
 

 

  235-261: 1393، بهار و تابستان 1شماره  ،22، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  دو فصلنامه علمی ـ
  

   یاسالم تیریتعامل علم و عمل در مد لیتحل
  ثیقرآن و حد دگاهید از

  * درا يمهدو علی محمد
  **ی صادق حسن

  21/5/93: پذیرش نهایی        8/2/93 :دریافت مقاله

  
  چکیده

براساس عرضه سؤال بر قرآن  یاسالم تیریتعامل علم و عمل در مد لیپژوهش، تحل نیا در
پاسخ مناسب با  افتنی يو استنطاق از قرآن برا) السالمهمیعل( معصومان فیشر ثیو احاد دیمج

   با  نیچنشده و هم فیکه به روش قرآن به قرآن تأل يریتفاس ژهیبو يریاستفاده از منابع تفس
 تیریمعتبر صورت گرفته و ضرورت همراه بودن علم و عمل در مد ییاز منابع روا يرگیبهره
به علم و عمل در » نظارت«و  »تیهدا«دو مقوله مهم  ازینمونه ن يشده و برا نییتب یاسالم

  .   شده است اندهینما يتا حدود یاسالم تیریمد
و  تیو علم، عمل و تعامل علم با آن، هدا یاسالم تیریدر اسالم، مد يفکر یمبان :ها واژه کلید

  .عمل و علم هینظارت در سا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  m.mahdavirad@gmail.com                                دانشیار تفسیر و علوم قرآنی دانشگاه تهران *
  ، دانشجوي دکتري مدرسی معارف اسالمی )ع(عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین  **

Hasan.sadeghi20@gmail.com 
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  مقدمهـ  1
 تیریاست که مد نیا شودیکه به ذهن متبادر م اينکته نیاول یاسالم تیریطرح مباحث مد با
و مباحث مختلف سطح  ردیشکل بگ یاسالم )1()میپارادا( يفکر یبراساس مبان دیلزوماً با یاسالم

از . ردیآن از اسالم نشأت بگ ینیو ع ییو سطح اجرا یتیرینظام مد ی، سطح طراح)ينظر( نیادیبن
    و  یانسانشناخت ،یمعرفت شناخت ،شناختییعمده هست یمبان ،يدر هر مکتب فکر کهآنجا 
 ايکننده نییآن سهم تع  جیآن و به تبع، نتا ايشهیو نظام اند يساختار فکر میدر ترس شناختیارزش

خواهد کرد،  انینما زین يدر سطوح کاربرد ژهیبو گریخود را در سطوح د ریتأث ج،ینتا نیدارد که ا
براساس  یمبان نیمستخرَج از ا میمفاه نییتب. شده دانست ادی یمبان زیمکاتب را به تما زیتما توانیم

را چه  تیریمد. است یاسالم تیریحوزه مد ياز ضرورتها یکی تیریدر باب مد یاسالم شهیاند
علوم  از حوزه یبخش مهم ،يبه هر رو) 13: 1384،یفتح اله: ك.ر(فن  ایچه هنر  م،یعلم بدان

 ،یمعرفت شناخت یمحصول نگرش متناسب با مبان یو اگر بنا باشد هر علم دهدیم لیرا تشک انسانی
نظام  نیبه دنبال استخراج و تدو دیاست که با یهی، بدباشد یخاص یو انسانشناخت شناختی یهست
 نظام یطراح يبرا ايوقفهیتالش ب دیبا. میاسالم باش دگاهیاز د تیریمد نیادیو مباحث بن يفکر
 يدیکل میو مفاه م،یتنظ یتیریمد التیتا براساس آن، ساختار و تشک دعمل آی به یاسالم تیریمد
  . شود نییو تب فیتعر یاسالم تیریمد

. میرا از قرآن و سنّت استخراج کن شیخو يفکر يانهایبن دیبا تیاسالم يو با ادعا ساننیبد
 ینشیچرا که در منظومه ب ست؛ین يبشر میفطرت پاك و عقل سل هايدستاورد ینف یبه معن نیالبته ا

 ،ل سالمفطرت انسان و عق د،یجهان، قرآن مج ینیساختار تکو ،يدینگاه توح چهیاسالم و از در
 ،ینیامام خم: ك.ر) (نه محجوبه( با فطرت مخموره یاگر انسان یعنافزا است؛ یهماهنگ و هم

او  یو عمل يفکر هايافتهیکند، و عمل  شهیاند) نفس يهوا رینه عقل اس( میو عقل سل) 113: 1382
 لکام نامهنییمطابق با آ نچنیشده و هم دهیآفر یکه براساس حکمت بالغه اله یمطابق با نظام

 یاصل هاياما اگر انسان بتواند از سرچشمه. قرآن خواهد بود یعنیکمال و سعادت انسان  ت،یهدا
آنها، فطرت و عقل  تیکند و با هدا رابیرا س شیقرآن و سنّت، خو یعنیو عمل  تیمعرفت، هدا

در . خواهد بود نتر و البته راه صواب همیمطمئن اریبس د،ینما برداريبهره خود را شکوفا، و از آن
 یقیفطرت و عقل به طور حق یعنی یقرآن و عترت است که دو نعمت بزرگ اله هیدر سا قتیحق
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  . شکوفا و منشأ ثمرات خواهد شد
 انیرا بن یاساس تمام معارف قرآن ت،یمحور نیاست و ا »دیتوح«قرآن و سنّت،  يدیکل محور

 دیدر قرآن مج. سازدیم انیخود را نما» انسان« يدکلی دقّت در قرآن واژه یبا کم نچنیهم. نهد یم
به  اشده است؛ ام انیو مختصات او ب هایژگیو يبایمطرح، و زشت و ز يادیدرباره انسان مباحث ز

 تیبا محور ماًیکه مستق یقرآن درباره انسان، دو عنصر اساس يدمند واژگان کلیارتباط نظام لیدل
 یبراساس مبان. »عمل«و  »مانیا«: و آن دو عبارت است از خوردیبه چشم م ابدی یم وندیپ دیتوح
متعال داراست  ددر ارتباط با خداون ژهیانسان بو تیهو نییدر تع یسهم اساس »مانیا« ،یاسالم يفکر

و  عتیموجودات عالم و طب ریانسانها، با سا ریبا سا ،با خودش يو یکه به دنبال آن خطوط ارتباط
 مانیانسان بدون ا. دارد اتیو ح ستیدر آن ز يکه و شودیم میترس یاجتماع طیبا مح نچنیهم
 هايواژه با یدر نگرش قرآن زین» عمل« .تجربه کند تواندیرا نم شیخو یقیحق اتیح ،یواقع
 ریتدب ،ی، علم، تقوا، اتقان، زمان شناس)صالح بودن( یستگیمانند شا) مانیاز ا ریغ( يگرید يدیکل
عمل از  یاساس يهایژگیاز و یکی. دهدیم لیتشک معنایی عمل، حوزه يهایژگیبه عنوان و... و
  . ردیگ تبر اساس علم صور دیبا یاز نظر اسالم هر عمل. قرآن و سنّت، علم است دگاهید

عمل  ابد،ییم ینیآنچه نمود  ع) یو فرمانده يدر رهبر یحت و( یتیریسطوح مختلف مد در
 اریو بس شبرندهیسازنده، پ راتیمنشأ تاث واندتیآنان م هايمیو تصم رانیرفتار مد. است رانیمد

 یهر اقدام. منجر گردد رناپذی خسارات جبران یو گاه یاختالل، تباه ،یبه نابسامان ایدرخشان باشد 
و تکامل  یممکن است موجب تعال رد،یصورت گ یتیریمد یاگر در سطوح عال ژهیبو ریمد هیاز ناح
برخالف آن سبب  ایدر سطح سازمان و کارکنان شود و  لیاص يارزشها تیو تثب يو معنو یروح

      و  تیاگر براساس علم، تقوا، درا ریعمل مد. و گسترش ضد ارزشها گردد یانحطاط اخالق
-اریعمل بر خالف مع که یرا در بر خواهد داشت در حال جیاز نتا ايباشد، گونه يرجانبه نگهمه

  .را به دنبال دارد یکامالً متفاوت جیشده نتا ادی هاي
و  یاسالم تیریکننده و حساس آن دو در مد نییو نقش تع» علم«و » عمل«رابطه  تیاهم رغمبه

صورت نگرفته  یاسالم تیریبه رابطه علم و عمل در مد یآنها، توجه کاف هیو تعامل دو سو وندیپ
 نیبه پاسخ ا دنیشد که به دنبال رس دهیتعامل برگز نیا نییو تب لعنوان تحلیپژوهش به نیا. است

وجود  یاسالم تیریعلم و عمل در مد نیب ايچه رابطه ثیقرآن و حد دگاهیکه از د میسؤال هست
   شود؟یم نییو تب لیچگونه تحل یاسالم تیریتعامل علم و عمل در مد یدارد؛ به عبارت
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 لیپاسخ آن، بدون تحم يو در جستجو قیپس از روشن شدن سؤال تحق قیتحق نیا يبرا
و  اتیدرباره آ یمفصل یشده و صرفاً به دنبال پاسخ مناسب، بررس نییتع شیخاص و از پ یچارچوب

صورت گرفت و پس  ییو روا يریاز قرآن و منابع تفس شدیمربوط م قیکه به موضوع تحق یاتیروا
چارچوب  ق،یتحق نیا که مطرح بود و براساس روش مناسب یبا توجه به سؤال وارداز استخراج م

ستخرَج از آ ،یینها قرآن و ه حوز ياست با کمک دانش نظر اتیو روا دیقرآن مج اتیکه م
  . شد میتنظ ثحدی

کار با  نیا د،آیگونه که از عنوان مقاله برمیگفت همان دیبا قیروش تحق شتریب حیتوض يبرا
 ثیو احاد میقرآن کر اتیاز آ يریگصورت گرفته و البته بهره ثیاستمداد از قرآن و حد

 نچنیمعمول است و هم یمعارف قرآن نگونه که در تبییروشمند، آن دیبا) السالمهمیعل( معصومان
تفسیر واقعی قرآن را تفسیري »  قرآن در اسالم«کتاب . ردیصورت پذ نانیبه شواهد قابل اطم دمستن
روش، تفسیر آیه با استمداد از تدبر  داند که برخی از آیات با برخی دیگر تفسیر شود که در اینمی

در کنار  ماستفاده از روایت را ه زگیرد و نیو استنطاق معنی آیه از مجموع آیات مربوط صورت می
و اهل بیت او ) صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(این مطلب بیان می کند؛ چرا که موقعیت پیغمبر اکرم 

داند که در تعلیم خود هرگز خطا معلّمان معصومی میرا در برابر قرآن موقعیت ) علیهم السالم(
آید، مخالف دست میبه مدیگرکنند و قهراً تفسیر آنان با تفسیري که واقعاً از انضمام آیات به هنمی

  ).56تا  52: 1372 ،طباطبایی: ك.ر(نخواهد بود 
تشخیص مقصود  راهی که براي فهم مسائل و زین زانیالم ریدر مقدمه تفس »ره«ییطباطبا عالمه
. دست آیدتا منظور آیه مورد نظر به ردگییگزیند، این است که از نظایر آن آیه کمک مآیه بر می

