آداب دانشاندوزی در سخنان امام رضا

(ع)

مرتضی رحیمی

چکیده

1

امام رضا امتیازهای زیادی برای علم برشمرده و طلب و دریافت معارف دینی
را تنها از افرادی که واجد شرایط خاص هستند ،مجاز دانستهاند ،در عین حال اشاره
نمودهاند که طلب و دریافت دیگر علوم از هر کس که آنرا دارا باشد مطلوب است.
بررسی حاضر در پاسخ به پرسش «امام رضا(ع) چه آدابی را شرط تحقق امتیازهای
علم دانستهاند؟» اشاره نموده که ایشان بر ضرورت انگیزة الهی در دانشاندوزی تأکید
نموده و مواردی ،مانند خشیت از خداوند ،خدمت نمودن به مردم و انجام کارهای
خوب را از نشانههای انگیزة الهی برشمردهاند ،عمقی بودن تعلیم و تعلم و نیز پرسش
برای طلب علم را مورد تأکید قرار داده و شرم جاهل از پرسش و شرم پاسخدهنده از
گفتن «نمیدانم» را در فرض عدم آگاهی وی نکوهش کردهاند .از دیدگاه آن حضرت،
معلم باید دارای ویژگیهای خاصی باشد و متعلم نیز باید خویشتن خود را بشناسد.
هدف از نوشتار حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده آن است که
آداب دانشاندوزی و امتیازهای علم از منظر فرهنگ رضوی بیان و با رعایت آن
آداب ،به توسعة علم و دانش تشویق شود.
(ع)

واژههای کلیدی
علم ،آداب ،پرسش ،خودشناسی ،نیت ،تعلم(دانشآموزی)

تاریخ دریافت 94/04/29 :تاریخ پذیرش94/06/11 :
 .1استادیار گروه علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شیراز
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مقدمه

در متون اسالمی ضمن بیان اهمیت علم ،آداب و ویژگیهایی نیز برای علماندوزی بیان

شده و رسالههایی مانند آداباملتعلمنی خواجه نصیر نگاشته شده ،اما تحقیق مستقلی پیرامون
امتیازهای علم و آداب دانشاندوزی از دیدگاه امام رضا(ع) وجود ندارد ،لذا مقالة حاضر به

این امر اختصاص یافته تا به پرسشهایی مانند «آیا امام رضا(ع) ویژگیها و امتیازهایی برای
علم بیان نمودهاند؟»« ،آیا امام رضا(ع) آدابی برای طلب علم بیان داشتهاند؟»« ،آیا علمی که
امام رضا(ع) از آن سخن گفتهاند به معارف دینی محدود میشود؟»« ،آیا گرفتن علوم مربوط
به شریعت از غیرمسلمان مجاز است؟» و «آیا امام رضا(ع) مفهوم نیت الهی در علمآموزی را
بیان داشته و برای آن نشانههایی بیان فرمودهاند؟» پاسخ دهد.
نوآوری نوشتار حاضر از دو جهت است .1 :تبیین و شرح امتیازهای علم در سخن امام
رضا(ع) :حضرت تنها در یک حدیث به  28امتیاز علم اشاره کردند ،در کتابهای اخالقی
و برخی تفاسیر و نیز کتابهای حدیثی و فقهی به نقل و احیانًا ترجمة حدیث اکتفا شده
است؛  .2در نوشتار حاضر ،آداب دانشاندوزی و شرایط الزم معلم از دیدگاه امام رضا

(ع)

بررسی شده است.
اهمیت علم

در متون اسالمی ،از علم تمجید شده و عالمان ،ازجمله محبوبترین مردم در پیشگاه خداوند

به حساب آمدهاند ،مث ً
ال حضرت موسی(ع) از خداوند پرسید محبوبترین مردم در پیشگاه
شما کیست؟ خداوند فرمودند« :عالمی که در طلب علم باشد» (زمخشری ،1412 ،ج.)16 : 4
همچنین در برخی از روایتها ،ارزشمندترین افراد ،عالمترین آنها و کمارزشترین افراد،
کمعلمترین آنها بهشمار آمدهاند (مجلسی ،1410 ،ج.)164 :1
در برخی روایتها آمده که خیر دنیا و آخرت ،در علم و شر دنیا و آخرت ،در جهل نهفته
است (فتالنیشابوری ،بیتا.)12:

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

ِم ،ف ْ
ِن أَ ْه ِلهِ ،فَ ِإ ْن تَ َعُّل ِم ِه
 َط َل ُب الِْع ْل ِم فَ ِر َ
وه م ْ
ِس ُ
يض ٌة َع َلى ُك ِّل ُم ْسل ٍ
َاط ُلبُوا الِْع ْل َم ِف َم َظانِّهَِ ،و ا ْقتَب ُ

ِن َل يَ ْع َل ُم ُه َص َدقَةَ،
ِيم ُه م ْ
َِّلِ َح َسنَةًَ ،و َط َلبِ ِه عِبَا َدةَِ ،و الُْ َذا َك َر ِة فِي ِه تَ ْسب ٌ
ِيحَ ،و الَْع َم ُل بِ ِه ِج َهادَِ ،و تَ ْعل ُ
ار ُسبُ ِل َْ
ال َل ِل َو َْ
ال)َ ِ ،لنَّ ُه َم َع ِالَ َْ
َو بَ َذلَ ُه ِ َل ْه ِل ِه قُ ْربَ ٌة ِإ َل اهللِ (تَ َع َ
الَّنةَِ ،و املؤنس ِف
ال َر ِامَ ،و َمنَ ُ

اح ِب ِف الُْغ ْربَ ِة َو الْ َو ْح َدةَِ ،و الُْْ ِد ُث ِف َْ
الدل ُ
الص ِ
الض َّراءَِ ،و
الس َّرا ِء َو َّ
ال ْل َوةَِ ،و َّ
الْ َو ْح َشةَِ ،و َّ
ِيل ِف َّ
الس َل َح َع َلى َْ
َع اهللُ بِ ِه أَ ْق َوامًا فَيَ ْج َع ُل ُه ُم ِف َْ
ي قَا َد َة ،تقتبس
ال ْ ِ
ال ْع َداءَِ ،و َّ
الز ْي َن ِع ْن َد األخالء .يَ ْرف ُ
ِّ
َ
ِحتِ َها متسهمَ ،و
َب الََْلئ َِك ُة ِف خلتهمَ ،و بِأ ْجن َ
آرائِ ِه ْم ،تَ ْرغ ُ
ِمَ ،و يُ ْهتَ َدى بفعاهلمَ ،و يُ ْنتَ َهى ِإ َل َ
آثَا ِره ْ
ب
ِر لَُ ْم ُك ِّل َر ْط ٍب َو يَاب ٍ
اع الْ ِ ِّ
ِس َح َّت ِحيتَ ُ
ِف َص َلتِ َها تَبَ َ
ان الْبَ ْح ِر َو َه َو ُّام ُهَ ،و ِسبَ ِ
ار َك َع َل ْي ِه ْم ،يَ ْستَ ْغف ُ
الظ ْل َمةَِ ،و قُ َّو َة َْ
اء َْ
ِن ُّ
ِن َْ
الض ْع َف،
ِن َّ
َو أنعامهِ .إ ْن الِْع ْل ِم َحيَا ِة الُْق ُل ِ
البْ َد ِان م ْ
ار م ْ
وب م ْ
البْ َص ُ
ال ْه ِلَ ،و ِضيَ ُ

ِس َْ
ِل َْ
الدنْيَا َو ْال ِخ َرةَِّ ،
يَ ْب ُل َغ بِالَْع ْب ِد َمنَاز َ
الد َر َج ِ
الذ َك ِر فِي ِه
ال ْخيَارَِ ،و ََمال ِ
ات الُْع َلى ِف ُّ
البْ َرارَِ ،و َّ
وص ُل َْ
امَ ،و يَ ْع ِر ُف َْ
ال َل َل
ام ،بِ ِه يُ َط ُ
يَ ْع ِد ُل ب ِّ
الر ِّب َو يَ ْعبُ ُدَ ،و بِ ِه تُ َ
ال ْر َح ِ
امَ ،و مدارسته بِالْقِيَ ِ
ِالصيَ ِ
اع َّ

الس َع َد َاء َو َُي ِّر ْم ُه َْ
ِن َْ
وب ِلَ ْن لَْ َُي ِّر ْم ُه
ال ْشقِيَاءِ ،فَ ُط َ
مَ
ال َر ِام ،الِْع ْل ِم ِإ َم ٍ
ام الَْع َم ِل َو الَْع َم ِل تَابََع ُه ،يلهم بِ ِه ُّ
اهللِ ِم ْن ُه َح ُّظه؛ طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است ،پس دانش را از هر جا که احتمال
میدهید وجود دارد و از اهلش بجوييد .آموزش در راه خدا حسنه است و طلب آن،
عبادت و گفتگوى علمى ،تسبيح و عمل بدان ،جهاد و آموزش آن به كسى كه آگاهی ندارد،

