
مرتضی رحیمی1

چکیده
امام رضا)ع( امتيازهای زیادی برای علم برشمرده و طلب و دریافت معارف دینی 
را تنها از افرادی که واجد شرایط خاص هستند، مجاز دانسته اند، در عين حال اشاره 
نموده اند که طلب و دریافت دیگر علوم از هر کس که آن را دارا باشد مطلوب است.

بررسی حاضر در پاسخ به پرسش »امام رضا)ع( چه آدابی را شرط تحقق امتيازهای 
علم دانسته اند؟« اشاره نموده که ایشان بر ضرورت انگيزة الهی در دانش اندوزی تأکيد 
نموده و مواردی، مانند خشيت از خداوند، خدمت نمودن به مردم و انجام کارهای 
خوب را از نشانه های انگيزة الهی برشمرده اند، عمقی بودن تعليم و تعلم و نيز پرسش 
برای طلب علم را مورد تأکيد قرار داده و شرم جاهل از پرسش و شرم پاسخ دهنده از 
گفتن »نمی دانم« را در فرض عدم آگاهی وی نکوهش کرده اند. از دیدگاه آن حضرت، 
معلم باید دارای ویژگی های خاصی باشد و متعلم نيز باید خویشتن خود را بشناسد.

هدف از نوشتار حاضر که به روش توصيفی و تحليلی انجام شده آن است که 
آن  رعایت  با  و  بيان  فرهنگ رضوی  منظر  از  علم  امتيازهای  و  دانش اندوزی  آداب 

آداب، به توسعة علم و دانش تشویق شود.

     واژه های کلیدی 
علم، آداب، پرسش، خود شناسی، نيت، تعلم)دانش آموزی(
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مقدمه
در متون اسالمی ضمن بيان اهميت علم، آداب و ویژگی هایی نيز برای علم اندوزی بيان 
شده و رساله هایی مانند آداب التعلمني خواجه نصير نگاشته شده، اما تحقيق مستقلی پيرامون 
امتيازهای علم و آداب دانش اندوزی از دیدگاه امام رضا)ع( وجود ندارد، لذا مقالة حاضر به 
این امر اختصاص یافته تا به پرسش هایی مانند »آیا امام رضا)ع( ویژگی ها و امتيازهایی برای 
علم بيان نموده اند؟« ، »آیا امام رضا)ع( آدابی برای طلب علم بيان داشته اند؟«، » آیا علمی که 
امام رضا)ع( از آن سخن گفته اند به معارف دینی محدود می شود؟« ، »آیا گرفتن علوم مربوط 
به شریعت از غير مسلمان مجاز است؟« و »آیا امام رضا)ع( مفهوم نيت الهی در علم آموزی را 

بيان داشته و برای آن نشانه هایی بيان فرموده اند؟« پاسخ دهد.
نوآوری نوشتار حاضر از دو جهت است: 1. تبيين و شرح امتيازهای علم در سخن امام 
رضا)ع(: حضرت تنها در یک حدیث به 28 امتياز علم اشاره کردند،  در کتاب های اخالقی 
و برخی تفاسير و نيز کتاب های حدیثی و فقهی به نقل و احيانًا ترجمة حدیث اکتفا شده 
است؛ 2. در نوشتار حاضر، آداب دانش اندوزی و شرایط الزم معلم از دیدگاه امام رضا)ع(  

بررسی شده است.

 اهمیت علم
در متون اسالمی، از علم تمجيد شده و عالمان، ازجمله محبوب ترین مردم در پيشگاه خداوند 
به حساب آمده اند ، مثاًل حضرت موسی)ع( از خداوند پرسيد محبوب ترین مردم در پيشگاه 
شما کيست؟ خداوند فرمودند: »عالمی که در طلب علم باشد« )زمخشری، 1412، ج4 : 16(.
همچنين در برخی از روایت ها، ارزشمندترین افراد، عالم ترین آنها و کم ارزش ترین افراد، 

کم علم ترین آنها به شمار آمده اند )مجلسی، 1410، ج1: 164(.
در برخی روایت ها آمده که خير دنيا و آخرت، در علم و شر دنيا و آخرت، در جهل نهفته 

است )فتال نيشابوری ، بی تا:12(.
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امام رضا)ع( نيز فرموده اند: 
 َطَلُب اْلِعْلِم َفِريَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم، َفاْطُلُبوا اْلِعْلَم ِف َمَظانِِّه، َو اْقَتِبُسوُه ِمْن َأْهِلِه، َفِإْن َتَعلُِّمِه 
للَِّ َحَسَنًة، َو َطَلِبِه ِعَباَدِة، َو الَُْذاَكَرِة ِفیِه َتْسِبیٌح، َو اْلَعَمُل ِبِه ِجَهاِد، َو َتْعِلیُمُه ِمْن اَل َيْعَلُمُه َصَدَقَة، 
َو َبَذَلُه ِلَْهِلِه ُقْرَبٌة ِإَل الِل )َتَعاَل(، ِلَنَُّه َمَعاِلَ احْلََلِل َو احْلََراِم، َو َمَناُر ُسُبِل اْلَنَِّة، َو الؤنس ِف 
اِء، َو  رَّ اِء َو الضَّ رَّ لِیُل ِف السَّ اِحِب ِف اْلُغْرَبِة َو اْلَوْحَدِة، َو اْلُِْدُث ِف اْلَْلَوِة، َو الدَّ اْلَوْحَشِة، َو الصَّ
ْيَن ِعْنَد الخلء. َيْرَفُع الُل ِبِه َأْقَوامًا َفَیْجَعُلُهُم ِف اْلَرْيِ َقاَدَة، تقتبس  َلَح َعَلى اْلَْعَداِء، َو الزَّ السِّ
آَثاِرِهْم، َو ُيْهَتَدى بفعالم، َو ُيْنَتَهى ِإَل آَراِئِهْم، َتْرَغُب الََْلِئَكُة ِف خلتهم، َو ِبَأْجِنَحِتَها متسهم، َو 
ِف َصَلِتَها َتَباَرَك َعَلْیِهْم، َيْسَتْغِفُر َلُْم ُكلِّ َرْطٍب َو َياِبٍس َحتَّ ِحیَتاُن الَْبْحِر َو َهَوامُُّه، َو ِسَباِع اْلرِبِّ 
ْعَف،  َة اْلَْبَداِن ِمْن الضَّ ْلَمِة، َو ُقوَّ َو أنعامه.ِإْن اْلِعْلِم َحَیاِة اْلُقُلوِب ِمْن اْلَْهِل، َو ِضَیاُء اْلَْبَصاُر ِمْن الظُّ
ِفیِه  َكِر  الذَّ ْنَیا َو اْلِخَرِة،  الدُّ اْلُعَلى ِف  َرَجاِت  الدَّ اْلَْبَراِر، َو  َمَناِزَل اْلَْخَیاِر، َو َمَاِلِس  بِاْلَعْبِد  َيْبُلَغ 
بِّ َو َيْعُبُد، َو ِبِه ُتوَصُل اْلَْرَحاِم، َو َيْعِرُف احْلََلَل  َیاِم، َو مدارسته بِاْلِقَیاِم، ِبِه ُيَطاُع الرَّ َيْعِدُل بِالصِّ
ْمُه  ْمُه اْلَْشِقَیاِء، َفُطوَب لَِْن َلْ حُيَرِّ َعَداَء َو حُيَرِّ ِمَن احْلََراِم، اْلِعْلِم ِإَماٍم اْلَعَمِل َو اْلَعَمِل َتابََعُه، يلهم ِبِه السُّ
ه؛ طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است، پس دانش را از هر جا که احتمال  الِل ِمْنُه َحظُّ
آن،  طلب  و  است  راه خدا حسنه  در  آموزش  بجویيد.  اهلش  از  و  دارد  وجود  می دهيد 
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 نزدیكى به خداوند است، زیرا علم، نشانه هاى 
حالل و حرام و عالمت راه هایى است كه به بهشت مى رسد و هنگام وحشت، یاور آدمى 
است و هنگام غربت، یار انسان و تنهایى و سخنگوى در خلوت و هنگام سختى و شدت، 
راهنما و  در برابر دشمنان، جنگ افزار و در ميان دوستان زینت است. خداوند در پرتو آن، 
مردمانى را به اوج مى رساند و در امور خير، راهبرشان بوده تا جایی که از آثار ایشان اقتباس 
شده، از رفتار نيكشان ره می یابند و همه به اندیشة ایشان مى رسند. فرشتگان، دوستی با 
ایشان را دوست دارند، بال خویش را برای طالبان علم گسترانده و در نمازشان براى آنها 
طلب بركت و آمرزش مى كنند. هر خشك و ترى، حتى ماهيان دریا، حشره ها، درندگان 
و چهارپایان خشكى، براى ایشان طلب آمرزش می کنند. دانش، موجب زنده بودن دل در 
برابر جهل، پرتو دیدگان در ميان ظلمت و نيرومندى جسم از سستى است. دانش، نيكان 
مى رساند.  آخرت  و  دنيا  واالى  درجه های  و  نيكان  برگزیدگان، سراى  منزلگاه هاى  به  را 
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یادآورى در دانش، همسنگ روزه و مباحثة آن چونان شب زنده دارى است. در پرتو آن، 
خداوند را فرمان برده و او را مى پرستند. با آن صلة رحم به جاى آورده مى شود و به وسيلة 
آن، حالل از حرام تميز داده می شود. علم، جلودار عمل و عمل، پيرو علم است. نيك بختان، 
از آن برخوردار و نگون بختان، از آن بى بهره هستند، پس خوشا به حال آن كس كه خدا از 

دانش، بى بهره اش نساخته است )طوسی، 1414ق: 488(.