و  تعلیمرا در ) علیهم السالم(من بیان حدیث ثقلین طریقه پیغمبر و امامان اهل بیت چنین ضوي هم
در خطبه ) علیه السالم(امیرمؤمنان داند و به بخشی از این کالم تفسیر قرآن کریم همین طریقه می

بعضٍ، و ی«: کند که فرمودالبالغه در وصف قرآن استناد مینهج 132 ه بِ قُ بعضُ نْط لَی یع ه د بعضُ ه شْ
اي از آن گواه بر برخی دیگر، و پاره ايبرخی از آن گوی یعنی :)191: 1389 ،یرض دیس(» بعضٍ
داند که معلمان قرآن و نقصی میرا یگانه راه مستقیم و روش بی اي دیگر است و این راهپاره

  ).20تا  18:  1، ج1374 ،طباطبایی: ك.ر(اند پیموده) علیهم السالم(ائمه  یعنهادیان آن، ی
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  ـ عمل براساس علم2
انجام دادن عمل براساس علم  ثیاز ویژگیهاي مورد تأکید در باب عمل در قرآن و حد یکی

داللت  میقرآن کر اتیکلمه علیم در آ. کند متعال، خود نیز از روي علم عمل میخداوند . است
: ك.ر(زند  کند بر اینکه فعل او فعلی است که از روي علم ثابت و غیر قابل خطا سر می می

بهتر ضرورت عمل براساس علم، مناسب است توجه شود  نییتب يبرا). 437: 2، ج1374 ،ییطباطبا
  . از اوصاف خداوند متعال علم اوست یکیکه 

   یـ علم اله 1 ـ 2
در نوشتار غالب متکلمان، نخستین وصف از صفات ذاتی خدا، قدرت خداست در  اگرچه

ترین مرتبۀ علم در خدا وجود دارد و  عالی. نوشتار غالب حکیمان، نخستین وصف علم خداست
د و به تعبیر صحیحتر، علم سایر موجودات تنها اي از آن دارن موجودات دیگر بالتّبع یا بالعرض بهره

: ك.ر(مندند  علم از علم خدا بهره از علم خداست و ممکنات در مسئله ریتدر حد مظه
  ).319: 1385آملی،  جوادي
  :بعضی از آیات، علم به خداوند منحصر شده است در
»اللّه ونَ و لَمالَ تَع أَنتُمو لَمعدانید داند و شما نمی می] الح شما راص[و خدا « )216/ بقره(» ی.«  
»ه نَّ یم إِ کالْح یم لالْع و است او داناي با حکمت« )100و  83/ یوسف(» ه.«  

برخی از آیات از نامحدود بودن علم الهی و احاطۀ علم الهی به هر چیزي سخن به میان  در
  :آمده است

»ع سا ولْمع ءی کُلَّ شَیب 80/انعام(» ر(  
  »گیرید؟ پروردگار من همه چیز را فرا گرفته است؛ آیا پند نمی دانش«
»اللَّه و یم لع ءو خدا به همه چیز داناست«) 231/ ؛ بقره35/ نور(» بِکُلِّ شَی.«  

اي از آیات بیان شده است که خداوند غیب آسمانها و زمین و آنچه را آشکار، و یا  پاره در
  :داند ها پنهان است می نهپنهان کنیم و آنچه را در سی

نَّ« ونَ إِ یرٌ بِما تَعملُ صب اللَّهضِ والْأَر و ات اومالس ب غَی لَمعی 38/ ؛ فاطر18/ حجرات(» اللَّه(  
  ».کنید؛ بیناست داند و خدا بدانچه می خدا نهان آسمانها و زمین را می همانا«
»لَمعونَ ی نُ لعا یمونَ و سرُّ ا ی110/؛ انبیاء29/ ؛ نور23/ نحل(» م(  
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  ».داند کنند، می دارند و آنچه را آشکار می آنچه را نهان می خدا«
  :کند آیاتی از قرآن کریم هم آمده است که خداوند براساس علم، عمل می در
»لَقَد ینَ و الَملَى الْعلْمٍ علَى عع منَاه تَرْ   )32/ دخان(» اخْ
  ».برگزیدیمـ  مردم زمانه ـهر آینه آنان را از روي دانش بر جهانیان  و«
نِ« ا لَّک شَهِید کَفَى بِاللّهونَ و د شْه ۀُ ی ه والْمآلئکَ لْمبِع أَنزَلَه کلَی د بِما أَنزَلَ إِ ه  )166/نساء(» اللّه یشْ

دانش خویش فرو فرستاده است و دهد؛ آن را به  لیکن خدا بدانچه سوي تو فرستاد، گواهی می«
  ».بسنده است یدهند و خداوند گواه فرشتگان نیز گواهی می

  ـ علم انسان و اهمیت و ارزش آن در قرآن  2 ـ 2
از  یاز آن را به انسان عطا کرده است و بخش ايخداوند است، بهره اریمطلق علم در اخت اگرچه

علم به انسان نیز نسبت داده  م،یاز قرآن کر یاتیدر آ. شودیعلم مشخص م یژگیانسانها با و زیتما
  :شده است

»لَّمعا وه م األَسماء کُلَّ و همۀ نامها را به آدم آموخت«) 31/ بقره(» آد.«  
»لَّمع لَمعی ا لَمانَ م نس   ».دانست، بیاموخت آدمی را آنچه نمی«) 5/ علق(» الْإِ

کسانی را که به . نادانان را به روشنی اعالم کرده است متعال نامساوي بودن دانایان با خداوند
هاي خدا و تعقل را به کسانی که  آنان علم داده شده، ترفیع درجه داده است و تفکر در نشانه

  :چنین خشیت از خداوند را به علما اختصاص داده استهم. دانند، نسبت داده است می
ونَ  قُلْ« لَمعینَ یي الَّذ تَوِ س لْ یونَه لَمعینَ لَا یالَّذ 9/ زمر(» و(  
  »دانند ـ کافران ـ برابرند؟ و آنان که نمی ـخداشناسان ـ دانند  آیا آنان که می بگو«
وا الْعلْم درجات یرْفَعِ« وتُ نکُم والَّذینَ أُ نُوا م ینَ آمالَّذ ه شما از که خدا کسانی «) 11/ مجادله(» اللَّ

  ».ها باال برد اند به پایه و کسانی را که دانش داده شده] اي به پایه[اند  را که ایمان آورده
ونَ وما« ماللَّا الْع ها إِ قلُ عیابند و جز دانایان آنها را در نمی«) 43/ عنکبوت(» ی.«  
نَّ« ینَ إِ ماللِّلْع اتآی   ».هاست براي دانشمندان نشانه] دگرگونیها[در این «) 22/ روم(» فی ذَلک لَ
نَّما« ا اءلَمالْع هادب نْ ع م ه شَى اللَّ   )28/ فاطر(» یخْ
  ».ترسند بندگان خدا تنها دانشوران ـ عالمان ربانی ـ از او می از«

حاکمیت طالوت، که بضاعت مالی نداشت،  لیاسرائیل به پیامبرشان به دل بنی که هنگامی
 او را افزونی بخشی در توسعۀ دانش از سوي رجستهاعتراض کردند، پیامبرشان یکی از ویژگیهاي ب
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  :کند خداوند متعال معرفی می
سمِ قَالَ« الْجِ لْمِ وی الْعۀً ف اده بسطَ زو کُملَیع طَفَاهاص نَّ اللّه   )247/ بقره(» إِ
  ».خدا او را بر شما برگزیده و در دانش و تن، فزونی و فراخی داده است گفت«

  ـ نکوهش نادانی و نادانسته عمل کردن  3 ـ 2
  :اند قرآن کریم نادانی و نادانان مورد نکوهش قرار گرفته در
»کذَل ونَ کَ لَمعینَ لَا یوبِ الَّذ ع اللَّه علَى قُلُ ب   )59/ روم(» یطْ
  ».نهد دانند ـ حق و رستاخیز را باور ندارند ـ مهر می خداوند بر دلهاي آنان که نمی چنیناین«

گویی و سخن گفتن بدون علم پرهیز داده شده و از اینکه چیزي را که  بر آن از نادانسته عالوه
  :ایم دانیم به خداوند متعال نسبت دهیم بر حذرداده، و از دنبال کردن چیزي بدون علم نهی شده نمی

»مونَ فَل لَمالَ تَع أَنتُمو لَمعی اللّهو لْمع ه یما لَیس لَکُم بِ ونَ ف آج66/ آل عمران(» تُح(  
سازید و ستیزه  ـ حجت می )ع(چرا درباره آنچه هیچ دانشی بدان ندارید ـ درباره ابراهیم پس«

  ».دانید داند و شما نمی کنید و خدا می می
»ونَ أَم لَما الَ تَعم لَى اللّهونَ ع ولُ   )68/ ؛ یونس28/ ؛ اعراف169و  80/ بقره(» تَقُ
  »دانید؟ بندید که نمی چیزي بر خدا می یا«

  :آمده است که) السالم علیه(حدیث شریفی از امام صادق  در
نَّ« تّی  ا وا ح قُولُ اَنْ ال ی تابِه نْ ک تَینِ م بِآی هباد ع اهللاَ خَص زَّ وقَالَ ع وا و لَمعوا ما لَم یرُدال ی وا و علَمی
واْ علَى اللّه إِالَّ الْحقَّ«: جلَّ ولُ قُ تَابِ أَن ال ی یَثاقُ الْک هِم م لَیؤْخَذْ عی قََالَ )169/ اعراف(» أَلَم و :»لْب 

تهِ لَما یأْ و ه لْمواْ بِع یطُ حی ا لَمواْ بِم ب ذَّ هکَ وِیلُ   ).39/یونس( »»م تَأْ
خدا بندگان خود را به دو آیه از کتابش مخصوص ساخته است که تا چیزي ندانند  براستی«

، رد کنند و جواب ندهند، فرموده است خداي عزّوجلّ را کننده نگویند و چیزي را که ندانند سؤال
آنچه  لکهاست و فرموده است بآیا پیمان کتابی از آنها گرفته نشده که بر خدا نگویند جز حق و ر
  ).76: 1ق، ج  1400کلینی، (» در فراخور علمشان نبود دروغ شمردند و هنوز به تأویل آن نرسیدند

سؤُالً والَ« م نْه کَانَ ع ککُلُّ أُولئ فَُؤاد بصرَ والْ الْ و ع مإِنَّ الس لْمع بِه لَک س ا لَیم 36/ اسراء( »تَقْف(  
ی آنچه بدان دانش نداري مرو که گوش و چشم و دل از همۀ اینها بازخواست خواهد از پ و«
  ».شد
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  ـ اهمیت، جایگاه و ارزش علم در روایات  4 ـ 2
چنین بیان شده ) وسلّم وآله علیه اهللا صلّی( ارزش و جایگاه علم از دیدگاه پیامبر گرامی اهمیت،

  :است
اللُ و الحرا بِالْعلْمِ« الُح ف ه تُوصلُ االَرحام و یعرَ وحد و بِ ی اهللاُ و ف رَ علْمِ یبِالع و د عبی اهللاُ و طاعی م

قْلِ الْع أمام لمالْع 49-48: 1، ج 1377حرّانی، (» و(  
و هم  ندیبستا یانگگیدانش، خدا را فرمان برند و بپرستند و به دانش، خدا را بشناسند و به  به«

