نگاهی به جايگاه علم و عالم
به مناسبت  61آذر ،روز دانشجو
 علق  :1-5بخوان به نام پروردگارت كه آفريد .انسان را از عَلَق آفريد .بخوان ،و پرودگار تو كريمترين است .همان كس كه به وسيله قلم آموخت .آنچه را كه انسان
نميدانست به او آموخت.
 بقره  :151همانطور كه در ميان شما فرستادهاي از خودتان روانه كرديم[ ،كه] آيات ما را بر شما ميخوانَد ،و شما را پاك ميگرداند ،و به شما كتاب و حكمت
ميآموزد ،و آنچه را نميدانستيد به شما ياد ميدهد.
 پيامبراكرم(ص) :تحصيل دانش بر هر مسلمانى واجب است .با دانش است كه پروردگار فرمانبرى و پرستش مىشود و با دانش است كه پيوندهاى خويشاوندى
برقرار مىماند و روا از ناروا بازشناخته مىشود .دانش پيشواى عمل است و عمل پيرو آن مى باشد( .ميزانالحكمه ،ص)9393
 امامباقر(ع) :هيچ عملي پذيرفته نيست جز به معرفت و هيچ معرفتي پذيرفته نيست جز به عمل( .تحفالعقول ،ص)903
 پيامبراكرم(ص) :روز قيامت مركّب عالمان و خون شهيدان با هم وزن مى شوند و مركّب عالمان بر خون شهيدان مى چربد( .ميزانالحكمه ،ص)9331
 پيامبراكرم(ص) :هر كه براى آموختن دانشى خارج شود تا به وسيله آن باطلى را به حق يا گمراهى و ضاللتى را به هدايت باز گرداند ،اين كار او مانند عبادت
كسى است كه چهل سال عبادت (خدا) كرده باشد( .ميزانالحكمه ،ص)9339
 امامعلي(ع) :دو ركعت نماز عالم ،بهتر از هفتاد ركعت نماز نادان است؛ زيرا عالم با فتنه (و شرايط گمراهكننده) روبهرو مىشود اما به واسطه دانش خود از آن
بيرون مىرود ،اما جاهل با فتنه روبهرو مىگردد و در آن خرد و متالشى مىشود( .ميزانالحكمه ،ص)9335
 امامعلي(ع) :كساني كه به آدميان شباهت دارند او را عالم خواندهاند ،ولي چنين نيست .هر بامداد برخاست و به گرد آوردن چيزهايي پرداخت كه كمتر بودن آنها
بهتر از بيشتر بودنشان است ،تا چنان شد كه از نوشيدن آب گنديده سيراب شد و آنچه را بيهوده جمع كرده بود گنج پنداشت( .نهجالبالغه ،خطبه)13
 امامعلي(ع) :در غفلت آدمي همين بس كه عمر خود را در راه چيزهايي كه نجاتش نميدهد هدر كند( .غررالحكم ،حكمت)3035
 مسيح(ع) :چگونه در شمار اهل علم باشد كسى كه دنياى خود را بر آخرتش ترجيح مى دهد و به دنيا روى آوردهاست و آنچه را به او زيان مىزند دوستتر دارد
از آنچه به او سود مىرساند؟ (ميزانالحكمه ،ص)3019
 امامكاظم(ع) :سزاوارترين دانش براى تو آن دانشى است كه عملت جز با آن درست نشود ،و ضرورىترين عمل براى تو عملى است كه در برابر آن بازخواست
مىشوى ،و الزم ترين دانش براى تو دانشى است كه صالح و فساد دلت را به تو نشان دهد ،و نيكفرجامترين دانش ،آن دانشى است كه بر عمل تو در اين دنيا بيفزايد.
پس ،به دانستن چيزى كه ندانستن آن زيانى به تو نمىرساند مپرداز و از دانستن چيزى كه فروگذاردنش بر نادانى تو مىافزايد غافلمباش( .ميزانالحكمه ،ص)3005
 زمر  :33و چون انسان را آسيبي رسد ما را فرا ميخواند؛ سپس چون نعمتي از جانب خود به او عطا كنيم ميگويد« :تنها آن را به دانش خود يافتهام» .نه چنان
است ،بلكه آن آزمايشي است ،ولي بيشترشان نميدانند.