صدقه بوده و دادن آن به اهلش ،موجب نزديكى به خداوند است ،زيرا علم ،نشانههاى

حالل و حرام و عالمت راههايى است كه به بهشت مىرسد و هنگام وحشت ،ياور آدمى
است و هنگام غربت ،يار انسان و تنهايى و سخنگوى در خلوت و هنگام سختى و شدت،
راهنما و در برابر دشمنان ،جنگافزار و در ميان دوستان زینت است .خداوند در پرتو آن،

مردمانى را به اوج مىرساند و در امور خير ،راهبرشان بوده تا جاییکه از آثار ايشان اقتباس
شده ،از رفتار نيكشان ره میيابند و همه به انديشة ايشان مىرسند .فرشتگان ،دوستی با
ایشان را دوست دارند ،بال خویش را برای طالبان علم گسترانده و در نمازشان براى آنها

طلب بركت و آمرزش مىكنند .هر خشك و ترى ،حتى ماهيان دريا ،حشرهها ،درندگان
و چهارپايان خشكى ،براى ايشان طلب آمرزش میکنند .دانش ،موجب زنده بودن دل در

برابر جهل ،پرتو ديدگان در ميان ظلمت و نيرومندى جسم از سستى است .دانش ،نيكان

را به منزلگاههاى برگزيدگان ،سراى نيكان و درجههای واالى دنيا و آخرت مىرساند.
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امام رضا(ع) نیز فرمودهاند:
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يادآورى در دانش ،همسنگ روزه و مباحثة آن چونان شبزندهدارى است .در پرتو آن،

خداوند را فرمانبرده و او را مىپرستند .با آن صلة رحم بهجاى آورده مىشود و بهوسیلة

آن ،حالل از حرام تمیز داده میشود .علم ،جلودار عمل و عمل ،پيرو علم است .نيكبختان،
از آن برخوردار و نگونبختان ،از آن بىبهره هستند ،پس خوشا به حال آن كس كه خدا از
دانش ،بىبهرهاش نساخته است (طوسی1414 ،ق.)488 :

نکاتی از سخن امام رضا

(ع)

از میان سخنان امام رضا(ع) که بیان شد ،نکات ذیل برداشت میشوند:

 .1وجوب طلب علم

يضةٌ( »...طوسی1414 ،ق ،)488 :نشانگر آن است که طلب علم،
جملة « َط َل ُب الْ ِع ْل ِم فَ ِر َ

واجب است .در برخی احادیث ،طلب علم از طلب مال ،واجبتر دانسته شده است ،مث ً
ال
امام علی(ع) فرمودند« :طلب علم بر شما واجبتر است تا طلب مال» (کلینی1429 ،ق ،ج:1
.)73
منظور از اوجب بودن طلب علم آن است که در فرض تزاحم بین علم و کسب ،علم بر
مال مقدم میشود (عراقی1414 ،ق.)118 :5 ،
در توجیه اوجب بودن علم میتوان گفت مال و علم از راههای خاص و به مقدار معلوم و
مشخصی که در علم خدا مقدر است بهدست میآیند ،اما چون مردم غالبًا در فکر تحصیل علم
نیستند ،تحصیل علم ،به زحمت و طلب بیشتری نیاز دارد ،زیرا در اینکه مال و علم قسمت
شدهاند و هر یک از آنها به طلب نیاز دارند تردیدی نیست (حسینیشیرازی ،بیتا ،ج.)352 :10
از همین روی ،دعای ترککنندة طلب مال به اجابت نمیرسد (خویی1400 ،ق ،ج.)295 :6
در برخـی از روایتهـا آمـده کـه ازجملـه علـل اوجـب بـودن طلـب علـم آن اسـت که با

ِيشـتَ ُه ْم» (زخـرف ،)32 /خداوند عادل ،تقسـیم مال را
ـمنَا بَْينَ ُهم َّمع َ
توجـه بـه آیاتی مانند «َْن ُن قَ َس ْ

تضمیـن نمـوده و بـه وعـدهاش در اینبـاره وفـا میکنـد ،اما علـم در نـزد صاحبـان آن ذخیره

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

امـا بـا بیانـی کـه گذشـت ،مقـدار معلـوم علـم در نـزد خداوند نیز تقسـیم شـده اسـت ،ولی
رسـیدن بـه آن زحمـت بیشـتری دارد .در عیـن حـال نمیتـوان انکار کـرد که ازجملـه دالیل
اوجـب بـودن طلـب علـم آن اسـت کـه براسـاس روایتهـا ،علـم در مـوارد چنـدی بـر مال
برتـری داردً ،
مثلا امام علـی(ع) فرمودند:
علم در هفت چیز بر مال برتری دارد ،از جمله .1 :علم میراث پیامبران اما مال
میراث فراعنه است؛  .2علم با بذل کاهش نمییابد ،اما مال با هزینه کردن کاهش
مییابد؛  .3مال به نگهبان نیاز دارد ،اما علم صاحب خویش را حفظ میکند؛  .4علم
در کفن داخل میشود اما مال باقی میماند؛  .5مال برای مؤمن و کافر و علم فقط
برای مؤمن حاصل میشود؛  .6همة مردم در امور دین خود به عالم نیاز دارند ،اما
به صاحب مال نیاز ندارند؛  .7علم برای عبور از پل صراط به انسان قدرت میدهد،
اما مال مانع عبور وی از روی پل صراط میشود (مجلسی1410 ،ق ،ج.)185 :1

با توجه به لزوم برنامهریزی در اوقات و استفادة بهینه از آنها که امام رضا(ع) به آن اشاره
نمودند (همان1410 ،ق ،ج ،)346 :75امام صادق(ع) به اختصاص مقداری از شبانهروز برای
تحصیل و طلب علم توصیه و فرمودند« :در آنچه كه لقمان پسرش را به آن موعظه كرد اين
بود كه به او گفت اى فرزندم ،در روزها و شبها و ساعتهای (زندگى) خود قسمتى را
براى خودت در طلب علم و دانش قرار بده» (همان ،ج.)169 :1
روایت مزبور ،مداومت در طلب علم و گفتگو دربارة آنرا تشویق میکند ،زیرا ترک
طلب علم و گفتگو دربارة آن موجب از بین رفتن و فراموش کردن آنچه انسان بهدست
آورده میشود (همان).

در مواردی ،امام رضا(ع) به برخی از علوم همچون شناخت قرآن ،فقه و حدیث بهطور

ویژه توجه کردهاند ،موارد مزبور دلیل بر انحصار وجوب طلب علم به قرآن ،فقه و حدیث

نیست ،بلکه آنها برخی از مصادیق مهم علم هستند که مورد تأکید و توجه خاص ایشان
قرار گرفتهاند ،مث ً
ال فرمودند« :خداوند به پیامبر(ص) قرآن را آموزش داد» (طوسی1414 ،ق:
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بـوده و لـذا بـه مردم امر شـده کـه آنرا از اهلش طلب کننـد (حرعاملـی1409 ،ق ،ج)25 :27؛
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 )488و نیز دربارة تفقه در دین فرمودند« :حقيقت ايمان در بندهاى به كمال نمىرسد مگر
اينكه سه خصلت در او باشد :دين را درست و كامل بفهمد ،در معيشت ،خوب اندازهدارى
كند و در برابر بالها بردبار باشد» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)239 :75
همچنین برای مبتال نشدن به ربا ،یادگیری احکام مربوط به تجارت را توصیه و فرمودند:
«هر که بدون علم و فقه ،تجارت کند ،گرفتار ربا شده و در آن فرو میرود»(امام رضا(ع)،
1406ق .ب.)250:
دربارة تعلیم و آموزش احادیث به دیگران نیز فرمودند« :پیامبر(ص) سه بار فرمودند :خدايا،
جانشينان مرا رحمت كن ،پرسيدند :اى پيامبر خدا(ص)! جانشينان شما چه کسانی هستند؟
فرمودند :آنان كه پس از من مىآيند ،احاديث و سنت مرا نقل میکنند و به مردمان پس از
من مىرسانند» (مجلسی 1410 ،ق ،ج.)144 :2
تشویق امام رضا(ع) به خستگیناپذیری از طلب علم در طول عمر و برشمردن آن ازجملة
خصوصیات دهگانه که موجب کمال عقل انسان میشوند (همان ،ج )336 :75و نیز تشویق
به سیریناپذیری از علم در جملة «چهار چیز از چهار چیز سیر نمیشوند :زمین از باران ،زن
از مرد ،چشم از نگریستن و عالم از علم» (صدوققمی ،)222 :1362 ،نشانگر توجه ایشان
به مطلق علم و محدود ندانستن آن به معارف دین است .ازجمله دالیل توجه امام رضا

(ع)

به مطلق علم ،آن است که طلب علم ـ گرچه نزد مشرک باشدـ را تشویق کردند ،مسلمانان
را نسبت به آن سزاوارتر دانستند (طوسی1414 ،ق )488 :و فرمودند« :علم ،گمشدة مؤمن
است» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)168 :1
 .2لزوم دریافت علم از جاهایی که احتمال وجودش میرود.