  ).37: 1376 ،یاتابک(» خرد کند ییشوارحم کنند و حالل را از حرام بازدانند و دانش پی بدان صله
حضرت در اهمیت علم و عالم در پاسخ مردي از انصار، که نزد ایشان آمد و پرسید اي  آن

ر شوم، حضور مرا در اي را تشییع کنم یا در مجلس درسِ دانشمندي حاض پیامبر اگر بنا باشد جنازه
تر داري، پیامبر گفت اگر کسانی باشند که در پی جنازه روان شوند و  کدام یک از این دو دوست

آن را به خاك بسپارند، حاضر شدن در مجلس مرد دانشمند از حضور در تشییع هزار جنازه، و 
تن در هزار روز، و صدقه دیدار از هزار بیمار، و برپا ایستادن براي عبادت در هزار شب، و روزه داش

ـ  دادن هزار درهم به بینوایان، و گزاردن هزار حج مستحبی، و حضور در هزار جنگ در راه خدا
و دادن مال و جان در این راه، فضیلتی بیشتر دارد؛ اینها کجا به پاي حضور در  ـ جنگ واجب جز

  :رسد؟ بعد در ادامه حضرت فرمود مجلس عالم می
ت اَنَّ اَما« ملةِ ع نیا و اآلخرَ شَرَّ الْد لْمِ والْع ع رَةِ مالْآخ نیا و خَیرَالد لمِ، وبِالع د بعی لْمِ، وبِالْع طاعاهللاَ ی 

هلِ الْج ع 35: 1، ج1360 ،یمیحک( ».م(  
اي که اطاعت و عبادت خدا نیز به علم است و نیکی دنیا و آخرت با علم است و شرّ  ندانسته آیا

  دنیا و آخرت با جهل و نادانی؟ 
عالم را از عابد برتر ) و سلّم وآله  علیه  اهللا   صلّی(ارزش علم و عالم همین بس که رسول خدا  در

  :شمرده و این برتري را همچون برتري ماه شب چهاردهم بر دیگر ستارگان دانسته است
قَمرِ علی فَضْلُ« درِ الْعالمِ علی الْعابِد کَفَضْلِ الْ ومِ لَیلَۀَ الب رِ النُّج350: 1391آملی،  جوادي(» سائ(  

  :آن حضرت فرمود همچنین
قِ اَلْف رقَبۀٍ اَلنَّظَرُ« تْ نْ ع م مِ خَیرٌ لَکالْعال ه جلی و 351: 1391آملی،  جوادي(» ا(  
  ».به چهره عالم براي تو از آزاد کردن هزار برده برتر است نگاه«

  :اند در اهمیت و ارزش علم جمالت پرمعنی و ارزشمندي را بیان فرموده) السالم علیه(علی امام
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»لْملیلٍ اَلْع اي به مطلب است دانش بهترین راهنمایی است یا بهترین رساننده«: »خَیرُ د «
  ).156: 1391آملی،  جوادي(

»لْمقِّ اَلْع لَی الْح هدي ا نماید رساند یا راه می یعنی می ؛ندک دانش به سوي حق هدایت می«: »ی. «
  ).7: 2، ج 1391آملی،  جوادي(

»لْملُ کُلِّ خَیرٍ اَلْععلم اصل و بیخ هر خیر و نیکویی است و همۀ خیرات از فروع و «: »اَص
  ).205: 1، ج 1391آملی،  جوادي(» استهاي علم است؛ زیرا علم منشأ همۀ آنها  شاخه

 کندیو توصیه م داندیاي براي دور ساختن بدي و شرّ م دانش را وسیله) السالم علیه( باقر امام
  :توان از دانش براي نجات خویش ارشاد طلب کرد که هنگام چیرگی هواي نفس می

ادفَع عن نَفسک حاضرَ الشَّرِّ بِحاضرِ الْعلْمِ،... « لْمِ... والْع رشادت وي بِاسۀِ الهغَلَب نْد ع فقو. «
و ... و بدي و شرّ موجود را با علمی که داري از خویشتن دور کن... « )36: 1، ج 1360حکیمی، (

  ».نجات خود ارشاد بخواه ايهنگام چیرگی هواي نفس درنگ کن و از دانشی که داري بر
  : که فرمود کندینقل م) و سلّم وآله  علیه  اهللا   صلّی(از رسول خدا ) السالم علیه(صادق  امام

هم علماً کْثَرُاَ« هم علماً و اَقَلُّ النَّاسِ قیمۀً اَقَلُّ  )37: 1، ج 1360حکیمی، (» النَّاسِ قیمۀً اَکْثَرُ
ارزشترین آنان کسی است که  ارزشمندترین مردم کسی است که علم بیشتر داشته باشد و کم«

  ».دانش کمتر داشته باشد
هاي  ورود به این بحث دانست که یکی از نکتهتوان تمهیدي براي  نکات یادشده را می تبیین

هر حرکتی که انسان . مهم و اساسی در باب عمل این است که اساساً عمل باید بر علم استوار باشد
عمل بدون آگاهی جز دورماندن از هدف چیزي را به . کند، باید براساس آگاهی صورت پذیرد می
  .فسادش بیش از صالحش باشد ،پذیردندارد و چه بسا عملی که بدون علم انجام  الدنب
  ثمر  ـ عمل بدون علم، گمراهی، بدون خیر و بی 5 ـ 2

آن حضرت . جوییم مدد می) السالم علیه(این بخش از سخنان درربار امیرمؤمنان امام علی  در
  :شمارد عمل بدون علم را گمراهی می

العلْمٍ ضَاللٌ اَلْعملُ«   )8: 2، ج 1373خوانساري، (» بِ
  :در ذیل این سخنِ حضرت آمده است» شرح غرر و درر« در
علم گمراهی است؛ یعنی هرگاه عمل از روي علم نباشد، بسیار است که این کَس را  بی عمل«

علم است،  اندازد یا مراد این است که هر چند موافق صواب کرده باشد، چون بی به گمراهی می
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در . اند را در اینجا اعم از یقین و ظنّ و تقلید دانسته البته مراد از علم. گمراهی است و صحیح نیست
هر جا که ظنَ کافی باشد مثل فروع دین، و بر هر که تقلید جایز باشد مثل جمعی که رتبۀ اجتهاد 

خوانساري، (» شود نداشته باشند؛ زیرا که ظنَ و تقلید هم بعد از ثبوت جواز آنها به علم منتهی می
  )8: 2، ج 1373

  :فرماید ر جاي دیگر میحضرت د آن
ال علْمٍ ال« خوانساري، (» خیري در عملی نیست که بی علم و دانش باشد«: »خَیرَ فی عملٍ بِ

  ).387: 6، ج 1373
: 6، ج 1373خوانساري، (خیري نیست در عمل مگر با علم «: »خَیرَ فی الْعملِ االّ مع الْعلْمِ ال«
391.(  
و الْعملُ ح لَنْ« نَه الْعلْمیزْکُ تا همراه  ابدی گردد یا افزایش نمی هرگز عمل پاکیزه نمی«: »تَّی یقارِ

  ).71: 5، ج 1373خوانساري، (» علم شود
کنندة  اي مورد تأکید قرار گرفته که حتی عبادتعمل بر مبناي علم و آگاهی به اندازه لزوم

امام  .رود جاي خود بیرون نمی گردد ولی از دانش به االغ آسیاب تشبیه شده است که می بی
  :مایدفر می) السالم علیه(علی
»بِّد تَع اَلْم ه کاننْ م م رَحب ال ی و ردو ونَۀِ ی مارِ الطّاحلْمٍ کَح110: 1، ج 1360حکیمی، (» بِغَیرِ ع :(

چرخد و گامی پیش  علم، همچون خر آسیاب است که همواره در یک جا می عبادتگر بی«
  ».رود نمی

عبادت بدون علم هم جز در جا زدن نیست و  شود که حتّی گونه فهمیده میاین سخن این از
  ).126ـ  125: 2، ج1373 ،يخوانسار: ك.ر(بخشد  برد و تعالی نمی انسان را به جلو نمی

  ـ تأکید بر عمل عالمانه  6 ـ 2
البالغه انسان عاقلی را که اندیشه و فکر سلیم دارد و باید با چشم  نهج 153سخن در خطبۀ  امیر

کند تا  بصیرت در آنچه شایسته است که در حرکات و رفتار خود مورد توجه قرار دهد، آگاه می
که  دیا آنها را رها کند، دقت کند و از روي آگاهی بدان ، وخواهد به آنها اقدام در کارهایی که می

کند به آن اقدام کند و اگر او را از  اگر این انجام دادن یا تَرك، او را به خداوند متعال نزدیک می
گاه جاهل را یعنی کند و موجب ناخشنودي اوست از آن خودداري کند؛ آن رضاي خدا دور می

دوري او از تشبیه کرده است که ) بیراهه(کند به رونده بر غیر راه  کسی که از روي علم، عمل نمی
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افزاید و در مقابل، عاملِ براساس علم را مانند گام زننده بر راه  اش نمی راه جز بر دوري از خواسته
در راه بودن او به این است که چراغ علم را بیفروزد تا از گمراهی و در افتادن در . داند روشن می

  .مهالک سالم بماند
قَلبِ، اَلعاملُ بِالبص فَالنّاظرُ« تَداُ عمله اَنْ یعلَم َأعملُه علَیه اَم لَهبِالْ ب کُونُ مرِ، ی ! ،یه ضَی فم فَإِنْ کانَ لَه

ه نْ ع قَفو لَیهإنْ کانَ ع ز. ولی غَیرِ طَریقٍ؛ فَال یرِ عائلمٍ کَالسیرِ ع نَّ الْعاملَ بغَْ نِ الطَّریقِ إِالّ  یدهفَإِ ع هد عب
داً عب ه ت نْ حاج م .ع و اَم راجِ رٌ هرٌ أَسائنْظُرْ ناظ ی واضحِ؛ فَلْ  دیس(» و الْعاملُ بِالْعلْمِ کَالسائرِ علَی الطَّریقِ الْ
که  شدبا بینش، سزد که سرآغاز کارش آن با پس نگرنده به دل، رفتارکننده«): 219: 1389 ،یرض

ود او؟ پس اگر او را سود رساند در آن پا گذارد و بگذرد و بداند آیا رفتارش به زیان اوست یا به س
هیچ دانشی به کار پردازد،  اگر به زیان اوست از رفتن بازماند و راه نسپرد؛ زیرا آن کس که بی

کند،  دنبال می چهاي است که دورشدنش از راه، جز بر دور شدن او از آن همچون رونده بر بیراهه
ي به کار نهد، همانند گام زننده بر راه روشن است؛ پس نگرنده باید به نیفزاید و آن که با دانش رو

  .»نیکی بنگرد که پیش رونده در راه است یا بازگردنده
 یکه براساس علم و آگاه یعمل رایاست که سرآغاز عمل، علم است؛ ز یامام حاک دیتأک

سرعت در آن راه جز  شیزااست که اف حیراه صح يبه جا یاستوار نباشد مانند رفتن به راه اشتباه
امام آمده  کالم گذشته لیدر شروح نهج البالغه در ذ. رونده به دنبال ندارد ياز مقصد را برا يدور