نکاتی از سخن امام رضا)ع(
از ميان سخنان امام رضا)ع( که بيان شد، نکات ذیل برداشت می شوند:

1. وجوب طلب علم 

علم،  طلب  که  است  آن  نشانگر   ،)488 1414ق:  )طوسی،  َفِريَضٌة...«  اْلِعْلِم  » َطَلُب  جملة 
واجب است. در برخی احادیث، طلب علم از طلب مال، واجب تر دانسته شده است، مثاًل 
امام علی)ع( فرمودند: »طلب علم بر شما واجب تر است تا طلب مال« )کلينی، 1429ق، ج1: 

.)73
منظور از اوجب بودن طلب علم آن است که در فرض تزاحم بين علم و کسب، علم بر 

مال مقدم می شود )عراقی ، 1414ق، 5: 118(.
در توجيه اوجب بودن علم می توان گفت مال و علم از راه های خاص و به مقدار معلوم و 
مشخصی که در علم خدا مقدر است به دست می آیند، اما چون مردم غالبًا در فکر تحصيل علم 
نيستند، تحصيل علم، به زحمت و طلب بيشتری نياز دارد، زیرا در اینکه مال و علم قسمت 
شده اند و هر یک از آنها به طلب نياز دارند تردیدی نيست )حسينی شيرازی، بی تا، ج10: 352(.
از همين روی، دعای ترک کنندة طلب مال به اجابت نمی رسد )خویی، 1400ق، ج6: 295(.
در برخـی از روایت هـا آمـده کـه ازجملـه علـل اوجـب بـودن طلـب علـم آن اسـت که با 
توجـه بـه آیاتی مانند »َنُْن َقَسـْمَنا بَْیَنُهم مَِّعیَشـَتُهْم« )زخـرف/ 32(، خداوند عادل، تقسـيم مال را 
تضميـن نمـوده و بـه وعـده اش در این بـاره وفـا می کنـد، اما علـم در نـزد صاحبـان آن ذخيره 
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بـوده و لـذا بـه مردم امر شـده کـه آن را از اهلش طلب کننـد )حر عاملـی ، 1409ق، ج27: 25(؛ 
امـا بـا بيانـی کـه گذشـت، مقـدار معلـوم علـم در نـزد خداوند نيز تقسـيم شـده اسـت، ولی 
رسـيدن بـه آن زحمـت بيشـتری دارد. در عيـن حـال نمی تـوان انکار کـرد که ازجملـه دالیل 
اوجـب بـودن طلـب علـم آن اسـت کـه براسـاس روایت هـا، علـم در مـوارد چنـدی بـر مال 

برتـری دارد، مثـاًل امام علـی)ع( فرمودند: 
علم در هفت چيز بر مال برتری دارد، از جمله: 1. علم ميراث پيامبران اما مال 
ميراث فراعنه است؛ 2. علم با بذل کاهش نمی یابد، اما مال با هزینه کردن کاهش 
می یابد؛ 3. مال به نگهبان نياز دارد، اما علم صاحب خویش را حفظ می کند؛ 4. علم 
در کفن داخل می شود اما مال باقی می ماند؛ 5. مال برای مؤمن و کافر و علم فقط 
برای مؤمن حاصل می شود؛ 6. همة مردم در امور دین خود به عالم نياز دارند، اما 
به صاحب مال نياز ندارند؛ 7. علم برای عبور از پل صراط به انسان قدرت می دهد، 

اما مال مانع عبور وی از روی پل صراط می شود )مجلسی، 1410ق، ج1: 185(.

با توجه به لزوم برنامه ریزی در اوقات و استفادة بهينه از آنها که امام رضا)ع( به آن اشاره 
نمودند )همان، 1410ق، ج75: 346(، امام صادق)ع( به اختصاص مقداری از شبانه روز برای 
تحصيل و طلب علم توصيه و فرمودند: »در آنچه كه لقمان پسرش را به آن موعظه كرد این 
بود كه به او گفت اى فرزندم، در روزها و شب ها و ساعت های )زندگى( خود قسمتى را 

براى خودت در طلب علم و دانش قرار بده« )همان، ج1: 169(.
روایت مزبور، مداومت در طلب علم و گفتگو دربارة آن را تشویق می کند، زیرا ترک 
طلب علم و گفتگو دربارة آن موجب از بين رفتن و فراموش کردن آنچه انسان به دست 

آورده می شود )همان(.
در مواردی، امام رضا)ع( به برخی از علوم همچون شناخت قرآن، فقه و حدیث به طور 
ویژه توجه کرده اند، موارد مزبور دليل بر انحصار وجوب طلب علم به قرآن، فقه و حدیث 
نيست، بلکه آنها برخی از مصادیق مهم علم هستند که مورد تأکيد و توجه خاص ایشان 
قرار گرفته اند، مثاًل فرمودند: »خداوند به پيامبر)ص( قرآن را آموزش داد« )طوسی، 1414ق: 
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488( و نيز دربارة تفقه در دین فرمودند: »حقيقت ایمان در بنده اى به كمال نمى رسد مگر 
اینكه سه خصلت در او باشد: دین را درست و كامل بفهمد، در معيشت، خوب اندازه دارى 

كند و در برابر بالها بردبار باشد« )مجلسی، 1410ق، ج75: 239(.
همچنين برای مبتال نشدن به ربا، یادگيری احکام مربوط به تجارت را توصيه و فرمودند: 
»هر که بدون علم و فقه، تجارت کند، گرفتار ربا شده و در آن فرو می رود«)امام رضا)ع(، 

1406ق. ب:250(.
دربارة تعليم و آموزش احادیث به دیگران نيز فرمودند: »پيامبر)ص( سه بار فرمودند: خدایا، 
جانشينان مرا رحمت كن، پرسيدند: اى پيامبر خدا)ص(! جانشينان شما چه کسانی هستند؟ 
فرمودند: آنان كه پس از من مى آیند، احادیث و سنت مرا نقل می کنند و به مردمان پس از 

من مى رسانند« )مجلسی، 1410 ق، ج2: 144(.
تشویق امام رضا)ع( به خستگی ناپذیری از طلب علم در طول عمر و برشمردن آن ازجملة 
خصوصيات ده گانه که موجب کمال عقل انسان می شوند )همان، ج75: 336( و نيز تشویق 
به سيری ناپذیری از علم در جملة »چهار چيز از چهار چيز سير نمی شوند : زمين از باران، زن 
از مرد، چشم از نگریستن و عالم از علم« )صدوق قمی ، 1362: 222(، 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 )طوسی، 1414ق: 488( و فرمودند: »علم، گمشدة مؤمن 

است« )مجلسی، 1410ق، ج1: 168(.

2.  لزوم دریافت علم از جاهایی که احتمال وجودش می رود.

امام رضا)ع( در جملة »َفاْطُلُبوا اْلِعْلَم ِف َمَظانِِّه« )طوسی، 1414ق: 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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دانستند و فرمودند: »دانش، گمشده مؤمن است، دانش را فرا گيرید، گرچه نزد مشرك باشد، 
در اینجا شما شایسته تر از آن هستيد«)همان( تعبير»َأَحقَّ بِها« نشانگر آن است که مسلمان، 
صاحب واقعی علم بوده و علمی که مشرک دارد، علم مسلمانان بوده که در نزد وی عاریه 

است.

3. اقتباس و طلب علم از افرادی که ویژگی و اهلیت الزم را دارند.
جملة »َو اْقَتِبُسوُه ِمْن َأْهِلِه: علم را از اهل آن بگيرید« )همان(، به لزوم دریافت از افرادی 

که اهليت و شایستگی الزم را دارند، اشاره دارد. 
اقتباس در لغت به معنای طلب قبس، یعنی شعله بوده، اما استعاره در معنای طلب علم 

است )راغب اصفهانی، 1412ق: 652؛ محمود، بی تا، ج1: 258(.
سخن علی)ع( که فرمودند: »علم، بسان گنجى در نزد دانشمندان محفوظ است و به شما 
امر كرده اند كه آن را از دارند گان اقتباس )طلب(کنيد« )حرعاملی، 1409ق، ج27: 25(، مؤید 

آن است که در جملة »َو اْقَتِبُسوُه ِمْن َأْهِلِه«، اقتباس در معنای طلب علم به کار رفته است. 
و  باشند، ضروری  مشرک  نزد  اگر  نيستند، حتی  دینی  معارف  که  علومی  گرچه طلب 
واجب بوده و گمشدة عاقل یا مؤمن تلقی شده اند، اما علوم مربوط به دین )معارف دینی( 
را باید از افرادی که شایستگی آن را دارند دریافت کرد و با توجه به سخن علی)ع( که تبعيت 
از اهل بيت)ع( و عدم پيشی گرفتن از ایشان را توصيه و عقب ماندن از آنها را نهی نمودند، 
اهل بيت)ع( کارشناسان واقعی علوم دینی بوده و مسلمانان تنها مجاز هستند علوم دین را از 
ایشان دریافت کنند، چنان که فرموده اند: »بر آنها پيشى مگيرید كه گمراه مى شوید و از آنان 