امام رضا(ع) در جملة «ف ْ
َاط ُلبُوا الِْع ْل َم ِف َم َظانِّ ِه» (طوسی1414 ،ق )488 :اشاره نمودند در هر

جا که مسلمان احتمال دهد علم وجود دارد ،باید برای دریافت آن اقدام کند ،پس دریافت
علم را حتی اگر در نزد مشرکی باشد ،تشویق کردند ،مسلمان را برای دریافت آن سزاوارتر
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در اينجا شما شايستهتر از آن هستيد»(همان) تعبیر«أَ َح َّق بِها» نشانگر آن است که مسلمان،
صاحب واقعی علم بوده و علمی که مشرک دارد ،علم مسلمانان بوده که در نزد وی عاریه
است.
 .3اقتباس و طلب علم از افرادی که ویژگی و اهلیت الزم را دارند.

ِن أَ ْه ِل ِه :علم را از اهل آن بگیرید» (همان) ،به لزوم دریافت از افرادی
وه م ْ
ِس ُ
جملة « َو ا ْقتَب ُ

که اهلیت و شایستگی الزم را دارند ،اشاره دارد.

اقتباس در لغت به معنای طلب قبس ،یعنی شعله بوده ،اما استعاره در معنای طلب علم
است (راغباصفهانی1412 ،ق652 :؛ محمود ،بیتا ،ج.)258 :1
سخن علی(ع) که فرمودند« :علم ،بسان گنجى در نزد دانشمندان محفوظ است و به شما
امر كردهاند كه آنرا از دارندگان اقتباس (طلب)کنید» (حرعاملی1409 ،ق ،ج ،)25 :27مؤید

ِن أَ ْه ِل ِه» ،اقتباس در معنای طلب علم بهکار رفته است.
وه م ْ
ِس ُ
آن است که در جملة « َو ا ْقتَب ُ

گرچه طلب علومی که معارف دینی نیستند ،حتی اگر نزد مشرک باشند ،ضروری و

واجب بوده و گمشدة عاقل یا مؤمن تلقی شدهاند ،اما علوم مربوط به دین (معارف دینی)
را باید از افرادی که شایستگی آنرا دارند دریافت کرد و با توجه به سخن علی(ع) که تبعیت
از اهل بیت(ع) و عدم پیشی گرفتن از ایشان را توصیه و عقب ماندن از آنها را نهی نمودند،
اهل بیت(ع) کارشناسان واقعی علوم دینی بوده و مسلمانان تنها مجاز هستند علوم دین را از
ایشان دریافت کنند ،چنانکه فرمودهاند« :بر آنها پيشى مگيريد كه گمراه مىشويد و از آنان
پس نمانيد كه تباه مىشوید» (رضی.)143 :1379 ،
حدیث ثقلین (صدوققمی1400 ،ق ،)415 :آیة ذکر(نحل )43/و ...نیز این مدعا را ثابت
میکنند .علی(ع) در جای دیگر فرمودند« :ای کمیل! (علم و معارف و اعتقادت را) جز از ما
نگیر تا از ما باشی« (ابنشعبه حرانی.)171 :1362 ،
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حدیث مزبور ،دریافت علم از کساني که علوم اهل بيت(ع) را نشر ميدهند رد نمیکند،
زیرا گرفتن علم از فقها و نشردهندگان علوم اهل بیت(ع) بهنوعی اخذ علوم از اهل بیت

(ع)

است ،از سویی امام رضا(ع) در جملة «خدا بيامرزد كسى را كه امر ما را زنده كند( ،راوى
گفته است ):عرض کردم :امر شما چگونه زنده مىشود؟ فرمودند :به آموختن علوم ما و
تعليم دادن آن به مردمان» (مجلسی1410 ،ق ،ج ،)30 :2اخذ علم از اهل بیت(ع) و آموزش
آنها به دیگران را تشویق نمودند .همچنین حضرت ،راویان حدیث ،سنت پیامبر

و

(ص)

تعلیمدهندگان آنها به مردم را خلفای پیامبر(ص) تعبیر نمودند (همان ،)144 :خلفا به ائمه

(ع)

محدود نشده است ،بلکه شامل فقها نیز میشود (خمینی1423 ،ق.)62 :
 .4خصال و امتیازها و نقاط مثبت علم

امام رضا(ع) موارد ذیل را از امتیازها و ویژگیهای علم برشمردند:
آموختن علم ،حسنه است.

جملة «تَ َعُّل ِم ِه َِّلِ َح َسنَ ًة؛ یادگیری علم برای خداوند حسنه است» (طوسی1414 ،ق)488 :

به این ویژگی اشاره دارد.
طلب علم ،عبادت است.

جملة « َط َلبِ ِه عِبَا َد ِة» (همان) به این ویژگی اشاره دارد .در برخی روایتها ،نشستن در
جلسة درس فقها ،عبادت تلقی شده است ،مث ً
ال پیامبر(ص) فرمودند« :فقيهان ،فرمانروايان
جامعهاند ،نشستن نزد ايشان عبادت است» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)290 :67
مذاکرة علم ،تسبیح خداست.

ِيح؛ مذاکرة علم ،تسبیح خداوند است»( طوسی 1414 ،ق )488 :به
جملة «الُْ َذا َك َر ِة فِي ِه تَ ْسب ٌ

این ویژگی اشاره دارد ،پس یک ساعت در طلب علم بودن بهتر از احیای یک شب و یک روز
در طلب علم بودن بهتر از  30ماه روزه ،دانسته شده است (متقیهندی1409 ،ق ،ج.)131 :10
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جملة «الَْع َم ُلبِ ِه ِج َها ِد؛ عمل به علم جهاد است» (طوسی1414 ،ق )488 :به این امتیاز علم اشاره دارد.
آموزش علم به دیگران ،صدقه است.

ِن َل يَ ْع َل ُم ُه َص َدقَ َة» (همان) ،از دیدگاه امام رضا(ع) آموزش علم
ِيم ُه م ْ
با توجه به جملة «تَ ْعل ُ

به افراد فاقد آگاهی ،نوعی صدقه است ،زیرا صدقه ،به کمک مالی محدود نمیشود ،بلکه
شامل هر کار خوبی میشود ،چنانکه فرمودند« :انجام هر کار معروف ،صدقه است»(امام
رضا(ع)1406 ،ق .ب.)373 :
همچنین در برخی از روایتها ،اصالح بین دیگران ،صدقة محبوب خداوند دانسته شده
ون» (بقره )3/نیز آمده که از
است (کلینی1429 ،ق ،ج .)531 :3در تفسیر آیة «ِمَّا َر َز ْقنَا ُه ْم يُن ِف ُق َ

آنچه به ایشان یاد دادیم ،دیگران را آموزش میدهند (مجلسی1410 ،ق ،ج.)17 :2

از سویی ،صدقة انتقال علم به دیگران ،آموزش به افراد مستحق و نیازمند به آن است
(همان ،ج.)136 :93
در برخی روایتها نیز آمده زکات علم ،در آموزش آن به بندگان خداوند است (کلینی،
1429ق ،ج.)101 :1
در توجیه اطالق صدقه بر آموزش علم به دیگران و اصالح بین دیگران میتوان گفت
صدقه به پنج بخش تقسیم میشود:
ـ صدقة مال :این نوع صدقه بسیار روشن است.
ـ صدقة زبان :آن است که انسان با بهره گرفتن از زبان خود ،بین دیگران واسطه شود
و در اصالح بین آنها بکوشد ،چنانکه خداوند فرموده است« :در بسيارى از نجواهايشان
فايدهاى نيست ،مگر در سخن آنان كه به صدق ه دادن يا نيكى كردن يا آشتىجويى فرمان
مىدهند»(نساء.)114/
ـ صدقة جاه و مقام :این نوع صدقه ،یعنی فردی که از جاه و مقام و نفوذی برخوردار
است از نفوذ خود برای آزادی اسیر ،جلوگیری از ریختن خون دیگران ،مقابله با امور
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ناخوشایند ،انجام کار نیک برای همنوع و مشابه آنها بهره گیرد (ابنفهد حلی 1407 ،ق.)71 :
ـ صدقة علم :بذل آن به افراد ناآگاه و نیازمند به علم است .پیامبر(ص) فرمودند« :ازجملة
صدقه آن است که شخص ،علم را فرا گرفته و به مردم آموزش دهد»(همان.)72 :
ـ با استناد به سخن پیامبر(ص) که فرمودند« :به برادر خود علمى صدقه دهيد كه راهنماى
او شود و اظهارنظرى كه او را در راه حق و عمل به آن استوار دارد» از صدقة دیگری به نام
«رأی و مشورت دادن به دیگران» سخن به میان آمده است (همان) ،اما بهنوعی میتوان این
صدقه را از اقسام نوع چهارم صدقه برشمرد.
بذل علم به دیگران (آموزش علم) موجب تقرب به خداوند است.

جملة «بَذلُ ُه ِ َل ْه ِل ِه قُ ْربَ ٌة ِإ َل اهللِ؛ بذل علم به اهل آن موجب تقرب به خداوند است» (طوسی،

1414ق )488 :به این ویژگی اشاره دارد.
علم ،ممیز حالل و حرام است.