  :ستا
»و  کَماءی کَالمِ الحف داً و عالّ بنْ اهللاِ ا م دزْدی لَم دي لَ بِغَیرِ همنْ ع وعِ م قَد جاء فی الْخَبرِ المرفُ

تَرٍ ن غَیرِ و لْمٍ کَالرّامی ملُ بِغَیرِ عام3، ج1362 ،ی؛ بحران 178: 9، ج 1337ابن ابی الحدید، (» اَلْع :
هر کس بدون راهنمایی، عمل کند جز دوري از خدا بر او : است که مدهدر خبر مرفوع آ«): 250

) کمان چله(افزوده نگردد و در سخن حکیمان است که عامل بدون علم مانند تیرانداز بدون زه 
  ».است

. در این بخش از سخن بر عمل عالمانه تأکید دارند) السالم علیه( پیداست که امیرمؤمنان بروشنی
در هر اقدامی بدون . ه سود یا زیان انسان است مستلزم علم و آگاهی استتشخیص اینکه عملی ب

توان به تفکیک درست از نادرست و سودمند از غیرسودمند دست یافت؟ هر  دانش چگونه می
هاي اجتماعی، ناچار از رفتار  هاي فردي و چه در عرصه انسانی در طول زندگی چه در عرصه

هاي فرهنگی،  هاي اخالقی، تربیتی گرفته تا حوزه حوزهاز   گوناگون در سطوح مختلف است،
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اي در معرض تصمیم اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و نظامی و در ابعاد فردي و جمعی، انسان به گونه
است که در تمام اینها بویژه با توسعۀ علم و فناوري، نیازمند علم متناسب و  گوناگونبراي اقدامات 

در . آورد ماند یا نتایج مطلوبی به بار نمی ین صورت اعمال یا ابتر میدر غیر ا. کافی براي عمل است
هایی که براساس علم صورت نگیرد، غیرقابل جبران  مواردي نیز فساد و تباهی ناشی از تصمیم

علم است، پر واضح است که  ازمندین یدر هر حرکت تیموفق طور عام برايانسان به یوقت. است
و حساب شده است به طور  افتهی سازمان يکه رفتار تیریدر مد یاسالم ریآن هم مد ر،یمد

دانش و  ازمندیاساساً، انسان را در هر حرکتی ن) السالم علیه( امام علی .علم است ازمندیمضاعف ن
  :داند می رفتمع

ۀٍ! کمیل یا« لی معرِفَ یها ا ف حتاجم اَنت الّ وۀٍ ا نْ حرَکَ اي کمیل«): 35: 1، ج 1360حکیمی، (» ما م !
  ».نیست جز اینکه در آن به شناختی نیازمندي) و کاري(هیچ حرکتی 

توان دریافت که اگر عملی بدون آگاهی صورت پذیرد،  می زین) السالم علیه(بیان امام صادق  از
بۀَ «: در این مورد تأکید بر درنگ دارند لیز عاقبت آن بیمناك بود؛ به همین دلباید ا الْعاق نْ خاف م

لَمعفیما ال ی تثَب باشد در مورد آنچه  ناكهر که از عاقبت بیم): 108: 1، ج 1360حکیمی، (» تَ
  .کندیبدون علم، عمل نم یعنیکند؛  داند درنگ می نمی

بر عمل عالمانه و عاقالنه تأکید دارند و عملی را که ) وسلّم وآله علیه اهللا یصلّ(گرامی پیامبر وجود
  :دانند ثمر می از روي آگاهی و تدبر صورت نگیرد بی

قْلٍ یابنَ« ع لْمٍ ولْ بِعمالً فَاع مع لْتمذا عا سعود لْمٍ. مع رٍ وب الً بِغَیرِ تَد ملَ عماَنْ تَع و اكیا فَ! وه   انَّ
ه  ـ اللُ لَّ جنْ«: یقولُ ـج لَها م تی نَقَضَت غَزْ نُوا کَالَّ ال تَکو ّةٍ اَنْکاثاً وو د قُ ع13، ج1419فضل اهللا، (» ب :

بري با  هرگاه به کاري دست می! اي ابن مسعود«): 213ـ  212: 14، ج1418 ،یلی؛  زح286ـ  285
ن اندیشیدن و دانستن دست به کاري ببري، خداي بزرگ از آن بپرهیز که بدو. علم و عقل دست بر

  »».کرد رهچون آن زن نباشید که پشم رشتۀ خویش را پس از تابیدن بازگشاد و پاره پا«گوید  می
  ـ حسنِ عمل عالمانه و فایده آن  7 ـ 2

عمل عالمانه هم کم، هم زیاد آن . براساس علم حتّی کم آن از عمل جاهالنه بهتر است عمل
 .بخشد ولی عملی که بر پایۀ جهل انجام شود، چه کم و چه زیاد آن سودي نمی. سودمند است

  :فرمایدمی) صلی اهللا علیه و آله و سلم(رسول خدا 
ه اَالعمالِ العلْم بِاهللاِ انَّ العلْ اَفْضَلُ« عم کنفَع لَ ال یه نَّ الْج ا و ثیرُه ه قَلیلُ الْعملِ و کَ عم کنْفَع ی م
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ثیرُه کاري که با دانش قرین است اندك و . بهترین کارها خداشناسی است«: »قَلیلُ الْعملِ و ال کَ
» نه بسیار دهد و که با نادانی قرین است نه اندك آن سود می اريبسیار آن سودمند است و ک

  ).74: 1360پاینده، (
  :کار بر مبناي دانش، زیاد و کار جاهالنه، کم شمرده شده است اساساً

نَّ« هلِ قَلیلٌ ا الج ع ملِ مثیرَ الَع ثیرٌ و کَ ع الْعلْمِ کَ لِ ممکار اندك که با بصیرت و دانش «: »قَلیلَ الْع
  )176: 1360پاینده،(» صورت پذیرد، اندك است انجام گیرد بسیار است و کار بسیار که با نادانی

یکی از دالیل آن، این باشد که عمل عالمانه سودبخش است و نتایج سودمندي به بار  شاید
  .آورد و چه بسا زیانبار هم باشد خواهد آورد ولی عمل جاهالنه، سودي به بار نمی

هلِ قَلیلُ« الْج ع م فَع نْ لِ ال یمثیرُ الْع ع الُعلْمِ و کَ م فَع نْ لِ یمعمل اندك با علم سودمند افتد و «: »الْع
  ).447: 1360پاینده، (» عمل بسیار با جهل سود ندهد

آن حضرت . توان جستجو کرد نیز می) السالم علیه(اشاره شده را در کالم امام علی نکته
  :فرماید می

»واس نُ ونَ کِّ بادةِ منْ تَعرِفُ وارِحِ بِع نَ الجونَ م فَعکُم ما تُحرِّکُ نْ تَّی ی ونَ، حد ۀَ ما تَعب سکُم معرِفَ فُ » فی اَنْ
پرستید در جان خود جایگزین سازید تا  شناخت آن را که می«): 109: 1، ج 1360حکیمی، (

در برابر معبودي شناخته باشد و براي شما  دهید حرکاتی را که به نام پرستش و عبادت انجام می
  ».سودمند گردد
آن را شرط ) السالم علیه(اي است که امام کاظمآن به اندازه تیعلم براي عمل و اهم ضرورت

  :شمارد داند و در مقابل، عمل جاهالنه را مردود می قبولی عمل و حتّی پاداش مضاعف براي آن می
شام، قَلیلُ الْعملِ یا« ه ود ردلِ مه الْج وي و ه نْ اَهلِ الْ لِ ممثیرُ الْع ولٌ مضاعف و کَ قب مِ منَ العال م «

عمل اندك از عالم دو چندان پذیرفته است و عمل فراوان ! اي هشام«): 109: 1، ج 1360حکیمی، (
  ».ماند از پیروان هوي و نادانی ناپذیرفته می

  سختی و فریب   ،ـ عمل ناآگاهانه موجب تباهی 8 ـ 2
اصالح صورت گیرد، فساد و تباهی رخ  نکهیصورتی که براساس علم، عمل نشود بیش از ا در

نقل شده ) و آله و سلّم هیاهللا عل یصلّ( از پدرانش از پیامبر اکرم) السالم علیه( از امام صادق. دهد می
نْ« :است که م حصلا یماَکثَرَ م د س فْ لْمٍ کانَ ما یلی غَیرِ علَ عمکه آن«): 77: 1ق، ج  1400کلینی، (» ع

  ».شود اصالح کند، سبب تباهی می نکهبدون علم به عمل برخیزد، بیش از ای
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 امام صادق .عمل غیرعالمانه جز مشقّت و سختی چیزي براي صاحبش به دنبال نخواهد داشت
ه« :فرمودند) المسال علیه( نَفْس اَنْف عدلْمٍ جلی اَمرٍ بِغَیرِ عع مجنْ ه 108: 1، ج 1360حکیمی، (» م :(
و خود را به (هر کس نادانسته به کاري اقدام کند، همچون کسی است که بینی خویش را بریده «

و دیگران را  د؛ حتی کسی که بدون علم اراده اصالح نماید، خو»است) سختی و مشقت درافکنده
فُسهم و غَیرَهم« :فرمودند) السالم علیه(امام علی. فریب داده است ونَ اَنْ نُ ت فْ شَرَةٌ ی ع ... ریدغَیرُ م معال و

الحِ و لَیس بِعالمٍ لصل ریدم الحِ، و لصند که خود و دیگران «): 108: 1، ج 1360حکیمی، (» ل ده کَس
آن » طلبی که عالم و آگاه نباشد که قصد اصالح نداشته باشد، و اصالح میعال... فریبند را می

حضرت حتی از خبر دادن از چیزي که آگاهی به آن نداریم، نهی فرموده است؛ چه رسد به موقعی 
بِرْ بِما لَم «: گویی فرموده است که انسان بخواهد بدون علم، عمل کند و در نهی از نادانسته ال تُخْ

ه   ».دربارة آنچه از آن شناختی نداري سخن مگو«): 35: 1، ج 1360حکیمی، (» علْماً تُحطْ بِ
  و علم و عمل ) السالم علیه(ـ امام سجاد  9 ـ 2

در این باره قابل ) السالم علیه( بررسی ضرورت عمل براساس علم، جمالتی از امام سجاد در
آن حضرت براي پدر و مادر خویش دعا در دعاي بیست و چهارم صحیفه سجادیه که . توجه است

  :کند، آمده است می
»ماَللّه  ه ع لی علْم ذلک کُلِّ ماج اً، ولهام ا لَیما علَه جِبما ی لمنی ع اَلهِم و هآل و دمحلی ملِ عص

و فُ نی للنُّ قْ نْه و وفِّ نی م هِم نی بِما تُلْ تَعملْ اس تَماماً، ثُموتَن تّی ال یفُ ح ه لْمنْ عنی م بصرُ تعمالُ  یذ فیما تُ اس
تَنیه مفیما اَله وف قُلَ اَرکانی عنِ الحفُ ثْ یه و ال تَ تَن لَّمع بار «): 48: 4ق، ج 1425حسینی مدنی، (» شَیء

ن واجب است بر م) پدر و مادر(خدایا بر محمد و آل او درود فرست و دانستن آنچه درباره ایشان 
کم و کاست برایم فراهم آور؛  واجبات را بی آن همهبه من الهام نما و در دلم انداز و آموختن 