پس نمانيد كه تباه مى شوید« )رضی، 1379: 143(.
حدیث ثقلين )صدوق قمی، 1400ق: 415(، آیة ذکر)نحل/43( و... نيز این مدعا را ثابت 
می کنند. علی)ع( در جای دیگر فرمودند: »ای  کميل ! )علم  و معارف  و اعتقادت  را( جز از ما 

نگير تا از ما باشی » )ابن شعبه حرانی، 1362: 171(.
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حدیث مزبور، دریافت علم از کساني که علوم اهل بيت)ع( را نشر مي دهند رد نمی کند، 
زیرا گرفتن علم از فقها و نشردهندگان علوم اهل بيت)ع( به نوعی اخذ علوم از اهل بيت)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 مى شود؟ فرمودند: به آموختن علوم ما و 
تعليم دادن آن به مردمان« )مجلسی، 1410ق، ج2: 30(، اخذ علم از اهل بيت)ع( و آموزش 
و  پيامبر)ص(  سنت  حدیث،  راویان  حضرت،  همچنين  نمودند.  تشویق  را  دیگران  به  آنها 
تعليم دهندگان آنها به مردم را خلفای پيامبر)ص( تعبير نمودند )همان: 144(، خلفا به ائمه)ع( 

محدود نشده است، بلکه شامل فقها نيز می شود )خمينی، 1423ق: 62(.

4. خصال و امتیازها و نقاط مثبت علم

امام رضا)ع( موارد ذیل را از امتيازها و ویژگی های علم برشمردند:
آموختن علم، حسنه است.

جملة »َتَعلُِّمِه للَِّ َحَسَنًة؛ یادگيری علم برای خداوند حسنه است« )طوسی، 1414ق: 488( 
به این ویژگی اشاره دارد.

طلب علم، عبادت است.

در  نشستن  برخی روایت ها،  در  دارد.  اشاره  این ویژگی  به  )همان(  ِعَباَدِة«  »َطَلِبِه  جملة 
فرمانروایان  »فقيهان،  فرمودند:  پيامبر)ص(  مثاًل  است،  تلقی شده  عبادت  فقها،  جلسة درس 

جامعه اند، نشستن نزد ایشان عبادت است« )مجلسی، 1410ق، ج67: 290(.
مذاکرة علم، تسبیح خداست.

جملة »الَُْذاَكَرِة ِفیِه َتْسِبیٌح؛ مذاکرة علم، تسبيح خداوند است«) طوسی ، 1414ق: 488( به 
این ویژگی اشاره دارد، پس یک ساعت در طلب علم بودن بهتر از احيای یک شب و یک روز 
در طلب علم بودن بهتر از 30 ماه روزه، دانسته شده است )متقی هندی، 1409ق، ج10: 131(.
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عمل به علم، جهاد است.

جملة »اْلَعَمُل ِبِه ِجَهاِد؛ عمل به علم جهاد است« )طوسی، 1414ق: 488( به این امتياز علم اشاره دارد.
 آموزش علم به دیگران، صدقه است.

 با توجه به جملة »َتْعِلیُمُه ِمْن اَل َيْعَلُمُه َصَدَقَة« )همان(، از دیدگاه امام رضا)ع( آموزش علم 
به افراد فاقد آگاهی، نوعی صدقه است، زیرا صدقه، به کمک مالی محدود نمی شود، بلکه 
شامل هر کار خوبی می شود، چنان که فرمودند: »انجام هر کار معروف، صدقه است«)امام 

رضا)ع(، 1406ق. ب: 373(.
همچنين در برخی از روایت ها، اصالح بين دیگران، صدقة محبوب خداوند دانسته شده 
است )کلينی، 1429ق، ج3: 531(. در تفسير آیة »ِمَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن« )بقره/3( نيز آمده که از 

آنچه به ایشان یاد دادیم، دیگران را آموزش می دهند )مجلسی، 1410ق، ج2: 17(.
از سویی، صدقة انتقال علم به دیگران، آموزش به افراد مستحق و نيازمند به آن است 

)همان، ج93: 136(.
در برخی روایت ها نيز آمده زکات علم، در آموزش آن به بندگان خداوند است )کلينی، 

1429ق، ج1: 101(.
در توجيه اطالق صدقه بر آموزش علم به دیگران و اصالح بين دیگران می توان گفت 

صدقه به پنج بخش تقسيم می شود:
ـ صدقة مال: این نوع صدقه بسيار روشن است.

ـ صدقة زبان: آن است که انسان با بهره گرفتن از زبان خود، بين دیگران واسطه شود 
و در اصالح بين آنها بکوشد، چنان که خداوند فرموده است: »در بسيارى از نجواهایشان 
فایده اى نيست، مگر در سخن آنان كه به صدقه  دادن یا نيكى كردن یا آشتى جویى فرمان 

مى دهند«)نساء/114(.
ـ صدقة جاه و مقام: این نوع صدقه، یعنی فردی که از جاه و مقام و نفوذی برخوردار 
امور  با  مقابله  دیگران،  خون  ریختن  از  جلوگيری  اسير،  آزادی  برای  خود  نفوذ  از  است 
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ناخوشایند، انجام کار نيک برای همنوع و مشابه آنها بهره گيرد )ابن فهد حلی، 1407 ق: 71(. 
ـ صدقة علم: بذل آن به افراد ناآگاه و نيازمند به علم است. پيامبر)ص( فرمودند: »ازجملة 

صدقه آن است که شخص، علم را فرا گرفته و به مردم آموزش دهد«)همان: 72(.
ـ با استناد به سخن پيامبر)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 ميان آمده است )همان(، اما به نوعی می توان این 

صدقه را از اقسام نوع چهارم صدقه برشمرد.
بذل علم به دیگران )آموزش علم( موجب تقرب به خداوند است.

 جملة »َبذُلُه ِلَْهِلِه ُقْرَبٌة ِإَل الِل؛ 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 »ِلَنَُّه َمَعاِلَ احْلََلِل َو احْلََراِم؛ زیرا علم، تميزدهندة حالل و حرام است« )همان( به این 
ویژگی علم اشاره دارد و علوم مربوط به دین همچون فقه و... را توصيه می کند. 

از سویی، اگر فردی عالم نباشد، راه مبارزه با نفس و شيطان را نمی داند، پس علم اخالق 
مهم است.

علم، طالبان خود را به بهشت می برد.

 جملة »َمَناُر ُسُبِل اْلَنَِّة؛ علم، عالمت راه های بهشت است«)همان(، نشانگر آن است که 
یادگيری علم از روی انگيزة الهی و عمل به آن موجب ورود به بهشت می شود، در برخی 

روایت ها نيز آمده »علم ثمرة بهشت است« )مجلسی، 1410ق، ج75: 189(. 
 علم، مونس تنهایی یا ترس انسان است.

جملة »الؤنس ِف اْلَوْحَشِة؛ علم، مونس ترس یا تنهایی است« )طوسی، 1414ق: 488( به 
این ویژگی اشاره دارد. 

حضرت علی)ع( نيز فرمودند: »هر كه با علم خلوت كند، هيچ خلوتى او را به وحشت 
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نيندازد، زیرا در هر خلوتى، علم مونس اوست و از تنهایى به وحشت نمى افتد« )خوانساری، 
1366، ج5: 233(.

با توجه به ارتباط علم و کتاب، امام علی)ع( فرمودند: »هر كه با کتاب ها تسلی یابد، هيچ 
آرامشی را از دست نداده است« )آمدی، 1366: 49(.

 همچنين فرمودند: »کتاب ها، باغ های دانشمندان هستند« )همان(. 
اِحِب يِف اْلُغْرَبِة َو اْلَوْحَدِة؛ علم، دوست انسان در غربت و تنهایی است« )طوسی، 1414ق: 488(. »الصَّ

 با توجه به این ویژگی علم، عالِم هيچ گاه از تنهایي خسته نمی شود، زیرا هميشه همراهي 
به نام علم دارد که همراهی اش می کند.

علم با فرد عالم در خلوت، هم صحبت است.

»اْلُِْدُث ِف اْلَْلَوة« )همان(، با توجه به این ویژگی، عالم در خلوت، آگاهی ها و علوم خود 
را مرور می کند و همراه دارد، پس در عين خلوت و تنهایی، به دليل تفکر و مرور در علم 

خود، با علم خود سخن می گوید.
علم در هنگام سختی ها و مشکالت، راهنماست.

اِء« )همان(، براساس این ویژگی علم، عالم در هنگام سختی ها،  رَّ اِء َو الضَّ رَّ لِیُل ِف السَّ  »الدَّ
و  می رساند  یاری  مشکالت  بر  غلبه  در  و  می گوید  لزوم صبر سخن  و  ابتالء  امتحان،  از 

چاره جویی و به آرامش کمک می کند.
علم، سالحی بر علیه دشمنان است.

عصر  که  امروز  دنيای  در  علم  ویژگی  این  به  توجه  با  )همان(،  اْلَْعَداِء«  َعَلى  َلَح  »السِّ  
اطالعات بوده و با وسایل ارتباط جمعی، تهاجم فرهنگی صورت می گيرد، مقابله با دشمنان، 
به ویژه دشمنان خارجی با علم و ترویج آن، مقابله با جهل، پاسخگویی به شبهه ها و نيز تأکيد 

بر خودباوری امکان پذیر است، پس علم می تواند سالحی عليه دشمنان باشد.
علم، موجب زیبایی و زینت دوستان است.