جملة « ِ َ
ال َل ِل َو َْ
لنَّ ُه َم َع ِالَ َْ
ال َر ِام؛ زیرا علم ،تمیزدهندة حالل و حرام است» (همان) به این

ویژگی علم اشاره دارد و علوم مربوط به دین همچون فقه و ...را توصیه میکند.

از سویی ،اگر فردی عالم نباشد ،راه مبارزه با نفس و شیطان را نمیداند ،پس علم اخالق
مهم است.
علم ،طالبان خود را به بهشت میبرد.

ار ُسبُ ِل َْ
الَّن ِة؛ علم ،عالمت راههای بهشت است»(همان) ،نشانگر آن است که
جملة « َمنَ ُ

یادگیری علم از روی انگیزة الهی و عمل به آن موجب ورود به بهشت میشود ،در برخی
روایتها نیز آمده «علم ثمرة بهشت است» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)189 :75
علم ،مونس تنهایی یا ترس انسان است.

جملة «املؤنس ِف الْ َو ْح َش ِة؛ علم ،مونس ترس یا تنهایی است» (طوسی1414 ،ق )488 :به

این ویژگی اشاره دارد.

حضرت علی(ع) نیز فرمودند« :هر كه با علم خلوت كند ،هيچ خلوتى او را به وحشت
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 ،1366ج.)233 :5
با توجه به ارتباط علم و کتاب ،امام علی(ع) فرمودند« :هر كه با کتابها تسلی یابد ،هیچ
آرامشی را از دست نداده است» (آمدی.)49 :1366 ،
همچنین فرمودند« :کتابها ،باغهای دانشمندان هستند» (همان).
«الص ِاح ِب ِف الْغ ُْربَ ِة َو الْ َو ْح َد ِة؛ علم ،دوست انسان در غربت و تنهایی است» (طوسی1414 ،ق.)488 :
َّ
با توجه به این ویژگی علم ،عالِم هيچگاه از تنهايي خسته نمیشود ،زيرا هميشه همراهي

به نام علم دارد که همراهیاش میکند.
علم با فرد عالم در خلوت ،همصحبت است.

ُْْ ِد ُث ِف َْ
ال ْل َوة» (همان) ،با توجه به این ویژگی ،عالم در خلوت ،آگاهیها و علوم خود
«ال

را مرور میکند و همراه دارد ،پس در عین خلوت و تنهایی ،بهدلیل تفکر و مرور در علم
خود ،با علم خود سخن میگوید.
علم در هنگام سختیها و مشکالت ،راهنماست.

الدل ُ
الض َّرا ِء» (همان) ،براساس این ویژگی علم ،عالم در هنگام سختیها،
الس َّرا ِء َو َّ
« َّ
ِيل ِف َّ
از امتحان ،ابتالء و لزوم صبر سخن میگوید و در غلبه بر مشکالت یاری میرساند و

چارهجویی و به آرامش کمک میکند.
علم ،سالحی بر علیه دشمنان است.

الس َل َح َع َلى َْ
ال ْع َدا ِء» (همان) ،با توجه به این ویژگی علم در دنیای امروز که عصر
« ِّ
اطالعات بوده و با وسایل ارتباط جمعی ،تهاجم فرهنگی صورت میگیرد ،مقابله با دشمنان،

بهویژه دشمنان خارجی با علم و ترویج آن ،مقابله با جهل ،پاسخگویی به شبههها و نیز تأکید
بر خودباوری امکانپذیر است ،پس علم میتواند سالحی علیه دشمنان باشد.
علم ،موجب زیبایی و زینت دوستان است.

الز ْي َن ِع ْن َد األخالء» (همان) ،ازجمله امتیازهای علم آن است که دوستان را یاری رسانده
« َّ
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و موجب زینتشان میشود .از سویی ،با توجه به این امتیاز ،عالم نزد دوستان خود مورد
احترام قرار میگیرد ،زیرا آنها به شایستگی او بیشتر آگاهی دارند.
باال رفتن عالم و الگوی خوبی و هدایت برای دیگران قرار گرفتن

َع اهللُ بِ ِه أَ ْق َوامًا فَيَ ْج َع ُل ُه ُم ِف َْ
ي قَا َد َة ...؛ خداوند در پرتو علم ،مردمانى را به
ال ْ ِ
جملة «يَ ْرف ُ

اوج مىرساند .در امور خير ،راهبرشان مىگرداند كه از آثار ايشان اقتباس مىشود ،از رفتار
نيكشان ره مىيابند و همه به انديشة ايشان مىرسند» (همان) به این ویژگی علم اشاره دارد.
صاحب علم مورد رغبت مالئکه قرار میگیرد.

َب الََْلئ َِك ُة ِف خلتهم( »...همان) ،مالئكه آرزوى دوستى با صاحبان علم
با توجه به جملة «تَ ْرغ ُ

را دارند ،بالهایشان را برای ایشان میگسترانند و در نمازشان بر آنها درود و تبريك مىفرستند.
امام سجاد(ع) نیز در جملهای مشابه فرمودند« :همانا ،فرشتگان بالهاى خود را براى جويندة
دانش ميگشايند ،زيرا از آنچه او مىجويد خشنود هستند» (مجلسی1404 ،ق ،ج.)112 :1
دربارة معنای وضع جناح مالئکه چند احتمال وجود دارد:
 .1وضع جناح ،آن است که مالئکه بالهای خود برای نشستن طالب علم فرش میکنند.
 .2وضع جناح مالئکه ،تواضع و فروتنی ایشان برای طالبان علم است.
 .3منظور از تعبیر مزبور ،مهربانی و لطف مالئکه نسبت به طالب علم است ،زیرا پرنده
بالهایش را برای جوجههایش میگستراند.
 .4منظور از تعبیر مزبور ،یاری کردن طالب علم است.
تعبیر امام رضا(ع) مؤید دیدگاه سوم است (همان).
همة موجودات ،برای طالب علم ،طلب مغفرت میکنند.

ان الْبَ ْح ِر ....؛ هر تر و خشکی ،حتى ماهيان دريا و
ِر لَُ ْم ُك ِّل َر ْط ٍب َو يَاب ٍ
ِس َح َّت ِحيتَ ُ
«يَ ْستَ ْغف ُ
درندگان و چهارپايان صحرا براى طالب علم ،طلب مغفرت و آمرزش مىكنند» (طوسی،
1414ق.)488 :
ممکن است منظور از طلب مغفرت همة موجودات برای عالم آن باشد که عالم جایگاه

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

مغفرت آن باشد که به تعداد طالبان مغفرت ،گناه صاحب علم بخشیده شده یا به همان تعداد
به وی پاداش داده میشود .احتمال دارد منظور از طلب مغفرت آن باشد که همة موجودات،
درخواست پوشیده شدن گناه طالب علم را میکنند ،زیرا طالب علم ،ستر گناه جهل خویش
را طلب میکند (مجلسی1404 ،ق ،ج.)112 :1
علم ،زندهکنندة دلها از مرگ جهل است.

ِن َْ
ال ْه ِل» (طوسی1414 ،ق.)488 :
« ِإ ْن الْ ِع ْل ِم َحيَا ِة الُْق ُل ِ
وب م ْ

در متون اسالمی ،جهل نکوهش شده است ،مث ً
ال علی(ع) فرمودند« :هیچ فقری بدتر از جهل

نیست» (آمدی .)73 :1366 ،همچنین آنرا سرچشمة هر نوع شر و بدی برشمردند (همان).
پیامبر

(ص)

نیز فرمودند« :خیر دنیا و آخرت همراه علم و شر دنیا و آخرت همراه جهل

است»(مجلسی1410 ،ق ،ج ،)204 :1از همین روی مبارزه با جهل توصیه شده است ،مث ً
ال
امام علی(ع) فرمودند« :توسط علم با جهل مبارزه کنید» (آمدی.)44 :1366 ،
تصریح حضرت علی(ع) در روایت «جهل ،مرگ است» (همان )75 :به مرگ بودن جهل،

ِن َْ
ال ْه ِل» (طوسی1414 ،ق )488 :را روشن میکند ،زیرا
ِن الْ ِع ْل َم َحيَا ُة الُْق ُل ِ
مفهوم جملة «ا َّ
وب م َ

علم ،زندهکنندة دل از مرگ جهالت است ،از همین روی امام رضا(ع) فرمودند« :عالم در بین

جاهالن همانند زنده بین مردگان است»(حرعاملی1409 ،ق ،ج.)28 :27
حضرت علی(ع) در جملة دیگری فرمودند« :علم ،میرانندة جهل است»(آمدی.)44 :1366 ،
با توجه به آنچه در مورد اطالق مرگ بر جهل گذشت ،در برخی از روایتها ،از جاهل

«حی» تعبیر شده است ،مث ً
ال
به عنوان «میت» و از عالمـ حتی در فرض فوت ویـ بهعنوان ّ
امام علی(ع) فرمودند« :عالم ،زنده است گرچه مرده باشد»(آمدی )47 :1366 ،و نیز فرمودند:

«جاهل مرده است گرچه زنده باشد»(همان.)75 :
علم ،روشنی چشمها در تاریکی است.