سازي،  آنچه به دانستن آن بینایم می ينمایی وادار و براي اجرا سپس مرا به آنچه به من الهام می
من فوت نگردد و اندامم از اي از  توفیقم ده تا به جا آوردن چیزي از آنچه مرا به آن دانا گردانیده

  ).159: تا فیض االسالم، بی(» اي، سنگین نشود نموده مخدمت در آنچه به من الها
کند تا علم آنچه را  ابتدا از خداوند درخواست می) السالم علیه(این بخش از دعا، امام سجاد  در

است » ترتیب«که براي » ثُم«که درباره پدر و مادر واجب است به ایشان الهام فرماید؛ سپس با واژه 
کند که به آنچه در این زمینه واجب است، عمل نماید؛ زیرا عمل بعد از علم است و  درخواست می

) السالم علیه(امام . مدار این بخش از دعا، درخواست امام از خداوند سبحان براي علم و عمل است
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شود و به دنبال آن است که در  جویا می ،علم تمام آنچه را درباره پدر و مادر بر فرزند واجب است
: خواهد که او را بر انجام دادن آن عامل گرداند این باره، علم کامل پیدا کند؛ سپس از خداوند می

نی الً: استَعملْ نی عام مرا عامل به آن قرار بده  ،يآن علم را به من الهام فرمود نکهیبعد از ا: اَي اجعلْ
  ).50تا48: 4ق، ج 1425حسینی مدنی، : ك.ر(

البته این . توجه به این جمالت، دقیقاً روشن است که عمل باید براساس علم صورت پذیرد با
) السالم علیه(دقت دیگر امام سجاد. نکته هم درخور توجه است که علم به تنهایی مورد نظر نیست

 ندعلم را هم از خداودست آمد، حتماً به آن عمل شود و توفیق عمل به این است که وقتی علم به
  .کند متعال درخواست می

  ـ تأکید قرآن بر پرهیز از عمل غیرعالمانه  10 ـ 2
از آیاتی که براي تأکید بر پیروي نکردن از چیزي که انسان به آن علم ندارد و به عبارتی  یکی

  :راء استاز سوره مبارکه اس  36تأکید بر عمل براساس علم مورد استشهاد قرار گرفته آیه شریفه 
»والً و ئُ س م نْه کانَ ع ککُلُّ اُولئ الْفُؤاد رَ وصالْب و ع منَّ السا لْمع بِه لَک ما لَیس و از پی «: »ال تَقْف

  .»نداري مرو که گوش و چشم و دل، از همه اینها بازخواست خواهد شد آنچه بدان دانش
وا ـقَفا «را از مادة » ال تَقْف«بنا بر قرائت معروف،   فُ واً ـ یقْ اند و  دانسته يروو به معناي پی» قَفْ

  .پیروي کردن از علم و پیروي نکردن از چیزي که به آن علم نداریم، فطري شمرده شده است
و چون مطلق و کند  آیه از پیروي و متابعت هر چیزي که بدان علم و یقین نداریم، نهی می این«

چنین عمل غیرعلمی را شامل، و معنایش چنین بدون قید و شرط است، پیروي اعتقاد غیرعلمی و هم
 ادانی مگو و کاري ر به چیزي که علم به صحت آن نداري، معتقد مشو و چیزي را که نمی: شود می

از چیزي که بدان  پیروي نکردن. که علم بدان نداري مکن؛ زیرا همه اینها پیروي از غیر علم است
چنین پیروي از علم در حقیقت حکمی است که فطرت خود بشر آن را امضا علم نداریم و هم

  ).126: 13، ج 1374طباطبائی، (» کند می
خواهد اعتقاد و عملی  انسان فطرتاً در اعتقاد و عمل خویش دنبال رسیدن به واقع است، می چون

قع و حقیقت همین است و این با پیروي از علم محقق داشته باشد که بتواند قاطعانه بگوید وا
هم. شود می چیزي که هست انسانی که فطرت سالم دارد . چنین خاصیتی ندارد  گمان و شک و و
کند و در آنچه خود قادر نیست  خودش قادر بر تحصیل علم است از علم خود پیروي می آنچهدر 

پیروي از او را در حقیقت پیروي از علم خود کند و  از اهل خبره و عالم به موضوع تقلید می
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شخصی که . هایی از رفتار فطري و ارتکازي مردم اشاره کرد توان به نمونه شمارد؛ براي مثال می می
افتد؛ مریضی که درد و درمان خود را  کند و به راه می را بلد نیست به قول راهنما اعتماد می اهیر

خویش  ازیبه اهل فنِ صنعت مورد ن ازی؛ صاحبان نکند شناسد به دستور پزشک عمل می نمی
البته این در صورتی است که به علم و معرفت آن راهنما و . کنند مراجعه، و به ایشان اعتماد می

  ).127و126: 13، ج 1374طباطبائی، : ك.ر(اعتماد داشته باشند ... طبیب و مهندس و
یل در هر اعتقاد یا عملی که تحص«: کند ن مییادشده را چنین بیا معناي آیه» ره«طباطبایی عالّمه

شود به آن علم پیدا  علم ممکن است، پیروي از غیر علم حرام است و در اعتقاد و عملی که نمی
: 13، ج 1374طباطبائی، (» کرد، زمانی اقدام و ارتکاب جائز است که دلیل علمی آن را تجویز کند

127.(  
علمی است بر اینکه آنچه رسول خدا دستور  مبرانایعصمت پ لیدهد که دال توضیح می ایشان

وي عمل  ياش مطابق با واقع است و هر کس به دستورها دهد ـ چه اوامر و چه نواهیش ـ همه می
چنین دلیل علمی که بر خبره بودن و حاذقیت طبیب یا صاحبان صنایع کند به واقع رسیده است و هم

می است بر اینکه هر کس به ایشان مراجعه، و به ایم، خود حجتی عل به دست آورده نعتشاندر ص
اگر اقدام بر عمل بر طبق حجت علمی که اقدام را . دستورشان عمل کند به واقع رسیده است

براي . کند، اقدام و پیروي علم نبود، آیه شریفه از داللت بر مدلول خود بکلی قاصر بود واجب می
شود که خود ظنی بیش نیست و آن ظهور لفظی  خود آیه با یک دلیل علمی درك می مفاداینکه 

رساند و لیکن دلیل قطعی داریم بر اینکه پیروي این ظن واجب  است که بیش از ظن و گمان را نمی
: 13، ج 1374طباطبائی، : ك.ر(است و آن دلیل قطعی عبارت است از بناي عقال بر حجیت ظهور 

127.(  
» بدانند؛ پس پیروي آن، پیروي غیرعلم نیست عقال بر این است که ظن ظهور را حجت بناي«

  :نویسد وي در ادامه می) 128: 13، ج 1374طباطبائی، (
اگر پیروي از علم تنها به آن معنا بود که در هر مسئله خود انسان علم پیدا کند، پیروي ما  پس«

از ظاهر آیه پیروي علم نبود؛ زیرا یقین نداریم که مقصود واقعی از آن همان معنایی است که از 
و  اشددهیم شاید مقصود واقعی آیه، غیر از معناي ظاهرش ب احتمال می. شود ظاهرش استفاده می

از آیه پیروي نکنیم که در این صورت  دیگوید پیروي از ظنَ و گمان نکن؛ پس با خود آیه می
  )128و127: 13، ج 1374طباطبائی، (» خود آیه ناقض و مخالف خودش خواهد بود
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فرماید؛ چه اینکه  آیه شریفه از اقدام بر هر امري که علم به آن نداریم نهی می نکهیا حاصل
اعتقاد ما جهل باشد و یا عملی باشد که نسبت به جواز آن و وجه صحتش جاهل باشیم و چه اینکه 

، 1374طباطبائی، : ك.ر(اي داده شود که علم به درستی آن گفتار نداشته باشیم  ترتیب اثر به گفته
  ).131 :13ج 

نکته حائز اهمیت این است که عمل باید براساس علم صورت پذیرد؛ چه این علم  بنابراین،
  .براساس دلیل علمی به جواز عمل برسیم ای ددست آیمستقیماً به

  
  راه با عمل مـ علم ه 3
  ) عمل به علم(

رغم همه به. ستین یکاف ییبه تنها نیشد، لزوم عمل براساس علم بود؛ اما ا انیتاکنون ب آنچه
یتعامل علم و عمل هنگامی چرخه کند،یم فایا» عمل«که در  یکه علم دارد و نقش اساس یتاهم 

 يجارو  يو زبان بر اعضا و جوارح سار ذهن و آگاهی که علم هم از مرحله ابدییکمال و تمام م
دست خواهد آمد که هدف علم به یموقع. وگرنه وبال خواهد بود ابدراه ی» عمل« شود و به عرصه

نخواهد داشت و صاحبش را از خداوند دور  يجهل است و ثمر اینه گوبه آن عمل شود وگر
  .خواهد کرد

  علم نیو واالتر نتریـ پست 1 ـ 3
عمل نرسد  را که به مرحله یخود علم زآمی در سخنان حکمت) السالمهیعل(یسخن، امام عل ریام

: شود یکه عمل داندیم یعلم يمرتبه را برا نیو باالتر داندیدرجه م نریتناز لحاظ مرتبه در پایی
ضَع الْعلْمِ ما وقَف علَ« لَ یاَورَ عما ظَه ه فَعاَر ّسانِ ووارِحِالْ یالل کانِ جالْاَر نیدانش ا نتریپست«: »و 

» سان آشکار گرددبدن ان هايهیبر اندامها و پا نکهیدانش ا نیو واالتر دیاست که تنها بر زبان آ
  ).505: 1389 ،یرض دیس(
  علم با عمل تیکمال و غا ه،یـ تزک 2 ـ 3

آن را  یینها جهیآن را با به کاربستن، و نت يکمال علم را عمل، و پاکساز نچنیحضرت هم آن
ه یما زکَ«. کمال علم، عمل است: »کَمالُ الْعلْمِ اَلْعملُ«: داندیم کیکردار ن : »الْعلْم بِمثْلِ الْعملِ بِ

نُ  ۀُیغا« ».سازدیعلم را همانند عمل کردن و به کار بستن سرشار و پاك نم زیچ چیه« س لْمِ حالْع
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اگر علم به  بیترت نیبد). 96: 1، ج1360 ،یمیحک(» است کیعلم، کردار ن یینها جهینت«: »الْعملِ
آن تحقق  یینها جهینت نچنیو هم شودینم هیتزک د؛آیست نمید عمل نرسد، کمال آن به مرحله

  .ابدیینم
  رشد   یعنیـ علم همراه عمل  3 ـ 3

 یگرام امبریعمل به علم روشن شود به دو سخن پر بار از پ جیملموستر نتا یبه شکل نکهیا يبرا
از ) السالم هیعل( رمؤمنانیام. شودیاستناد م) السالمهیعل(یو امام عل) و آله و سلّم هیاهللا عل یصلّ(

شْد لمنْ ع«: نموده است ریکه بدان عمل شود به رشد تعب یعلم ر لْملَاَلْعم ه در شرح غررالحکم و » بِ
که عمل کند به آن  یکس ياست از برا يعلم رشد«آمده است که  یکالم نوران نیا لیدررالکلم ذ