 امامعلى(ع) ،در پاسخ به اين پرسش كه «دانش چيست؟» فرمود« :چهار جمله :اين كه خدا رابه اندازة نيازى كه به او دارى عبادت كنى ،به اندازه طاقتى كه در
برابر آتش دارى نافرمانيش كنى ،براى دنيايت به اندازه عمرى كه در آن دارى ،كار كنى و براى آخرتت به اندازه مدتى كه در آن هستى ،كار كنى( ».ميزانالحكمه،
ص)3005
 امام صادق(ع) [در توضيح اين آيه «بگو حجت رسا ويژه خداست» (انعام )۹۴۱ ،فرمود ]:خدايتعالي در روز قيامت به بنده فرمايد« :بندة من! آيا ميدانستي؟»
اگر پاسخ دهد «آري» ،خداوند به او ميفرمايد« :آيا به آنچه ميدانستي عمل كردي؟» و اگر پاسخ دهد «نميدانستم» بدو فرمايد« :چرا نياموختي تا عمل كني؟» پس
مجاب و محكوم شود .اين است آن حجت رسا و قاطع( .ميزانالحكمه ،ص)1009
 پيامبراكرم(ص) :گناه عالم يكى است و گناه نادان دو تا .عالم فقط براى ارتكاب گناه عذاب مى شود ،اما نادان هم براى ارتكاب گناه و هم براى نياموختن علم
عذاب مى گردد( .ميزانالحكمه ،ص)9399
 امام علي(ع) :مردمان بر سه گونهاند :عالمان رباني ،آموزندهاي كوشنده در راه نجات ،و باقي همه ابلهاني كه در پي هر بانگ كنندهاي به راه ميافتند و هر بادي
آنان را به سويي متمايل ميكند( .نهجالبالغه ،حكمت )133
 امامصادق(ع) :مردم بر دو گونهاند :عالمند يا فراگيرندة علم ،و ديگر مردم پشة دَمِ بادند ،و پشههاي دَمِ باد در آتشند( .آثارالصادقين ،ج ،19ص)519
 امام علي(ع) :زودا كه پس از من بر شما روزگاري آيد كه چيزي از حق پنهانتر نباشد ،و از باطل آشكارتر ،و از دروغ بستن بر خدا و رسول او بيشتر؛ و نزد مردم
آن زمان كااليي زيانمندتر از قرآن نيست اگر آن را چنانكه بايد بخوانند ،و نه پر سودتر از قرآن ،اگر معني كلماتش را برگردانند؛ و در شهرها چيزي از معروف
ناشناختهتر و از منكر شناختهتر نباشد ... .پس آن مردم در جدايي متفقاند و از جمع گريزان .گويي آنان پيشواي قرآنند و نه قرآن پيشواي آنان .پس ،جز نامي از قرآن
نزدشان نماند ،و نشناسند جز خطنوشتة آن؛ و پيش از اين چه كيفرها ك ه بر نيكوكاران نراندند ،و سخن راستشان را دروغ بر خدا خواندند و كار نيك را پاداش بد
دادند( .نهجالبالغه ،خطبه)133

 امام صادق(ع) :همانا بني اميه تعليم ايمان را براي مردم آزاد گذاشتند ولي تعليم شرك را آزاد نگذاشتند ،تا اگر آنان را به شرك بكشانند متوجه نشوند.