اء َْ
ِن ُّ
الظ ْل َم ِة» (طوسی1414 ،ق.) 488 :
ار م ْ
البْ َص ُ
« ِضيَ ُ
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از آنجا که جهل نوعی تاریکی و ظلمت است ،علم بهعنوان چراغ عقل ،تاریکی جهل را
از بین میبرد .علی(ع) فرمودند« :علم ،چراغ عقل است» (آمدی.)43 :1366 ،

در روایت دیگری ،از شیعیان عالِم خواستند که در خارج کردن ضعفای شیعه از تاریکی

جهل بکوشند ،آنجا که فرمودند« :از شيعيان ما ،هر كه به آیين ما آگاه باشد و شيعيان ناتوان
را از تاريكى جهل به نور دانشـ كه ما به او بخشيدهايمـ درآورد ،در روز قيامت با تاجى از
نور كه بر سر دارد و به اهل محشر نور مىبخشد ،وارد مىشود» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)2 :2
ِن َْ
ال ْه ِل»(طوسی،
در تفاوت این دو امتیاز علم باید گفت در جملة « ِإ ْن الِْع ْل ِم َحيَا ِة الُْق ُل ِ
وب م ْ

1414ق ،)488 :از علم در رابطه با قلب سخن به میان آمده ،اما این ویژگی به رابطة علم
و عقل اشاره دارد ،بدیهی است که علم میتواند هم زندهکنندة دل باشد و هم در مبارزه با
جهل بهعنوان چراغ عقل عمل کند ،لذا امام رضا(ع) فرمودند« :علم ،پيشرو یا پیشوای عقل
بوده و عقل تابع آن است» (مجلسی1410 ،ق ،ج)171 :1
علم ،ماية نيرومندى تنها در برابر سستى و ضعف است.

«قُ َّو َة َْ
الض ْع َف» (طوسی1414 ،ق.)488 :
البْ َد ِ
ِن َّ
ان م ْ

نقش علم در نیرومندی بدن انکارناپذیر است ،زیرا علم راههای حفظ سالمتی را آموزش

میدهد ،از سویی ،نیرومندی بدن حتی در اجرا و عمل به تعالیم و دستورهای دینی مؤثر است،
چنانکه در تفسير آیة « ُخ ُذوا ما آتَ ْينا ُك ْم بُِق َّو ٍة» (بقره )63/آمده که از امام صادق(ع) پرسش شد

آيا منظور از گرفتن آيات الهى با قوت و قدرت ،قوت جسمانى است يا معنوى و روحانى؟
حضرت فرمودند« :هم با قدرت جسمانى و هم روحانى» (امام رضا(ع)1406 ،ق .ب.)378 :
جملة مزبور ،دستورى براى همة پيروان اديان آسمانى است که براى حفظ اين تعليمات
و اجراى آنها در هر زمان ،هم به نيروهاى مادى مجهز باشند و هم قواى معنوى.
علم ،بنده را به درجة برگزيدگان و مجالس نيكان مىبرد.

ِس َْ
ِل َْ
«يَ ْب ُل َغ بِالْ َع ْب ِد َمنَاز َ
البْ َرا ِر» (طوسی1414 ،ق.)488 :
مال ِ
ال ْخيَارَِ ،و ََ

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

الد َر َج ِ
الدنْيَا َو ْال ِخ َر ِة» (همان).
ات الُْع َلى ِف ُّ
« َو َّ

ين أُوتُوا الِْع ْل َم َد َرجاتٍ» (مجادله )11/و موارد مشابه ،به
آمنُوا ِم ْن ُك ْم َو الَّ ِذ َ
َع اهللُ الَّ ِذ َ
ين َ
آیة «يَ ْرف ِ

باال بردن درجات عالمان اشاره دارد .آية مزبور دال بر آن است که مؤمنان دو گروه هستند،
يكى ،آنهايى كه تنها مؤمن هستند ،دوم ،آنهايى كه هم مؤمن هستند و هم عالم و گروه دوم
بر گروه اول برترى دارند.
توصیه به همنشینی با علما در سخن حضرت علی(ع) که فرمودند« :كسى كه با دانشمندان
معاشرت كند مورد احترام قرار میگیرد» (مجلسی1410 ،ق ،ج )284 :74برتری صاحب
علم را در دنیا نشان میدهد.
مذاكرة علم و گفتگو در مباحث علمى ،مانند آن است كه صاحب علم ،روزه داشته يا در عبادت
پروردگار شبزندهداری کند.

« َّ
ام :يادآورى در دانش ،همسنگ روزه و مباحثة آن
الذ َك ِر فِي ِه يَ ْع ِد ُل ب ِّ
ام َو مدارسته بِالْقِيَ ِ
ِالصيَ ِ
مانند شبزندهدارى است» (طوسی 1414 ،ق.)488 :
در روایت دیگری عبارت مذکور به شکل «الف ْ
ِكر فيه يَ ِ
يام» (ابنفهد حلی1407 ،ق:
عدل ِّ
الص َ

 )73بهکار رفته ،در اینصورت معنایش ،فکر را به علم مشغول کردن ،معادل روزه گرفتن است.
اطاعت و عبادت پروردگار با علم امکانپذیر است.

الر ِّب َو يَ ْعبُ ُد» (طوسی1414 ،ق.)488 :
«بِ ِه يُ َط ُ
اع َّ

چگونگی اطاعت و عبادت خداوند در قرآن و سنت بیان شده است ،ازاینرو عالمان

دینی با استفاده از این دو ،میتوانند چگونگی اطاعت و عبادت خدا را بیان کنند.
پیوند با خویشاوندان ،توسط علم میسر میشود.

وص ُل َْ
ام :صلة رحم با علم صورت میگیرد» (همان).
«بِ ِه تُ َ
ال ْر َح ِ

در چگونگی این ویژگی علم باید گفت معارف دینی اعم از قرآن و سخنان معصومان(ع)،

ازجمله امام رضا(ع) ضمن تشویق و ترغیب به صلة رحم و نکوهش قطع رحم ،فواید و
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چگونگی صلة رحم و زیانهای قطع رحم بیان شده است ،از سویی ،در علم اخالق با
استناد به آیات قرآن و روایتها ازجمله روایتهای امام رضا(ع) ،صلة رحم به صور گوناگون

تشویق شده و قطع رحم ،گناه کبیره دانسته شده و شیوههای گوناگون صلة رحم همچون
سالم کردن به خویشاوند ،پاسخ خوب دادن به سالم و آب دادن به وی (حرعاملی1409 ،ق،
ج539 :21؛ کلینی1429 ،ق ،ج )389 :3و...بیان شده است .ازاینرو صلة رحم ،چگونگی و
دلیل ضرورت آن و نیز شیوهها و فواید آن توسط معارف دین تبیین شده است.
حالل و حرام بهوسیلة علم مشخص شناخته میشوند.

ِن َْ
« َو يَ ْع ِر ُف َْ
ال َر ِام» (طوسی1414 ،ق.)488 :
ال َل َل م َ

حاللها و حرامها توسط قرآن و معصومان(ع) ،ازجمله امام رضا(ع) بیان شدهاند .علوم

مربوط به دین (معارف دینی) ،ازجمله فقه ،عهدهدار بیان حالل و حرام هستند .از آنجا که
شرافت علوم با موضوع آنها ارزیابی میشود ،بیتردید بهترین علم ،علمی است که نفعاش
فراگیرتر و فایدهاش کاملتر باشد ،یقینًا چنین علمی ،علم شریعت و دین است.
امام رضا(ع) در مرو اشاره نمودند که در هنگام رحلت پیامبر(ص) خداوند دین ایشان را

کامل نمود و قرآن را بر ایشان نازل کرد که حاوی هر چیزی از حاللها ،حرامها و حدود

بوده است و نیازهای انسان را بهطور کامل دربر دارد (کلینی ،1429 ،ج.)489 :1

معصومان(ع) ،ازجمله امام رضا(ع) مفهوم حالل و حرام را بیان نمودهاند (همان) ،از سویی،
با توجه به آنکه احادیث معصومان(ع) حاوی حالل و حرام بوده ،حفظ و فهم آنها مورد

تشویق گرفته است ،مث ً
ال امام رضا(ع) به نقل از پیامبر(ص) فرمودند« :هر کس از امت من 40
حدیث که مردم از آن سود برند را حفظ کند ،خداوند در روز قیامت وی را عالم فقیه
محشور میکند» (1406ق .الف.)45:
همچنین فرمودند:

پیامبر(ص) سه بار فرمودند :خدايا جانشينان مرا رحمت كن ،پرسيدند :اى پيامبر خدا !
(ص)

جانشينان شما چه کسانی هستند؟ فرمودند :آنان كه پس از من مىآيند و احاديث و سنت

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

سخن یاد شده خلفا به ائمه(ع) محدود نمی شود  ،بلکه فقها را نیز شامل می گردد(.خمینی،
بیتا ،ج.)629 :2
همراه بودن علم و عمل

ام الَْع َم ِل َو الَْع َم ِل تَابََع ُه» (طوسی1414 ،ق.)488 :
«الْ ِع ْل ِم ِإ َم ٍ