  ).   337: 1،ج1373 ،يخوانسار(» ب در آناستقامت بر راه حق است و تصلّ یبه معن» رشد«و 
بر آنچه از رشد  یپر محتوا مبن یآن با جمالت جیرشد و نتا شتریب نییتب يو تتبع برا جویییپ در

از سخنان  یدر بخش) و آله و سلّم هیاهللا عل یصلّ(که رسول خدا  مرو هستیروبه شودیمنشعب م
مسائل  يفرمودند، و يبه نام شمعون بن الو هودایمعروف از نوادگان  یدر پاسخ راهب شیخو

و حضرت فرمود از عقل صبر و از صبر دانش و  دیاز جمله از عقل پرس دیاز آن حضرت پرس يادیز
    دانست،  یده نوع را از اقسام خوب نیو تا ده مورد نام برد و ا دآیدست میبه... از دانش رشد و

  : و در مورد رشد فرمود شودیم میبه ده نوع تقس نهاگاه فرمود هرکدام از ایآن
»فَ و د شْ بیاَما الرُّ د تَشَع ه داد و الْ الس ه و يمنْ قْ بِرُّ و التَّ واب  يو الْ الص و صادت د و االقْ الْقَص ۀُ و نالَ الْم و

د ۀُ بِ شد فَطوباهللاِ ، فَهذا ما اَصاب الْع نِیو الْکَرَم و الْمعرِفَ نْ اَقام بِه علَ یاقلُ بِالرُّ مهاجِ الطَّر یل  »قِیمنْ
: زدیبرخ هایژگیو نیا) است یرشد که ضد گمراه( یابیو اما از ره«): 28: 1، ج1377 ،یحرّان(

و  يرو انهیو م یابیو کام يزگاریو پره يکوکاریو ن) يالسداد و الهد( یافتگیو ره  یاستوارگام
حفظ توازن و تعادل در  »االقتصاد«آهنگ خدا داشتن و  ای میرفتن بر راه مستق »القصد«( اعتدال

خردمند را رسد؛  ،یابیهمه از ره نیخدا، و ا نیوکرم وشناخت د يو راستکردار) هانهیکارها و هز
  ).  28: 1376 ،یاتابک(» سپار است یشاهراه پ نیپس خوشا بر آن کس که در ا

و  يفرد یزندگ ینیو ع یعمل هاياز سر خط ياریکلمات گهربار بس نیا يدقّت در اجزا با
مستفاد است که البته  یاسالم تیریمهم قابل استفاده در حوزه مد ينکته ها ژهیو بو یاجتماع

. است یخود موضوع مستقل ،یثیاز آنها براساس قرآن و منابع حد کیمفصل هر  لیو تحل یبررس
 ت،یهدا ،)یکار و استوارگام یو محکم یدرست( ز سداداز جمله سخن ا فیث شریحد نیدر ا
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را به  هانیاست که تمام ا تیموفق و یابیکام ،يزگاریپره ،یو درست یراست ،رويانهیم ،يکوکارین
 شودیم یناش ياز رشد نهاای همه نکهینکته مهمتر ا. دانست یاسالم تیریاز ارکان مد توانیم ینوع

  .علم است اگر به آن عمل شود ولکه خود محص
  عمل  يـ علم منها 4 ـ 3
  ) از خداوند يوبال، جهل و دور(

از عمل ) السالمهیعل(یو امام عل) و آله و سلّم هیااهللا عل یصلّ( سخنان گهر بار رسول خدا در
اکرم  امبریپ. شده است ریتعب) یفساد و تباه ،يو دشوار یسرانجام بد، سخت(= نکردن به علم به وبال 

بالٌ «: باره فرموده است نیدر ا لْمٍ وکُلُّ عیم ق و نْ ع امۀِیالْ لّا م لَام ه وبال  امتعلمها روز قی همه«: »بِ
نْ ال  لٌیو«). 459: 1360 نده،یپا(» که بدان عمل کنند یاست مگر علم ملیلَمع و وال  لٌی ثُم ملنْ ع مل

لُیم643: 1360 نده،پای(» که بداند و عمل نکندبر آن نداند و واي کهبر آن يوا«: »ع .(  
بالٌ«: فرموده است زین) السالمهیعل( یعل امام لٍ ومال ع ] وبال. [وبال است عمل یعلم ب«: »اَلْعلْم بِ

» و گناهان او گران گردد رندیکه بر او سخت گ شودیباعث م یعنیاست  یو گران یسخت یبه معن
: است جاهلکه به علم خود عمل نکند  یاز نظر آن حضرت، عالم). 8: 2، ج1373 ،يخوانسار(
الً اَنْ  یکَفَ« ه مِ جبِالْعالینافی لَهمع ه لْماست که به علم خود عمل نکند نیجهالت عالم، ا لیدل«: »ع «
  ).106: 1، ج1360 ،یمیحک(

دانستن  يدر جستجو: نوشته است لیدر انج نقل شده است که فرمود) السالمهیعل( امام سجاد از
 د؛ایعمل نکرده دایکه هنوز به آنچه تاکنون دانسته یدر حال دییایبرن دکنییکه به آن عمل نم يزیچ

نَّ الْ... «. دافزاییاز خدا م يچه علم در آن صورت که به آن عمل نشود بر دور ه  عملْیاذا لَم  علْمفَإِ بِ
 لَمیدداً زْدعلّا ب نَ اهللاِ ا 107: 1، ج1360 ،یمیحک(» م.(  
  ـ علم بدون عمل فاقد ارزش  5 ـ 3

مبارکه بقره، که موضوع آن حج و عمره  از سوره یاتیآ ریدر ضمن تفس زانیالم ریتفس صاحب
و« 197 هیاز آ است با اشاره به بخشی دتَزَو وه ها للَّ لَمعرٍینْ خَی وا م وىو ما تَفْعلُ قْ اد التَّ نَّ خَیرَالزَّ و   ا فَإِ

بابِ ونِ یا أُولی الْأَلْ قُ داند و توشه برگیرید که بهترین توشه  که کنید خدا آنرا مى کىهرکار نی و« :»اتَّ
 داندیبر آن م لیرا دل هیقسمت از آ نیا. »پرهیزگارى است و اى خردمندان، از من پروا داشته باشید

 دعوت  ندیرا که مشغول به اطاعت خدا یو کسان ستیو پنهان ن بیغا یتعال يکه رفتار از خدا
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دأب قرآن  نیا. عمل غافل نمانند يهنگام عمل از حضور قلب و از روح و معنا نکهیبه ا کندیم
و احکام را ذکر  عیو شرا دهدها را شرح میو قصه کندیم انیاست که اصول معارف را ب میکر

کند تا علم از عمل جدا نباشد؛ چون علم بدون  وعظه و سفارش میم آنها و در آخر همه کندیم
  ). 117: 2، ج1374 ،ییطباطبا: ك.ر( اردند یارزش چیعمل در اسالم ه

  
  متقابل علم و عمل  ریـ تأث 4

که باشد  یاست که عمل از هر نوع نیدر مورد رابطه علم و عمل بر ا »ره«ییطباطبا عالمه
و  هودیکفر  هیو خداوند هم عل ردگییمنشأ م یاز اعتقاد مناسب قلب زیبرخاسته از علم است که آن ن

استدالل  آنانو مؤمنان به رفتار  امبرانیاز پ ايعده مانیبر ا زیفساد باطن مشرکان و نفاق منافقان و ن
است که مناسب آن است و عمل  یاز علم یعمل هر چه باشد، ناش نکهیخالصه ا. کرده است

عمل هم در  گذارد،طور که علم در عمل اثر میو همان کندیداللت م یبر آن علم باطن يظاهر
آن در  نشد دارشهیاگر موجود باشد، باعث ر ایو  شودیآن م شیدایعلم، اثر متقابل دارد و باعث پ

  : کندیرا مطرح م اتگاه چند نمونه از آیآن گردد؛ینفس م
الَّذین« و وا فینا لَنَهد نینَجاهس حالْم علَم ه نَّاللَّ بلَنا و إِ س مه که در  آنان و«):  69/عنکبوت(» دینَّ

راستى خدا با  هاى خویش رهبرى کنیم، و به ما بکوشند هرآینه ایشان را به راه]  راهیارى دین[
تی کَ«. »نیکوکاران است بک حتَّى یأْ ر د باع قینو ی رت را پرستش کن تا و پروردگا«): 99/حجر( »الْ

واى«.  »گاه که تو را یقین ـ مرگ ـ  فرا رسد آن ۀَ الَّذینَ أَساؤُاالسب کانَ عاق ثُم  هِو وا بِآیات اللَّ ب ذَّ أَنْ کَ
ن ستَهزِؤُ ها ی وا بِ خدا  تسپس سرانجام کسانى که کارهاى بد کردند این شد که آیا«) 10/روم(» کانُ

داللت دارد  نیهست که همه بر ا زین يگرید اتیآ. »کردند را دروغ انگاشتند و بدانها استهزا مى
 کندیم جادیدر دل دارد؛ صالحش معارف مناسب را در دل ا يکه عمل چه صالح و چه طالح، آثار

در  شانیا). 100ـ  99: 3همان، ج: رك(و طالحش جهالتها را که همان علوم مخالف با حق است 
ه« فهیشر هیبحث آ نای ادامه رْفَعی حاللُ الصمالْع وب ی د الْکَلما لطَّ عصی هلَی و  کویسخن ن«): 10/فاطر(» إِ

و به استناد  کندرا مطرح می» .برد را باال مى و شایسته آن رود و کردار نیک پاك به سوى او باال مى
عزّ و جلّ و کار عمل صالح  يخدا يلم حق را صعود به سواعتقاد و ع یعنی کویآن کارِ هر کالم ن

 ارتباط علم وعمل با توجه به  حیتوض يبرا يو. داندیاعتقاد و علم م نیرا کمک به باال رفتن ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 255 /  علم و عمل در مدیریت اسالمی از دیدگاه قرآن و حدیثتحلیل تعامل 

 

مراتب و  يکه خود دارا( نظراست که عمل صالح نیبر ا هیصعود و رفع به کار رفته در آ هايواژه
به زخارف  یرا از سرگرم یو نفس آدم کندیدور م ایبه دن یستگ، انسان را از دلب)است یدرجات

. دهدینجات م یمتفرق و فان یافکار و معلومات یو او را از گرفتار شدن به پراکندگ داردیباز م ایدن
 یاز آلودگ یو معرفت آدم شتریب زیحق ن دیباشد، صعود و تکامل عقا شتریرفع و ارتفاع ب نیهرچه ا

که دارد، انسان را  یبه هر مقدار از زشت زیصالح ن ریالبته عمل غ. شود یم صتراوهام و شکوك خال
با دقّت در  سان نیبد. کندیم ترختهیآم یپست، و علوم و معارفش را با جهل و شک و نابسامان

مانند جهاد، عبادت  ستهیعمل شا ریآن، تأث ياجزا یو توجه به ارتباط مفهوم یاتیآ نیچن نیمضام
خداوند  اتیآ بیمانند تکذ ستیعمل ناشا ریتأث نچنیو هم نیقیبه علم و  دنیو رس یابیراهدر ... و

  .    شودیو بروز مخالفت با حق آشکار م یو آگاه تیدر فروخفتن نور هدا
را بر حسب مراتب مختلف علم  یتعال يمراتب قرب و بعد مردم از خدا نچنیهم زانیالم مؤلف