(ميزانالحكمه ،ص )0313
 پيامبراكرم(ص) :چون بدعتها در امت من پديد آيد بر عالم است كه علم خود را آشكاركند .پس هركس چنين نكند لعنت خدا بر او باد(.ترجمة الحياه ،ج،0
ص)3۶3
 آل عمران  :113-111و [ياد كن] هنگامي را كه خداوند از كساني كه به آنان كتاب دادهشده ،پيمانگرفت كه حتماً بايد آن را [به وضوح] براي مردم بيان
نماييد و كتمانش مكنيد .پس ،آن [عهد] را پشت سر خود انداختند و در برابر آن بهايي ناچيز به دست آوردند ،و چه بد معاملهاي كردند .گمان مبر كساني كه بدانچه
كردهاند شادمانيميكنند و دوستدارند بهآنچه نكردهاند مورد ستايش قرارگيرند ،قطعاً گمانمبر كه برايآنان نجاتي از عذاب است[ ،كه] عذابي دردناك خواهند داشت.
 امامحسين(ع) [فرازهايي از خطبة ايشان در مني] :پس شما اي گروه قدرتمند كه به علم شهرت داريد و به نيكي از شما ياد ميكنند و به خيرخواهي و
اندرزگويي معروف شده ايد و به خاطر خدا در دل مردم مهابتي پيدا نمودهايد ،مرد مقتدر از شما بيم دارد و ناتوان به تكريم شما برميخيزد و آن كس كه هيچ برتري و
قدرتي بر او نداريد شما را بر خود مقدم ميدارد ،هر گاه نيازمندان از رسيدن به نيازهاي خود محروم مانند شما را واسطه ميگيرند و در راهها با هيبت شاهان و احترام
سران و بزرگان گام برميداريد ،آيا همه اينها بدان اميد نيست كه به استوار داشتن حق خدا قيام كنيد؟ اگرچه در اين امر كاري كه ميبايد نكرديد.
...كوران و گنگان و بيماران زمينگير در شهرها به حال خود رها شدهاند و به آنها ترحمي نميشود اما شما به كاري كه شايستهتان است برنميخيزيد و ديگران را نيز
در چنين كارهايي مدد نميرسانيد و با مسامحه و سازش با ظالمان خود را آسوده ميداريد .در حاليكه اين همه ،وظايفي است كه خدا بر عهدة شما گذاشته است.
 ...شما با منزلتي كه داشتيد ستمك اران را قدرت و استقرار بخشيديد و كارهاي خدا را به دست ايشان سپرديد تا به شُبههها عمل كنند و بر راه شهوتها و هواي
نفساني خويش پيش روند .سبب چيرگي ايشان گريز شما از مرگ و خوش آمدن شما از حياتي است كه ناگزير تركتان خواهد كرد.
شما ناتوانان را به دست ايشان تس ليم كرديد كه يا همچون برده مقهور باشند و يا همچون مستضعفي براي اداره امور زندگي در دست آنان اسير .در كشورداري به
انديشه خود هر چه ميخواهند ميكنند و در اقتداي به اشرار و گستاخي نسبت به خداي جبّار ،با پيروي هواي نفس ،كار را به رسوايي ميكشانند .بر منبر هر شهر از
شهرهاي ايشان خطيبي است كه بانگ برميدارد و آنچه ميخواهد ميگويد .كشور در برابر ايشان بيمعارض است و دستهاي ايشان در آن گشاده( .تحف العقول،
باب سخنان امام حسين عليه السالم)
 پيامبراكرم(ص) :به نماز و روزه و حج و بخشش و نالههايشبانه آنان نگاه نكنيد ،بلكه به راستگويي و امانتداري آنان بنگريد( .ميزانالحكمه ،ص)303
 امام سجاد(ع) [ از نامه معروف او به محمد بن مسلم زُهري ،از فقهاي مدينه] ... :گمان مبر كه خدا عذر تو را بپذيرد و از تقصيرت درگذرد؛ هيهات! هيهات! كه
چنين نخواهد بود .خدا در قرآن از علما پيمان گر فته است كه دين خدا را بر مردمان آشكاركنند و پنهان مدارند؛ و بدان كه كوچكترين چيزي كه تو پنهان كرده و
سبكترين گناهي كه بر دوش داري اين است كه دلنگراني ستمگر را بَدَل به آسودگي كردهاي و راه گمراهي را بر او آسان ساختهاي ،و اين كار با نزديك شدن تو به او