ازجمله امتیازهای علم آن است که با عمل همراه باشد ،از سویی ،عمل به راهنمایی علم
نیاز دارد ،پس هیچيك از آن دو بدون ديگرى ،نفعى ندارند .عالم بايد اهل عمل باشد و
بداند كه علم بدون عمل ،او را نجات نخواهد داد .پیامبر(ص) فرمودند« :كسىكه علمش زياد
شود اما هدايت (و عملش) افزون نشود ،نفعى جز دورى از خدا نبرده است» (مجلسی،
1410ق ،ج.)37 :2
عمل بدون علم نيز نفعى ندارد ،چنانکه امام رضا(ع) فرمودند« :كسىكه بدون آگاهى و
بصيرت عمل کند ،مانند كسى است كه بيراهه حركت مىكند ،هر چه سريعتر برود ،از راه
اصلى دورتر مىشود» (1406ق .ب.)381 :

ایشان همچنین دربارة لزوم همراهی عمل با علم ،در تفسیر آیة «ف ُ
ون:
او َ
َك ْب ِكبُواْ فِي َها ُه ْم َو الْ َغ ُ
آنان و گمراهان در آتش افكنده شوند» (شعراء )94/فرمودند:
آنها گروهی هستند که با زبانشان کار خوبی را بیان نموده ،آنگاه بر خالف آن عمل

کردهاند .از حضرت پرسیده شد منظور چیست؟ فرمودند :هر گاه انسان با زبان خود عدل
را توصیف کند و آنگاهبر خالف آن عمل کند و آنگاه در روز قیامت ببیند که ثواب آنچه

توصیف کرده به دیگری داده شده است ،حسرتش زیاد خواهد شد ( .1406ب.)376 :
الهام شدن علم به مردمان خوشبخت و محروم شدن مردمان بدبخت و سيهروز از آن

ي ِّر ْم ُه َْ
ال ْشقِيَا ِء» (طوسی1414 ،ق.)488 :
الس َع َد َاء َو َُ
«يلهم بِ ِه ُّ

ازجمله نقاط مثبت علم آن است که خداوند آنرا به مردم خوشبخت ،الهام و مردم

بدبخت را از آن محروم میفرماید ،پس امام رضا(ع) فرمودند« :خوش به حال کسیکه
خداوند ،وی را از علم محروم نکند» (همان).
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عالوه بر آنچه گذشت ،امام رضا(ع) امتیازهای خوب دیگری نیز در سخنانشان برای علم
برشمردهاند ،ازجمله:
علم بر حکام و زمامداران حاکم است.

امام رضا(ع) در جملة «پادشاهان ،حاکم بر مردم هستند ،اما علم بر ایشان حاکم است»
(مجلسی1410 ،ق ،ج ،)48 :2اشاره نمودند که هر چند زمامداران ،حاکم بر مردم هستند،
علم بر زمامداران حاکم است ،پس قدرت علم بیش از قدرت حاکمان است.
عالم نسبت به عابد برتری دارد.

ازجمله امتیازهای علم از دیدگاه امام رضا(ع) آن است که صاحب علم (عالم) بر عابد
برتری دارد ،زیرا در روز قیامت ،عابد به تنهایی وارد بهشت میشود ،اما نمیتواند با شفاعت
خود دیگران را به بهشت ببرد ،ولی عالم ،عالوه بر آنکه خودش وارد بهشت میشود ،کسانی
را که از علم وی یا شاگردانش بهره گرفتند نیز شفاعت میکند و به بهشت میبرد ،چنانکه
فرمودند:

روز قيامت به عابد گفته مىشود تو مرد خوبى بودى ،براى خودت كوشش كردى و

زاد و توشة خود را فراهم ساختى ،اينك داخل بهشت شو ،اما فقيه كسى است كه جامعه

را از علوم خود بهرهمند و آنان را به سمت خير و سعادت هدایت کند ،از چنگال دشمنان

برهاند ،از نعمتهاى پروردگار بهرهمند سازد و خشنودى خداوند را براى آنها فراهم آورد.
روز قيامت به فقيه گفته مىشود اى كسىكه از ايتام آل محمد

(ص)

سرپرستى و دوستان

ضعيف آنها را راهنمایى كردى ،اينك از كسانىكه از تو علم آموختند ،شفاعت كن .پس آن

فقيه توقف ميكند و مردم را دسته دسته با خود به بهشت مىبرد ،اينان كسانى هستند كه از

وى يا شاگردان او علم آموختهاند و تا روز قيامت هر كسى از گفتههاى اين عالم استفاده
كند مشمول شفاعت وى خواهد بود (همان.)5 :

علم میراث نیکی است.

ازجمله امتیازهای علم آن بوده که میراث خوبی است ،چنانکه امام رضا(ع) فرمودند:
«دانش میراثی نیک است» (همان ،ج.)169 :1

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

آن است که علم خویش را از استادش به ارث برده است ،همانگونه که فرزند ،مال را از

پدرش به ارث میبرد .از سویی در روایتها از استاد بهعنوان «پدر» تعبیر شده است .مث ً
ال
پیامبر(ص) فرمودند« :پدران سه گونهاند :پدری که تو را به دنیا آورده ،پدری که ازدواج تو را
موجب شده و پدری که تو را تعلیم داده است» (مشکینی1424 ،ق.)247 :
علم موجب پیروی مردم از اهل بیت(ع) و زنده شدن امر ایشان میشود.

امام رضا(ع) به نقش علم در پیروی از اهل بیت(ع) اشاره و پیروی از اهل بیت(ع) را در گرو
فراگیری علوم ایشان و آموزش آن به دیگران عنوان و فرمودند« :خدا بيامرزد كسىكه امر ما
را زنده كند ».راوی پرسید امر شما چگونه زنده مىشود؟ فرمودند« :به آموختن علوم ما و
تعليم دادن آن به مردمان ،زیرا اگر مردم از آن تعاليم واال كه در سخنان ماست آگاهی یابند،
پيرو ما خواهند شد» (مجلسی1410 ،ق ،ج .)30 :2
توقف ویژگیها و امتیازهای علم بر رعایت آداب الزم

امتیازهایی که پیش از این با استناد به سخنان امام رضا(ع) مورد اشاره قرار گرفتند ،شروطی

دارند که تحت عنوان «آداب دانشآموزی» از آنها یاد میشود ،پیش از بیان شروط و آداب
دانشاندوزی ،بیان مفهوم ادب ضروری است:
مفهوم ادب

علمای لغت به صور گوناگون تعریف ادب را بیان کردهاند ،برخی گفتهاند« :فالنی را ادب

یاد داد ،یعنی به خوبیهای اخالقی و عادتها وی را ریاضت داد و به کارهای پسندیده
فراخواند» (مصطفی.)9 :1382 ،
فیومی گفته است« :ادب بر هر نوع ریاضت و ورزش پسندیدهای که موجب انجام
فضیلتی از فضائل توسط انسان شود اطالق میشود» (بیتا ،ج.)9 :2
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طریحی نیز مشابه این تعریف را بیان کرده است (1416ق ،ج.)29 :1
از همة تعاریف برمیآید که ادب ،با مشقت و سختی همراه است ،چنانکه امام رضا

(ع)

فرمودند« :عقل و خرد ،عطيه و موهبتي الهي است ولي ادب ،با کوشش و تالش حاصل آيد،
هر کس رنج تحصيل ادب را تحمل کند آنرا بهدست آورد ،اما آنکه براي بهدست آوردن
عقل رنج برد جز ناداني نيفزايد» (کلینی1429 ،ق ،ج.)53 :1
امام رضا(ع) ادب را جامة زیبا تعبیر نموده و فرمودهاند« :آداب ،جامههای زیبا هستند»
(نوری1408 ،ق ،ج.)184 :11
آداب و شروط الزم دانشاندوزی

امام رضا(ع) آداب و شروط چندی را برای تحقق ویژگیها و امتیازهای علم ضروری

دانستند ،ازجمله:
 .1نیت و انگیزة الهی داشتن

نیت در ارزشمندی کارها ،ازجمله طلب علم نقش مهمی دارد ،به همین دلیل امام رضا

(ع)

به صور گوناگون آنرا توصیه و فرمودند« :نیت مؤمن از عملش بهتر است».
از ایشان دربارة چگونگی بهتر بودن نیت مؤمن از عملش پرسیدند ،در پاسخ فرمودند:
«ریا در عمل وارد میشود اما در نیت وارد نمیشود» (1406ق .ب )378 :و نیز فرمودند:
«هیچ سخنی بدون عمل و هیچ عملی بدون نیت مؤثر نیست» (همان).
امام رضا(ع) آموزش نیت نیک را حتی به کودکان توصیه کردند و چگونگی نیت را توضیح

دادند .مث ً
ال به مردی که دو فرزندش را از دست داده و یک فرزندش باقی مانده بود فرمودند:
«كودك را امر كن تا با دست خود صدقه بدهد ،اگرچه كم باشد ،هر چيزى كه براى رضاى
خداوند داده شود گرچه كم هم باشد در نزد خداوند ،بزرگ است» (کلینی1429 ،ق ،ج.)213: 7
تعبیر «رضای خدا» در سخن ایشان مفهوم نیت را بیان و انجام کارها برای رضای خدا
را توصیه میکند.