ْيَن ِعْنَد الخلء« )همان(، ازجمله امتيازهای علم آن است که دوستان را یاری رسانده  »الزَّ
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و موجب زینت شان می شود. از سویی، با توجه به این امتياز، عالم نزد دوستان خود مورد 
احترام قرار می گيرد، زیرا آنها به شایستگی او بيشتر آگاهی دارند.

باال رفتن عالم و الگوی خوبی و هدایت برای دیگران قرار گرفتن

به  را  پرتو علم، مردمانى  ...؛ خداوند در  َقاَدَة  اْلَرْيِ  ِف  َفَیْجَعُلُهُم  َأْقَوامًا  ِبِه  الُل  »َيْرَفُع   جملة 
اوج مى رساند. در امور خير، راهبرشان مى گرداند كه از آثار ایشان اقتباس مى شود، از رفتار 
نيكشان ره مى یابند و همه به اندیشة ایشان مى رسند« )همان( به این ویژگی علم اشاره دارد.

صاحب علم مورد رغبت مالئکه قرار می گیرد.

 با توجه به جملة »َتْرَغُب الََْلِئَكُة ِف خلتهم...« )همان(، مالئكه آرزوى دوستى با صاحبان علم 
را دارند، بال هایشان را برای ایشان می گسترانند و در نمازشان بر آنها درود و تبریك مى فرستند.
امام سجاد)ع( نيز در جمله ای مشابه فرمودند: »همانا، فرشتگان بال هاى خود را براى جویندة 
دانش مي گشایند، زیرا از آنچه او مى جوید خشنود هستند« )مجلسی، 1404ق، ج1: 112(.

دربارة معنای وضع جناح مالئکه چند احتمال وجود دارد:
1. وضع جناح، آن است که مالئکه بال های خود برای نشستن طالب علم فرش می کنند.

2. وضع جناح مالئکه، تواضع و فروتنی ایشان برای طالبان علم است.
3. منظور از تعبير مزبور، مهربانی و لطف مالئکه نسبت به طالب علم است، زیرا پرنده 

بال هایش را برای جوجه هایش می گستراند. 
4. منظور از تعبير مزبور، یاری کردن طالب علم است.

تعبير امام رضا)ع( مؤید دیدگاه سوم است )همان(.
همة موجودات، برای طالب علم، طلب مغفرت می کنند.

الَْبْحِر ....؛ هر تر و خشکی، حتى ماهيان دریا و  »َيْسَتْغِفُر َلُْم ُكلِّ َرْطٍب َو َياِبٍس َحتَّ ِحیَتاُن 
درندگان و چهارپایان صحرا براى طالب علم، طلب مغفرت و آمرزش مى كنند« )طوسی، 

1414ق: 488(.
ممکن است منظور از طلب مغفرت همة موجودات برای عالم آن باشد که عالم جایگاه 
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بلندی دارد به گونه ای که حتی در آسمان از وی یاد می شود. ممکن است منظور از طلب 
مغفرت آن باشد که به تعداد طالبان مغفرت، گناه صاحب علم بخشيده شده یا به همان تعداد 
به وی پاداش داده می شود. احتمال دارد منظور از طلب مغفرت آن باشد که همة موجودات، 
درخواست پوشيده شدن گناه طالب علم را می کنند ، زیرا طالب علم ، ستر گناه جهل خویش 

را طلب می کند )مجلسی، 1404ق، ج1: 112(.
علم، زنده کنندة دل ها از مرگ جهل است.

»ِإْن اْلِعْلِم َحَیاِة اْلُقُلوِب ِمْن اْلَْهِل« )طوسی، 1414ق: 488(.
در متون اسالمی، جهل نکوهش شده است، مثاًل علی)ع( فرمودند: »هيچ فقری بدتر از جهل 
نيست« )آمدی، 1366: 73(. همچنين آن را سرچشمة هر نوع شر و بدی برشمردند )همان(.
پيامبر)ص( نيز فرمودند: »خير دنيا و آخرت همراه علم و شر دنيا و آخرت همراه جهل 
است«)مجلسی، 1410ق، ج1: 204(، از همين روی مبارزه با جهل توصيه شده است، مثاًل 

امام علی)ع( فرمودند: »توسط علم با جهل مبارزه کنيد« )آمدی، 1366: 44(.
تصریح حضرت علی)ع( در روایت »جهل، مرگ است« )همان: 75( به مرگ بودن جهل، 
مفهوم جملة »ِانَّ اْلِعْلَم َحَیاُة اْلُقُلوِب ِمَن اْلَْهِل« )طوسی، 1414ق: 488( را روشن می کند، زیرا 
علم، زنده کنندة دل از مرگ جهالت است،  از همين روی امام رضا)ع( فرمودند: »عالم در بين 

جاهالن همانند زنده بين مردگان است«)حرعاملی، 1409ق، ج27: 28(.
حضرت علی)ع( در جملة دیگری فرمودند: »علم، ميرانندة جهل است«)آمدی، 1366: 44(.
با توجه به آنچه در مورد اطالق مرگ بر جهل گذشت، در برخی از روایت ها، از جاهل 
به عنوان »ميت« و از عالم ـ  حتی در فرض فوت وی ـ به عنوان »حّی« تعبير شده است، مثاًل 
امام علی)ع( فرمودند: »عالم، زنده است گرچه مرده باشد«)آمدی، 1366: 47( و نيز فرمودند: 

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

ْلَمِة« )طوسی، 1414ق: 488 (. »ِضَیاُء اْلَْبَصاُر ِمْن الظُّ
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از آنجا که جهل نوعی تاریکی و ظلمت است، علم به عنوان چراغ عقل، تاریکی جهل را 
از بين می برد. علی)ع( فرمودند: »علم، چراغ عقل است« )آمدی، 1366: 43(.

در روایت دیگری، از شيعيان عالِم خواستند که در خارج کردن ضعفای شيعه از تاریکی 
جهل بکوشند، آنجا که فرمودند: »از شيعيان ما، هر كه به آیين ما آگاه باشد و شيعيان ناتوان 
را از تاریكى جهل به نور دانش ـ كه ما به او بخشيده ایم ـ درآورد، در روز قيامت با تاجى از 
نور كه بر سر دارد و به اهل محشر نور مى بخشد، وارد مى شود« )مجلسی، 1410ق، ج2: 2(.
در تفاوت این دو امتياز علم باید گفت در جملة »ِإْن اْلِعْلِم َحَیاِة اْلُقُلوِب ِمْن اْلَْهِل«)طوسی، 
1414ق: 488(، از علم در رابطه با قلب سخن به ميان آمده، اما این ویژگی به رابطة علم 
و عقل اشاره دارد، بدیهی است که علم می تواند هم زنده کنندة دل باشد و هم در مبارزه با 
جهل به عنوان چراغ عقل عمل کند، لذا امام رضا)ع( فرمودند: »علم، پيشرو یا پيشوای عقل 

بوده و عقل تابع آن است« )مجلسی، 1410ق، ج1: 171( 
علم، مایة نیرومندى تن ها در برابر سستى و ضعف است.

ْعَف« )طوسی، 1414ق: 488(.  َة اْلَْبَداِن ِمْن الضَّ »ُقوَّ
نقش علم در نيرومندی بدن انکارناپذیر است، زیرا علم راه های حفظ سالمتی را آموزش 
می دهد، از سویی، نيرومندی بدن حتی در اجرا و عمل به تعاليم و دستورهای دینی مؤثر است، 
ٍة« )بقره/63( آمده که از امام صادق)ع( پرسش شد  چنان که در تفسير آیة »ُخُذوا ما آَتْیناُكْم بُِقوَّ
آیا منظور از گرفتن آیات الهى با قوت و قدرت، قوت جسمانى است یا معنوى و روحانى؟ 
حضرت فرمودند: »هم با قدرت جسمانى و هم روحانى« )امام رضا)ع(، 1406ق. ب: 378(.
جملة مزبور، دستورى براى همة پيروان ادیان آسمانى است که براى حفظ این تعليمات 

و اجراى آنها در هر زمان، هم به نيروهاى مادى مجهز باشند و هم قواى معنوى.
علم، بنده را به درجة برگزیدگان و مجالس نیكان مى برد.

»َيْبُلَغ بِاْلَعْبِد َمَناِزَل اْلَْخَیاِر، َو َمَاِلِس اْلَْبَراِر« )طوسی، 1414ق: 488(.
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علم در دنیا و آخرت موجب علّو درجات مى شود.

ْنَیا َو اْلِخَرِة« )همان(. َرَجاِت اْلُعَلى ِف الدُّ »َو الدَّ
اْلِعْلَم َدَرجاٍت « )مجادله/11( و موارد مشابه، به  ِمْنُكْم َو الَِّذيَن ُأوُتوا  آیة »َيْرَفِع الُل الَِّذيَن آَمُنوا 
باال بردن درجات عالمان اشاره دارد. آیة مزبور دال بر آن است که مؤمنان دو گروه هستند، 
یكى، آنهایى كه تنها مؤمن هستند، دوم، آنهایى كه هم مؤمن هستند و هم عالم و گروه دوم 

بر گروه اول برترى دارند. 
توصيه به همنشينی با علما در سخن حضرت علی)ع( که فرمودند: »كسى كه با دانشمندان 
معاشرت كند مورد احترام قرار می گيرد« )مجلسی، 1410ق، ج74: 284( برتری صاحب 

علم را در دنيا نشان می دهد. 
مذاكرة علم و گفتگو در مباحث علمى، مانند آن است كه صاحب علم، روزه داشته یا در عبادت 

پروردگار شب زنده داری کند.