و پذيرفتن دعوت او صورت گرفته است .از آن مي ترسم كه فرداي قيامت با اين گناه در ميان خيانتكاران جاي داشته باشي و از تو بپرسند از آنچه گرفتي و به
ستمكاري ستمگران كمك كردي ،و بپرسند چرا چيزي را كه حق تو نبود از كسي كه به تو بخشيد گرفتي ،و چرا به كسي نزديك شدي كه حق هيچكس را نميداد ،و
چرا در آن هنگام كه تو را به خود نزديك كرد از باطلي جلوگيري نكردي؟
 ...تو از موقعيتي كه در نزد مردم پيدا كردي و اعتقاد ايشان به خويش بهره گرفتي ،چه آنان از رأي تو پيروي ميكردند و به فرمان تو به كار برميخاستند .اگر چيزي
را حالل ميكردي آن را حالل ميشمردند و اگر حرام ميكردي حرام مي دانستند؛ و اين براي خود تو نبود ،بلكه براي رغبت مردم بود به مقام دنيايي تو ،همچنين
رفتن علما از ميانايشان ،و چيرهشدن جهلوناداني بر تو و بر ايشان ،و رياستدوستي و دنياخواهي تو و ايشان(....ترجمةالحياه ،ج ،0ص)353
 پيامبراكرم(ص) :چون روز قيامت فرارسد منادي بانگ كند« :كجايند ستمگران ،و دستياران ستمگران :كسي كه ليقهاي در دوات ايشان گذاشته يا سر كيسهاي
براي ايشان بسته يا يك بار براي ايشان قلم به دوات زده است ،همه را با آنها محشور كنيد( ».ترجمه الحياه ،ج ،0ص)500
 امام صادق(ع) :اگر بنياميه كسي را نمييافتند كه برايشان بنويسد و ماليات جمع آوري كند و برايشان بجنگد و در جماعتشان حاضر شود ،هرگز نميتوانستند
حق ما را سلب كنند( .ميزانالحكمه ،ص )9911
 ابنابييعفور گويد ... :از امام صادق(ع) پرسيدم« :آيا آنجا كه خداوند گفته است « :والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات اولئك اصحاب
النار هم فيها خالدون» (بقره )752 ،آيا مقصودش كفار نيست؟» فرمود :كافر چه نوري ميتواند داشته باشد تا از آن به تاريكيها بيرون شود؟ بلكه مقصود خدا آن است
كه ايشان بر نور اسالم بودند و چون دوستدار و پيرو هر پيشواي ستمگري شدند كه خدا آن را تعيين نكرده بود ،از نور اسالم به ظلمات كفر درآمدند .پس همراه با
كفار شايستة آتش شدند و به همين جهت خداوند گفته است« :آنان همدمان آتشند و جاودانه در آن خواهند ماند»( .ترجمةالحياه ،ج  ،0ص )۶53
 امام باقر(ع) [درباره آيه « اينان دانشمندان و راهبان خود را به جاي خداوند به الوهيت گرفتند( »...توبه )1۹،فرمود ]:به خدا سوگند كه براي ايشان نماز نگزاردند
و روزه نگرفتند ،بلكه از ايشان در معصيت خدا اطاعت كردند( .ترجمة الحياه ،ج ،0ص)۶53
 امامعلي(ع) :كسيكه به فرمانبري از مخلوق و نافرماني از خالق گردن نهد دين ندارد( .ميزانالحكمه ،ص)9995
 پيامبراكرم(ص) :هركس با انجام كاري كه خدا را ناخشنود ميكند فرمانروايي را خشنودسازد از دين خدايعزّوجلّ خارج شدهاست( .ميزانالحكمه ،ص)9995
 امام علي(ع) :حق و باطل با مردم شناخته نمي شوند بلكه حق را بشناس تا اهلش را بشناسي و باطل را بشناس تا مرتكب آن را بشناسي( .تاریخ یعقوبي ،ج،0
ص)199
 امام صادق(ع) :هركه از طريق اشخاص به اين دين درآيد باز هم اشخاص همچنانكه او را به آن درآوردهاند از آن خارجش ميكنند( .ميزانالحكمه ،ص)1101

 انبيا  :۶0-۶1گفتند« :اي ابراهيم ،آيا تو با خداوندان ما چنين كردي؟» گفت[« :نه] ،بلكه آن را اين بزرگترشان كرده است ،اگر سخن ميگويند از آنها بپرسيد».