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

باشد ،خداوند رزق و روزی وی را زیاد کند» (امام رضا(ع)1406 ،ق .ب.)378 :
از دیدگاه آن حضرت ،ارزشمندی نیت به صدقه و انفاق مالی محدود نمیشود ،بلکه
نیت خوب در اخالق ،طلب علم و ...نیز مطلوب است ،چنانکه فرمودند« :خوشخلقی به
سرشت و نیت فرد بستگی داشته و نیت باالتر است» (همان) .همچنین در نکوهش کسانیکه
با انگیزههایی مانند مراء ،فخرفروشی ،فریب مردم و ...علم را فرامیگیرند فرمودند« :هر كه
علم جويد تا با سفيهان مجادله كند یا بر علما فخر بفروشد يا توجه مردم را بهسوى خود
جلب كند ،جایگاهش آتش دوزخ خواهد بود» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)30 :2
مراء به معنای محاجه و جدال از روی مباهات و فخرفروشی بر سفیهان (جاهالن)
است ،در نامگذاری مراء دو احتمال وجود دارد .1 :ممکن است کلمة مزبور از «مریه» به
معنای شک گرفته شده باشد ،زیرا هر یک از دو طرف مجادلهکننده در سخن طرف مقابل
خود شک یا آنکه در دالیل طرف مقابل خود ایجاد شک میکند؛  .2ممکن است کلمة
مراء از «مری» به معنای کشیدن بر پستان حیوان برای دوشیدن وی باشد ،زیرا هر یک از
جدالکنندگان ،نقطهنظر طرف مقابل خود را از وی بیرون میکشد .سفهاء به معنای جاهالن
است ،زیرا چنین افرادی در مقایسه با عاقالن عقل کمتری دارند (شوکانی ،بیتا ،ج.)326 :6
امام رضا(ع) در جای دیگر ضمن نکوهش مراء و جدال با علما و سفیهان ،زیان آنرا بیان
و فرمودند« :با علما ،مراء و جدال نكنيد كه شما را ترك خواهند كرد و با سفیهان نيز ستيز
نكنيد كه شما را جاهل خواهند پنداشت» (مجلسی1410 ،ق ،ج .)137 :2
از دیدگاه ایشان ،سفهاء ،قصهگویان مخالف اهل بیت(ع) بوده و منظور از علما ،علمای آل
محمد(ص) است (همان.)30 :
با توجه به اهمیت نیت در طلب علم و آموزش آن ،امام رضا(ع) گرفتن دستمزد برای آموزش

قرآن را در فرضی که معلم آنرا شرط کند نکوهش و فرمودند« :اجرت معلم حرام است ،هر گاه

گرفتن اجرت را برای آموزش قرآن شرط کند .همچنین معلمی که تنها قرآن را آموزش میدهد،

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

ایشان نیت نیکو را در افزایش رزق و روزی مؤثر دانستند و فرمودند« :هر که نیتش نیکو

153

154

فرهنگ رضوی

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

دستمزد گرفتن وی حرام است ،خواه گرفتن دستمزد را شرط کند یا نکند» (1406ق .ب.)253 :

ِلس ْحت» (مائده )42/نقل شده که منظور ،اجرت
از ابنعباس نیز در تفسیر آیة «أَ َّکالُ َ
ون ل ُّ
معلمانی است که در آموزش قرآن شرط دستمزد میکنند» (همان).
فقها ،گرفتن دستمزد برای آموزش قرآن و همة احکام را مکروه دانستند و اشاره نمودند

بهتر است کسب درآمد از طریق آموزش مزبور ترک شود (مفید بغدادی1413 ،ق.)588 :

قره گفته است« :به امام صادق(ع) عرض کردم :اینها میگویند کسب
از سویی ،فضلبن ابی ّ

معلم سحت است ،حضرت فرمودند :دشمنان خدا دروغ گفتند ،هدف ایشان آن است که به
فرزندانشان قرآن را آموزش ندهند ،اگر فردی دیة فرزندش را به معلم دهد ،گرفتن آن بر
معلم مباح است» (کلینی1429 ،ق ،ج.)667 :9

نظر به کراهت دستمزد آموزش قرآن که مشهور از آن جانبداری کردهاند ،باید روایتهای

نهیکننده از اخذ دستمزد برای آموزش قرآن ازجمله روایت امام رضا(ع) در نکوهش دستمزد

آموزش قرآن بر اشتراط اخذ دستمزد یا گرفتن دستمزد برای آموزش حمد و سوره حمل شوند.
امام رضا(ع) موارد ذیل را نشانة داشتن انگیزة الهی دانشاندوزی دانستهاند:

خشیت و ترس از خداوند

با توجه به این نشانه ،هر چه علم انسان بیشتر باشد ،ترس وی از خداوند بیشتر است،
چنانکه خداوند فرمود« :از بین بندگان خداوند فقط عالمان از خدا میترسند» (فاطر)28/؛
آیة مزبور نشانگر برتری عالم بر عابد است.
پیامبر(ص) نیز فرمودند« :در علم آدمی همین بس که از خدا بترسد» (متقیهندی1409 ،ق.)142 :
همچنین امام رضا(ع) دربارة لزوم خشیت فرمودند« :از علم تو همین بس که از خدا
بترسی» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)48 :2
از سویی ،خشیت ،میراث علم دانسته شده است (بلخیصوفی1400 ،ق.)265 :
خدمت کردن به مردم

ازجمله نشانههای داشتن انگیزة الهی در طلب علم آن است که هر چه علم فرد بیشتر

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

(عالم) كسى است كه جامعه را از علوم خود بهرهمند و ایشان را بهسوی خير و سعادت
راهنمایی میکند ،از چنگال دشمنان میرهاند ،از نعمتهاى پروردگار بهرهمند و خشنودى
خداوند را براى آنها فراهم میسازد»(مجلسی1410 ،ق ،ج.)5 :2
در تأیید این نشانة انگیزة الهی ،حضرت مسیح(ع) فرمودند« :شايستهترين مردمان براى
خدمت ،شخص عالم است» (همان.)62 :
همراهی علم با فضائل اخالقی

علم باید با عمل و فضائل اخالقی همراه باشد ،از همین روی امام علی(ع) فرمودند:
«سفاهت و غفلت در قلب عالم وجود ندارد» (حرعاملی1409 ،ق ،ج.)30 :16
امام رضا(ع) نیز عجب و خودپسندی فرد راـ گرچه آن فرد در ظاهر عالم باشدـ نشانة
جهالت دانستند و فرمودند« :برای جهالت تو همین بس که بهخاطر علمت دچار خودپسندی
شوی» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)45 :2
همچنین دربارة بردباری و سکوت صاحب علم فرمودند« :ازجمله نشانههای فقه ،حلم
و بردبارى ،سكوت و دم فرو بستن است .سكوت ،يكى از درهاى حكمت و ايجادکننده
محبت بوده و به همة نيكىها رهنماست (همان.)48 :
بدیهی است که غضب و حرفهای بیهوده ،با علم همخوانی و سازگاری ندارد.
منظور از سکوت که در سخن امام رضا(ع) به آن توصیه شده است ،سکوت مطلق نیست،
زیرا سکوت مطلق ،صمت نامیده نمیشود ،منظور از صمت ،سکوت معنیدار ،کنترلشده و
بجاست ،ازاینرو در برخی موارد ،وقتی حقیقتی یا حکمی باید بیان شود یا امر به معروف و
نهی از منکر ضرورت دارد ،سکوت ،مذموم دانسته شده است .مث ً
ال علی(ع) فرمودند« :خیری

در سکوت از بیان حکم و نیز خیری در سخن گفتن از روی جهل نیست» (همان.)81 :
همچنین در پارهای از روایتها ،سخن گفتن وسیلهای برای ورود به بهشت و رهایی
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از دوزخ دانسته شده است .مث ً
ال امام سجاد(ع) فرمودند« :سخن نیکو گفتن موجب افزایش
مال و روزی ،تأخیر مرگ ،محبت بین خانواده و موجب ورود شخص به بهشت میشود»
(مجلسی1410 ،ق ،ج.)310 :68
 .2عمقی بودن تعلیم و تعلم

ازجمله آداب اخالقی آموختن از دیدگاه امام رضا(ع) آن است که متعلم به درک عمقی آنچه
فرامیگیرد اقدام و از یادگیری حفظی بدون درک مطلب خودداری کند ،چنانکه فرمودند« :از
دانايان باشيد نه از راويان ،اگر حديثى را از روى فقه ،بصيرت و دانایى درك كنيد و معنایش را
دريابيد بهتر است از اينكه هزار حديث را بدون درك معانى روايت کنید» (بغدادی1408 ،ق.)31 :
امام علی(ع) نیز اکتفا به صرف نقل و عمل نکردن را شیوة جاهالن دانستند و فرمودند:
«فقط آنچه را که مىخواهيد عمل كنيد ياد بگيريد ،زيرا خداوند از علم ،جز از طريق عمل
كردن به آن ،به شما سودی نمىرساند .همواره دانشمندان راستين در فكر عمل كردن به علم
هستند و دانشمندنمايان سفيه در فكر ياد گرفتن و نقل علم» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)37 :2
 .3لزوم یادگیری علم از معلمان شایسته