بِاْلِقَیاِم: یادآورى در دانش، همسنگ روزه و مباحثة آن  َیاِم َو مدارسته  بِالصِّ َيْعِدُل  ِفیِه  َكِر  »الذَّ
مانند شب زنده دارى است« )طوسی ، 1414ق: 488(.

یاَم« )ابن فهد حلی، 1407ق:  در روایت دیگری عبارت مذکور به شکل »الِفْكر فیه َيعِدل الصِّ
73( به کار رفته، در این صورت معنایش، فکر را به علم مشغول کردن، معادل روزه گرفتن است.

اطاعت و عبادت پروردگار با علم امکان پذیر است.

بِّ َو َيْعُبُد« )طوسی، 1414ق: 488(. »ِبِه ُيَطاُع الرَّ
بيان شده است، از این رو عالمان  چگونگی اطاعت و عبادت خداوند در قرآن و سنت 

دینی با استفاده از این دو، می توانند چگونگی اطاعت و عبادت خدا را بيان کنند. 
پیوند با خویشاوندان، توسط علم میسر می شود.

»ِبِه ُتوَصُل اْلَْرَحاِم: صلة رحم با علم صورت می گيرد« )همان(.
در چگونگی این ویژگی علم باید گفت معارف دینی اعم از قرآن و سخنان معصومان)ع(، 
ازجمله امام رضا)ع( ضمن تشویق و ترغيب به صلة رحم و نکوهش قطع رحم، فواید و 
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با  از سویی، در علم اخالق  بيان شده است،  زیان های قطع رحم  چگونگی صلة رحم و 
استناد به آیات قرآن و روایت ها ازجمله روایت های امام رضا)ع(، صلة رحم به صور گوناگون 
تشویق شده و قطع رحم، گناه کبيره دانسته شده و شيوه های گوناگون صلة رحم همچون 
سالم کردن به خویشاوند، پاسخ خوب دادن به سالم و آب دادن به وی )حرعاملی، 1409ق، 
ج21: 539؛ کلينی، 1429ق، ج3: 389( و...بيان شده است. از این رو صلة رحم، چگونگی و 

دليل ضرورت آن و نيز شيوه ها و فواید آن توسط معارف دین تبيين شده است.  
 حالل و حرام به وسیلة علم مشخص شناخته می شوند.

 »َو َيْعِرُف احْلََلَل ِمَن احْلََراِم« )طوسی، 1414ق: 488(.
بيان شده اند. علوم  امام رضا)ع(  ازجمله  قرآن و معصومان)ع(،  حالل ها و حرام ها توسط 
مربوط به دین )معارف دینی(، ازجمله فقه، عهده دار بيان حالل و حرام هستند. از آنجا که 
شرافت علوم با موضوع آنها ارزیابی می شود، بی تردید بهترین علم، علمی است که نفع اش 

فراگيرتر و فایده اش کامل تر باشد، یقينًا چنين علمی، علم شریعت و دین است.
 امام رضا)ع( در مرو اشاره نمودند که در هنگام رحلت پيامبر)ص( خداوند دین ایشان را 
کامل نمود و قرآن را بر ایشان نازل کرد که حاوی هر چيزی از حالل ها، حرام ها و حدود 

بوده است و نيازهای انسان را به طور کامل دربر دارد )کلينی، 1429، ج1: 489(.
معصومان)ع(، ازجمله امام رضا)ع( مفهوم حالل و حرام را بيان نموده اند )همان(، از سویی، 
آنها مورد  آنکه احادیث معصومان)ع( حاوی حالل و حرام بوده، حفظ و فهم  به  با توجه 
تشویق گرفته است، مثاًل امام رضا)ع( به نقل از پيامبر)ص( فرمودند: »هر کس از امت من 40 
فقيه  قيامت وی را عالم  برند را حفظ کند، خداوند در روز  از آن سود  حدیث که مردم 

محشور می کند« )1406ق. الف:45(.
همچنين فرمودند: 

پيامبر)ص( سه بار فرمودند: خدایا جانشينان مرا رحمت كن، پرسيدند: اى پيامبر خدا)ص(! 
جانشينان شما چه کسانی هستند؟ فرمودند: آنان كه پس از من مى آیند و احادیث و سنت 
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مرا نقل مى كنند و به دست مردمان پس از من مى رسانند )صدوق قمی، 1378، ج2: 38( در 
سخن یاد شده خلفا به ائمه)ع( محدود نمی شود ، بلکه فقها را نيز شامل می گردد.)خمينی، 

بی تا، ج2: 629(.

همراه بودن علم و عمل

»اْلِعْلِم ِإَماٍم اْلَعَمِل َو اْلَعَمِل َتابََعُه« )طوسی، 1414ق: 488(.
ازجمله امتيازهای علم آن است که با عمل همراه باشد، از سویی، عمل به راهنمایی علم 
نياز دارد، پس هيچ یك از آن دو بدون دیگرى، نفعى ندارند. عالم باید اهل عمل باشد و 
بداند كه علم بدون عمل، او را نجات نخواهد داد. پيامبر)ص( فرمودند: »كسى كه علمش زیاد 
شود اما هدایت )و عملش( افزون نشود، نفعى جز دورى از خدا نبرده است« )مجلسی، 

1410ق، ج2: 37(.
عمل بدون علم نيز نفعى ندارد، چنان که امام رضا)ع( فرمودند: »كسى كه بدون آگاهى و 
بصيرت عمل کند، مانند كسى است كه بيراهه حركت مى كند، هر چه سریع تر برود، از راه 

اصلى دورتر مى  شود« )1406ق. ب: 381(.
ایشان همچنين دربارة لزوم همراهی عمل با علم، در تفسير آیة »َفُكْبِكُبوْا ِفیَها ُهْم َو اْلَغاُووَن: 

آنان و گمراهان در آتش افكنده شوند« )شعراء/94( فرمودند: 
آنها گروهی هستند که با زبانشان کار خوبی را بيان نموده، آن گاه بر خالف آن عمل 
کرده اند. از حضرت پرسيده شد منظور چيست؟ فرمودند: هر گاه انسان با زبان خود عدل 
را توصيف کند و آن گاه  بر خالف آن عمل کند و آن گاه در روز قيامت ببيند که ثواب آنچه 

توصيف کرده به دیگری داده شده است، حسرتش زیاد خواهد شد )1406. ب: 376(.

الهام شدن علم به مردمان خوشبخت و محروم شدن مردمان بدبخت و سیه روز از آن

ْمُه اْلَْشِقَیاِء« )طوسی، 1414ق: 488(. َعَداَء َو حُيَرِّ »يلهم ِبِه السُّ
مردم  و  الهام  مردم خوشبخت،  به  آن را  خداوند  که  است  آن  علم  مثبت  نقاط  ازجمله 
کسی که  حال  به  »خوش  فرمودند:  رضا)ع(  امام  پس  می فرماید،  محروم  آن  از  را  بدبخت 

خداوند، وی را از علم محروم نکند« )همان(.
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عالوه بر آنچه گذشت، امام رضا)ع( امتيازهای خوب دیگری نيز در سخنانشان برای علم 
برشمرده اند، ازجمله:

علم بر حکام و زمامداران حاکم است.

امام رضا)ع( در جملة »پادشاهان، حاکم بر مردم هستند، اما علم بر ایشان حاکم است« 
)مجلسی، 1410ق، ج2: 48(، اشاره نمودند که هر چند زمامداران، حاکم بر مردم هستند، 

علم بر زمامداران حاکم است، پس قدرت علم بيش از قدرت حاکمان است. 
 عالم نسبت به عابد برتری دارد. 

ازجمله امتيازهای علم از دیدگاه امام رضا)ع( آن است که صاحب علم )عالم( بر عابد 
برتری دارد، زیرا در روز قيامت، عابد به تنهایی وارد بهشت می شود، اما نمی تواند با شفاعت 
خود دیگران را به بهشت ببرد، ولی عالم، عالوه بر آنکه خودش وارد بهشت می شود، کسانی 
را که از علم وی یا شاگردانش بهره گرفتند نيز شفاعت می کند و به بهشت می برد، چنان که 

فرمودند:
روز قيامت به عابد گفته مى شود تو مرد خوبى بودى، براى خودت كوشش كردى و 
زاد و توشة خود را فراهم ساختى، اینك داخل بهشت شو، اما فقيه كسى است كه جامعه 
را از علوم خود بهره مند و آنان را به سمت خير و سعادت هدایت کند، از چنگال دشمنان 
برهاند، از نعمت هاى پروردگار بهره مند سازد و خشنودى خداوند را براى آنها فراهم آورد. 
ایتام آل محمد)ص( سرپرستى و دوستان  از  فقيه گفته مى شود اى كسى كه  به  قيامت  روز 
ضعيف آنها را راهنمایى كردى، اینك از كسانى كه از تو علم آموختند، شفاعت كن. پس آن 
فقيه توقف مي كند و مردم را دسته دسته با خود به بهشت مى برد، اینان كسانى هستند كه از 
وى یا شاگردان او علم آموخته اند و تا روز قيامت هر كسى از گفته هاى این عالم استفاده 

كند مشمول شفاعت وى خواهد بود )همان: 5(.