دانستهاي كه اينها سخن نميگويند ».گفت« :آيا جز

پس به خود آمده و [به يكديگر] گفتند« :در حقيقت شما ستمكاريد ».سپس سرافكنده شدند [و گفتند « ]:قطعاً

خدا چيزي را ميپرستيد كه هيچ سود و زياني به شما نميرساند؟ اُف بر شما و بر آنچه به غير از خدا ميپرستيد .مگر نميانديشيد؟» گفتند « :اگر كاري ميكنيد او را
بسوزانيد و خدايانتان را ياري كنيد».
 بقره  :39و به علت كفرشان مهر گوساله [سامري] در دلشان سرشته شد .بگو چه زشت است آنچه ايمانتان به شما فرمان ميدهد اگر مؤمنيد!
 طه  :13مگر نميبينند كه [گوساله] پاسخ سخن آنان را نميدهد و به حالشان سود و زياني ندارد؟
 غافر  :0۶و فرعون گفت« :مرا بگذاريد موسي را بكشم تا پروردگارش را بخواند .من ميترسم آيين شما را تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد كند».
 غافر [ :31-30مؤمن آل فرعون گفت ]:و اي قوم من چه شده است كه من شما را به نجات فرا ميخوانم و [شما] مرا به آتش فرا ميخوانيد؟ مرا فرا ميخوانيد تا
به خدا كافر شوم و چيزي را كه به آن علمي ندارم با او شريك گردانم. ...
 سبأ  ... :91-90و اي كاش بيدادگران را هنگامي كه در پيشگاه پروردگارشان بازداشت شدهاند ميديدي [كه چگونه] برخي از آنان با برخي [ديگر جدل و] گفتگو
ميكنند؛ كساني كه زيردست بودند به كساني كه [رياست و] برتري داشتند ،ميگويند« :اگر شما نبوديد قطعاً ما مؤمن بوديم ».كساني كه [رياست و] برتري داشتند
به كساني كه زيردست بودند ،ميگويند« :مگر ما بوديم كه شما را از هدايت  -پس از آنكه به سوي شما آمد  -بازداشتيم؟ [نه ]،بلكه خودتان گناهكار بوديد».
 امامعلي(ع)[ :در صفين]  ...بسا مردم كه ستايش را دوست دارند ،از آن پس كه در كاري كوششي آرند ،ليكن مرا به نيكي مستاييد تا از عهده حقوقي كه خداوند
و شما بر گردنم داريد و هنوز ادا نكردهام برآيم .پس آنچنان كه با زمامداران ستمگر سخن مي گويند ،با من سخن مگوييد و آنچنان كه در پيشگاه حكام جبار خود را
جمع و جور مي كنند ،در حضور من نباشيد و به طور تصنعي با من رفتار مكنيد و شنيدن حق را بر من سنگين مپنداريد و گمان مبريد كه من در پي بزرگداشت
خويشتنم؛ زيرا كسي كه شنيدن حق يا عرضه داشتن عدالت به او برايش سنگين باشد عمل به حق و عدالت بر او دشوارتر است .پس ،از گفتن سخن حق يا راي زدن
در عدالت خودداري نكنيد زيرا من خويشتن را آنچنان واال نمي پندارم كه بري از خطا باشم و از آن در كارهايم ايمن نيستم مگر آنكه خداوند مرا در كار نفس كفايت
كند كه از من بر آن تواناتر است .همانا من و شما بندگان مملوك پروردگاريم و جز او پروردگاري نيست( .نهجالبالغه ،خطبه)01۶
 مائده  :103چون به آنان گفته شود« :به سوي آنچه خدا نازل كرده و به سوي پيامبر بياييد» ،ميگويند« :آنچه پدران خود را بر آن يافتهايم ما را بس است» .آيا
هر چند پدرانشان چيزي نميدانسته و هدايت نيافته بودند؟