نظر به تأثیر معلم بر متعلم و اینکه علم نوعی غذای روحی است ،یادگیری علم از معلمان

سان ِإىل َطعا ِم ِه» (یس )24/از امام باقر
شایسته ضروری است ،چنانکه در ذیل آیة «فَ ْليَ ْن ُظ ِر ْ ِ
النْ ُ

(ع)

پرسیده شده «طعامه» چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند« :علم وی است که آنرا از فردی
میگیرد» (کلینی1429 ،ق ،ج.)123 :1
امام رضا(ع) دربارة لزوم یادگیری علم از افراد شایسته فرمودند« :علم را از افرادی که شایستگی
آنرا دارند طلب کنید» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)171 :1
از دیدگاه ایشان ،معلم عالوه بر آنکه باید بردبار باشد ،سکوت اختیار کند و حرفهای بیهوده
نزند ،باید از عجب و خودپسندی بهخاطر علمش (همان ،ج )48 :2و نیز از مراء و جدال بپرهیزد
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در روایتی ،به سه ویژگی الزم معلم اشاره شده است« :ننشینید مگر نزد عالمی که شما را از
سه چیز به سه چیز دعوت کند :از کبر به تواضع ،از چاپلوسی به خیرخواهی و از جهل به علم»
(ورام ،بیتا ،ج.)233 :2
 .4لزوم پرسیدن

ازجمله آداب الزم طلب علم ،پرسیدن است که در آموزش و طلب علم ،اهمیت زیادی

دارد ،از همین روی در متون اسالمی مانند قرآن و سخنان معصومان(ع) ،ازجمله امام رضا(ع) به آن

سفارش شده است .مث ً
َسئَ ُلوا أَ ْه َل ِّ
الذ ْك ِر ِإ ْن ُك ْنتُ ْم ال تَ ْع َل ُمون» (نحل.)43/
ال خداوند فرمود« :ف ْ

گرچه در سخن امام رضا(ع) «أَ ْه َل ِّ
الذ ْك ِر» به معنای اهل بیت(ع) بیان شده است (مجلسی1410 ،ق،

ج )173 :23اما پیامبر(ص) ضمن توصیه به جاهل برای پرسش و رفع جهل خود ،به آیة مزبور
استناد کردند (سیوطی ،1365 ،ج.)119 :4
استناد ایشان به آیة مزبور عدم حصر آن را به اهل بیت(ع) نشان میدهد ،از سویی ،فقهای شیعه
معنای آیه را عام دانسته و با استناد به آن ،لزوم تقلید افراد عام از مجتهدین را نتیجه گرفتهاند
(طباطباییحائری1296 ،ق.)253 :
امام رضا(ع) پرسش را وسیلهای برای دستیابی متعلم به علم معلم دانستند و اشاره نمودند:
سؤالکننده ،پاسخدهنده ،شنونده و دوستداران ایشان بهخاطر پرسش از ثواب برخوردار میشوند،
آنجا که فرمودند« :دانش ،گنجينههایى است كه كليد آن پرسش است .بنابراين سؤال كنيد تا خدا
شما را مورد رحمت قرار دهد ،زيرا در رابطه با دانش به چهار كس پاداش مىدهند :به سؤالكننده،
آموزگار ،شنونده و دوستدار آنان» (صدوققمی ،1378 ،ج.)28 :2
پرسش در مورد مسائل دینی ،از دو جهت اهمیت دارد :یکی به لحاظ پرسشکننده و دیگری به

ِ
ل قبولی نبوده و
پرسش پرسشکننده از آن روی است که جهل ،عذر قاب 
لحاظ پاسخدهنده ،اهمیت
پرسشکننده باید بهوسیلة پرسش ،جهل خود را از بین ببرد ،در صورت عدم پرسش ممکن است

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

(همان )30 :و آموزش وی بهخاطر انگیزههای الهی باشد (امام رضا(ع)1406 ،ق .ب.)253 :
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در انجام وظیفة شرعی خطا کرده و مسئولیت انجام عمل اشتباه و تکرار آن بر عهدهاش باشد ،لذا از
وی خواسته شده که حیا و شرم را کنار نهاده و وظیفة خود را بپرسد .گرچه امام رضا(ع) حیا به معنای
شرم از خداوند و خجالت از انجام گناه در محضر خداوند را تشویق کردند و این نوع حیا را از
نشانههای ایمان ( ج )265 :1و غیبت فردی را که چنین حیایی ندارد مجاز دانستند (مجلسی1410 ،ق،
ج )260 :72اما با گشادهرویی پرسشهای دیگران را پاسخ میدادند و در نکوهش حیا برای پرسش
فرمودند« :كسىكه چيزى را نميداند ،از پرسش برای دانستن آن حيا نکند» (1406ق .الف.)81 :
در روایتها حیا برای پرسش «حیای حمق» نامیده شده است ،مث ً
ال پیامبر(ص) فرمودند« :حيا دو

قسم است :يكى حيای عقالنى و ديگری حيای احمقانه .حيای عقالنى ناشى از علم و دانش است
و حيای احمقانه عبارت از جهل و نادانى است» (ابنشعبه حرانی )45 :1362 ،و نیز فرمودند:
«سزاوار نیست که جاهل بهخاطر جهلش سکوت کند و پرسش نکند» (ریشهری ،1375 ،ج:3
.)3526
اهمیت پرسش بهلحاظ پاسخدهنده از آن روست که امام رضا(ع) نسبت به پاسخدهندگان،
بهویژه در پرسش از مسائل دین هشدار دادند و از پاسخ دادن بدون علم نهی و فرمودند« :هر گاه
از کسی در مورد چیزی پرسش شود که دربارة آن علم ندارد ،از گفتن «نمیدانم» نباید شرم داشته
باشد» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)376 :66
پاسخ نادرست به پرسش ،عواقب بدی دارد و مسئولیت عمل اشتباهی که پرسشکننده انجام
میدهد بهعهدة پاسخدهنده است ،چنانکه امام رضا(ع) فرمودند« :هر که بدون علم فتوا دهد،
مالئکة آسمان و زمین ،وی را لعنت خواهند کرد» (صدوققمی ،1378 ،ج.)46 :2
 .5لزوم خودشناسی

از دیدگاه امام رضا(ع) ازجمله آداب دانشاندوزی آن است که متعلم ،به علمی که فرامیگیرد
اکتفا نکند و خودشناسی را نیز مدنظر قرار دهد ،زیرا خودشناسی از یکسو ،موجب میشود
متعلم علم را با انگیزة درست فرا بگیرد و از طرفی آنرا در جهت درست بهکار ببندد ،از سویی،
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بدون عمل نکوهش شدهاند ،چنانکه حضرت علی(ع) فرمودند« :لغزش عالِم فاسد ،جهانی را فاسد
میکند» (آمدی.)47 :1366 ،
خودشناسی بهدلیل اهمیت و نقش شگرفی که در تعلیم و تعلم دارد ،در متون اسالمی بهطور
مکرر مورد توصیه و تشویق قرار گرفته است ،چنانکه امام رضا(ع) فرمودند« :بهترین عقل آن است
که انسان خودش را بشناسد» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)352 :75
نتیجهگیری

از آنچه گذشت نتایح ذیل بهدست میآید:
امام رضا(ع) ضمن تشویقهای گفتاری و عملی علم ،آدابی را در مورد علم الزم دانستند ،آداب

مزبور برای استفادة بهینه از علم و بهره گرفتن از آن در جهت صحیح است.
ازجمله دالیل توصیة ایشان به رعایت آداب اخالقی آموختن ،تأثیرگذاری روی معلم و متعلم است.
امتیازهای زیادی که آن حضرت برای علم برشمردند ،برخی مربوط به معارف دینی و برخی
از آنها هر نوع علمی را شامل میشوند.
گرچه توصیة آن امام همام(ع) بر کسب علم از هر جایی که احتمال وجودش است ،دریافت
علم از غیرمسلمان را مجاز میشمارد و به تعبیر برخی روایتها ،علم در نزد مشرک عاریه بوده و
مسلمان ،مالک و صاحب حقیقی آن بوده ،بهتر است در صورت امکان در علومی غیر از معارف
دینی نیز آداب الزم رعایت شود و دریافت علم غیردینی از مسلمان در اولویت قرار گیرد.
گرچه دریافت علومی غیر از معارف دینی از غیرمسلمانان مجاز بوده و در روایتها به آن
توصیه شده و همین امر ازجمله دالیل پیشرفت تمدن اسالمی بهحساب آمده است ،اما در

خصوص علوم مربوط به دین و شریعت ،بهویژه قرآن سختگیری خاصی وجود دارد ،بهگونهای
که دریافت چنین علومی از افرادی مجاز دانسته شده است که ویژگیهای خاصی را دارا باشند.
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علمی که با خودشناسی همراه نباشد ،بسیار مخرب است ،از همین روی در روایتها ،عالمان
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