 علم میراث نیکی است.

فرمودند:  رضا)ع(  امام  چنان که  است،  ميراث خوبی  که  بوده  آن  علم  امتيازهای  ازجمله 
»دانش ميراثی نيک است« )همان، ج1: 169(.
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علت اطالق ميراث بر علم آن است که هر عالمی علمش را از استادش می گيرد، پس مثل 
آن است که علم خویش را از استادش به ارث برده است، همان گونه که فرزند، مال را از 
پدرش به ارث می برد. از سویی در روایت ها از استاد به عنوان »پدر« تعبير شده است. مثاًل 
پيامبر)ص( فرمودند: »پدران سه گونه اند: پدری که تو را به دنيا آورده، پدری که ازدواج تو را 

موجب شده و پدری که تو را تعليم داده است« )مشکينی، 1424ق: 247(.
علم موجب پیروی مردم از اهل بیت)ع( و زنده شدن امر ایشان می شود.

امام رضا)ع( به نقش علم در پيروی از اهل بيت)ع( اشاره و پيروی از اهل بيت)ع( را در گرو 
فراگيری علوم ایشان و آموزش آن به دیگران عنوان و فرمودند: »خدا بيامرزد كسى  كه امر ما 
را زنده كند.« راوی پرسيد امر شما چگونه زنده مى شود؟ 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« )مجلسی، 1410ق، ج 2: 30(.

توقف ویژگی ها و امتیازهای علم بر رعایت آداب الزم
امتيازهایی که پيش از این با استناد به سخنان امام رضا)ع( مورد اشاره قرار گرفتند، شروطی 
دارند که تحت عنوان »آداب دانش آموزی« از آنها یاد می شود، پيش از بيان شروط و آداب 

دانش اندوزی، بيان مفهوم ادب ضروری است:

مفهوم ادب
علمای لغت به صور گوناگون تعریف ادب را بيان کرده اند، برخی گفته اند: »فالنی را ادب 
یاد داد، یعنی به خوبی های اخالقی و عادت ها وی را ریاضت داد و به کارهای پسندیده 

فراخواند« )مصطفی، 1382: 9(.
انجام  موجب  که  پسندیده ای  ورزش  و  ریاضت  نوع  هر  بر  »ادب  است:  گفته  فيومی 

فضيلتی از فضائل توسط انسان شود اطالق می شود« )بی تا، ج2: 9(.
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طریحی نيز مشابه این تعریف را بيان کرده است )1416ق، ج1: 29(.
از همة تعاریف برمی آید که ادب، با مشقت و سختی همراه است، چنان که امام رضا)ع( 
فرمودند: »عقل و خرد، عطيه و موهبتي الهي است ولي ادب، با کوشش و تالش حاصل آید، 
هر کس رنج تحصيل ادب را تحمل کند آن را به دست آورد، اما آنکه براي به دست آوردن 

عقل رنج برد جز ناداني نيفزاید« )کلينی، 1429ق، ج1: 53(.
»آداب، جامه های زیبا هستند«  نموده و فرموده اند:  تعبير  زیبا  امام رضا)ع( ادب را جامة 

)نوری، 1408ق، ج11: 184(.

آداب و شروط الزم دانش اندوزی
امتيازهای علم ضروری  امام رضا)ع( آداب و شروط چندی را برای تحقق ویژگی ها و 

دانستند، ازجمله:
1. نیت و انگیزة الهی داشتن 

نيت در ارزشمندی کارها، ازجمله طلب علم نقش مهمی دارد، به همين دليل امام رضا)ع( 
به صور گوناگون آن را توصيه  و فرمودند: »نيت مؤمن از عملش بهتر است«.

از ایشان دربارة چگونگی بهتر بودن نيت مؤمن از عملش پرسيدند، در پاسخ فرمودند: 
»ریا در عمل وارد می شود اما در نيت وارد نمی شود« )1406ق. ب: 378( و نيز فرمودند: 

»هيچ سخنی بدون عمل و هيچ عملی بدون نيت مؤثر نيست« )همان(.
امام رضا)ع( آموزش نيت نيک را حتی به کودکان توصيه کردند و چگونگی نيت را توضيح 
دادند. مثاًل 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« )کلينی، 1429ق، ج7 :213(.
تعبير »رضای خدا« در سخن ایشان مفهوم نيت را بيان و انجام کارها برای رضای خدا 

را توصيه می کند.
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ایشان نيت نيکو را در افزایش رزق و روزی مؤثر دانستند و فرمودند: »هر که نيتش نيکو 
باشد، خداوند رزق و روزی وی را زیاد کند« )امام رضا)ع(، 1406ق. ب: 378(.

از دیدگاه آن حضرت، ارزشمندی نيت به صدقه و انفاق مالی محدود نمی شود، بلکه 
نيت خوب در اخالق، طلب علم و... نيز مطلوب است، چنان که فرمودند: »خوش خلقی به 
سرشت و نيت فرد بستگی داشته و نيت باالتر است« )همان(. همچنين در نکوهش کسانی که 
با انگيزه هایی مانند مراء، فخرفروشی، فریب مردم و... علم را فرامی گيرند فرمودند: »هر كه 
علم جوید تا با سفيهان مجادله كند یا بر علما فخر بفروشد یا توجه مردم را به سوى خود 

جلب كند، جایگاهش آتش دوزخ خواهد بود« )مجلسی، 1410ق، ج2: 30(.
)جاهالن(  سفيهان  بر  فخرفروشی  و  مباهات  روی  از  جدال  و  محاجه  معنای  به  مراء 
است، در نام گذاری مراء دو احتمال وجود دارد: 1. ممکن است کلمة مزبور از »مریه« به 
معنای شک گرفته شده باشد، زیرا هر یک از دو طرف مجادله کننده در سخن طرف مقابل 
کلمة  ایجاد شک می کند؛ 2. ممکن است  مقابل خود  آنکه در دالیل طرف  یا  خود شک 
مراء از »مری« به معنای کشيدن بر پستان حيوان برای دوشيدن وی باشد، زیرا هر یک از 
جدال کنندگان، نقطه نظر طرف مقابل خود را از وی بيرون می کشد. سفهاء به معنای جاهالن 
است، زیرا چنين افرادی در مقایسه با عاقالن عقل کمتری دارند )شوکانی، بی تا، ج6: 326(.
امام رضا)ع( در جای دیگر ضمن نکوهش مراء و جدال با علما و سفيهان، زیان آن را بيان 
و فرمودند: »با علما، مراء و جدال نكنيد كه شما را ترك خواهند كرد و با سفيهان نيز ستيز 

نكنيد كه شما را جاهل خواهند پنداشت« )مجلسی، 1410ق، ج 2: 137(. 
از دیدگاه ایشان، سفهاء، قصه گویان مخالف اهل بيت)ع( بوده و منظور از علما، علمای آل 

محمد)ص( است )همان: 30(.
با توجه به اهميت نيت در طلب علم و آموزش آن، امام رضا)ع( گرفتن دستمزد برای آموزش 
قرآن را در فرضی که معلم آن را شرط کند نکوهش و فرمودند: »اجرت معلم حرام است، هر گاه 
گرفتن اجرت را برای آموزش قرآن شرط کند. همچنين معلمی که تنها قرآن را آموزش می دهد، 
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دستمزد گرفتن وی حرام است، خواه گرفتن دستمزد را شرط کند یا نکند« )1406ق. ب: 253(.
نقل شده که منظور، اجرت  )مائده/42(  ْحت«  لِلسُّ »َأکَّاُلوَن  آیة  نيز در تفسير  ابن عباس  از 

معلمانی است که در آموزش قرآن شرط دستمزد می کنند« )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 )مفيد بغدادی، 1413ق: 588(.
از سویی، فضل بن ابی قّره گفته است: »به امام صادق)ع( عرض کردم: اینها می گویند کسب 
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« )کلينی، 1429ق، ج9: 667(.
نظر به کراهت دستمزد آموزش قرآن که مشهور از آن جانب داری کرده اند، باید روایت های 
نهی کننده 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 انگيزة الهی دانش اندوزی دانسته اند:
خشیت و ترس از خداوند 

با توجه به این نشانه، هر چه علم انسان بيشتر باشد، ترس وی از خداوند بيشتر است، 
چنان که خداوند فرمود: »از بين بندگان خداوند فقط عالمان از خدا می ترسند« )فاطر/28(؛ 

آیة مزبور نشانگر برتری عالم بر عابد است. 
پيامبر)ص( نيز فرمودند: »در علم آدمی همين بس که از خدا بترسد« )متقی هندی، 1409ق: 142(.
خدا  از  که  بس  همين  تو  علم  »از  فرمودند:  لزوم خشيت  دربارة  رضا)ع(  امام  همچنين 

بترسی« )مجلسی، 1410ق، ج2: 48(.
از سویی، خشيت، ميراث علم دانسته شده است )بلخی صوفی، 1400ق: 265(. 