 امامباقر(ع) :در آخرالزمان مردمي ميآيند كه پيرو عدهاي هستند كه دم از عبادت و زهد ميزنند و ناپخته و سبكسرند .امر به معروف و نهي از منكر را تنها
هنگامي واجب ميدانند كه ضرري به آنان نرساند و براي خود عذرها و بهانهها ميتراشند .از لغزشها و فسادِ عمل علمايشان پيروي ميكنند و به نماز و روزه و آنچه
كه ضرري به جان و مالشان نميزند روي ميآورند .اگر نماز هم به ديگر كارهاي مربوط به مال و جانشان ضرر ميزد آن را كنار ميگذاشتند ،همچنانكه باالترين و
ارجمندترين فرايض را كنار گذاشتند .همانا امر به معروف و نهي از منكر فريضهاي است بزرگ كه ديگر فرايض به واسطه آن برپا ميشود ،راهها امن ميگردد ،درآمدها
حالل مي شود ،حقوق و اموالِ به زور گرفته شده به صاحبانش برميگردد ،زمين آباد ميشود ،از دشمنان انتقام گرفته ميشود و كارها سامان ميپذيرد( .فروع كافي،
كتاب امر به معروف و نهي از منكر ،حدیث نخست)
 شهيد مطهري[ :خوارج] اساساً منكِر بصيرت در عمل بودند ،زيرا تكليف را امري تعبّدي ميدانستند و مدعي بودند بايد با چشم بسته انجام داد []...ميگفتند
امربهمعروف و نهيازمنكر تعبّد محض است و شرطِ احتمالِ اثر ندارد( .جاذبهودافعةعلي(ع) ،شهيدمطهري ،انتشاراتصدرا ،ص)105
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 شهيد مطهري :در اخبار وارد شده كه امر به معروف و نهي از منكر سه مرحله و سه مقام دارد :مرحله قلب ،مرحله زبان و مرحله يَد و عمل .ما معموالً از مرحله
قلب به جاي آنكه اخالص و حسن نيت و عالقه را درك كنيم ،جوش و خروش و عصبيتهاي بيجا ميفهميم و از مرحله زبان به جاي آنكه بيانهاي روشن كننده و
منطقي بفهميم كه قرآن ميگويد «ادعوا الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه» ،موعظهها و پندهاي تحكم آميز ميفهميم و از مرحله يد و عمل هم به جاي
اينكه تبليغ عملي و حسن عمل و همچنين تدابير عملي بفهميم ،اين مطلب را فهميدهايم كه بايد اعمال زور كرد( .ده گفتار ،ص )۶3
 پيامبراكرم(ص) :كسى كه بدون شناخت عمل كند ،خراب كردنش بيشتر از درست كردن اوست( .ميزانالحكمه ،ص)9333
 امامصادق(ع) :كسى كه بدون بينش عمل كند همچون كسى است كه در بيراهه رود .چنين كسى هر چه تندتر رود از راه دورتر مىافتد( .ميزانالحكمه،
ص)9335
 امامعلي(ع) :عمل اندكى كه با علم بسيار همراه باشد ،بهتر است از عمل بسيار كه با علم اندك و شك و شبهه توأم باشد( .ميزانالحكمه ،ص)9339
 پيامبراكرم(ص) :فضليت علم نزد من خوشتر از فضيلت عبادت است( .ميزانالحكمه ،ص)9331
 در حضور پيامبر(ص) از دو مرد سخن به ميان آمد و چنين گفته شد كه يكى از آنها نماز فريضه را بجا ميآورد و سپس مىنشيند و به مردم خوبيها را آموزش
مىدهد ،اما ديگرى روزها را روزه مىگيرد و شبها را به عبادت مىگذراند .رسولخدا(ص) فرمود « :برترى اولى بر دومى همچون برترى من است بر كمترين فرد شما!»
