحّد ِمَن  ُیْخِرُجُه  َنَعْم  َقاَل  َشْی ٌء 

الکافی، ج 	، ص 		(.

دینی  رهبران  و  معلمان  است.  خدا  دوستداران  شناخت  علم،  نشانه ی  دومین 

 اْلُحُب َو اْلُبْغض« )محدث نوری، ج 
َّ

یُن ِإال که اساس اش محبت است »َهِل الّدِ

عاَم َعلی  		، ص 			 ( بر مبنای »حب خداوند« زندگی می کنند >َو ُیْطِعُموَن الّطَ

سیرًا< )األنسان، 	( به همین روی توسط خداوند انتخاب 
َ
ِه ِمْسکینًا َو َیتیمًا َو أ ُحّبِ

ْعَلُم َحْیُث َیْجَعُل ِرساَلَتُه< )األنعام، 			(.
َ
می شوند: >اهَّلُل أ

که در  کند  کند و هرکسی در زندگی شخصی خویش بررسی  این شناخت باید رشد 

گوش فرادادن  چه مرحله ای است؟ واالترین مرحله بر مبنای ترسیم آیات قرآن 

ِبُعوني  َفاّتَ اهَّلَل  وَن  ُتِحّبُ ُکْنُتْم  ِإْن  >ُقْل  است  االهی  حجت های  فرمان های  به 

ُیْحِبْبُکُم اهَّلُل َو َیْغِفْر َلُکْم ُذُنوَبُکْم َو اهَّلُل َغُفوٌر َرحیٌم< )آل عمران، 		(.

بنابراین نشانه ی سوم و چهارم علم، شناخت واجبات خداوند از طریق همین 



۱۳ بی عدالتی در به کارگیری واژه ی علم

برگزیدگان االهی و مراقبت از ادای آنان به درستی است؛ چون کسی که خداشناس 

که آنات زندگی اش باید  است، ر است اندیش و درست کردار است؛ یافته است 

کند، پس دست از پا خطا نمی کند، بنابراین ارتباط مهمی  در مدار توحید حرکت 

گناه وجود دارد چون جنس علم، نور است.  کوچک ترین  میان علم و ترک حتی 

»قال الصادق؟ع؟: اْلِعْلُم ُنوٌر َیْقِذُفُه اهَّلُل ِفي َقْلِب َمْن َیَشاُء« )مصباح الشریعة، ص 

		(. در نتیجه، همه ی خوشبختی و نگون بختی آدمی وابسته »معرفةاهَّلل« و 

ُمُکُم اهَّلُل َو اهَّلُل ِبُکّلِ َشْی ٍء  ُقوا اهَّلَل َو ُیَعّلِ کارگیری آن در زندگی است >َو اّتَ میزان به 

َعِلیم < )بقره، 			(.

گفت: »اهل علم«… اینک  کسی متبلور شد، می توان به او  گر در  این چهار پایه ا

استخدام  نیکی  به  ما  جامعه ی  در  علما«  و  »عالم  تعبیر  آیا  کنید  قضاوت  خود 

از  می رود  انتظار  این  علمی  نشست های  و  پایگاه ها  از  حداقل  شاید  می شود؟ 

کنند تا به »بی عدالتی در  این واژگان سترگ در جای مناسب خودش استفاده 

به کارگیری واژه« متهم نگردند.

امید آنکه به عنایت صاحب علم در این روزگار، همه ی ما به نشان علم، زیور 

کامل الزیارات، ص 	0	(. ُم َعَلی َمَحاّلِ َمْعِرَفِة اهَّلل « )ابن قولویه، 
َ

ا شویم: »الّسَ