 یسبحان بندگان خود را به اصناف يخدا ،یژگیو نیهم لیو معتقد است که به دل داندیعمل م و
 ن،یقیصد ن،یخدا، مقرّب يایاول ن،یمطَهر ن،یعالم ن،یبیمن ن،یموقن ن،یگوناگون مانند مخلَص

 گریکه در صنف د داندیم یعلم و معرفت يرا دارا یو هر صنف کندیم میتقس... و نیمؤمن ن،یصالح
 تواندیم) که الزم و ملزومند( عمل از علم و کیهر  ساننیبد). 103تا  100: همان: ك.ر( ستین

  . به کاهش، تنزّل و انحطاط آن منجرگردد ای يگرید یصعود و تعال ش،یموجب افزا
  

   جیرا تیریو مد یاسالم تیریبه علم و عمل در مد یاجمال یـ نگاه 5
علوم  ،یآن به علم تجرب عوسی از تحوالت رنسانس و فروکاستن علم از مفهوم و گستره بعد

حس و تجربه  قیطر ریکه از غ یشکل گرفت و علوم یعلوم حس ریتحت تأث یبه نوع یغرب دیجد
طرز تفکر در غرب همچنان  نیتداوم ا. معتبر به شمار آمد ریغ ایقابل حصول بود موهوم؛ باطل و 

را به صورت  عهیعلم، اعتقاد به ماوراء الطب شرفتیاز آنان معتقدند که پ یکه برخ يتا حد اردادامه د
دفاع کرده است  رقابلیاز مردم غ یتعداد روزافزون يعام و اعتقاد به خدا را به صورت خاص برا

 يکرتحوالت ف ریتحت تأث زین یغرب شهیعمل و اصالت آن در اند). 27ـ  25: 1388 ،یگلشن: ك.ر(
و اگرچه به  کندیم دایصرف معنا پ طلبی و رفاه یسودپرست ،گرایی لذت يو بر مبنا شودیم انیب

سن فعل و معاد،  مانیخدا، ا یبراساس نف افتیدر غرب ظهور و بروز  یعیوس اسیدر مق یظاهر ح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1393بهار و تابستان ، 1، شماره 22سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  256

 یحس معلو دییضمن تأ یاسالم شهیکه در اند یدر حال. گرفته شد دهیناد یبه طور کلّ یحسن فاعل
 يزیعلم چ قتیحق د،یبه مرز توح دنیرس يبرا يبشر و ابزار ازیرفع ن يآن برا جویی یبه پ ازیو ن

 عتتنها عالم طبی به آن نه یابیاست که در صورت دست ينور یقیعلم حق. نهاستیفراتر از ا
 يبرا ییماورا قیاز حقا ياریو بس ،برداري پرده زین نشیبلکه از ملکوت عالم آفر گرددیمنکشف م

 عیبس رف یگاهیو عمل از جا یاسالم اگرچه حسن فعل يدر نظام فکر. شودیانسان آشکار م
سن فعل یو قبول رشیپذ يبلکه اساساً برا ست؛ین یاندازه کاف نیبرخوردار است ا یحسن فاعل ،یح 

 ،یقیاما پاداش حق ابدییپاداش م یاسالم هر نوع عمل یاگرچه براساس منطق اله. است یشرط اصل
سن عمل یبرتر و جاودان از آنِ کس یحسن فعل(است که ح (لسن عامرا به ح)انیبر بن) یحسن فاعل 

و  یستگیشا يهایژگیاز و یاسالم شهیو اند يدیتوح يدر نظام فکر یعمل نیچن. آراسته باشد مانیا
، تقوا )43/؛ نحل11/؛ مجادله9/زمر(، علم )82/؛ بقره110/؛ کهف97/نحل( اخالص

-زمان ، )71/؛ توبه9/اسراء(، استمرار )70/؛ احزاب9ـ  8/نساء( ، اتقان)27/؛ مائده110ـ108/توبه(

  . برخوردار است... و) 82/؛ نساء3/ونسی؛ 5/سجده( و تدبر ری، تدب)10/دی؛ حد254/بقره( شناسی
است  رفتهیپذ ریو اصول بعد از رنسانس در غرب تأث یاز مبان زین جیرا تیریو عمل در مد علم

علم و عمل از  یاسالم تیریدر مد یو آثار متناسب با آن را به دنبال دارد ول جینتا یعیکه به طور طب
دارد و  ررا در ب شیو آثار متناسب با خو جیکه آن هم نتا ردگییسرچشمه م يدیو اصول توح یمبان

  . دارد ازیمستقل ن یمقوله به پژوهش نیمشروح ا لیو تحل یبررس
  

   یاسالم تیریعمل در مد علم وـ تعامل  6
مانند  تیریمختلف مد يدر نظامها یاسالم تیریتوجه کرد که تعامل علم و عمل در مد دیبا
خاص خود را  گاهیو روش، کارکرد، عملکرد و موضوعات، جا ندها، ساختار، فرایگزاره م،یمفاه

و  »تیهدا«با دو مورد » علم و عمل«ارتباط  طور مختصر به بررسینمونه و به يبرا یداراست ول
 ينظامها میبا فرض استخراج و تنظ( یاسالم تیریبه عنوان دو اصل از اصول مد »یابینظارت و ارز«
 تیریمد یو نظارت در نظام کل تیمباحث هدا گاهیجا نییو تع یاسالم تیریشده در مد ادی

  . مپردازییم) یاسالم
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  یاسالم تیریدر مد »تیهدا« و» تعامل علم وعمل«ـ  1 ـ 6
 ینگرش اسالم ياست بر مبنا تیهدا یاسالم ریمد یاساس فیاز وظا یکیفرض که  نیا با

قُّ «: کند تیرا هدا گرانیباشد تا بتواند د» شده تیهدا« دیخود با »يهاد« قّ ِأَح لَى الْح دي إِ ه ن ْی أَفَم
ي هِد نْ الیأَم ع ب تَّ دى أَنْ إالّ أَنْ ی ه نماید سزاوارتر است که  راه مى قآیا کسى که به ح«) 35/ونسی( »ی

  »نمایند؟ پیروى شود یا آنکه خود راه نیابد مگر آنکه او را راه
 تیهدا یکی: شده است انیانسان ب يبرا تیدو نوع هدا ثیقرآن و حد هايهآموز براساس

 يهاد تواندینم ابد،یدست ن تیدو هداکه انسان به هر  یتا زمان. یپاداش تیهدا يگریو د ییابتدا
عمل به فطرت و  لیبه دل یپاداش تیاز فطرت سالم است و هدا یناش ییابتدا تیهدا. باشد گرانید
و به  تیدو هدا نیا نآمد و واسطه بی دست خواهد خداوند به يبه لوازم آن از سو یعمل زامالت

گونه که در  همان. دوم، اعتقاد صادق و اعمال صالح است تیتحقق هدا یالزمه اصل یعبارت
 ریبه اعتقاد و علم حق تفس »بیالکلم الط«شد،  انیسوره فاطر ب 10 هیآ رصفحات گذشته در تفسی

 اتیآ ریدر تفس »ره«ییعالمه طباطبا). 458: 1و ج 100: 3، ج1374 ،ییطباطبا: ك.ر(شده است 
 انیبا تقوا يبرا تیاز وجود دو هدا یحاک اتیآ نیاست که ا نظر نگانه اول سوره بقره بر اینوزده

سالمت فطرت آنها  لیشدند و آن به دل یآن، متّق لیکه به دل یاول تیهدا یکی: است) مؤمنان(
. بقره است سوره لیصفات پنجگانه نامبرده در اوا قتیعمل به لوازم آن که در حق نچنیماست و ه

 لیقرآن و به دل تیرا قبل از هدا یاول تیو هدا ردگییقرآن صورت م لهیکه به وس یتیهدا يگردی
اعتقاد  شانیاست که ا ندرخور توجه ای اما نکته. داندیفطرت م يسالمت فطرت و عمل به مقتضا

فطرت، آن  تیکه اگر بعد از هدا يبه طور داندیم تیدو هدا انمی و رفتار صالح را واسطه ادقص
ـ  69: 1، ج1374 ،طباطبایی: ك.ر(دست نخواهد آمد به یدوم تیاعتقاد و آن اعمال نباشد، هدا

71 .(  
و با چه  یبر چه اساس تیهدا نکهیمطرح است از جمله ا یسؤاالت تیریدر مد تیباب هدا در

 یبه چه هدف دنیرس يبرا شود؟یانجام م يالهیو با چه وس یاز چه راه رد؛یصورت گ دیبا یروش
تحقق  يدارند؟ برا یطیچه شرا تیمخاطبان هدا ست؟یچ شوندگان تیحال هدا ياست؟ مقتضا

 یطیمح تیو چه وضع یو مکان یدر چه ظرف زمان تیفراهم شود؟ هدا دیبا یطیچه شرا تیهدا
 نیبه پاسخ ا توانیکدام است؟ چگونه م تیموانع هدا ست؟یچ تیهدا يبسترها رد؟گییصورت م

 هايیشد به بررس انیکه ب يهست؟ در تمام موارد يگریراه د» علم«از راه  ریغ ایآ د؟یرس سؤالها
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 است که با علم به ازین) مورد نظر يفکر یبرخاسته از مبان( ،یهمه جانبه، کارشناسانه و تخصص
شود، هنوز  دایهم پ نهایبر فرض که علم به تمام ا. دیدرخور رس یتا بتوان به پاسخ دآیدست می

در هر  ریمد. باشد» عامل« دیخود با» عالم«شد،  انیکه ب یحاتیچرا که به استناد توض ست؛ین یکاف
شده باشد وگرنه  تیمتناسب با آن سطح هدا دیکند، خود با تیکه بخواهد هدا تیریاز مد یسطح

 گرانید تگرِیهدا تواندیباشد، نم افتهینا تیکه خود هدا يریمد ،یقرآن شهیو اند ینبیطبق جهان
  . باشد

  یاسالم تیریدر مد »یابینظارت و ارز«ـ تعامل علم و عمل و  2 ـ 6
 رسدیبه نظر م. شودیاز واژه کنترل هم استفاده م نهیزم نیدر ا تیریدر اصطالح مد معموالً

حفاظت و مراقبت استفاده شود؛  هايکنترل از واژه واژه يبهتر است به جا یقرآن هايبراساس واژه
، 1374 ،ییطباطبا: ك.ر(است  يگریجامع حفظ هم خود و هم د یچرا که حفاظت در مفهوم قرآن

: ك.ر(گرفته شده است ) گردن(=مراقبت از رقبه  .)363و  362: 9 ، ج1378 ب،یط ؛12: 15 ج
نظر داشتن دشمن  ریو ز ینیدفاع سرزم زیمراقب اگر در خاکر). 206: ق1392 ،یراغب اصفهان

شود و به او حمله  کیتا دقت کند که مبادا دشمن به محدوده او نزد کشدیباشد، گردن خود را م
خدا بودن باشد،  نیو جانش تیانسان یعنی شیخو يوجود قتیدفاع از حق زیکند و اگر در خاکر