(ميزانالحكمه ،ص)93۶1
 پيامبراكرم(ص) :بهترين صدقه ،اين است كه انسان علمى را بياموزد و سپس آن را به برادر خود آموزش دهد( .ميزانالحكمه ،ص)9355
 مسيح(ع) :چگونه از اهل علم باشد كسى كه سخن را فرا مىگيرد براى اينكه بازگو كند و آن را فرا نمىگيرد براى اين كه به آن عمل كند؟ (ميزانالحكمه،
ص)3019
 امامعلي(ع) :هر كس علم را براى به كار بستن آن بياموزد بىرونقى بازار علم او را به هراس نيفكند( .ميزانالحكمه ،ص)93۶3

 پيامبر اكرم(ص) :همانا بنده گاه گناه ميكند و به سبب آن دانشي را كه داشته است فراموش ميكند( .ميزانالحكمه ،ص)1301
 جاثيه  :09پس آيا ديدي كسي را كه هوس خويش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانيده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر ديدهاش پرده
نهاده است؟ آيا پس از خدا چه كسي او را هدايت خواهد كرد؟ آيا پند نميگيريد؟
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 امامعلي(ع) :هيچ چيز مانند به كار بستنِ علم ،علم را رشد ندهد( .ميزانالحكمه ،ص)9333
 امامباقر(ع) :هر كه به آنچه مىداند عمل كند ،خداوند به او آنچه كه نمىداند را بياموزد( .ميزانالحكمه ،ص)3003
 امامعلي(ع) :اندكى دانش ،جهل بسيارى را از بين مىبرد( .ميزانالحكمه ،ص)3091
 اسراء  :9۶و چيزي را كه بدان علم نداري دنبال مكن ،زيرا گوش و چشم و قلب ،همه مورد پرسش واقع خواهند شد.
 عنكبوت  :1و به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر خود نيكي كند ،ولي اگر آنها با تو دركوشند تا چيزي را كه بدان علم نداري با من شريك گرداني ،از
ايشان اطاعت نكن.
 پيامبراكرم(ص) :تقوي و پرهيزگاري كامل آن است كه آنچه را نداني بياموزي و بدانچه ميداني عمل كني( .آثارالصادقين ،ج ،19ص)539
 امامصادق(ع) :مردى خدمت رسولخدا(ص) آمد و عرض كرد« :اى رسولخدا! علم چيست؟» فرمود« :خاموشى ».عرض كرد« :سپس چه؟» فرمود« :گوش
سپردن ».عرض كرد« :ديگر چه؟» فرمود« :حفظ و مراقبت ».عرض كرد« :آن گاه چه؟» فرمود« :به كار بستن آن ».عرض كرد« :سپس چه ،اى رسول خدا؟» فرمود:
«انتشار دادن آن( ».ميزانالحكمه ،ص)3013
 پيامبراكرم(ص) :اگر روزى ب ر من بيايد كه در آن روز بر دانش خود چيزى نيفزايم كه به خداى تعالى نزديكم گرداند ،طلوع خورشيد آن روز بر من مبارك مباد.