خدمت کردن به مردم 

ازجمله نشانه های داشتن انگيزة الهی در طلب علم آن است که هر چه علم فرد بيشتر 
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شود، خدمت وی به مردم نيز افزایش می یابد، چنان که امام رضا)ع( فرمودند: »آگاه باشيد فقيه 
)عالم( كسى است كه جامعه را از علوم خود بهره مند و ایشان را به سوی خير و سعادت 
راهنمایی می کند، از چنگال دشمنان می رهاند، از نعمت هاى پروردگار بهره مند و خشنودى 

خداوند را براى آنها فراهم می سازد«)مجلسی، 1410ق، ج2: 5(.
الهی، حضرت مسيح)ع( فرمودند: »شایسته ترین مردمان براى  در تأیيد این نشانة انگيزة 

خدمت، شخص عالم است« )همان: 62(.

همراهی علم با فضائل اخالقی

فرمودند:  علی)ع(  امام  روی  همين  از  باشد،  همراه  اخالقی  فضائل  و  عمل  با  باید  علم 
»سفاهت و غفلت در قلب عالم وجود ندارد« )حرعاملی، 1409ق، ج16: 30(.

امام رضا)ع( نيز عجب و خودپسندی فرد راـ گرچه آن فرد در ظاهر عالم باشدـ نشانة 
جهالت دانستند و فرمودند: »برای جهالت تو همين بس که به خاطر علمت دچار خودپسندی 

شوی« )مجلسی، 1410ق، ج2: 45(.
همچنين دربارة بردباری و سکوت صاحب علم فرمودند: »ازجمله نشانه های فقه، حلم 
و بردبارى، سكوت و دم فرو بستن است. سكوت، یكى از درهاى حكمت و ایجاد کننده 

محبت بوده و به همة نيكى ها رهنماست )همان: 48(.
بدیهی است که غضب و حرف های بيهوده، با علم همخوانی و سازگاری ندارد.

منظور از سکوت که در سخن امام رضا)ع( به آن توصيه شده است، سکوت مطلق نيست، 
زیرا سکوت مطلق، صمت ناميده نمی شود، منظور از صمت، سکوت معنی دار، کنترل شده و 
بجاست، از این  رو در برخی موارد، وقتی حقيقتی یا حکمی باید بيان شود یا امر به معروف و 
نهی از منکر ضرورت دارد، سکوت، مذموم دانسته شده است. مثاًل علی)ع( فرمودند: »خيری 

در سکوت از بيان حکم و نيز خيری در سخن گفتن از روی جهل نيست« )همان: 81(.
همچنين در پاره ای از روایت ها، سخن گفتن وسيله ای برای ورود به بهشت و رهایی 
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از دوزخ دانسته شده است. مثاًل امام سجاد)ع( فرمودند: »سخن نيکو گفتن موجب افزایش 
مال و روزی، تأخير مرگ، محبت بين خانواده و موجب ورود شخص به بهشت می شود« 

)مجلسی، 1410ق، ج68: 310(.

2. عمقی بودن تعلیم و تعلم

ازجمله آداب اخالقی آموختن از دیدگاه امام رضا)ع( آن است که متعلم به درک عمقی آنچه 
فرامی گيرد اقدام و از یادگيری حفظی بدون درک مطلب خودداری کند، چنان که فرمودند: »از 
دانایان باشيد نه از راویان، اگر حدیثى را از روى فقه، بصيرت و دانایى درك كنيد و معنایش را 
دریابيد بهتر است از اینكه هزار حدیث را بدون درك معانى روایت کنيد« )بغدادی، 1408ق: 31(.
   امام علی)ع( نيز اکتفا به صرف نقل و عمل نکردن را شيوة جاهالن دانستند و فرمودند: 
»فقط آنچه را که مى خواهيد عمل كنيد یاد بگيرید، زیرا خداوند از علم، جز از طریق عمل 
كردن به آن، به شما سودی نمى رساند. همواره دانشمندان راستين در فكر عمل كردن به علم 
هستند و دانشمندنمایان سفيه در فكر یاد گرفتن و نقل علم« )مجلسی، 1410ق، ج2: 37(.

3. لزوم یادگیری علم از معلمان شایسته

نظر به تأثير معلم بر متعلم و اینکه علم نوعی غذای روحی است، یادگيری علم از معلمان 
شایسته ضروری است، چنان که در ذیل آیة »َفْلَیْنُظِر اإْلِْنساُن ِإل  َطعاِمهِ « )یس/24( از امام باقر)ع( 
پرسيده شده »طعامه« چيست؟ حضرت در پاسخ فرمودند: »علم وی است که آن را از فردی 

می گيرد« )کلينی، 1429ق، ج1: 123(.
امام رضا)ع( دربارة لزوم یادگيری علم از افراد شایسته فرمودند: »علم را از افرادی که شایستگی 

آن را دارند طلب کنيد« )مجلسی، 1410ق، ج1: 171(.
از دیدگاه ایشان، معلم عالوه بر آنکه باید بردبار باشد، سکوت اختيار کند و حرف های بيهوده 
نزند، باید از عجب و خودپسندی به خاطر علمش )همان، ج2: 48( و نيز از مراء و جدال بپرهيزد 
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)همان: 30( و آموزش وی به خاطر انگيزه های الهی باشد )امام رضا)ع(، 1406ق. ب: 253(.
در روایتی، به سه ویژگی الزم معلم اشاره شده است: »ننشينيد مگر نزد عالمی که شما را از 
سه چيز به سه چيز دعوت کند: از کبر به تواضع، از چاپلوسی به خيرخواهی و از جهل به علم« 

)ورام، بی تا، ج2: 233(.

4. لزوم پرسیدن

ازجمله آداب الزم طلب علم، پرسيدن است که در آموزش و طلب علم، اهميت زیادی 
دارد، از همين روی در متون اسالمی مانند قرآن و سخنان معصومان)ع(، ازجمله امام رضا)ع( به آن 

ْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُمون« )نحل/43(. سفارش شده است. مثاًل خداوند فرمود: »َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّ
ْكِر« به معنای اهل بيت)ع( بيان شده است )مجلسی، 1410ق،  گرچه در سخن امام رضا)ع( »َأْهَل الذِّ
ج23: 173( اما پيامبر)ص( ضمن توصيه به جاهل برای پرسش و رفع جهل خود، به آیة مزبور 

استناد کردند )سيوطی، 1365، ج4: 119(.
استناد ایشان به آیة مزبور عدم حصر آن را به اهل بيت)ع( نشان می دهد، از سویی، فقهای شيعه 
معنای آیه را عام دانسته و با استناد به آن، لزوم تقليد افراد عام از مجتهدین را نتيجه گرفته اند 

)طباطبایی حائری، 1296ق: 253(. 
امام رضا)ع( پرسش را وسيله ای برای دستيابی متعلم به علم معلم دانستند و اشاره نمودند: 
سؤال کننده، پاسخ دهنده، شنونده و دوستداران ایشان به خاطر پرسش از ثواب برخوردار می شوند، 
آنجا که فرمودند: »دانش، گنجينه هایى است كه كليد آن پرسش است. بنابراین سؤال كنيد تا خدا 
شما را مورد رحمت قرار دهد، زیرا در رابطه با دانش به چهار كس پاداش مى دهند: به سؤال كننده، 

آموزگار، شنونده و دوستدار آنان« )صدوق قمی، 1378، ج2: 28(.
پرسش در مورد مسائل دینی، از دو جهت اهميت دارد: یکی به لحاظ پرسش کننده و دیگری به 
لحاظ پاسخ دهنده، اهميت پرسِش پرسش کننده از آن روی است که جهل، عذر قابل  قبولی نبوده و 
پرسش کننده باید به وسيلة پرسش، جهل خود را از بين ببرد، در صورت عدم پرسش ممکن است 
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در انجام وظيفة شرعی خطا کرده و مسئوليت انجام عمل اشتباه و تکرار آن بر عهده اش باشد، لذا از 
وی خواسته شده که حيا و شرم را کنار نهاده و وظيفة خود را بپرسد. گرچه امام رضا)ع( حيا به معنای 
شرم از خداوند و خجالت از انجام گناه در محضر خداوند را تشویق کردند و این نوع حيا را از 
نشانه های ایمان ) ج1: 265( و غيبت فردی را که چنين حيایی ندارد مجاز دانستند )مجلسی، 1410ق، 
ج72: 260( اما با گشاده رویی پرسش های دیگران را پاسخ می دادند و در نکوهش حيا برای پرسش 
فرمودند: »كسى كه چيزى را نمي داند، از پرسش برای دانستن آن حيا نکند« )1406ق. الف: 81(.
در روایت ها حيا برای پرسش »حيای حمق« ناميده شده است، مثاًل پيامبر)ص( فرمودند: »حيا دو 
قسم است: یكى حيای عقالنى و دیگری حيای احمقانه. حيای عقالنى ناشى از علم و دانش است 
و حيای احمقانه عبارت از جهل و نادانى است« )ابن شعبه حرانی، 1362: 45( و نيز فرمودند: 
»سزاوار نيست که جاهل به خاطر جهلش سکوت کند و پرسش نکند« )ری شهری، 1375، ج3: 

.)3526
اهميت پرسش به لحاظ پاسخ دهنده از آن روست که امام رضا)ع( نسبت به پاسخ دهندگان، 
به ویژه در پرسش از مسائل دین هشدار دادند و از پاسخ دادن بدون علم نهی و فرمودند: »هر گاه 
از کسی در مورد چيزی پرسش شود که دربارة آن علم ندارد، از گفتن »نمی دانم« نباید شرم داشته 

باشد« )مجلسی، 1410ق، ج66: 376(.
پاسخ نادرست به پرسش، عواقب بدی دارد و مسئوليت عمل اشتباهی که پرسش کننده انجام 
می دهد به عهدة پاسخ دهنده است، چنان که امام رضا)ع( فرمودند: »هر که بدون علم فتوا دهد، 

مالئکة آسمان و زمين، وی را لعنت خواهند کرد« )صدوق قمی، 1378، ج2: 46(.