آنها  هیاز ناحنفس را رصد کند که مبادا  يهوا ای طانیشدن ش کیتا حضور و نزد کشدیگردن م
 نیاطگر باشد تا مبادا شی هنظار دیناظر و مراقب و حافظ باشد؛ با دیبا ریمد. ردیمورد حمله قرار گ

باشد تا مبادا کارکنان را با  اریهش دیاو را مورد هجوم قرار دهند؛ با یتمأموری حوزه یانس و یجنّ
تا  دیمداوم و مستمر مراقبت نما دیبا ریمد. مبتال کند میجرا ایتخلّفات  ها،یبه ناهنجار شیخو ياغوا
و  رکنانحافظ کا دیبا ریمد. ندیرا بب شیخو تمأموری حوزه یاحتمال هايدیو تهد هابیآس

و  هایعام است که شامل انواع نگهدار يحفظ به معنا نیباشد و ا شیخو تیریمجموعه تحت مد
  . است یتحوزه مأموری از مجموعه هاینگاهبان

تمام . دارد ازیبه تالش عالمانه ن نهایدر راه حصول ا ریمد د؟آیدست میهمه چگونه به نیا
مبرم به علم و تخصص دارد و باز  ازبر آنها نی دارد که احاطه یخاص اتیشد، جزئ ادیکه  يموارد

اگر . باشد مخود عامل به آنها ه دیموارد عالم باشد، با نیکه به همه ا يریمد. راه است مهین ن،یا
به  طانیاز ورود ش يریجلوگ يمراقبت برا گاه نینباشد و اگر در کم شید حافظ نفس خوخو ریمد

طور مرتب از خود حساب و عمل خود نباشد و به شهینباشد، اگر ناظر اند شیخو یقلمرو وجود اله
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  . باشد گرانگر رفتار دی محافظ و مراقب و ناظر و محاسبه تواندنکشد، نمی
  

  شنهادیو پ يرگیجهینت ،بنديـ جمع 7
  و براساس حکمت بالغه، کندیشد، خداوند متعال براساس علم، عمل م انیکه ب گونههمان

از عمل جاهالنه و اقدام بر هر  میدر قرآن کر. انسان قرار داده است اریاز علم را در اخت ايبهره
 بر دیتأک زین) السالمهمیعل( گفتار و کردار معصومان. شده است ینه م،یکه علم به آن ندار يامر

بار عمل  خسارت امدیو پ بیآن حضرات معا یدر سخنان نوران. دهدیعمل آگاهانه را نشان م
علم از  نچنیهم. شده است نییسازنده عمل عالمانه تب يمحاسن و سودمند نچنیناآگاهانه و هم

وگرنه  ابدی تینیکه در عرصه عمل، ع ابدییرا م شیخو یقیحق تیهو یقرآن و سنّت موقع دگاهید
  .ارزش است و وبال صاحبش خواهد شد اقدف

براساس  یو در هر عمل یو اجتماع يفرد یموظّف است در زندگ یاسالم یبراساس مبان انسان
 یعلم لیبه دل ايبه گونه دیمقدور نبود، با شیحصول علم برا اينهیعلم، عمل کند و اگر در زم

 تیریامر در مد نیا. که علم دارد استفاده کند یمثالً از نظر کارشناس ابد؛یجواز عمل دست  يبرا
در اسالم براساس علم صورت  تیریمد. دارد تیموضوع زیدر انواع و سطوح مختلف آن ن یاسالم

به علم مورد  ریمد یکه دسترس يعلوم در موارد یدگیچیو پ یو با توجه به تنوع، گستردگ ردگییم
 شتهعمل کند که جواز عمل و اقدام دا یحتماً به روش دینباشد، با ریمکانپذا یتیرمدی حوزه  ازین

و باز براساس  گرید ياز سو. باشد؛ مثالً از نظر کارشناس، متخصص و عالم موضوع استفاده کند
و قابل  جهینت يارزشمند، دارا یموقع اينهیعلم در هر زم. کندینم تیعلمِ تنها کفا یاسالم یمبان

هم،  یاسالم تیریدر مد. ابدی تینیکارامد شود و ع ند؛عمل بنشی پاداش خواهد بود که بر عرصه
  .ارزش و مستحق پاداش خواهد بود يشود اثربخش، دارا یکه عمل یعلم

سن فعل یاسالم عمل در برخوردار باشد و هم از  یکامل و سزاوار پاداش برتر است که هم از ح
سن فاعل م . یحسن فعل یبخش ر،یبودنِ مدعال و عمل او براساس علم رودشمار می او به یاز ح 

سن فاعل یبخش زین) تیعامل( مِ عامل در اجرا ریمد. کندیم نیرا تأم يو یاز حتیریاصول مد يعال 
خواهد بود و  گرانید يخود الگو ،عمل خواهد کرد يو همه جانبه نگر تیدرا ،یو آگاه نشیبا ب

به بار خواهد  یو رفتار و اقدامات او ثمرات درخشان افتیخواهد  تیریکامل در مد قیتوف جهیدر نت
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به نوع و  هبه دنبال دارد و بست یفراوان يضررها یگاه رانیمد رعالمانهیرفتار و اقدامات غ. آورد
  . هم باشد رناپذی ضررها و خسارات جبران نیممکن است ا تیریسطح مد
 يگرید يمنها کیعلم و عمل ضرورت توأمان دارد و وجود هر  یاسالم تیریدر مد نیبنابرا

  . ابدییمعنا نم
  : شودیم شنهادیپژوهش پ نیا يتوجه به محتوا با
 جیرا تیریو مد یاسالم تیریعلم و عمل در مد وندیپ یقیتطب سهیبا عنوان مقا یـ پژوهش1

  . ردیصورت گ
  . ردیقرار گ قیمورد کاوش و تحق یاسالم تیریدر مد رعمل و تقوا و عمل و تدبی ـ رابطه2
  

  یادداشتها
نمونه عالی، سرمشق فکري، الگوي نظري، واژه افالطونی به معنی مثال یا عالم مثال، اکنون به  Paradaigmـ  1

کند و یا نظریه کلی اي خاص که به تشکیل یک نظریه کمک میها در زمینهاي از پیشفرضمعنی مجموعه
قلمرویی از هستی دارد و با توجه به آن نظریه کلی و پارادایم یا الگوي فکري حاکم بر است که انسان درباره 

راد، آقا بخشی و افشاري(دهد کند و مورد تجزیه و عمل قرار میخواهد انتخاب می اش، آنچه را میاندیشه
  ). 488و  489: 1383

  
   فارسی منابع
  .انتشارات حکمت: تهران .يمجتبو نیجالل الد دیترجمه س .)1371( میکر قرآن

  .چاپار: تهران .یاسیفرهنگ علوم س). 1383( نویراد، م يافشار ؛یعل ،یآقابخش
  .»ره«ینجف یمرعش  اهللا تیآ کتابخانه عمومی: قم .البالغهشرح نهج). 1337(ابوحامد  نیعزّالد د،الحدی ابی ابن
  .نشر و پژوهش فرزان روز: تهران ).العقولترجمه تحف(رهاورد خرد ). 1376( زیپرو ،یاتابک
  . دفتر نشر الکتاب: جا بی. چ دوم .البالغهشرح نهج). 1362( ثمیبن م بن علی ثمیم ،یبحران

  .دانانتشارات جاوی: تهران. چ پانزدهم. الفصاحهنهج). 1360(ابوالقاسم  نده،یپا
  . مرکز نشر اسراء: قم. چ دوم .در قرآن دیتوح). 1385(عبداهللا  ،یآمل يجواد
  . مرکز نشر اسراء: قم. چ هفتم. اةیالح حیمفات). 1391(عبداهللا  ،یآمل يجواد
  . نشر صدوق: تهران. يترجمه بهراد جعفر .تحف العقول). 1377(بن شعبه  نیبن حس یحسن بن عل ،یحرّان
 یاإلمام عل نیالساجد دیس فهیشرح صح یف نیالسالک اضیر). ق 1425(خان  یعل دیس ،يرازیش یمدن ینیحس

  . یمؤسسه نشر اسالم: تهران .نیبن الحس
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  .نیانتشارات جامعه مدرس: تهران .ةایالح). 1360(محمد رضا  ،یمیحک
چ . يارمو ینیحس نالدی رجاللیم حتصحی .الحکم و دررالکلمشرح غرر). 1373(محمد  نالدی جمال ،يخوانسار
  .چاپ دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و: تهران. سوم

المکتبۀ : تهران. یمرعش میند قیتحق .معجم مفردات الفاظ القرآن). ق1392( محمدبن حسین  ،یاصفهان راغب
  . هیالمرتضو

دارالفکر : دمشق روتیب .و المنهج عهیو الشر دةیالعق یف ریالمن ریالتفس). ق1418( بن مصطفیوهبه  ،یلیزح
  .المعاصر

مؤسسه : تهران. چ چهارم. يجعفر يمحمد مهد دترجمه سی .البالغهنهج). 1389(محمد بن حسین  ،یرض دیس
  .ذکر قاتینشر و تحق

  . هیدارالکتب االسالم: تهران. چ ششم .قرآن در اسالم). 1372( نیمحمد حس ،ییطباطبا
دفتر : قم. یهمدان يمحمد باقر موسو دیترجمه س .القرآن ریتفس یف زانیالم). ش1374( نیمحمد حس ،ییطباطبا

  .یانتشارات اسالم
  .یفراهان: تهران. يرباقریم مترجمه ابراهی .االخالق مکارم). ختاری بی(بن فضل حسن  ،یطبرس

  .انتشارات اسالم: تهران .القرآن ریتفس یف انالبی بیاط). 1378(نیعبدالحس ب،یط
  .انتشارات شباهنگ: تهران .آن يو الگوها یاسالم تیریجامع اصول مد يراهنما). 1384( میابراه ،الهی فتح

لطّباعه و النّشر: روتیب .القرآن یمن وح ریتفس). ق1419( نیمحمد حس دیس اهللا، فضل دارالمالك ل .  
  .هیفق: تهران ه،یسجاد .کامله فهیترجمه و شرح صح). ختاری یب( نقی یعل ،یاصفهان االسالم ضیف
المکتبه : تهران. چ پنجم. ايترجمه محمد باقر کمره .الکافی اصول). ق1400( بن اسحاق عقوبی بن محمد ،ینیکل

  . هیاالسالم
و مطالعات  یپژوهشگاه علوم انسان: تهران. چ چهارم .ینیاز علم سکوالر تا علم د). 1388( يمهد ،یگلشن

  . یفرهنگ
  .هیالمکتبه االسالم: تهران .ـ االصول و الروضه شرح الکافی). ق1382(بن احمد  محمد صالح ،یمازندران
  .یالعرب اءالتراثیداراح: روتیب .بحاراالنوار الجامعه لدرراخبار االئمه االطهار). ق1403(محمد باقر  ،یمجلس
  . انتشارات صدرا: قم. چ دوم .مانیانسان و ا). 1357( یمرتض ،يمطهر
  .انتشارات صدرا: تهران. يمطهر دیمجموعه آثار شه CDـ  مجموعه آثار). 1389( یمرتض ،يمطهر
و نشر  میمؤسسه تنظ: تهران. چ هفتم .جنود عقل و جهل ثشرح حدی). 1382(اهللا  ، روح)امام(ینیخم يموسو

  .»س«ینیآثار امام خم
  
|||  
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