(ميزانالحكمه ،ص)9399
 پيامبراكرم(ص) :هر كس علم را براى چهار چيز فرا گيرد به دوزخ رود :براى فخر فروشى بر علما ،يا ستيزه كردن با نادانان ،يا جلب توجه مردم به سوى خود ،يا
به نوارسيدن از فرمانروايان( .ميزانالحكمه ،ص)93۶3
 پيامبراكرم(ص) :در دانش با يكديگر يكرنگ باشيد ،زيرا خيانت هر يك از شما درعلمش بدتر از خيانت كردن در مال است و در روز قيامت خداوند از شما
بازخواست مىكند( .ميزانالحكمه ،ص)3009
 پيامبراكرم(ص) :سوال و پرسش خوب نيمي از دانش است( .آثارالصادقين ،ج ،19ص)553
 پيامبراكرم(ص) :به دانشمندي نزديك شويد كه شم ا را از تكبر به تواضع و از رياكاري به اخالص و از شك به يقين و از رغبت و ميل (به دنيا) به زهد و بيرغبتي
و از دشمني به خيرخواهي دعوت ميكند( .آثارالصادقين ،ج ،19ص)333
 امامصادق(ع) :بعضي از علما دوست ميدارند دانش خود را نهان سازند تا ديگران از آن بهرهمند نگردند ،اينان در طبقه اول از دوزخاند؛ عالمي ديگر است كه
هرگاه كسي به او پند دهد ننگ دارد و كينه در دل گيرد و هر گاه خود پند دهد درشتي كند ،اين كس در طبقه دوم از آتش است؛ عالمي كه در تعليم دانش به
ديگران ثروتمندان را شايستهتر ميداند و فقرا و تهيدستان را از دانش محروم ميسازد ،اين عالم در طبقه سوم از دوزخ جاي دارد؛ عالمي ديگر در هيأت فرمانروايان
سركش ميباشد ،هر گاه گفتهاش را رد كنند يا بر او خرده بگيرند و يا در انجام امرش كوتاهي شود خشمناك ميگردد ،اين عالم در طبقه چهارم از آتش دوزخ جاي
دارد( . ...آثارالصادقين ،ج ،19ص)510
 امامعلي(ع) :سَرِ دانش افتادگى است  ...و از ميوههاى آن است :تقوا و دورى از هوس و پيروى از حق و پرهيز از گناهان و دوست داشتن برادران و گوش دادن به
سخنان دانشمندان و پذيرفتن از آنها و نيز از ميوه هاى آن است :خوددارى از انتقامگيرى در هنگام داشتن توانايى (برگرفتن انتقام) و زشت شمردن نزديك شدن به
نادرستيها و نيكو شمردن پيروى از درستيها و راستگويى و پرهيز از شاديهاى غفلت آميز و دورى كردن از انجام آنچه پشيمانى در پى دارد .دانش ،بر خرد خردمند
مىافزايد و به فراگيرندة خود صفات پسنديده مىدهد( .ميزانالحكمه ،ص)9331
 امامعلي(ع) :هركه گفتنِ «نميدانم» را ترك كند خويشتن را به هالكت داده است( .آثارالصادقين ،ج ،19ص)۶15
 امامعلي(ع) :عالم كسى است كه از دانش سير نشود و وانمود به سير شدن از آن نيز نكند( .ميزانالحكمه ،ص)9313
 امامعلي(ع) :حكمت را از هر كه برايت آورد فراگير و بنگر كه چه گفته ميشود و منگر كه گوينده كيست( .ميزانالحكمه ،ص)9335
 مسيح(ع) :حق را از اهل باطل فراگيريد و باطل را از اهل حق فرا نگيريد .سخنسنج باشيد( .ميزانالحكمه ،ص)9335
 امامصادق(ع) :بنويس و علم خود را ميان برادرانت پخش كن ،اگر بميري كتابهايت را به فرزندانت ارث بده ،زيرا زمان و روزگار پر هرج و مرجي به مردم
رخخواهد نمود كه تنها به كتابهايشان انس و الفت ميگيرند( .آثارالصادقين ،ج ،19ص)50۶
 امامعلى(ع) :اىمردم! ما در روزگارى كينهتوز و زمانهاى پركفران واقع شدهايم؛ نيكوكار بدكار به شمار مىآيد و ستمكار بيش از پيش برطغيانش مىافزايد ،از
آنچه مىدانيم بهرهاي نميبريم و آنچه را نمىدانيم نمىپرسيم و از هيچ باليي تا بر ما فرود نيايد نميترسيم( .نهجالبالغه ،خطبه)90
 امامعلي(ع) :همانا كارها را تجربه نموديد و آن را چنانكه بايد آزموديد ،و از كساني كه پيش از شما بودند پند آموختيد و از مثلها كه براي شما زدند دانش
اندوختيد .به كاري خوانده شدهايد كه آشكار است .پس آنكه آن را به گوش نگيرد ناشنواست ،و آنكه آن را نبيند نابيناست ،و آن را كه خدا از آزمايش و تجربتها سود
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خطبه)13۶