5. لزوم خودشناسی

از دیدگاه امام رضا)ع( ازجمله آداب دانش اندوزی آن است که متعلم، به علمی که فرا می گيرد 
اکتفا نکند و خود شناسی را نيز مدنظر قرار دهد، زیرا خودشناسی از یک سو، موجب می شود 
متعلم علم را با انگيزة درست فرا بگيرد و از طرفی آن را در جهت درست به کار ببندد، از سویی، 
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علمی که با خودشناسی همراه نباشد، بسيار مخرب است، از همين روی در روایت ها، عالمان 
بدون عمل نکوهش شده اند، چنان که حضرت علی)ع( فرمودند: »لغزش عالِم فاسد، جهانی را فاسد 

می کند« )آمدی، 1366: 47(. 
خودشناسی به دليل اهميت و نقش شگرفی که در تعليم و تعلم دارد، در متون اسالمی به طور 
مکرر مورد توصيه و تشویق قرار گرفته است، چنان که امام رضا)ع( فرمودند: »بهترین عقل آن است 

که انسان خودش را بشناسد« )مجلسی، 1410ق، ج75: 352(. 

نتیجه گیری
از آنچه گذشت نتایح ذیل به دست می آید:

امام رضا)ع( ضمن تشویق های گفتاری و عملی علم، آدابی را در مورد علم الزم دانستند، آداب 
مزبور برای استفادة بهينه از علم و بهره گرفتن از آن در جهت صحيح است.

ازجمله دالیل توصية ایشان به رعایت آداب اخالقی آموختن، تأثيرگذاری روی معلم و متعلم است.
امتيازهای زیادی که آن حضرت برای علم برشمردند، برخی مربوط به معارف دینی و برخی 

از آنها هر نوع علمی را شامل می شوند.
گرچه توصية آن امام همام)ع( بر کسب علم از هر جایی که احتمال وجودش است، دریافت 
علم از غيرمسلمان را مجاز می شمارد و به تعبير برخی روایت ها، علم در نزد مشرک عاریه بوده و 
مسلمان، مالک و صاحب حقيقی آن بوده، بهتر است در صورت امکان در علومی غير از معارف 

دینی نيز آداب الزم رعایت شود و دریافت علم غيردینی از مسلمان در اولویت قرار گيرد.
گرچه دریافت علومی غير از معارف دینی از غيرمسلمانان مجاز بوده و در روایت ها به آن 
توصيه شده و همين امر ازجمله دالیل پيشرفت تمدن اسالمی به حساب آمده است، اما در 
خصوص علوم مربوط به دین و شریعت، به ویژه قرآن سخت گيری خاصی وجود دارد، به گونه ای 
که دریافت چنين علومی از افرادی مجاز دانسته شده است که ویژگی های خاصی را دارا باشند. 



فرهنگ رضوی160

13
94

یز 
پای

م، 
ده

یاز
رة 

شما
م، 

سو
ل 

سا
  

منابع و مآخذ
قرآن کریم، )1374(. مترجم عبدالمحمد آیتی، چاپ چهارم، تهران: سروش.

ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، )1362(. حتف العقول. چاپ دوم، قم: النشر االسلمی التابعة لماعة الدرسني بقم.

ابن فهد حلی، )1407ق(. عدة الداعی و جناح الساعی. چاپ اول، قم: دار الکتاب االسالمی.

امام خمينی، روح اهلل، )1423ق(. والیت فقیه. چاپ دوازدهم، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(.

امام خمينی، روح اهلل، )بی تا(. کتاب البیع. چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(.

امام رضا )ع(، )1406ق. الف(. صحيفة الرضا. مشهد: کنگرة امام رضا)ع(.

امام رضا )ع(، )1406ق. ب(. فقه الرضا. چاپ اول، مشهد: آل البیت )ع(.

بغدادی، احمد بن علی، )1408ق(. نصيحة أهل احلدیث. چاپ اول، بی جا: مکتبة املنار- الزرقاء.

بلخی صوفی، شقيق، )1400ق(. مصباح الشریعه. منسوب به امام صادق )ع(، چاپ اول، بيروت: االعلمی.

تميمی آمدی، عبد الواحد)1366(. تصنيف غرر احلکم و درر الکلم. چاپ اول، قم: دفتر تبليغات اسالمی.

حرعاملی، محمد بن حسن، )1409ق(. وسایل الشيعه. چاپ اول، قم: آل البیت)ع(.

اعلمی. منشورات  تهران:  اول،  چاپ  املکاسب.  الی  الطالب  ایصال  )بی تا(.  محمد،  حسينی شيرازی، 

خوانساری، جمال، )1366(. شرح غرر الحکم. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

خویی، حبيب اهلل، )1400ق(. منهاج الرباعة. چاپ چهارم، تهران: مکتبة االسلمیة.

راغب اصفهانی، حسين بن محمد، )1412ق(. املفردات فی غریب القرآن. چاپ اول، دمشق ـ بيروت: دار العلم 

الدار الشامیة.

رسولی محالتی ، سيد هاشم، )1396(. صحیفه علوی. چاپ سوم، تهران: علوی.

رضی، محمد بن حسين، )1379(. نهج البالغه. مترجم محمد دشتی، چاپ اول، قم: مشهور.

ری شهری، محمد، )1375(. ميزان احلکمة. چاپ اول، قم: دارالحدیث.

زمخشری، ابوالقاسم، )1412ق(. ربيع االبرار و نصوص االخيار. بيروت: االعلمی.

زین الدین، شيخ محمد، )1413ق(. کلمة التقوی. چاپ سوم، بی جا: بی نا.

سيوطی، جالل الدین، )1365(. الدر املنثور. چاپ اول، جده: دار العرفة.

شوکانی، محمد بن علی، )بی تا(. فتح القدیر. بی جا: عالم الکتب.

قم. علمية  حوزة  مدرسين  جامعة  قم:  اول،  چاپ  اخلصال.   .)1362( علی،  محمد بن  صدوق قمی، 

صدوق قمی، محمد بن علی، )1378(. عيون اخبار الرضا. چاپ اول، تهران: جهان.



161 آداب دانش اندوزی در سخنان ...
13

94
یز 

پای
م، 

ده
یاز

رة 
شما

م، 
سو

ل 
سا

  

صدوق قمی، محمد بن علی، )1400ق(. االمالی. چاپ پنجم، بيروت: االعلمی.

طباطبایی حائری، محمد مجاهد، )1296(. القواعد و الفوائد. چاپ اول، قم: آل البیت )ع(.

طریحی، فخر الدین، )1416ق(. جممع البحرین. چاپ سوم، تهران: کتابفروشی مرتضوی.

طوسی شيخ، محمد بن حسن، )1414ق(. االمالی. چاپ اول، قم: دارالثقافة.

جامعة  به  وابسته  اسالمی  قم:  اول،  چاپ  املتعلمني.  تبصرة  شرح  )1414ق(.  ضياء الدین،  آقا  عراقی کزازی، 

مدرسين حوزة علمية قم.

فتال نيشابوری، ابو علی، )بی تا(. روضة الواعظني و بصرية املتعلمني. قم: رضی.

فيومی مقری، احمد بن محمد، )بی تا(. املصباح املنري. چاپ اول، قم: منشورات دار الرضی.

کلينی، محمد بن یعقوب، )1429ق(. الکافی. چاپ اول، قم: دار احلديث للطباعة و النشر.

االسلمیة. الکتبة  تهران:  اول،  چاپ  الکافی.  اصول  شرح   .)1382( صالح،  محمد  مال  مازندرانی، 

متقی هندی، عالء الدین علی، )1409ق(. کنز العمال. بيروت: الرسالة.

مجلسی، محمد باقر، )1404ق(. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول. چاپ دوم، تهران: دار الکتب االسلمیة.

مجلسی، محمد باقر، )1410ق(. حبار االنوار. چاپ اول، بيروت: الطبع و النشر. 

محمود، عبد الرحمان، )بی تا(. معجم املصطلحات و االلفاظ الفقهية. بی جا: بی نا.

مشکينی، علی، )1424ق(. حتریر املواعظ العددیة. چاپ هشتم، قم: الهادی.

مصطفی، ابراهيم و دیگران، )1382(. املعجم الوسيط. تهران: بی نا.

مفيد. شيخ  هزارة  جهانی  کنگرة  قم:  اول،  چاپ  املقنعه.  )1413ق(.  محمد،  محمد بن  مفيد بغدادی، 

ورام بن ابی فراس، )بی تا(. مجموعه ورام )تنبیه الخواطر(. چاپ اول، قم: مکتبة فقهیة.


